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Meer beleid voor minderheden 
Helpt Humanitas alleen 
blanke mensen die goed 
Nederlands spreken en 
zich goed thuisvoelen in 
de Nederlandse cultuur of 
heeft Humanitas ook aan-
dacht voor mensen met 
andere huidskleuren, an-
dere culturen, andere her-
komst? 
De vraag stellen is hem 
beantwoorden. Als Hu-
manitas pretendeert men-
sen te willen helpen ma-
ken we daarbij geen uit-
zonderingen. Vanuit onze 
algemeen-humanistische 
beginselen bieden wij on-
ze hulp aan ieder, die 
daar behoefte aan heeft. 
De grenzen, die wij stel-
len, zijn de grenzen van 
onze (beperkte) mogelijk-
heden. Toch zijn er groe-
pen in de samenleving, 
die onze speciale aan-
dacht vragen. Humanitas 
is aktief in het welzijn 
speciaal van ouderen. In 
de hulpverlening speci-
aal aan jongeren. In de 
zorg voor verstandelijk 
gehandicapten. 
Humanitas is ook, plaat-
selijk of landelijk, op zeer 
beperkte'schaal aktief ten,  
aanzien van de etnisch of 
cultureel bepaalde groe-
pen die we in het jargon 
aanduiden als „minder-
heden-. Denk aan projek-
ten voor woonwagenbe-
woners, werk met vluch-
telingen. 
Het is duidelijk, dat Hu-
manitas een taak heeft 
ten aanzien van mensen 
in een achterstandsposi-
tie, bepaald door hun et-
nische of culturele achter-
grond. 
De vraag is: kunnen wij 
aan die taak meer structu-
rele aandacht besteden. 
En zo ja: wie trekt die kar, 
w;1e neemt een stukje van 
die taak op zich. 
Humanitas helpt mensen 
als u meehelpt. Wie zich 
aangesproken voelt kan 
bellen: 020-262445. Aad 
van Oosten, Marijke van 
Genabeek of Erik Stibbe. 

Een tentoonstelling rond vluchtelingen(-werk) zal vanaf komend 
voorjaar door het land trekken. Tijdens de Humanitas-Nieuwjaarsre-
ceptie beleefden de panelen hun première. 

Cluranaraitas Otototo 1987 (11) 
De trekking'werd verricht door notaris 
Mr. J. B. van Nieuwland te Rotterdam. 

De 3 Citroëns AX werden gewonnen door: 

Mevrouw H. Fokkema te Zaandam 
De heer W. Veldkamp te Assen 

Mevrouw A. J. P. van de Wal te Rotterdam 
De trekking van de volgende 

Humanitas Otototo (1988-1) is op 29 april 1988. 
Wederom worden er 3 Citroëns AX verloot. 

CAo•Roto —Win een aw2o2 
Stort 7 100,® 0P gironummer 200100 

Humanitas Otototo te Rotterdam. 
't Komt altijd goed terecht, want Humanitas helpt mensen. 
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De Vereniging Humanitas 
houdt zich bezig met vele ver-
schillende vormen van maat-
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 
iedereen, die de algemeen 

humanistische uitgangspun-
ten van eigen verantwoorde-
lijkheid en zelfbeschikking 

aanvaardt, in solidariteit met 
de medebewoners van deze 

planeet. 
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hebben recht op hulp 
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Iemand komt thuis na een bezoek en bemerkt dat er ingebro-
ken is in zijn huis. 
Iemand loopt op straat, krijgt opeens een duw en zijn tas wordt 
uit zijn handen gerukt. 
Iemand laat 's avonds zijn hond uit en wordt zomaar in elkaar 
geslagen door een groepje onbekende jongens. 
Slachtoffer worden van een misdrijf: wat gebeurt er met je en 
waar kun je voor hulp terecht? 

PC Hooft 
T erwijl de Zangeres-

Zonder-Naam bij voort-
zetting van haar zang-

carrière ongetwijfeld een lied aan het 
arme oudje op de stoep van een geslo-
ten tehuis zou hebben gewijd, blijkt 
WVC minister Brinkman een liefheb-
ber van het genre. 
Bij haar afscheid liet hij de Zangeres-
Zonder-Naam in een persoonlijke 
brief weten, diep respekt te hebben 
voor alles wat zij de afgelopen jaren 
gedaan heeft. Overigens moest hij 
haar afscheidsconcert op 27 november 
'87 i.v.m. een extra kabinetsvergade-
ring missen. 

w ie de treurliederen van 
Mary Bey kent, valt 
achterover van verba-

zing bij deze ministeriële bewonde-
ring. „U heeft altijd de normen en 
waarden die een ieder als fundamen-
teel beschouwt weten te vatten in 
woorden die door hun eenvoud en 
direktheid niet alleen aanspreken, 
maar ook velen tot troost zijn," ver-
volgt Brinkman. En: „Uw teksten 
hebben een betekenis die direkt met 
het leven te maken heeft en die steeds 
de kern van de menselijke behoeften 
raakt: de behoeften aan een harmo-
nisch thuis, aan kinderen, dieren, 
vrienden, aan de natuur." Een ver-
trouwenwekkend bewindsman, zon-
der meer! 

A ingenomen mag wor-
den dat de PC Hooftprijs 
de volgende keer aan 

een schrijver of schrijfster uit het 
genre dokter- en kasteelromans zal 
worden uitgereikt. Ook die raken de 
menselijke behoeften aan een harmo-
nisch thuis, aan kinderen, dieren, 
vrienden, aan de natuur... 

De redactie 

Iemand bemerkt dat de politie niet echt 
geïnteresseerd is in zijn gevoelens en 
alleen maar gegevens over de daders 
probeert te krijgen. 
Iemand bemerkt dat de verzekering niet 
staat te springen om de geleden schade 
te vergoeden. 
Iemand bemerkt dat hij nu al maanden 
niet meer alleen over straat durft en 
geen nacht doorslaapt. 
Iemand bemerkt dat de naaste omge-
ving vindt dat je niet zo moet zeuren, het 
is tenslotte al 2 maanden geleden ge-
beurd. 
Iemand bemerkt dat hij of zij er alleen 
niet uitkomt. 
Mensen die slachtoffer van een misdrijf 
zijn geworden kunnen heel verschil-
lend reageren. De meesten  ervaren een 
misdrijf als een schokkende gebeurte-
nis. Van het ene op het andere moment 
gebeurt er iets in je leven  waar je niet op 
voorbereid bent. Gevoelens  van bij-
voorbeeld woede, angst, schaamte, 
machteloosheid en onveiligheid wisse-
len elkaar af. De gevolgen zijn vaak niet 
te overzien en hebben een  grote invloed 
op iemands leven. Niet alleen de psy-
chische en sociale gevolgen, maar 
vaak ook de lichamelijke en financiële 
gevolgen zijn ingrijpend: blijvend let-
sel, invaliditeit, littekens; inkomsten-
derving, kosten van psychische en juri-
dische bijstand, kosten van omscholing 
of verhuizing etc. 
De meeste lokale buro's slachtofferhulp 
zijn ontstaan vanuit het partikuliere ini-
tiatief en werken met vrijwilligers. Zij 
zijn aangesloten bij de vereniging Lan-
delijk Overleg Slachtofferhulp  (LOS).  
Voordat deze mensen hulp verlenen 
aan slachtoffers hebben zij een specia-
le training gevolgd. Uit ervaring is ge-
bleken dat de hulp die vrijwilligers 
bieden, goede aansluiting vindt bij de 
wensen en behoeften van  slachtoffers. 
Als kenmerken van die  hulp kunnen ge-
noemd worden: hulp van mens tot  

mens, informeel van karakter; niet ge-
bonden aan vaste werktijden; gratis 
hulp; herstel van geschokt vertrouwen 
door een medeburger. 
De laatste jaren is er steeds meer aan-, 
dacht voor slachtoffers van misdrijven. 
Ons dadergericht strafrecht wordt bij-
gesteld. Er zijn richtlijnen opgesteld 
voor de politie wat betreft het opnemen 
van aangiften, bejegening van slacht-
offers, informatieverstrekking over het 
opsporingsonderzoek, bemiddelen tus-
sen dader en slachtoffer bij schade, en 
het adekwaat doorverwijzen naar in-
stanties. 
De overheid heeft sinds kort voor drie 
jaar vier miljoen gulden beschikbaar 
gesteld, voorlopig tot 1990. Daardoor 
heeft bijna ieder lokaal buro inmiddels 
een betaalde ko&dinator. Afhankelijk 
van de plaatselijke situatie werkt men 
samen met andere organisaties, zoals 
de politie, huisartsen, reclassering, het 
Algemeen Maatschappelijk Werk, 
RIAGG. 
Desalniettemin is de financiële hulp, 
die niet alleen door de ministeries, 
maar ook door de lokale overheden ge-
boden wordt, nog steeds niet struktu-
reel. Dit is echter een voorwaarde voor 
een professionele opzet en ontwikke-
ling van de hulpverlening aan slachtof-
fers. 
Nederlanders leven in een rechtsstaat. 
Hulp voor verdachten en daders is een 
recht. Het LOS streeft naar een betere 
positie voor slachtoffers als bijdrage 
aan de humanisering van het straf-
recht. Geen liefdadigheid, maar recht 
op strukturele hulp voor slachtoffers. 

Iemand bemerkt dat er wel degelijk 
hulp geboden wordt aan slachtoffers. 
Toch is er veel werk te doen! 

Edith Gerritsma is stafmedewerkster bij het 
Landelijk Buro Slachtofferhulp en tevens re-
daktielid van Van Mens tot Mens. 
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Hoe beheers je hoge uitgaven in verband met ziekte, ramp- en 
tegenspoed? Eenvoudig door er een prijskaartje aan te han-
gen. Het effect is dan, dat sommigen zullen betalen voor 
voorkoming en genezing, en anderen zullen hiervan afzien. 
Met als netto resultaat minder kosten, omdat veel mensen 
hulp niet meer kunnen betalen. 
No nonsens in karikatuur? 

Als jeugdhulpverlening veel kost en er 
overal bezuinigd moet worden, moeten 
ook die kosten omlaag. Dat kan op ver-
schillende manieren. Tegenwoordig 
doet de overheid het als volgt: 
Een deel van de jeugd waarvoor de 
jeugdhulpverlening is opgezet, noem je 
gewoon geen 'jeugd' meer. Het aantal 
potentiële klanten slinkt dan aanzien-
lijk. 0 ja, de meerderjarigheidsgrens-
verlaging geldt natuurlijk niet als be-
zuinigingsmaatregel, maar pakt toe-
vallig wel zo uit. Voorts verklaar je een 
deel van de tot nu toe verleende hulp uit 
de tijd en overbodig. Hoeft dus niet 
meer want is te veel van het goede. 
Tenslotte laat je een deel van de be-
schikbare opvangvoorzieningen ver-
dwijnen, je reduceert de capaciteit. En 
zo verdwijnt zogenaamd een maat-
schappelijk probleem. 

Tot voor kort zorgde de overheid voor 
goede, toegankelijkheid tot noodzake-
lijk geachte welzijnsproducten. Met na-
me toegankelijk voor groepen mensen 
met weinig koopkracht. Een zieke moet 
ook zonder geld, zelfs als dat zijn of 
haar eigen schuld is, recht hebben op 
de noodzakelijke behandeling. Sommi-
ge risico's liggen nu eenmaal voor 
iedereen op de loer, terwijl niet iede-
reen in staat is de gevolgen daarvan 
voor eigen rekening te nemen. Van be- 

paalde materiële gevolgen moeten we 
daarom de lasten delen. De collectieve 
afspraken hieromtrent resulteerden 
ooit in staat  szorg. 

Doorgeslagen 
Al enige tijd zijn de kreten, dat 'we' hier-
mee in Nederland te ver gegaan zijn, 
niet van de lucht. Er wordt geschermd 
met de teloorgang van de eigen verant-
woordelijkheid. Zelfs wordt gesugge-
reerd, dat mensen uit gebrek aan eigen 
verantwoordelijkheid de rampspoed 
naar zich toe halen. 
Te ver doorgeslagen? Omdat het alle- 
maal veel, en naar de mening van som-
migen té veel kost? 
Nu zijn kosten een maatstaf, maar wel 
een op zich zelf staande. We kunnen 
stellen dat de kosten van een collectief 
gedeeld risico,  gewogen naast andere 
uitgaven, te hoog zijn. Maar wat bete-
kent dat precies? Dat we bijvoorbeeld 
minder voor de  collectieve last van ziek 
zijn willen uitgeven? 
Mensen zouden dan  goedkoper ziek  

moeten zijn. Dat kan als ziekenhuizen, 
artsen en verpleegkundigen en medica-
menten goedkoper zouden worden. 
Het is allemaal geprobeerd en nog 
steeds worden Pogingen in die richting 
gedaan. Ziekenhuizen werken momen-
teel met budgetten. Voor artsen en spe-
cialisten gelden normbedragen. Maar 

veel zoden aan de dijk zet het al met al 
nog niet. 

Afzien 
Een andere weg tot kostenbeheersing is 
de zogenaamde volumebeperking. 
Minder mensen moeten minder genees-
kundige hulp gebruiken. Ziektepreven-
tie èn een verschuiving van collectieve 
naar individuele kosten, leidden in die 
richting. 
Individueel meer voor de kosten op-
draaien, betekent volgens deze hoofd-
stroom van 'modern denkenden', meer 
eigen verantwoordelijkheid en dus ook 
meer weloverwogen keuzen. 
De beheersing en terugdringing van 
's rijks financieringstekort kan, zo stel-
len sommige economisch geschoolde 
politici, wanneer de bekostiging van 
welke staatszorg dan ook als last van 
de staatsschouders wordt genomen en 
wordt overgedragen op individuele 
schouders. Uiteraard alleen op die van 
burgers die hulp en zorg nodig hebben. 
Weg met de solidariteit dus. Wie tijdens 
zijn leven door al te veel rampspoed 
bezocht wordt, moet bepaald vermo-
gend zijn om niet meteen voor de rest 
van z'n bestaan te zijn uitgeteld. Dege-
nen die al te zeer door gebruik van hulp 
en de daaraan verbonden kosten onder-
uit zullen gaan, zien zeer waarschijnlijk 
wel af van hulp- en zorggebruik. Na-
tuurlijk lost afzien geen individueel 
probleem op, maar wel een staatspro-
bleem... Voor een poosje, wel te ver-
staan. 
Er heerst een klimaat van zorgvuldig 
afbreken van wat zorgzaam is opge-
bouwd. Bewuste destructie, als zoenof-
fer aan de heilige koe van het finan-
cieringstekort. 

Michael Kerkhof 
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Drs. Iwan Sewandono: 
Maatschappelijke binding en mo- 
bilisatie; daar liggen de nieuwe 

kansen voor organisaties van par- 
ticulier initiatief zoals Humanitas. 

ANALYSE MAATSCHAPPELIJK INITIATIEF 

Sewandono ziet 
kansen voor humanisten 

Dit is een citaat uit de studie van drs. 
Iwan Sewandono, door het Humanis-
tisch Studiecentrum Nederland gepu-
bliceerd onder de intrigerende titel 
„Kan spontaniteit georganiseerd wor-
den". Zaterdag 19 december was de in 
dit citaat begrepen dreiging de achter-
grond van een studiedag van het HSN. 
Een kleine vijftig humanisten waren 
naar 's-Graveland gekomen om na te 
gaan wat zij (en dus wij) kunnen doen 
om welzijnswerk vanuit een humanisti-
sche achtergrond te kunnen blijven or-
ganiseren. 

Van uitgroei tot afbraak 
De Rijksoverheid breekt haar welzijns-
beleid niet „zomaar" af. In de eerste ja-
ren na de 2e wereldoorlog kreeg vrijwel 
ieder zinvol initiatief de ruimte om zich 
te ontwikkelen, aldus Sewandono op de 
studiedag. In de zestiger jaren ging de 
welzijnswereld over tot vergaande spe-
cialisatie en differentiatie. Elk pro-
bleem kreeg als het ware zijn eigen club 
van hulpverleners, met als gevolg ma-
teloze verkokering en vrijwel onbe-
heersbare groei. 
Dat kon de Rijksoverheid niet over zijn 
kant laten gaan, zeker niet toen de be-
zuinigingswoede uitbrak. De welzijns-
wereld werd stevig in de houdgreep ge-
nomen. De vrije beleidsruimte wordt 
steeds schaarser naarmate de overheid 
preciezer wil voorschrijven wat mag en 
wat niet mag. Wat de organisaties (het 
zogenaamde particulier initiatief!) met 
het verstrekte subsidiegeld moeten 
doen en hoe zij hun werk moeten uitvoe-
ren. De overheid spreekt zichzelf daar-
bij ook uit volle borst tegen: terwijl zij de 
deregulering preekt en de subsidies be-
perkt worden de regels en voorschriften 
steeds strenger. Pijnlijke ingrepen heb-
ben als gevolg dat beroepskrachten op 
straat komen te staan waardoor- en dat 
is nog erger - de vrijwilligers het zonder 
de noodzakelijke ondersteuning moe-
ten stellen. Uiteindelijk komt de cliënt 
in de kou te staan. 
Met name het „categorale werk" - ge-
richt op bepaalde groepen met speciaal 
bij die groepen levende problemen- 

wordt afgebroken. Men zegt: overge-
dragen aan algemene instellingen. 
Maar het beleid voor die algemene in-
stellingen wordt gedecentraliseerd, 
overgedragen aan „lagere" overheden, 
zonder dat het benodigde geld mee-
komt. Wel kunnen voor bepaalde taken 
bepaalde budgetten ter beschikking 
worden gesteld, maar daar zitten dan 
meteen zwakkere rechtsposities voor de 
werkers aan vast. Voor rekening en risi-
co van de instellingen, en bovendien 
sociaal een stap van een  halve eeuw 
terug. 

Individualisering . . . en  dun? 
Hoe reageert de maatschappij op dit te-
rugtreden van de Rijksoverheid? 
Sewandono constateert  in het voet-
spoor van wijlen professor Hofstee, dat 
sociale bindingen als gezin, kerk en lo-
kale gemeenschap Worden afgebroken, 
zonder dat daar veel voor in  de plaats is 

gekomen. „De mens is als individu wel 
bevrijd, maar men heeft zich niet afge-
vraagd hoe een maatschappij in al haar 
geledingen en vertakkingen in wezen 
werkt en moet werken". Sewandono 
geeft dan twee trefwoorden om organi-
saties van particulier initiatief (zoals 
Humanitas) op het spoor te zetten van 
nieuwe kansen: maatschappelijke bin-
ding (of loyaliteit) en mobilisatie. 

Wederkerigheid 
Loyaliteit is afhankelijk van de mate 
van berekening of generositeit èn de 
mate van verbondenheid tussen men; 
sen. Daarin speelt het begrip „wederke-
righeid" een grote rol. „Als de ene hand 
de andere wast . . .", „wie goed 
doet . . .". Onze taal is er vol van. Op 
Humanitas toegepast: wie vandaag 
helpt Humanitas in stand te houden, 
mag- als het nodig is - morgen rekenen 
op hulp van Humanitas. Daarmee kun-
nen mensen worden gemotiveerd van-
uit een welbegrepen eigenbelang. 
Naarmate de mentaliteit verschuift in 
de richting van „generositeit" wordt het 
eigen belang lichter gewogen en het 
maatschappelijk belang zwaarder. Dat 
zou mooi zijn, maar het is, eerlijk ge-
zegd, ook een beetje tegen de trend . . . 

„De kleine pelotons" 
Hoe groter de loyaliteit, hoe sterker de 
neiging deel te nemen aan vormen van 
maatschappelijke aktiviteit. Door werk-
doelen in sterk normatief geladen ter-
men te presenteren, de gebruikelijke 
routine van procedures en middelen ter 
zijde te stellen en actie te ondernemen 
op korte termijnen kan een extra mobili-
serend effect worden gekregen, gericht 
op „de kleine pelotons in de samenle-
ving": de betrekkelijk kleine groep 
hoog-gemotiveerden die a.h.w. zitten te 
wachten op een goede gelegenheid om 
in actie te komen. Bijvoorbeeld vanuit 
een humanistische achtergrond. 
Voorzichtigheid is echter ook hier weer 
de hoedster van de porseleinkast: mobi-
liserende effecten blijven beperkt tot de 
korte termijn. De „grote sprong voor-
waarts" moet snel worden geconsoli-
deerd, het resultaat vastgelegd in hech-
te structuren die kunnen voorkomen dat 
wat snel gewonnen wordt ook weer snel 
verloren gaat. 

Erik Stibbe 
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„Wanneer in 1991 de financiële middelen voor het welzijnsbe-
leid geheel naar het provincie- en gemeentefonds worden 
overgeheveld bestaat er geen welzijnsbeleid van de Rijks-
overheid meer". 

FORMtlijkkkffir NR. 9 99 



Veluwse ziekenhuisfusie 
dwingt tot oplettendheid 

Een protestant-christelijk ziekenhuis dwingt twee algemene 
ziekenhuizen christelijk te worden. 
Hoe bestaat het!? Abortus - een wettelijk recht- mag niet meer 
uitgevoerd worden binnen deze fusie. 
Verontwaardiging, woede en onbegrip zijn de emoties die de 
berichtgeving rond de ziekenhuisfusie Ede-Wageningen-Ben-
nekom oproepen. 
Op hoge poten toog Van Mens Tot Mens naar de Veluwe om 
links en rechts verhaal te halen. Een leerzame tocht door de 
wereld van almachtige besturen, belangenafwegingen, reali-
teitszin en principes. 

J. D. van Ketwich Verschuur 
Zo vroeg mogelijk met elkaar gaan praten 
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overtijdbehandelingen (onderbreking 
van de zwangerschap binnen twee we-
ken) en KID na aanvankelijke weige-
ring wel toe te staan. 

Belijdend lid 
Volgens Loendersloot kunnen dergelij-
ke machtsoptredens eventueel voorkó-
men worden als politiek en belangenor-
ganisaties in een heel vroeg stadium 
actieve interesse tonen en voortvarend 
meedenken. „Hoe is het toch mogelijk 
dat een instelling van en voor de ge-
meenschap een bestuursstructuur kan 
hebben die volstrekt ondemocratisch 
is!?" 
De bestuurssamenstelling van de stich-
ting is als volgt: de meerderheid (51%) 
moet belijdend lid van een protestant of 
katholiek kerkgenootschap zijn. Op die 
manier schijnt een juiste af spiegeling 
van de regionale bevolking vertegen-
woordigd te zijn. Logisch is, dat dit Wa-
geningen veel te confessioneel voor-
komt. Maar gerekend over alle 220.000 
zielen in de streek schijnt het te 
kloppen. 

Identiteitskwestie 
Wat heeft de politiek al die jaren van 
moeizame onderhandelingen gedaan? 
Waar bleven de linkse gemeenteraads-
leden van Wageningen toen abortus, 
toen de algemene identiteit op de tocht 
stond? Gemeentelijke politiek heeft 
geen machtsmiddelen t.o.v. een zieken-
huis binnen haar gemeente. Van ge-
dachten wisselen, vanaf het eerste mo-
ment, is het enige. 
De burgemeester van Wageningen, 
Jan-Dirk van Ketwich Verschuur (D66) is 
vanaf het prille begin nauw betrokken 
geweest bij de fusie. Hij trad uit het 
Pieter Pauw-bestuur toen fusie overwo-
gen diende te worden door rijkstoedoen 
en werd voorzitter van het fusiebestuur. 
Dit bestuur hield toezicht op het onder-
handelingsproces tussen de ziekenhui-
zen en hun werkgroepen. Provinciale 
Staten heeft het gedurende de hele pro-
cedure laten afweten. Zij wilde zich niet 
bemoeien met deze identiteitskwestie. 
Van Ketwich vindt dat laf, maar ook wel 
begrijpelijk gezien de plaatselijke situ-
atie, namelijk de confessionele bevol-
kingssamenstelling van de regio Ede-
Wageningen-Bennekom. 

Verliezen 
Burgemeester Van Ketwich stelt het zo: 
„Wageningen moest kiezen: het zieken-
huis verliezen of abortus uit het voor- 

Fusies van ziekenhuizen komen voort 
uit bezuinigingsmaatregelen van de re-
gering. De meeste ziekenhuisfusies 
hebben zich zonder slag of stoot voltrok-
ken. Vaak schikte de bijzondere zich 
naar het algemene. 
Aan de zuidrand van de Veluwe gebeur-
de iets anders. Twee algemene zieken-
huizen en één protestant-christelijk fu-
seerden tot een instelling die een ui-
terst terughoudend beleid zal voeren op 
het gebied van abortus. Grondslag van 
de nieuwe Stichting Ziekenhuisvoor-
zieningen Gelderse Vallei: de bijbel. 
De fusie is tot stand gekomen tussen het 
p. c.ziekenhuis te Bennekom (321 bed-
den en daarmee de grootste van de 
drie), het Edese Juliana-ziekenhuis (181 
bedden) en het Pieter Pauw-ziekenhuis 
in Wageningen (173 bedden). De 
nieuwe stichting verzorgt de medische 
hulp aan 220.000 mensen in de regio. 

Principes 
Bennekom was de sterkste en had de 
andere twee niet nodig om onbekom- 
merd te kunnen voortbestaan. Ede en 
Wageningen waren te klein voor een 
levensvatbare, zelfstandige toekomst. 
Daarom kon Bennekom, met zijn raad 
van toezicht van 41 'zware' dominees, 
de fusie-onderhandelingen naar zijn 
hand zetten. Voor de bijbelvaste be-
stuurders uit Bennekom waren ingre-
pen als abortus, KID (kunstmatige inse-
minatie met donorsperma) en euthana-
sie uit den boze. Kwestie van principes. 
Deze ethische restricties vielen rauw op 
het dak van de gynaecologen van het 
Pieter Pauw ziekenhuis in de liberale 
enclave Wageningen. Vrouwenarts 
Ernst Loendersloot is diep teleurgesteld 
in de „slappe houding" van het Pieter 
Pauw-bestuur. „Zodoende heeft Benne-
kom zo'n steile visie kunnen opdringen 
aan de andere. En ook door heel knap 

onderhandelen: ze hebben voor bijna 
100% hun zin gekregen." 
Teleurstelling bij  de gynaecologen, ook 
om de houding van liberale politiek en 
achterban. Van de PvdA en klein links 
zaten twee mensen in het ziekenhuis-
bestuur. Loendersloot: „Maar ze hebben 
hun mond gehouden. Dat abortus opge-
offerd moest worden kon hen blijkbaar 
niets meer schelen." 
Tot tweemaal toe hebben de Wagening-
se gynaecologen een kort geding aan-
gespannen tegen het fusiebesluit, om 
alsnog abortus te kunnen behoudenin 
het voorzieningenpakket. Maar de rech-
ter vond, dat het nieuwe bestuur zich 
voldoende constructief had opgesteld 
en wees op de toezegging van het be-
stuur abortus oP medische indicatie, 



Er is een vrij aanzienlijke groep ouderen en gehandicapten 
die geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer en 
daardoor geïsoleerd dreigt te moeten leven. In een beperkt 
aantal plaatsen trachten vrijwilligersorganisaties zo goed 
mogelijk in deze leemte te voorzien. 
In Zd. Kennemerland werd de eerste samenwerking tussen 
een maatschappij voor Openbaar Vervoer (de NZH) en een 
vrijwilligersorganisatie (de AVZK) tot stand gebracht. Zolang 
de overheid nog geen of onvoldoende vervoersmogelijkheden 
voor de in vervoersopzicht achtergestelde groep realiseert, 
zouden in feite in alle plaatsen resp. regio's van Nederland 
soortgelijke projecten op basis van inzet van vrijwilligers 
gerealiseerd moeten worden. Wellicht dat de organisatie 
HUMANITAS mee kan helpen zulks te bevorderen. 

eel, terwijl de vrijwilligersorganisatie 
zorgt voor de bezetting van het materi-
eel, de telefooncentrale en de 
dienstverlening aan de cliënten. 

Voorbeeld 
De Stichting Aangepast Vervoer Zuid 
Kennemerland (AVZK) startte op 1 fe-
bruari 1985, op initiatief van het Provin-
ciaal Orgaan Gehandicaptenbeleid. 
Het project werd bij de start goedge-
keurd door de Regionale Toetsingscom-
missie, zodat ook uitkeringsgerechtig-
den aan deze vorm van dienstverlening 
mee kunnen werken. Het noodzakelijke 
aantal vrijwilligers was niet eenvoudig 
te vinden. Nadat zich veertien personen 
hadden aangemeld, kon met de oplei-
ding en proefritten worden begonnen. 
Momenteel wordt gewerkt met veertig 
vrijwilligers, o.a. via de Vrijwilligers-
centrale. 
Zij zetten zich één of meer dagdelen per 
week in om deze vervoermogelijkheid 
te kunnen bieden. De coordinatie ge-
schiedt in toerbeurt door drie coordina-
toren. 

Dekkingsplan 
De AVZK besloot in 1986 om voor de defi-
nitieve opzet van het project samenwer-
king met het Openbaar Vervoer te zoe-
ken. Een van de daarbij spelende ge-
dachten is dat, zeker op provinciaal ni-
veau, naar een soort 'dekkingsplan' 
voor dergelijk vervoer gestreefd moet 
worden. 
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zieningenpakket verliezen". 
Voordelen van de fusie zijn in de eerste 
plaats, dat zowel in Bennekom als in 
Ede en Wageningen het ziekenhuis kan 
blijven functioneren. Een ander voor-
deel is het recht op meer faciliteiten. 
Het totale aantal bedden geeft de 
Ziekenhuisvoorzieningen Gelderse 
Vallei het recht op drie specialisaties: 
urologie, cardiologie en reumatologie. 
Van Ketwich constateert, dat met deze 
drie specialismen aanzienlijk meer 
mensen geholpen zijn dan de ongeveer 
honderd per jaar die gebruik maakten 
van de mogelijkheid tot abortus. Terwijl 
abortus op medische indicatie (dus niet 
op sociale) toegestaan blijft. 

Bespreekbaar 
Onder andere om de grens tussen medi-
sche en sociale indicatie bij abortus-
aanvragen te bepalen, is een medisch-
ethische commissie in het leven geroe-
pen. Een neutrale voorzitter en medi-
sche stafleden uit de drie instellingen 
hebben zitting in deze commissie. Zij 
komen met voorstellen en adviezen 
naar het bestuur aangaande het me-
disch-ethisch beleid. Van Ketwich stelt 
zich voor, dat via dit lichaam medisch-
ethische kwesties steeds bespreekbaar 
blijven. Van toekomstige personeelsle-
den wordt door de Stichting loyaliteit 
aan de algemeen christelijke grondslag 
geëist. Van patiënten/cliënten kan dat 
natuurlijk niet verlangd worden. Indien 
wenselijk wordt er dan ook een huma-
nistisch geestelijk verzorger van buite-
naf aangetrokken en staat er niet direct 
een huis-dominee aan het ziekbed. 
„Achteraf ben ik tevreden", resumeert 
Van Ketwich. „Ik heb het idee, dat er nu 
een organisatie is ontstaan die toe-
komstmogelijkheden heeft waar we in 
de oude vorm niet aan hadden kunnen 
denken". 
In dergelijke complexe situaties is het, 
volgens hem, raadzaam jezelf een aan-
vaardbaar doel te stellen en daar op 
voorhand de consequenties van aan-
vaarden. Ook, en dat is zo karakteris-
tiek voor de Veluwe, kan je niet anders 
dan accepteren dat een bevolkings-
groep door zijn identiteit zo'n enorme 
invloed kan hebben. Om als minder-
heid toch ook medezeggenschap te heb-
ben, moet je in een zo vroeg mogelijk 
stadium zo goed mogelijk met elkaar 
gaan praten. Een ieder die humanisti-
sche beginselen na aan het hart liggen, 
kan uit deze netelige kwestie leren alert 
te zijn op dergelijke ontwikkelingen. Dit 
gaat op voor fusies van ziekenhuizen, 
maar ook van scholen en wellicht zelfs 
voor verzorgingstehuizen voor ouderen 
e.d. 
In een zo vroeg mogelijk stadium je ach-
terban of een gelijkgestemde organisa-
tie inschakelen, kan misschien helpen 
bij het beschermen van verworven rech-
ten en gewenste vrijheden. 

Marijke Katsburg 
Erik Stibbe 

VERVOER VOOR GEHANDICAPTEN 

Voorbeeldige LAT-relatie 

De rolstoelgebruiker die niet zelf of in 
zijn directe relatiekring  over een eigen 
aangepaste auto of ander vervoermid-
del voor vervoer in het lokale/regionale 
vlak beschikt, is in Nederland  voor zijn 
sociaal en recreatief vervoer  aangewe-
zen op „alternatief vervoer"  dat in zeke-
re zin niet en ook weer wel onder „open-
baar vervoer" valt. 
In bijna alle belangrijke  plaatsen in Ne-
derland zijn commerciële ondernemin-
gen in het bezit van voor rolstoelge-
bruik aangepaste busjes en in de laat-
ste jaren ook wel van omgebouwde per-
sonenauto's waarmee gehandicapten 
vervoerd kunnen worden. Het probleem 
van dit vervoer zijn vooral  de relatief 
zwaar op dit vervoer drukkende  loon-
kosten. De taxiondernemingen bereke-
nen minimaal de normale taxikosten 
voor het privé vervoer in deze speciale 
vervoermiddelen, sommige onderne-
mingen ook wel meer. 

Samenwerking 
Om de personen die onmogelijk van het 
lokale openbaar vervoer gebruik kun-
nen maken toch een vervoermogelijk-
heid te bieden trachten vrijwilligersor-
ganisaties in een aantal plaatsen en 
regio's zo goed mogelijk in deze leemte 
te voorzien. 
Al kan toch worden gesteld dat in de 
meeste plaatsen dit vervoer nog van de 
grond moet komen resp, duidelijk ver-
der dient te worden uitgebouwd. Naar 
de opvatting van dhr. Van Leer secreta-
ris AVZK zou hiertoe het beste samenge-
werkt kunnen worden met de vervoers-
maatschappijen die het  plaatselijke- en 
streekvervoer verzorgen, op analoge 
wijze zoals de „buurtbussystemen" in 
betrekkelijk korte tijd van  de grond zijn 
gekomen. Daarbij zorgen  de vervoers-
ondernemingen voor de aanschaf, on-
derhoud en verzekering van het materi- 



„De lasterpraatjes over martelingen wijzen wij verontwaardigd van de hand" 

teit is samenwerking tussen en steun 
van humanistische organisaties onont-
beerlijk. Helaas, momenteel lijkt het er-
op, dat de IHEU het mensenrechtenpro-
ject moet inkrimpen door een gebrek 
aan financiële middelen. Als het daad-
werkelijk zo ver komt, zal het verlies 
direct merkbaar zijn voor humanisten, 
want ondanks zijn korte geschiedenis 
heeft de Commissaris internationaal al 
veel bereikt. 

Goddeloos 
Behalve de IHEU is er geen andere in-
ternationale organisatie die zich uit-
sluitend bezig houdt met het opkomen 
voor zelfbeschikking, met het steunen 
van individuen die slachtoffer van dis-
criminatie op basis van hun persoonlij-
ke instelling. 

Rob Tielman, vice-voorzitter van de 
IHEU: „Wij hebben groot respect voor 
Amnesty International, die zoveel doet 
aan mensenrechten. Maar er zijn zaken 
die buiten hun werkveld vallen, zoals 
het recht op privacy, discriminatie op 
het werk, sexuele vrijheid en de vrijheid 
te bepalen hoe en Of je je voortplant, de 
scheiding tussen kerk en staat. . . hu-
manistische zaken kortom. Daar is een 
aanvullend project voor nodig. Want", 
zo vervolgt Tielman, „Het is altijd dui-
delijk geweest dat, wanneer een wel- 

Humanisieu 
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Van Azië tot Noord Amerika discrimineren kerkelijke en poli-
tieke autoriteiten nog altijd mensen die niet him religieuze of 
ideologische principes aanhangen. En humanisten, met hun 
principes van zelfbeschikking en vrije meningsvorming, 
komen vaak in ernstig conflict met deze autoriteiten. Vooral 
sinds zij zich openlijk manifesteren als humanist. 

De Internationale Humanistische en Ethische Unie (IHEU) is in 1952 opgericht 
om democratische waardes en persoonlijke vrijheden te verdedigen in de na-
oorlogse periode, en om effectieve samenwerking tussen de aangesloten 
organisaties te bewerkstelligen. 
De IHEU is een non-gouvernementele organisatie, algemeen erkend door de 
Verenigde Naties, Unesco en de Europese Gemeenschap. Zij coordineert en 
assisteert humanistische groepen wereldwijd, d.m.v. tweejaarlijkse con-
gressen, een kwartaalblad, nieuwsbulletins en energieke ondersteuning 
van jonge organisaties. 

Een paar jaar geleden startte de Inter-
nationale Humanistische en Ethische 
Unie (IHEU) een mensenrechten-project 
met de naam Internationale Humanisti-
sche Ombudsman, inmiddels genaamd 
IHEU Commissaris voor mensen-
rechten. 
Het doel van deze functionaris - de Ne-
derlander prof. dr. P. van Dijk, profes-
sor in de Rechten aan de universiteit 
van Utrecht - is zoveel mogelijk mensen 

te assisteren, die slachtoffer zijn van 
discriminatie op basis van hun overtui-
ging of hun persoonlijke aard, aanleg of 
instelling• Bovendien heeft de IHEU-
functionaris te maken met schendingen 
op het vlak van scheiding tussen kerk 
en staat. De Commissaris voor mensen-
rechten en zijn team verdedigen men-
senrechten en propageren humanisti-
sche idealen op internationaal terrein. 
En juist bij deze humanistische activi- 
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Humanisten over mensenrechten 
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Deze cartoon siert de voorpagina van de Nieuwsbrief december van 
het HOM, het Humanistisch Overleg Mensenrechten. In deze 
Nieuwsbrief informatie en commentaren van de organisatie, die zich 
als spreekbuis van de georganiseerde humanisten in Nederland 
bezig houdt met de zorg en bewaking van de mensenrechten. 
Op 5 maart vindt de jaarlijkse HOM-manifestatie plaats in het 
Jaarbeurscongrescentruin (Beatrix-gebouw) te Utrecht. 
Om 10.00 uur begint het ochtendprogramma: Mensenrechten in het 
ontwikkelingshulp-beleid. 's Middags aandacht voor zuidelijk 
Afrika. Een net teruggekeerde HOM-delegatie doet verslag van haar 
bezoek aan Mozambique en Zimbabwe. Internationale 
cultuuruitingen luisteren de manifestatie op. 
Toegang is gratis. Aarsmelding vooraf, bij het HOM, is gewenst. 
Wie op de hoogte wil blijven van wat het HOM beweegt en wat het 
doet kan voor f 17,50 per  jaar alle HOM-publicaties ontvangen. 
Het adres: HOM. Oudkerkhof 11, Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 
Bellen kan ook: 030-31.81.45. En nog handiger is het die f 17,50 
meteen te gireren op postgiro 1460115. 

oor mensenrechten in touw 

denkende volwassene wordt beroofd 
van zijn vrijheid, dat iedereen dan in 
gevaar is". 

Stel je voor hoe het elders is, bijvoor-
beeld in Islamitische landen als Iran en 
Saoedi Arabië. Daar wordt een huma-
nist slecht en goddeloos bevonden, en 
is daarom rechteloos. Deze mensen 
dienen te weten dat er een internationa-
le waakhond is, georganiseerd en pro-
fessioneel, met wereldwijde contacten, 
die hen ondersteunt en die hun indivi-
duele gevallen publiceert en openbaar 
maakt". 

Diplomatie 
De commissie voor mensenrechten doet 
zijn werk d.m.v. stille diplomatie en 
goedgeplaatste publiciteit. Een voor-
beeld is de zaak rond zes intellectuelen 
in Joegoslavië, die gearresteerd wer-
den omdat ze hadden deelgenomen aan 
theoretische discussies in diverse huis-
kamers. Het IHEU-team zond een waar-
nemer naar de rechtszitting en mobili-
seerde een internationale campagne 
van protest en publiciteit. Van de zes 
zijn er vier vrijgesproken en twee ver-
oordeeld en naar de gevangenis ge-
stuurd. Maar één werd gratie verleend 
en de ander kreeg strafvermindering. 
Lucie Snoeker, advocate en lid van het 
team: "Wij weten hoe moeilijk het is om  

iemand onrechtmatig van zijn vrijheid 
te beroven als de hele wereld op je vin-
gers kijkt". 

Ruggegraat 
Tot op heden is het onvoorstelbaar en 
alarmerend te weten dat het gehele 
mensenrechten project van de IHEU ge-
dragen wordt door vrijwilligers. Voor de 
voortzetting en ontwikkeling van het 
project heeft de Commissaris voor men-
senrechten financiële ondersteuning 
nodig. Met meer financiële middelen 
zou het team een juridisch adviseur 
kunnen benoemen, om het project meer  

ruggegraat te geven. Er zouden meer 
zaken behandeld kunnen worden en 
nieuwe onderzoeken kunnen worden 
gedaan. 

Een financieel schouderklopje is wel- 
kom bij IHEU human rights action fund 
Oudkerkhof 11, 3512 GH Utrecht 
giro 19 32 969 
bank (Amro-Utrecht) 456 398 724 

Robert Basil 

Vertaald en bewerkt door 
Marijke Katsburg 

2UR 
rest') 

I l
lu

st
ra

ti
e:

  H
O

M
 

.numwaikin .fi .q@ea, wam VIA ENC Trelf mam 9 



Ro er!E 29 [-- r- 	

g) 	n 
	

rI  -; 

1-2 

> n 72 r-, ' ---] 

__-,',_3 __s5-1 	r 	.. _r 1  	ir --F-1_L-DLI 	--', 
C--9 

Cl 

til 	 L_in i rr —1 	 W r:_77L_JL-1--T1 
Z 

r-1-1  

EGM architecten 	 r?r 
111~~".! 

Bezooijen : RIOLEERT 

: VENTILEERT 

: INSTALLEERT 

LtCHTREKLAME iN ONDERHOUD 

rif ild••••,141.4 

011/441..011.0.0 

i;ENOVEEFI 

AMOVEER — 

n : ELX/EERT 

De Stichting Humanitas Rotterdam zit bepaald niet om ant-
woord verlegen als het gaat om oplossingen met betrekking 
tot het toekomstig ouderenzorgbeleid in de havenstad. 
De Stichting staat kritisch tegenover een door de stadssecre-
tarie afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid opgestelde 
nota 'ouderen thuis', waarin een nogal negatieve beeldvor-
ming ten opzichte van de intramurale ouderenvoorzieningen 
wordt gegeven. 

De Humanitas-Stichting acht dit een 
verkeerde oriëntatie of in ieder geval 
verkeerd gerichte energie. Humanitas 
wil veel liever dat de onderlinge sa-
menwerking intra/extra-muraal wordt 
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tieven die de beeldvorming rond verzor-
gingstehuizen meer in overeenstem-
ming met de realiteit brengen. 

Zorghuis 
Een renovatie van het Jan Meertenshuis 
is aangegrepen voor de opzet van een 
Zorghuis. Vanaf januari '88 is het gere-
noveerde deel van het Jan Meertens-
huis als zodanig gaan draaien. 
Bij de zorghuisopzet gaat het om een 
experiment voor een periode van drie 
jaar. Hiervoor is toestemming van de 
gemeente verkregen. 
Het concept Zorghuis in de opzet van de 
Rotterdamse Stichting gaat uit van zelf-
standige woningen binnen het Jan 
Meertens verzorgingstehuis, waar men 
0 tot 100% zorg kan krijgen. 
Geïndiceerden voor 'n verpleeghuis zul-
len niet worden opgenomen. Overigens 
geldt voor Zorghuisbewoners die ver-
pleegbehoevend worden dezelfde pro-
cedure als voor bewoners van verzor-
gingstehuizen. 
Het Zorghuis moet, i.v. m. haar wijk-
functie gestalte krijgen in samenwer-
king met de gezinszorg en de wijkver-
pleging. 
In het Gerrit Spronkershuis, eveneens 
een tehuis van de Stichting Humanitas 
Rotterdam, zijn serieuze plannen voor 
een experimentele samenwerking tus-
sen verzorgingstehuis en verpleeghuis. 
Een en ander heeft te maken met de 
toenemende meerzorg en een afgeno-
men personeelsbestand. Ook dit huis is 
nodig aan renovatie toe, wat mogelijk-
heden biedt tot een gewijzigde organi-
satie. Gemeten naar huidige maatsta-
ven zijn beschikbare ruimten minder 
dan minimaal. Samen met de woning-
bouwvereniging wordt gepiekerd over 
renovatie en vernieuwingsplannen. 
Blijft staan dat het zoëven genoemde 
integratieplan verzorgings-verpleeg-
huis één alternatief is waarmee geëx-
perimenteerd kan worden. Er wordt ook 
nog altijd gedacht aan een multifuncti-
oneel Gerrit Spronkershuis. 
Dat wil zeggen, een huis dat gebruike-
lijke verzorgingsplaatsen, zorg op maat 
en gedeeltelijk het gebruik van multi-
funktionele woon/zorg-eenheden  com-
bineert. 

Zwem ap mud 
In verzorgingstehuis De Evenaar wordt 
al vanaf de opening gestreefd naar een 
leefsituatie die zo veel mogelijk over-
eenstemt met de thuissituatie. Bewo-
ners van De Evenaar krijgen dus niet 

bevorderd. Dat is beter dan de tegen-
stellingen aan te scherpen en te accen-
tueren. 
De Stichting wil daarom meewerken 
aan en/of het voortouw nemen tot initia- 
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Daarbij spelen factoren als uniformiteit 
van voorwaarden en tarieven, uitwis-
selbaarheid van materieel e.d. een be-
langrijke rol. 
De samenwerking werd gevonden met 
de NZH. De Noord-Zuid-Hollandse Ver-
voersMaatschappij beheert het mate-
rieel en stelt kantoorruimte beschik-
baar, tegen kostprijs. Daar de ervaring 
leerde dat de meeste ritten individuele 
ritten zijn, werd op verzoek van de AVZK 
een moderne omgebouwde personen-
wagen aangeschaft door de NZH. Deze 
'knielt' van achteren, waardoor de rol-
stoelgebruiker er gemakkelijk in kan 
worden gereden. Tevens staat een bus 
met lift voor vier rolstoelgebruikers be-
schikbaar. 
De AVZK zorgt voor het vervoer van de 
ernstig gehandicapten die niet van het 
openbaar vervoer gebruik kunnen ma-
ken en evenmin in een gewone perso-
nenauto vervoerd kunnen worden. 
Niemand kan exact voorspellen hoe de 
verdere ontwikkeling van dit vrijwilli-
gersproject zal verlopen. De betrokke-
nen hebben de wil om degenen die door 
hun handicap nog in een isolement le-
ven, zo goed mogelijk de helpende 
hand te reiken. Daarbij is medewerking 
van veel instanties en individuele per-
sonen noodzakelijk. 

Initiatieven 
Om projecten voor aangepast vervoer 
van de grond te tillen zijn er plaatselijk 
en/of regionaal instanties en personen 
nodig die zich voor de opzet ervan in 
willen zetten. De Provinciale Revalida-
tie Stichtingen kunnen hierbij behulp-
zaam zijn. Maar het vinden van de juis-
te bestuursleden die het liefst veel kon-
takten hebben is soms niet eenvoudig. 
Wellicht dat de „Rotary Community 
Service" of Humanitas daarbij goede 
diensten zou kunnen verlenen. Het gaat 
dus allereerst om de personen die de 
kanalen kennen om aan de nodige fi-
nanciering uit subsidies, het materiaal 
via vervoersbedrijven en de mankracht 
(bijvoorbeeld via personeelsafdelingen 
die weten wie er met VUT gaat, etc.), te 
komen. 
Een landelijke resp. provinciale coordi-
natie is daarbij gewenst, zeker om ook 
de besturen van de vrijwilligersorgani-

saties behulpzaam te zijn. 

Nadere informatie over gehandicapten-

vervoer kunt u inwinnen bij dhr. J. F. 
van Leer (secr. AVZK), Tollen slaan 8, 
2111 CR Aerdenhout. Tel. 023-240464. 

Streven naar een leefsituatie die aansluit bij de thuissituatie. Met zorg op maat. 

automatisch een compleet verzorgings-
pakket, maar in het huis wordt gewerkt 
met 'individuele zorgplannen', die af-
hankelijk van zich wijzigende omstan-
digheden worden bijgesteld én aanwe-
zig zijn in elke woning. 
De Evenaar begon deze opzet destijds 
met 10% minder personeel. Dit bleek 
niet vol te houden. Er moest meer perso-
neel worden aangesteld. Toch is de to-
tale bezetting nog duidelijk beneden 
het gemiddelde. Na evaluatie van de 
'zorg op maat' zal overwogen worden de 
opzet over te brengen naar andere hui-
zen van de Stichting. 

Dagverzorging 
In het tehuis De Leeuwenhoek wordt 
één van de circa 10 Rotterdamse dag-
verzorgingsprojekten gerealiseerd. En 
op een goede manier, want de Humani-
tas dagverzorging geldt voor de ge-
meente Rotterdam als voorbeeld voor 
andere projekten. De Humanitas-dag-
verzorging is sterk geïndividualiseerd. 
Alle deelnemers krijgen een op de ei-
gen problematiek afgestemd zorgplan. 
Het projekt verzorgt ook bijzondere be-
geleiding van de deelnemers, gericht 
op het beter functioneren in de thuissi-
tuatie. Verwacht wordt, dat het projekt 
een structurele plaats in de voorzienin-
genreeks voor ouderen zal gaan inne-
men. De Rotterdamse experimenten en 
vernieuwingen zullen zeker niet vol-
maakt verlopen, maar het pleit in alle 
opzichten voor de Stichting Humanitas 
Rotterdam, dat zij druk doende is om, 
binnen de steeds smaller wordende pa-
den, antwoorden en oplossingen te vin-
den, die de kwaliteit van de ouderzorg 
zo veel mogelijk op peil houden of ver-
beteren. 

Michael Kerkhof 

TWEEDE LOOPBAAN 

Een landelijke Werkgroep 
Scholing en wederinschake-
ling in ziekte-inrichtingen 
kwam rond de jaarwisseling 
met een opmerkelijke bevin-
ding. Op grond van onderzoek 
naar ervaringen met oudere 
verpleegkundigen, die een 
herintredingscursus hadden 
gevolgd, kon worden vastge-
steld dat juist zij een flinke bij-
drage kunnen leveren aan het 
personeelstekort van zieken-
huizen. 
De sterke kanten van deze 
groep oudere werknemers zijn 
hun trouw aan de eenmaal ge-
kozen baan en het lage ziekte-
verzuim. De oudere, „heringe-
treden" medewerk(st)ers kun-
nen daardoor een  wezenlijke 
bijdrage leveren aan de conti-
nuïteit en daarrriee  aan de 
kwaliteit van de zorg. Zieken-
huizen zouden volgens de 
werkgroep blijvend plaats 
moeten inruimen voor herin-
tredende oudere verpleeg-
kundigen. Voor het eerst sinds 
jaren dus weer eens een plei-
dooi voor „ouderen  aan de 
bak" in plaats van  in  de VUT! 

,,,,,,gogginttkikm Gijn. 	 (viA  [g, 
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Leden van Humanitas kunnen vragen op sociaal-juridisch 
terrein voorleggen aan het Centraal Bureau. Voor de 
beantwoording maakt Humanitas onder meer gebruik van de 
deskundigheid, aanwezig bij de dienst HUMANITAS/ 
VARAhulp. 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. 

Als u vaak denkt: 
"Kwam er maar eens iemand op bezoek" 
Wat moet u dan doen? 
Dan kunt u eens contact opnemen met iemand van het bestuur van uw Afdeling van 
Humanitas. Veel Afdelingen kennen bezoekgroepen. Vrijwilligers van Humanitas, 
die regelmatig een uurtje langskomen. Zomaar voor een praatje, een kopje koffie. 
Vrijwilligers die ook de weg weten, als u eens goede raad nodig hebt. Het kost niks 
en ze doen het graag. En als u het adres niet meer kunt vinden: bel 020-262445, het 
Centraal Bureau van Humanitas. 

hUffin:2U12 
helpt mensen 

`r,ivere, 

In de eerste plaats veel 
nieuwe verplichtingen. Bin-
nen 24 uur moeten de volgen- 
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Samenwoners en 
ziekenfonds (2) 
Ik heb gehoord dat medever-
zekering voor samenwoners 
nu ook mogelijk is voor het 
ziekenfonds. Is dat juist? 

Per 1 januari 1988 worden ge-
huwden en alternatieve sa-
menlevingsvormen inder-
daad aan elkaar gelijkge-
steld wat betreft medeverze-
kering in het ziekenfonds. 
De medeverzekerde is diege-
ne jonger dan 65 jaar, die 
duurzaam een gezamenlijke 
huishouding voert met een 
verzekerde van verschillend 
of gelijk geslacht zonder met 
hem of haar gehuwd te zijn. 
De hoofdverzekerde moet 
kostwinner zijn. 
Uitgesloten van medeverze-
kering zijn: 
- bloedverwanten in le of 2e 
graad 
- samenlevingsvormen van 
3 of meer personen (bv. 
woongroepen) 
Kinderen, die deel uitmaken 
van een samenlevingsver-
band komen ook voor mede-
verzekering in aanmerking. 

Ontslagen ... en do? 
Door moeilijkheden op mijn 
werk, was ik veel afwezig, 
zonder werkelijk ziek te zijn, 
althans volgens de controle-
arts, die mij weer arbeidsge-
schikt verklaarde. Omdat ik 
mij niet gezond voelde, wei-
gerde ik weer aan het werk te 
gaan, waarop mijn ontslag 
volgde. Wat nu? 

tewerkstelling of loon te vor-
deren bij uw werkgever. 
Eventueel kunt u nog naar de 
kantonrechter. Ondertussen 
moet u ook nog naar de soci-
ale dienst om een voorschot 
c.q. lening te vragen krach-
tens de Algemene Bijstands-
wet (om in uw „primaire le-
vensonderhoud" te voor-
zien). 
Na het ontslag moet u ook 
nog het ziekenfonds in ken-
nis stellen van de nieuwe si-
tuatie. 

Onkosten- 
vergoedingen 
vrijwilligers 
belastbaar 
Ik heb gehoord dat de onkos-
tenvergoedingen die vrijwil-
ligers ontvangen voor een 
deel belastingvrij zijn. Is dat 
juist? 

Ja, met ingang van 1-1-1988 
is het bedrag wat vrijwilli-
gers mogen ontvangen zon-
der dat hierover loon- of in-
komstenbelasting verschul-
digd is, verhoogd. 
Het is nu f 16,— per week 
(was f 12,—) en f" 800,—per 
jaar (was f 600,—). 
Let u er wel op dat er sprake 
moet zijn van echte onkos-
tenvergoedingen in relatie 
tot de verrichte werkzaamhe-
den. Ontvangt u een hoger 
bedrag aan vergoedingen 
dan wordt het meerdere bij 
uw belastbaar inkomen ge-
teld, ongeacht of dit is opge-
bouwd uit loon of uitkering. 

Ouderdomspensioen 
na echtscheiding 
Ik ben een vrouw van 52 jaar 
en 2 jaar geleden gescheiden 
na 24 jaar huwelijk. De boe-
delscheiding is geregeld in 
een convenant. Het ouder-
domspensioen is niet aan de 
orde gesteld door mijn advo-
caat. Nu heb ik gehoord dat 
dit wel geregeld had moeten 
worden bij de boedelschei-
ding. 
Kan het pensioen alsnog ver-
reken d worden? 

Bij boedelscheidingen ná 
1981, moet bekeken worden 
of de pensioenrechten, opge-
bouwd tot de datum van 
echtscheiding, tussen beide 
ex-echtgenoten verrekend 
moeten worden. Als er geen 
echtscheidingsconvenant is, 
kan de vrouw zich tot een ad-
vocaat wenden om het pensi-
oen alsnog gedeeld te krij-
gen. Is er zoals in uw geval, 
wel een echtscheidingscon-
venant, dan kan overeenge-
komen zijn dat partijen el-
kaar finale kwijting verlenen 
en dus, na ondertekening 
van de echtscheidingsover-
eenkomst niets meer van el-
kaar te vorderen zullen heb-
ben. Staat een dergelijke re-
gel in het convenant dan 
kunt u achteraf niets meer 
beginnen. Staat dat er niet, 
dan kunt u laten uitzoeken of 
verrekening gunstiger uit zal 
pakken. Verrekening is nl. 
niet altijd zinvol, bv. niet bij 
lage inkomens, waarbij wei-
nig pensioen is opgebouwd 
en bij hoge alimentatie-ont-
vangsten. 

de handelingen worden ver-
richt: 
- allereerst moet een pro-
testbrief worden geschreven 
naar de werkgever en naar 
de directeur van het GAB, 
waarin u zegt beschikbaar te 
blijven voor uw werk. 
- daarna naar het GAB om u 
in te laten schrijven als 
werkzoekende 
- daarna naar de bedrijfs-
vereniging om een werkloos-
heidsuitkering aan te 
vragen. 
Als u pech heeft, beslist de 
bedrijfsvereniging dat u nog 
geen uitkering krijgt, omdat 
het ontslag onterecht is en er 
dus recht bestaat op doorbe-
taling van loon. Maar de 
werkgever weigert dit. U 
kunt dan in beroep gaan bij 
de Raad van Beroep tegen de 
weigering van de werkloos-
heidsuitkering. Dit moet bin-
nen één maand gebeuren. 
Vervolgens heeft u de hulp 
van een advocaat nodig, die 
u eventueel via het Buro voor 
Rechtshulp kunt krijgen, 0111 
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Vergrijzing: ramp of weldaad 
Ouderen worden tegenwoordig haast 
vanzelf in verband gebracht met hoge 
onkosten voor de gemeenschap. Wel-
licht is een van de oorzaken hiervan, 
dat ouderen in deze tijd mondig genoeg 
zijn om te klagen over hun achter-
standspositie. „Ze kosten ons toch al ge-
noeg en dan nog zeuren ook". Voortdu-
rend kan je lezen en horen, dat de abso-
lute en verhoudingsgewijze groei van 
het aantal mensen van hoge leeftijd een 
ramp van de eerste orde is. „Kunnen we 
het allemaal wel betalen?" „Moeten wij 
straks op een houtje bijten temidden 
van en terwille van stromen oude 
mensen?" 
Hebben de mensen die dit roepen er ooit 
aan gedacht zelf oud te worden en tot 
die „stromen" oude mensen te zullen 
gaan behoren, waarover dan een vol-
gende generatie jongeren zich druk zal 
maken? Nee waarschijnlijk. Vandaag 
zij, en morgen wij. 

Rampdenken 
Begin januari viel weer het nodige 
rampspoedige over „de vergrijzing" te 
lezen. De Brusselse correspondent van 
de Telegraaf, Rob Sloot, meldde: „De 
Westeuropese bevolking is ten prooi 
aan een zorgwekkende vergrijzing, met 
alle kwalijke gevolgen van dien voor 
bijv. de pensioenstelsels, de kosten van 
de gezondheidszorg en de concurren-
tiekracht van onze economie." Volgens 
Sloot is al sinds de eerste industriële 
revolutie duidelijk, dat economische 
groei en demografische dynamiek hand 
in hand gaan. Vergrijzing is geen demo-
grafische dynamiek. Daarom zal econo-
mische stagnatie ons deel zijn," aldus 
Sloot. 

Krimpende bevolking 
„Helaas is de groei van de Westeurope-
se bevolking aanzienlijk zwakker dan 
elders op de wereld", weet de corres-
pondent ons verder te melden. Na 2000  

zal de totale Europese bevolking zelfs 
krimpen. Van deze krimpende bevol-
king zal een groot deel uit 60-plussers 
bestaan. „Vergrijzing is een gevaar 
voor Europa, want (let op) zeer ernstig 
is, dat een vermindering van de actieve 
bevolking en de schaarste aan jonge 
arbeidskrachten de economische groei 
in gevaar brengen evenals de concur-
rentiekracht van de Europese economie 
in het algemeen." 
Vervolgens worden twee wegen tot her-
nieuwde demografische  dynamiek ge-
noemd: massale immigratie en verho-
ging van het aantal geboorten („Het 
scheppen van een kindvriendelijk mi-
lieu met fiscale voordelen, crêches, ou-
derschapsverlof e.d. ligt ruimschoots 
binnen de financiële mogelijkheden 
van de EEG-lidstaten-.). 
Kortom: vergrijzing is een ramp, want 
armoede voor iedereen  ligt hierdoor in 
het verschiet.  Merkwaardig toch, dat 
vroeger, in tijden van minder grijs-
aards, niet iedereen automatisch wel-
varend was . . 

Eenzijdigheid ondergraven 
Met minstens evenveel geloofwaardig-
heid is precies het omgekeerde  te bewe-
ren: vergrijzing draagt positief bij aan 
de economische  ontwikkeling. 
In een boeiend artikel over ,,de econo-
mie van de oudere Nederlander" (Eco-
nomisch Statistische Berichten, 28/10/ 
1987) stellen prof. dr. L. Klaassen en drs. 
J. van der Vlist dat, op grond  van een 
meer reële  maatschappelijke kosten/ 
baten-analyse, de economische gevol-
gen van ouder worden iets  heel anders 
laten zien. Veel 65-plussers vormen een 
koopkrachtige categorie, die met hun 
bestedingen inkomen en  werkgelegen-
heid scheppen voor anderen. 
Het betekent dat de uitgaven van oude-
ren, een belangrijke bijdrage kunnen 
vormen aan het lokale en  regionale in-
komen en werkgelegenheid. 

Klaassen en Van der Vlist brengen een 
aantal gunstige kanten van de vergrij-
zing naar voren en stellen, dat het heel 
goed mogelijk is, dat gemeenten door 
het aantrekken van oudere inwoners 
een effectief middel krijgen om de wel-
vaart en het welzijn in hun gemeente te 
bevorderen. Zij doen nauwelijks beroep 
op allerlei dure overheidsvoorzienin-
gen en veroorzaken in velerlei opzicht 
veel minder maatschappelijke kosten 
dan andere leeftijdscategorieën. 
Ouderen, meer ouderen en nog meer 
ouderen, zijn dus geen ramp maar veel 
eerder een zegen voor de economie. 

Maatschappelijke onkosten 
Wat te denken van ouderen in het ver-
keer. Zij veroorzaken aanzienlijk min-
der schade dan jongere weggebruikers. 
En verder zijn criminaliteit en vandalis-
me geen eigenschappen van de oudere 
Nederlander. De niet geringe maat-
schappelijke onkosten aan criminali-
teit e.d. zijn vooral te danken aan jonge-
re generaties. Natuurlijk brengen oude-
ren en hoogbejaarden maatschappelij-
ke kosten mee, althans een deel van 
hen, maar deze kosten komen lang niet 
in hun geheel voor rekening van de ge-
meenschap. 
Volgens berekening moet erf 4000 per 
jaar per 65-jarige aan verzorgingskos-
ten door de gemeenschap worden opge-
bracht. Maar hier dragen de ouderen 
zelf ook weer een deel van via inkom-
sten- en vermogensbelasting,  BTW en 
successierechten. 
Het voorafgaande maakt in elk geval 
duidelijk, dat angstdromen over de grij-
ze wolf die ons allen naar de bedelstaf 
voert, verschrikkelijk overdreven zijn 
en op mythevorming rond onwaarhe-
den berusten. Een economische ramp is 
het zeker niet. Een weldaad? Mis-
schien. 

Michael Kerkhof 
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GEËMANCIPEERD 
Dat betekent dat je samen lid bent van Humanitas 
als je er achter staat dat Humanitas moet blijven. 
Samen lid betekent, datje er allebei bij hoort. Samen 
lid betekent ook dat je samen meetelt. Soms heel 
letterlijk! 
Eén lid alleen betaalt als minimum jaarcontributie 
f 28,50. Twee partners samen betalen f 33,— (of 
naar eigen keuze wat rnéér). 
Het adres om u op te geven als samen lid: 
Humanitas, Postbus 71, 1000 AB Amsterdam. 

huf-ins-nr~ 
helpt mensen 

KORT 
VAN 
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WEET WAT JE EET 
„Bevat anti-oxidant E 300" 
leest u op een etiket. Is dat 
schadelijk? Nee, dat is ge-
woon vitamine C, vertelt het 
handige boekje „Weet watje 
eet". In dit boekje vindt u pre-
cies wat allerlei vermeldin-
gen betekenen, die u op mo-
derne etiketten van levens-
middelen kunt tegenkomen: 
geur- en kleurstoffen, con-
serveringsmiddelen, verdik-
kingsmiddelen en allerhan-
de andere hulp- en smaak-
stoffen. 
Het boekje is te bestellen 
door f 6,95 over te schrijven 
of te storten op postgiro 
206 30 16 van Quint Publica-
ties te Soest, onder vermel-
ding van „Weet wat je eet". 

LICHT IN DE 
VERKOKERING? 
Een van de bekende proble-
men in het ouderenbeleid is 
de bekende „verkokering" 
van de geldstromen. Geld 
voor de bouw van verzor-
gingstehuizen kon niet wor-
den overgeheveld naar voor-
zieningen, die langer thuis-
wonen mogelijk zouden ma-
ken en omgekeerd. Ook niet 
als de maatschappelijke be-
hoefte daartoe uitdrukkelijk 
aanwezig was. 
Maar er gloort enig licht aan 
het eind van deze „koker". 
Staatssecretaris Heerema 
van Volkshuisvesting en mi-
nister Brinkman van het de-
partement van Welzijn enz. 
zijn overeengekomen dat 
een belangrijk deel van het 
geld, dat tot dusver beschik-
baar was voor de bouw van 
tehuizen, de komende jaren 
wordt overgeheveld naar 
Brinkmans ministerie en 
vandaar opgenomen in de 
uitkeringen aan provincies 
en grote gemeenten voor het 
integrale ouderenbeleid. De 
afweging, aan welk soort 
voorziening de grootste be-
hoefte bestaat, kan zodoen-
de door de provincies (in 

overleg met de gemeenten) 
en door de grote gemeenten 
zelf worden gemaakt. 

ONGELIJKE 
BEHANDELING 
De Nederlandse vereniging 
voor homosexuelen COC 
trok tijdens haar landelijke 
congres fel van leer tegen 
het wetsontwerp „Gelijke be-
handeling". Volgens het 
COC maakt het wetsontwerp 
dermate veel uitzonderin-
gen, dat de oorspronkelijke 
strekking volstrekt wordt on-
dergraven. Dan is het beter 
maar niets te regelen, aldus 
het COC. Als achterstelling 
van homosexuele mensen 
niet is toegestaan, dan moet 
dat ook duidelijk blijken en 
moet niet via allerlei slink-
sigheden van de regel uit-
zondering worden gemaakt. 

WIE BESTUREN 
PENSIOENFONDSEN? 
Gepensioneerden verlangen 
wettelijk geregelde mede-
zeggenschap in de besturen 
van pensioenfondsen. Dat 
hebben de in COSBO samen-
werkende ouderenbonden 
en twee belangrijke vereni-
gingen van gepensioneer-
den laten weten aan de le-
den van de Staten Generaal, 

naar aanleiding van de ko-
mende behandeling van een 
initiatiefwetsontwerp van 
Erwin Nypels (D66). Ouderen 
behoren, zo stellen zij, te 
kunnen meebeslissen over 
het beheer van de ook door 
hen in die fondsen bijeenge-
brachte middelen. De hand-
having van hun koopkracht 
is daarbij immers in het ge-
ding. 
Bij de wens om opgenomen 
te worden in de besturen van 
de pensioenfondsen spelen 
naast materiële ook immate-
riële aspecten een rol: Veel 
ouderen hebben het gevoel, 
zo menen de bonden in hun 
Adres, dat het niet langer 
deelnemen aan het econo-
misch proces hen lijkt te be-
stempelen tot tweederangs 
burgers. Zij ervaren de wijze 
waarop met hun belangen 
wordt omgegaan als uiterst 
betuttelend en derhalve be-
ledigend. 
Het initiatief-wetsontwerp 
Nypels is er op gericht, het 
recht van gepensioneerden 
op deelneming in de bestu-
ren van pensioenfondsen in 
de wet vast te leggen. 

MEER HUMANISTISCHE 
UITVAARTBEGELEIDING 
Humanistische uitvaartbe-
geleiding blijkt voor velen te 

voorzien in een behoefte aan 
ritueel. Wie geen prijs stelt 
op een dominee of priester 
moet als regel zelf zijn of 
haar zaken te regelen en dat 
is niet voor iedereen een een-
voudige taak. Ook vinden 
veel mensen een crematie of 
begrafenis zonder passend 
afscheidswoord een onpret-
tige zaak, zonder dat zij daar 
zelf toe in staat zijn. Daarom 
wordt sinds 1985 door het Hu-
manistisch Verbond uit-
vaartbegeleiding verzorgd. 
Vrijwilligers van het Ver-
bond verzorgen dan het af-
scheidswoord of helpen de 
nabestaanden daarmee. Als 
men wordt ingeschakeld, 
verzamelt men informatie 
over de overledene en vraagt 
naar de wensen omtrent het 
afscheidsritueel. 

Wie zelf zou willen deelne-
men aan een cursus uitvaart-
begeleider kan zich wenden 
tot het Humanistisch Ver-
bond, mevr. Dini Boer. Tele-
foon: 030-318145. 

KINDEROPVANG-TEKORT 
Een eind 1987 in Amsterdam 
gehouden congres over kin-
deropvang, emancipatie en 
werkgelegenheid consta-
teerde bedroefd, dat tegen-
over de grote behoefte aan 
kinderopvang een zeer ge-
ring aanbod staat. Opvang 
is vooral een probleem zo-
lang de kinderen klein zijn 
en beide ouders willen wer-
ken. Onderzoek geeft aan, 
dat wellicht ca 160.000 kinde-
ren gebruik zouden maken 
van kinderopvangmogelijk-
heden als die plaatsen er 
waren . . 
Het is dan ook niet zo vreemd 
dat van alle vrouwen met 
kinderen onder de vier jaar, 
die zelf zeggen te willen wer-
ken, niet meer dan een kwart 
dat ook feitelijk doet. Nog 
steeds kent Nederland in Eu-
ropa na Ierland het laagst 
percentage werkende vrou-
wen. In onze buurlanden is 
werken buiten de deur voor 
vrouwen heel gewoon. In 
Duitsland, Frankrijk, België 
en Luxemburg zijn voor-
zieningen voor kinderop-
vang onderdeel van het be-
volkingsbeleid van de over-
heid. 
Overigens is bedrijfskinder-
opvang de laatste jaren in 
ons land in opmars. De stij-
ging bedroeg tussen 1981 en 
1988 ca. 150%! 
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UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

Opvang voor slachtoffers 
van incest 

Grootse hobbyshow 
in Hoogeveen 

Zeg Henk . . . 
Al die aardige (en onaardige) uitspraken over de 
„Zorgzame samenleving", gedaan tijdens de 
nieuwjaarsreceptie zijn bijeengebracht in een rijk 
geïllustreerd boekje. Eigenlijk kost dat boekje niets. U 
had het tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zó kunnen 
meenemen. Maar als u snel een tientje (of meer) 
overschrijft op postgiro-rekening 582000 van 
Humanitas en daarbij vermeldt „boekje voor Henk" 
ontvangt u het alsnog per kerende post. Zo lang de 
voorraad strekt! 

protecta 
regelt uw zaken 
als u dat zelf niet meer kan 

2ffichCrag protecta 
postbus 71, 1000 AB Amsterdam 
telefoon 020-262445 

Collecteren voor jongerenwerk 
Van 21 t/m 27 maart a. s. 
wordt weer de jaarlijkse SA-
KOR-collecte georgani-
seerd. In een aantal plaat-
sen in Nederland wordt aan 
deze collecte ook meege-
werkt door afdelingen van 
Humanitas. Terecht: een be-
langrijk deel van de op-
brengst vloeit rechtstreeks 
toe naar de groep, die de col-
lecte ter plaatse organiseert. 
Dat kan dus een aardige bij-
drage betekenen, aan wat  

Humanitas voor jongeren 
doet. Het vakantiekampen-
werk, de jeugdhulpverle-
ning, de aandacht voor jon-
geren in aansluiting op b.v. 
de VARA-speelgoedaktie. 
Als regel is de beste tijd om 
te collecteren van 's mid-
dags half vijf tot 's avonds 
acht. Wie enkele dagen rond 
die tijd gelegenheid vrij wil 
maken kan contact opnemen 
met het bestuur van zijn of 
haar afdeling. 

Weer nee van WVC Humanitas Emmen is met de 
oprichting van een opvang-
huis voor incestslachtoffers 
bezig. Opvang voor incest-
slachtoffers is hard nodig. 
Uit een onderzoek blijkt, dat 
één op de tien kinderen met 
incest te maken heeft. 
Behalve het opvanghuis, wil 
Humanitas Emmen een pool 

Hobby70 is een grote lande-
lijke vrijetijds-tentoonstel-
ling, die ook dit jaar weer ge-
houden wordt onder auspi-
ciën van Humanitas afd. 
Zuid-Drenthe. 
De manifestatie vindt plaats 
in Cultureel Centrum de 
Tamboer te Hoogeveen, van 
2 tot/met 6 november. Ieder-
een die in zijn vrije tijd knut-
selt, fröbelt en creëert, of bij-
zondere verzamelingen aan-
legt, kan zich vanaf 1 maart 
a.s. gratis inschrijven om 
mee te doen aan de tentoon-
stelling. 

opzetten van gastgezinnen, 
voor de opvang van heel jon-
ge incestslachtoffertjes. Bo-
vendien komt er voor hulp-
vragers de mogelijkheid on-
der begeleiding zelfstandig 
te gaan wonen. 

De categorieën die zich in 
november presenteren zijn 
schier onuitputtelijk; teke-
nen, modelbouw, handwer-
ken, etc. 
Deelname is gratis, de toe-
gang voor deelnemers ook, 
alle werkstukken worden 
verzekerd door de organisa-
tie. Inschrijfformulieren zijn 
zowel telefonisch als schrif-
telijk aan te vragen bij de se-
cretaris van Hobby70, dhr. 
Jan Zwiers, Tapuitlaan 66, 
7905 CX Hoogeveen, tel. 
05280-65691. 

Het subsidieverzoek van de 
Stichting Gastenverblijf Hu-
manitas Twente is definitief 
door WVC afgewezen. Dit 
ondanks de politieke steun 
van de PvdA in de Tweede 
Kamer en de lokale politici 
van VVD en CDA. 
In het jaar, dat dit unieke op-
vanghuis voor Islamitische 
vrouwen en hun kinderen 
open was, zijn 55 vrouwen en 
67 kinderen opgevangen. 
Professionele ondersteuning 
van de daarbij betrokken 
vrijwilligers bleek echter on-
misbaar. En is, naar nu 
blijkt, ook onbetaalbaar. 
Aanvragen komen er nog  

steeds. „We moeten ze nu 
doorverwijzen naar Amster-
dam en Leiden, omdat er in 
deze regio niets is", aldus 
Humanitas-woordvoerder 
Nico Verwer in de lokale 
pers. „Maar als de centra in 
die steden vol zijn blijven ze 
in de kou staan of moeten we 
ze noodgedwongen doorvers 
wijzen naar de „normale" in-
stellingen, die vaak niet we-
ten wat ze er mee aan-
moeten." 
De zorgzame minister acht 
zich kennelijk niet verant-
woordelijk voor het welzijn 
van deze etnische groep in 
achterstandspositie. 
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De schrijver Alexander Pola 
doorziet het beroep van rege-

ringszijde tot een zorgzame 
samenleving als een „perfi-

de truc". Onsmakelijk om 
daar dan ook nog een chris-

telijk tintje aan te geven. 
„Niet het OPROEPEN tot het 

doen van goede werken is 
christelijk. De bijbel schrijft 

voor ze te DOEN", weet Pola. 
Voorzitter van De Vrije Ge-

dachte, Jan Vis, vindt de eis 
tot zorgzaamheid ook een 
holle kreet: „Samenleven 

met je medemensen houdt 
vanzelf zorg in". „Pervers is 

het, als machthebbers op-
roepen tot zorgzaamheid; 

pervers, omdat de ander niet 
als gelijkberechtigde wordt 
gezien, maar als 'object' tot 

barmhartigheid", fulmineert 
mevrouw Hoogtij-De Winter 

(BHWO). 

Het officiële afscheid van 
Henk Rengelink, aan wie de 

„De stemming geanimeerd met een algemeen huma- 
nistische achtergrond-, voorspelde de uitnodiging 

voor de Humanitas-nieuwjaarsreceptie. Van de spre- 
kers werd derhalve een luchtige visie op de 'zorgzame 
samenleving' gevraagd. Het zal niemand verbazen dat 
dit aanleiding gaf tot wrange grapjes en verbeten opti- 
mis.le. Want wie kan zich het concept van de zorgzame 

samenleving voorstellen als een pretpakket en daar 
oprecht opgetogen het nieuwe jaar mee beginnen. 

uitgesproken teksten opge-
dragen werden, bracht velen 
op de been. In het Nieuwe 
Kafé schudden Humanitas-
mensen en andere humanis-
ten uit alle windstreken el-
kaar de hand. Onder hen de 
drie voorzitters van de drie 
humanistische organisaties 
De Vrije Gedachte, Huma-
nistisch Verbond en Huma-
nitas. 
De stemming was inderdaad 
geanimeerd. Niemand liet 
zich kennelijk intimideren 
door de kwaaie uitspraken 
rond de vraag „Zeg Henk, 
hoe zorgzaam is die samen-
leving eigenlijk?" 
Humanitas-voorzitter Tjeenk 
Willink was blijkbaar duide-
lijk geweest: „De discussie 
over de 'zorgzame samenle-
ving' kan me gestolen wor-
den. Ik wil het woord nooit 
meer horen". 

Marijke Katsburg 
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