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„De meneer" 

Met enige verbazing heb ik 
het ingezonden artikel gele-
zen van de heer Marius Hof-
huis in 'Van Mens tot Mens' 
nr. 6. Op de Algemene Ver-
gadering in Amersfoort stel-
de de heer Hofhuis voor, om 
namens Humcmitas een tele-
gram te zenden naar de 
NATO-ministers die enkele 
kilometers verder vergader-
den over de modernisering 
van de korte afstandsraket-
ten. Dit telegram zou moeten 
inhouden, dat alles zou moe-
ten worden gedaan om deze 
aanstaande modernisering 
om te buigen naar een po-
ging om die korte afstands-
wapens af te schaffen en te 
vernietigen. De heerHofhuis 
begrijpt niet, dat er toen 
iemand opstond om zich te-
gen dit voorstel te verklaren. 
„Die meneer was Váll me-
ning dat de maatschappij 
wel verandert, macrr Huma-
nitas niet". Nu zijn er in onze 
samenleving mensen die op 
zeer humanitaire gronden 
vóór vermindering resp. af-
schaffing van de kernwa-
pens zijn. Dat is hun goed 
recht. Anderen echter zijn op 
even humanitaire gronden 
van mening dat alleen een 

evenwicht in de bewapening 
een oorlog kan voorkomen. 
En dat is hem goed recht. Bei-
de groepen zijn binnen Hu-
manitas vertegenwoordigd. 
Humanitas beweert zich niet 
met politiek en godsdienst te 
bemoeien. Dat is dan ook 
hetgeen wij onze adspirant-
leden vertellen. Onze leden 
moeten er dan ook op kunnen 
vertrouwen dat wij dit niet in 
een onbewaakt ogenblik wèl 
doen. 
Indien echter in dit opzicht 
Humanitas dient te verande-
ren dan is het niet de heer 
Hofhuis die dat in zijn eentje 
uitmaakt. In dat geval 
dienen onze leden zich hier-
over uit te spreken en kun-
nen zij zich eventueel bera-
den op hun lidmaatschap 
van Humanitas. Het lijkt mij 
gezien het bovenstaande 
dan ook uiterst onelegant om 
op een Algemene Ledenver-
gadering aan de afgevaar-
digden een politieke uit-
spraak te ontlokken. „De me-
neer" had dus het grootste 
gelijk van de wereld. Overi-
gens was „de meneer" de 
heer P. B. de Groot, voorzitter 
van de afdelingen Zwolle en 
Dalfsen. 

R. Kolle 

Aandacht voor 

ontwikkelingswerk 

Twintig jaar geleden kwam 
een aantal mensen uit hu-
manistische kring tot de con-
clusie, dat ook de humanis-
ten in de samenleving een 
taak hebben in de samen-
werking tussen ons rijke 
westen en de derde wereld. 
HIVOS kwam tot stand-het 
Humanistisch Instituut voor 
OntwikkelingsSamenwer-
king. Sindsdien wordt een 
deel van de stroom ontwik-
kelingsgelden uit Nederland 
via deze Medefinancierings-
organisatie besteed op basis 
van humanistische uit-
gangspunten. Het spreekt 
vanzelf, dat er daarbij vooral 
naar wordt gestreefd de 
greep van mensen in de der-
de wereld op hun eigen si-
tuatie te versterken en hen in 
staat te stellen hun eigen 
keuzes te maken. Omdat 
HIVOS er is, doet Humanitas 
niet zelfstandig aan ontwik-
kelingssamenwerking. 
Maar HIVOS wil u, als lezer 
van Van Mens tot Mens, wel 
om uw speciale aandacht 
vragen. Dat gebeurt in dit 
nummer. In het hart van dit 
blad treft u een bijlage aan, 
van HIVOS voor á. De redac-
tie beveelt u van harte aan 
deze bijlage te lezen er er uw 
conclusies uit te trekken. Bij 
voorkeur door gebruik te ma-
ken van de in die bijlage af-
gedrukte bon. Via HIVOS 
helpt Humanitas immers ook 
mensen in de derde wereld -
als U meehelpt! 

WMIM MI 	kf_12. 
cjr©w  mie-Ma 

LEDENORGAAN VAR 
HUMANITAS 

Verschijnt 6 x per jaar 

Jaarabonnement f 15,-, 
voor leden gratis 

ISSN NR 0166-1124 

REDACTIE: 

Edith Gerritsma 
Wilko Post 

Marius Hofhuis 
Michael Kerkhof 

Jan Renken 

EINDREDACTIE: 

Marijke Katsburg, Erik Stibbe 

ADRES: 

voor redactie en exploitatie: 
Postbus 71, 

1000 AB Amsterdam 
Telefoon 020-262445 

Bezoekadres: 
Sarphatistraat 4 

Amsterdam-centrum 

VORMGEVING: 

Robert Hallatu, 
Studio Brouwer 

DRUK: 

Brouwer Offset Delft 

De redactie behoudt zich het 
recht voor advertenties te 

weigeren indien zij de inhoud 
in strijd acht met de 

uitgangspunten van de 
Vereniging. 

Overname van artikelen toe- 
gestaan, mits met bronver- 

melding. 

HUMANITAS 

De Vereniging Humanitas 
houdt zich bezig met vele ver-
schillende vormen van maat-
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 
ieder, die de algemeen-hu-

manistische uitgangspunten 
van eigen verantwoordelijk-
heid en zelfbeschikking aan-
vaardt, in solidariteit met de 

medebewoners van deze 
planeet. 

Aanmelding voor het lid- 
maatschap schriftelijk bij het 
Centraal Bureau, postbus 71, 
1000 AB Amsterdam. Opzeg- 
ging eveneens schriftelijk 

aan hetzelfde adres, mits ont- 
vangen vóór 3 december, 

gaan in per 1 januari daarop- 
volgend. 

Postgiro 582.000 
Postgiro ledenadministratie: 
294050 t.n.v. Humanitas, Am- 

sterdam. 

Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van on-
ze lezers. Dat betekent niet, dat 
wij die altijd onderschrijven. De 
inhoud van de brieven waarvan 
wij ons het recht voorbehouden 

die in te korten-blijft geheel voor 
rekening van de inzenders. is 

     

 

 

 

Dr. Andrei Sakharov, de bekende Russische 
dissident, is eind vorig jaar door de Interna-
tionale humanistische en ethische unie 
(IHEU) gehuldigd met de Internationale Hu-
manistische Onderscheiding. Een van de 
voorzitters van de IHEU, dr. Paul Kurtz, 
overhandigde de onderscheiding aan de 

Russische voorvechter voor de mensenrech-
ten met de woorden: De IHEU wil de grootste 
eer bewijzen aan Andrei Sakharov uit erken-
ning voor zijn langdurige inzet voor de men-
senrechten en de idealen van het huma-
nisme. 
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Slachtoffers van incest en 
seksueel geweld geven in 
toenemende mate uiting aan 
hun ervaringen en pro-
blemen. 
Medewerkers van verschil-
lende dienstverlenende orga-
nisaties komen sinds enkele 
jaren meer en meer met de 
vragen om hulp in aanraking. 
Deze ontwikkeling heeft tot 
gevolg dat de ernst van het 
probleem 'seksueel misbruik' 
schrikbarend zichtbaar is ge-
worden. 
In een steeds vroeger stadium 
probeert de jeugdhulpverle-
ning kinderen en jongeren te 
helpen die slachtoffer zijn 
van seksueel misbruik. Of 
ooit een preventief beleid kan 
worden gevoerd, waardoor 
voorkomen kan worden dat 
kinderen met deze weerzin-
wekkende vorm van machts-
misbruik worden geconfron-
teerd....? Dat is een vraag 
waar zowel overheid als 
hulpverlening een antwoord 
op hoopt te geven. 

Janny van Heerbeek is maatschappelijk 
werkster bij Humanitas Jeugd en Gezin 
in Gouda, een onderdeel van Humani-
tas Jeugdhulpverlening. Behalve deze 
functie, heeft ze de functie van co&di-
nator van het Samenwerkingsverband 
Incest en Seksueel geweld (SIS) voor 
Gouda en omstreken. Dit samenwer-
kingsverband is ontstaan in september 
1986. Medewerkers van verschillende 
organisaties in de regio werken hierin 
samen, om de hulpverlening aan 
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Voeroordeel: 
Seksueel misbruik komt het meest 
voor bij meisjes in de puberteit. 

Feit: 
Hoewel meisjes en jongens van elke 
leeftijd slachtoffer kunnen worden 
van seksueel misbruik, is het slacht-
offer in de meeste gevallen een kind 
tussen de 4 en 11 jaar. In ruim 20% van 
de gevallen gaat het om kinderen jon-
ger dan 6 jaar. 

slachtoffers, gezinnen en daders te ver-
beteren en op elkaar af te stemmen. Het 
gaat hier om organisaties voor psycho-
sociale (jeugd)hulpverlening, geestelij-
ke gezondheidszorg, politie en justitie. 
Vanuit deze SIS is in april 1987 een in-
cestteam gaan functioneren in de regio 
Gouda. Dit team heeft vooral een con-
sulterende/consultatie-taak. 

Signalen 
Het prettige van een goede samenwer-
king is, dat er zo verantwoord mogelijk  

overleg gepleegd met de Raad voor de 
kinderbescherming. De Raad deelde de 
zorg om dit meisje. 
De volgende stap was een gesprek met 
de school en de Raad voor de kinderbe-
scherming, en in tweede instantie 
kwam daar de politie bij. De school be-
sloot aangifte te doen. Zorgvuldig werd 
met alle betrokkenen besproken hoe het 
ingrijpen in het betreffende gezin zou 
moeten verlopen. 

Na zijn aanhouding bekende de vader, 
dat hij al twee jaar twee keer per week 
zijn dochtertje zeer ernstig seksueel 
misbruikte, op avonden dat de moeder 
aan het werk was. De vader bleef in 
voorarrest. 
De relatie tussen de moeder en haar 
dochtertje was in de jaren van incest 
verslechterd. Als je als moeder niks ver-
moedt, dan kun je signalen die een kind 
geeft niet opmerken of op een andere 
manier uitleggen. Vaak waarschuw je 
als ouder een kind wel voor vreemden, 
maar niet voor bekenden. 
De moeder is een echtscheidingsproce-
dure gestart en zij en haar kinderen zijn 
in therapie. 

Vooroordeel: 
Kinderen verzinnen verhaaltjes over 
seksueel misbruik om de aandacht te 
trekken. 

Feit: 
Er is geen enkele reden om aan te 
nemen dat kinderen leugens vertel-
len over seksueel misbruik om de 
aandacht te trekken. Kinderen vertel-
len doorgaans leugens om zich uit 
een moeilijke situatie te redden, niet 
als ze weten dat ze er juist door in de 
problemen komen. 

Wat is incest ofwel seksuele kindermishandeling? 

Onder incest ofwel seksuele kin-
dermishandeling wordt verstaan 
seksuele contacten tussen (bij-
na)-volwassene(n) en een kind, 
die tot elkaars leefwereld beho-ren en tussen wie een vertrou-
wensband bestaat. De seksuele 
contacten vinden plaats tegen de 
zin van het kind, waarbij het kind 
het gevoel heeft zich niet aan de 
seksuele contacten te kunnen 
onttrekken c.q. te kunnen wei- 
geren. 

Seksueel misbruik is een directe  

bedreiging van de lichamelijke 
integriteit en intimiteit, terwijl 
die dreiging tegelijkertijd wordt 
ontkend door de vertrouwens-
band tussen dader en slachtoffer. 
Het gebruiken van iemands 
lichaam zonder toestemming of 
tegen de wil van het slachtoffer is 
een aantasting van het eigene. 

Machtsmisbruik 
Seksueel misbruik of incest is 
geen incident. Vaak is het een 
procesdat jaren duurt. 
Seksuele   kindermishandeling is  

echter niet alleen een probleem 
van gezinnen. Het is ook een 
maatschappelijk probleem, dat 
te maken heeft met de (nog 
steeds) algemeen geldende op-
vattingen over mannen en vrou-
wen in relatie tot macht en 
overheersing; seksuele kinder-
mishandeling is een geseksuali-
seerde vorm van machtsmis-
bruik, waarbij de dader gebruik 
maakt van lichamelijk en relatio-
neel overwicht en/of geweld en/of 
het gevoelsmatig onder druk zet-
ten van het slachtoffer. 
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Van Heerbeek: "Tussen het telefoontje 
van de school en onze tussenkomst is 
een periode van drie weken verstreken. 
Door de nauwgezette samenwerking 
tussen hulpverlening, politie en justitie 
kon een einde gemaakt worden aan de 
situatie en tegelijkertijd begonnen wor-
den met de hulpverlening en begelei-
ding van het gezin. Dat is volgens mij 
het beste; iets minder snel, maar wel 
goed": 

Negatief effect 
Eind vorig jaar is een medisch kleuter-
dagverblijf in Vlaardingen voorpagina-
nieuws geweest in verband met sek-
sueel misbruik. Humanitas was een 
van de voogdijverenigingen die via de 
Raad voor de kinderbescherming een 
van de betrokken kinderen onder haar 
toezicht kreeg. De manier waarop de 
Bolderkar-pedagogen tot hun oordeel  

gekomen zijn, wat geleid heeft tot de 
uithuisplaatsing van een aantal kinde-
ren, wordt door de ouders en in kranten-
commentaren aangevochten. 
Janny van Heerbeek vreest negatieve 
effecten van deze zaak: "Ik ben bang dat 
door deze zaak met name peuter- en 
kleuterscholen wel drie keer nadenken 
voor ze met een incest-vermoeden naar 
buiten komen, uit angst voor negatieve 
publiciteit. 

Incest moet je willen en kunnen opmer-
ken. Als je het niet wilt zien, hoef je het 
ook niet te zien" . 

Preventie 
Binnenkort probeert Janny van Heer-
beek een preventief onderwijsprogram-
ma te introduceren in de regio Gouda, 
met als doel het seksueel  misbruik van 
kinderen te bestrijden in plaats van al- 

Vooroordeel: 
Seksueel misbruik gaat gepaard met 
geweld, waar het kind zichtbare ver-
wondingen aan overhoudt. 

Feit: 
Hoewel geweld regelmatig voorkomt 
en zeker ook niet mag worden onder-
schat. is het zo dat het kind in de 
meeste gevallen tot seksueel contact 
gedwongen wordt door middel van 
valse beloften, bedrog, dreigementen 
of door chantage met speciale voor-
rechten en cadeautjes. 

leen te kunnen ingrijpen als het kwaad 
al geschied is. 
Een in hulpverlenerskringen bekend 
Canadees preventieprogramma (Fee-
ling yes, feeling no) is vertaald en be-
werkt voor het Nederlandse onderwijs. 
Dit onderwijsprogramma, Mijn lijf is 
van mij, bestaat uit films en lessen voor 
kinderen van zes tot twaalf jaar. 
Het programma moet de weerbaarheid 
en veiligheid van kinderen verhogen en 
wil volwassenen instrumenten aanrei-
ken om kinderen daarin te begeleiden. 
Door het preventieprogramma ontdek-
ken kinderen 
- dat er verschil bestaat tussen prettige 
ervaringen en vervelende ervaringen; 
- dat zij onderscheid kunnen maken tus-
sen een ja-gevoel en een nee-gevoel; 
- dat zij kunnen vertrouwen op hun 
eigen gevoel; 
- dat hun lijf aan hen toebehoort; 
- dat zij in hoge mate verantwoordelijk 
zijn voor hun eigen veiligheid; 
- dat er vaste regels bestaan om zichzelf 
te beschermen in onveilige situaties. 

Marijke Katsburg 

De als kop gebruikte uitspraak "Ik wou dat ik 
een zeemeermin was" is afkomstig van een 
voormalig incestslachtoffer 

MAAR JIJ KUNT ZELF DE TOUWTJES IN 
HANDEN NEMEN 

Iemand zit aan jouw lijf. Jij wilt dat niet. 

Jij moet aan iemand zitten, zonder dat je dat wilt. 

Dat is seksueel misbruik. 

Die ander mag dat niet doen. 

(uit de nieuwe folder van Stichting Jeugd & Gezin Gouda) 
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Omdat de hulpverlening aan vluchtelingen een jonge proble-
matiek is, waarbij de (juridische) ontwikkelingen en (sociaal-
culturele) inzichten bijna dagelijks groeien en veranderen, 
organiseerde de werkgroep vluchtelingenwerk van Humani-
tas een themadag voor mensen die in het kader van Humani-
tas bezig zijn met hulp- en dienstverlening aan asielzoekers. 
In Zwolle zaten, op zaterdag 28 januari j.1., ongeveer zestig 
belangstellenden bij elkaar om informatie uit te wisselen en 
achtergronden te horen. 
Al direct tijdens de inleidingen 's morgens kwam dat twee-
richtingsverkeer op gang. Inleiders waren Frits Florin, hoofd 
van de afdeling rechtsbescherming van de vereniging Vluch-
telingenWerk en Adriënne van Meggelen, coordinator van 
Humanitas vluchtelingenwerk in Groningen. Florin gaf uitge-
breide achtergronden over de vluchtelingenproblematiek in 
het algemeen en de juridische kant van de zaak in het bij- 
zonder. 

genpolitie, wel blijven - maar verder 
hebben ze nergens meer recht op, krij-
gen niks meer. 
Ook vestigde Florin de aandacht op de 
verslechterende positie van vluchtelin-
gen als in 1990 de binnengrenzen van 
Benelux, Duitsland en Frankrijk wor-

a
d
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 opgeheven,
r 
	volgens het Schengen- 

Uit vertrouwelijke ambtelijke notities is 
VluchtelingenWerk duidelijk gewor-
den, dat de algemene tendens is om een 
hoge muur rond dit Schengen-gebied te 
zetten. De strengste toelatingseisen 
voorvluchtelingen zullen hier gaan 
gelden. 

 

VluchtelingenWerk vindt dit onaan- Frits Florin, medewerker van 	
vaardbaar omdat niet gelijktijdig met VluchtelingenWerk Nederland, introduceert 
dit accoord de rechten van asielzoekers het begrip „uitroken": het wegwerken van 

uitgeprocedeerde asielzoekers (foto Adrie 	Zijn vastgelegd. Door het Beneluxhof in 
Ridder) 
	

Luxemburg te belasten met de recht-
spraak over (afgewezen) asielzoekers, 
hoopt VluchtelingenWerk hun rechten 
veilig te stellen. De vereniging onder-
schrijft de eis van de Europese Vluchte-
lingenraad, dat mensen die recht-
streeks naar een van de vijf Schengen-
landen zijn gereisd, daar ook moeten 
worden toegelaten. 

Geïsoleerd 
Tussen de middag stapte het gezel-
schap in een bus en liet zich vervoeren 
naar vluchtelingenkamp Luttelgeest. 
Daar worden pas  binnengekomen 
vluchtelingen opgevangen, medisch 
onderzocht en aan de eerste verhoren 
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Van Meggelen putte uit haar ervarin-
gen met de opvang en begeleiding van 
asielzoekers in het Groningse, wat voor 
de meeste aanwezigen een feest der 
herkenning was. 

iikritroken" 

Frits Florin introduceerde tijdens zijn 
inleiding de term "uitroken". Zo be-
noemde hij de manier die de overheid 
hanteert om uitgeprocedeerde asielzoe-
kers het land uit te krijgen. De afgewe-
zen vluchtelingen mogen, als ze op tijd 
hun stempels halen bij de vreemdelin- 

onderworpen. In een uit de klei getrok-
ken bungalowparkje in de Noordoost-
polder zitten de asielzoekers met maxi-
maal vier personen in de kale barak-
ken. Geïsoleerd van de bewoonde we-
reld moeten ze zich maar zien te verma-
ken met elkaar en de televisie. Zelfs de 
voedselvoorziening mogen ze niet zelf 
doen. Er wordt voor hun gekookt. 
Een van de aanwezigen vertelde in de 
kantine van het complex, dat zij op deze 
plek geboren was. Haar vader was pio-
nier in de Noordoostpolder en ze woon-
den in barakken. Frappant om te zien 
hoe die uithoek in de polder eerst ge-
bruikt werd voor het onderbrengen van 
pioniers, later gepland was als vakan-
tiebestemming (lekker rustig en ver van 
alles) en nu worden de vluchtelingen 
hier opgeborgen. 

Belangrijk 
Het middagprogramma bood ruimte om 
in de twee werkgroepen te discussiëren 
en na te denken over twee belangrijke 
punten. 
- Hoe kan de samenwerking tussen Hu-
manitas en VluchtelingenWerk het best 

Voor vluchtelingen is in Nederland de 
uitgang makkelijker te vinden dan de 
ingang tot ons land (foto Adrie Ridder) 



Opvang van vluchtelingen is een juridische en sociaal-culturele zaak. VluchtelingenWerk en 
Humanitas werken al in verschillende plaatsen samen (foto Vincent Mentzel) 

gerealiseerd worden (wie heeft welke 
functie binnen de hulpverlening aan 
asielzoekers)? En 
- wat kan gedaan worden voor uitgepro-
cedeerde asielzoekers? 

De heer Jaap van der Meulen, Humani-
tas Deventer, heeft de themadag over 
vluchtelingenwerk als zinvol ervaren. 
"Het is goed om vanuit verschillende 
invalshoeken informatie en achter-
gronden te krijgen. Dat helpt je om zelf 
de dingen weer beter aan te kunnen 
pakken. Waar ik heel direct iets aan 
heb gehad, waren de verhalen van di-
verse afdelingen over hoe met de ge-
meente wordt samengewerkt. In Deven-
ter liggen we met de gemeente in de 
slag om geld voor sociaal-culturele ac-
tiviteiten, voor de acht asielzoekers die 
wij begeleiden. Aanvankelijk voerde de 
gemeente een heel soepel beleid. Daar 
hebben we geen misbruik van ge-
maakt, en zodoende hielden we geld 
over. Daarop reageerde de gemeente 
met: jullie hebben dat geld zeker niet 
nodig, dus krijgen jullie ook niks meer. 
Nu zitten we met een tekort. 
Uit de verhalen van andere aanwezigen 
in Zwolle, maakte ik op dat de gemeen-
teraad van Deventer een uitzondering 
is. Die ervaring geeft mij een wapen in 
de komende gesprekken met de ge-
meente". 

Anderzijds heeft Van der Meulen ook 
een ervaring uit Deventer meegeno-
men, waar de andere hulpverleners in 
Zwolle iets aan hebben. Hoewel deze 
problematiek vooral binnen het taken-
pakket van VluchtelingenWerk valt. 
Wat in de toekomst steeds meer voor zal 
komen, is het uitgeprocedeerd zijn van 
asielzoekers. Een vluchteling die Ne-
derland binnen wil, moet door een lan-
ge tunnel van onderzoeken en gesprek-
ken. Wordt zijn/haar asielverzoek in 
eerste instantie afgewezen, dan kan hij/ 
zij in hoger beroep. Als ook dat niet 
baat, is de asielzoeker uitgeprocedeerd 
en maakt hij/zij geen kans op een plek 
in de Nederlandse samenleving. 
In Deventer heeft men momenteel een 
uitgeprocedeerde Tamil onder de hoe-
de, waardoor het uitrook-proces van het 
ministerie van Justitie duidelijk wordt. 
Het ministerie heeft telefonisch te ken-
nen gegeven, dat de betreffende 
asielzoeker Nederland moet verlaten. 
Dit is niet de officiële werkwijze, maar 
puur een vorm van intimidatie. Door de-
ze mededeling hoopt het ministerie dat 
de asielzoeker op eigen initiatief het 
hazenpad kiest en het land verlaat. For-
meel zou er een geschreven  beschik-
king moeten komen, vergezeld  gaand 
van een vliegticket. Volgens Van der 
Meulen, wordt de telefonische aanspo-
ring verkozen boven de formele omdat  

die nogal wat weerstand oproept. Uitro-
ken: iemand wegjagen zonder zelf vuile 
handen te maken. 
In Deventer heeft men op het telefoontje 
gereageerd met: zet het maar netjes op 
papier, dit pikken we niet. En zolang de 
juiste procedure niet wordt gevolgd, 
heeft de asielzoeker recht op de voor-
zieningen van de ROA-regeling. 
Natuurlijk is dit nog lang geen oplos-
sing. Maar het is een manier om de 
rechten van de uitgeprocedeerde vluch-
telingen zo lang mogelijk te bescher-
men. De vluchtelingenwerkgroep van 
Humanitas is bezig zich te verdiepen in 
de hulp- en dienstverlening aan uitge-
procedeerde (dus weggestuurde) 
asielzoekers. 

Traditie 
In veel plaatsen is de samenwerking 
automatisch tot stand gekomen tussen 
de vereniging VluchtelingenWerk en 
Humanitas. In enkele andere zullen 
duidelijke (schriftelijke) afspraken 
moeten worden gemaakt om de juridi-
sche en sociale hulpverlening aan 
vluchtelingen in de juiste banen te 
leiden. 
VluchtelingenWerk is de uitvoerder (en 
mede-ontwerper) van de ROA-regeling 
- de Regeling Opvang Asielzoekers 
waarbinnen is geregeld welke procedu-
res gevolgd moeten worden en waarin 
het recht op woonruimte en (financiële) 
ondersteuning is gewaarborgd. 
VluchtelingenWerk verzorgt met name 
de juridische opvang en speelt een be-
langrijke rol in de cliëntbepaling (wel-
ke asielzoeker inderdaad in aanmer-
king komt voor bemiddeling, op grond 
van zijn/haar vluchtgeschiedenis). 
De rol van (onder meer) Humanitas, is 
de hulp- en dienstverlening op sociaal 
terrein te verzorgen. Humanitas heeft 
een lange traditie op dit terrein en be-
schikt over een groot netwerk van orga-
nisatoren, bestuurders en vrijwilligers. 
Tijdens de Zwolse bijeenkomst werd 
eens te meer onderstreept dat voortdu-
rend gezocht moet worden naar samen-
werking tussen VluchtelingenWerk en 
Humanitas, omdat beide hun onmisba-
re specialiteiten hebben. 

Tot slot 
Het uitwisselen van de verschillende 
ervaringen wordt door de deelnemers 
hogelijk gewaardeerd. 
Wordt vervolgd. 

Marijke Katsburg 
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„Verdriet, je ziet het niet, je bent het, soms went het, soms niet” 

Steun bij rouwverwerldn,-L 
„Verdriet, je ziet het niet, je bent het, soms went het, soms 
niet" schreef de dichter J. C. van Schagen jaren geleden. Een 
uitstekende typering van het wankel evenwicht van het 
omgaan met verlies in ons bestaan. 
Ieder mens zal, na verlies van een naaststaande, uiteindelijk 
weer verder moeten. Maar tussen moeten en kunnen raken 
sommigen van ons verloren. 
Verlies door de dood moet je je aantrekken, maar niet te lang. 
Het zal je aangrijpen, maar niet verpletteren. Voor niemand 
ligt er een codeboek klaar waarin precies staat hoe het moet. 
En al lag het er, emoties laten zich niet altijd in een gewenste 
richting dwingen. 

Afrika: dansen als deel van het ritueel bij het afscheid van de dode 

„Omdat verdriet  inherent is aan het 
menselijk bestaan, is dit boek voor 
iedereen van belang". Met deze zin ein-
digt een kort voorwoord van een vorig 
jaar bij uitgeverij AMBO verschenen 
bundel met artikelen over verdriet en de 
verwerking er van. Verdriet als gevolg 
van verlies is  onlosmakelijk verbonden 
met ons bestaan. De kunst is, er mee om 
te gaan. En wel zodanig, dat we toch 
nog een deel van leven hebben na het 
verlies van een dierbare. 
In de kunst van het er mee omgaan ligt 
de suggestie besloten, dat omgaan met 
verdriet, omgaan met rouw, te leren is. 
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verdriet niet op eigen gelegenheid te 
boven komen. Voor mensen die, door 
veranderende omstandigheden in onze 
samenleving, ook niet gemakkelijk in 
de gelegenheid zijn om op anderen te-
rug te vallen. 
Op diverse plaatsen in ons land heeft 
dit tot initiatieven 'steun bij rouwver-
werking' geleid. Het gaat dan vrij letter-
lijk om het bieden van handreikingen 
bij het verwerken van het verdriet, dat 
verlies van een geliefd medemens mee-
brengt. 
Ook een aantal afdelingen van Huma-
nitas houdt zich met steun bij rouwver-
werking bezig. Sommige, zoals Zaan-
stad, Alkmaar en Groningen, al weer 
enkele jaren. Er is sprake van goed lo-
pende projekten die in een aanwijsbare 
behoefte voorzien. 
In 1987 kwam vanuit het projekt 'Ver-
driet samen delen' in Zaanstad, bij 
monde van mevrouw Alice Anssems, de 
suggestie om bij méér verenigingsafde-
lingen projekten van vrijwilligerssteun 
bij rouwverwerking op te zetten. 
Het bracht het hoofdbestuur tot het in-
stellen van een kleine ad hoc werk-
groep met de opdracht tot het samen-
stellen van een Draaiboek voor het op-
zetten en begeleiden van vrijwillige 
huisbezoekprojekten 'Steun bij rouw-
verwerking' door afdelingen van Huma-
nitas. Vanaf het eerste moment zijn bij 
deze werkgroep de afdelingen Alkmaar 
en Zaanstreek, het gewest Noord-Hol-
land, alsmede het centraal bureau be-
trokken. Het gewest Groningen alsook 
de afdeling Groningen (stad) droegen 
informatie aan. 
Zomer vorig jaar lag een eerste concept 
Draaiboek gereed. Eind februari of be-
gin maart zal het beschikbaar komen. 

Tank voor Numennt®s 

Al op deze plaats lijkt het de moeite 
waard om wat verder in te gaan op het 
waarom van projekten 'Steun bij rouw-
verwerking'. Waarom besteden een 
aantal afdelingen hier tijd en energie 
aan en waarom is het beslist de moeite 
waard dat meer afdelingen zich rouw-
problematiek aantrekken? 
Uit het Draaiboek halen we de volgende 
informatie over de achtergronden van 
projekten 'Steun bij rouwverwerking'. 
Verdriet, verdriet over verlies en rouw 
zijn, zoals aan het begin al is vermeld, 
zaken die tot de 'gewone' dingen van 
het bestaan behoren. Daarmee is er 
niets nieuws onder de zon. Maar wel 
nieuw is, dat in onze tijd nogal wat ver-
anderd is ten aanzien van het verwer-
ken van verdriet en rouw. In het Draai- 

Dat het met enige handigheid een ieder 
is gegeven om zich het omgaan met ver-
driet meester te maken. 
De ervaring van alle dag leert, dat het 
lang niet voor ieder op eigen kracht is 
weggelegd en dat het de een veel meer 
moeite kost dan de ander. Dat sommige 
mensen er nooit in slagen om hun ver-
driet ten gevolge van het verlies van 
iemand waarvan zij veel hielden, ge-
heel te boven te kamen. 

Meij, caneen 
Met name de laatste jaren is er aan-
dacht gegroeid voor mensen, die hun 



Sulawesi: optocht voor de dode tijdens de eerste fase van een christelijke begrafenis 

Gemeenschop 
Sterk afgenomen, en daar zijn velen 
niet ongelukkig mee, is ook de rol van 
religieuze instituties. In het verleden 
maakten velen gebruik van kerkelijk ri-
tueel rond de dood. Tot troost en steun. 
Met de afbraak van `het geloof' is even-
wel ook het daaraan gekoppelde troos-
tende verdwenen in het niet. 
Ook de rol en betekenis van 'gemeen-
schappen', van betrekkelijk kleine en 
overzichtelijke leefeenheden, is door de 
tand van het tijdmodernisme aange-
tast. Velen ervaren buurt of dorp niet 
meer als een gemeenschap in de letter-
lijke betekenis van het woord. En ook 
feitelijk zijn ze het aanzienlijk minder 
dan in het verleden. Het familieleven is 
sterk geïndividualiseerd, ieder leeft 
meer dan ooit z'n eigen leven, maar 
staat daardoor ook meer dan ooit op 
zichzelf. Verder zijn zaken rond sterven 

Sulawesie (het vroegere Celebes): christelijk dodenritueel: de dodenrol wordt beplakt met 
symbolen van goudblad. Foto's: Kon. Inst. v. d. Tropen 

boek wordt gesteld, dat het verwerken 
van verdriet en rouw er tegenwoordig 
duidelijk moeilijker op geworden is. Er 
is sprake van een meer individualisti-
sche, verzakelijkte samenleving. Deze 
wordt gekenmerkt door de volgende ui-
terlijke tekenen. 
Veel van onze tradities rond het overlij-
den zijn verdwenen of ten zeerste be- 

Het Draaiboek 'Steun bij rouwver-
werking'  -  hulpmiddel voor het 
opzetten en begeleiden van groe-
pen vrijwillig(st)ers die huisbe-
zoeken bij rouwenden afleggen -
zal op zaterdag 18 maart a. s. geïn-
troduceerd worden bij vrijwilli-
gers en functionarissen van de 
Vereniging. Er zal met name wor-
den ingegaan op het waarom van 
huisbezoekprojekten 'Steun bij 
rouwverwerking' en op het prak-
tisch gebruik van het Draaiboek. 
De bijeenkomst is uitdrukkelijk 
bedoeld voor ieder die initia-
tieven op het terrein van vrijwilli-
ge hulpverlening bij rouwverwer-
king overweegt, of daar sterk in 
geïnteresseerd is. 
Wie mee wil doen kan zich opge-
ven bij het Centraal Bureau tel. 
020-262445. Opgave s.v.p. na 
overleg met uw afdelingssecreta-
riaat, aangezien de reis en lunch-
kosten voor eigen rekening, of die 
van uw afdeling komen. 
Zaterdag 18 maart dus van 10.00 
tot plus minus 15.30 uur te Utrecht 
of Amersfoort. 

perkt. Het aanzeggen van de dood, de 
dodewake, het dragen van rouwkle-
ding, een officiële rouwperiode, er is 
weinig of niets van over. Nog niet eens 
zo heel lang geleden boden deze zaken 
de mogelijkheid om 'Publiekelijk' ver-
driet samen met anderen te delen. Maar 
'openlijk' rouwen is nagenoeg weg en 
daarmee verdween een niet onbelang-
rijke emotionele  uitlaat.  

en dood als zodanig sterk uit onze direk-
te leefwereld verdwenen, nu de gemid-
delde leeftijd in ons land eerder boven 
dan onder de 80 lijkt te komen. 

Op offstand geel 
Ontwikkelingen in de na-oorlogse me-
dische zorg hebben doodgaan tot een 
ziekenhuis-gebeurtenis gemaakt. Re-
cente pogingen om hier voor mensen 
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die doodgaan wat mensvriendelijker, 
minder verzakelijkte, sterfhuizen te-
genover te stellen, doen hier feitelijk 
niets aan af. Het geeft wel aan, dat er 
steeds meer mensen moeite hebben en 
krijgen met de dood als 'onpersoonlijke 
gast' in ons midden. 
Regel is nog steeds, dat doodgaan op 
'afstand' is gezet. De verwerking van 
verdriet en rouw wordt er door bemoei-
lijkt. Tenslotte moeten de doden wor-
den begraven of gecremeerd. Maar ook 
de wijze waarop dat tegenwoordig 
meestal wordt aangepakt, zet de naast 
betrokkenen op een afstand die voor 
verwerkin_g van verdriet en rouw wei-
nig ruimte laat. Het afscheid nemen 
van een overledene, is niet het totale 

ter-aarde-bestellingsritueel, ten zeer-
ste bekort. 
Pas de laatste jaren keert bijvoorbeeld 
het thuis opbaren weer terug. Het gehe-
le rouwgebeuren is al met al een zaak 
geworden, die mensen, die met het ver-
lies van een dierbare te maken krijgen, 
vooral zelf moeten zien te verwerken. 
Het rouwproces is teruggedrongen naar 
de vierkante meter van het eigen ik. Het 
rouwproces is geïndividualiseerd. 

Steun is nodig 
Het min of meer geïsoleerd met verlies 
moeten omgaan stelt nagenoeg ieder 
voor problemen. Voor de een wegen de-
ze zwaarder dan voor de ander. Niet 
iedereen weet er op eigen gelegenheid 

(Advertentie) 

Uw boe-geroep 
zal méér 

uitrichten dan 
het mijne. 

Het ziet er 
eindelijk naar 

uit dat er een 
nieuwe dierenwe 

komt En dat is maar 
goed ook, want als 

dier heb je maar bitter 
weinig rechten. Helaas 

is het Ministerie 
van Landbouw en 
Visserij echter met 

een voorstel gekomen 
dat nauwelijks verbetering 

belooft... Gelukkig heeft de Die-
renbescherming 66k een wets -

voorstel klaarliggen, een voorstel 
waar je als kalf direct dartel 

van wordt! 
De meeste 

kamerleden 
zijn het met het 

wetsvoorstel van de 
Dierenbescherming 
eens. U ook? Zet 
dan gauw uw "poot" 
in de bijval-bon en 

stuur 'm op in een 
open envelop (post- 

zegel van 65 cent). 
Adres: Dieren-

bescherming 
Postbus 8598o, 
2508 CR 
Den Haag. 

r 	-BIJVAL-BON- 
Roep "boe", teken hier! 
Ik 

teken ook voor de betere dierenwet van de Dierenbescherming. 

S 11‹,^,Sr 	  

POSB:01 fH 	  
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Wilt u méér doen, dan kan 't zo: 

r]Ik eergra'ág om deze campagne te laten 
slagen. Ik mank vandaag nog f 	  
over op girorekeningnr. 25685, t.n.v. de 

Dierenbescherming, Den Haag o.v.v. -Cam_ 
pagne Wetgeving".  

D lk word lid van de Dierenbescherming 
voor f 28,- per jaar en ontvang hiervoor 6x 
per jaar gratis het kleurenblad Dier. 

L 

uit te komen. 
Juist op dat punt kunnen vrijwillige 
huisbezoekprojekten 'Steun bij rouw-
verwerking', van Humanitas de helpen-
de hand bieden. 
Het Draaiboek 'Steun bij rouwverwer-
king' geeft beknopt aan waar steun bij 
rouwverwerking zich precies op richt. 
Mensen hebben, bij een overlijden als 
regel slechts te maken met zakelijke, 
beroepsmatige hulp. Maar voor lang 
niet iedereen is dat genoeg en boven-
dien is het zeer beperkt in tijd. Met een 
vrijwillig huisbezoekprojekt kan aan-
vullende hulp worden geboden aan 
mensen, die moeite hebben met het geï-
soleerd verwerken van hun rouw. Op 
basis van medemenselijkheid en her-
kenning. De vrijwillige steungevers 
bieden, bij voorkeur op basis van eigen 
verlieservaringen, rouwenden een ka-
der of houvast waardoor acceptatie van 
verlies én verwerking bevorderd kun-
nen worden. De vrijwillige steun of be-
geleiding richt zich overigens niet op 
mensen die volledig zijn vastgelopen in 
een rouwproces, maar op rouwenden 
die 'met enige troost en steun' weer zelf-
standig verder kunnen. 
Geen eenvoudig werk, maar beslist lo-
nend als we zien hoe rouwenden er, na 
enige steun in de rug gevoeld te heb-
ben, meestal in slagen weer goed aan 
het alledaagse leven deel te nemen, al-
dus de mening van een van de bij het 
ontstaan van het Draaiboek betrok-
kenen. 

Training 
Juist omdat het geen eenvoudig werk is, 
moeten degenen die als vrijwillige 
huisbezoek(st)ers aan projekten 'Steun 
bij rouwverwerking' meewerken, goed 
beslagen ten ijs komen. Juist met het 
oog op een goede voorbereiding met 
projektvrijwilligers, kent het Draaiboek 
een onderdeel 'Over de praktijk van 
steun bij rouwverwerking'. 
Het gaat vrij letterlijk over wat men ten 
minste moet weten en doen. Het kan 
gebruikt worden door degenen die de 
organisatie van een projekt 'Steun bij 
rouwverwerking' op zich nemen; ge-
bruikt worden als trainingsstof (ge-
dacht wordt aan een eenvoudige trai-
ning) waarbij het vooral van belang is, 
dat alle betrokkenen inzicht krijgen in 
waar men aan begint, waar men mee te 
maken heeft of kan krijgen én in wat 
men aan eigen ervaringen heeft en 
daarmee zo doen. 

Meeleven 
„Verdriet, je ziet het niet, je bent het, 
soms went het, soms niet". Maar meer 
dan soms kan het helpen, als je er met 
anderen, die er de tijd voor nemen, over 
kan praten. 
Geen mens kan voor een ander leven, 
maar dikwijls is de ervaring dat ande-
ren met ons mééleven voldoende, om 
het leven weer aan te kunnen. 

Michael Kerkhof 
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De ambtelijke en andere molens draaien traag, maar 
gestaag! En als het aan de Humanistische Stichting voor Huis-
vesting van Bejaarden (HSHB) ligt start dan ook dit jaar de 
bouw van de eerste deelhuizen in Zeeland. 
Deelhuizen bieden ouderen met verpleeghuis-indicatie een 
keus méér. Deelhuizen: de mogelijkheid van 24 uur zorg, met 
behoud van privacy. 
Vooruitlopend op de definitieve goedkeuringen en toezeggin-
gen geeft Van Mens Tot Mens een kijkje in zo'n deelhuis. 

Het fenomeen deelhuis is een ex-
periment om ouderen die 24 uur 
per etmaal ondersteunende ver-
zorging nodig hebben een alter-
natieve woonvoorziening te 
bieden. Dit idee is in 1986 voor het 
eerst op tafel gekomen. Gestimu-
leerd door de positieve reacties, 
waaruit bleek dat er toenemende 
behoefte is aan vormen van hulp-
verlening in combinatie met wo-
nen, hebben HSHB en de Stich-
ting Eigentijdse Verpleegvormen 
na ruim twee jaar een doorwrocht 
basisplan voor de uitvoering van 
deelhuizen ontworpen. 
Stuwende kracht is mevrouw Jo-
pie Boogerd-Quaak. Zij is gewes- 

telijk functionaris van Humanitas 
in Zeeland en voor de ontwikke-
ling van het deelhuis-plan uitge-
leend aan de HSHB. Persoonlijk 
heeft zij goede hoop, dat die deel-
huizen er komen: „Twaalf jaar ge-
leden wilde ik een kinderdagver-
blijf van de grond tillen. De pro-
vincie Zeeland was toen bezig 
voor een vaste oeververbinding 
over de Westerschelde. Mijn kin-
derdagverblijf was er na vijf jaar. 
Nu ben ik al drie jaar met het 
deelhuis bezig. De provincie 
heeft in die tijd ook weer het plan 
voor de vaste oeververbinding uit 
de ijskast gehaald, maar ik denk 
dat de deelhuizen er eerder zijn." 

BASISPLAN VOOR DEELHUIZEN LIGT KLAAR: 

Zelfstandig 
wonen met maximale zorg 

In de hulpverlening en medische zorg 
dringt steeds meer het besef door, dat 
de omgevingsvoorwaarden van even 
groot (zo niet groter) belang zijn om 
mensen (ook oudere gehandicapten) zo 
goed mogelijk te laten functioneren als 
zorg. 
Ook oudere mensen willen hun eigen 
leven zelf in handen houden en bepa-
len. Wanneer door het stijgen der jaren 
allerlei gebreken het normale leefpa-
troon gaan ondermijnen, ontstaat de 
behoefte aan ondersteunende verzor-
ging. Als deze zorgbehoefte zo groot 
wordt dat 24 uur per etmaal zorg nodig 
is, ontstaat een spanningsveld tussen 
de behoefte aan zorg en de behoefte 
aan maximale zelfbeschikking. 
Thuiszorg lijkt een ideale vorm van 
hulpverlening. Maar wanneer dit door 
(bijvoorbeeld) de grote zorgbehoefte 
niet meer mogelijk is . . .? 
Hier komt het Deelhuis om de hoek kij-
ken: een vervangende woonvoorzie- 

ning met geconcentreerde thuiszorg. 

Leefgemeenschap 
Het Deelhuis wil ouderen een aangena-
me, herkenbare woonomgeving 
bieden, in de vorm van een kleinschali-
ge woonvoorziening waarbinnen zij in 
groepsverband en met voldoende eigen 
ruimte een leefgemeenschap kunnen 
vormen waar 24 uur per etmaal onder-
steunende verzorging wordt geboden. 
Belangrijk binnen de doelstelling van 
de deelhuizen is, dat de bewoners zich 
niet gevangen voelen onder een para-
plu van zorg, maar zich juist gesteund 
voelen in alles wat zij zelf nog kunnen 

en willen. Ook moet er ruimte zijn voor 
behoud van privacy en voor strikt per-
soonlijke activiteiten en contacten. Zo 
is het bijvoorbeeld goed denkbaar dat 
een echtpaar, van wie de ene helft ver-
pleeghuisgeïndiceerde is, binnen een 
deelhuis als echtpaar kan blijven func-
tioneren en dus niet gescheiden wordt 
door opname in een verpleeghuis. 

Geen patiënten 
Gestreefd wordt naar zorg op maat, bin-
nen het deelhuis. In het huis zal altijd 
een hulpverlener aanwezig zijn, maar 
zo onzichtbaar mogelijk, omdat de 
woonfunctie centraal staat. De bewo-
ners worden niet beschouwd als pa-
tiënten, maar als oudere mensen die 
zorg nodig hebben. Het tijdstip en de 
plaats van die zorgverlening wordt in 
overleg met de individuele bewoners 
ingepast in het leefritme van een ieder. 
Voor zover de afgesproken activiteiten 
dit toelaten, bepaalt elke bewoner zelf 
zijn dagindeling. Geeft een bewoner er 
de voorkeur aan om aan bepaalde geza-
menlijke onderdelen niet mee te doen, 
dan wordt die keuze gerespecteerd. 
Zelf beschikking van de bewoner zal ook 
tot uitdrukking komen bij het vaststel-
len van de behandeling en vergelijkba-
re zaken. 

Contact 
Voorwaarde om prettig te wonen op de-
ze manier is natuurlijk een goed contact 
met de overige bewoners. De bewoners 
zullen qua aard en mentaliteit bij el-
kaar moeten passen. Dat zal niet altijd 
een even makkelijke klus zijn voor de 
opnamecommissie. Tijdens de experi-
mentele fase van het deelhuis-project 
zal ervaring opgedaan moeten worden 
met hoe de bewoners die al in een deel-
huis wonen, ingeschakeld kunnen wor-
den bij de opname van nieuwe bewo-
ners. 
De kosten voor levensonderhoud, 
woonlasten en ziektekosten worden uit 
eigen inkomen van de bewoners be-
taald, met dien verstande dat de nor-
male huursubsidie van toepassing zal 
zijn en voor de vergoeding van indivi-
duele zorgverlening is daar de AWBZ. 

Informatie uit de brochure „Deelhuis basis-
plan- zelfstandige huisvesting voor ver-
pleeghuisgeïndiceerden". Een uitgave van 
de HSHB, Fred. Roeskestraat 61, 1076 EC Am-
sterdam, 020-44 89 01. 
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A.W.W. pensioen en 
huwelijk 
Ik ben een weduwe van 57 
jaar en heb het voornemen 
om binnenkort met een 66-ja-
rige weduwnaar te gaan 
trouwen. 
Momenteel heb ik een 
A.W.W.-uitkering en hij 
heeft A.O.W. 
Wat gebeurt er met onze uit-
keringen? 

Als u hertrouwt zult u uw we-
duwenpensioen verliezen. 
Wel ontvangt u nog een z.g. 
afkoopsom gelijk aan een 
jaar pensioen. Na uw huwe-
lijk zal de A.O.W-uitkering 
ook veranderen. Uw toekom-
stige echtgenoot ontvangt 
dan een gehuwdentoeslag, 
aangezien u nog geen 65jaar 
bent. 
Totaal zullen u en uw man 
een totale uitkering van 
f 1.614,32 (per 1-1-89) per 
maand (bruto) ontvangen 
plus vakantietoeslag. 

Weduwnaars 
en A.W.W. 
Is het juist dat mannen sinds 
kort ook recht hebben op een 
AWW-pensioen als hun 
vrouw overlijdt? Of moeten 
ze aan bepaalde voorwaar-
den voldoen? 

Onlangs heeft de Centrale 
Raad van Beroep, de hoogste 
rechter op het gebied van de 
sociale zekerheid, de we-
duwnaars die een uitkering 
op grond van de A.W.W. 
opeisten, gelijk gegeven. 
Het bestuur van de Sociale 
Verzekeringsbank heeft op 
grond hiervan besloten dat 
mannen nu ook recht hebben 

op een A.W.W.-pensioen. Er 
moet zijn voldaan aan de-
zelfde eisen, die aan wedu-
wen worden gesteld: de ach-
terblijvende partner moet de 
zorg voor jonge kinderen 
hebben, of, wanneer er geen 
kinderen zijn, ouder dan 
veertig jaar zijn. Bij een 
nieuw huwelijk of bij de 65 
ste verjaardag vervalt de uit-
kering. De Centrale Raad 
van Beroep heeft in zijn uit-
spraak bepaald dat de ge-
lijke behandeling in ieder 
geval geldt vanaf 6 april 
1986. De uitwerking wordt 
met terugwerkende kracht 
gegeven; de duur van die te-
rugwerkende kracht is af-
hankelijk van het tijdstip van 
de aanvraag, maar nooit 
langer dan één jaar. Weduw-
naars die aan de vereisten 
voldoen, kunnen ook aan-
vragen indienen. Aanvraag-
formulieren zijn verkrijgbaar 
op het postkantoor of bij dis-
trictskantoren van de Socia-
le Verzekeringsbank. Aan-
gezien deze maatregel de re-
gering miljarden gaat kos-
ten, zal er wel spoedig een 
en ander veranderen in de 
AWW. De gelijke behande-
ling zal niet in het geding ko-
men, waarschijnlijk zullen 
de rechten van zowel wedu-
wen als weduwnaars wel be-
perkt worden. 

Hulp hij 
be 
Waar kan ik het beste terecht 
als ik problemen heb bij het 
invullen van het aangiftebil-
jet Inkomstenbelasting? 
Welke kosten zijn er aan ver-
bonden? 

Er zijn een aantal instanties 
en deskundigen waar u te- 

recht kunt voor hulp bij be-
lastingvragen en -proble-
men. Ik geef u een overzicht 
van de (gratis) hulpverle-
ning: 

- Belastingtelefoon,  een te-
lefonische hulpdienst geor-
ganiseerd door de belasting-
dienst, waar men dagelijks 
van 8 tot 17 uur terecht kan 
met allerhande belasting-
vragen. 
Ook voor het bestellen van 
folders kan men hier terecht. 
Tel. 06-0543 (gratis). 

- Vakbonden.  Voor vak-
bondsleden bestaat de mo-
gelijkheid om gratis of tegen 
een kleine vergoeding hulp 
te verkrijgen bij het invullen 
van de aangiftebiljetten in-
komstenbelasting. De hulp 
wordt verleend door bonds-
bestuurders en een aantal 
jaarlijks bijgeschoolde ka-
derleden-vrijwilligers. Moei-
lijke gevallen worden vaak 
overgedragen aan de rechts-
kundige diensten van de 
centrales. 

- Sociaal Raadslieden en 
MAICen tra 
Deze informeren wel over be-
lastingzaken, maar de mate 
waarin verschilt per bureau. 
Soms worden in de maanden 
maart-april speciale spreek-
uren gehouden. 

- Belasting rechtswinkels 
en -collektieven 
De meeste rechtswinkels 
houden zich niet bezig met 
individuele hulp op belas-
tinggebied. 
In een aantal universiteits-
steden waar een fiscale op-
leiding wordt verzorgd (Am-
sterdam, Leiden, Rotterdam, 
Tilburg) is sprake van een 
speciale belastingrechts-
winkel, verzorgd door stu-
denten onder begeleiding 
van een wetenschappelijk 
medewerker. 
Hier kan men wel terecht met 
belastingvragen. Men orga-
niseert zelfs een nationale 
aangiftedag, waarop men 
hulp kan krijgen bij het in-
vullen van z'n aangiftebiljet. 

- Buro's voor Rechtshulp 
De bemoeienis met belas-
tingzaken is gering. Soms 
worden speciale spreekuren 
gehouden in de aangiftepe-
riode. 

- Belastingdienst 
U kunt zich natuurlijk met 

vragen en problemen altijd 
richten tot de eigen in-
spectie. 
Het komt ook steeds vaker 
voor dat men spreekuren in 
bejaardentehuizen en wijk-
centra organiseert. Verder 
biedt men wat meer hulp bij 
het invullen van het aangif-
tebiljet. 
De meningen over deze vorm 
van dienstverlening lopen 
uiteen. 

- Belastingconsulenten 
U kunt zich het beste wenden 
tot een consulent die aange-
sloten is bij één van de grote 
organisaties 
-A- Nederlandse Federatie 
van Belastingconsulenten 
-A- Nederlandse Orde van 
belastingadviseurs 
Beide organisaties hebben 
een Tuchtraad waar men 
zich in gevallen van onenig-
heid over een lid kan 
wenden. 
Een aantal belastingconsu-
lenten, aangesloten bij de 
Federatie hanteert een goed-
koop 'eerste-hulp'-tarief van 
f 50,— (excl. BTW) voor men-
sen die alleen een advies no-
dig hebben. Wanneer u be-
sluit na het eerste gesprek 
hun aangiftebiljet volledig 
door de consulent te laten 
verzorgen, dan wordt het 
normale uurtarief gehan-
teerd (tussen f 50,— en 
f 150,— per uur). 

- De Consumentenbond 
Geeft geen persoonlijke hulp 
bij vragen op het gebied van 
belastingen. Wel worden er 
regelmatig in de Consumen-
tengids en in de Consumen-
tengeldgids informatieve ar-
tikelen over belastingzaken 
gepubliceerd. 

- Uw eigen afdeling 
In sommige afdelingen zijn 
deskundige vrijwilligers die 
bereid zijn fiscale adviezen 
te geven. 

- Afdelingen VARA-Hulp/ 
Documentatie 
Leden van Humanitas kun-
nen zich tot deze rubriek rich-
ten met o.a. belastingvra-
gen. Ook heeft men hier een 
overzicht van de juiste in-
stanties bij u in de buurt. 

UIT DE DOOLHOF 

Door Loes Meijer. 

	41" 
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. 

blemen 
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HET KEREN VAN HET TIJ 

Afgelopen november wijdde het beken-
de economenblad 'Economische Statis-
tische Berichten' (2/11/1988) een thema-
nummer aan 'de vergrijzing'. 
In het introductie-artikel 'Regeren is 
vooruitzien', gaat minister I. de Koning 
(Soc. zaken en Werkgelegenheid) in op 
mogelijke gevolgen van ontwikke-
lingen in de toekomstige bevolkingsop-
bouw en het daaraan te verbinden be-
leid. 
Met alle armslag die voorspellingen nu 
eenmaal meebrengen kunnen, aldus 
De Koning, demografische veranderin-
gen verwacht worden, die neerkomen 
op een kleiner aandeel jongeren en een 
groter aantal ouderen in de bevolking. 

In 1986 is becijferd, dat ongeveer de 
helft van de overheidsuitgaven 'demo-
grafisch gevoelig' is, d.w.z. afhankelijk 
van omvang en samenstelling van de 
bevolking. Gegeven de berekenbare 
veranderingen in de bevolkingsom-
vang en samenstelling betekent dit, dat 
de demografische gevoelige uitgaven 
tussen 1985 en 2030 met ruim 20% zullen 
toenemen. Wat de AOW betreft is de 
uitgave-ontwikkeling in de toekomst 
nagegaan door de commissie-Drees. 
Men schetste een niet al te verontrus-
tend beeld, mits er een redelijk tempo 
van economische groei wordt gereali-
seerd (d.i. tussen de 2,5 en 3,5%). 
De Koning gaat met name in op de ver-
oudering van de beroepsbevolking. In 
2030 is een piek in het aantal pen-
sioengerechtigden te verwachten die 
voorafgegaan wordt door een 'dramati-
sche toeneming' van het aantal oudere 
(50+) werknemers. Tussen nu en 2010 
zal het aantal oudere werknemers stij-
gen van 24% naar meer dan 33% van de 
potentiële beroepsbevolking. Dit kan 
tot belangrijke gevolgen voor het funk-
tioneren van de arbeidsmarkt leiden, 
aldus De Koning. Hij denkt daarbij aan 
'de doorgaans wat geringere mobiliteit' 
van oudere werknemers en aan 'andere 
eisen aan de inrichting van het produk-
tieproces'. De Koning noemt vervolgens  

de belangrijke kwestie van de omvang 
van kort- en langdurend ziekteverzuim. 
'In het verleden is gebleken dat de inva-
liditeitsfrequent (kans op invaliditeit) 
toeneemt met het stijgen van de leef-
tijd'. Als het aantal uitvallers per leef-
tijdsgroep op het huidige peil blijft, dan 
zal louter als gevolg van de veroude-
ring van de beroepsbevolking het aan-
tal arbeidsongeschikte personen in 
2010 de één miljoen overtreffen, zegt hij. 
Het brengt uiteraard collectieve uitga-
ven met zich mee, die navenant omhoog 
gaan. 
Dit is strijdig met het 'gewenste' beleid, 
want dat richt zich op een beperking 
van de omvang van de collectieve sec-
tor. In dat licht bezien wordt door het 
huidige kabinet grote waarde toege-
kend aan maatregelen die gericht zijn 
op 'inschakeling van gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte werknemers' (de wet 
arbeid Gehandicapten werknemers). 
Daarnaast wil het kabinet in het 
overleg met werknemers en werkgevers 
bekijken welke maatregelen kunnen 
worden genomen om de uitstroom van 
arbeidsongeschikten uit het arbeids-
proces in te dammen. Er wordt bijvoor-
beeld, aldus De Koning, gedacht aan 
een 'gunstige' WAO-(Wet op de Ar-
beidsOngeschiktheid) premie voor be-
drijven die weinig afgeknapten opleve-
ren. De overheid hoopt er mee te kun-
nen stimuleren, dat men in de bedrijven 
factoren die ziekteverzuim veroorzaken 
uit de weg ruimt. 
In de lange termijn-scenario's van het 
Centraal Planbureau, schrijft De Ko-
ning vervolgens, wordt ook uitgegaan 
van een geleidelijke beëindiging van 
de VUT-regelingen. Deze waren bij de 
invoering dan ook tijdelijk bedoeld. 
Voorspellingen van een aantal jaren 
geleden (o.a. Sulkrot) dat ouderen in de 
nabije toekomst langer op de werkvloer 
zouden moeten blijven, lijken inmid-
dels minder onwaarschijnlijk dan toen-
tertijd. 
Veroudering van de bevolking kan te-
vens veroudering van de beroepsbevol- 

king betekenen. En aangezien, indien 
we niet accepteren dat we allemaal 
economisch achteruit gaan en ook niet 
verwacht kan worden dat de automati-
sering alles oplost, toch iemand 'het 
werk' in onze samenleving zal moeten 
doen, zullen ouderen zeer waarschijn-
lijk langer aan de bak moeten blijven. 
Hierop vooruitlopend is het regerings-
idee, om het zuiniger omspringen met 
ouder wordende personeelsleden in de 
hand te werken, alleen maar toe te jui-
chen. Het is weliswaar zuinigheid inge-
geven vanuit een kostenbesparingsmo-
tief, maar wat zou dat als een minder 
ziek makend werkklimaat het resultaat 
is. Voor ouder wordenden in beroep en 
bedrijf lijkt het onmiskenbaar winst. 
Waar het al met al om gaat is, dat het 
wisselend demografisch tij klaarblijke-
lijk zelf een tegenbeweging oproept. 
Toen er jongeren genoeg waren, kon-
den ouderen gaan en maakten wei-
nigen zich echt zorgen over het afknap-
pen van oudere werknemers vèr voor de 
65 jaar. Nu jongeren schaars worden 
neemt de betekenis van de inbreng van 
ouderen toe. 
Steeds sterker zal de vraag gaan spelen 
of we het ons als gemeenschap nog 
(wel) kunnen permitteren om mensen 
reeds vroegtijdig het 'te oud' stempel op 
te drukken en daarmee tegelijk onge-
schikt voor de arbeidsmarkt te verkla-
ren. Een duidelijk nee hierop zal een 
belangrijke kentering in het omgaan 
met oudere werknemers en nieuw be-
leid t.a.v. de arbeidsloopbaan bete-
kenen. 
Bij gebrek aan jeugd raakt oud weer 'in' 
als het ware . . . 

Michael Kerkhof 
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DOE 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)ƒ 19.75 

hUM12H7t 
helpt mensen 

GELDELIJKE STEUN HUIS-
VESTING GEHANDICAPTEN 
De Landelijke Regeling gel-
delijke steun huisvesting ge-
handicapten is per 1 januari 
1989 gewijzigd. Als gehandi-
capte kunt voortaan in aan-
merking komen voor een bij-
drage in de verhuis- en in-
richtingskosten. 
Voorwaarden zijn: 
-u bent gehandicapt 
- de verhuizing heeft nog 

niet plaatsgevonden 
- de gemeente heeft positief 

beslist op uw aanvraag. 
Als u van plan bent te verhui-
zen omdat uw huidige wo-
ning niet kan worden aange-
past aan uw handicap of zo'n 
aanpassing is duurder dan 
verhuizen, of omdat u licha-
melijke problemen heeft bij 
het trappen lopen, dan is het 
raadzaam zo spoedig moge-
lijk een aanvraag in te 
dienen voor een tegemoetko-
ming. U kunt ook contact op-
nemen met de dienst Volks-
huisvesting in uw gemeente. 

GENOEG GESOLD 
Met Genoeg gesold brengt 
De Boekerij het tweede boek 
uit van Wil Schackmann. 
Genoeg gesold vertegen-
woordigt een genre dat in 
ons land slechts hoogst zel-
den in boekvorm beoefend 
wordt met als kenmerken: 
humoristisch, satirisch, 
grootsteeds en politiek. 
De hoofdrolspelers zijn de 
langjarige, échte, volslagen 
kansarme minima uit de Bre-
derodestraat. 'We trekken 
bijna allemaal van de socia-
le dienst en leefden op dat 
moment net halverwege 
twee betaaldata van dat in-
stituut. Een hele maand kun 
je van zo'n bijstand natuur-
lijk nooit in leven blijven-
hooguit twee weken, mis-
schien drie alsje zuinig doet. 
Vanaf halverwege ligt de 
hond in de pot en eigenlijk 
hadden we dan ook beter 
thuis kunnen blijven van-
daag.' 
In Genoeg gesold is het het 
hedendaagse openbare ver-
voer- althans: wat daar van 
over is - dat het toch al rijke-
lijk aanwezige chagrijn bo-
ven het kookpunt brengt. 
Het gezag blijkt niet in staat 
om correct op de onvrede te 

KORT 
VAN 
STOF 

reageren ('We mogen als 
werklozen dan vijfderangs-
burgers zijn, maar een klein 
beetje respect moet er toch af 
kunnen'), en waar het gezag 
een - bijna tegennatuurlijke 
- poging doet 'om gewoon te 
komen tot een oplossing die 
gewoon door alle partijen 
bevredigend is' weigert het 
in te zien dat het 'om het prin-
cipe gaat'. 
Kortom, terwijl de lagere 
machts-echelons (te weten 
de trambestuurders) een be-
grijpend grijnslachje niet 
kunnen onderdrukken, en de 
overige trampassagiers zich 
met de straatbewoners soli-
dariseren, blijkt de kloof tus-
sen de hogere gezagsdra-
gers onoverbrugbaar. En de 
inzittenden trekken hun con-
clusie: 'We waren duidelijk 
geweest als we nooit tevoren 
duidelijk geweest waren en 
we regelden het verder zelf 
wel'. 
Jaja, dat kan natuurlijk zo-
maar niet. Dat moet wel fout 
gaan! 

GENOEG GESOLD - WIL 
SCHACICMANN 
De Boekerij, Amsterdam 
122 pagina's 
f 14,90 

STADSPAS MINIMA 
In de zomer van 1988 experi-
menteerde de gemeente Am-
sterdam met een vakantie-
knip voor minima: een boek-
je met een gratis toegangbe-
wijs voor een toeristisch of 
cultureel evenement,  en 
voordeelcoupons. Bestemd 
voor cliënten van de sociale 
dienst en 65-plussers. De va-
kantieknip werd 240.000 
mensen toegestuurd  (bijna  

éénderde van de Amster-
damse bevolking). Het bleek 
een groot succes. Weinigen 
voelden zich als minima-lij-
der geëtiketteerd. 
Reden waarom de gemeente 
Amsterdam op de ingesla-
gen weg voort wil. Men wil 
een stadspas voor minima 
invoeren. Beoogd wordt so-
ciaal isolement te voorko-
men of te doorbreken. In to-
taal komen zo'n 300.000 men-
sen in aanmerking. Bij 
100.000 pasaanvragen acht 
de gemeente haar initiatief 
geslaagd. 
En verder heeft de stad Den 
Haag zijn goedkope ziekte-
kostenverzekering met to-
taalpakket voor lage inko-
mens. 
Zo heeft het kabinet Lubbers 
nog meer redenen om ook de 
laatste pluisjes van kale kik-
kers te plukken. 

INVOERING SOFT-NUMMER 
Sof i-nummer is de afkorting 
van sociaal-fiscaal nummer. 
Dit nummer bestaat uit het 
reeds eerder wettelijk inge-
voerde fiscaal nummer dat 
destijds door de belasting-
dienst is toegekend. Dit 
nummer geldt sinds 1 janua-
ri 1989 ook voor alle sociale 
verzekeringen. Alle werkne-
mers en uitkeringsgerechtig-
den worden met dit nummer 
opgenomen in de admini-
straties van de uitkeringsor-
ganen sociale verzekerin-
gen. Het gebruik van het 
nummer in zowel de verze-
kerden als de uit keringsad-
ministraties van de bedrijfs-
verenigingen maakt het mo-
gelijk sneller de gegevens 
bijeen te brengen die nood-
zakelijk voor het bepalen 
van het arbeidsverleden, het 
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In memoriam 

Herman Knorringa 

Nog pas onlangs zaten 
Herman en ik in een ver-
gaderzaaltje van de 
streekafdeling Zuid-
Limburg met nog ande-
ren verwikkeld in dis-
cussies over de oprich-
ting van de Stichting 
Kinderopvang Huma-
nitas. 
Herman zou van die 
Stichting in ieder geval 
bestuurslid worden, 
wellicht zelfs penning-
meester. Er werden 
plannen gemaakt voor 
de toekomst. Slechts en-
kele dagen later was 
Herman overleden. 
Hoe dun is soms de 
draad die ons met het le-
ven bindt! 
Binnen en buiten de ver-
eniging was hij een be-
kende persoonlijkheid, 
een gewaardeerde be-
stuurder en vrijwilliger. 
Met vasthoudendheid 
en oog voor details wist 
hij de belangrijkste 
doelstellingen in het 
oog te houden. Onze be- 

wondering daarvoor is 
op zijn plaats. 
Allereerst werkte hij op 
directieniveau op het 
terrein van financiën en 
organisatie op het cen-
traal bureau. Later met 
name als bestuurder bij 
de afdeling Amsterdam. 
Een welzijnsonderne-
mer - dat is een goede 
kenschets van zijn in-
stelling in het leven. 
Wat jammer dat we hem 
moeten missen. 

Aad van Oosten 

UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

Bingo voor Humanitas Rotterdam 

daarmee samenhangende 
recht op uitkering op grond 
van werkloosheidswet en 
het heffen van premie. Naast 
een aantal voordelen voor de 
uitkeringsinstanties (minder 
foutieve gegevens, daling 
aantal uitkeringen, extra 
premie-ontvangsten) is er de 
vraag van de privacy-be-
scherming. Hoewel geheim-
houding verplicht is is het 
niet ondenkbaar dat derden 
kunnen beschikken over be-
paalde gegevens. 

EMMEN ONGEZOND 
De stad Emmen scoort hoog 
als het om doodgaan gaat. 
Het sterftecijfer in Emmen 
ligt zo'n 60% hoger dan het 
landelijk gemiddelde. 
Er wordt een direkt verband 
tussen het hoge sterftecijfer 
in Emmen en de sociaal-eco-
nomische situatie van de be-
volking aldaar veronder-
steld. Volgens een woord-
voerder van de District-ge-
zondheidszorg te Emmen 
spelen werkloosheid en 
maatschappelijke ongelijk-
heid een grote rol van nega-
tieve betekenis. 
Momenteel wordt op meer 
plaatsen in ons land onder-
zoek naar achtergronden 
van sterven gedaan. 

MENSWAARDIGE 
SAMENLEVING 
Het Humanistisch Verbond 
vindt (herinvoering van) de 
doodstraf onaanvaardbaar. 
Een dergelijke straf tast het 
recht van mensen om zelf 
over hun eigen leven te be-
schikken aan. Het is een on-
herroepelijke straf, die on-
feilbaarheid van rechters 
verondersteld. En verder een 
straf die de mogelijkheid dat 
mensen kunnen veranderen, 
op voorhand onderschat. 
Het Verbond voelt weinig of 
niets voor redeneringen als 
oog om oog, tand om tand en 
eens een misdadiger altijd 
een misdadiger. 
Men gelooft ook niet in een 
afschrikwekkende werking 
van de doodstraf. Er zijn vol-
doende bewijzen om deze 
stelling volledig te ont-
krachten. 
Het Humanistisch Verbond 
acht het humaan houden van 
straffen een van de grootste  

verworvenheden van het 
strafrecht. Het moet steeds 
gaan om een zeer zorgvuldi-
ge afweging van normen en 
waarden, waardoor de 
menswaardigheid van de 
samenleving bepaald wordt. 

HUMANITAS STUDIEDAG 
DEMENTERENDE OUDEREN 
In de zorg voor thuis verblij-
vende dementerende oude-
ren spelen vrijwillige hulp-
verleners een belangrijke 
rol. Niet om een tekort aan 
vrijwillige hulpverlening op 
te vangen, maar om te doen 
wat beroepskrachten uit de 
aard van het werk niet kun-
nen: het bieden van persoon-
lijke aandacht. Aan die aan-
dacht hebben zowel de men-
sen, die dementeren als hun 
verzorgers vaak een 
schreeuwende behoefte. 
Wat houdt die begeleiding 
door vrijwilligers in dit bij-
zondere werkveld in? Welke 
eisen stelt de situatie, hoe ga 
je daar mee om, welke pro-
blemen mag de hulpverle-
nende vrijwilliger verwach-
ten, welke reacties op die 
problemen kunnen een ver-
zachtend effect sorteren en 
welke reacties moet je ver-
mijden. 
Waarom dementeren men-
sen eigenlijk en hoe komt dat 
tot uiting? Een werkgroep 
van de Bestuurscommissie 
Humanitas Welzijn Ouderen 
(BHWO) heeft meer dan een 
jaar op deze problematiek 
gestudeerd, in samenwer-
king met een aantal deskun-
digen van buiten de vereni-
ging. Het resultaat van hun 
studie is een nieuwe werk-
map onder de titel „Verhel-
dering in Verwarring". De 
eerste introductie van deze 
werkmap is gecombineerd 
met een studiedag onder de-
zelfde titel, bestemd voor 
geïnteresseerden onder ka-
der en overige leden van Hu-
manitas, zaterdag 22 april 
a.s. 
Belangstellenden kunnen 
zich in verbinding stellen 
met het Centraal Bureau, te-
lefoon 020-262445, vragen 
naar Ben Drdste. 
Nadere informatie over deze 
studiedag (plaats, tijd, kos-
ten etc.) is inmiddels aan de 
Afdelingsbesturen toegezon-
den en daar ter inzage. 

Afdeling Rotterdam heeft 
een niet alledaags kerstca-
deau ontvangen: een gift van 
75.000 gulden van de Rotter-
damse vereniging van bin-
go-exploitanten. Volgens di-
recteur Hans Becker is dit 
een teken, dat de bingo-ex-
ploitanten hun broodwin-
ning uit de illegale sfeer wil-
len halen, en de gift is in 
dank aanvaard. De afdeling 
bijzondere wetten van de  

Rotterdamse politie heeft zo 
zijn twijfels over de waar-
heid van deze stelling. De 
sterke arm heeft geen enkel 
overzicht over de geldcircu-
latie in de bingo-wereld en 
vraagt zich zelfs af of deze 
gift wel klopt met de wet op 
kansspelen. Ondertussen 
hoopt Humanitas-directeur 
Becker dat het niet bij deze 
ene bingo-gift blijft. 
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Oud praktijkleider maatschappelijk werk en opbouwwerker Humanitas 
Rotterdam, 
Oud-geestelijk raadsman Humanistisch Verbond, 
Momenteel docent agologie, methodiek, beroepsethiek en geestelijke en 
maatschappelijke stromingen aan de Hogeschool Enschede. 

Trekkingslijst 
Nationale Loterij 4e trekking 31 de-
cember 1988 
f 25.000,- schoon is gevallen op lot-
nummer 180240 
Extra prijs: de FIAT PANDA is geval-
len op lotnummer C 98359 
7 prijzen van 1000 gulden zijn be-
schikbaar voor alle lotnummers, die 
eindigen op .02215 
70 prijzen van 100 gulden voor alle 
lotnummers, die eindigen op ..9086 
700 prijzen van 25 gulden voor alle 
lotnummers, die eindigen op ...858 

Bonus-loterij 
f 1000,- op nummer: YS 574 
f 500,-op nummer: B 4628 
f 250,- op nummer: 76515. 

Prijswinnaars kunnen hun winnen-
de lot opsturen naar: Stichting fond-
sen Promoties, Heemraadssingel 
164, 3021 DL Rotterdam. 

Voor zoekgeraakte loten kunnen wij 
geen aansprakelijkheid aan-
vaarden. 

De humanistische 
identiteit van Humanitas 

Op de laatste Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden was er bezorgd-
heid. Niet alleen gebrek aan jongeren 
bedreigt Humanitas en vele andere ge-
nootschappen, ook het van provincie tot 
provincie verschillende welzijns- en 
daarmee subsidiebeleid. 
Voor de goede bedoeling van alle spre-
kers heb ik waardering. De ratio om „de 
humanistische identiteit van Humani-
tas dan maar op te geven", ontgaat me 
echter. Als Humanitas zich „neutraal" 
of „algemeen" (dus ideologisch krach-
teloos: stelling nemen voor condooms 
brengt ons in strijd met de R.K. kerk en 
om derwille van de algemeenheid moet 
je dus zwijgen) zou opstellen, wie win je 
dan als lid? Je zou waarschijnlijk wel 
velen van de leden die lid zijn van het 
Humanistisch Verbond, De Vrije Ge-
dachte en de Vrije Gemeente van reli-
gieus humanisten (tesamen meer dan 
een derde van alle Humanitas-leden) 
kwijt raken. Maar er zijn, afgezien van 
deze opportunistische overweging, 
principiëler zaken in het geding. 

Welzijn(swerk) is niet waardevrij 
Humanitas werd opgericht o.a. omdat 
voor (en ook kort na) de oorlog sommige 
kerkelijke maatschappelijk werkers be-
halve agogisch werk ook zending en 
missie bedreven. Deze praktijken zijn 
vrijwel verdwenen. Maar wat blijft, is 
dat welzijn zowel door vrijwilligers als 
door beroepsagogen (maatschappe-
lijk-, cultureel- en opbouwwerkers, te-
genwoordig gedeeltelijk maatschappe-
lijk activeringswerkers genoemd) af-
hankelijk van hun levensovertuiging 
wordt gedefinieerd. In de beroepse-
thiek en Code van de maatschappelijk 
werkers stelt Dr. L. F. Jens, dat „de laat-
ste antwoorden slechts in de levensbe-
schouwing gevonden worden" Er zijn 

legio kwesties waarbij zeer verschillen-
de welzijns- en dus handelingsvisies 
bestaan: een verkracht meisje dat abor- 
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tus wil, een ernstig lijdende die eutha-
nasie vraagt, homofielen die willen sa-
menleven, gemeenten die condooms 
propageren (de paus noemt het gebruik 
ervan moord), een kerkelijk gehuwd 
paar dat wil scheiden, een interet-
nische gespreksgroep die het niet eens 
wordt over het doel (de plaatselijke or-
thodox protestanten willen alleen mee-
doen als zij de niet-Christenen „voor 
hun eigen bestwil" mogen bekeren). 
Voor meer voorbeelden uit vormings-, 
maatschappelijk- en opbouwwerk ver-
wijs ik naar eerdere artikelen in dit 
blad. Dit wil overigens niet zeggen dat 
er niet samengewerkt kan worden op 
terreinen waar wel overeenstemming 
van doel en middelen is. Maar dan wel 
vanuit een duidelijke eigen identiteit. 
(Zie het artikel van Marijke Katsburg 
over het maatschappelijk activerings-
werk dat Sonja Sie-Ockeloen mede na-
mens Humanitas heeft gedaan). 

Heteronomie en humanistische 
autonomie 
Hoe meer we met orthodoxe en vrijzinni-
ge Christenen, Moslims en Hindoes sa- 

menwerken, hoe liever. Maar soms 
moet je weten wie je zelf bent om gefun-
deerd ja of nee te kunnen zeggen. En 
dan blijkt dat orthodoxe Christenen en 
Moslims zich op een heilig boek beroe-
pen, op een andere soort (hetero) in-
stantie dan de mens zelf: heteronome 
(nomos = wet) ethiek. 
Er zijn drie soorten humanisten, onder-
scheiden naar inspiratiebron: atheïsti-
sche, agnostische en religieuze. Maar 
zij komen op dezelfde autonome ethiek 
uit. De religieus humanist van de Vrije 
Gemeente redeneert: God heeft mij ver-
stand en gevoel (samen de rede) gege-
ven om zelf na te denken over goed en 
kwaad. De agnostisch (gnosis = weten, 
een agnost is een bewuste niet-weter) 
humanist zegt: Of God bestaat weet ik 
niet, in ieder geval constateer ik dat ik 
de rede heb en dat dat nu juist het typi-
sche van de mens is. Op grond van deze 
menselijke waardigheid beredeneer ik 
zelf (in samenspraak met andere huma-
nisten) wat goed en kwaad is. De atheïs-
tisch humanist denkt dat God niet be-
staat en constateert eveneens dat hij de 
rede heeft en sluit zich voor de rest aan 
bij de agnost en de religieus humanist, 
want alle drie erkennen de primaat van 
de (misschien van God gekregen) rede 
tegenover de dogma's der orthodox ge-
lovigen. 

Humanitas moet humanistisch blijven 
Ik stel voor dat we, zeker nu er steeds 
meer vreemde etnische groepen en reli-
gies Nederland bevolken, goed weten 
wie wij als vereniging zelf zijn. Zeker 
voor een aantal van de nieuwe mede-
burgers, waarvan een deel orthodoxer 
in hun geloof wordt en een deel secula-
riseert, is Humanitas aantrekkelijk als 
humanistische organisatie. Verder 
hoop ik dat wij ons allen in de zeer rui-
me definitie van humanisme kunnen 
vinden die wijlen ons lid prof. J. P. van 
Praag heeft geformuleerd: „Humanis-
me is een levensovertuiging, geken-
merkt door het pogen leven en wereld te 
verstaan en er in te handelen met een 
uitsluitend beroep op menselijke ver-
mogens en gericht op ieders zelfbestem-
ming in een gezamenlijk menszijn." 

drs. H. T. Sie Dhian Ho 


