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Andere Ruitenben 
Tot onze spijt is bij het artikel 
over de Stichting Protecta in 
het voorgaande nummer van 
Van Mens tot Mens de ver-
keerde foto geplaatst. 

In verband met de wisseling 
van het voorzitterschap was 
het de bedoeling een foto te 
publiceren van de heer W. 
Ruitenberg. Ten gevolge van 
een betreurenswaardig mis- 

verstand is echter de foto ge-
plaatst van diens zoon, de 
heer A. A. Ruitenberg, gedu-
rende vele jaren lid van het 
Hoofdbestuur van Huma-
nitas. 
Onze excuses voor de ge-
maakte fout. Wie de èchte W. 
Ruitenberg, aftredend voor-
zitter van Protecta is, ziet u 
hierbij. 	

DE REDACTIE 

Leny Smit 
naar VGZ 
Per 1 juni 1989 heeft mevrouw 
L. Smit de directie op zich ge-
nomen van de StichtingHu-
manitas voor Verstandelijk 
Gehandicapten-zorg. Leny 
Smit is al jarenlang een be-
kende binnen Humanitas, 
waar zij naast Inge de Boer de 
directie voerde van de Jeugd-
hulpverlening. Zij zal haar 
werk beginnen met een ken-
nismakingsronde langs de di-
verse colleges van de VGZ-
Humanitas. Bovendien is af-
gesproken, dat zij in een over-
gangsperiode nog enkele 
werkzaamheden voor de 
Jeugdhulpverlening zal af-
ronden. 
Verwacht mag worden dat de 
aanstelling van mevr. Smit 
een belangrijke stimulans zal 
inhouden voor de verdere uit-
groei van het werk van Hu-
manitas met en ten behoeve 
van de Verstandelijk Gehan-
dicaptenzorg. 

Ruk f 56.000 uit Fonds Stimiioring 
Aktiviteiten beschikbaar gesteld 
Ook in 1988 was het weer mogelijk een reeks aanvragen om een bijdrage uit 
het Fonds Stimulering Aktiviteiten ten behoeve van activiteiten van Humanitas 
te honoreren. In totaal werd een bedrag van f 56.375 beschikbaar gesteld, 
waarvan een deel als garantie. De volgende aanvragen werden toegewezen: 

Aan de Afdeling Walcheren als bijdrage in de kosten van de vakantiekampen 
in 1988 	  f 5275 
Aan de directie Jeugdhulpverlening als bijdrage in de kosten van de disserta- 
tie-Groenweg over drugsverslaafde ouders en-hun kinderen 	 f 7000 
Aan het Gewest Groningen als bijdrage in de kosten van het gewestelijk PR- 
plan 	  f 6100 
Aan het Gewest Utrecht als bijdrage in de kosten van diverse activiteiten t.b.v. 
de Afdelingen in het Gewest 	  f 5000 
Aan het Gewest Friesland als bijdrage in de aanloopkosten van een project 
transsexualiteit 	  J.  2000 
Aan de Afdeling Zuid-Drenthe als bijdrage in de kosten van het project Rouw- 
verwerking 	  f 5000 
Aan het Gewest Zuid-Holland en de Afdeling Den Haag als bijdrage in de 
verbouwingskosten van het kantoor Conradkade 	  f 10000 
Aan het Centraal Bureau als garantie in de te maken kosten ten behoeve van 
de actie 1000 x1000 	  f 16000 

Gelden uit het Fonds Stimulering Aktiviteiten kunnen uitsluitend beschikbaar 
worden gesteld voor activiteiten van de Vereniging en haar deelorganen. 
Aanvragen moeten worden ingediend bij het Hoofdbestuur. Bij elke aanvrage 
moet nauwkeurig worden omschreven wat het doel is van de betreffende 
activiteit, door wie de aanvrage wordt ingediend, wat het gevraagde bedrag is 
en hoe de overige kosten worden gedekt. In het algemeen worden geen 
bijdragen ter beschikking gesteld in structurele (d.w.z. jaarlijks terugkerende) 
kosten, tenzij vaststaat dat deze binnen twee jaar op andere wijze worden 
gedekt. 
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Wie trekt zich nog iets van een ander aan? 

TASIESROVERS! 
Klaarlichte dag. Een niet eens zo stille 
straat in een middelgroot stadje, ergens 
in Nederland. Een oudere dame wandelt 
over de stoep, de schoudertas stevig on-
der de arm geklemd. Twee jongens op 
een bromfiets, nauwelijks zestien. De bij-
rijder steekt snel een hand uit en pro-
beert de tas van de oudere dame van 
haar schouder te rukken. Dat lukt niet. 

De dame valt, de jongens vallen half 
over haar heen. Een passerend fietser, 
nog net niet middelbare man, kijkt even 
opzij en fietst vrolijk door. 
De jongens merken dat hun opzet niet 
snel genoeg slaagt, laten los, springen  

op hun brommer en verdwijnen om de 
hoek. De dame staat op, slaat het stof van 
haar mantel, beziet de schade aan haar 
kousen, voelt aan een paar blauwe plek-
ken, constateert dat haar tas er nog is en 
vervolgt rillend van de schrik haar weg. 
Wat moet ze anders. 
Om de hoek is een bloemenstal, Daar-
heen was ze onderweg. De man die er 
voor staat, nog net niet middelbaar, kijkt 
haar meewarig aan. „Zo, ze hadden u 
daar flink te pakken, mevrouw". 
"Jazeker, hebt u dat dan gezien?" 
„Ach, ik fietste net langs, maar ik dacht: 
doorrijden, voor ze mij pakken en ik een 
mes tussen m'n ribben krijg". 

Zo gaat dat. Het gebeurt niet jou maar 
een ander. Daar ben je dus niet bij be-
trokken. Daar ben je niet verantwoorde-
lijk voor. Of toch wel? 
Je hoeft niet per sé humanist te zijn om te 
weten, dat we allemaal verantwoorde-
lijk zijn. Je hoofd omdraaien, jezelf on-
machtig verklaren betekent dat klein ge-
boefte de kans krijgt uit te groeien tot 
groot geboefte. Eerst één tasje, en als 
niemand terugslaat het volgende tasje, 
de volgende inbraak, de volgende 
slachtoffers. 

U misschien? Of loopt u de volgende keer 
niet door? 	 • 
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Humanisten in het leger 

HET PROBLEEM VAN 
DE ROBOTS 

Elk jaar worden bijna 50.000 
jongens onder de wapenen 
geroepen. Bijna anderhalf 
jaar lang wordt een jongeman 
geconfronteerd met een aan-
slag op gedragsregels die in 
de maatschappij gelden. 
In de wereld van krijgstucht 
en vijandbeeld lopen enkele 
honderden geestelijke verzor-
gers rond. Van Mens tot Mens 
sprak met hoofdraadsman 
Kees Rosa en met raadsman 
te velde Jan den Boer, beiden 
humanistische raadslieden. 
Hoe vertaal je humanistische 
principes als zelfbeschik-
kingsrecht en recht en plicht 
tot zelfontplooiing naar de 
hiërarchische wereld van de 
krijgsmacht, waar individuen 
niet bestaan? 

„Het leger is een onvergelijkelijk bedrijf 
met als doel de vrede te waarborgen 
door middel van een afschrikwekkend 
apparaat", zegt Jan den Boer, humanis-
tisch raadsman in het leger, een ge-
vechtsmachine in ruste. Dienstplicht 
komt erop neer, dat je je anderhalf jaar 
van je leven moet bezighouden met het 
doden van je medemens. Dat roept on-
herroepelijk vragen en problemen op. 
Wat gebeurt er met een individu binnen 
dit apparaat?" 
Dat is de centrale vraag tijdens groeps-
bijeenkomsten in het Coornherthuis. 
Groepen komen daar om een proces van 
bezinning door te maken aan de hand 
van hun vragen, hetzij levensvragen, 
hetzij vragen met betrekking tot de krijgs-
macht. Bijvoorbeeld: waar staat de 
krijgsmacht voor, wat doet het met je als 
individu? Hoe werkt het proces van ma-
nipulatie in het leger, waardoor je wordt 
getraind om onvoorwaardelijk je meer-
dere te gehoorzamen en als een robot te 
functioneren? 

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat 
word je in het leger beziggehouden met 
de meest onzinnige dingen. Elk moment 
kan er een commandant langskomen, 
die bijvoorbeeld met zijn vinger langs 
een plint gaat en vervolgens beveelt de 
kamer grondig te reinigen. Ieder ogen-
blik kan je een andere stompzinnige op-
dracht krijgen. Dat werkt onzekerheid en 
demotivatie in de hand. Communicatie 
is in deze hiërarchische pyramide een 
afgeleerd begrip. 

„In het leger word je behandeld als een 
ding, als een beest", zegt Den Boer. „Dan 
ga je je ook zo gedragen. Zelfs de meest 
kritische jongeren, die hier binnenko-
men met het idee: 'ik laat me niet inpak-
ken door het leger', zijn na een paar 
maanden murw." 

VERZORGING 

Geestelijke verzorging is een recht van 
de dienstplichtige militair. Hij kan ge-
bruik maken van deze dienst (in de wan-
delgangen GV genoemd) door indivi-
duele geesteli

i
jkebegeled 

lijke vorming igroepsverband.
begeleiding of 

  
geeste- 

n 
  

Voor hoofdraadsman Kees Rosa is de 
noodzaak van geestelijke verzorging en 
vorming binnen het leger een duidelijke 
zaak. „De vervulling van de dienstplicht 
is een onvrijwillig  gekozen situatie,  

waarin je afhankelijk wordt gemaakt. Je 
eigen normen en waarden komen in het 
gedrang. En dat, terwijl je als achttien-, 
negentienjarige net begonnen bent met 
het ontdekken van je eigen identiteit. 
Wat raadslieden doen is zorg dragen 
voor de individuele mens". 
GV-ers zijn gelijkgesteld aan militairen 
en hebben dan ook een militaire rang en 
een uniform. Zij worden voorgedragen 
en aangesteld door hun achterban (in 
het geval van de raadslieden door het 
Humanistisch Verbond) en betaald door 
het Ministerie van Defensie. 

Aalmoezeniers (roomskatholiek) en le-
gerpredikanten (protestant) zijn geeste-
lijken, terwijl de humanistische raads-
lieden uit de hulpverlening komen. 
Hoofdraadsman Rosa betreurt het dat de 
verdeling van GV-ers zo scheef ligt. Te-
genover 31 humanistische raadslieden 
staan bijna tweehonderd katholieke en 
protestante GV-ers. Het verzoek aan de 
minister van Defensie om een behoefte-
onderzoek uit te voeren, is onbeant-
woord gebleven. 

Volgens Den Boer is er niet zoveel veran-
derd sinds de zestiger jaren, al oogt het 
leger wel iets vriendelijker. Maar de re-
pressie blijft en voorstellen tot wetswijzi-
gingen om de strafbevoegdheid van het 
leger ongedaan te maken, hebben het 
nooit gehaald. Op het vormingscentrum 
en in persoonlijke gesprekken wordt keer 
op keer geprobeerd het functioneren van 
het leger doorzichtelijk te maken. Met de 
motivatie valt het dan wel mee. Den Boer 
heeft de ervaring dat na enig uitprobe-
ren altijd wel een uitwisseling van ge-
dachten tot stand komt. De jongens zijn 
blij dat ze even afstand kunnen nemen 
van het leger. Het ene na het andere 
praktijkvoorbeeld van negatieve motiva-
tie wordt dan aangedragen. 
Het doel van het vormingswerk is het 
weerbaar maken van de deelnemers. 
De dienstplichtigen moeten leren zelf 
keuzes te maken door het verkennen van 
elkaars normen en waarden en zodoen-
de de eigen levensvragen invullen. 
Den Boer: „Ik sta er altijd op dat er geen 
welles-nietes-discussies worden ge-
voerd, maar dat door argumentatie ge-
dachten en meningen worden uitgewis-
seld. Een goed woord hiervoor is 'huma-
niseren': proberen mensen dichter bijel-
kaar te brengen". 
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SMEEROLIE 
Volgens Den Boer is het leger niet onver-
deeld gelukkig met de geestelijke verzor-
gers. Enerzijds kunnen die als smeerolie 
fungeren tussen dienstplichtigen en ka-
der. Niet voor niks noemden twee 
dienstplichtige vrienden van mij de GV-
ers „de enige normale mensen die er 
binnen het leger rondlopen". Maar an-
derzijds heerst bij het kader de angst 
manschappen te verliezen, zodra een 
militair zijn heil zoekt bij een geestelijk 
verzorger. 

De Boer over zijn functioneren: 
„Dienstbaar zijn aan de mens, dat is voor 
mij het belangrijkst. Ik besef dat ik door 
mijn positie als raadsman ook als smeer-
olie wordt gebruikt. Maar zolang de 
weegschaal nog doorslaat naar de hulp-
verlening aan jongens die dreigen kapot 
te gaan aan het systeem, dan is die te-
gendruk te verdragen. Op het moment 
dat ik teveel 'moreel-officier' moet gaan 
spelen- tegen beter weten in de jongens 
tevreden binnen de dienst te houden -
dan is het verkeerd en ben ik hier weg. 
Wat ik daarom ook belangrijk vind voor 
mijn geloofwaardigheid als raadsman, 
is me op geen enkele manier te confor- 

„In het leger word je als een beest behandeld." 

meren aan het leger. Ik houd de afstand 
tussen mij en de krijgsmacht zo groot mo- 
gelijk". 
Het begrip humaniseren speelt ook een 
belangrijke rol bij het overleg tussen het 
militaire kader en de verzorgers. Geeste-
lijke verzorging is er niet alleen om puin 
te ruimen onder de dienstplichtigen, 
maar ook om te proberen structurele ver-
beteringen door te voeren in de organi-
satie-structuur van de krijgsmacht. Den 
Boer memoreert een voorval, waarbij 
een dergelijk overleg inderdaad een 
hoopgevend resultaat gaf. 
Een dienstplichtige was  al twee weken  

om onduidelijke redenen  thuis. Tijdens 
een overleg tussen commandanten, in 
aanwezigheid van raadsman Den Boer, 
werd de verantwoordelijke comman-
dant door zijn collega's gepushed de jon-
gen op te laten halen door de mare-
chaussee en naar de gevangenis in 
Nieuwersluis te laten afvoeren. De com-
mandant had daar zijn twijfels over, om-
dat hij op de hoogte was van de reden 
waarom de jongen wegbleef. 

De oudere broer van de dienstplichtige 
was tijdens diens diensttijd omgekomen 
bij een ongeluk. Het laatste beeld dat de  

soldaat van zijn overleden broer had, 
was dat hij een uniform droeg. Op het 
moment dat de jongere broer zelf in 
dienst was, werd hij elke dag geconfron-
teerd met dat laatste beeld. Hetzelfde 
gold voor zijn ouders, die nu weer een 
zoon hadden die in uniform op verlof 
kwam. Het gevoel van rouw kwam weer 
terug. Het bleek niet te zijn verwerkt. 
Door de verveling en leegloperij in het 
leger begon de dienstplichtige zo te 
piekeren, dat hij op een dag zijn auto 
voor de poort van de kazerne omdraaide 
en naar huis reed. Hij kon het niet meer 
aan om-terug te gaan naar zijn onder-
deel. 
De commandant had dus moeite met het 
advies van zijn collega's, om de jongen 
op te halen en wegens onwettig verlof 
vast te zetten. Raadsman Den Boer was 
het grondig eens met deze commandant 
en prees hem om zijn menselijkheid. De 
volgende stap was een gesprek tussen 
de raadsman en de jongen en zijn ou-
ders. Den Boer adviseerde om de jongen 
buiten dienst te stellen. Dit advies is aan-
genomen en uitgevoerd. De soldaat 
heeft geen voet meer in het leger gezet. 

Marijke Katsburg 
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De visie van Arie den • roeder 

Eelco Brinkman, de Minister 
van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur heeft het vele 
malen gezegd: mensen moe-
ten zorgzamer voor elkaar 
worden, de zorgzaamheid in 
onze samenleving moet wor-
den opgevoerd. 

Zoiets zegt een minister niet voor niets. 
Hij bedoelt er meer mee, dan hij zegt. In 
dit geval speelt op de achtergrond de 
gedachte, dat de verzorgingsstaat is 
doorgeslagen. De verzorgingsstaat zou 
door haar verschijningsvorm de sponta-
ne onderlinge zorgzaamheid van men-
sen ten opzichte van elkaar hebben uit-
gehold. Daar komt nog een redenering 
bij. De verzorgingsstaat heeft door haar 
via belasting- en premieplicht afge-
dwongen solidariteit de grenzen van een 
financieel aanvaardbaar niveau 
overschreden en moet dus worden te-
ruggedrongen. 
In eenvoudig Nederlands gezegd: onze 
verzorgingsstaat kost volgens de minis-
ter te veel en houdt ons er bovendien van 
af om spontaan onze buren te helpen. 

KNUSSE MENTALITEIT 
Van vele zijden is de afgelopen jaren 
gereageerd op deze opstelling. In het bij-
zonder in christen-democratische kring 
is luid geapplaudiseerd. Meer aandacht 
voor de persoonlijke verantwoordelijk-
heid van ieder mens voor de naaste en 
diens lot is een gedachte die mensen met 
een christelijke levensfilosofie aan-
spreekt. 
Er was echter Jok  kritiek. Volgens som-
migen past het appèl op de individuele 
verantwoordelijkheid van de burger niet 
meer in onze grootschalige, individueel 
georiënteerde maatschappij. De knusse 
mentaliteit van het dorp zou tot het verle-
den behoren.  De critici vinden de kabi-
netsopstelling getuigen van een chari-
tas-filosofie die mensen geen rechten 
toekent, maar hen terugverwijst naar de 
goedertierenheid en de goedgeefsheid 
van beter bedeelde medeburgers. 

HUMANISTISCHE REACTIE 
Een luide, duidelijke reactie vanuit het 
Humanistisch Verbond kon niet uitblij-
ven. Arie den Broeder, tweede voorzitter 
van het Verbond en ingewijde in de 
denkwereld van  christen-democratische 
beheerders van onze verzorgingsstaat,  
maakte er het hoofdthema van zijn So-
crateslezing van. Waar heeft hij het 
over? 
Als geestelijk genootschap heeft het Hu-
manistisch Verbond de taak bij te dragen 
aan de ontwikkeling van een geestelijk-
zedelijk referentiekader voor het maat-
schappelijk handelen. Dat dwingt onder  

andere tot gerichte aandacht voor de 
problemen rond de verzorgingsstaat, die 
door sommigen gesignaleerd worden en 
waarvoor oplossingen worden voorge-
steld vanuit bepaalde waarden en nor-
men. Den Broeder heeft het dan met na-
druk over de volstrekt verschillende 
waardering en betekenis die aan de be-
grippen individualisering en solidariteit 
kunnen worden gegeven. 
Vanuit bepaalde religieuze of politieke 
kringen krijgen begrippen als deze een 
invulling en waardering, waarmee hu-
manisten niet kunnen instemmen. „De 
mening die de overhand krijgt zal van 
grote invloed zijn op de toekomstige in-
richting van de samenleving en de mo-
gelijkheden van de mensen tot zelfver-
werkelijking", stelt Den Broeder. 

DE VERZORGINGSSTAAT 
Den Broeder gaat in zijn Socrateslezing 
eerst in op de term 'verzorgingsstaat'. De 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat 
wordt door allerlei mensen verantwoor-
delijk geacht voor de afkalvende solida-
riteit en het gebrek aan individuele inzet. 
Bij de verzorgingsstaat, stelt Den Broe-
der, gaat het niet om een staats- of rege-
ringsvorm, maar om „een functie van de 
Staat, het zich verantwoordelijk achten 
voor de welvaart en het welzijn van de 
bevolking. " Die functie komt neer op be-
moeienis met het maatschappelijk leven, 
zoals onderwijs, huisvesting, gezond-
heidszorg, sociale zekerheid en een sta-
biele economische ontwikkeling. 
De verzorgingsstaat wordt vanuit huma-
nistisch gezichtspunt positief bezien zo-
lang bijgedragen wordt aan vergroting 
van menswaardig bestaan. Vergroting 
van het onderwijspeil, betere huisves-
ting, meer  arbeidskeuzemogelijkheden 
en toevoeging van vrije tijd zijn zaken 
die de méns ten goede komen. 

Minder gelukkig is men in humanistische 
kring met de invloed die organisaties en 
instellingen op confessionele grondslag 
op onevenredig grote voet hebben we-
ten te behouden. En ook heeft de huma-
nistische beweging reeds lang beden-
kingen tegen vormen van wetgeving of 
beleid, die te kort doen aan de persoon-
lijke verantwoordelijkheid en keuzevrij-
heden van mensen. 
Er is dus reden tot permanente bezinning 
op de verzorgingsstaat in de praktijk. 
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Is onze verzorgingsstaat uitgespeeld! 

Maar hierbij is wel een grens. Zo „valt 
niet goed in te zien, hoe men afstand zou 
kunnen nemen van diepgewortelde op-
vattingen over het garanderen van een 
menswaardig bestaan aan alle burgers 
en een rechtvaardige verdeling van be-
staanscondities. " 

DE SCHIJN VAN PARADOX 
Bijna steeds wordt er verband gelegd 
tussen de verzorgingsstaat en individua-
lisering. Over individualisering blijken 
nogal wat misverstanden te bestaan, al-
dus Den Broeder. Het moet niet worden 
vereenzelvigd met egoïsme of sociale af-
zijdigheid. Het gaat om een streven naar 
een grote mate van persoonlijke autono-
mie. „Mensen willen meer te zeggen 
hebben over hun eigen leven en zij wil-
len op basis van gelijkwaardigheid met 
anderen verkeren. In feite is individuali-
sering een voorspelbaar vervolg op de-
mocratisering. De democratie heeft im-
mers de gelijkheid en gelijkwaardigheid 
van mensen beklemtoond. " 
Er is dus niets tegen individualisering als 
ontwikkelingsproces naar daadwerkelij-
ke invulling van het zelfbeschikkings-
recht. Maar het accent op de autonome 
mens houdt niet de opvatting in, dat de 
mens zichzelf genoeg is, geen anderen 
nodig heeft en elk sociaal contact tracht 
te mijden, gaat Den Broeder dan verder. 
„Mensen willen deelnemen aan het so-
ciale leven en bij andere mensen beho-
ren. De eigen ontplooiing is voor een be-
langrijk deel op anderen gericht, zowel 
om voor anderen nuttig te zijn als om van 
anderen erkenning en waardering te 
ontvangen. Het humanisme beschouwt 
de mens als sociaal wezen, dat aan an-
dere mensen behoefte heeft en voor an-
dere mensen iets wil betekenen. Het ont-
wikkelen van een eigen individualiteit, 
het streven naar autonomie en het opei-
sen van het zelfbeschikkingsrecht, leidt 
daarmee niet tot een asociale levens-
houding." 
Individualisering sluit solidariteit niet uit, 
maar roept juist solidariteit op. Juist in 
verband met de verzorgingsstaat-pro-
blematiek is het de vraag hoe ver die 
solidariteit dan wel moet reiken. 

SPONTAAN KARAKTER 
„Solidariteit houdt in dat de ene mens 
zich verantwoordelijk en aansprakelijk 
voelt voor het welzijn van de andere 
mens", zegt Den Broeder. Solidariteit 
heeft dikwijls een spontaan karakter, 
stelt hij. Dat was vroeger zo en dat is nog 
steeds zo. Al kan wel gesteld worden, dat 
het dikwijls verplichtende karakter (so-
ciale druk) van onderlinge hulp is afge-
nomen ten gunste van het spontane ka-
rakter. 
Maar een belangrijk punt is vooral dat 
„in een gecompliceerde, hoog ontwikkel-
de samenleving als de onze solidariteit 
uitsluitend op basis van spontaniteit van 
buren, vrienden, familieleden en vrijwil-
ligers niet mogelijk is. Hier zullen grote 
organisaties en de overheid moeten zor-
gen voor zodanige afspraken, regels en 
activiteiten, die aan ieder een mens- 

waardig bestaan kunnen bieden." 
Hier komt dan de georganiseerde solida-
riteit om de hoek kijken. Het heeft betrek-
king op bijvoorbeeld onderwijs, goede 
huisvesting en werkgelegenheid. Mo-
menteel gaat de publieke discussie over 
de verhouding spontane versus georga-
niseerde solidariteit. De vraag rijst of de 
christen-democratische ideeën over ver-
vanging van de overheidszorg door on-
derlinge hulp een geschikt toekomstcon-
cept zou kunnen zijn. Afgaand op de 
sterke individualisering van de laatste 
jaren mag worden aangenomen dat het 
antwoord hierop negatief is. 
Wel is er een verlangen naar organisatie 
op kleinere schaal. Maar  het paradoxale 
is nu juist dat de rijksoverheid de finan-
ciële middelen voor het lokale welzijns-
beleid heeft beperkt. Wellicht,  zegt Den  

Broeder, zou de georganiseerde solidari-
teit wat meer gedecollectiveerd moeten 
worden. 
Dat wil zeggen dat de wijze waarop ge-
organiseerde solidariteit vorm heeft ge-
kregen vereenvoudiging behoeft. Min-
der bureaucratisch, minder anoniem, 
persoonlijker en dichter bij de mensen 
voor wie het is bedoeld. 
De benadering van Den Broeder biedt 
stof tot nadenken over de toekomst van 
de verzorgingsstaat en de wijze waarop 
humanistische waarden daarin tot uit-
drukking komen. 
De Socrateslezing van dr. A. L. den Broe-
der is in brochurevorm los verkrijgbaar 
bij het Humanistisch Verbond, postbus 
114, 3500 AC te Utrecht. 

Michael Kerkhof 
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Om u zelf te laten ontdekken, hoe makke-
lijk we mensen beoordelen op basis van 
vooroordelen is er een spel van ge-
maakt, ontworpen door de Anne Frank-
stichting in samenwerking met het Ne-
derlands Centrum voor Burgerschaps-
vorming. Het heet Bij De Buren. In dat 
spel maken de deelnemers kennis met 
een Marokkaanse, een Turkse, een Antil- 

Een vooroordeel:  zijn buitenlanders bij voorbaat verdacht? 

Spel zonder grenzen 

Oordelen zonder vooroordelen 
haast onmogelijk 

Nederland wordt niet meer al-
leen bewoond door Nederlan-
ders. Na de vijftiger jaren 
hebben zich duizenden bui-
tenlanders in ons land geves-
tigd. Turken, Marokkanen, 
Oosteuropeanen en Zuidame-
rikanen en ook Surinamers en 
Antillianen. Eigenlijk is er 
niets nieuws onder de zon. In 
vorige eeuwen kwamen de 
Hugenoten naar ons land, de 
textielhandelaren uit Duits-
land, waarvan de bekendste 
grote winkelconcerns hebben 
gesticht. 

Joodse immigranten kwamen in grote 
groepen uit Portugal en Polen. Eén van 
mijn eigen overgrootvaders was een 
Zwitserse ovenbouwer. Nederland is 
multinationaal-zou je kunnen zeggen.  
Die samenbrenging van mensen uit zo-
veel verschillende landen en wereldde-
len heeft natuurlijk altijd problemen ge-
geven. Groepen met sterke gemeen-
schappelijke kenmerken (taal, geloof, 
cultuur) zoeken elkaar als regel op in een 
vreemde omgeving. Maar geeft dat de 
buitenstaander het recht ieder lid van 
een groep te beoordelen naar kenmer-
ken, die aan die groep als geheel wor-
den toegedicht? Het individu beoordelen 
naar de veronderstelde kenmerken van 
de groep waartoe hij of zij behoort, is 
discriminatie. En discrimineren doen we 
allemaal. Want als ik u vraag: „Hoe kle-
den Turkse vrouwen zich?", dan is de 
kans groot dat u denkt aan donkere kle-
ding en hoofddoekjes. U zou uw ogen 
niet geloven, als u in een grote Turkse 
stad om u heen kijkt . . . 
Toen ik kennissen vertelde, dat hun 
nieuwe buren Surinamers  zouden zijn, 
reageerden ze met schrik bij de gedach-
te aan alle drukte die dat zou geven. Tot 
ik er bij vertelde dat het ging om een 
Hindoestaanse arts, met vrouw en twee 
studerende kinderen. En als ik u vraag 
hoe een Belg zijn aardappels eet . . . 
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%riipttlers 
voor de kleintjes 

liaanse of een Surinaamse familie. Via 
kaartjes krijgen de deelnemers vragen 
voorgelegd. Welke uitspraak of stelling 
zou het meest van toepassing zijn op die 
buren? In de eerste ronde moeten de 
keuzes gemaakt worden zonder enige 
nadere informatie - dus op basis van wat 
wij over mensen uit die landen denken te 
weten. Voor velen onder ons dus: op ba-
sis van een gebrek aan kennis. Een oor-
deel zonder grond, een vooroordeel dus. 
Zoals zo vaak in het dagelijkse leven. In 
de volgende ronden komt de nodige in-
formatie bij stukjes en beetjes los. Gelei-
delijk aan ontdekken de deelnemers of 
zij in de eerste ronde de plank helemaal 
hebben misgeslagen of niet. Vooral een 
serie fotokaartjes van de buren geeft 
aanleiding tot verrassende veranderin-
gen van inzicht. Mensen zijn niet altijd 
wat we denken dat ze zijn . . . 

SERIEUS 
Deze kennismaking met mensen, die on-
ze buren zouden kunnen zijn of worden, 
is als spel opgezet. Maar de bedoelingen 
zijn serieus. Op speelse wijze komt aan 
het licht, dat we allemaal onze vaste 
ideeën hebben over levenswijze, denk-
wereld en gedrag van mensen uit een 
andere cultuur, met een van de onze af-
wijkende achtergrond. Die ideeën toet-
sen aan een viertal min of meer toevalli-
ge voorbeelden is aardig. Ontdekken 
dat we onze vaste, in de loop van de 
jaren gegroeide ideeën over anderen 
voortdurend moeten blijven toetsen aan 
de werkelijkheid is echter een veel inte-
ressantere conclusie. 

GESCHIKT VOOR GROEPEN 
Bij De Buren is een spel dat gespeeld kan 
worden in groepen van twaalf tot dertig 
personen. De bekende regel „Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd" gaat in dit ge-
val niet helemaal op. De waarde van het 
spel ligt vooral in het steeds weer met 
elkaar overleggen om de juiste keuzes te 
maken. Dat vraagt tijd. Om de aandacht 
er bij te houden is ongeveer drie uur 
speeltijd (een normale avond of middag) 
net genoeg. Ervaring heeft mij geleerd, 
dat (in afwijking van wat de samenstel-
lers adviseren) de deelnemers moeten 
worden verdeeld in groepjes van twee á 
drie personen. Anders wordt te veel tijd 
besteed aan onderling overleg en te wei-
nig aan de gezamenlijke herkenning 
van de doelstelling van het spel. De spel-
doos met kaartensetjes, fotokaarten, in-
vullijsten en een uitgebreide toelichting 
kan worden besteld bij het NCDB, door 
overmaking van f 65 plus f 12,50 voor 
porto en administratie op postgiro 
20 32 327 van het NCDB te Amsterdam. 
Op de ruimte voor mededelingen ver-
melden: „Bij De Buren". Het Centraal Bu-
reau van Humanitas beschikt bovendien 
over een leenexemplaar, te bestellen bij 
de afdeling Publiciteit. Van harte aanbe-
volen, als u niet van discrimineren houdt 
en wel wilt ontdekken, in hoeverre u 
daar zelf aan ontkomt! . . . 

Erik Stibbe 

Humanitas is er ook voor de 
allerkleinsten, of het nu om 
kinderen of dorpsscholen 
gaat. Dit voorjaar namen 
glunderende leden van Hu-
manitas een kijkje op een la-
gere school in de Noordoost-
polder. De plaatselijke afde-
ling hielp een aantal scholen 
met de aanschaf van lescom-
puters. Hiermee haalden zij 
een achterstand op grotere en 
rijkere scholen in. Een stukje 
samenlevingsopbouw dat be-
gon bij een koppig gemeente-
raadslid. 

Ingespannen turen de kleintjes uit Creil, 
een dorp in de Noordoostpolder, naar 
het beeldscherm. De gasten kijken er 
naar, vervuld van toch wel een beetje 
trots. „Ach, ik heb er nauwelijks verstand 
van", onthult ir. H. Dallinga, een plaatse-
lijk bestuurslid van Humanitas. „Maar 
dat accepteer ik. Ik ben blij dat de kinde-
ren nu al leren met de computer om te 
gaan. Als we vijfentwintig jaar verder 
zijn, is een computer net zo gewoon als 
de radio nu. " De kinderen maken ter il-
lustratie een dictee op clê computer. Die 
signaleert gemaakte fouten onmiddel-
lijk, waarna de kinderen verbeteringen 
aan moeten brengen. Het eigenlijke doel 
is niet automatisering van het onderwijs, 
maar het vertrouwd maken van kinde-
ren met een computer. De leerlingen 
hoeven niet bang te zijn dat ze later ach-
terlopen op leeftijdgenoten van andere 
scholen. 
Wat begon als een eenmansactie van 
een koppig gemeenteraadslid, tevens 
plaatselijk bestuurslid van Humanitas, is 
uitgegroeid tot een geslaagde campag-
ne van Humanitas in het kader van de 
samenlevingsopbouw. Door het resolute 
doorzettingsvermogen van mevrouw L.  
van Spil-de Jonge en later de plaatselijke 
afdeling van Humanitas, hebben nu en-
kele kleinere openbare scholen in de ge-
meente Noordoostpolder een personal 
computer. Grotere en rijkere scholen 
hadden uit een spaarpotje computers 
gekocht. En daarmee dreigde in de 
Noordoostpolder een ongelijke situatie te 
ontstaan. Kinderen van grotere scholen 
zouden een voorsprong  in de omgang 
met computers krijgen  op kinderen uit de 

• 
kleine dorpen. Die ongelijkheid zou op 
een pijnlijke manier door kunnen wer-
ken in het voortgezet onderwijs. Het ene 
kind zou veel verder zijn dan het andere. 
Mogelijk zou zelfs het ene kind later op de 
arbeidsmarkt zelfs betere kansen heb-
ben dan het andere. 
Het begon allemaal in een commis-
sievergadering van de gemeenteraad 
van Noordoostpolder. Moet de gemeente 
computers voor basisscholen kopen of 
niet, zo luidde de vraagstelling in de 
raadscommissie. Nee, was het ant-
woord, want over drie of vier jaar zou het 
ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen geld ter beschikking stellen 
voor de aanschaf van computers. Het 
zou dus beter zijn om daarop te wachten. 
Na dit besluit kochten veel scholen er een 
met zelf gespaard geld. 
Er was echter een handjevol kleine 
dorpsscholen dat niet over voldoende 
geld beschikte. „Steeds liep ik met de 
gedachte om die scholen te helpen", zegt 
mevrouw Spil. „Als je in een gemeente-
raad zit, kom je soms in aanraking met 
onderwerpen, die je anders niet zou te-
genkomen. Normaal gesproken is het 
maar heel weinig wat je in een grote 
massa bij kunt dragen. " 
Uiteindelijk heb ik met het plaatselijke 

bestuur van Humanitas gepraat en uit-
gelegd wat en waarom ik die scholen 
tegemoet wilde komen. Ik kreeg de be-
stuursleden gelijk achter mij. " Het geld 
voor de computers kwam uit de rente die 
Humanitas op een uitstaand bedrag 
kreeg. De scholen kregen niet het hele 
bedrag. Humanitas onderzocht per op-
leiding hoeveel er bij zou moeten om een 
computer betaalbaar te maken. Sommi-
ge scholen moesten nog een aardig be-
drag bijbetalen om ondanks de onder-
steuning de computer in huis te halen. 
„We moeten niet bekend gaan staan als 
een organisatie die zomaar iets weg-
geeft", zegt mevrouw Spil. 

Henk Vlaming 
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„Wat je ook aan een pleegkind verzaagt  of  vertimmert ze hoeven niet te worden zoals je hoopt. " 

Patat en kroketten etende kin-
deren verdringen zich in Avi-
fauna voor de flamingo's. 
Wie is eigenlijk de baas van 
al die pleegkinderen, wie be-
paalt wat goed en wat fout is 
voor hen? Tientallen pleegou-
ders kwamen half mei met 
hun gezinnen naar de lande-
lijke pleegouderdag van Hu-
manitas in Alphen aan de 
Rijn. „Kinderen zijn van zich-
zelf; ze hebben het recht om te 
worden wie ze in beginsel 
zijn. 

„Jan wilde naar de circusschool. Ik had 
dat nooit zien zitten, ik zei altijd dat het 
niets voor hem was. Maar hij wilde toch.  
Later begreep ik waarom. Jan had ap-
plaus nodig, want dat had hij nooit ge-
had. Hij was nooit eens aangemoedigd 
om iets te doen. Toen ik me dat realiseer-
de, kon ik tegen hem zeggen dat die op-
leiding wél iets voor hem was. Hij is uit-
eindelijk toch op de circusschool terecht 
gekomen. " Voor een ademloos publiek 
probeerde Stan Cies' luk, trainer in de 
jeugdhulpverlening, tevens  pleegvader,  

antwoord te geven op de vraag welke rol 
er voor pleegouders is weggelegd als het 
om de opvoeding van kinderen gaat. 
„Opvoeden is niet iets dat je naar kinde-
ren toe doet, het is iets dat je voor jezelf 
doet. Ik heb van mijn pleegkinderen veel 
geleerd. Ik heb geleerd wat het betekent 
om naar jezelf te kijken." 
Pleegouders uit het hele land hadden de 
ongenaakbare hitte van die zaterdag ge-
trotseerd om in Avifauna bij de landelij-
ke pleegouderdag van Humanitas te 
zijn. Hoewel het bijna subtropische weer 
het verlangen naar Zandvoort en Sche-
veningen schier ondraaglijk maakte, 
was de opkomst in  Alphen aan de Rijn 
boven verwachting. Pleegouders zijn er 
net zolang als de biologische ouders. 
Maar hun problemen zijn even oud. 
Welke band heb je met je pleegkind, hoe 
moet je omgaan met de ouders van het 
kind, wat mag je en wat niet? „Je voelt je 
rechteloos", zo verwoordde een pleeg-
vader zijn onzekerheid. „We hebben om 
een lijst van onze rechten en plichten 
gevraagd, maar die hebben we nooit ge-
kregen. Zolang je niet officieel een 
pleegouder bent, ben je overgeleverd 
aan de willekeur van de officiële instan-
ties." 

BIOLOGISCHE OUDERS 
De biologische ouders hebben het in 
sommige opzichten makkelijker dan de  

pleegouders. Die laatsten voelen zich 
vaak onder druk staan om te verant-
woorden waarom ze een kind van een 
ander in huis hebben, en vooral wat ze 
ermee doen. Ze moeten een balans zoe-
ken tussen hun gezin, het daarin opge-
nomen pleegkind, de hulpverleners en 
de ouders van het pleegkind. De behoef-
te aan wat houvast is bij pleegouders 
dan ook groot. Vooral in de opmerkingen 
en vragen van het publiek klonk die be-
hoefte door. „Ik heb geen problemen met 
de maatschappelijk werkster", zei een 
aanwezige, „behalve als ik haar nodig 
heb. Want als ze er niet is, dan ben ik 
degene die problemen heeft. " 
Veel pleegouders uitten zich onzeker 
over de omgang tussen de pleegkinde-
ren en hun ouders. „Komen ze bij de 
ouders, is het prachtweer en dan han-
gen ze de hele dag voor de televisie", zo 
luidde het relaas van een pleegvader. 
„Een tijdje geleden kwam mijn meid 
overstuur terug door de dingen die ze op 
de televisie had gezien." 
Er vielen ook herhaaldelijk pleidooien 
voor een soepelere financiële ondersteu-
ning van de overheid te beluisteren. 
„Met de pleegkinderen erbij hebben we 
een gezin van negen", vertelde een 
vrouw. „Toen we op vakantie gingen 
moesten de oudste twee, een pleegkind 
en een eigen kind, werken om de reis 
naar de vakantiebestemming te beta- 
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Bijna zeventig procent van alle leden van Humanitas is 65 
jaar of ouder. Niet zo vreemd voor een Vereniging die zich 
intensief bezighoudt met de problemen van ouderen. 
Wonen, zorg, hulp- en dienstverlening. De kinderen zijn 
daartoe vaak niet in staat. Daarom zouden zij het des te 
meer mogen waarderen, dat Humanitas bestaat. Zij zouden 
zelf óók lid kunnen worden, al is het alleen al om dat bestaan 
van Humanitas veilig te stellen en daarmee ook het werk. 
Stel dat eens aan uw kind(eren) voor, als u ze heeft. Of doe 
uw kind(eren) een lidmaatschap voor het leven cadeau (dat 
kost u nu f 427,50 per kind, of f 495,—voor kind plus 
huisgenoot). Stuur een briefkaart met naam, adres en 
„informatie lidmaatschap Humanitas" aan Humanitas, 
Postbus 71, 1000 AB Amsterdam en het Centraal Bureau 
zorgt voor alle nodige informatie. 
Want . . . Humanitas helpt mensen-als u mééhelpt! 

humsn2so 
helpt mensen 

wl 

len." Het was aan het einde van de och-
tend niet helemaal duidelijk of het ap-
plaus voor de gastsprekers was be-
stemd, of dat het een uiting van opluch-
ting betrof over het feit dat veel proble-
men in brede kring bleken te leven. 

SLAAF 
„Opvoeden is een kwestie van perspec-
tief bieden, ", hield Ruud Bullens, direc-
teur van het Leidens Adviesbureau voor 
Jongeren, zijn gehoor voor. Hij stelde dat 
de opvoeding van kinderen door derden 
altijd een dienstbare taak is geweest. 
Om dat te illustreren tastte hij diep in de 
geschiedenis. „Een pedagoog was vroe-
ger, zo'n 2500 jaar geleden, een slaaf. 
Hun voornaamste plicht bestond uit het 
naar en van school halen van kinderen. 
Hun tweede taak was het opvoeden van 
de kinderen. Maar tegenwoordig zijn het 
de ouders die de kinderen naar en van 
school brengen en de opvoeding zelf ter 
hand hebben genomen. In sommige ge-
vallen lukt dat niet. De ouders kunnen 
het kind om de een of andere reden niet 
opvoeden, waardoor het kind naar een 
internaat of pleeggezin gaat." 
Een pleegkind is een kind dat je opvoedt 
als je eigen kind, stelde Bullens. Hij 
vroeg zich af wat dat 'eigen' precies in-
houdt. Het door hem geraadpleegde 
woordenboek van Van Dale gaf als bete-
kenis: 'Aan jezelf toebehorend'. „Diep in 
je hart weet je dat dat met een pleegkind 
niet het geval is", meende Bullens. 
De andere betekenis is: 'Vertrouwd (zijn), 
vertrouwelijk'. Bullens: „In dat opzicht 
kan een pleegkind een eigen kind zijn. Je 
deelt gedachten en gevoelens, terwijl je 
weet dat het niet een kind van jezelf is. 
Het heeft altijd een eigen vader en moe-
der waaraan het is gebonden, door ge-
schiedenis of door fantasie daarover." 

TE MIN 
Een pleegouder vertelde dat hij een 
pleegkind had dat veelvuldig was gesla-
gen. De vader had zijn kind altijd te min 
gevonden. Hoewel het kind door hem 
beroerd was behandeld, zocht dat in al-
les een aanleiding om de goedkeuring 
van zijn vader te krijgen. Zijn schooldi-
ploma, zijn rijbewijs, zelfs toen hij in de 
spiegel keek en opmerkte dat hij 
eigenlijk een knappe vent was, hoopte 
hij dat zijn vader hem zou aannemen. 
„Terwijl hij ons toch pappa en mamma 
noemde", zei de pleegvader. „Eigenlijk 
hoorde dat kind bij zijn ouders, alleen 
dan op een goede manier. " 
Kinderen blijven altijd een band bewa-
ren met hun ouders, wat er ook is ge-
beurd, zo meende de sprekers in Avifau-
na. Het is daarom onjuist om te denken 
dat een pleegouder ooit de rol van biolo-
gische ouder over kan nemen. „Kinde-
ren blijven een relatie met hun ouders 
bewaren", zo licht Ruud Bullens toe. 
Pleegouders die deze relatie willen ont-
kennen, komen telkens weer teleurge-
steld uit. „Deze ouders klagen dat ze 
stank voor dank krijgen, dat ze het kind 
hebben opgetrokken omdat het van de 
ouders geen aandacht kreeg. Je moet  

echter als pleegouder je verwachtingen 
heel laag stellen. Het pleegkind moet 
een proces doormaken, waarin het zelf 
een visie op de ouders en de pleegou-
ders kan ontwikkelen. Als pleegouder 
moet je er rekening mee houden dat het 
kind als door een stuk elastiek met de 
ouders is verbonden. Met een pleegkind 
haal je figuurlijk een hele familie in huis. 
Het kind is gebonden aan loyaliteit met 
de ouders. Gaan de pleegouders rivali-
seren met de ouders, dan kan het kind 
zelfs de plaatsing doelbewust laten mis-
lukken. Het wil de eigen ouders niet voor 
gek laten staan." 
Een tweede houding van de pleegou-
ders vat Bullens samen met het 'room-
for-one-more model. Hierbij stellen 
mensen hun huis en hart tijdelijk open 
voor een kind dat niet het hunne is. „De 
enige motivatie die er in mijn ogen voor 
een pleegouder hoort te zijn, is dat je 
tijdelijk richting kan geven aan het toe-
komstperspectief van een kind. Maar 
kinderen brengen hun eigen karakter 
mee. Wat je er ook aan verzaagt en ver-
timmert, het wil niet zeggen dat ze wor- 

den zoals jij hoopt." De taak van pleeg-
ouders is groot, de problemen zwaar en 
het effect nog lang niet zeker. De spre-
kers hebben een ding duidelijk gemaakt. 
Pleegouders kunnen niet meer doen dan 
kinderen een slinger geven, die ze een 
paar jaar verder in het leven zet, hopend 
dat ze op een goede plek terecht komen. 
Het pleegkind moet zelf een evenwicht 
zien te vinden tussen het verleden, het 
heden, de toekomst en de pleegouders 
en de ouders die daar tussen liggen. 
,,Wat moeten ouders doen om hun kind 
terug te krijgen?" zegt Stan Cies' luk. 
„Moeten ze van de drugs af of geen AIDS 
meer hebben? Nee, dat is een gepas-
seerd station. Ik kan alleen maar hopen 
dat als Joy volwassen is, zij samen met 
Coby gaat winkelen in Zwolle. Want dat 
is wat zij samen delen. Je moet je niet af 
gaan vragen van wie het kind nu 
eigenlijk is. Ook ik ga in de fout als ik mijn 
pleegkinderen wil modelleren aan iets 
wat mij goed uitkomt. Kinderen zijn van 
zichzelf en ze hebben het recht om te 
worden wie ze in potentie zijn.'" 

Henk Vlaming 
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itionalraiLkOr  

Door Loes Meijer 

Leden van Humanitas kunnen vragen op sociaal-juridisch en 
op consumententerrein voorleggen aan het Centraal Bureau. 
Voor de beantwoording maakt Humanitas onder meer gebruik 
van de deskundigheid, aanwezig bij de dienst HUMANITAS/ 
VARAhu1p. Vragen en antwoorden met een algemeen belang 
worden behandeld in de rubriek Uit de Doolhof. U kunt uw 
vragen opsturen aan Postbus 71,1000 AB Amsterdam. Zet op 
de envelop: Doolhof. Indien u wenst dat uw brief niet 
geplaatst wordt, wilt u dit dan expliciet vermelden? 

Schenking gen 
van ouders 
am kinderen 
Lopen kinderen van bejaarde 
ouders het risico dat zij ont-
vangen schenkingen aan de 
GSD moeten terugbetalen, 
wanneer die ouders in een 
verzorgingstehuis worden 
opgenomen? 

Zolang een oudere in een ver-
zorgingstehuis woont en in 
staat is de pensionprijs uit 
eigen middelen te voldoen, 
leveren schenkingen aan wie 
dan ook geen problemen op. 
Anders ligt dit wanneer, de 
oudere de pensionprijs niet of 
slechts een korte periode kan 
opbrengen. Wanneer een be-
woner van een tehuis dan 
een groot bedrag aan een 
kind schenkt, zal dit kind met 
een vordering van de Sociale 
Dienst te maken krijgen. 
Ouderen in een verzorgings-
tehuis zijn een inkomensaf-
hankelijke eigen bijdrage 
verschuldigd. Is het inkomen 
niet toereikend dan kan een 
beroep worden gedaan op de  
Bijstandswet, maar moet 
eerst het eigen vermogen 
worden aangewend om de 
verzorgingskosten te  betalen. 
Een klein gedeelte van het 
vermogen wordt vrijgelaten 
(f 4.800,- voor een alleen-
staande en f 9.600,- voor een 
echtpaar). 
Schenkingen waarvan men 
wist of kon weten dat die tot 
een algehele eigen bijdrage 
leiden, worden kritisch be-
zien. Daarom is de Gemeen-
telijke Sociale Dienst opge-
dragen het vermogen verloop  

na te gaan vanaf 1 januari 
1989 van het tweede kalen-
derjaar voorafgaande aan 
het jaar waarin de indica-
tiecommissie tot opname 
heeft geadviseerd. 

Weigeren na 
Verzwijgen 
Kan een verzekeringsmaat-
schappij een verzoek tot ver-
goeding van de schade wei-
geren als blijkt dat de verze-
kerde bij het afsluiten van de 
verzekering niet alle vragen 
juist beantwoord heeft? 

Volgens artikel 251 Wetboek 
van Koophandel moet de ver-
zekerde bij het sluiten van 
een verzekering alle omstan-
digheden melden welke voor 
de verzekeringsmaatschap-
pij van belang kunnen zijn. 
Doet de aspirant-verzekerde 
dit niet, dan loopt hij het risico 
dat de verzekeraar de over-
eenkomst naderhand ongel-
dig verklaart en een eventue-
le schadeclaim niet zal hono- 
reren. 
Uitkeringen welke reeds heb-
ben plaatsgevonden moeten 
bovendien worden terugbe-
taald. De verzekeraar mag de 
overeenkomst alleen  ongel-
dig verklaren indien hij, voor-
af bekend met het verzwegen 
feit, de overeenkomst niet dan 
wel onder andere voorwaar-
den gesloten zou hebben. Er 
moet derhalve een verband 
zijn tussen het verzwegen feit 
en het risico dat de verzeke-
ring dekt. Welke feiten kun-
nen in dit verband zoal van 
belang zijn? Men kan hierbij 
denken aan een eventueel 
strafrechtelijk verleden. 
Voorts wil de verzekeraar in  

veel gevallen informatie heb-
ben over vorige verzekerin-
gen. Is men ooit geweigerd of 
geroyeerd door een verzeke-
ringsmaatschappij? Ook kan 
bijvoorbeeld de ligging van 
het pand bij een inboedelver-
zekering van belang zijn. 
Nu verzwijging of verkeerde 
opgave van relevante feiten 
bij het sluiten van een verze-
kering tot dramatische gevol-
gen kan leiden, is het van 
groot belang de betreffende 
aanvraagformulieren zorg-
vuldig en bij voorkeur zelf in 
te vullen. 

Onderverzekering 
Bij het doornemen van de 
verzekeringspapieren blijkt 
de inboedel verzekerd te zijn 
voor J" 30.000,—. Gezien re-
cente aankopen is dit bedrag 
wellicht te laag. Heeft dit ge-
volgbij eventuele schade? 

Als de verzekerde som (in dit 
geval f 30.000,—) lager is dan 
de waarde van de inboedel, 
is er sprake van onderverze-
kering. Raakt in een dergelij-
ke situatie de gehele inboedel 
verloren, dan zal de verzeke-
ringsmaatschappij maximaal 
f 30.000,— uitkeren. Bij ge-
deeltelijke schade wordt de 
schadevergoeding in evenre-
digheid verminderd met het-
geen te weinig verzekerd is. 
Als in ons voorbeeld de in-
boedel in werkelijkheid 
f 40.000,— waard is, dan zal 
de verzekeraar bij gedeelte-
lijke schade slechts driekwart 
van de geleden schade ver-
goeden. Dat percentage van 
de inboedel is immers verze-
kerd. Een voorbeeld: men 
lijdt ten gevolge van een in-
braak f 1,000,— schade. De 
verzekeringsmaatschappi j 

zal wegens onderverzekering 

f 750,— uitkeren. 

Inzage  in  dossier 
Sedert een half jaar ontvang 
ik een bijstandsuitkering van 
de sociale dienst. Omdat ik 
een meningsverschil heb met 
een ambtenaar wilde ik mijn 
gegevens inzien. Dit werd mij 
geweigerd. Wat zijn mijn 
rechten? 

Iedereen die een uitkering 
van de Sociale Dienst ont-
vangt, heeft het recht zijn dos-
sier in te zien en alle gege-
vens te bekijken die op hem/ 
haar betrekking hebben. Ook  

heeft iedereen het recht om te 
vragen de gegevens die be-
waard worden te verbeteren, 
aan te vullen of te verwijde-
ren. Dit allemaal op grond 
van de Wet Openbaarheid 
van Bestuur. Er hoeft geen 
bepaalde reden opgegeven 
te worden, waarom men zijn 
dossier wil inzien. Rapporta-
ges of brieven van 'derden' 
zoals gemeentelijke instellin-
gen als energiebedrijf, ge-
meentelijke kredietbank, Wo-
ningbedrijf en Sociaal Raads-
lieden, kunnen alleen inge-
zien worden als zij daarvoor 
toestemming geven. Wan-
neer de Sociale Dienst wei-
gert u het dossier te laten zien 
of als u vindt dat u ten onrech-
te niet het gehele dossier mag 
inzien, dan kunt u binnen 30 
dagen in beroep gaan bij de 
directeur van de Sociale 
Dienst. Bezwaar indienen 
kan ook bij B&W van uw ge-
meente. Als er een afwijzing 
komt, kunt u in beroep gaan 
bij Gedeputeerde Staten van 
uw provincie. Dit moet bin-
nen een maand na afwijzing. 
Als laatste mogelijkheid van 
beroep kunt u nog naar de 
Raad van State, eveneens 
weer binnen een maand na 
afwijzing door Gedeputeerde 
Staten. Het adres is Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

AWW en 
Ziekenfonds 
Een familielid is onlangs we-
duwe geworden. Wanneer zij 
een AWW uitkering krijgt (zij 
is 55 jaar) is zij dan au toma-
tisch verzekerd voor het 
ziekenfonds? 

Over het algemeen zijn we-
duwen die een AWW uitke-
ring ontvangen verplicht ver-
zekerd voor het ziekenfonds. 
Behalve wanneer zij nog een 
inkomen uit dienstbetrekking 
ontvangen dat het bedrag 
van de loongrens (f 50.150) 
overschrijdt of wanneer nog 
een andere uitkering of loon 
wordt ontvangen, waarbij het 
totale bedrag aan inkomsten 
(dus inclusief AWW) de loon-
grens (f 50.150) overschrijdt. 
Uitgezonderd zijn ook dege-
nen die, voordat ze recht op 
AWW pensioen kregen, deel-
nemer of deelnemend gezins-
lid waren in een publiekrech-
telijke ziektekostenregeling 
voor ambtenaren (bv IZA). Zij 
blijven op deze wijze verze-
kerd. 
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-werkplan 1990 AATB0- 

WANTEN WETEN 
De mondigheid van ouderen is niet alleen fantasie van eman-
cipatiefanaten. Die mondigheid blijkt keer op keer uit initia-
tieven en activiteiten van ouderenorganisaties en manifesta-
ties van ouderen. Degenen die het bestuurlijk voor het zeggen 
hebben, kunnen er hun voordeel mee doen. Een van die oude-
renorganisaties is de Algemene Nederlandse Bond van Oude-
ren. Per 31 december 1988 goed voor 174.000 leden. 

Sinds 1986 groeit de organisatie, in 1988 
zelfs met achtduizend leden. De ANBO is 
klaarblijkelijk een organisatie die iets 
voor ouderen betekent. Dat is reden voor 
aandacht voor het ANBO-werkplan 
1990, zoals voorgelegd aan de algemene 
ledenvergadering van 27 mei. 
Het werkplan start met een viertal onder-
werpen. Op sociaal-economisch gebied 
zal de bond allereerst signalerend optre-
den. Daar waar actie nodig is, zal ook 
daadwerkelijk actie worden gevoerd. Dit 
jaar is men begonnen om allerhande ge-
gevens over de inkomenspositie van ou-
deren in kaart te brengen. De bevindin-
gen zullen in 1990 worden verwerkt in 
een nota. 
Op basis daarvan zullen prioriteiten 
voor verbetering van de inkomenspositie 
van ouderen worden gesteld. Gezien de 
politieke plannen tot wijziging van de 
Algemene Ouderdoms Wet (AOW), zal 
extra aandacht aan de AOW worden ge-
geven. De eis is dat aan de welvaarts-
vastheid van de AOW wordt gehand-
haafd. 
De kosten van het ziekenverzekering-
spakket zullen scherp worden bewaakt. 
Bepaalde kwetsbare groepen ouderen, 
waaronder veel alleenstaande vrou-
wen, zullen niet aflatende aandacht krij-
gen. In 1990 wordt begonnen met een 
onderzoek naar de behoeften aan onder-
steuning van ouderen uit etnische groe-
pen. Ook zal worden onderzocht, welke 
financiële gevolgen er voor ouderen  

spelen in verband met Europa 1992. 
Op het terrein van de gezondheidszorg 
en de maatschappelijke dienstverlening 
zal worden gestreefd naar beleid ten 
aanzien van het geestelijk en lichamelijk 
welzijn, afstemming op behoeften en 
wensen van de oudere gebruikers, coor-
dinatie van het hulpverleningsaanbod 
en het kritisch volgen van de ontwikke-
lingen binnen de gezondheidszorg voor 
ouderen. 
Op alle niveaus zal nadruk gelegd wor-
den op democratisering in de gezond-
heidszorg. Ouderen behoren méér in-
spraak te krijgen, stelt het werkplan. Dit 
geldt binnen eerste- en tweedelijnsvoor-
zieningen, en het geldt in het bijzonder 
ten aanzien van de geografische en fi-
nanciële bereikbaarheid van gezond-
heidszorgvoorzieningen. De ANBO zal 
zich uitdrukkelijk mengen in de discussie 
rond de regeringsnota 'Grenzen aan de 
zorg'. 

Ook wonen blijft een belangrijk ANBO-
onderwerp. Het in 1986 begonnen 'Wo-
nenprojekt' kent drie deelprojekten. 
'Werken aan Wonen' is gericht op de ver-
groting van de lokale ANBO-invloed op 
het huisvestingsbeleid. Het scholings-
programma zal op dit punt worden geïn-
tensiveerd. Tevens zal worden gewerkt 
aan informatie- en instruktiemateriaal. 
Bijvoorbeeld brochures over onderdelen 
van gemeentelijk  huisvestingsbeleid 
voor ouderen.  

Het deelproject 'Over Wonen van Oude-
ren Gesproken' (samen met Humanitas) 
richt zich op het vergroten van de be-
wustwording over wonen. De nadruk 
van ANBO ligt op decentralisatie van on-
dersteuningstaken via kaderscholing. 
Het deelproject 'Gewestelijke ondersteu-
ning' is gericht op het in het leven roepen 
van gewestelijke wooncommissies of 
werkgroepen ter ondersteuning van het 
afdelingswerk. 

Op het terrein van het welzijnswerk krij-
gen in 1990 twee thema's uitdrukkelijk 
aandacht: gemeentelijk ouderenbeleid 
en welzijnswerk en decentralisatie. Het 
gemeentelijk ouderenbeleid vraagt bij-
zondere attentie. Binnen de plaatselijke 
politieke besluitvorming zal meer plaats 
moeten worden ingeruimd voor de me-
ning van ouderen. Gewerkt wordt aan 
een nadere omschrijving van het werk-
gebied welzijn. Dit moet uitmonden in 
een beleidsnota Welzijn met tips om er 
iets mee te kunnen doen. In het ANBO-
werkprogramma staan ook concrete ac-
tiviteiten om meer vrouwen bij het AN-
BO-werk te betrekken. 
Ook scholing en vorming worden ge-
noemd. Goed geïnformeerde en kundige 
leden zijn immers de krachtbron van de 
organisatie. Zo is er sprake van verbre-
ding van het cursusaanbod om de de-
centralisatie van het welzijnsbeleid be-
ter de baas te kunnen. Er zal extra ener-
gie worden gestoken in het tot stand 
brengen van een meer structureel cursu-
saanbod voor bestuurlijk kader. 
Er is veel veranderd in de wereld van de 
georganiseerde ouderen. De tijd van 
kaart- en kienclubs is voorgoed voorbij. 
De prioriteit ligt tegenwoordig elders. 
Wie mee wil tellen moet op de tellen 
passen. 

Michael Kerkhof 
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VAKANTIEWERK VOOR 
VRIJWILLIGERS 
De vakantiekrant 'Vrijwilli-
gers Gevraagd' geeft een 
overzicht van organisaties 
die voor het komende zomer-
seizoen op zoek zijn naar vrij-
willigers. Het aanbod van 
vrijwilligerswerk is heel ge-
varieerd en kent geen restric-
ties. Iedereen, zowel jonge-
ren als ouderen, kan zich op-
geven. 
De vakantiekrant is voor 
f 1,— verkrijgbaar bij plaat-
selijke vrijwilligerscentrales 
of -vacaturebanken. 

DE LANGE WEG VAN DE 
LIJKBEZORGING 
Al zo'n 17 jaar buigt men zich 
in Nederland over een 
nieuwe Wet op de lijkbezor-
ging. 
In 1971 werd een geheel her-
ziene wet op de lijkbezorging 
aan de Tweede Kamer voor-
gelegd. De dames en heren 
volksvertegenwoordigers 
konden het niet snel eens 
worden. Aan het regelen van 
allerlei kleefden de nodige 
haken en ogen. Wat bijvoor-
beeld te doen met nieuwe 
milieu-inzichten (geen onver-
teerbare of schadelijke kunst-
stoffen in de kist) en met wen-
sen van minderheden (in een 
gesloten kist begraven wor-
den is voor een moslim een 
vloek; hindoes willen een cre-
matie met open vuur en spe-
ciaal ritueel). 
Tussen '71 en '82 werd de 
zaak in de Tweede Kamer be-
handeld. De Tweede Kamer 
werd het eens. Het laatste 
struikelblok, een  voorgestel-
de minimale periode van 
grafrust van 10 jaar, werd 
verlengd tot 20 jaar. En toen 
lag de Eerste Kamer dwars. 
Die vond de periode van 20 
jaar grafrust te kostbaar. Be-
graven zou duurder kunnen 
worden dan cremeren en 
daarmee zou de keuze vrij- 

heid tussen begraven en cre-
meren in gevaar kunnen 
komen. 
Kortom, er is nog steeds geen 
nieuwe Wet op de lijkbezor-
ging. 

DE HELPENDE HAND 
Op initiatief van de provincie 
Noord-Brabant en de Techni-
sche Universiteit Eindhoven 
is het boek 'De helpende 
hand' samengesteld door 
Ieteke Drost. Deze uitgave 
geeft informatie over produc-
ten en diensten, die voor ou-
deren het leven van alledag 
veraangenamen of op zijn 
minst mogelijk maken. 
Uitgangspunt is het bevorde-
ren van de zelfstandigheid 
van ouderen in de thuissitua-
tie. In het boek staat een 
overzicht van producten en 
diensten, waarbij speciaal is 
gelet op veiligheid en ge-
bruiksgemak. Alle genoemde 
producten zijn te koop in wa-
renhuizen, supermarkten, 
huishoudelijke zaken en leve-
ranciers voor revalidatiemid-
delen. Naast productinforma-
tie is informatie opgenomen 
over algemene voorzienin-
gen zoals thuiszorg, financië-
le regelingen  en huisvesting. 
'De helpende hand' is uitge-
geven door SOU Uitgeverij en 
is te koop in de boekhandel. 
De prijs is f 5,—. 

SLORDIG BEHEER 
De Algemene Rekenkamer 
bracht na twee jaar speur-
werk rapport uit over het wel 
en wee rond rijkssubsidies. 
Het blijkt vooral wee. Het rijk 
geeft jaarlijks 30 miljard uit  

aan subsidies. Het grootste 
deel daarvan wordt niet of 
nauwelijks aan de subsi-
dievoorwaarden getoetst. Het 
vooraf toetsen is nog het best 
geregeld: in 42 procent van 
de gevallen wordt vooraf ge-
toetst. Achteraf toetsen kan 
amper want in 88 procent van 
de gevallen waren er geen 
beoordelingcriteria opge-
steld. De Rekenkamer onder-
zocht slechts 722 subsidies die 
in 1986 werden gegeven, om-
dat alleen daarvan voldoen-
de gegevens waren op te spo-
ren. Hoeveel subsidies er in 
totaal door het Rijk worden 
verstrekt blijkt onduidelijk. 
Volgens de Rekenkamer zijn 
de regels bij subsidiëring on-
voldoende. Bedacht moet 
worden dat slechts vijf pro-
cent van de subsidieregelin-
gen gebaseerd is op de wet. 
Het grootste deel (naar schat-
ting) 56 procent is gebaseerd 
op een individuele schikking. 

ALL IEEW STAANDEN 
OP VAKANTIE 
Aangezien de meeste vakan-
tiereizen en -arrangementen 
bedoeld zijn voor twee of 
meer personen, geeft de 
stichting Los-Vast een door al-
leenstaanden zelf samenge-
stelde lijst uit met vakan-
tiemogelijkheden voor al-
leenstaanden. De lijst kost 
f 5,—. Inlichtingen 073-
421323. 
De FIOM brengt ieder jaar 
een vakantiegids voor een-
oudergezinnen. Deze gids 
kost f 1,50 en is af te halen bij 
FIOM kantoren, MAI-centra, 
infowinkels en Sociaal 
Raadslieden. 
Daarnaast heeft de FIOM een 
Pool opgezet voor vakantie-
oppashuizen. In ruil voor het 
oppassen op de woning en de 
verzorging van dier en plant, 
krijgt de oppas gratis verblijf 
in de woning. Aanbieders 
van woningen en oppassers  

kunnen zich melden bij een 
FIOM-Buro. De coordinatrice 
is Cindy Sprokel van FIOM-
Groningen, tel. 050-142020. 

VAKANTIES VOOR 
GEKANDICAMTEM 
De Stichting Werken kent een 
aantal vakantiemogelijkhe-
den voor mensen met een 
handicap: 

- vakantiebemiddelingsbu-
reau: voor lichamelijk en/of 
zintuigelijk gehandicapten, 
die individueel of zelfstandig 
op vakantie willen. Het bu-
reau bemiddelt tussen de ge-
handicapte vakantieganger 
en de vrij wilige begeleider. 

- Bungalow vakanties: voor 
paren, waarvan één der part-
ners in een verpleeghuis 
woont of een dagbehande-
ling heeft..-En voor gezinnen, 
waarvan één van de leden li-
chamelijk gehandicapt is. 

- Vakantieweken: groepsva-
kanties in Ermelo en Bos-
schenhoofd voor oudere, li-
chamelijk gehandicapte 
mensen. De vakantiegangers 
krijgen persoonlijke verzor-
ging en deskundige begelei-
ding. 

Inlichtingen: 

Stichting Werken, Lange 
Voorhout 48, 2514 EG Den 
Haag. 
Tel. 070-649920-649922. 
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ITIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

)OE EEN MAN 
DE DAS OM. . 

DE DAS VAN HUMANITAS 

Omdat hij altijd zoveel 
plezier heeft in zijn werk 
met en voor Humanitas. 
Omdat sommige mannen 
af en toe graag een mooie 
das dragen. En omdat het 
goed is voor de kas van 
Humanitas. Effen blauw 
polyester (dus wasbaar 
en sterk), op bescheiden 
wijze voorzien van inge-
weven Humanitas-vig-
net. Te bestellen door 
overschrijving op postgi-
ro 582000 van Humanitas-
Amsterdam onder ver-
melding van „stropdas" 
Prijs per stuk (inclusief 
verzendkosten) f 19.75 

hurmsn2s2 
helpt mensen 

Einh?e I II ie 
In Rotterdam neemt de Stich-
ting Humanitas dit jaar een 
tweede verpleeghuis in ge-
bruik. Het huis zal 150 bedden 
krijgen. De Stichting Humani-
tas houdt zich in Rotterdam 
speciaal met de ouderenzorg 
bezig. 
De nieuwe aanwinst zal wor-
den vernoemd naar Hannie 
Dekhuijzen. Veel ouderen uit 
Rotterdam zullen zich haar 
nog weten te herinneren. Jo-
hanna Dekhuijzen (haar 
roepnaam werd 'Hannie') 
stond aan de wieg van de 
Stichting Humanitas. Zowel 
tijdens als na de Tweede We-
reldoorlog zat zij in Rotterdam 
in de gemeenteraad voor res-
pectievelijk SDAP en PvdA. 
Zij verweet het College van 
Burgemeester en Wethou-
ders dat die na de oorlog 
meer interesse vertoonde 
voor het herstel van de ha-
vens, dan voor het lot van ou-
deren. Samen met onder an-
dere de toenmalige voorzitter 
van de vereniging Humani-
tas (L. J. Dijkers) trachtte zij 
een stichting in het leven te 
roepen die zich specifiek met 
de ouderenhulp zou kunnen 
bezighouden. De initiatiefne-
mers vonden de plaatselijke 
directeur van de afdeling 
Volkshuivesting aan hun zij-
de. Hannie Dekhuij zen-Zee-
huisen was uiteindelijk een 
van de drie personen die de  

stichtingsacte de notaris deed 
passeren. Zij stierf op 82-jari-
ge leeftijd in Zeist. 

neLf eaike 
&taiih4 
Sinds enkele maanden is de 
gezinsverzorging van Huma-
nitas in Den Haag onderge-
bracht in de Stichting Thuis-
hulp Den Haag. Hiermee is 
nu ook in Den Haag de ge-
zinsverzorging in één instel-
ling samengevoegd. 
Naast Humanitas zijn de vol-
gende voorheen afzonderlij-
ke organisaties in de nieuwe 
stichting opgegaan: de stich-
ting Federatie van instellin-
gen voor Gezinsverzorging 
's Gravenhage, de stichting 
Katholieke Gezinszorg, de 
stichting Groene Kruis Ge-
zinszorg en de hervormde 
stichting KSA Thuishulp. De 
Stichting Thuishulp Den 
Haag werkt vanuit drie bu-
reaus of werkorganisaties. De 
stichting biedt alle zelfstandig 
wonende inwoners van Den 
Haag hulp als zij niet (of tijde-
lijk niet) voor hun huishouden 
kunnen zorgen. De hulp kan 
kortdurend, langdurend, 
overdag of 's nachts worden 
gegeven. Hoeveel en soort 
hulp worden bepaald aan de 
hand van richtlijnen van de 
Ziekenfondsraad. 

opgezet in navolging van de 
werkeenheden in Rotterdam 
en Den Haag. Het doel is om 
hulp te bieden aan kinderen 
van de verslaafden, zonder 
dat deze het risico lopen dat 
hun kroost wordt wegge-
haald. Het gaat om kinderen 
tot twaalf jaar. Kinderen mo-
gen bij drugsverslaafde ou-
ders blijven, mits deze in staat 
zijn om ze een redelijke ver-
zorging te bieden. 
Het is uiterst moeilijk om in 
aanraking te komen met kin-
deren van drugsverslaafde 
ouders. De ouders mijden 
doorgaans het contact met 
hulpverleners, bang als ze 
zijn dat hun kinderen hen zul-
len worden afgenomen. Het 
contact komt vooral via de 
ziekenhuizen tot stand. Op dit 
moment zijn twintig kinderen 
binnen het bereik van de 
hulpverleners gekomen. Er 
wordt echter een groei ver-
wacht, vooral wanneer bij 
verslaafden bekend wordt 
dat ze ook met hulp hun kin-
deren kunnen houden. 

Kinderhulp in 
Uitrecht 
De jeugdhulpverlening van 
Humanitas in Utrecht krijgt 
van de provincie in Utrecht 
gedurende drie jaar een sub-
sidie van 90.000 gulden per 
jaar. Het geld is bedoeld voor 
hulp aan drugsverslaafde ou-
ders. Het Utrechtse project is 

IVEMC115 	Ik zie niet naar een hemel op 

en vrees niet voor een hel 

maar buig het hoofd en zie het gras 

waarin een madeliefje bloeit 

en voel de zon die mij verwarmt 

zoals de liefde van een mens 

en de glimlach van een kind 
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„Zal Humanitas in 2050 nog 
bestaan?" 't Was een vraag 
die een aspirant-vrijwilliger 
mij stelde na een inleidend 
gesprek rond de mogelijkheid 
van een actieve medewer-
king. Mijn antwoord was dat 
ik geen koffiedikkijker was. 
Maar de veronderstelling dat 
Nederland in 2050 een para-
dijs zou zijn kwam mij on-
waarschijnlijk voor: opbouw 
of hulpverlening zal altijd wel 
ergens in ons land nodig 
blijven. 

Zijn vraag was echter niet zo verbazing-
wekkend. Na een praatje over de situatie 
van Humanitas in Amsterdam klonk de 
vraag wat gechargeerd, maar zeker niet 
vreemd. 
De ontwikkelingen rond het werk van 
Humanitas in Amsterdam zijn de laatste 
jaren wat in mineur getoonzet. Of dit al-
leen opgaat voor de hoofdstad kan ik niet 
bekijken, maar hier zijn de veranderin-
gen duidelijk merkbaar. 
Na tientallen jaren van een grote inzet en 
groei in het sociale leven van Amster-
dam is voor Humanitas het werkterrein 
versmald. In het kader van de decentra-
lisatie is het gemeentebestuur van onze 
stad de directe subsidiegever in plaats 
van Den Haag. Het motto „wie betaalt 
bepaalt" hebben we pijnlijk ervaren. Al-
lereerst is voor de gezinsverzorging re- 

gionalisatie ingevoerd. De verschillende 
organisaties op dit terrein werkzaam kre-
gen een gedeelte van de stad als ar-
beidsgebied toegewezen. 
Voor Humanitas werd dit Amsterdam-
zuid. Mensen uit andere delen van de 
stad, die jarenlang een band met Huma-
nitas hadden, werden bij andere instel-
lingen ingedeeld. Een ander aandachts-
gebied, maatschappelijk werk, moest 
worden verzelfstandigd. Wensen van 
vroegere initiatiefnemers/werkgevers 
telden nauwelijks mee. 
Voor de gemeente stond de wens van 
een duidelijke gebiedsindeling en orga-
nisatie centraal. De wens om stadsdeel-
raden in Amsterdam van de grond te 
krijgen zou met regionalisatie alleen 
maar gebaat zijn. Een derde Humanitas-
project „Daar Limen?" (een opvanghuis 
voor Islamitische meisjes) dreigt dit jaar 
te worden gesloten. Werk dat in een dui-
delijke behoefte voorziet, wordt ons ont-
nomen en wellicht ondergebracht bij het 
gemeentelijk Sociaal Agogisch centrum. 
Verzet heeft dit voornemen vertraagd, 
maar alleen wie in wonderen  gelooft 
verwacht nog een andere uitkomst. 
Dit afkalvingsproces is geen prettige er-
varing. De steun vanuit de professionele 
werkterreinen is voor de afdeling bijna 
geheel verloren gegaan. 
Binnen de afdeling is het accent nu gele-
gen op het vrijwilligerswerk. Bij dit werk 
gaat de meeste aandacht naar de oude-
ren. Al vier jaar wordt de Praatlijn vanuit 
de afdeling bediend. Van 22.00 uur tot 
2.00 uur zijn enkele vrijwilligers telefo-
nisch bereikbaar voor een advies of 
gsprek met degene die daarvoor belt. De 
ervaring en begeleiding van deze vrij-
willigers hebben aan deze vorm van 

hulpverlening een professionele kleur 
gegeven. Wij hopen dat dit jaar door een 
gemeentelijke subsidie ook enige erken-
ning hiervoor zal worden gegeven. 
Verder worden er in de stad in verschil-
lende wijken bejaardenclubs georgani-
seerd, telefooncirkels begeleid, mede-
werking verleend aan OW0G-projecten 
(huisvesting ouderen) en vindt Leer-
plaats 50+ ruime steun. Dit jaar is er 
aparte aandacht voor de thuiswonende 
bejaarden. Wanneer de gezondheid en 
mobiliteit afnemen dreigt de vereenza-
ming. Niet iedereen heeft familie in de 
buurt of vindt de zorgzame samenleving 
naast de deur. Soms worden we opge-
schrikt door berichten over mensen die 
wekenlang overleden zijn zonder dat 
iemand dat opmerkte. Je zou soms wen-
sen dat sociale controleurs hun werkter-
rein zouden verbreden. Hun controle ten 
behoeve van de fiscus zou een nobeler 
doelstelling krijgen wanneer er meer 
zicht komt op vereenzaamde figuren. 
Vanuit de afdeling is samenwerking ge-
zocht met andere organisaties om het ge-
vaar van vereenzaming te verkleinen 
door het vormen van eettafels bij men-
sen thuis. Goede voeding en onderling 
contact is hier de eerste bedoeling van. 
Een moeilijk punt vormt de hulp aan de 
allochtone inwoners van de stad. Wie 
midden op de dag in Amsterdam Turkse 
en Marokkaanse mannen naar een mos-
kee ziet gaan, zal zich misschien verba-
zen over hun godsdienstigheid, maar 
toch zeker ook over het aantal. Werken is 
er (noodgedwongen) niet bij. Dat laatste 
geldt ook voor de sterk in aantal groeien-
de jeugd, waarover van tijd tot tijd on-
rustbarende artikelen in de pers ver-
schijnen. 
Voor de toekomst mag men hopen dat de 
problemen beheersbaar blijven, liever 
nog: tot een oplossing komen. Op dit ter-
rein staan wij in de afdeling met lege 
handen. Via de Jeugdhulpverlening 
wordt individueel hulp geboden, maar 
met oudere allochtonen is nagenoeg 
geen contact. Het is niet te verwachten 
dat dit van hen uit zal worden gezocht. 
Allerlei godsdienstige en culturele bar-
rières zijn hiervan de oorzaak. Dat naar 
een oplossing gezocht moet worden is 
duidelijk. Eén van de wensen voor de 
toekomst is de contacten tussen Neder-
landers en etnische minderheden te be-
vorderen. Het bijeen brengen van ge-
spreksgroepen zou een bescheiden bij-
drage kunnen zijn. 
Veel van de bovengenoemde activitei-
ten lijken eenzijdig gericht op ouderen. 
Ook binnen het bestuur is de vraag aan 
de orde of deze richting goed is. Aan-
dacht voor andere groepen is ook nuttig 
en nodig. Bovendien zal niet iedere vrij-
williger gemotiveerd zijn. Een eerste 
overleg is gaande met Jeugdhulpverle-
ning over de zwerfjeugd. 
Hartekreet?! De lengte van het artikel al-
leen al is in strijd met de naam van de 
rubriek. Maar de bedoeling zal hopelijk 
duidelijk zijn. Humanitas in Amsterdam, 
midden in de samenleving, wil aanwe-
zig zijn. Ook in 20501 
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