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Dp deze pagina ruimen wij 
graag ruimte in voor de 
mening van onze lezers. 
Dat betekent niet, dat wij 
die altijd onderschrijven. 
De inhoud van de brieven 
waarvan wij ons het recht 
voorbehouden die in de 
korten - blijft geheel voor 

rekening van de inzenders. 
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HOM-RAPPORT 

Mensenrechten en perspectieven voor vrede in r‘ I idden-Amerika 
126 pgs., een balans van tien jaar schending van mensenrechten 

MINISTER VAN DEN BROEK: 'Een gedegen en evenwichtige rapportage' 

BEVINDINGEN O.A.: • situatie Guatemala meest ernstig . politieke partijen niet 
geneigd op te treden tegen schendingen . evenmin echte verbeteringen El 
Salvador, onschendbaarheid militairen kempunt . geweld tegen vrouwen 
meer regel dan uitzondering, geen aandacht hiervoor bij politieke partijen . 
meer landloze boeren en groter deel bevolking beneden de armoedegrens. 

AANBEVELINGEN O.A.: • internationale steun moet bijdragen aan beëndiging 
sociale en politieke polarisatie in Nicaragua . versterking politieke druk 
Guatemala eerste noodzaak . mensenrechtensituatie Guatemala biedt 
geen aanknopingspunten voor bilaterale ontwikkelingsrelatie . primaat poli-
tieke partijen over militaire krachten El Salvador versterken . voortgaande 
druk VS nodig op onderhandelingen El Salvador. hulp via regeling El Sal-
vador geen bijdrage verbetering mensenrechtensituatie . versterking 
relaties met Honduras bepleit, gekoppeld aan gelijktijdige politieke druk 
mensenrechten . 

f 19,50 OP GIRO 1460115 HOM UTRECHT 'MA-RAPPORT' 
OF STEUN HET WERK VAN HET HUMANISTISCH OVERLEG 
MENSENRECHTEN MET EEN GIFT OVV 'DONATIE HOM' 

DADING 
Naar aanleiding van het 
artikel: 'Dading: lot in eigen 
hand' in Van Mens Tot Mens, 
1991, nr. 3 wil ik hierbij enke-
le opmerkingen maken. 
In het artikel wordt geheel 
voorbij gegaan aan de vraag 
waarom de rechter straf 
oplegt. De gedachte dat door 
het plegen van een strafbaar 
feit een "deuk" in de rechts-
orde wordt veroorzaakt, 
spreekt mij nog altijd aan. 
Het antwoord hierop is het 
optreden van de rechter door 
het opleggen van straf en/of 
andere strafrechtelijke 
maatregel. Schadevergoe-
ding kan bij strafbaar 
gestelde feiten de straf niet 
vervangen. Schadeacties 
staan naast het voeren van 
het strafproces. Bovendien: 
het onderhandelen met je 
'belager' lijkt mij geen aan-
gename bezigheid. De bur-
gerlijke rechter zal toch in 
vele gevallen moeten wor-
den ingeroepen. Het is nog 
maar de vraag of de zoge-
naamde strafrechtelijke 
dading bijdraagt aan de ont-
wikkeling van humanisti-
sche gedachten. 

Mr. W.P. Bakker, Apeldoorn  

BOEK VOOR BROEK 
Minister Van der broek 
neemt hier het boek in ont-
vangst van het Humanis-
tisch Overleg Mensenrech-
ten, getiteld 'Mensenrechten 
en perspectieven voor vrede 
in Midden-Amerika'. Het 
bevat de bevindingen van 
een bezoek van het HOM 
aan Midden-Amerika en de 
Verenigde Staten in 1990. Er 
wordt een balans opge-
maakt van tien jaar politiek 
en militair conflict in de 
regio en de gevolgen daar- 

van voor de situatie van de 
mensenrechten. De auteurs 
pleiten voor een blijvende 
internationale betrokken-
heid bij de mensenrechtensi-
tuatie in Midden-Amerika. 
Hulpverlening aan de des-
betreffende landen moet 
worden gekoppeld aan men-
senrechten. 'De mensenrech-
ten in Midden-Amerika', zo 
beloofde minister Van den 
Broek, 'zullen een belangrijk 
aandachtspunt blijven in het 
Europese beleid voor het 
komende jaar. 
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SOC ii /\ LE VERNIEUWING 

hICIrElLeren aan de kwaliteit 
ven :--„et leven 

Sociale vernieuwing 
leidde een jaar geleden 

tot knetterende ruzies 
tussen ministers. De 

term, die ooit door het 
kabinet Lubbers 111 met 

zoveel elan werd gelan-
ceerd, lijkt aan de verge-

teldheid prijsgegeven. 
Maar 350 gemeenten 

hebben woorden in 
daden omgezet. Ook voor 

Humanitas is het niet 
zonder betekenis. 
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Geluk moet je afdwingen 

'Ik denk dat er een armada van sche-
pen, met in de vlag de woorden 'sociale 
vernieuwing' onderweg is naar Den 
Haag. Laat die maar oprukken.' Dappe-
re woorden van premier Lubbers in 
februari 1990 bij de presentatie van 
plannen om in dertig geselecteerde 
gemeenten werkloosheid en verpaupe-
ring aan te pakken. Bijna twee jaar 
geleden introduceerde het kabinet Lub-
bers 111 de term 'sociale vernieuwing'. 
Groepen die in de moderne welvaart-
staat een beetje achterop waren 
geraakt, zouden via een gericht pro-
gramma in de gelegenheid worden 
gesteld hun achterstand in te lopen. 
Gedacht werd aan bejaarden, langdu-
rig werklozen, allochtonen en gehandi-
capten. Zij dreigden kopje onder te 
gaan in de voortschrijdende economie, 
die wel welvaart brengt, maar weinig 

foto: Delano v. Diest 

geluk. Dat moeten de mensen zelf 
maken. 
Binnen Humanitas leefde al jaren het 
besef dat veel mensen niet langer alleen 
de race om een volwaardig plekje in de 
snelle samenleving konden bijbenen. 
Ook bij de over heid leeft het begrip dat 
door voortgaande bezuinigingen veel 
mensen zijn afgesneden van kansen op 
levensgeluk. Bejaarden, allochtonen en 
werklozen, groepen waar Humanitas 
zich al jaren voor inzet, kregen toen ook 
van de overheid een extra zetje van vele 
honderden miljoenen guldens. Eén van 
de problemen met sociale vernieuwing 
is wat er nu wel of niet onder valt. 
Humanitas zet zich al jaren in voor het 
individu dat knel raakt in de samenle-
ving. Maar is dat sociale vernieuwing? 
Alles wat er op sociaal gebied gebeurt is 
rijp om onder die noemer te brengen. 
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Verpaupering: een bouwval 
toto: Delano v. Diest 

Daarom wordt sociale vernieuwing wel 
eens spottend een 'containerbegrip' 
genoemd: je kan er immers alles instop-
pen wat je maar wil. 

Kortzichtig 
Een dergelijke benadering is kortzichtig, 
want sociale vernieuwing geen ver-
gaarterm voor sociaal beleid. Het is een 
door de overheid gestimuleerd actiepro-
gramma. Typerend voor sociale ver-
nieuwing is dat de initiatieven nu eens 
niet door de centrale overheid worden 
uitgekookt. Het zijn gemeenten en maat-
schappelijke organisaties die de ideeën 
mogen aandragen en uitwerken. Deze 
instanties kennen de noden en achter-
gronden van de mensen beter dan de 
centrale overheid, die alleen in grote lij-
nen denkt. Veel bestaande voorzienin-
gen, zoals bejaardentehuizen, zijn in het 
verleden opgezet naar doelmatigheid, 
maar niet naar eventuele wensen 
omtrent zelfstandigheid van bewoners. 
Stadsrenovatie houdt geen rekening 
met eisen die bewoners aan hun wijk 
stellen, maar met architectonische en 
planologische logica. De arbeidsvoor-
ziening werkt via het mechanisme van 
vraag en aanbod naar en van arbeid, 
hoewel er mensen zijn naar wie nooit 
meer zal worden gevraagd omdat hun 
vaardigheden definitief ontoereikend 
zijn. 
Regelgeving blijkt vaak een obstakel om 
werkelijke vernieuwingen door te voe-
ren. Bij sociale vernieuwing bestaat de 
mogelijkheid om talrijke regels voor het 
moment even opzij te schuiven. In april 
dit jaar startte Jan Schaeffer, voorzitter 
van de Interbestuurlijke Projectgroep 
Sociale Vernieuwing (IPSV), in Rotter-
dam een werkgroep die als taak heeft 
om overbodige bureaucratische regel-
geving, dat uitvoering van stadsver-
nieuwing in de weg staat, op te sporen. 
Amsterdam heeft zich als eerste stad 
aangemeld als proefregio voor arbeids-
voorziening. Dat betekent dat de werk-
loosheid bestreden gaat worden met 
zoveel mogelijk beleidsvrijheid en wei-
nig beperkende regels. 
'In het verleden was de sociale wetge-
ving omgeven door regels, die als een 
dijk om elke voorziening lagen', zegt 
Aad van Oosten, directeur van het Cen-
traal Bureau van Humanitas. 

Polderlandschap 
'Zo is als het ware een polderlandschap 
ontstaan, met overal dijken waar je niet 
overheen kon kijken. De overheid zat 
ook in zo'n polder en kon niet zien wat 
zich achter andere dijken afspeelde. Om 
te zien wat er nu precies overal gaande 
is, moet je op een hoger niveau staan, 
zodat je een overzicht krijgt van wat er 
in al die polders gebeurt. In het nabije 
verleden is daar weinig van terecht 
gekomen. Het is voorgekomen dat een 
gezin in moeilijkheden bezoek kreeg 
van de jeugdhulpverlening, het alge-
meen maatschappelijk werk en de 
gezinsverzorging. Die wisten van elkaar 
niet wat zij deden. Dat gezin werd daar 
bepaald niet beter van. Zo gaat het 
tegenwoordig ook met de tweede gene-
ratie allochtone jongeren. Allerlei 
instanties bemoeien zich met hen, zon-
der dat de één weet wat de ander doet.'  

'Humanitas wil graag helpen om over 
die dijken heen te kijken', vervolgt Van 
Oosten. 'Humanitas heeft er altijd naar 
gestreefd om de integratie van de hulp-
verlening te bevorderen. Jeugdhulpver-
lening, algemeen maatschappelijk werk 
en andere gebieden zijn zoveel mogelijk 
onder één regie gebracht. Wij proberen 
op die manier de scheidslijnen zoveel 
mogelijk te doorbreken. Humanitas doet 
daar nu nog te weinig aan. Vrijwilligers 
en beroepskrachten zouden communi-
catieproblemen tussen de verschillende 
polders moeten signaleren. Zij weten 
waar de knelpunten tussen de verschil-
lende polders liggen. Ik kijk wel eens 
met een jaloerse blik naar het vrijwilli-
gerswerk in Engeland. Vrijwilligers regi-
streren daar de knelpunten die door 
regelgeving ontstaan en spelen die door 
aan politici. Naar zo'n systeem wil ik ook 
toe.' 
Behalve het bevechten van de polder-
geest in het welzijnswerk, ziet Van Oos-
ten ook een rol voor Humanitas wegge-
legd bij het realiseren van bepaalde 
concrete doelstellingen van sociale ver-
nieuwing. Zij kan in de voorste rij staan  

bij het heractiveren van mensen die nu 
nodeloos langs de kant zitten. De maat-
schappij draait zonder hen verder. Met 
name op het gebied van het heractive-
ring van WAO-ers of VUT-ers heeft 
Humanitas de bal voor het inkoppen. 
Op vrijwilligersbasis kunnen zij voor tal-
rijke activiteiten worden ingeschakeld, 
zodat zij weer binding krijgen met de 
actieve samenleving. De afdeling 
Amsterdam is begonnen om dit soort 
mensen actief te benaderen. 

Taalcursussen 
'Humanitas kan best meer verantwoor-
delijkheid nemen zonder een beroep te 
doen op subsidies van de rijksoverheid', 
meent Van Oosten. 'Je kan denken aan 
het opzetten van taalcursussen voor 
allochtonen in samenwerking met 
bestaande instituten. De Nederlanse 
taal is een obstakel voor veel allochto-
nen. Gemeenten zouden je voor een 
dergelijk project kunnen financieren. 
Vooral gemeenten met een groot aantal 
allochtonen. Ook bedrijven waar veel 
allochtonen wonen willen voor deze 
projecten betalen. De opbrengst kan 
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Sociale vernieuwing: Een nieuw bejaardentehuis 
foto: Delano v. Diest 

worden besteed aan huur van ruimten 
en onkosten van vrijwilligers. Als je ver-
langt dat zij al hun onkosten uit eigen 
middelen betalen, sluit je een groep 
minder draagkrachtigen uit als vrijwilli-
ger.' 
Voorlopig blijft sociale vernieuwing 
vooral een kwestie van goede voorne-
mens en een boel initiatieven. Het is een 
proces van lange adem, dat pas op 
lange termijn vruchten afwerpt. Kwade 
tongen beweren dat het niet meer is dan 
een pleister op de wonden die jarenlan-
ge bezuinigingen de samenleving heeft 
toegebracht. Maar sociale vernieuwing 
is niet een sociaal lapmiddel, maar een 
proces om sociale voorzieningen doel-
matiger en beter bereikbaar te maken. 
'Het pogen om maatschappelijke 
scheidslijnen te doorbreken en mensen 
actiever te maken is weerbarstige mate-
rie waar je niet zomaar uit bent', meent 
Aad van Oosten. 'We kunnen op dit 
moment dan ook nog niet spreken van 
weergaloze successen. Toch denk ik dat 
we dit beleid in de toekomst voort moe-
ten zetten. Sociale vernieuwing helpt bij 
het doorbreken van het poldersyn- 

droom. Het is geen doekje voor het 
bezuinigingsbioeden. 
Afgelopen voorjaar velde Ph.A. Iden-
burg, voorzitter van de commissie die in 
Rotterdam de sociale vernieuwing aan-
zwengelde, een positief oordeel over de 
sociale vernieuwing tot nu toe. In 350 
gemeenten lopen initiatieven die vallen 
onder de noemer sociale vernieuwing. 
Het belangrijkste dat tot nu toe is bereikt, 
vindt Idenburg, is dat de regering ruim-
te heeft geboden aan plaatselijke invul-
ling van het begrip. Dat inspireerde 
mensen op lagere niveaus om mee te 
denken. 

Steigers 
In het land staan nog tal van projecten 
in de steigers. In juni gaf minister 
d'Ancona van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur één miljoen gulden voor het 
programma 'Diensten aan Huis' voor 
ouderen. Dit is gericht op woningcoi5pe-
raties en gemeenten die extra voorzie-
ningen creëren voor ouderen die zelf-
standig blijven wonen. Gemeenten in 
het Gelderse rivierengebied hebben 
een ton beschikbaar gesteld voor maat- 

regelen die voorzien in training en 
opleiding van laaggeschoolde, langdu-
rig werklozen jongeren. In Brunssum is 
de stichting Labora opgericht, die als 
werkgever voor langdurig werklozen 
gaat optreden. In Den Haag start een 
leerwerkbank in de Schilderswijk met 
opleidingen en praktijktrainingen voor 
langdurig werklozen. In Zaanstad is een 
project begonnen ter stimulering van 
sportbeoefening in achterstandwijken. 
Ook Humanitas laat zich niet onbetuigd. 
Het Jan van der Ploeghuis in Rotterdam 
is onder cmspicieën van de Stichting 
Humanitas tot een wijk-verzorgingste-
huis gebouwd dat erop is gericht tege-
moet te komen aan de zelfstandigheid 
van de bewoners. Dat is nog niet alles. 
Het Bergwegziekenhuis in Rotterdam 
wordt een complex met een verpleeg-
huis, service-flats, verzorgingsflats, een 
apotheek, een tandarts- en huisart-
spraktijken, een EHBO-afdeling en faci-
liteiten voor de wijk. Volgens de project-
leider sociale vernieuwing in Rotterdam 
is dat een toonaangevend voorbeeld. 
'Het gaat niet om het bieden van meer 
hulp, maar om de bereikbaarheid 
ervan, meent hij. 

HENK VLAMING 
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Herman Tjeenk Willink 
zal de voorzittershamer 
van Humanitas in okto-

ber voor de laatste maal 
op tafel slaan. Na vier 
jaar houdt hij het voor 

gezien. Onder zijn regi-
me kwam de vernieu-

wing op gang. Het had 
echter sneller moeten 

gaan, oordeelt de schei-
dende voorzitter. 

In juni liet Tjeenk Willink bestuur en 
leden van de vereniging per brief weten 
niet meer beschikbaar te zijn voor een 
nieuwe termijn als voorzitter. In een 
korte verklaring gaf hij tijdgebrek op als 
reden. In dezelfde tijd werd hij gekozen 
tot voorzitter van de Eerste Kamer der 
Staten Generaal. Ruilde hij de ene voor-
zittershamer in voor de andere? Het ver-
band tussen de twee hamers is ver te 
zoeken. Al voordat sprake was van een 
benoeming in de senaat, concludeerde 
Herman Tjeenk Willink dat hij zou afzien 
van een tweede termijn als voorzitter 
van Humanitas. 
'Humanitas heeft voorzitters gehad die 
wel tien jaar in functie bleven, zoals 
Henk Remmelink', zegt Tjeenk Willink tij-
dens een toelichting op zijn vertrek. 
'Maar daarmee is de verlenging van de 
benoemingstermijn nog geen automa-
tisme. In alle banen moet er regelmatig 
een moment zijn van afwegen: door-
gaan of stoppen. Een voorzitter wordt 
benoemd voor een periode van vier 
jaar. Daarna hoor je je af te vragen of je 
weer voor de volle vier jaar beschikbaar 
bent en of je daar voldoende tijd voor 
kunt vrijmaken. In mijn geval luidde het 
antwoord 'nee'. Ik kon geen zekerheid 
bieden dat ik genoeg tijd houd voor 
Humanitas. Daarbij speelt dat ik de 
afgelopen jaren in verhouding veel tijd 
aan Humanitas heb besteed. Het is een 
besluit dat ik heb genomen op een 
objectief moment en op zakelijk gron-
den.' 

'Misschien ben ik vertegenwoordiger 
van het nieuwe soort vrijwilliger. Dat zet 
zich graag in voor maatschappelijke 
problemen en heeft daar tijd voor over. 
Maar het trekt altijd een grens. Minder 
dan vroeger laat het zich leiden door 
traditionele verbondenheid met een 
organisatie om zich jaar in jaar uit in te 
zetten. Vrijwilligers bestaan steeds 
vaker uit mensen die het leuk vinden om 
bepaald werk voor een bepaalde tijd 
intensief te doen. Na die tijd veranderen 
de prioriteiten, zoals ook de maatschap-
pij verandert.' 
Herman Tjeenk Willink zal de analen 
ingaan als de bestuurder onder wiens 
voorzitterschap de vereniging een 
ingrijpend veranderingsproces onder-
ging. In de late tachtiger jaren stond de 
toekomst van Humanitas centraal in een 
discussie die zich tot alle leden uitstrek-
te. Dat was niet altijd gemakkelijk. Moest 
Humanitas wel veranderen en in welke 
mate dan? De voorzitter ontpopte zich tot 
een warm pleitbezorger van noodzake-
lijke geachte veranderingen. Elk jaar 
weer waarschuwde hij voor het gevaar 
dat lang bestaande organisaties, dus 
ook Humanitas, doelen in zichzelf drei-
gen te worden. 'Ik sta telkens weer ver-
baasd over al het overleg dat binnen 
Humanitas nodig is voor de kleinste 
stap', zei hij tijdens de algemene verga-
dering van afgevaardigden in 1989. 
'Alsof wij niet in de vernieuwing gelo-
ven en het liefst alles bij het oude laten.' 
Steevast wees hij op de drie wapens 
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van Humanitas: de visie op mens en 
maatschappij, de kwaliteit van het werk 
en de verenigingsvorm. 
Aan de vooravond van zijn afscheid 
blikt hij nog eens terug op de turbulente 
jaren. Hij is overtuigd dat de toekomst 
een plaats biedt aan Humanitas. 'Er zijn 
de laatste jaren ook duidelijke resultaten 
geboekt', zegt hij. 'En niet alleen in de 
jeugdhulpverlening, de verstandelijk 
gehandicaptenzorg of de kinderopvang. 
De inhoudelijke discussies, eerst over de 
notitie 'De maatschappij verandert en 
Humanitas?' en daarna over het rapport 
Ernsting, hebben een breed draagvlak 
opgeleverd voor de toekomstige koers. 
De kwaliteit van ons werk krijgt meer 
aandacht. Daarbij gaat het niet alleen 
om de financiële beheersbaarheid, 
maar ook om de vernieuwing en om 
verbetering van de relatie vrijwilliger-
professional. De functie van de vereni-
ging als broedplaats voor vrijwilligers-
activiteiten en verantwoordingskader 
voor professionele activiteiten wordt 
versterkt.' Het spijt de voorzitter deson-
danks dat de uitvoering van de noodza-
kelijk geachte organisatorische vernieu-
wing in zijn ogen zo traag verloopt. 

'Misschien heb ik de 
vereniging te instru- 

menteel opgevat.' 

Vanaf zijn komst heeft de vernieuwing 
hoog op de agenda van de vereniging 
gestaan. Bang dat het getij zou verlo-
pen, spoorde Herman Tjeenk Willink de 
vereniging aan om zo snel mogelijk spij-
kers met koppen te slaan. Daaraan ver-
bond hij zelfs zijn lot als voorzitter van 
Humanitas. 'Wat mij altijd heeft ver- 

baasd is dat de discussie over vernieu-
wing aanvankelijk zo weinig leefde in 
de vereniging', zegt hij. 'Humanitas zou 
toch meer dan gemiddeld geïnteres-
seerd moeten zijn in maatschappelijke 
veranderingen. Die interesse was er 
wel, maar de vraag welke concequen-
ties je daar als vereniging aan moet ver-
binden, leefde maar matig. Natuurlijk is 
discussie lastig als je zelf in het geding 
bent.' Bij de leden deed hij zich kennen 
als een zakelijk voorzitter met een strak-
ke manier van leiding geven tijdens de 
AVA's. 'Misschien heb ik teveel de 
indruk gewekt een uiterst zakelijk voor-
zitter te willen zijn, die weinig rekening 
hield met het feit dat algemene verga-
deringen voor veel mensen ook onder-
linge contacten betekenen', zegt hij ach-
teraf. 'Maar dat komt dan omdat ik er zo 
buitengewoon van overtuigd ben dat 
Humanitas veel kansen heeft, maar laat 
is gestart met noodzakelijke veranderin-
gen. Je hebt mij nooit geïrriteerd zien 
worden omdat een afgevaardigde iets 
niet begreep. Waar ik me wel aan 
ergerde waren mensen die zeiden dat 
er iets moest veranderen, maar weiger-
den daar onomwonden voor uit te 
komen. Wat ik echt heel vervelend vond 
was het bedekte wantrouwen. Alsof het 
hoofdbestuur uit zou zijn op een greep 
naar de macht. Ik heb liever een forse 
discussie dan dat onderhuidse wandel-
gangencircuit."Natuurlijk zijn er terug-
kijkend plussen en minnen. Aan de 
pluskant staan de inhoudelijke discus-
sie, de maatschappelijke betrokkenheid 
van de leden en het feitelijke werk van 
afdelingen en professionele organisa-
ties. De steeds terugkerende discussie 
over niet eens zulke grote veranderin-
gen in de organisatie en de verdediging 
van bestaande posities vormen de min-
kant. Het saldo is voor mij duidelijk posi- 

tief. Ik heb veel aardige en bekwame 
mensen leren kennen en veel nieuwe 
ervaringen opgedaan." Soms vraag ik 
mij af of het in hoeverre het aan mijzelf 
is te wijten dat wij in die vier jaar niet 
verder zijn gekomen', vervolgt hij. 'Mis-
schien heb ik de vereniging te instumen-
teel opgevat naar haar eigen letter. Als 
een middel om dingen die in de samen-
leving aan de hand zijn te kunnen ver-
anderen. Dat is wel de reden waarom ik 
het voorzitterschap op mij heb geno-
men. Is het omdat ik, komende van bui-
ten de vereniging, onvoldoende kon 
aanvoelen wat de vereniging is en wat 
zij aan veranderingen verdraagt? Ik ben 
immers niet ingehuurd om een nieuwe 
vereniging te bouwen. Ik ben ingehuurd 
om het enorme potentieel aan ervaring 
en ideeën beter in te zetten. Dat betekent 
dat ik goed in de gaten moest houden 
wat de vereniging kon verdragen. Daar-
om heb ik wel eens een stapje terug 
gedaan, hoewel ik uit zakelijk oogpunt 
duidelijk zag dat snel handelen gebo-
den was.' Nu het Ministerie van WVC in 
de provincies bezuinigt op welzijnswerk 
komt het er op aan. Er blijft geld beschik-
baar, maar alleen voor duidelijke pro-
jecten. Als wij verder waren geweest 
met de vernieuwing, zouden wij nu heb-
ben kunnen aangeven welke activitei-
ten wij op projectbasis kunnen voortzet-
ten. Die kansen zijn nog niet verkeken. 
Wij moeten kunnen berekenen wat de 
kosten zijn van de bezuinigingen. Dan 
ben je ook minder voorspelbaar in je 
protest. Iedereen protesteert immers bij 
bezuinigingen, hoewel tegelijkertijd 
iedereen erkent dat het zo niet langer 
kan.' Er zijn mensen die stellen dat 
Humanitas geen bedrijf is en dat ook 
niet moet worden. Dat is juist. Maar 
bedenk wel dat de vereniging draait op 
overheidsgeld en donaties van mensen 

'Ik vertegenwoordig 
het nieuwe soort 

vrijwilliger.' 

die dat voor een bepaald doel bijeen 
hebben gebracht. Daarom is Humanitas 
aan haar geldgevers verplicht om te 
laten zien dat zij haar pretenties waar-
maakt. Doen wij wat wij zeggen te 
doen? En zo ja, waarin zijn wij dan 
anders dan anderen? Naar mijn smaak 
moeten werkplannen en jaarverslagen 
duidelijker aangeven wat je in een 
bepaald jaar van plan bent te doen, hoe 
je dat denkt te realiseren en hoeveel 
mensen en geld je daarvoor nodig hebt. 
Achteraf moet je kunnen nagaan of je 
die doelen hebt gerealiseerd.' 
De scheidende voorzitter wil niet te lang 
stilstaan bij zijn opvolging. 'Je moet niet 
over je graf heen regeren', zegt hij glim-
lachend. 'Ik denk dat het iemand moet 
zijn die zorgt dat de besluiten van de 
afgelopen tijd, de zogenaamde piketpa-
len van het hoofdbestuur, worden uitge-
voerd zonder veel mitsen en maren. 
Voor zo'n taak kan een nieuwe voorzitter 
nuttig zijn. Vreemde ogen dwingen.' 

De voor/J(1er,  , weggedoken achter collega-bestuurders tijdens een groepskiek je in Amersfoort. 
Foto: Ab Koers HENK VLAMING 
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WRR: 
Holland 

moet aan !* 
het werk 

In januari 1991 publiceerde 
de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid 
(WRR) een rapport, getiteld: 

'Een werkend perspectief; 
arbeidsparticipatie in de 

jaren '90'. Het gaat daarbij om 
een tussentijdse rapportage 
in antwoord op een advies-

aanvrage die de regering 
deed in september 1990. 

De Raad kwam bij haar onderzoek tot 
de conclusie dat de arbeidsparticipatie 
(= het percentage inwoners van tussen 
de 15 en 65 jaar dat betaald werk ver-
richt) in ons land behoorlijk laag is, ver-
geleken met de situatie in de Verenigde 
Staten, Groot-Brittanië en de Scandina-
vische landen. Als je bovendien in 
ogenschouw neemt het feit dat veel 
banen in ons land in deeltijd verricht 
worden, met name door vrouwen, dan 
wordt het beeld pas echt slecht. Dan 
blijkt ons land een extreem lage 
arbeidsdeelname te hebben. Daar staat 
echter tegenover dat de produktiviteit 
van de Nederlandse werknemer 
behoort tot de hoogste in Europa, een 
feit dat nog al eens achterwege blijft bij 
discussies over sociaal beleid. 
De WRR is ervan overtuigd dat verho-
ging van de arbeidsdeelname ( = het 
aantal mensuren dat per jaar in ons 
land gewerkt wordt) zeer gewenst is om 
de druk van de gezamenlijke lasten te 
verminderen, om de deelname aan het 
maatschappelijk verkeer voor meer 
mensen mogelijk te maken en om onze 
concurrentiepositie ten opzichte van 
andere landen te verbeteren. Ook is de 
WRR er zeker van dat verhoging van de 
deelname aan het arbeidsproces ook 
echt mogelijk is. 
De geringe arbeidsdeelname wordt vol-
gens de WRR in ons land vooral veroor-
zaakt door het feit dat relatief weinig 
vrouwen volledig in het arbeidsproces 
zijn opgenomen en door het hoge ver-
vroegde uitvalcijfer van ouderen en 
arbeidsongeschikten. 

Paaseieren 
In het rapport 'Een werkend perspectief' 
doet de WRR een groot aantal beleids- 
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In Nederland wordt te weinig gewerkt. 

voorstellen, waarmee naar haar 
mening door meer mensen meer werk 
vericht kan worden in de toekomst. Zij 
vindt dat de voorgestelde beleidsmaat-
regelen in samenhang met elkaar geno-
men moeten worden om het gewenste 
effect te bereiken. Het is dus geen 
'mandje met paaseieren, waaruit je kunt 
pakken wat je wilt', zoals een van de 
samenstellers van het rapport in een 
interview met NRC liet weten. 
Voorbeelden van beleidsvoorstellen die 
de WRR doet en die de bestaande rech-
ten van burgers aantasten zijn: verla-
ging van het minimumloon om de 
mogelijkheid te vergroten dat werkne-
mers meer ongeschoolde mensen in 
huis nemen, minder belastingvoordeel 
voor kostwinners, verruiming van het 
begrip 'passende arbeid'. De WRR stelt 
echter ook veranderingen voor waarbij 
de overheid in de beurs moet tasten; 
zoals: hogere kinderbijslag, meer kin-
deropvang, flexibeler werktijden en 
meer mogelijkheden tot scholing voor 
potentiële werknemers. 
De WRR schreef het rapport vanuit een 
sociologische gezichtshoek, hetgeen de 
blik in elk geval verruimt ten opzichte 
van de veelal uitsluitend vanuit econo-
misch standpunt bekeken beleidsvoor-
stellen. Echter, als de regering uit het 
rapport naar willekeur 'paaseieren uit-
zoekt' en van een eigen kleurtje voorziet, 
is het de vraag wat er overeind blijft van 
de sociologische achtergronden die de 
WRR voor ogen had. 
Zo zal bijvoorbeeld de deelname aan 
het arbeidsproces niet echt toenemen 

Foto: Marion v.d. Voort 

door alle maatregelen zoals die nu met 
betrekking tot de WAO door het kabinet 
worden voorgesteld. Het aantal WAO-
ers zal zeker afnemen als de duur van 
de WAO wordt beperkt. Het gaat daar-
bij echter om een verschuiving naar de 
AAW. Dat levert een verlaging op van 
het inkomen van de betreffende men-
sen, maar biedt op zichzelf geen moge-
lijkheden tot deelname aan het arbeids-
proces. 
Ook een verruiming van het begrip 
'passende arbeid' voor WAO-ers zal er 
niet op voorhand toe leiden dat er meer 
in een nieuwe baan aan de slag kun-
nen. Als werkgevers niet op grote 
schaal bereid zijn gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte mensen aangepaste werk-
omstandigheden te bieden, zal ook hier 
slechts sprake zijn van een verschuiving 
naar WW, RWW of Bijstand. 
En het zou waarschijnlijk ook geen 
kwaad kunnen om te bekijken of werk-
gevers soms nog andere redenen dan 
de hoogte van het minimumloon heb-
ben om ongeschoolde werknemers, 
veelal allochtonen, buiten de deur te 
houden. 
Wel is het duidelijk dat de door het kabi-
net voorgestelde operaties de nodige 
bezuinigingen zullen opleveren en ken-
nelijk is het daar vooral om te doen. Het 
rapport 'Een werkend perspectief' werkt 
op die manier voornamelijk als legitima-
tie van bezuinigingsvoorstellen van de 
overheid. En bezuinigen is nu eenmaal 
niet hetzelfde als werken aan werk. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 



'De nood is hoog, maar Humanitas blijft overeind'. Foto: Marion v.d. Voort. 

'De financieel-economische 
toestand van het land noopt 

tot het nemen van omvangrij-
ke maatregelen teneinde in 

de komende jaren de beleids-
doelstellingen van het kabi-

net binnen budgettaire rand-
voorwaarden te kunnen 

realiseren en het financie-
ringstekort te verminderen. 
In dat verband bericht ik u 
dat ik voornemens ben de 

subsidiëring van uw organi-
satie inzake de Landelijke 

adviesfunctie bejaardenwerk 
met ingang van 1 januari 

1992 te beëindigen' 

De taal is ambtelijk. De inhoud liegt er 
niet om. De ondersteuning van het 
ouderenwerk van Humanitas door twee 
landelijke medewerkers wordt door de 
minister van WVC op de tocht gezet. 
Dag Ben, dag Michael. Ongeacht het 
voortreffelijke werk, dat zij een reeks 
van jaren en tot op de dag van vandaag 
hebben verricht. Wat onze landelijke 
overheid betreft moet de zorg voor en de 
emancipatie van ouderen het voortaan 
maar zonder Humanitas doen. 
Terecht constateren de BHWO 
(Bestuurscommissie Humanitas Welzijn 
Ouderen) en de TOT (Jong Oud Trust) dat 
het voor Humanitas als vrijwilligersor-
ganisatie van vitaal belang is, de activi-
teiten op het terrein van het ouderen-
werk te behouden. 'Niet alleen traditio-
neel maar ook momenteel vormt juist dit 
vrijwilligerswerk een verbindend ele-
ment in de vereniging. Daarom dient de 
vereniging de landelijke ondersteuning 
op dit terrein voortgang te laten vinden 
zelfs als een formeel beroep tegen het 
voornemen van WVC geen succes zou 
opleveren', aldus beide bestuurscom-
missies. 
En die kans is levensgroot. Het tot voor 
kort zo zeer geprezen 'maatschappelijk 
middenveld' moet nu en de komende 
jaren een groot deel van zijn identiteit 
en kwaliteit inleveren. Instellingen met 
zeer verschillende doelstellingen, doel-
groepen en werkopvattingen worden 
verzocht met elkaar te fuseren. Dan krij-
gen ze als beloning tezamen slechts 25 
procent subsidiekorting. Anders worden 
ze uitgesloten van subsidie. De overheid  

bepaalt welke nieuwe werkvormen 
moeten worden ontwikkeld. Daarbij 
adviseren respectabel maar ver van de 
werkvloer verwijderde instellingen als 
het Sociaal Cultureel Planbureau en de 
Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid. 

Logisch? 
Is dit logisch? De vraag rijst, hoe goed of 
slecht de overheid eigenlijk is geïnfor-
meerd. 'Eenzaamheid is een ziekte in 
deze maatschappij, een uiting van cul-
tuurarmoede van diezelfde maatschap-
pij, die je niet met en enkele beroeps-
kracht uit de wereld krijgt'. 
Aldus minister d'Ancona eind mei op 
het congres 'Zorg en Welzijn op één lijn' 
in Amsterdam. Alsof in Nederland één 
enkele beroepskracht in het welzijns-
werk is te vinden, die zich daar beroeps-
halve mee bezighoudt. Beroepskrachten 
in het welzijnswerk ondersteunen vrij-
willigers. 
Alleen in de zorg verrichten beroeps-
krachten uitvoerend werk. En even later 
in diezelfde toespraak: 'Ik voel voor 
ondernemende organisaties, waarvan 
de activiteiten worden bepaald en 
betaald door het uitvoerende werk.' 
Een ondernemende organisatie als 
Humanitas, die opkomt voor zwakkere 
groepen, moet die zwakkere groepen  

dus maar aanspreken voor de kosten 
van haar werk. Voet tussen de Deur, 
Verheldering in Verwarring, WoonZorg, 
Steun bij Rouwverwerking, Ouderenbe-
leid Anders Bezien, het zijn allemaal 
waardevolle projecten, die alleen tot 
stand konden komen dankzij de samen-
werking tussen vele vrijwilligers en één 
enkele gesubsidieerde 'welzijnswerker'. 
Soms ook nog met projectsubsidie van 
WVC. Als u ondersteuning wenst bij de 
uitvoering van die projecten is dat uw 
zaak, daar heeft WVC voortaan geen 
boodschap aan. 
Het hoofdbestuur van Humanitas heeft 
in haar eerste vergadering na de ont-
vangst van de brief van WVC alle ande-
re zaken opzij gezet om éérst haar hou-
ding te bepalen tegenover deze aanslag 
op het functioneren van de vereniging. 
De conclusie van dit beraad was s dat 
alle zeilen bijgezet zullen worden om de 
ondersteuning van het vrijwilligerswerk 
overeind te houden. Humanitas heeft 
ruimschoots bewezen per betaalde 
medewerker een groot aantal onbetaal-
de medewerkers te kunnen werven. Het 
ministerie van WVC heeft dat meer dan 
eens zelf zo naar voren gebracht. Daar 
zit dus onze kracht. 
Die kracht zullen wij uitbuiten. 

ERIK STIBBE 
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Borijio vc voor wo:jwilligers 
Met zijn diploma van cie 

School voor Journalistiek op 
zak, verkiest hij een vervan-

gende dienstplicht boven sol-
daatje worden en vist uit de 

vacaturebank van het Minis-
terie van Sociale Zaken een 

vacature om een vrijwilliger 
op het Centraal Bureau van 
Humanitas. Inmiddels stapt 

hij na 18 maanden en. 18 
dagen weer op om politicolo-
gie te gaan studeren. Laurent 

Janse, intussen een ver-
trouwd gezicht op het Cen-

traal Bureau, heeft afscheid 
genomen als secretaris van 

het Belangenoverleg Niet-
Justitiegebonden Organisa-
ties (Bonjo) van Humanitas. 

Bonjo is een informeel overleg (een plat-
form) tussen vrijwilligersorganisaties die 
zich inzetten voor verdachten, (ex-)gede-
tineerden en/of hun relaties. Het plat-
form probeert actief de gemeenschap-
pelijke belangen van haar organisaties 
te behartigen. Zo peutert Bonjo zoveel 
mogelijk subsidiegeld los, helpt de ver-
schillende organisaties met subsidie-
aanvragen en probeert het Ministerie 
van Justitie zover te krijgen dat vrijwilli-
gers gemakkelijker bij de huizen van 
bewaring en gevangenissen naar bin-
nen kunnen. Verder organiseert Bonjo 
bijeenkomsten waarop de organisaties 
elkaar kunnen leren kennen en ervarin-
gen kunnen uitwisselen, geeft een infor-
matieblad voor de vrijwilligers uit en 
ondersteunt het werk met folders en 
andere publikaties. Deze vrijwilligersor-
ganisaties kwamen elkaar tegen in 1983 
in Den Haag. Zij probeerden hun finan-
ciele positie veilig te stellen in verband 
met de reorganisatie van de reclasse-
ring. Toen rees natuurlijk de vraag: 
waarom niet samen de gemeenschap-
pelijke wensen en problemen aanpak- 
ken? Zo gezegd, zo gedaan: het platform 
gaat volgend jaar zijn negende jaar in. 
De betreffende organisaties houden zich 
met veel verschillende deelonderwer-
pen bezig. Wat hen bindt, is dat ze niet, 
zoals de reclassering, nauw met het 
Ministerie van Justitie zijn verbonden. 
Dat heeft een groot voordeel; ze kunnen 
immers onderwerpen aansnijden die in 
het ambtelijke apparaat heel gevoelig 
liggen of die daar om andere redenen 
niet aan bod komen. Een nadeel is 
natuurlijk dat hun financiële positie veel 
wankeler is. En dan komt Bonjo weer om 
de hoek kijken. 

Andere status 
Tot op vandaag is Bonjo een informeel 
platform, dat wil zeggen dat deelname 
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geen eisen of verplichtingen voor de 
deelnemers met zich meebrengt. Maar 
eigenlijk wil Bonjo van haar informele 
status af. Laurent licht toe: 'Als vereni-
ging of stichting sta je veel sterker ten 
opzichte van het ministerie en de pers. 
Dan krijgen je woorden veel meer 
gewicht. Nu kunnen we ook niet echt 
zeggen dat we onze achterban verte-
genwoordigen, hoewel we dat natuur-
lijk wel willen. We kunnen over bepaal-
de gebeurtenissen bijvoorbeeld niet 
zeggen wat wij, Bonjo, daarvan vinden. 
De deelnemende organisaties zijn erg 
gehecht aan hun zelfstandigheid en 

Bonjo snijdt onderwerpen aan die gevoelig 
liggen. Foto: Marion v.d. Vorst. 

natuurlijk respecteren we dat. Het is 
alleen moeilijk duidelijk te maken dat 
die zelfstandigheid helemaal niet in het 
geding hoeft te komen als Bonjo bijvoor-
beeld een vereniging wordt. Je kunt heel 
goed afspraken maken over wat Bonjo 
wel en niet mag doen voor haar leden. 
We proberen immers de positie van de 
deelnemers te verbeteren, niet het 
tegenovergestelde.' 
'Ik was aangenomen om een netwerk 
van contacten te ontwikkelen, me over 
het bulletin te ontfermen en administra-
tie te doen. Langzamerhand kwamen 
daar steeds meer taken bij, vooral 
omdat ik de enige full-timer binnen 
Bonjo was. Werken aan dat netwerk 
was verreweg het leukste. Ik ben bij heel 
veel vrijwilligersorganisaties op bezoek 
geweest om te praten over Bonjo. Bij 
velen bleek wel degelijk behoefte te zijn 
aan zo'n platform. Natuurlijk waren er 
ook die niets van ons wilden weten. 

Momenteel hebben we contacten met 
ongeveer dertig organisaties.' 
Laurent is heel tevreden over de ontwik-
keling die Bonjo de afgelopen tijd heeft 
doorgemaakt: het platform heeft een 
grotere bekendheid gekregen bij instel-
lingen en vrijwilligers. Dat blijkt uit de 
toegenomen hoeveelheid post en tele-
foontjes en ook uit de recente uitbreiding 
van de kerngroep. Die bestaat uit de 
actieve vertegenwoordigers van de 
deelnemende vrijwilligersorganisaties 
die het beleid van Bonjo bepalen. Ver-
der is er nu een min of meer vast budget 
en een commissie zoekt naar mogelijk-
heden om projectcoördinatoren betaald 
te krijgen. Onderhandelingen zijn gaan-
de met het Ministerie van Justitie en de 
reclassering over een bezoekerscode en 
het Bonjo Bulletin ziet er een stuk profes-
sioneler uit. Het verschijnt ook vaker en 
in een grotere oplage. De trein is weer 
op de rails gezet en het is nu tijd voor 
een opvolger-secretaris om die trein rij-
dende te houden en het spoornet uit te 
breiden en te verbeteren. 

Jaren knokken 
Het klinkt als of het van een leien dakje 
is gegaan. 'Maar dat was zeker niet het 
geval', verzekert Laurent. Vooral voor 
het vrijwilligersbudget, één procent van 
het reclasseringsbudget, is jaren 
geknokt. Nog steeds is Bonjo niet tevre-
den. De besluiten over wie wat krijgt 
moeten eigenlijk naar vaste criteria en 
door een onafhankelijke commissie wor-
den genomen. Ook de bezoekregeling 
voor de vrijwilligers is een langdurige 
kwestie geworden. 'We hadden er één 
die door veel gevangenisdirecteuren 
was geaccepteerd', vervolgt Laurens. 
'Helaas was het Ministerie van Justitie 
het er niet mee eens. Bovendien heeft de 
vorige staatssecretaris steeds gewei-
gerd om met ons te praten. Pas afgelo-
pen februari is het gelukt om staatsse-
cretaris Kosto te spreken. Nu is er een 
commissie ingesteld die zich over een 
bezoekregeling buigt.' Naast samenwer-
king tussen vrijwilligersorganisaties is 
een andere doelstelling van Bonjo om 
een betere informatiestroom tussen en 
naar de verschillende vrijwilligersorga-
nisaties te bewerkstelligen. Om dat te 
realiseren, verschijnt zes keer per jaar 
het Bonjo Bulletin. Het voeren van de 
redactie was net iets voor Laurent met 
zijn journalistieke achtergrond. 'Maar 
als die 750 bulletins gevouwen en ver-
zonden moesten, stond ik niet echt te 
springen van blijdschap', zegt hij. Dat 
hoeft hij nu dus niet meer te doen; zijn 
opvolger kan daarentegen zijn lol op: 
Het beleidsplan 1991 vermeldt een ver-
wachte stijging in de oplage tot onge-
veer 1000 exemplaren. De zolderkamer 
op de Sarphatistraat wacht met smart. 

Voor wie meer wil weten over Banjo: 
Humanitas Centraal Bureau, contact-
persoon Yvo Baudoin. 

KATARINA URBAN 



Humanisme nu ook los in Oost-Europa 
Drie dagen waren ze in Praag bij 

elkaar: Humanisten uit twaalf landen, 
vertegenwoordigers van 25 organisa-
ties, variërend van heel filosofisch tot 

zeer praktisch, uitgevers van humanis-
tische publikaties naast wetenschap-

pers. 

Humanitas was er bij. Erik Stibbe en Wilko 
Post namen deel aan de jaarlijkse interna-
tionale bestuursvergadering van de IHEU, 
de International Humanistic en Ethical 
Union. Er werd veel gepraat in een heet 
Praag. Maar er werden ook zaken gedaan 
onder leiding van de drie -chairpersons-
Paul Kurtz(USA), Kari Vigeland(Noorwe-
gen) en Rob Tielman(NL). Belangrijk was 
de toelating van nieuwe leden uit Honga-
rije, Slowakije, Polen, Rusland en China. 
Zeer verschillende groepen, die elk hun 
eigen problemen kennen. Er is gebrek aan 
geld, het is vaak moeilijk contacten te leg-
gen. Herkenbaar is ook een historisch 
bepaald probleem; veertig jaar of meer 
werd een levensvisie buiten de kerk gemo-
nopoliseerd door het communistisch sys-
teem. Uitleggen dat humanisme funda-
menteel in strijd is met iedere vorm van 
totalitair denken, is in die landen noodza-
kelijk. Nuttig was daarom de aanvaarding 
van het minimal statement, de korte 
omschrijving van wat de IHEU onder 
humanisme verstaat. Tot ten minste de vol-
gende IHEU-bestuursvergadering werden 
de gedelegeerden het eens over de formu-
lering, dat Humanisme een ongodsdiensti-
ge, ethische en democratische levensbe-
schouwing is, die er van uit gaat dat ieder 
mens het recht en de verantwoordelijkheid 
heeft om vorm en inhoud te geven aan het 
eigen leven. Humanisme -zo wordt daar-
aan toegevoegd- verwerpt bovennatuurlij- 

ke visies op de zichtbare werkelijkheid. In 
landen als Hongarije en Polen biedt 
Humanitas een zinvol alternatief aan men-
sen, die aan de opbouw van hun land wil-
len werken los van de kerk, de nationalis-
ten en de resten van de communistische 
partijen. Kenmerkend was in dat opzicht 
ook de toelating van een kleine Russische 
organisatie. Uit en te na is onderzocht of 
deze Ethische Gespreksgroep uit Moskou 
banden heeft met de staat, de partij of de 
geheime dienst. Pas nadat duidelijk werd 
dat het hier gaat om een aantal onafhan-
kelijke wetenschappelijke denkers met 
onverdacht humanistische bedoelingen, 
werden zij als lid geaccepteerd. 
In de landen van het voormalig oostblok 
neemt de macht van de zo lang onder-
drukte kerken snel toe. Het humanisme 
geeft de naar democratie strevende rege-
ringen de gelegenheid bij de privatisering 
van zorginstellingen ook eens naar de 
andere kant te kijken. Zo krijgt het huma-
nistisch vormingsonderwijs nieuwe kan-
sen in bijvoorbeeld oostelijk Duitsland. In 
Hongarije wordt zelfs de overdracht van 
een compleet ziekenhuis aan humanisten 
overwogen. Een nieuw toegetreden groep 
uit Berlijn bood een interessant beeld van 
de mogelijkheden voor hulp- en dienstver-
lening vanuit een humanistische visie, 
zoals wij die bij humanitas kennen. Naast 
vormingsonderwijs en raadsliedenwerk, 
houden zij zich onder meer bezig met 
sociale dienstverlening aan ouderen en 
verstandelijk gehandicapten, rouwver-
werking en het organiseren van culturele 
bijeenkomsten. Humanitas kreeg ter plek-
ke het verzoek zoveel mogelijk publikaties 
ter informatie en inspiratie op te sturen. 

De IHEU vertegenwoordigt de humanisti 

Praag 

sche kijk op de wereld bij een aantal 
belangrijke internationale organisaties 
zoals de Verenigde Naties, UNICEF, de 
UNESCO, de Raad van Europa en de EG. 
Om die vertegenwoordiging in Europees 
verband een steviger basis te geven, werd 
in Praag de Europese Humanistische 
Federatie formeel opgericht. Humanitas 
verwacht veel van dit nieuwe Europese 
platvorm. Het mag in staat worden geacht 
zowel het humanistisch denken als het 
humanistisch handelen een eigen plaats 
te bezorgen naast andere levensvisies. Het 
eerstvolgende internationale congres van 
de IHEU vindt in 1992 plaats in het RAI-
gebouw in Amsterdam. Humanitas zal 
daar zeker bij zijn, en niet alleen als mede-
organisator. 
ERIK STIBBE 

Voor informatie over de IHEU en over het 
IHEU-congres in 1992 in Amsterdam kunt u 
terecht bij het IHEU-secretariaat in Utrecht, 
Oudkerkhof 11, 3512 GH. Telefoon 030 - 31 
21 55. 

Zwart Nazareth 
Iedere stad en zichzelf respecte-

rend dorp kent zo zijn gekoesterde 
bouwsels. 

Sociale monumenten horen goed 
bewaard te blijven. Zij herinneren 
aan het feit dat welvaart niet van-

zelfsprekend is. 

Onlangs was ik in Twente in het textiel-
museum. Daar kwam ik een opstelling 
tegen, een soort reconstructie van een 
woning, waarin twee of drie generaties 
textielarbeiders een kommervol bestaan 
moeten hebben gehad. Veel was het 
niet. Een plattegrond op ware grootte 
van de woning, wat geblutste potten en 
pannen van het aller goedkoopste mate-
riaal, houten gebruiksvoorwerpen, 
goedkoop meubilair van waaibomen-
hou t, gaven een indruk van het interi-
eur. 
Het bleek dat het ging om een wijkje van 
allemaal van dergelijke eenkamerwo-
ningen met een vliering, een bedstede 
en een keukenhoek. Eensteens muurtjes. 
Een WC ontbrak. Er was er per rijtje hui-
zen één voor gemeenschappelijk  

gebruik. De huizen hadden wel kleine 
tuintjes. Volgens bijgevoegde verslagen 
kon je ruiken waar veel jongens woon-
den. Die urineerden tegen de schutting 
om zich het loopje naar de WC te bespa-
ren. 
Een dame op leeftijd, lid van de afde-
ling Breda, vertelde dat ze uit een gezin 
kwam met 24 kinderen. Ze woonde vroe-
ger op het Brabantse platteland in een 
vrijstaand huisje met een tuin. Drie of 
vier kinderen in één bed, anders ging 
het niet. Het was reuze gezellig altijd. 
Broers of zusters deden aan groepsop-
voeding. Je kon altijd aan pa en ma ont-
snappen door je te verschuilen achter 
andere kinderen. Armoe werd er wel 
geleden, maar je was je er niet van 
bewust. Ondanks dat bleef er veel onze-
kerheid. Een goede opleiding en scho-
ling waren er niet bij. Zo snel mogelijk 
geld verdienen om het hoofd boven 
water te houden was het onontkoomba-
re parool. 
Die goeie, oude tijd kende heel veel 
erbarmelijke omstandigheden. Onge-
veer een jaar voordat mijn vader over-
leed, maakte ik met hem een wandeling 
door oud Schiedam, de plaats waar hij 
is geboren en getogen. De graanpak-
huizen, de grachten in het oude stads-
gedeelte. En we liepen door het al bijna 
geheel onder de slopershamer gevallen  

Zwart Nazareth, een troosteloze buurt 
van eenkamerwoningen, waar vroeger 
de jeneverarbeiders huisden. Het smal-
le grachtje dat in het verleden ook nog 
als open riool en als drinkwatervoorzie-
ning werd gebruikt, voor de deur. 
Het verhaal gaat dat het bergafwaarts 
ging met deze industrie vanaf het 
moment dat de jeneverstokers zuiver 
water gingen gebruiken in plaats van 
dat water uit de grachten. De smaak 
van de jenever was toen niet meer de 
oude. Door de slechte hygiënische 
omstandigheden, de slechte arbeidsom-
standigheden, het excessieve drankge-
bruik, stierven mensen als ratten. De 
wijken en buurten waar vroeger de 
arbeiders leefden zijn er bijna niet 
meer. Wat er nog van over is zou eigen-
lijk behouden moeten blijven. Niet als 
monument van de grootheid van het 
verleden, zoals het paleis op de Dam, 
maar als monument van de erbarmelij-
ke omstandigheden waarin vroeger de 
mensen gedwongen waren te leven. Het 
kan geen kwaad de herinnering daar-
aan levend te houden. Al was het maar 
om ons te behoeden voor misplaatste 
superioriteitswaan ten opzichte van 
mensen die elders op de wereld in krot-
ten leven. 

AAD VAN OOSTEN 
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Per I juli van dit jaar is er 
een nieuw vergoedingssys-
teem voor medicijnen van 
kracht geworden. 
Omdat het waarschijnlijk 
nog lang niet voor iedereen 
duidelijk is, wat hiervan de 
consequenties zijn bij ziekte, 
zullen we hieronder een toe-
lichting geven aan de hand 
van veelgestelde vragen. 

Waar gaat het precies om? 
Het Geneesmiddelen Ver-
goedings Systeem (ook wel 
kortweg GVS genoemd) is 
door staatssecretaris Simons 
in het leven geroepen om de 
kosten van het medicijnge-
bruik te verminderen. Ken-
nelijk zijn die kosten in ons 
land onevenredig gestegen 
vergeleken met ons omrin-
gende landen en vergeleken 
met de stijging van andere 
kosten. 
Het vergoedingensysteem 
berust globaal op het groe- 
peren, ofwel clusteren, van 
verschillende medicijnen 
die allemaal voor dezelfde 
aandoening werkzaam zijn 
en die op dezelfde wijze 
moeten worden toegediend. 
Door die groepering ontstaat 
per groep een reeks van 
medicijnen die wat werking 
betreft onderling vergelijk-
baar zijn. Hun prijzen lopen 
wel zeer sterk uiteen. Van al 
die verschillende prijzen per 
groep wordt nu het gemid-
delde genomen. 
Geneesmiddelen met een 
prijs gelijk aan of lager dan 
dat gemiddelde zullen volle-
dig vergoed worden, genees-
middelen die duurder zijn 
dan die gemiddelde prijs, 
zullen maar vergoed worden 
tot het gemiddeld prijsni-
veau. De rest moet in princi-
pe worden bijbetaald door 
de consument. 

Voor wie geldt het Genees-
middelen Vergoedings Sys-
teem? Hoeveel geld moet de 
consument gemiddeld bijbe-
talen? 
Het GVS geldt voor mensen 
die bij een ziekenfonds ver-
zekerd zijn én voor mensen 
met een 

Deze rubriek is een 

vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 

Vragen kunnen worden 

opgestuurd aan Postbus 

71, 1000 AB Amsterdam. 

Zet op de enveloppe: 

'0 zit dat zo' 

tnv: Jeannet van Ganze- 

winkel, Ton van den 

Brink of Harrie Gen 

standaard(pakket)polis. Als 
het systeem van staatssecre-
taris Simons klopt, hoeft er 
in principe nooit iets te wor-
den bijbetaald. Immers, voor 
vrijwel elke aandoening is 
er een reeks medicijnen die 
onder het gemiddeld prijsni-
veau blijven en die dus vol-
ledig worden vergoed, ter-
wijl ze in werking vergelijk-
baar zijn met hun duurdere 
soortgenoten. De consument 
die kiest voor een medicijn 
uit de groep die duurder is 
dan het gemiddeld prijsni-
veau, moet het verschil zelf 
betalen. Maar voor die keuze 
is volgens Simons geen 
reden, omdat de werking 

van het goedkopere medicijn 
even goed is als die van de 
duurdere. 
Navraag bij verschillende 
patiëntenorganisaties leert, 
dat er tot nu toe nog weinig 
klachten zijn van patiënten 
die veel geld moesten bijbe-
talen voor hun medicijnen, 
dan wel noodgedwongen 
moesten kiezen voor een 
geneesmiddel dat minder 
goed werkte. Wel vroeg men 
zich af of deze situatie in de 
toekomst zo blijft. Bovendien 
acht men het denkbaar dat 
mensen met chronische aan-
doeningen zich uiteindelijk 
het meest welbevinden bij 
een bepaald duur medicijn 
dat farmacologisch verge-
lijkbaar is met een minder 
dure variant. In zo'n geval 
zal men toch moeten uitwij-
ken naar een ander, minder 
gewenst, geneesmiddel 
ofwel de bijbetaling voor lief 
moeten nemen. 

Geldt het GVS voor alle 
medicijnen? 
Er zijn medicijnen die uniek 
zijn in hun werking. Die kun-
nen dus niet in prijs worden 
vergeleken met andere 
medicijnen die dezelfde wer-
king hebben. Deze medicij-
nen, veelal nieuwe, zijn bui-
ten het GVS gehouden en 
worden dus ook volledig ver-
goed. Ook om andere rede-
nen zijn bepaalde medicij-
nen buiten het GVS gehou-
den. Bijvoorbeeld insulines 
voor diabetes-patiënten. 
Ook die medicijnen worden 
volledig vergoed. Homeopa-
thische geneesmiddelen en 
geneesmiddelen die in de 
antroposofische genees-
kunst worden gebruikt, wor-
den niet beheerst door het 
GVS en daarvoor blijven dus 
de oude regelingen van 
kracht 

De praktijk 
In de praktijk blijkt dat bij 
geringe bijbetalingen de 
apotheek zelf het verschil 
bijpast. Het kost hem of haar 
anders meer aan adminis-
tratie dan het bedrag waar-
om het gaat. Het voorschrijf-
gedrag van artsen zal waar-
schijnlijk nog veranderen en 
meer toegaan naar het voor-
schrijven van medicijnen 
waarvoor geen bijbetaling 
nodig is. 
Overigens zullen in de prak-
tijk ook voortdurend wijzi-
gingen optreden in de lijsten 
met geneesmiddelen en hun  

prijzen. Er komen immers 
geneesmiddelen bij, terwijl 
anderen juist van de markt 
verdwijnen. Daardoor veran-
deren de prijzen steeds. 
Duurdere geneesmiddelen 
worden wellicht goedkoper 
om niet uit de markt geprijsd 
te raken. Andersom is dat 
ook heel wel denkbaar voor 
medicijnen die volledig ver-
goed worden. 

De voorlichting 
Om de consument te helpen 
bij het hanteren van deze 
nieuwe regels heeft het 
Ministerie van WVC een 
aantal folders gemaakt. Eén 
is bedoeld om uitleg te 
geven over het Geneesmid-
delen Vergoedings Systeem 
zelf. Er is ook een GVS-gids 
waarin alle in het systeem 
opgenomen medicijnen 
staan vermeld, met hun 
eventuele bijbetalingsbe-
dragen. 
Voor mensen met chronische 
aandoeningen, bijvoorbeeld 
epilepsie of suikerziekte, zijn 
er speciale folders met alle 
voor die betreffende aandoe-
ning van belang zijnde 
geneesmiddelen en hun 
eventuele bijbetalingsbe-
dragen. Alle genoemde voor-
lichtingsmateriaal is gratis 
verkrijgbaar bij huisarts en 
apotheek. Vanwege de te 
verwachten wijzigingen in 
de groepering van de 
geneesmiddelen, zal er al 
heel snel nieuw voorlich-
tingsmateriaal komen. 
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Werken zonder handen 
Wat de minister betreft mag ik mijn biezen pakken. Op 27 juni jongstleden viel als leuke 

overpeinzing in de vakantietijd bij het bestuur van Humanitas een brief van het ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op de mat met de aankondiging dat de minister 

voornemens is de subsidiring in zake de landelijke adviesfunctie bejaardenwerk met ingang 
van 1 januari 1992 te beëindigen. Toevallig betreft deze landelijke adviesfunctie bejaarden- 
werk de twee bij Humanitas Centraal Bureau werkzame functionarissen welzijn ouderen, 

waaronder ondergetekende. 

Ga ik nu een klaagzang over het leed 
dat mij dreigt te treffen, werkeloosheid 
wellicht, aanheffen en zeuren over het 
vele goede werk dat zal blijven liggen? 
Welzeker niet! Zo persoonlijk zal ik het 
niet maken. Want te mijner troost geldt 
de dubieuze wetenschap dat niet exclu-
sief het ouderenwerk van Humanitas, 
waarvan de JOT-activiteiten het op 
ouderenemancipatie gerichte deel is, 
onder het bezuinigingsvuur ligt. 
Ook de organisaties van ouderen liggen 
volop in het schootsveld. Zo mogen alle 
drie de landelijke ouderenbonden 
(ANBO, PCOB en Unie KBO) 25 procent 
van hun subsidie inleveren en mag hun 
gezamenlijke landelijke samenwer-
kingsorganisatie COSBO-Nederland in 
de nabije toekomst zelfs rekenen op een 
overheidsondersteuning van nul cent. 
Ook andere, naast Humanitas werkza-
me, maatschappelijke activeringsorga-
nisaties mogen hun ouderenwerkonder-
steuning voor honderd procent inleve-
ren. Kortom, er ligt een ministeriële tijd-
bom onder het toch al betrekkelijk fra-
giele bouwwerk van ouderenactivitei-
ten. 

Het ouderenwerk vanuit de ouderenbe-
langenorganisaties én vanuit organisa-
ties die vrijwillig kader ten behoeve van 
ouderenemancipatie en ouderenzorg-
projecten recruteren staan op de tocht. 
Wat ministeriële wijsheid al niet ver-
mag. Nog geen jaar geleden, oktober 
1990, werd Nederland verblijd met een 
nota met de veelbelovende titel 
'Ouder(en) in tel'. Mevrouw d'Ancona 
voorop, gevolgd door de ministers Dales 
en Ritzen en de staatssecretarissen Ter 
Veld en Heerma. 

Interessant was vooral het actiepro-
gramma uit 'Ouder(en) in tel'. Volgens 
strenge critici veel te algemeen en onin-
gevuld, maar minister d'Ancona verde-
digde zich hiertegen door te stellen, dat 
'concretisering' een integraal onderdeel 
van het actieprogramma zou zijn. Geen 
gezeur over te vaag, aldus de minister 
begin dit jaar met zo veel woorden, 
maar kom pas met kritiek op basis van 
de resultaten na uitvoering van de 
'Ouderen in tel' beleidsvoornemens. 
Interessant in dit hele verhaal zijn de 
algemene prioriteiten voor het ouderen-
beleid die de minister voor 1990 - 1994 
stelde. Het waren er liefst zeven, waar-
onder de ontwikkeling en uitbouw van 
preventiebeleid, de accentuering van 
de rol van educatie bij participatie én 
maatschappelijke herwaardering van 
de ouderdom. Om deze prioriteit aan te 
pakken zou er onder andere gewerkt 
moeten worden aan: het stimuleren van 
deelname van ouderen in het vrijwilli-
gers- en ouderenwerk en het stimuleren 
van belangenbehartiging door en 
invloedsvergroting van ouderen op 
lokaal niveau. 
Welnu, het stimuleren van ouderen in 
het vrijwilligerswerk en het ouderen-
werk en het stimuleren van grotere 
ouderenbetrokkenheid op lokaal niveau 
lijkt weinig zinvol en zelfs contra-pro-
duktief als de overheid zélf de organisa-
tie van het vrijwilligerswerk én de orga-
nisatie van het ouderenwerk afbreekt. 
De overheid zegt ouderenparticipatie te 
willen bevorderen, maar werkt dit tege-
lijkertijd tegen. Werken zonder handen 
is de boodschap. 
In een recente toespraak heeft minister 
d'Ancona de hierbij gehanteerde filoso- 

fie haarfijn uit de doeken gedaan. Zij 
vindt het van belang mensen mondig en 
weerbaar te maken en het gevoel te 
geven er weer bij te horen. De sociale 
cultuur moet worden versterkt. Mooi, 
maar de minister stelde 66k dat subsi-
dies op landelijk niveau onderdeel van 
heroverweging zijn. Subsidie-beëindi-
ging en vermindering van een aantal 
organisaties zou onvermijdelijk zijn, 
aldus de minister. De 'eigen organisa-
ties' van het particuliere initiatief, zoals 
onder andere Humanitas, worden door 
de minister gezien als representanten 
van versplintering en versnippering. 
Aspecten van beleidsrelevantie, eigen 
draagkracht en efficiëncy-voordelen 
spelen, zo zegt de minister, bij 'die 
inhoudelijke' keuzes een rol. Inhoudelij-
ke keuzes? Toegelicht worden ze geens-
zins. Over welke keuzes hebben we het? 
Ter geruststelling zegt de minister het 
ongelovige volk, dat 'een beleidsmatige 
overweging ten grondslag behoort te 
liggen aan financiële ingrepen'. 
Met welke 'beleidsmatige overweging' 
wordt dan de kaalslag in het ouderen-
werk ministerieel gerechtvaardigd? 
Merkwaardigerwijs zwijgt de minister 
hierover in alle talen. Wellicht uit 
schaamte over het zo openlijk bedreven 
volksbedrog. Of moeten we geloof hech-
ten aan de gesuggereerde dermate 
deplorabele toestand van 's lands finan-
cieel-economische situatie, dat bezuini-
gingen op welzijn ons vaderland red-
den van het dreigend bankroet? 
O politica, vergeet uw mooie verhalen 
en zeg gewoon dat de botte bijl uw 
geavanceerdste wapen is !! 

MICHAEL KERKHOF 
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VERPLEEGKUNDIGEN 

Het Nederlands Economisch 
Instituut hield in opdracht 
van de Nationale Raad voor 
de Volksgezondheid een 
enquète onder vierduizend 
verpleegkundigen en verzor-
genden. Men constateerde 
dat het aantal werkers dat 
jaarlijks uit de gezondheids-
zorg opstapt om in een ander 
beroep te gaan werken, 
lager is dan in het algemeen 
wordt aangenomen: 1,6 pro-
cent. Bovendien bleek de 
hoogte van het salaris geen 
doorslaggevende reden om 
op te stappen. Men werkt 
vanuit ideële motieven, 
waardoor de werknemers de 
sector spaarzaam verlaten. 
Vertrekkers gaan met name 
weg omdat ze hun persoon-
lijke kwaliteiten onvoldoen-
de menen te kunnen benut-
ten. Van degene die vertrek-
ken, komen velen weer in 
medisch-ondersteunende 
beroepen of in het welzijns-
werk terecht. Het NEI vraagt 
zich af of de beroepstrouw 
zal blijven aanhouden. Er zal 
meer concurrentie komen op 
de arbeidsmarkt en een gro- 
tere vraag naar betere belo- 
ning. Bij ongewijzigd beleid 
zal er over 10 jaar een tekort 
zijn van 17.000 verplegenden 
en verzorgenden. 
Uit de enquète kwam ook 
naar voren dat zeventig pro-
cent van de ondervraagden 
te weinig contact meent te 
onderhouden met patiënten 
of bewoners. 
De Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid leidt er een 
negatief signaal uit af over 
de kwaliteit van de zorg. Een 
zaak om serieus te onderzoe-
ken. 

KINDERMISHANDELING 

Vorig jaar nam het aantal 
meldingen van kindermis-
handeling liefst toe met 
twaalf procent. In totaal wer-
den er 8.223 gevallen geno-
teerd. Wie bedenkt dat ach-
ter elk geval een individueel 
drama schuil gaat, moet 
door deze cijfers ten zeerste 
gealarmeerd worden. Voor 
wat de aard van 'mishande-
ling' betreft ging het in veer-
tig procent van de gevallen 
om emotionele verwaarlo-
zing, in 23 procent van de 
gevallen om lichamelijke 
mishandeling en in 19 pro-
cent om sexueel misbruik. 
De slachtoffers zelf, aldus de 
Landelijke Stichting Buro's 
inzake Kindermishandeling 
(LSBVK), laten zelden iets 
van zich horen. De meldin-
gen komen vooral uit de 
omgeving van kinderen. Kin-
deren zelf durven niet of zijn 
niet bekend met de buro's 
vertrouwensartsen. Het 
grote aantal meldingen van 
kindermishandeling is vol-
gens directeur H.Mourits, 
van het Landelijk Bureau 
Vertrouwensartsen inzake 
kindermishandeling, nau-
welijks op aanvaardbare 
wijze te verwerken. Als de 
overheid wil dat meer geval-
len boven water komen, zal 
er ook meer geld op tafel 
moeten komen voor het aan-
trekken van voldoende 
medewerkers om al die mel-
dingen behoorlijk te behan-
delen. De LSBVK begint 
daarom in oktober samen 
met vier andere organisaties 
een campagne 'Over sommi-
ge geheimen hoor je te pra-
ten'. De stichting heeft 
minister d'Ancona van WVC 
een bedrag van 1,2 miljoen 
gevraagd om de effecten van 
de geplande campagne te 
kunnen opvangen. De minis-
ter heeft hierop niet thuisge-
geven. Als reactie hierop 
hebben de buro's vertrou-
wensartsen hun medewer-
king aan de voorlichtings-
campagne ingetrokken. De 
buro's zijn nu al overbelast 
en kunnen zeker een toena-
me van gevallen niet ade-
quaat verwerken. 

MEDICIJN 

Afgelopen juni vond in het 
Italiaanse Florence de 
zevende internationale AIDS 
Conferentie plaats. Er waren 
ook zo'n driehonderd Afri-
kaanse wetenschappers uit-
genodigd, om de kennis over 
het AIDS-virus in ontwikke-
lingslanden te vergroten. Of 

Kindermishandeling komt vaker 
voor dan verwacht. Foto: Sharon 
Carty 

men daar in praktische zin 
iets aan heeft is zeer de 
vraag. De medicijnen tegen 
AIDS zullen, zo wordt voor-
speld, voor patiënten in ont-
wikkelingslanden onbetaal-
baar blijven. De grote far-
maceutische industrie is 
geen filantropische bedrijf-
stak en ontwikkelkosten 
voor een medicijn vergen 
meer dan tien jaar aan 
onderzoek, hetgeen tiental-
len miljoenen guldens kost. 
Een jaarbehandeling met 
het middel AZT van de firma 
Wellcome kost in Nederland 
tienduizend gulden. Ook 
gezondheid is een 'marktpro-
dukt'. Wie weinig of geen 
koopkrachtige vraag kan 
inbrengen, hoeft dus ner-
gens op te rekenen. 

ASIELKINDEREN 

In Leusden dreigden ouders 
van de gemeente met succes 
hun kinderen van school 
thuis te houden indien dertig 
kinderen van asielziekers op 
de school van hun spruiten 
zouden worden geplaatst. 
Met succes, want het Leus-
dens gemeentebestuur ging 
overstag en zal met nieuwe 
plannen komen. Het gaat om 
een kleine school van 
slechts zestig leerlingen. Als 
zodanig vanwege te weinig 
leerlingen in zijn voortbe-
staan bedreigd dus. De wet-
houder dacht met dertig kin-
deren van asielzoekers het 
voortbestaan veilig te kun-
nen stellen. Maar dertig op 
zestig vinden Leusdense 
ouders buiten proportie. 
Maar waarom eigenlijk? Is 
er sprake van kleinburgerlij-
ke intoleratie of het bekende 
gewone gezonde verstand 
dat spreekt. 

C OORNHERTPRIJS 

De Coornhertstichting heeft 
de inschrijving geopend 
voor kandidaten voor de 
Coornhertprijs voor sociale 
vernieuwing en harmonisa-
tie van de samenleving. De 
prijs zal worden toegekend 
aan die initiatieven die een 
concrete bijdrage leveren 
aan de genoemde aan-
dachtspunten. De jury let 
speciaal op anti-dicrimina-
tieprojecten, integratiepro-
jecten ten behoeve van groe-
pen achterstandsituaties, 
culturele manifestaties die 
de verhoudingen tussen 
mensen bevorderen, docu-
mentaires en reclames die 
een harmonieuze samenle-
ving beogen en tenslotte 
samenwerkingsverbanden 
om het voorzieningenniveau 
op het gebied van onderwijs, 
gezondheid, bejaardenzorg, 
en zorg voor gehandicapten 
in bepaalde wijken te hand-
haven of te bevorderen. De 
Coornhertstichting, niet te 
verwarren met de Coornhert-
liga, de vereniging voor 
strafrechthervorming, stelt 
zich ten doel om de denk-
beelden van de jurist Dirck 
Volckertszoon Coornhert 
(1522-1590) te actualiseren. 
Coornhert streefde naar 
maatschappelijke harmonie, 
gebasseerd op het principe 
dat de menselijke vrije wil 
de basis daarvoor vormt. Het 
bracht hem meerdere malen 
in conflict met politieke en 
kerkelijke overheden. Gere-
geld vluchtte hij naar Duits-
land. Nog steeds zijn voor 
veel mensen de gedachten 
van Coornhert een bron van 
inspiratie. 

Kandidaten dienen zich voor 
1 maart 1992 te hebben aan-
gemeld. Nadere informatie 
is te verkrijgen bij Coorn-
hertstichting/Coornhertprijs, 
Postbus 407, 2740 AK Wad-
dinxveen. Telefoon: 01828-
13431 
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Inkomen 
De norm van anderhalf van 
het Netto Nationaal Inkomen 
voor ontwikkelingssamen-
werking moet worden her-
steld. Dat stellen 76 maat-
schappelijke organisaties, 
waaronder Humanitas, in 
een dringend beroep op de 
Tweede Kamer. Zij erkennen 
in hun brief de grote budget-
taire problemen, waarmee 
Nederland worstelt. Ook 
erkennen zij dat de proble-
matiek van de asielzoekers 
en de hulp aan Oost- en Mid-
den-Europa om een moeilij-
ke afweging vragen, terwijl 
de Nederlandse hulp voor 
actuele noodsituaties zoals 
van de Koerden, in de Hoorn 
van Afrika en in Bangla 
Desh een extra last beteke-
nen voor de begroting van 
het Ministerie van Ontwik-
kelingssamenwerking. Zij 
vinden het ech ter onbillijk 
en schrijnend voor deze pro-
blemen een oplossing te zoe-
ken ten koste van de hulp 
aan mensen in de Derde 
Wereld. Continuïteit is 
immers, zo stellen zij, essen-
tieel voor duurzame ontwik-
keling. Doorgaande 'vervui-
ling' van het ontwikkelings-
budget zien de organisaties 
als een slecht signaal aan de 
internationale gemeen-
schap. Grotere stabiliteit in 
de wereld vraagt niet om 
minder, maar om meer te 
doen voor het zuiden. Verte-
genwoordigers van de 
ondertekenaars kregen van 
de fractieleiders van de 
regeringspartijen CDA en 
PvdA Brinkman en Weiltgens 
de verzekering dat serieus 
gewerkt wordt aan herstel 
van het budget voor ontwik-
kelingssamenwerking. 

Sociaal Pension 
Hoeveel mensen kun je 
opvangen in een sociaal 
pension? Nico Verwer uit 
Enschede kan daar uit erva-
ring op antwoorden. Huma-
nitas-lid in hart en nieren, 
stuwende kracht van de 
Stichting Humanitas Onder 
Dak (SHOD). Momenteel 
vangt de SHOD in Enschede 
circa dertig mensen op die 
anders op straat zouden 
staan. Sinds de oprichting in 
1985 hebben ten minste vier-
honderd mensen tijdelijk 
onderdak gevonden in het 
pand van de SHOD, dat 
eigenlijk maar geschikt is 
voor vijftien personen. Hun 
nood kan op verschillende 
manieren zijn veroorzaakt. 
Het kan gaan om mensen die 
door huurschulden uit hun 
huis zijn gezet, om ex-gedeti-
neerden, om gokverslaafden 
en mensen die ten gevolge  

van een drankprobleem op 
straat zijn terechtgekomen. 
Ook ex-psychiatrische cliën-
ten en jongeren die buiten 
de intramurale hulpverle-
ning vallen doen vaak een 
beroep op de stichting. De 
SHOD probeert haar 'gasten' 
de begeleiding te geven, die 
nodig is om na verloop van 
tijd weer zelfstandig verder 
te kunnen. De deskundig-
heid, die daarvoor nodig is, 
komt uiteraard niet alleen 
van Nico Verwer maar vooral 
ook van vrijwilligers en sta-
giaires. Soms lijkt het wel 
een werkervaringsprojekt, 
als een medewerker na een 
periode als vrijwilliger kans 
ziet een betaalde baan te 
krijgen, waarbij de SHOD-
ervaring een positieve rol 
speelt. Probleem voor de 
SHOD is momenteel de 
groeiende onzekerheid over 
de financiering. Eigenlijk 
zou meer professionele bege-
leiding voor kwaliteit en 
continuïteit gewenst zijn. 
Maar dat is niet op te bren-
gen uit de 'pensiongelden, 
die in de meeste gevallen 
berusten op uitkeringen. En 
je hoeft de krant maar te 
lezen om te weten hoe 
gering de mogelijkheden 
zijn voor steun van de over-
heid. 

Voor meer informatie: Nico 
Verwer, telefoon 053-320657. 

Incest 
'Ik ben van mijn zesde tot 
mijn twaalfde jaar sexueel 
misbruikt door een oom die 
vijf jaar ouder is dan ik. Toen 
ik 12 was durfde ik het ein-
delijk te zeggen tegen mijn 
ouders. Het misbruik stopte. 
De herinnering wilde ik zo 
diep mogelijk wegstoppen. 
Jaren later besloot ik aangif-
te te doen. Maar de zaak was 
verjaard. Een sexueel mis- 

bruik, begaan door een min-
derjarige, is na vier jaar ver-
jaard. Hier ben ik heel boos 
over. De dader heeft voor mij 
veel verpest. Nu moet ik 
knokken om iets van mijn 
leven te maken. Ik wil graag 
in contact komen met vrou-
wen die ook met dit pro-
bleem zitten. Ik laat het er 
niet bij zitten. Verjaring van 
sexueel misbruik na vier 
jaar? Dat mag niet en dat 
kan niet!' 

De met 'Anoushka' onderte-
kende brief is in juli ver-
stuurd door de afdeling 
Adviesbureau van Humani-
tas/Jeugd en Gezin in 
Gouda. Het adviesbureau 
heeft dagelijks te maken met 
slachtoffers van incest. Het 
geval van Anoushka was 
schrijnend, omdat de dader 
net als zij zelf minderjarig 
was. Toen Anoushka na 
jaren van verwerking 
besloot aangifte te doen, 
was de misdaad verjaart. 
Verkrachting begaan door 
minderjarigen verjaart na 
vier jaar. Hier wil een groep 
uit het adviesbureau iets 
tegen doen. Medewerkers 
van het bureau hopen in 
contact te komen met vrou-
wen die ook zijn opgelopen 
tegen deze bijzonder korte 
verjaringstermijn. Terwijl de 
slachtoffers nog jaren nodig 
hebben om zich te herstel-
len, gaan de meeste daders 
vrijuit door deze wetsbepa-
ling. Vaak hebben de slacht-
offers zeker vier jaar nodig 
voor zij aangifte durven te 
doen. Aangifte en de daarop 
volgende juridische behan-
deling van de zaak heeft 
vaak een heilzame werking 
bij het proces van het slacht-
offer om in het reine te 
komen met het verleden. Die 
mogelijheid is te vaak voor 
hen afgesloten. Een andere  

reden waarom 
Humanitas/Jeugd en Gezin 
iets aan de verjaringstermijn 
wil doen is omdat zich onder 
minderjarige daders zeer 
veel recidivisten bevinden, 
mensen die op termijn hun 
daden herhalen. Zodra 
Humanitas/Jeugd en Gezin 
voldoende reacties heeft ver-
zamelt, zal ze bekijken of 
hiermee een signaal kan 
worden afgegeven aan de 
politiek. Die is als enige in 
staat iets aan de bestaande 
wetgeving te veranderen. 

Reacties aan: Janny van 
Heerbeek, maatschappelijk 
werkster Humanitas/Jeugd 
en Gezin. Crabethstraat 11, 
2801 AL in Gouda. Telefoon: 
01820-82488 

Misleiding 
Noël Sterling Vasques, de 
secretaris-generaal van de 
president van de Domini-
caanse Republiek zal met de 
Nederlandse consul in Santa 
Domingo en het hoofd van 
de politie om tafel gaan zit-
ten. Een knap staaltje van 
Door van Namen-Melkus tij-
dens haar bezoek aan deze 
Latijns-Amerikaanse eiland-
staat. Door van Namen is in 
dienst van Humanitas maat-
schappelijk werkster onder 
Rotterdamse prostituees. In 
die hoedanigheid legt zij 
contacten met deze dames 
en probeert hen iets over 
hun rechtspositie en per-
spectieven te vertellen. Zij 
komt ook veelvuldig in aan-
raking met prostituees uit de 
Dominicaanse Republiek. 
Deze meisjes worden in hun 
eigen land gouden bergen 
beloofd als zij naar Neder-
land komen. Eenmaal hier 
aangekomen blijkt dat zij in 
handen vallen van soute-
neurs die hen zonder pardon 
achter het raam of in clubs 
zetten. Om het probleem bij 
de wortel aan te pakken, 
reisde door naar de Domini-
caanse Republiek om vrou-
wen aldaar voor te lichten 
over de valse beloften rond 
een reis naar Europa. Door 
kwam in contact met vrou-
wen die al een contract had-
den getekend voor een reis 
naar Europa en die door 
haar verhaal in paniek 
waren geraakt. Haar reis zal 
een beperkt effect hebben. 
Veel vrouwen trekken naar 
het Westen omdat de leef-
omstandigheden in de Domi-
nicaanse Republiek slecht 
zijn. Zolang er armoede is, 
zullen er meisjes naar 
Nederland willen in de hoop 
hier een beter leven te vin-
den. 
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ZejbeEer 	in g 
Idereen wordt met maatschappelijke 
problemen geconfronteerd. Door 
eigen ervaring of door toegezonden 
informatie, vaak vergezeld van een 
acceptgiro. Wat brengt iemand ertoe 
Dm op de meeste daarvan geen actie 
te nemen (behalve eventueel dat giro-
formulier invullen) maar juist aan dat 
ene probleem wel aandacht te schen-
ken? Waarom ik mij indertijd voor 
Humanitas ben gaan inzetten kan ik 
nog precies vertellen, maar dat is nu 
niet zo belangrijk. 
Nadat ik zo'n jaar in de VUT was, had 
ik een aantal achterstallige klussen 
geklaard. Op dat ogenbblik 
zag ik toevallig in het blad 
van de Nederlandse Vereni-
ging Voor Vrijwillige Eutha-
nasie een vraag naar mede-
werkers. Daar heb ik op 
gereageerd en behoor nu tot 
de vrijwilligers van die ver-
eniging. 

Het verschil tussen Humani-
tras en de NVVE is voor mij 
niet zo groot. In beide organi-
saties staat centraal wat voor 
mij fundamenteel is: ieder 
mens hoort zelf de beschik-
king te heben over het leven 
dat hij/zij leidt. En ik wil mee-
werken om mensen in staat 
te stellen dat te kunnen. Op 
het gebied van vrijwillige 
euthanasie moet nog veel 
gebeuren voordat ieder die 
het wil, het ook kan krijgen. 
Daarom vind ik het zinvol mij 
daarvoor in te zetten. 

Iemand kan voor zichzelf het 
gevoel krijgen dat 'een leven 
leiden' voorgoed geworden is tot 'een 
leven lijden'. Dan moet het mogelijk 
zijn dat leven op een zachte, pijnloze 
wijze te verlaten door het toepassen 
van euthanasie. Euthanasie is een 
Grieks woord, te vertalen als 'een 
zachte, milde dood'. Men heeft de hulp 
van een arts nodig om de middelen 
daarvoor te kunnen krijgen. In bijna 
alle landen, ook in Nederland, is 
euthanasie niet toegestaan. Maar in 
ons land is in de loop van zo'n vijftien 
jaren de situatie gegroeid dat justitie 
een arts die meegewerkt heeft eutha-
nasie niet vervolgt, indien daarbij aan 

een aantal zorgvuldigheidscriteria is 
voldaan. 
Om euthanasie te kunnen verkrijgen is 
men dus afhankelijk van een medicus. 
Lang niet elke arts is bereid tot mede-
werking. Daar kan hij verschillende 
redenen voor hebben: angst om in een 
rechtszaak betrokken te raken, niet 
weten welke middelen geschikt zijn voor 
euthanasie en welke dosering daarvan 
nodig is of om principiële redenen. 
De beslissing van euthanasie is mis-
schien wel het belangrijkste besluit in en 
over iemands leven. De eerder genoem-
de zorgvuldigheidscriteria dienen 

ervoor om te zorgen dat die beslissing 
niet lichtvaardig genomen wordt. Een 
van die eisen is, dat de wens tot eutha-
nasie een duurzame is en geen kortdu-
rende opwelling. Ieder die de wens 
heeft van euthanasie in het geval het 
leven tot een ondraaglijke last is gewor-
den, doet er daarom verstandig aan een 
gedateerde euthanasieverklaring op te 
stellen en om de vijf jaar weer te 
bekrachtigen. Dat kan in een aantal 
gevallen maken dat de arts bereid is tot 
medewerking. De NVVE heeft voor haar 
leden de tekst van een euthanasiever-
klaring beschikbaar en wil die ook voor 

hen bewaren zodat hij te vinden is op 
het moment dat het nodig is. 
Het kan moeilijk zijn om euthanasie te 
krijgen, zelfs als er een verklaring is. 
Maar voor stervenden lukt dat vaak 
nog wel. Moeilijker wordt het als de 
hulpvrager niet stervend is, maar bij-
voorbeeld lijdt aan een ongeneeslijke 
ziekte die tot de dood leidt zoals AIDS, 
of aan een op zichzelf niet dodelijke 
ongeneeslijke ziekte, zoals die van 
Parkinson. Ik denk dat er de komende 
jaren gewerkt zal moeten worden om 
ook in deze gevallen vrijwillige eutha-
nasie beter mogelijk te maken. 

Tot slot, geïnspireerd door 
de titel van deze rubriek, 
een paar hartekreten in ver-
band met vrijwillige eutha-
nasie. 
* Denk erover na of u voor u 
zelf euthanasie wenst als u, 
wat uw leven betreft, in een 
voor u uitzichtloze noodsitu-
atie bent gekomen. 
* Geef duidelijk uw wens tot 
euthanasie aan door een 
gedateerde verklaring te 
ondertekenen en om de vijf 
jaar te bekrachtigen. 
Bedenk dat u die verklaring 
altijd kunt herroepen als u 
van mening verandert. 
* Benoem in een schriftelijke 
en ondertekende verklaring 
iemand om als uw gemach-
tigde op te treden, als u zelf 
niet meer voor uw wensen 
op kunt komen. Laat die 
gemachtigde voor akkoord 
tekenen. 
* Omschrijf voor u zelf en 
voor uw gemachtigde wat u 

als een uitzichtloze noodsituatie 
beschouwt. 
* Bespreek met uw behandelend arts 
hoe hij tegenover euthanasie staat. 
Misschien moet u een andere arts zoe-
ken, als hij zegt daaraan niet te willen 
meewerken. 
* Zorg dat u een " euthanasiepaspoort 
" heeft. Dit kunt u bij zich dragen. Het 
dient ter waarschuwing aan hulpver-
leners teneinde ongewenste behande-
ling in noodsituaties zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

WALTER NAGEL 

16 VAN MENS TOT MENS augustus 1991 


