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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. 

De Implementatiecommissie Jeugdhulpverlening 
zoekt 

BESTUURSLEDEN 
voor de bestuurscommissie 

Humanitas Jeugdhulpverlening 

De Implementatiecommissie is voornemens medio maart 
1991 haar werkzaamheden te beëindigen en over te dragen 
aan een nieuw te vormen bestuurscommissie Humanitas 
Jeugdhulpverlening. Het Hoofdbestuur van de Vereniging 
heeft de Implementatie commissie belast met de werving van 
nieuwe bestuursleden. Wij komen derhalve graag in contact 
met mogelijke kandidaten voor deze commissie. Wij denken 
hierbij in het bijzonder aan kandidaten met deskundigheid op 
het gebied van management en organisatiekunde dan wel 
affiniteit met het werkveld. Voor nadere informatie kunt u 
telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de heer M. G. 
J. van Leeuwen, Stafbureau Humanitas Jeugdhulpverlening, 
Postbus 71, 1000 AB Amsterdam, 020-262424. 

Humanitas helpt mensen - als u meehelpt 

Humanitas: verleng-
stuk van de overheid? 
Al lezend in de stukken voor 
de Algemene Vergadering 
van afgevaardigden 1990, 
werd mijn aandacht getrok-
ken door een, mijns inziens, 
zorgelijk feit. 
Uit het overzicht van de voor 
1991 begrote financiële stro-
men binnen Humanitas blijkt 
dat de totale uitgaven ge-
raamd worden op 36,8 mil-
joen, de inkomsten op 35,4 
miljoen en het tekort dus op 
1,4 miljoen gulden. Gezien 
het vermogen van Humanitas 
(ondergebracht in enkele 
stichtingen) is dat op dit mo-
ment een reden tot waak-
zaamheid, nog niet tot grote 
zorgen. 
Veel ernstiger is het, voor mij 
verbazingwekkende, feit dat 
het totaal van de contributies 
slechts ruim een half miljoen 
bedraagt. En ook dat: 
- het bedrag van de contri-
buties, dus inclusief hetgeen 
aan de gewesten en afdelin-
gen ter beschikking wordt ge-
steld, slechts iets meer dan de 
helft van de niet gesubsidi-
eerde personeelskosten van 
het Centraal Bureau dekt;  

- van de begrote inkomsten 
ad 35,4 miljoen gulden 1 
uit contributies komt en 79% 
uit subsidies, ongeacht wat er 
wellicht nog onder de overige 
inkomsten aan subsidies zit. 
Deze gegevens zouden mis-
schien een rijke bron van be-
spiegelingen voor een co-
lumn kunnen zijn, bijvoor-
beeld over de zin van het 
voortbestaan van Humanitas, 
of over de afhankelijkheid  

van de overheid. 
Wellicht zijn er meer en ook 
vrolijker aspecten te beden-
ken. Eén troost: als we voort-
aan naar onze salarisstrook of 
belastingbiljet kijken, weten 
we tenminste dat de overheid 
ruim f 1.000,—per lid aan 
Humanitas betaalt. 

H. de Jong, 
Amstelveen 

Ter aanvulling: ook de fond-
senwerving van Humanitas is 
tegenwoordig vrijwel structu-
reel met een opbrengst van 
meer dan een miljoen per 
jaar. En het gaat minder om 
het bedrag per lid dan om het 
bedrag per verleende hulp of 
dienst. En dat ligt veel lager. 
E.S. 
H. de long tijdens de AVA '90. Foto: Ab 
Koers 
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1W A 1990: 

Spijkers met koppen beloofd 

Foto: Ab Koers 

De AVA 1990 is opmerkelijk rustig verlopen. Centraal stond de 
bestuurlijke reorganisatie van Humanitas, waarvoor enkele 
jaren geleden de voorbereidingen zijn begonnen. Volgend 
jaar moeten de eerste veranderingen daadwerkelijk ten uit-
voer worden gebracht. Die boodschap werd binnen een uur na 
het begin van de algemene vergadering van afgevaardigden 
door voorzitter Herman Tjeenk Willink te berde gebracht. 
„Daarvoor vragen wij de daadwerkelijke medewerking van 
de vereniging", zei hij in zijn openingstoespraak. „Daarop 
moet u ons beoordelen op de AVA 1991, omdat wij daaraan ons 
lot als hoofdbestuur verbinden." 

De AVA 1990, uit begin november, ver-
liep heel anders dan die van 1989. Vorig 
jaar was de jaarvergadering van Huma-
nitas doorspekt met pittige discussies tus-
sen afgevaardigden en hoofdbestuur. 
Die waren voor een deel terug te voeren 
op het veranderingsproces waar Huma-
nitas in verkeerde. Ook dit jaar stond dat 
veranderingsproces weer op de voor-
grond. Alleen was het ditmaal niet lan-
ger een punt van discussie. Tjeenk Wil-
link, de voorzitter van de vergadering 
(tevens voorzitter van het hoofdbestuur)  

had zich kennelijk voorgenomen om dit 
jaar weinig ruimte te laten voor misver-
standen. Al in zijn openingstoespraak 
legde hij precies uit hoe de vlag van Hu-
manitas erbij hing. De besluitvorming bij 
Humanitas verloopt te traag en te onon-
verzichtelijk. Het is te onduidelijk wie 
waarvoor verantwoordelijk is. Omdat de 
overheid subsidies kritischer zal bekij-
ken, zal ook Humanitas haar beleid dui-
delijker moeten kunnen verantwoorden. 
Dat vraagt een duidelijkere be-
stuursstructuur en uiteindelijk ook een  

vereniging waarvan voor iedereen dui-
delijk is waar ze voor staat. Daarmee kan 
ook op een slagvaardiger manier aan de 
broodnodige ledenwerving worden ge-
daan. Want als je mensen van je nut wil 
overtuigen, moet het wel duidelijk zijn 
wat je nu precies in petto hebt. „Leden-
werving is meer dan een techniek", zei 
Tjeenk Willink. 

DEZELFDE BOODSCHAP 

Die analyse was bepaald niet nieuw. 
Tjeenk Willink, en ook anderen binnen 
Humanitas, prediken al jaren dezelfde 
boodschap. Nieuw was echter dat de 
voorzitter maatregelen voor het komen-
de jaar aankondigde, waardoor de nodi-
ge veranderingen binnen de vereniging 
daadwerkelijk kunnen worden doorge-
voerd. Als dat in 1991 niet of onvoldoen-
de gebeurt, besloot Tjeenk Willink, dan 
legt het hoofdbestuur het bijltje er bij 
neer. Na een korte stilte oogstte hij - zei 
het wat aarzelend - een applaus. 
De bedoeling was duidelijk: de tijd van 
discussie is voorbij. Geen woorden, 
maar daden. En zo niet, dan moeten an-
deren maar de verantwoordelijkheid 
voor het leiden van de vereniging op 
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Foto: Ab Koers 

zich nemen. „Als er geen verbetering in 
komt, voorzie ik dat weinig mensen met 
bestuurlijke ervaring bereid zullen zijn in 
het hoofdbestuur te gaan zitten", hield 
Tjeenk Willink zijn gehoor voor. „Zij kun-
nen namelijk elders meer doen aan het 
oplossen van maatschappelijke proble-
men." Dat was niet als dreigement be-
doeld, legde Tjeenk Willink naderhand 
uit. Het was een constatering, waarvan 
hij de afgevaardigden deelgenoot 
maakte. „Als je als hoofdbestuur iets we-
zenlijk belangrijk vindt, iets waarvoor je 
verantwoordelijkheid draagt, en het lukt 
niet om dat binnen vier jaar te realise-
ren, dan moet je daar consequenties uit 
trekken. Ik denk dat dat niet alleen voor 
mijzelf geldt, maar ook voor het hele 
hoofdbestuur. Je kunt niet altijd verant-
woordelijkheid blijven dragen voor za-
ken die je bestrijdt." 
Het verhaal van Tjeenk Willink leek dui-
delijk te zijn begrepen door de zaal. Zwa-
re discussies over de koers van Humani-
tas bleven overwegend achterwege. Al-
leen de behandeling van het financiële 
verslag vergde veel tijd. Bij het sluiten 
van de AVA 1990 waren er zowel sombe-
re als vrolijke gezichten. Sommigen wa-
ren teleurgesteld over het gebrek aan 
discussie. Anderen spraken over „de 
saaiste vergadering sinds jaren". Maar 
er waren ook verheugde reacties. Som-
migen hadden vooraf gevreesd dat on-
derhuidse spanningen - een gevolg van 
het voortgaande veranderingsproces in 
de vereniging - tot ontlading zouden ko-
men. Die angst is ongegrond gebleken. 
„Ach", merkte een afgevaardigde nuch-
ter op, „we zijn toch allemaal humanis-
ten. We houden het altijd gezellig." 

LANS BREKEN 

Tijdens zijn toespraak ging Tjeenk Wil-
link uitvoerig in op de maatregelen die 
het hoofdbestuur voor ogen staan om 
Humanitas te veranderen. Hij vroeg 
daarvoor de medewerking van de ver-
eniging. Kritiek ging hij niet uit de weg. 
Zo brak hij een lans voor de vrijwilligers' 
in de vereniging. Hij zei dat de AVA stel-
selmatig te weinig aandacht schenkt 
aan  professionele activiteiten. Daarmee 
verwaarlozen de afgevaardigden de 
mogelijkheid om vrijwilligers invloed te 
geven in bepaalde zaken. Tjeenk Willink 
onderstreepte nog eens het belang van 
vrijwilligers in de vereniging. „Vrijwilli-
gers mogen niet de dekmantel zijn voor 
wat professionals doen, of een goedkoop 
alternatief voor ontslagen medewer-
kers." 
Ongevraagd ging Tjeenk Willink in de 
verdediging toen hij het over het hoofd-
bestuur had. Hij bestreed met klem het 
beeld als zou het hoodbestuur een club 
van notabelen zijn, met allerlei hoge 
contacten en weinig affiniteit met de ba-
sis. Als geen ander weet het hoofdbe-
stuur wat er speelt in de vereniging, 
merkte hij op. Zijn verdediging van het 
hoofdbestuur leek bedoeld om legitimi-
teit te geven aan de maatregelen. „Ik 
denk dat er iets anders aan de hand is 
met het beeld van een college van hoog- 

geplaatste notabelen", analyseerde de 
voorzitter. „Zeker als je de samenstelling 
van het hoofdbestuur ziet, waarin met 
name mensen actief zijn die een belang-
rijke rol spelen in afdelingen en gewes-
ten. Ik denk dat we beter dan onze voor-
gangers weten wat er aan de hand is en 
wat er mis is. En wat de mogelijkheden 
zijn om dat te verbeteren. Dat betekent 
dat we de vereniging aanspreken op dat 
wat er niet goed gaat, zelfs als men daar 
op zichzelf gelukkig mee is. Wij weten te 
goed wat er in de vereniging leeft en wij 
wensen dat de vereniging blijft leven. 
Dat gebeurt niet vanzelf. Een van de pro-
blemen die daar een rol spelen, zijn de 
onduidelijke verantwoordelijkheden. 
Wij praten veel informeel, maar dat heeft 
geen enkele betekenis, want wij weten 
niet wie wanneer op welk moment een 
beslissing neemt." 

PIJNLIJKE OORDELEN 
Ook het Centraal Bureau kwam ter spra-
ke en ook hier verhulde Tjeenk Willink 
niet dat er problemen waren. Het Cen-
traal Bureau is niet produktief genoeg. 
Het hoort de motor van veranderingen in 
de vereniging te zijn, betoogde hij, maar 
het moet zelf hoognodig worden veran-
derd. 
Tegelijk nam de voorzitter het Centraal 
Bureau in bescherming. Het wordt ver-
ketterd, maar tegelijkertijd wordt er in 
tijden van nood een beroep op gedaan. 
Daardoor blijft er weinig ruimte over 
voor iets vernieuwends. 
Hoewel Tjeenk Willink zijn mening niet  

onder stoelen of banken stak, wist hij als 
een diplomaat pijnlijke oordelen te ont-
wijken. Vrijdagavond, na afloop van het 
vrijdagavond-deel van de AVA, legde 
Tjeenk Willink nog eens geduldig uit dat 
hij de noodzaak van veranderingen had 
willen onderstrepen, maar dat hij zeker 
geen zwarte pieten had willen uitdelen. 
De schuldvraag wa niet aan de orde. Het 
gaat nu om concrete stappen om de ver-
eniging weer op te stoten in de vaart der 
volkeren en het afgekalfde ledenbestand 
weer te versterken. 
„Een van de problemen van Humanitas 
is dat kritische opmerkingen heel snel 
worden uitgelegd als kritiek op perso-
nen", zei Tjeenk Willink. „Maar daar 
gaat het helemaal niet om. Waar het om 
gaat is dat het met de vereniging niet 
goed gaat. Genomen besluiten worden 
niet snel genoeg uitgevoerd. We zijn het 
eens over het feit dat er noodzakelijke 
veranderingen binnen de vereniging 
moeten komen. We zijn het er ook over 
eens dat er organisatorische barrières 
zijn. En er moet een duidelijke leiding 
komen en duidelijke afspraken wie wat 
binnen welke tijd doet. Dat is iets dat de 
vereniging niet gewend is. Het is niet de 
gewoonte om een persoon verantwoor-
delijk te maken. Het liefst stelt de vereni-
ging iedereen verantwoordelijk. Maar 
waar iedereen verantwoordelijk is, is 
niemand aansprakelijk. Het gevolg 
daarvan is dat er eindeloos wordt 
dooronderhandeld over bepaalde voor-
stellen. Als er een besluit is genomen, 
moet daarover nog eens opnieuw wor- 
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SOCIALE PENSIONS IN DE DENKTANK 

Op de AV1--, 1990 werd niet al-
leen vergaderd over oud en 
nieuw beleid. Net  als andere 
jaren fungeert de vergade-
ring van afgevaardigden ook 
als een denktank van de ver-
eniging. Hier worden nieuwe 
ideeën beproefd als een re-
cept. Een snufje meer van het 
een er bij en iets minder van 
het ander. Op de AVA 1990 
werd in Amersfoort het draai-
boek voor het opzetten van 
een sociaal pension gepre-
senteerd. Tot 's avonds laat 
werd er over gedebatteerd. 

Aad van Oosten, de secretaris van het 
hoofdbestuur, vond alleen daarom al de 
AVA 1990 een succes. De belangstelling 
van de afgevaardigden en hun partici-
patie aan verschillende gespreksgroe-
pen over dit thema hadden hem tot 
vreugde gestemd. De zorg voor dak- en 
thuislozen is een van de nieuwste stok-
paardjes van Humanitas. Daarmee be-
rijdt de vereniging bepaald geen versle-
ten paard. Want hoewel het aantal dak-
en thuislozen in de tienduizenden be-
loopt - schattingen lopen uiteen van 
50.000 tot 200.000 - is het met de opvang 
van deze groep mensen bedroevend ge-
steld. De opvangcapaciteit in het land 
bedraagt nog geen tien procent van de 
totale groep daldozen. 
Een van de grootste knelpunten bij het 
opzetten van deze pensions vormden de 
kosten. Een pension met vijftien opvang-
plaatsen kost ongeveer 150.000 gulden. 
Dat betekent dat voor de opvangvoor-
zieningen voor alle dak- en thuislozen 
minimaal een half miljard gulden nodig 
zou zijn. Hoewel het Ministerie van WVC 
onder voorwaarden geld beschikbaar 
stelt voor de opvang van dak- en thuislo-
zen is het lang niet genoeg om de nood te 
lenigen. Het gaat niet alleen om het 
bieden van 'bed and breakfast', maar 
ook om dak- en thuislozen niet te laten 
vervreemden van de samenleving. 
Daarom kan een sociaal pension nim-
mer worden opgericht voor een appel en 
een ei. 
Een van de mogelijkheden om de finan-
ciering van dak- en thuislozenopvang 
rond te krijgen is gebruik te maken van 
sponsoring. Deze mogelijkheid wordt 
met name genoemd in het draaiboek 
voor het opzetten van een sociaal pensi-
on. De suggestie is minder zot dan op het 
eerste gezicht lijkt. Verwacht mag wor-
den dat bepaalde ondernemingen en or-
ganisaties aanspreekbaar zijn op hun 
maatschappelijke verantwoordelijk- 

heid. Het is echter de vraag of dat ge-
noeg klinkende munt in het laatje 
brengt. Want is het wel zeker dat een 
onderneming die dit jaar betaalt dat ook 
het volgende jaar zal doen? 
Sponsoring van sociale pensions bleek 
tijdens de AVA-discussies een heet 
hangijzer. Gaat het niet wat ver om com-
merciële bedrijven goede sier te laten 
maken met de nood van mensen inde 
goot, zo vroegen velen zich af. Wie is er 
nu echt blij met een Ronald MacDonald 
Sociaal Pension? Maar ondernemingen 
verlangen heus niet zo vaak dat hun 
naam aan een bepaalde charitatieve ac-
tie wordt verbonden, zo wierpen andere 
afgevaardigden tegen. Vaak schenken 
ondernemers geld aan goede doelen om 
tegen collega's hun sociale gezicht te 
kunnen laten zien. Beroer die snaar bij 
de ondernemer en de kans dat hij zijn 
portemonnaie trekt is alweer een stuk 
groter. 
Tot eensgezinde conclusies leidde deze 
discussie niet. Maar van de noodzaak 
om voor dak- en thuislozen opvang te 
bieden, raakte menigeen doordrongen. 
Zowel het draaiboek als de discussie op 
de AVA erover kan een nuttig handvat 
zijn voor elke Afdeling die zich geroepen 
voelt de mouwen op te stropen. 
H.V. 

Foto: Ab Koers 

den gesproken. 
We moeten komen tot duidelijke afspra-
ken: wat gaan we doen, wie is verant-
woordelijk, hoeveel kost dat en hoeveel 
tijd vergt het. We moeten gewoon weten 
waar we aan toe zijn. Met name de vrij-
willigers hebben daar behoefte aan. 

Vrijwilligers dienen vaak als alibi voor 
professionals. Die kunnen zeggen: wij 
willen wel, maar de vrijwilligers kunnen 
niet mee. Vrijwilligers worden juist moe 
van al dat gepraat zonder dat er iets ge-
beurt. Die haken af. Veel mensen willen 
nu eenmaal niet bij een groep horen 
waar alleen maar wordt gepraat over 
nota's. Ze willen iets doen. 
Ik heb geprobeerd tot afspraken te ko-
men op die terreinen die bij het hoofdbe-
stuur liggen. Daarom heb ik het in mijn 
toespraak ook expliciet over het Centraal 
Bureau gehad. Niet om daar aanmer-
king op te maken, maar omdat het hoofd-
bestuur er direct voor verantwoordelijk 
is. Het Centraal Bureau is een ondersteu-
ning van het hoofdbestuur. Wij zijn er 
voor de uitvoering van besluiten direct 
afhankelijk van. 

BLUSSEN VAN BRANDEN 
Wij kunnen nog zo veel willen, maar als 
het Centraal Bureau constant bezig is 
met het blussen van branden, dan komt 
er weinig terecht van alle veranderin-
gen. Het oplossen van financiële proble-
men bij de kinderopvang, geschillen tus-
sen afdelingen en een gewest, een reor-
ganisatie bij de jeughulpverlening. Zo 
zijn er nog veel meer voorbeelden die 
tijd vreten. Je komt in een vicieuze cirkel 
terecht en komt niet aan verbetering toe. 
Mijns inziens staat het Centraal Bureau 
voor de taak om de voorwaarden voor 
veranderingen te realiseren. 
Maar tijdens de verbouwing van de win-
kel, gaat de verkoop gewoon door. De 
enige manier waarop dat kan is als het 
hoofdbestuur en het Centraal Bureau 
van elkaar weten welke prioriteiten ze 
stellen en weten wie waarvoor verant-
woordelijkheid draagt, in welke tijd die 
moeten worden uitgevoerd en welke on-
dersteuning er nodig is." 
Maar onder het oppervlak van zorg, er-
kent Tjeenk Willink toch dat er in al die 
jaren haast onmerkbaar al iets is veran-
derd. „Hoewel de afgelopen drie jaren te 
weinig hebben opgeleverd, is er toch 
wel iets veranderd. Het besef leeft dat er 
iets moet veranderen, en in devereni-
ging heeft men ook een idee wat dat zal 
moeten zijn. Drie jaar geleden, toen ik 
voorzitter werd, was dat anders. toen 
had men wel een vaag gevoel dat er iets 
niet goed ging, maar men wist niet wat. 
Het zal wel overwaaien, zo dacht men 
toen nog. Die houding is nu voorbij. " 
HENK VLAMING 
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Met aids is het leven nog niet voorbij. Foto: Marion v d Voort 
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Hulp bij Aids-problematiek 
De ziekte aids betekent leven 
tussen hoop en vrees. Het 
ziekteverwekkende HIV-virus 
werkt als een tijdbom. Wie 
besmet raakt met het virus 
raakt het nooit meer kwijt en 
kan pas na jaren ziek worden. 
Wie eenmaal ziek is gaat 
dood, maar weet niet wan-
neer. Patiënten worden vaak 
door hun omgeving gemeden. 
Weinigen weten hoe met deze 
aandoening valt te leven. Hu-
manitas startte in 1986 in Rot-
terdam het HIV-project, dat 
dragers van het virus en hun 
nabije verwanten leert leven 
met HIV. Zelfs in de nabijheid 
van de dood ben je nog vrij om 
je leven naar eigen inzicht in 
te richten. Dat is de bood-
schap van het HIV-project. 

„Zodra je bent geïnfecteerd met het HIV-
virus, word je door je omgeving opeens 
heel anders behandeld. Je kennissen 
gooien kopjes, waaruit je hebt gedron-
ken, weg, familieleden kussen je niet 
meer, vrienden komen niet meer 
langs . . . Vroeger maakte je nog wel 
eens plannen voor perioden van tien 
jaar. Maar nu plan je voor korte termij-
nen. Eigenlijk leef je van dag tot dag." 
Aan het woord is Peter van Duin. Met 
collega Conne Blaauw leidt hij het HIV-
project van Humanitas in Rotterdam. Het  

HIV-virus is de veroorzaker van de ziekte 
aids, vaak ten onrechte aangeduid als 
een "homo-ziekte'. Hoewel zich onder 
aids-patiënten relatief veel homosexue-
len bevinden, zijn zij beslist niet de enige 
slachtoffers. Aids raakt alle lagen van de 
bevolking. 
Peter Duin en Conne Blaauw rekenen 
niet alleen aids-patiënten of seroposi-
tieven (drager van het HIV-virus bij wie 
zich nog geen aids heeft geopenbaard) 
tot degenen die hulp nodig hebben. Ook 
nabije verwanten, zoals ouders, part-
ners of nabestaanden weten vaak niet 
hoe zij met de ziekte moeten omgaan. 
„Iemand krijgt altijd een schok op het 
moment dat hij hoort dat hij aids heeft of 
seropositief is", zegt Peter Duin. „Zelfs al 
verwacht iemand dat hij aids heeft. Som-
migen vermoeden dat al omdat ze be-
paalde lichamelijke klachten hebben. 
Het kan heel belangrijk zijn dat deze 
mensen in een groep hun problemen bij 
lotgenoten herkennen. Niet om te verge-
lijken welke medicijnen ze gebruiken, 
maar meer om van elkaar te horen welke 
keuzes ze in hun leven maken. Het geeft 
hen het gevoel dat ze niet alleen staan 
met hun problemen." 
Elke categorie - partners, ouders, sero-
positieven en aids-patiënten - heeft een 
eigen groep. Die deling is gemaakt om-
dat niet iedereen dezelfde problemen 
heeft wanneer het HIV-virus is geconsta-
teerd. Wie is besmet wil vooral leren om-
gaan met de eigen aandoening. De part-
ner weet niet goed hoe hij of zij de naaste 
moet ondersteunen. Of die houdingen 
de juiste zijn is in veel gevallen te betwij-
felen, denkt Peter Duin. „Partners van 
mensen met aids hebben de neiging om 
veel van zichzelf aan hun partner te ge-
ven. Ouders hebben andere gevoelens. 

Die leggen een verband tussen aids en 
opvoeding. 
Overlijdt een persoon met aids, dan zakt 
de partner soms in elkaar. Je kan je af-
vragen of je jezelf en de patiënt op die 
manier serieus behandelt." 
Het HIV-project is vooral bedoeld om 
deelnemers vaardigheden bij te bren-
gen die het makkelijker maken met aids 
te leven. Aan de ziekte zelf valt weinig te 
doen. Maar wel aan de manier waarop 
iemand met aids en de omgeving met de 
besmetting omgaan. Duin en Blaauw 
proberen de mensen, die zich voor het 
HIV-project aanmelden, bewust te ma-
ken van de kansen en mogelijkheden die 
zij hebben. „Sommigen seropositieven 
leunen achterover en wachten op hun 
overlijden", zegt Peter. „Dat is dan een 
keuze. Anderen gaan juist vechten. Je 
moet je heel duidelijk afvragen wat je 
wel en niet wil. Als je aids hebt, kom je 
vaak in een medisch circuit met allerlei 
behandelmethoden terecht. je kan ook 
besluiten om die weg niet te kiezen. Je 
keuze zal niet altijd prettig voelen, maar 
het is wel je eigen vrije keuze. De meeste 
mensen kunnen in de groepen een be-
wustwordingsproces meemaken. Voor 
het eerst vertellen ze hun uitgebreid hun 
levensverhaal. Als iemand dertig jaar is, 
vertelt hij een verhaal over dertig jaren 
levenservaring. Op die manier kun je op 
een deugdelijke manier met jezelf wor-
den geconfronteerd. Niet altijd is dat 
prettig, maar het is wel goed. In de groe-
pen voelen de deelnemers zich vaak vei-
lig en beschermd. Maar soms is er 
iemand uit hun kennissenkring overle-
den aan aids. Dan zijn mensen met aids 
en de seropositieven uit de gespreks-
groepen opeens weer geconfronteerd 
met iets dat henzelf ook kan overkomen. 
Bij een griep die niet over gaat, vragen 
de seropositieven zich af of de ziekte bij 
hen ook is begonnen." 
Ondanks de weinig bemoedigende toe-
komstverwachting van mensen met aids 
en seropositieven, hoeft het leven niet 
uitzichtloos te zijn. Integendeel: deelne-
mers aan het HIV-project blijken vaak 
met hernieuwde kracht naar de toekomst 
te kijken. Peter Duin: „Ik krijg vaak te 
horen dat mensen uit onze groepen 
opeens veel bewuster keuzes in hun le-
ven maken. Ook over zware onderwer-
pen, zoals het wel of niet meedoen met 
een experiment met een nieuw medicijn. 
Het is belangrijk om zulk soort beslis-
singen te nemen op basis van je bewust-
zijn. Over mogelijkheden die je hebt. Dat 
betekent een verrijking van je leven." 

Het HIV-project Rotterdam is bereikbaar 
van maandag tot en met donderdag op 
tel. 010-4250107 of via Pieter de Hoogte-
weg 110 3024 BH Rotterdam. 
HENK VLAMING 
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De eerste drie maanden van 1991 zullen worden beheerst door 
een discussie, zoals deze wellicht nog niet eerder binnen 
Humanitas heeft plaatsgevonden. Wat is de plaats van de 
Vereniging in de samenleving van de negentiger jaren? Hoe 
wil Humanitas die plaats invullen? Welke methodieken wil 
Humanitas daarbij hanteren? Op wie willen wij een beroep 
doen om ons werk voort te zetten, op welke wijze, tegen welke 
achtergrond en met welk doel? 

In september en oktober 1990 heeft een 
gezelschap genodigden uit de Vereni-
ging de eerste ronde van deze „perspec- 

Foto's in dit katern zijn van: 
Stan Coudron 
Delano van Diest 
Marion van der Voort 

Vereniging in willen zetten. Daartoe 
worden negen bijeenkomsten georgani-
seerd, in negen verschillende plaatsen 
in het hele land. 
Wie op een van deze bijeenkomsten mee 
wil helpen vorm te geven aan de doel-
stellingen van Humanitas in de komende 
jaren is van harte welkom. 

Waar en wanneer 
Bijzondere omstandigheden voorbehou-
den zullen de bijeenkomsten plaatsvin-
den op de volgende donderdag-
avonden, steeds van 19.30 tot ca. 22.00 
uur: 

10 januari: Utrecht, Jaarbeurs. 
17 januari: Leeuwarden, Onder de 

Luifel. 
24 januari: Assen, Overcingel. 
31 januari: Arnhem, Haarhuis 
7 februari: Eindhoven, Arista. 
14 februari: Alkmaar, De Vest. 
21 februari: Goes, Terminus. 
28 februari: Rotterdam, Humanitas- 

gebouw. 
7 maart: Deventer, De Zeven Leeuwen. 

Alle bijeenkomsten staan onder leiding 
van Marius Ernsting, terwijl steeds ten 
minste twee leden van het Hoofdbestuur 
aan de discussies zullen deelnemen. 
Ook wordt er naar gestreefd dat bij elke 
bijeenkomst enkele deelnemers aanwe-
zig zijn, die ook aan de „eerste ronde"' in 
september/oktober hebben meege-
werkt. 
De conclusies van deze negen bijeen-
komsten zullen worden voorgelegd aan 
het Hoofdbestuur en verwerkt in voor-
stellen aan de AVA'91. Aanmeling is nu 
reeds mogelijk. Een briefkaart of tele-
foontje aan het Centraal Bureau is vol-
doende. U dient daarbij aan te geven 
aan welke bijeenkomst (datum en plaats) 
u wenst deel te nemen en van welke 
afdeling u deel uitmaakt. U ontvangt dan 
zo tijdig mogelijk de benodigde schrifte-
lijke informatie. Reiskosten zijn voor 
eigen rekening of dienen bij de Afdeling 
te worden gedeclareerd. 

tiefdiscussies" gevoerd. Een verslag van 
deze drie inspirerende bijeenkomsten 
vindt u op de volgende pagina's. Deze 
discussies werden ingeleid door een vijf-
tal interviews op video, waarvan u de 
essentie aantrof in het oktobernummer 
van Van Mens tot Mens. Bovendien kon-
den de deelnemers kennisnemen van 
een notitie van de hand van Marius Ern-
sting onder de provocerende titel: „Hu-
manitas 45 jaar na dato: bron van ver-
nieuwing of sta-in-de-weg?" 
Maar de discussie mag niet beperkt blij-
ven tot een genodigd gezelschap, hoe 
bekwaam en betrokken ook. Om de toe-
komst van Humanitas te bespreken doet 
het Hoofdbestuur een beroep op allen, 
die hun kennis en inzicht van maat-
schappelijke ontwikkelingen voor de 

ERIK STIBBE 
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Het humeur van Humanitas 
Wamt een 
beetje op 

'Humanitas is te veel met zichzelf bezig en te weinig met 
de samenleving'; 'We moeten een saaie club worden, 
zodat we weer tijd krijgen voor leuke dingen.' Dit waren 
enkele geluiden uit de discussie van een 70-tal kaderle-
den van Humanitas, die op uitnodiging van het Hoofdbe-
stuur eind september en begin oktober drie halve week-
ends bijeen waren om te praten over de toekomst van de 
Vereniging. Voor de regie van die discussie was een 
organisatieadviseur van buiten aangetrokken: Marius 
Ernsting. Als voorbereiding op de discussie had hij een 
probleemverkenning geschreven onder de titel 'Humani-
tas 45 jaar na dato'. Ook had hij een videoband samenge-
steld, waarop een aantal inleiders hun visie gaven op de 
veranderingen in de samenleving en de taak van een 
Vereniging als Humanitas daarin. (Zie het oktobernum-
mer van Van Mens tot Mens). 
Tijdens deze drie bijeenkomsten kwamen achtereenvol-
gens aan het woord: bestuurders van Afdelingen en 
Gewesten, uitvoerende functionarissen en vrijwilligers, 
het Hoofdbestuur en leden van Stichtingsbesturen en 
Bestuurscommissies. Met deze bijeenkomsten is de basis 
gelegd voor een discussie in de Vereniging, die moet 
uitmonden in een plan van aanpak om Humanitas een 
nieuw elan te geven. Over dat plan zal de Algemene 
Vergadering van Afgevaardigden (AVA) van eind 1991 
een definitieve beslissing moeten nemen. 
Voor het verslag was met opzet iemand aangezocht, die 
tot nu toe niet met de ins en outs van de Vereniging 
bekend was: de journalist Henk van der Wiel. Zijn uitge-
breide verslag is bestemd voor de deelnemers en voor het 
Hoofdbestuur. Voor Van Mens tot Mens is het samengevat 
door redacteur Erik Stibbe. 

Hoe gaat het? 
Er mogen binnen Humanitas enkele Af-
delingen zijn die blaken van zelfbewust-
zijn en enthousiasme, het algemene 
beeld is anders. Het ledental is sinds 1973 
gestadig teruggelopen van ca 37.000 tot 
nu ca 24.000. Dat ledenverlies is niet in 
de eerste plaats het gevolg van afvallig-
heid, maar vooral van overlijden: de 
Vereniging vergrijst en sterft uit. Het 
aantal Afdelingen dat er in slaagt méér 
nieuwe leden in te boeken dan er uittre-
den is beperkt. 
Dat is niet alleen een statistisch of finan-
cieel probleem, het werkt vooral demo-
raliserend en leidt tot conservatisme. 
Zwartkijkers schilderen een beeld van 
Afdelingen, waarin een krimpende 
kring van actieve leden gebukt gaat on-
der de opgave om bestuursplaatsen te 
vullen bij instellingen die men ooit zelf 
van de grond heeft getild. En voor zover 
daarnaast aan vrijwilligerswerk wordt 
gedaan valt de keus, begrijpelijk, in 
hoofdzaak op thema's rond de doelgroep 
ouderen. 
Het ontbreken van nieuwe aanwas 
wordt een drempel om nieuwe, inspire-
rende initiatieven te nemen en gebrek 
aan nieuwe activiteiten betekent minder 
nieuw bloed in de Vereniging. 
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Des te verrassender was het voor de ver-
slaggever, als buitenstaander, om te ont-
dekken dat de mensen achter deze Ver-
eniging bij nadere kennismaking veel 
minder saai bleken te zijn dan op het 
eerste gezicht verwacht. Hij ontdekte in 
hen een bont gezelschap van stuk voor 
stuk zeer oorspronkelijk en eigenzinnig 
denkende mensen, wars van dikdoene- 
rij, met veel maatschappelijke betrok- 
kenheid en in wezen een zeer open in- 
stelling tegenover vernieuwing in de sa- 
menleving. Velen beschikken boven- 
dien kennelijk over een grote maat- 
schappelijke bagage en veel kennis van 
zaken. 

Trein uit Groningen 
'Gebrek aan vrijwilligers, vergrijzing, 
dat kennen wij niet. De meeste vrijwilli-
gers bij ons zijn mensen tussen de 40 en 
de 60 met een goede baan die iets maat-
schappelijk nuttigs erbij willen doen. Al-
leen al op het werk met en voor asylzoe-
kers hebben we de laatste jaren zo'n 200 
mensen geworven', zegt Wil Hoek, func-
tionaris voor het gewest Groningen: 'Het 
loopt bij ons als een trein. Elke Afdeling 
heeft plaatselijk subsidie. Daarvoor moet 
je wel wat laten zien, welzijnsbeleid van 
de Gemeente volgen, inspraakprocedu-
res gebruiken etc. Elke Afdeling heeft de 
taak eens per maand in de krant te ko-
men, dat is 12 keer per jaar. Dat halen ze 
makkelijk. We hebben als Gewest ook 
een adviescommissie van publiciteits-
deskundigen, die ze daarin onder-
steunt.'  

Bestaansrecht 

Het begin van de discussie viel velen 
zwaar op de maag: 'Heeft Humanitas 
nog bestaansrecht, en zo ja welk?', was 
de vraag. 'Deze Vereniging is onder-
hand meer een obstakel geworden om 
iets nieuws aan te pakken', vond een van 
de deelnemers. 'Het is geen efficiënt mid-
del meer om wat ons voor ogen staat aan 
te pakken. We hebben nu eenmaal een 
nestgeur, die aantrekkelijk is voor wie 
hem graag snuiven wil, maar die ande-
ren juist op afstand houdt.' 
'Op vragen naar je legitimiteit reageren 
we doorgaans erg stotterend' merkte Lex 
Hagenaar op. Velen, ook van onze zoge-
naamde 'bondgenoten'(bijvoorbeeld uit 
de PvdA) antwoorden dan met: 'dat is 
toch een heel algemeen verhaal. En dan 
staan we, eerlijk gezegd, met de bek vol 

tanden.'  
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Subsidiezuil? 
Aangezien confessionele organisaties in 
dit land nog steeds veel macht hebben 
wordt Humanitas, haars ondanks, ook in 
de rol van zuil geduwd. Veel subsi-
diërende overheden bevorderen dat uit 
oogpunt van middelenverdeling. Dat 
was ook het beginpunt toen de Vereni-
ging 45 jaar geleden vanuit 'de rode fa-
milie' werd opgericht om mensen te vrij-
waren van bevoogding door de domi-
nees en pastoors, die het destijds in het 
maatschappelijk werk voor het zeggen 
hadden. 
Sommigen voelen zich hierbij nog ver-
trouwd, zoals de bloeiende afdeling 
Zuid-Drenthe: 'Als je in Hoogeveen die 
verhalen over christelijke bejaardente-
huizen hoort, dan zie je hoe nodig het is 
dat er een Vereniging bestaat als Huma-
nitas. We willen ook oude mensen meer 
vrijheid geven. De kerken willen weer 
terug naar de macht.' 

Velen zien echter weinig toekomst meer 
in het koesteren van deze oude vormen 
en gedachten. 'In de jeugdhulpverle-
ning kan ik niet meer aankomen met dat 
verhaal van die katholieke vrouw die om 
abortus vraagt. Jeugd en Gezin en Pro 
Juventute hebben in de praktijk dezelfde 
opvattingen over jeugdhulpverlening 
als wij, ook als het gaat om een zwanger 
15-jarig meisje. Ik denk dat je je best kan 
onderscheiden van anderen, maar dan 
in andere opzichten', zei Jack Bovens, di- 

recteur van de Jeugdhulpverlening in 
Rotterdam. 
De voorzitter van het gewest Groningen, 
Geert Joosten, zag het positiever: 'Kerke-
lijke instellingen hebben veel van ons 
overgenomen. We zijn emanicipatoir 
bezig geweest.' 
Vooral de professionals in de Vereniging 
zijn geneigd de organisatie als middel te 
zien om een concreet doel te bereiken.. 
Als dat beter kan door als Vereniging 
een tak af te stoten of te laten fuseren, 
dan moet je dat doen. Dat betekent niet 
dat je geen bestaansrecht meer hebt. Als 
je alert bent, vind je voortdurend nieuwe 
terreinen waar je op kunt inspringen, is 
hun idee. 
Alleen... is dat zo? 

Nieuwe ruimte 
Door een terugtredende overheid en 
kleiner wordende leefverbanden komt er 
steeds meer ruimte voor wat zo fraai 'het 
maatschappelijk middenveld' wordt ge-
noemd. Grijpt Humanitas de kansen die 
daardoor worden geboden? Het wel-
zijnswerk zit midden in de 'sociale ver-
nieuwing'. Nederland is bezig een multi-
etnische samenleving te worden waar-
mee we nog niet goed raadweten. 'Zorg 
op maat' is een veel besproken thema. 
Wat doet Humanitas met die vraag-
stukken? 
Bitter weinig. Als een enkele deelnemer 
een dergelijk maatschappelijk thema 
voorzichtig aansneed - meestal op uit-
drukkelijke uitnodiging van de discus-
sieleider - ging de volgende spreker 
steevast door met een betoog over de 
onvolkomenheden van de Vereniging. 
'We zijn nogal 'inward looking', zo om-
schreef voorzitter Herman Tjeenk Willink 
het onderkoeld. 
Theo Offermans, directeur van de Stich-
ting Kinderopvang ergerde zich onver-
bloemd aan het introverte van de Ver-
eniging: 'Humanitas doet veel aan na-
velstaren. Laat Het Hoofdbestuur eens 
op de derde dinsdag in september in de 
krant komen met de standpunten van 
Humanitas.' 
Moet Humanitas zich misschien meer ex-
pliciet gaan richten op het in gang zetten 
van projekten en vervolgens proberen 
die door de overheid te laten professio-
naliseren, zoals bijvoorbeeld bij de re-
classering is gebeurd? 
De voorzitter van Humanitas constateer-
de dat die omschakeling in de praktijk 
moeilijk valt: 'Het kader van Humanitas 
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staat permanent in de kou. Vooral de 
succesvolle activiteiten professionalise-
ren snel, juist door hun succes. Velen 
voelen zich dan met lege handen ach-
terblijven.' Of, in een somberder om-
schrijving: 'De organisatie raakt haar 
kinderen kwijt en mag haar familieband 
niet vasthouden. Dat doet pijn. Heel wat 
Afdelingen zijn kapotgegaan, toen zij 
niets meer te besturen hadden.'  
Noor Wertwijn, voorzitter van het gewest 
Noord-Holland wil niet te veel verzelf-
standigen.' Professionals willen dat, 
maar je bent als bestuurder vooral het 
tegenwicht en dat is belangrijk. Er moet 
juist meer ondersteuning komen voor 
vrijwilligers in besturen. Er zijn heel wat 
instellingen waar we in zouden kunnen 
komen en waar nog naar ons geluisterd 
wordt ook. Als we maar iets te melden 
hebben.' 
Overigens, zo merkte iemand op: 'De kin-
deren gaan wel uit huis en zelfstandig 
wonen, maar dat betekent niet dat ze 
elke band met de moeder-organisatie 
willen prijsgeven.' Ook bij de professio-
nals bestaat een duidelijke behoefte om 
iets van het 'Humanitas-gevoel' te be-
houden en uit te dragen. Alleen: wat is 
dat? 

Woorden 

De discussie over het kenmerkende van 
Humanitas dreigde vooral tijdens de bij-
eenkomst van lokale en regionale be- 

stuurders uit de hand te lopen door ein-
deloos heen en weer-gepraat rond de 
woorden 'identiteit' en 'levensbeschou-
wing'. 
Tot het ouderenconsulent Ben Droste te 
veel werd en hij zijn gram op tafel smeet: 
'Van dat voortdurend vastklampen aan 
die identiteit worden we gek. Natuurlijk 
spelen elementen van visie een rol, 
maar we zijn nog steeds bezig met die 
Anti-Kerk. Of nog erger: wij zijn het bij-
gebouwtje van de Anti-Kerk (van het Hu-
manistisch Verbond, dus). Praten over 
'levensbeschouwing' is oude pijn boven-
halen die niet meer bruikbaar is, de pijn 
van mensen die met de nek werden aan-
gekeken door de kerken. Het is wroeten 
in woorden. Discussie overlevensbe-
schouwing' is ballast voor Humanitas. 
Soms hoor ik weer zo iemand die roept: 
alle christenen moeten de zaal uit. Dan 
denk ik, Jezus.' 

En om zijn verhaal maar gelijk af te ma-
ken: 'Natuurlijk heb je wel een smoel no-
dig, niet alleen om naar buiten te treden, 
maar ook als inspiratie voor je eigen 
werk. Als je het mij vraagt, is die kleur 
toch die van een vrijdenkers-club. Men-
sen serieus nemen en op hun eigen ver-
antwoordelijkheeid aanspreken. Het is 
één van de weinige clubs, waarin nog 
verbinding is tussen vrijwilligers en pro-
fessionals. In Humanitas kunnen dingen 
beginnen, zoals OWOG (Over Wonen 
van Ouderen Gesproken), die elders niet 
zijn begonnen. Daar kun je ook je kleur 
uithalen. Het is net als met de V.P.R.O. , 
waar ook de puntjes tussenuit moesten 
voor een nieuwe impuls.' 
Er zijn ook mensen die de discussie prin-
cipieel ontwijken of ontlopen. Zoals Wil 
Hoek uit Groningen: 'Ik ga nooit in op de 
vraag: waarom wil Humanitas dit doen? 
Dat vragen ze een katholiek ook niet. Ik 
ga in discussie over hoe wij vinden dat 
iets inhoudelijk vorm zou moeten krij-
gen. Dan. sta je sterk.' 

Inkleuren 
De grondslag van de Humanitas-ge-
dachte is mooi verwoord in artikel 2 van 
de Statuten, dat gaat over vrijheid en 
verantwoordelijkheid en 'mensen zelf 
aan het woord laten', zonder bevoog-
ding. Maar hoe vertaal je dat naar je 
taak in de samenleving en bij de inrich-
ting van je eigen werk? Het verschijnsel 
werd 'inkleuring' gedoopt. Daaruit blijkt 
het kenmerkende van Humanitas. Die  

inkleuring komt om de hoek kijken bij 
vragen als welke problemen in de maat-
schappij je aanpakt; hoe je je opstelt in 
besturen van instellingen; hoe je aan-
kijkt tegen vrijwilligers en hoe je inhou-
delijk gestalte geeft aan je eigen voor-
zieningen. Of, zoals E. de Vrieze, vrijwil-
liger in het vluchtelingenwerk van Hu-
manitas het zegt: 'Je hebt natuurlijk wel 
normen en waarden, maar je behoeft er 
geen evangelie mee te bedrijven.' 
Voor Wil Hoek was de opstelling in be-
stuurswerk geen probleem: 'Als je beslo-
ten hebt in een groter verband met ande-
ren te stappen, dan ben je het over een 
beleidsplan eens. Anders moet je het 
niet doen. Je hebt bestuurders om dat te 
bewaken, daar anderen op aan te spre-
ken en werkers te tekkelen die in de fout 
gaan.' 
Anderen waren toch benauwd om bij 
een fusie het onderspit te moeten delven 
tegen een overmacht van andersden-
kenden. De vraag: 'Waarom zit je daar 
namens Humanitas, na zo'n fusie?', is 
niet altijd even duidelijk beantwoord, 
constateerde men. 
Noor Wertwijn denkt daar heel anders 
over: 'Ik vind dat wij een heel andere 
manier van besturen hebben dan ande-
ren. Bijvoorbeeld je opstelling tegenover 
gezagsverhoudingen, inspraak en dat 
soort dingen. Aandacht voor het per-
soonlijke, daar kan je geen recept voor 
vinden, dat moet je zelf doen.' 
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Inkleuring is een voortdurende discus-
sie. Sommigen kunnen hun eigen initia-
tief niet los laten, of het contact verwatert 
en dan hebben ze later ineens het idee 
dat het helemaal verkeerd gelopen is. 
Zoals het verhaal over een 'humanis-
tisch' bejaardentehuis, waar de domi-
nee en de pastoor in- en uitlopen, kerst-
vieringen verzorgen etcetera, maar 
waar een lid van het Humanistisch Ver-
bond geen lezing mocht houden over 
'vooroordelen jegens  migranten'. Het 
bestuur, met een hervormde dominee er-
in, vond dat niet goed. 'Wordt het dan 
niet tijd zo'n club er uit te kieperen?', zo 
vroeg Sie Dhian Ho van de afdeling Hen-
gelo zich af. 

Kenmerken 
Er waren duidelijk verschillen te bespeu-
ren in wat men het belangrijkste vindt in 
de manier van werken van Humanitas. 
Daartoe uitgedaagd met het plakken 
van stickers op een lijstje kozen de afde-
lings- en gewestbestuurders als meest 
belangrijke kenmerken van Humanitas 
vooral voor het 'tegenwicht bieden tegen 
professionals' en het 'mensen in hun 
waarde laten'. De categorieën 'voorhoe-
de' en 'katalysator' scoorden bij hen aan-
merkelijk minder. 
Door uitvoerende professionals en vrij-
willigers werd de nadruk gelegd op het 
belang van normen en waarden voor 
het nemen van nieuwe initiatieven. Het 
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'bewaken' was daar aanzienlijk minder 
populair. 
Je hebt een eigen aanpak, maar moet die 
ook niet te veel willen monopoliseren. 
'De gemiddelde woningbouwvereni-
ging heeft heel wat van ons overgeno-
men', zei Jopie Boogerd uit Zeeland, 
'maar loopt altijd nog zeven stappen bij 
ons achter.' 
Ronald Mengerink van de afdeling Pa-
terswolde gaf het voorbeeld van kinder-
opvang die daar nu door de Gemeente 
wordt verzorgd. 'Maar als wij er niet aan 
begonnen waren, dan had de Gemeente 
nu nog niets gedaan.' 

Vertaalslag 

Humanitas is tegenwoordig op drie ter-
reinen actief in de professionele zorg: 
jeugdhulpverlening, verstandelijk ge-
handicaptenzorg en kinderopvang, met 
elk een eigen bestuur. Op enkele plaat-
sen ook nog in de gezinszorg. Verder zit 
Humanitas plaatselijk in veel besturen 
van welzijnsinstellingen. Maar op al die 
plekken heeft de Vereniging weinig ge-
daan aan specifieke inkleuring, is de al-
gemene conclusie. 
Aad van Oosten, secretaris van het 
Hoofdbestuur, gaf aan hoe moeilijk het 
overbrengen van abstracte begrippen 
als 'vrijheid en eigen verantwoordelijk-
heid' in een concrete situatie kan zijn. 
'Dan krijg je discussies over praktische 
zaken als wel of geen slot op de voor-
raadkast, een kookplaatje dat al dan niet 
vanzelf afslaat. En als de overheid mee-
betaalt krijg je te maken met twee blad-
zijden wenken en 100 pagina's voor-
schriften, waaraan alles moet voldoen.' 
Herman Tjeenk Willink: 'Nederland on-
derscheidt zich van veel andere landen 
doordat de zorg hier echt zorg is. Tegen-
over de professionele zorg staan heel 
weinig rechten van cliënten. Op dit ter-
rein moet nog heel wat geëmancipeerd 
worden.' 

Heerkens, hoofd van het wooncentrum 
voor verstandelijk gehandicapten van 
Humanitas in Den Haag: 'Toen ik zes jaar 
geleden bij Humanitas kwam werken 
wist ik van de Humanitas-gedachte hoe-
genaamd niets. Maar mijn eigen opvat-
tingen over het werk met verstandelijk 
gehandicapten bleken daarin vrij goed 
te passen: het individu altijd laten preva-
leren boven de groep. Die gedachte 
bleek heel erg aan te slaan, ook bij de 
ouders. Door daarop consequent door te  

gaan hebben wij kans gezien Humanitas 
op dit gebied smoel te geven. Overigens 
zonder veel steun van de Vereniging.' 
De kinderopvang werd van verschillen-
de kanten aangewezen als een professi-
oneel werkveld, dat mede door de om-
standigheden een grote vlucht genomen 
heeft, maar zich weinig zorgen maakt 
om haar kleur. Als daarover meer inhou-
delijke discussie was gevoerd, had het 
risico bestaan van een iets minder vlotte 
start maar de prioriteiten waren waar-
schijnlijk wel anders komen te liggen. 
Bijvoorbeeld minder aandacht voor de 
commerciële verkoop van kindplaatsen 
aan bedrijven en meer voor voorzienin-
gen, waarbij groepen aan bod komen 
die in die opzet achter het net vissen, 
zoals bijstandsmoeders. 
Discussies over vragen als: is dit werk 
voor professionals, schakelen we vrijwil-
ligers in, wat is hun rol? voeren we niet. 
Het bestuur geeft daar ook geen richting 
in', stelde Michael Kerkhof, stafmede-
werker van het Centraal Bureau. Toch 
blijkt daaraan, ook onder professionals, 
wel degelijk behoefte te bestaan. 'We 
hebben gigantisch veel know-how in de 
club, maar we doen er zo weinig mee', 
zegt Jopie Boogerd. 'We zouden mis-
schien meer projectmatig moeten wer-
ken, dwars door de Vereniging heen. 
Wil Hoek doet ter plekke een suggestie: 
'Geef ons de middelen om een aantal 
studiedagen over opvang van asylzoe- 



kers te organiseren en we springen er 
gelijk op in. Zeker weten.' 

Samenwerking 
Volgens velen krijgen de professionele 
takken van de Vereniging onevenredig 
veel aandacht van het Hoofdbestuur. 
Vrijwilligers voelen zich ondergewaar-
deerd. Professioneel werk is iets waar-
mee je je als Vereniging kunt presente- 

ren, maar onder de professionals zijn er 
velen die niet eens weten waarom zij bij 
Humanitas werken. Deze teneur viel in 
veel opmerkingen te beluisteren als het 
ging over de relatie professionals-vrij-
willigers. 
'Alles professionaliseert in de samenle-
ving. Je moet dat proces democratiseren 
en er voor waken dat de menselijke maat 
niet uit het oog verloren wordt', zag Lex 
Hagenaar als opdracht. 'Is voor Humani-
tas geen rol weggelegd om als een soort 
belangenbehartiger van vrijwilligers op 
te treden?' vroeg iemand zich af. 
Het is wel de vraag welke vrijwilligers je 
dan op het oog hebt, want het gaat om 
een zeer divers gezelschap. Je hebt men-
sen die alleen koffie willen schenken, of 
een kinderkamp willen leiden en ande-
ren die vooral bestuurlijk actief willen 
zijn. 
Marijke Bovens, lid van de Bestuurscom-
missie Jeugdhulpverlening, zag wel de-
gelijk een taak voor de Vereniging als 
tegenwicht tegen de professionele hulp- 

verlening maar merkte daarvan op haar 
eigen terrein weinig. 'Als je dat wilt zul je 
de Vereniging er meer naar moeten in-
richten', zei ze. 
Joosten, van het gewest Groningen, was 
op dit punt het meest kras: 'Ik hoor vaak 
geluiden dat vrijwilligers zouden moe-
ten doen wat het Hoofdbestuur voor hen 
uitdenkt. Het 'gij zult'. Dat willen vrijwilli-
gers niet, daar zijn zij geen vrijwilliger 
voor. Je moet ze niet betuttelen, maar 
ondersteunen.' Maar hij onderkende 
daarnaast dat je professionals niet al-
leen inhuurt om ze te laten doen wat jij 
uitdenkt, maar ook om wat van ze te 
leren. 
Als puntje bij paaltje kwam vond vrijwel 
iedereen dat het met die relatie tussen 
vrijwilligers en beroepskrachten toch 
nog niet zo slecht gesteld is. Boet Israel, 
lid van de bestuurscommissie Trans-
sexualiteit, vroeg zich zelfs hardop af: 
'Zetten we niet vaak iets op met veel vrij-
willigers, waarbij het belangrijkste mo-
tief is dat het met vrijwilligers kan wor-
den gedaan? We zouden ons in zulke 
gevallen wel eens meer mogen afvra-
gen of de Vereniging daarmee zoveel 
verder komt.' 
Een ander kwam met het voorbeeld van 
vrijwilligers die voor zieken honden uit-
laten onder de vlag van Humanitas. 
Voor haar had het weinig aansprekends, 
maar kan je er tegen zijn? Dat kan moei-
lijk, het zijn immers vrijwilligers, die het 
willen doen. 

Het verenigingsleven 
Veel deelnemers aan de discussies had-
den kennelijk tevoren al besloten hun 
hart eens te luchten over het interne ver-
enigingsleven. Het Hoofdbestuur werd 
uitgemaakt voor 'een college hoge nota-
belen, met mooie contacten in de buiten-
wereld, die geen zicht hebben op wat er 
in de Vereniging aan de hand is.' Van 
verschillende kanten kwam de vraag of 
hoofdbestuursleden niet eens een Afde-
lings- of Gewestvergadering kunnen be-
zoeken. 'De mensen vinden het leuk als 
de Koningin op bezoek komt', zei Dries 
Aronius uit de IJmond sarcastisch. Hij 
zag te weinig 'levensaders' tussen het 
Hoofdbestuur en de Vereniging. 'Het 
Hoofdbestuur is een eiland dat we alleen 
op de Algemene Vergadering van Afge-
vaardigden eens per jaar mogen bevra-
gen. In feite functioneert Humanitas 
meer ondanks dan dankzij het Hoofdbe-
stuur', zo was zijn conclusie. 

Een enkeling nam het op voor het Hoofd-
bestuur: 'Niet reëel en te simpel om alle 
kwalen in de top te plaatsen. Als ik om 
mij heen kijk zijn veel Afdelingen be-
hoorlijk ingedut'. 
Een ander verwachtte van het Hoofdbe-
stuur juist een kordaat ingrijpen om te 
voorkomen dat slapende Afdelingen te 
lang blijven sudderen. 'Er wordt veel ge-
klaagd over gebrek aan deskundigheid 
aan de basis, maar het ontbreekt aan 
beleid om die deskundigheid naar de 
basis te brengen', kwam als klacht uit de 
Gewesten. 
Op het vlak van de verantwoordelijkhe-
den is er veel onduidelijkheid. Bert Brou-
wer, functionaris bij de regio Den Haag: 
'Op het Centraal Bureau bureau be-
moeit iedereen zich overal mee. Het is 
volstrekt onduidelijk wie waarover gaat.' 
Het Centraal Bureau meent daarente-
gen juist dat het ten onder dreigt te gaan 
aan een veelheid van opdrachten. 
Zowel het bureau als het Hoofdbestuur 
werden herhaaldelijk geconfronteerd 
met het verwijt absoluut niet te weten 
wat er inhoudelijk aan de hand is. De 
Vrieze van de landelijke werkgroep 
Vluchtelingenwerk: 'Formeel ligt het 
zwaartepunt in Humanitas aan de basis, 
in de praktijk bovenin. Bepaalde inhou-
delijke zaken komen daardoor niet aan 
bod.' 
Vooral de uitvoerende functionarissen 
en vrijwilligers voelden er voor om meer 
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zaken landelijk op thema te gaan organi-
seren. Voorzichtig werd ook de vraag 
aangestipt of de versnipperde inzet van 
15 bezoldigde functionarissen over drie 
bestuurslagen wel de meest efficiënte is. 
Maar dat ligt erg gevoelig. 
Door het Hoofdbestuur werden vooral de 
gewestelijke functionarissen getypeerd 
als alleenheersers in hun koninkrijkje. 
Ook zij blijken - net als iedereen in Hu-
manitas - behoorlijk autonoom. 

Gezagscrisis 

De formele beleidsprocedures in de Ver-
eniging blijken slecht te werken. Volgens 
de regels wordt het beleid op de Algeme-
ne Vergadering van Afgevaardigden 
bepaald, maar de vraag is of veel van 
wat daar wordt besproken verder komt 
dan het papier waarop het gedrukt is. 
Ook het Hoofdbestuur heeft het machte-
loze gevoel dat alles wat het aan plan-
nen maakt elders in het niets verdwijnt. 
Dat zagen afdelingsbestuurders ook wel 
in. Resultaat is dat iedereen denkt: Ik ga 
toch wel mijn eigen gang. Dat geldt 
vooral voor Afdelingen die goed lopen 
en weinig problemen zeggen te hebben 
met het Hoofdbestuur, zoals Zuid-Dren-
the: 'Wij hebben het Hoofdbestuur niet 
nodig, omdat het hier goed draait.' Dat 
roept het beeld op van een fake-organi-
satie, concludeerde gespreksleider Ma-
rius Ernsting. 
Het Hoofdbestuur op zijn beurt maakt 
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zich ernstig zorgen over het feit dat be-
sluiten niet worden uitgevoerd en dat 
sommige zaken voor de 26e keer ter dis-
cussie gesteld kunnen worden. 'We heb-
ben veel coordinatoren in de Vereniging 
die handelen alsof ze alles mogen, maar 
nergens op aanspreekbaar zijn', klaag-
de financieel adjuct-directeur Ton Ver-
beek. Het leeuwendeel van de tijd lijkt 
het Hoofdbestuur bezig met branden 
blussen in plaats van inhoudelijk leiding 
geven en voorstellen doen. 'We zijn met 
te veel dingen bezig waarvan je moet 
zeggen, daar zijn wij niet voor en daar 
hebben we ook de specifieke deskundig-
heid niet voor', aldus de voorzitter. 'Je 
taak als Hoofdbestuur is voorstellen op 
verschillende invalshoeken te bevragen 
en te beoordelen. Dat gaat van de veron-
derstelling uit dat er zoiets is als een 
voorstel. De praktijk is veeleer dat iets 
langs allerlei wegen door de Vereniging 
is gegaan en tenslotte bij het Hoofdbe-
stuur wordt gedeponeerd met de vraag: 
wilt u er nu een mooi cadeau van 
maken?' 
Peter van Agteren sprak in dat verband 
over een 'adhoccratie': 'We moeten zien 
dat we weer een saaie club worden, zo-
dat we weer energie kunnen besteden 
aan leuke dingen.' 
Is het tijd voor 'tucht en orde', zoals Aro-
nius riep, om te zorgen dat het afgelopen 
is met deze club van plaatselijke vereni-
gingetjes die elkaar eens per jaar in een 
spraakverwarring op de Algemene Ver-
gadering ontmoeten? 
Duidelijk is dat het hoofdbestuur weinig 
gezag geniet in de Vereniging. Gezag is 
overigens op zichzelf al een moeilijk be-
grip bij Humanitas. Gezond wantrou-
wen ten opzichte van gezagsdragers 
heeft soms wat ongezonde, paranoïde 
vormen aangenomen. Gezag staat in de 
ogen van veel Humanitasleden kenne-
lijk op gespannen voet met de opvatting 
dat ieder zelf mag weten wat hij doet. 
Iedereen gaat zijn eigen gang en vindt 
dat hij daartoe het volste recht heeft. 
De discussies die daardoor ontstaan, zijn 
zo energieverslindend dat men in de 
praktijk soms meer aandacht voor elkaar 
heeft dan voor de mensen die men wil 
bereiken. 'Dit voor sommigen charman-
te, anarchistische trekje is steeds meer 
een alibi geworden', vond Herman 
Tjeenk Willink. Daardoor is een 'duikge-
drag' ontstaan om zich aan verantwoor-
delijkheden te onttrekken en een ge-
woonte om iedereen af te slachten die  

daaraan niet wil meedoen.' 
'Gezag is iets dat bij ons vaak onder tafel 
toegeschoven moet worden', conclu-
deerde eerder ook Ben Droste. 'Het zal 
een groot moreel gezag van ons als 
groep vragen om ons falen in deze onder 
ogen te zien. Of er moet iemand opstaan 
met groot gezag in de club, en dat zie ik 
niet gebeuren.' 
Eén van de bijkomende aspecten van 
deze verenigingscultuur is dat formele 
en informele besluitvorming voortdu-
rend door elkaar lopen. 'Eigenlijk is alles 
bij ons tot nu toe informeel, we weten 
nauwelijks meer wat formeel besturen 
is. Dat is ook funest voor de duidelijk-
heid', vond Herman Tjeenk Willink. 'We 
zijn heel erg een consensus-club die over 
alles telkens nog eens wil praten. Vrijwil-
ligers kun je niet dwingen, maar ze wil-
len wel weten waar ze aan toe zijn. Af-
spraken moeten worden nagekomen. 
Als mensen daar te veel mee bezig moe-
ten zijn, krijg je dat naar binnen gerichte 
gedoe.' 
Er moet meer (onder)scheiding komen 
tussen uitvoering, leiding en beleidsvor-
ming. De taakverdeling tussen het Bu-
reau en het Hoofdbestuur is niet altijd 
even helder. En alom was het Hoofdbe-
stuur van mening dat het de hoogste 
prioriteit had om er op toe te zien dat 
eenmaal genomen besluiten in het ver-
volg ook worden uitgevoerd. 
Aad van Oosten wilde toch nog wel een 



lans breken voor het anarchistische ele-
ment: 'Het is onze zwakke, maar ook een 
beetje onze sterke kant. Daarom noem ik 
het liever het creatieve element. Een 
strakke hiërarchische organisatie heeft 
ook nadelen.' Collega-hoofdbestuurslid 
Peter van Agteren ziet het weer iets an-
ders: 'anarchie is misschien leuk, maar 
een anarchie waaraan leiding gegeven 
wordt is nog leuker. Jezelf op de kaart 
zetten, lef hebben, is ook een aspect van 
management.'  

Handje 
De uiterlijke beeldvorming van de Ver-
eniging ondervond ook de nodige kri-
tiek. In de eerste plaats het vignet waar-
mee de Vereniging zich presenteert. Dat 
'handje' bleek velen mateloos te irrite-
ren. Zij menen dat het als beeld haaks 
staat op alles wat de Vereniging aan vrij-
heid en verantwoordlijkheid wil uit-
dragen. 
Maar er is meer. Hoofdbestuurslid Co 
van Amerongen: 'We zouden ons in onze  

publiciteit eens wat meer moeten gaan 
richten op de kinderen achterin de klas, 
in plaats van altijd het woord te richten 
tot degenen die vooraan zitten en die 
toch al van het bord kunnen lezen. We 
zijn te veel met ons zelf bezig, met de 
eigen leden. We zijn niet open naar de 
samenleving. Dat werkt niet wervend.' 
Ook op plaatselijk niveau kan meer aan 
actieve public relations gedaan worden. 
Joosten van het gewest Groningen gaf 
enkele voorbeelden van wat dat in-
houdt: 'Als de Gemeente een nota be-
jaardenbeleid uitgeeft, dan moet je zor-
gen dat je daar je opvattingen over kan 
geven, hoorzittingen bijwonen.' 

Te veel onderwerpen? 
Zijn we niet met te veel verschillende 
dingen bezig? Wat selectiever zijn geeft 
misschien meer duidelijkheid. 
Hugo de Jong: 'In honderd verschillende 
Afdelingen honderd verschillende acti-
viteiten, hoe kom je dan over als Vereni-
ging? Moeten we ons niet rigoreus be-
perken? Het beeld van Humanitas is te 
veel een kaleidoscoop van onderwer-
pen. Het Hoofdbestuur zou bijvoorbeeld 
een keuze kunnen doen wat het wel en 
niet ondersteunt.' In feite is dat de ge-
dachte achter het huidige Werkplan. 
Maar die gedachte kreeg veel verweer. 
De 'core-bussiness van de club' (kernak-
tiviteiten) kon wel eens erg kaleidosco-
pisch zijn, werd opgemerkt. 'Humanitas 
is geen club die zich richt op één bepaald 
onderwerp en moet dat ook niet willen 
zijn. Dat zou de Vereniging kapot ma-
ken', zei ouderenconsulent Ben Droste, 
die in een lappendeken van activiteiten 
ook veel voordelen zag. 
De mogelijkheden om prioriteiten te stel-
len zijn in de praktijk trouwens ook niet 
groot. Veel werk is gekoppeld aan subsi-
dietitels. Dat geld kan je niet aan iets 
anders besteden. 

Wat te doen? 
Als het aan een aantal lagere be-
stuurders ligt moet de oplossing gezocht 
worden in nog grotere zelfstandigheid 
van de Afdelingen; landelijke taken 
moeten meer gedecentraliseerd 
worden. 
Joosten: 'Als je de Vereniging nieuw zou 
moeten opbouwen vanaf het grondvlak, 
wat zou je dan voor de centrale organi-
satie als taken overhouden? Gedecen-
traliseerde eenheden zouden contracten 
kunnen afsluiten over bevoegdheden, fi- 

nanciën etcetera. Binnen een lump sum, 
daar werk je mee.' 
Als taak voor het Hoofdbestuur zou al-
leen overblijven om de middelen eerlijk 
te verdelen. Daarnaast zou het nog een 
functie kunnen hebben als denktank en 
voor een gerichte tweedelijns ondersteu-
ning van de vrijwilligers moeten zorgen. 
Maar zouden de middelpuntvliedende 
krachten dan niet te groot worden? 

De "uitvoerende" vrijwilligers en profes-
sionals zochten de oplossing vooral in de 
verbetering van de inhoudelijke commu-
nicatie en meer duidelijkheid over de 
aanspreekbaarheid in de organisatie. 
Hoofdbestuur en aanverwanten vonden 
zich in een geheel andere formulering 
van de taak van het Hoofdbestuur, aan-
gereikt door Aad van Oosten: 'Het vast-
houden van normen en waarden in drie 
richtingen: naar professionals, naar de 
samenleving en naar de politiek. Dat be-
tekent zowel het inkleuren van eigen ac-
tiviteiten, als het manifesteren van een 
visie van Humanitas naar de buitenwe-
reld'. 
Van Oosten wees erop dat deze keuze 
wel consequenties heeft voor de organi-
satie: PR-beleid en het schrijven van arti-
kelen zullen belangrijker worden. 
Het was niet de eerste keer dat het geluid 
klonk: 'We moeten meer naar buiten, de 
PR moet beter.' Maar is public relations 
een Haarlemmerolie voor alle kwalen? 
Inkleuring en de boer op gaan zal weinig 
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succes hebben als de aanspreekbaar-
heid in de organisatie niet verbetert, zo 
viel algemeen te beluisteren. 

Prioriteiten 
Humanitas dient dus naar buiten toe 
meer inhoudelijk elan uit te stralen en 
tegelijkertijd de organisatie te verbete-
ren. Het één is een voorwaarde voor het 
ander, maar kan het één ook het ander 
gaan frustreren? Waar liggen de priori-
teiten? 
Volgens de inmiddels beproefde metho-
de van het plakken van stickers voor de 
grootste prioriteiten en voor minder ur-
gente zaken kwam bij het Hoofdbestuur 
ende andere landelijke bestuurders het 
volgende lijstje uit de bus: 

- meer leiding/regie/management in de 
organisatie 

- functioneren van het Hoofdbestuur: 
heldere besluiten, toezien op de uitvoe-
ring 

- meer structuur in de organisatie: meer 
formele kaders, duidelijker aanspreek-
baarheid 

- kwaliteit van het werk verbeteren 
- verbetering van de beeldvorming 

naar buiten en het communicatiebe-
leid naar binnen 

- branden terugdringen/concentreren 
op hoofdzaken. 

Het branden blussen, dat in de discussie 
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als een ernstige bestuurlijke kwaal werd 
omschreven, werd als actiedoel niet zo 
relevant gezien. Dat vond men te veel 
symptoombestrijding. Men hoopt klaar-
blijkelijk dat die branden vanzelf uitdo-
ven als het beleid duidelijker wordt. 
Ook de beeldvorming naar buiten bleek 
minder prioriteit te krijgen dan zich eer-
der liet aanzien. De keuze van het Hoofd-
bestuur bleek toch vrij centralistisch ge-
richt op verbetering van het manage-
ment, of liever: sterkere 'regie'. 
Dat leidde tot de waarschuwing niet te 
snel voor de verleiding te vallen om alle 
touwtjes zelf in handen te nemen. Het 
gaat er om efficiënt te delegeren en te 
decentraliseren. 'De kunst is ruimte te 
geven en verantwoordelijkheid te 
nemen'. 
Voor veel formele veranderingen in de 
structuur bestond een zekere huiver. 
Herman Tjeenk Willink: 'We moeten uit-
kijken voor eindeloos geleuter als esca-
pe. De structuur is op papier niet zo 
slecht. Juist omdat er zo'n informeel cir-
cuit is kan je over de formele structuur 
eindeloos blijven praten. Er is eerder lei-
ding, of liever regie nodig om van ab-
stract gedoe tot concrete plannen te 
komen.' 

De onthulling 
Aan het slot van de laatste bijeenkomst 
kreeg het Hoofdbestuur een glimp te zien 
van de resultaten van de voorafgaande 
discussies, waarbij een lijstje werd ge-
toond van wat de vorige groep, de uit-
voerenden, als de grootste problemen 
van Humanitas zag: 

Onheldere verdeling verantwoorde-
lijkheden en onduidelijke aanspreek-
baarheid in de Vereniging 
Te conserverend, te weinig ver-
nieuwend 
Te weinig ruimte/kanalen voor inhou-
delijke discussie 
Te zwakke afdelingen 
Onduidelijkheid over kerntaken van 
de Vereniging 
Te veel afstand/onduidelijkheid in de 
relatie professionals/vrijwilligers 
te veel onderwerpen. 

Dat die conclusies zozeer in elkaars ver-
lengde lagen, verraste de aanwezigen 
zichtbaar. Men had dat kennelijk niet 
durven hopen. Het bracht één van de 
hoofdbestuursleden tot de opmerking: 
'Als zaken op alle niveau's zo parallel  

lopen, dan is het Hoofdbestuur niet al-
leen gelegitimeerd om er wat aan te 
doen, het moet het ook zien als een op-
dracht. Veel zal er van afhangen hoe het 
daarmee omgaat, want over goede or-
ganisatie kan wel eens heel verschillend 
gedacht worden binnen deze club.' 
De voorzitter sloeg gelijk spijkers met 
koppen: 'De lijn is te evident om niet al 
voor een deel aan het werk te gaan, om 
te beginnen met de relatie bestuur/bu-
reau. Laten we vooral niet alleen inhou-
delijk gaan discussiëren, zonder verder 
iets te doen.' 

Goed humeur 
'Wij hebben bij Humanitas twee hoofd-
zonden', zei Ben Droste en noemde dat 
het humeur van Humanitas': 'Ten eerste: 
die machteloze discussie over onze 
grondslagen; als tweede: het geharre-
war tussen de verschillende bestuursla-
gen. Dat zijn verlammende zaken. Ieder-
een heeft daar eerlijke ergernis over.' 
Hoofdbestuurslid Peter van Agteren, ten-
slotte, vatte de stemming als volgt sa-
men: 'Het is nu het moment. De buiten-
wereld zit op ons te wachten. We hebben 
wat te melden. En de Vereniging zelf is 
overtuigd van haarcrisis. Wat wil je 
meer?Dit is een unieke kans om er iets 
aan te doen. Het is de midlife-crisis van 
Humanitas, dat kan na 45 jaar. 

KEES VAN DER WIEUERIK STIBBE 



°L(/i@u11-12E.-- 	(2(3°2 numtgag nu nog oprichten?' 
Op de perspectief discussie in 
Lunteren werd gesproken 
over de vraag "hoeveel toe-
komst heeft Humanitas?". 

Dat het vormingscentrum in 
de bossen lag was niet 
overbodig. Bij zulke veront-
rustende vragen werkt rust-
gevend geruis van de wind in 
de bomen als de niets-aan-
de-hand muziek in vliegtui-
gen tijdens de landing. Het 
voorkomt zenuwachtig nagel-
bijten. 
De vraag werd nog scherper 
geformuleerd: Als Humanitas 
niet bestond zouden we het 
dan oprichten? 

Is er 45 jaar na de oprichting reden om de 
vereniging te laten bestaan. Is er vol-
doende elan en flexibiliteit in huis om 
oude (overleefde) doelstellingen te verla-
ten en nieuwe te formuleren? 
Feit is dat de oude doelstelling - het 
bieden van een alternatief t.o.v. de con-
fessionele hulpverlening vrijwel ach-
terhaald is. Het mag niet zo zijn dat Hu-
manitas slechts nog zou dienen als alibi 
voor professionals, om onder de dek-
mantel van Humanitas eigen doelstellin-
gen na te jagen. De doelstellingen van 
de vereniging moeten op de toekomst 
gericht zijn en aansluiten op huidige 
maatschappelijke noden en ontwikke-
lingen. 

Vanuit dat uitgangspunt zie ik 8 taakter-
reinen voor een algemeen humanisti-
sche welzijnsorganisatie. 
Ik ben mij ervan bewust dat veel inspan-
ning, gedrevenheid en flexibiliteit ge-
vraagd zal worden van alle betrokkenen 
binnen de vereniging om die taakterrei-
nen zo te ontwikkelen dat het gewenste 
effect wordt bereikt. Humanitas heeft vol-
doende gezelschappen in huis die in het 

front van allerlei ontwikkelingen staan 
om te vertrouwen dat, als het actieve ka-
der de rijen sluit en die taakterreinen 
aanpakt, de vereniging nog jarenlang 
een uiterst nuttige rol zal kunnen vervul-
len in het welzijnswerk. 

Waarden 
In deze tijd, waarin alle oude maat-
schappij-idealen bankroet gaan en het 
cynisme onder de jongeren toeneemt 
(niet bij alle, gelukkig), het najagen van 
eigen belang de enige drijfveer lijkt te 
zijn, is het een goede ontwikkeling als er 
een landelijke vereniging bestaat die 
een aantal algemeen humanistische 
waarden tracht hoog te houden, zoals 
vrijheid in verantwoordelijkheid voor 
anderen bijvoorbeeld. 

Die waarden moeten geventileerd wor-
den en daarvoor zijn een ledenorgaan 
en kaderberichten onvoldoende. Er 
moet een goed public-relations-beleid 
worden ontwikkeld met een communica-
tie in drie richtingen: naar de samenles 
ving als geheel en in het bijzonder naar 
hen die geinteresseerd zijn in welzijns-
problematiek , naar de professionele 
werkers en naar de politiek. 
Het PR-beleid moet worden uitgebreid 
zowel wat betreft inhoud als bereik. 

Welzijnsondernemers 
Welzijnsondernemers zijn zij die op 
grond van humanistische waarden iets 
willen doen aan het welzijnswerk. Deze 
mensen moet een stimulerend organisa-
torisch kader worden geboden, teneinde 
hun energie zo effectief mogelijk te 
maken. 
Het vinden van deze welzijnsonderne-
mers is niet meer zo gemakkelijk als 
vroeger, toen de zuilen nog als netwerk 
fungeerden. Toch moet het mogelijk zijn 
een methodiek te ontwikkelen om de te 
activeren mensen in de samenleving op 
te sporen en te bundelen. 
Een manier om die potentiële welzijns-
werkers op te sporen is het aanbieden 
van een aantal concrete projecten waar-
uit mensen kunnen kiezen en waarmee 
ze aan het werk kunnen. Humanitas zou 
steeds zo'n 25 projecten moeten hebben, 
die aansluiten op problemen die Huma- 
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nitas signaleert in de samenleving. 

Vernieuwing 
Het is van belang dat er een permanente 
discussie over de waarden van het wel-
zijnswerk plaatsvinden teneinde dit 
steeds te kunnen vernieuwen. Als voor-
beeld zou ik de werkgroep VOICES wil-
len aanhalen, waar een nieuwe werk-
wijze wordt ontwikkeld ten aanzien van 
mensen die met het strafrecht in aanra-
king dreigen te komen. Er wordt bemid-
deld tussen dader en slachtoffer, en on-
der werking van het privaatrecht wor-
den afspraken gemaakt. Zo zouden meer 
voorhoedes met bij elkaar gebracht kun-
nen worden binnen Humanitas. 

Tegenwicht 
Het bieden van tegenwicht tegen de an-
dere machtsblokken in het welzijnswerk 
is een taak van Humanitas die welis-
waar afneemt, maar op sommige ge-
bieden nog steeds functioneert. Er is 
geen reden om deze taak af te stoten 
bijvoorbeeld op het gebied van de ver-
standelijk gehandicaptenzorg. Een 
nieuwe tegenwicht-functie ligt op het ge-
bied van het tegenwicht tegen de com-
mercialisatie van het welzijnswerk, 
waar winst het primaat heeft boven het 
welzijn van de clienten. 

Cliëntenbelangen 
De waarneembare trend dat de cliënten-
belangen hier en daar volkomen over-
schaduwd worden door de professione-
le. Een mogelijkheid om aandacht te ge-
ven aan de belangen van diegenen die 
geacht worden door het welzijnswerk te 
worden bediend zou aangeklopt kunnen 
worden bij consumentenorganisaties 
om hun aandacht hierop te vestigen, 
dan wel tot samenwerking te komen. 

Inbedding 
Het gevaar dat welzijnswerk steeds meer 
een frei schwebende factor wordt, speel-
bal van de politiek, moet worden be-
streden. 

Integratie van het professionele welzijns-
werk in de samenleving is een nood-
zaak. Dat zou kunnen beginnen met on-
ze eigen professionele afdelingen: VGZ, 
Jeugdhulpverlening en Kinderopvang. 

Europa 
De Europese eenwording maakt een in- 
ternationale krachtenbundeling tot een 
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overlevingsnoodzaak. Daarom zijn de 
bestaande en nog te ontwikkelen contac-
ten met Duitse en Belgische organisaties, 
vergelijkbaar met Humanitas, van groot 
belang. (Confessionele welzijnsorgani-
saties schijnen elkaar al gevonden te 
hebben). Teneinde niet buiten de boot te 
vallen als de europese grenzen wegval-
len zal aan het ontwikkelen van een in-
ternationale organisatie veel aandacht 
moeten worden besteedt. 

Solidariteit 

Drie duidelijke tendensen in de huidige 
maatschappij zijn aan te duiden met in-
dividualisering, emancipatie en secula-
risatie. 
In een maatschappij waarin de mens 
steeds meer op zichzelf wordt terugge-
worpen en zichzelf moet verdedigen in 
een wereld zonder orienteringskaders 
zijn wij terug bij het eerste taakterrein, 
dat van waarden die vastgehouden 
moeten worden. Want hoe positief die 
tendensen ook in verschillende opzich-
ten mogen zijn, er zitten ook kwalijke 
kanten aan. 
Veel van de taakterreinen kunnen wor-
den teruggevoerd naar deze laatste: de 
solidariteitsgedachte. Dit ouderwetse 
woord geeft nog steeds het beste aan wat 
Humanitas voorstaat, en we kunnen er 
trots op zijn. 

Naast de reeds genoemde voorwaarden 
voor succes, aandacht voor nieuwe taak-
terreinen en voldoende overeenstem-
ming daarover is nog een derde te noe-
men: samenwerking met andere organi-
saties. Het verdient aanbeveling te be-
studeren welke organisaties daarvoor in 
aanmerking komen. 

AAD VAN OOSTEN 

•) '45 JAAR NA DATO, BRON VAN VERNIEUWING 
OF STA-IN-DE-WEG', een door Marius Ernsting ge-
schreven nota, waarin de huidige positie van Huma-
nitas wordt geanalyseerd. 
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KERSTFEEST 
Het hele jaar solidair met de medemens 

Terwijl op het plein op een donkere decemberdag tien 
kerstbomen voor de gezelligheid elektrisch staan te 
branden, terwijl mijn katholieke buurman zich opmaakt 
om op de van ons geleende ovenbakplaat ook dit jaar 
worstebroodjes te maken (folklore), terwijl een humanis-
tische tenor op een kerstuitvoering zonder bedenking 
„Jesu was born of a many upon Christëmas day" (een 
vijftiende-eeuwslied) staat te zingen, terwijl kerstkalkoe-
nen en kerstvoordelen mij via mijn brievenbus worden 
opgedrongen, zit ik te peinzen hoe ik de vork aan de steel 
moet bevestigen, nadat ik in het humanistisch wooncen-
trum voor ouderen Aerenheem te Arnhem een avond 
heb meegemaakt over de gemakkelijker te stellen dan te 
beantwoorden vraag: Hoe beleven en vieren we de 
feestdagen? 
Het is alweer een jaar geleden dat Humanitas samen 
met het Humanistisch Verbond en de Vrije Gedachte 
licht liet schijnen op de beweegredenen voor het buiten-
kerkelijk denken; vanaf De Dageraad tot en met Weezen-
kas, HSHB en HIVOS. De ontwikkelingen hebben er toe 
geleid dat velen wat genuanceerder zijn gaan aankijken 
tegen het stereotiepe plaatje van de eens in de agenda's 
als christelijke feestdagen aangemerkte vrije dagen. 
Als lid van het Humanistisch Verbond vertelde B. 
Bloemsma over de oude mythen en symbolen van het 
menselijk verlangen naar en de behoefte aan de 
terugkeer van het licht als onderdeel van de natuur met 
haar midwintertijd èn haar midzomertijd. 
Vieren of beleven humanisten en andere buitenkerkelij-
ken in een gevoel van verbondenheid met „de natuur" 
de december-feestdagen op een eigen manier, in een 
eigen stijl? Zou het goed zijn zich bewust te worden van 
alles wat er langs verschillende wegen rond Kerstrr 's op 
ons afkomt? 
De aanwezigen werden aangespoord tot nadenken. 
Enkelen deden dit hardop en lokten een discussie uit, aie 
zelfs een ogenblik bijna in maatschappij-kritische sfeer 
geraakte. De grond-gedachte, waarin de meeste huma-
nisten zich waarschijnlijk in grote trekken kunnen vin-
den, behelst de gevoelens van gelijkheid van de mede-
mens en de vrijheid een persoonlijke invulling te geven 
aan de kerstdagen. Het gevoel van verbondenheid, van 
medemenselijkheid, tot over de grenzen heen, zou ech-
ter niet uitsluitend tijdens en terwille van Kerst getoond 
moeten worden. Ook op andere dagen van het jaar 
behoort men solidair jegens elkaar te zijn. 
Als de eetzucht, voor velen inherent aan de viering van 
Kerst (terwijl in verscheidene landen honger wordt gele-
den) ter sprake komt, kun je er op wijzen dat ieder mens 
ook op dat punt een eigen verantwoordelijkheid draagt. 

W. K. VAN LOON, 
Voorzitter Stichtingsbestuur 
Aerenheem. 
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Kwijtschelding 
Al een aantal jaren krijg ik 
kwijtschelding van onroe-
rend goedbelasting omdat 
mijn inkomen op het mini-
mum-niveau ligt. Dit jaar 
kwam ik plotseling niet in 
aanmerking omdat mijn inko-
men te hoog zou zijn. Hoe kan 
dat? 

Het hebben van een mini-
mum-inkomen is op zich niet 
voldoende voor kwijtschel-
ding. De belastingdienst kijkt 
naar de betalingsruimte die 
overblijft na aftrek van de (ka-
le) huur, van regelmatig te-
rugkerende hoge ziektekos-
ten en van het voor u gelden-
de normbedrag. Dat laatste 
bedrag is afhankelijk van hoe 
u woont of hoe uw huishou-
ding is samengesteld. 
Nu zijn deze kwijtscheldings-
normen in 1990 in twee fasen 
verhoogd om er voor te zor-
gen dat mensen met een mi-
nimuminkomen hun koop-
kracht behouden. 
Als u uw verzoek om kwijt-
schelding voor 1 juli hebt in-
gediend is de belastings-
dienst nog van de oude - la-
gere - normbedragen uitge-
gaan. Het kan zijn dat daar 
de reden van de afwijzing 
ligt. Hebt u de aanslag nog 
niet betaald of is er na de be-
taling nog geen drie 
maanden verstreken, dan 
kunt u alsnog om kwijtschel-
ding vragen aan de directeur 
van de belastingen. Hij be-
oordeelt uw verzoek op-
nieuw, en wel aan de hand 
van de nieuwe normbe-
dragen. 
Voor alle mensen met een 
laag inkomen die in de toe-
komst kwijtschelding van be-
lastingen (onroerend goed-
belasting, maar ook plaatse-
lijke belastingen zoals riool-
recht), waterschapsheffing en 
inkomstenbelasting en pre-
mieheffing willen vragen 
dreigt overigens een regel-
rechte ramp. 
In de nieuwe Invorderings-
wet die op 1 januari 1991 van 
kracht wordt, staat namelijk 
onder meer dat alleen men-
sen die een inboedel bezitten 
die bij openbare verkoop 
minder dan duizend gulden 
opbrengt recht hebben op ge-
hele of gedeeltelijke kwijt-
schelding van de opgelegde 
belasting. In de praktijk blijkt 
echter dat de inboedel van 'n 
alleenstaande of van 'n gezin 
met een minimum-inkomen 
al snel twee- tot drieduizend 

Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Vragen kunnen worden 

opgestuurd aan 
Postbus 71, 1000 AB 

Amsterdam. Zet op de 
enveloppe: '0 zit dat zo'. 

gulden opbrengt. 
Daardoor zou kwijtschelding 
van belasting praktisch niet 
meer mogelijk zijn en hon-
derdduizenden mensen met 
een laag inkomen zouden 
daarvan de dupe worden. 
Dat kan natuurlijk niet de be-
doeling van de wet zijn en 
daarom wordt door de ge-
meenten en door de Tweede 
Kamer druk uitgeoefend op 
de minister om de wet op kor-
te termijn aan te passen. Dat 
moet dan wel voor 1 januari 
gebeuren, omdat anders de 
gevolgen voor de laagstbe-
taalden desastreus zullen 
zijn. 

Eenmalige toelage 
Wie komt in aanmerking voor 
de eenmalige uitkering van 
f 50,-en waar moet ik die 
aanvragen? 

De eenmalige toelage is be-
doeld voor uitkeringsgerech-
tigden die door de gewijzigde 
belasting- en premieheffing 
minder vakantiegeld hebben 
gekregen, waardoor hun in-
komen onder het bijstandsni-
veau komt te liggen. Boven-
dien wordt met de toelage het 
koopkrachtverlies in 1990 
voor bejaarden met een klein 
aanvullend pensioen onge-
daan gemaakt. 

gaat om: 
alleenstaande AOW-ers 

AOW-ers met een partner 
jonger dan 65 jaar 
alleenstaande AOW-ers 
met kinderen jonger dan 18 
jaar. 

- mensen met een AWW-uit-
kering die geen kinder on-
der de 18 jaar hebben. 

- alleenstaanden met een 
AAW/WAO-uitkering met 
een aanvulling tot het mi-
nimum. 

- mensen met een IOAW- en 
IOAZ-uitkering die deze uit-
kering al op 1 januaria 1990 
hadden. 

De eenmalige toelage zal zo-
veel mogelijk in de maand 
december 1990 worden uitbe-
taald door de instantie die ook 
de uitkering versterkt. 
Dat betekent dat mensen die 
voor de toelage in aanmer-
king komen deze niet zelf hoe-
ven aan te vragen. Alleen 
diegenen die in de loop van 
1990 65 jaar zijn geworden 
moeten wel zelf een aanvra-
ge indienen bij de Sociale 
Verzekeringsbank. Maar dat 
geldt weer niet voor mensen 
die voor hun 65-ste jaar al een 
AWW-uitkering hadden. 

AOW en emigree 
naar de US 
Een van mijn familieleden is 
jaren geleden naar de Ver-
enigde Staten geëmigreerd. 
Hij is nu 65, maar hij krijgt 
slechts een pover AOW-pen-
sioen, hoewel hij tot zijn 45e in 
Nederland woonde en AOW-
premie betaalde. Hoe kan dat 
als hij van zijn 15e jaar tot zijn 
45e voor de AOW verzekerd 
was? 

Het recht op 'n volledige 
AOW-pensioen wordt over 
een periode van 50 jaar opge-
bouwd. Voor elk jaar dat men 
niet is verzekerd vindt een 
pro-rata vermindering 
plaats. 
Het familielid, over wie u 
schrijft kon tot voor kort, 
slechts aanspraak maken op 
een gedeeltelijk AOW-pen- 

sioen, berekend naar het 
aantal jaren waarover hij of 
zij sinds 1957 (het jaar dat de 
AOW van kracht werd) voor 
de AOW verzekerd was. Hij of 
zij miste daarmee de zoge-
naamde „overgangsvoorde-
len", de jaren tussen de 15e 
verjaardag van betrokkene 
en het invoeringsjaar 1957. 
Maar vanaf 1 november van 
dit jaar worden deze jaren-
als men tijdens die periode in 
Nederland woonde of werkte 
- nu ook als verzekerde jaren 
beschouwd, waardoor recht 
op een hogere AOW-pen-
sioen ontstaat. 
Dat is het gevolg van een ver-
drag over sociale zekerheid 
tussen Nederland en de V.S. 
dat nu in werking is getreden. 
Om voor een hoger AOW-
pensioen in aanmerking te 
komen moet betrokkene: 
- voor 1 januari 1957 in Ne-
derland hebben gewoond of 
gewerkt 
- ooit na 31 december 1956 
verplicht of vrijwillig verze-
kerd zijn geweest voor de 
AOW 
- na de 59e verjaardag ten-
minste zes jaar in Nederland 
of de VS hebben gewoond 
- ook nu in de VS of in Neder-
land wonen 
- de Amerikaanse of Neder-
landse nationaliteit hebben. 
Ook voor mensen die nu in 
Nederland wonen kan het 
verdrag uitzicht bieden op 
een hoger pensioen. Het gaat 
dan om mensen die een niet 
volledig AOW-pensioen ont-
vangen en tot dusverre niet 
voor de overgangsvoordelen 
in aanmerking kwamen. Zij 
zijn naar de VS gegaan en na 
verloop van tijd terugge-
keerd. Maar omdat zij na hun 
59ste verjaardag minder dan 
zes jaar in Nederland woon-
den, kregen zij die 
overgangsvoordelen nog 
niet. Sinds de inwerkingtre-
ding van het verdrag kan het 
zijn dat ook de jaren dat men 
in de VS woonde of werkte 
voor deze „zes-jaren-eis" 
meetellen. 

T. van den Brink 

h-Inrijsui2 	 
hoilminenzen 
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Leven in de brouwerij 
Al diverse keren is de gedach-
te bij mij opgekomen. De ge-
dachte 'mag je tegenwoordig 
nog wel in rust oud zijn?' Is 
teruggetrokken oud zijn nog 
wel aanvaardbaar? Kun je 
met goed recht nog wel beza-
digd oud zijn? 

Moet je je momenteel als oudere niet in 
alle bochten wringen om tenminste de 
schijn op te houden van een niet-oud-
imago? Of een houding van 'ik-ben-oud, 
maar-ik-doe-er-wat-aan'? 
Dat wil zeggen, aan alle kanten laten 
merken dat je nog volop in de markt 
bent, nog volop meedoet aan van alles 
en nog wat dat om ons heen te koop is. 
Dat je sport en speelt, werkt en draaft. 
Maatschappelijk geïnteresseerd bent, 
als vrijwilliger aktief. 
Mijn hemel wat een adembenemende 
bedrijvigheid. Wat een grandiose ont-
kenning van menselijke luiheid die op 
geforceerde wijze onder stoelen of ban-
ken wordt geschoven. 
Heremetijd, wat doen we toch veel. 
Wat horen we er toch bij. 
Wat is onze agenda toch overvol. 
Overvol? Een niet zelden gehoorde 
klacht van gepensioneerden. Het status-
symbool van de zich respecterende, de 
zich geëmancipeerd wanende oudere 
mens. 
Hollen of stilstaan? Tegenwoordig is het 
voor ouderen hollen geblazen. 
Ik heb er steeds in geloofd en ben er nog 
altijd van overtuigd. Apatisch niets 
doen, volstrekte terzijdenheid en ongeïn-
teresseerdheid brengen een weinig zin-
vol bestaan in beeld. 
Bemoeienis en activiteit betekent ten alle 
tijden leven in de brouwerij. En leven in 
de brouwerij lijkt waardevoller dan suffe 
bewegingsloosheid. 
Maar tegelijk is er de twijfel. 
Zeker, rust roest, maar moet die roest dan 
vermeden worden door hyperactiviteit? 
Door overdreven hollen en vliegen, door 
overladen planboekjes, door krappe  

tijdsschema's en jachtigheid? Door 
amechtig zichzelf voorbij lopen? 
En dat alles dan onder het mom van be-
trokken meedoen, van emancipatie? 
Mag het een onsje minder zijn, alstu-
blieft? 
Ongetwijfeld zullen de actieve mensen 
zo'n lauwhartigheid verfoeien. 
Zullen zijn twijfelen over de waarachtige 
inzetbereidheid van wie niet zo nodig al 
zijn of haar tijd om wil zetten in draafge-
drag, in kunst en vliegwerk. 
Maar als hart en ziel nou eens naar rust 
uitgaan. Naar een bescheiden, bezon-
nen wijze van meedoen, die veel tijd en 
weinig haast vraagt. Naar meedoen op 
alternatieve wijze. Naar meedoen vrij 
van hernieuwde werkstress. Naar mee-
doen op zo'n elfst-en-dertigst. Naar mee-
doen op basis van een kleine inbreng. 
En dat dan ook nog ter meerdere eer en 
glorie van de meedoener zelf. Met volko-
men erkenning van het tal der jaren, die 
niet overdreven moet worden ingeschat, 
maar die als capaciteitsbeperkende in-
vloed ook niet buiten de werkelijkheid 
moet worden gezien. 
Heeft de mens recht op een rustige ou- 

Een grandioze ontkenning 
van luiheid 

wordt onder stoelen 
en banken 
geschoven 

derdom? Jarenlang is het antwoord vol- 
mondig ja geweest. Tegenwoordig is het 
punt van discussie. 
De voorhoede van georganiseerde ou-
deren wil feitelijk iedereen van de stoel. 
Ook de Jong Oud Trust streeft naar een 
actieve betrokkenheid van ouderen. 
Maar de JOT bedoelt het als gekozen le-
vensstijl. Een stijl die toegankelijk moet 
zijn voor wie er bewust voor opteert. 

De JOT ziet een actief betrokken ouder-
dom niet als verplicht leefpatroon, waar-
aan voor ouderen niet meer te ontkomen 
is, omdat men anders niet meer voor vol 
zou worden aangezien. 

Het lijkt alsof wij mensen ons met het 
grootste gemak van het ene uiterste naar 
het andere bewegen. Eerst hoeven ou-
deren niets, omdat aangenomen wordt 
dat ze niet willen en ook niet kunnen. 
Dan wordt het 'willen en kunnen' in twij-
fel getrokken. En natuurlijk in veel geval-
len ook terecht, want heel wat ouderen 
willen en kunnen maatschappelijk hun 
partijtje meeblazen, zodat we er voor 
moeten zorgen dat wie wil en kan ook in 
de gelegenheid is. Maar dan stellen we, 
dat ouderen van die gelegenheid ge-
bruik moeten maken. 
En of ze het allemaal willen? Nee, na-
tuurlijk, maar daartoe moeten ze dan op-
gevoed worden. 
En met dat laatste wordt 'het scheppen 
van mogelijkheden' uitgebreid in de 
richting van dwang. Ouderen moeten 
emanciperen. Ouderen moeten mee-
doen, of ze willen of niet. 
Laat ouderen dat wel of niet meedoen, 
nou óók zelf uitmaken. Een opdracht die 
emancipatie-fanatici nogal moeilijk valt. 
De ideologie is door hen 'heilig ver-
klaard. En daarmee worden ouderen 
opnieuw van subject tot object. 
Het object van de herop te voeden cate-
gorie. Wie niet meegaat in de cultus van 
de actieve ouderen, verspeelt het recht 
op volwaardig burgerschap. Slechts ac-
tieve ouderen zijn in tel. 
Nogmaals, laat ieder mens die ouder 
wordt daar nou zelf zijn of haar keus in 
bepalen. Schep zo veel mogelijk moge-
lijkheden opdat mensen een aktieve der-
de levensfase kunnen meemaken, maar 
laat na actief bestaan tot verplichte leef-
stijl te verheffen. 
Moeten mensen oud worden om steeds 
opnieuw de les gelezen te krijgen? 
Het lijkt me een anti-emancipatorische 
daad. 

MICHAEL KERKHOF 
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GASTOUDERS 
De gemeente Haarlemmer- 
meer verleent een subsidie 
aan Humanitas Gastouder- 
gezinnen Haarlemmermeer. 
Daardoor kan de plaatselijke 
gastoudercentrale uitbrei-
den. Dat betekent ook dat er 
veel meer gastgezinnen no-
dig zijn. Die behoefte is nu al 
heel groot, want er is meer 
aanbod dan plaatsingsmoge-
lijkheid. Christel Lammers, 
consulente van de centrale in 
Hoofddorp, wil volgend jaar 
thema-avonden organiseren 
voor gastouders, waar pro-
blemen kunnen worden be-
sproken. Ook wordt het 
spreekuur uitgebreid. Be-
langstellenden kunnen langs 
komen op maandagmiddag 
en op woensdag- en donder-
dagochtend. Een afspraak is 
niet nodig. 

FINANCIELE KNOOP 
In zo'n 400 projecten zorgver-
nieuwing in de gezondheids-
zorg doet men momenteel zijn 
best om te laten zien dat zorg 
beter, goedkoper en effi-
ciënter kan. Patiënten kun- 

nen langer thuisblijven, wor-
den minder van het kastje 
naar de muur gestuurd en 
hulpverleners lopen elkaar 
minder voor de voeten, daar 
gaat het in de praktijk alle- 

maal om. Volgens een artikel 
in de Volkskrant van de heer 
G. Schrijvers zal er een uit-
drukkelijke stap aan moeten 
worden toegevoegd. Veel 
vanzelfsprekende oplossin-
gen blijven uit, omdat de fi-
nanciële regelgeving weinig 
uniform is. Wie betaalt wat en 
wanneer. Er zal met name 
een goed geïnformeerd finan-
cieel beleid voor de gezond-
heidszorg moeten worden 
ontwikkeld. 

RECHT OP INFORMATIE 
Mag een mens weten waar 
hij of zij aan toe is als het om 
het eigen (vege) lijf gaat? 
Logisch lijkt ja, maar mensen 
zijn meesters in betutteling en 
broeders-hoederschap. Zelfs 
de informatie over de eigen 
staat van gezondheid blijkt 
dan een discussiepunt. Maar 
in de nieuwe richtlijnen voor 
het inzagerecht van de Ko-
ninklijke Maatschappij voor 
geneeskunde staat het nu on-
omwonden. Wie zijn eigen 
medisch dossier wil inzien, 
heeft recht op inzage, ook al 
achten anderen dat niet in het 
belang van de betrokkene. 

Slechts in uitzonderingsge-
vallen (dus toch!) kan er vanaf 
geweken worden, bijvoor-
beeld als er via de verstrekte 
informatie gevaar dreigt voor 
publiek en/of iemands omge-
ving. 

ZWAKZINNIGENZORG 
Drs. A. Krol stelt dat er 500 
miljoen extra nodig is om de 
kwaliteit van de zwakzinni-
genzorg te verbeteren. De 
heer Krol is voorzitter van de 
sectie Zwakzinnigenzorg van 
de Nationale Ziekenhuisraad 
(NZR). 
Van staatssecretaris Simons 
van Volksgezondheid mogen 
instellingen voor verstande-
lijk gehandicaptenzorg in 
1991 evenwel maar 20 mil-
joen méér uitgeven. Een fors 
verschil tussen het nodig ge-
achte en het beschikbare dus. 
Een van de wensen van Krol 
is onder andere om de capa-
citeit van dagbestedingsmo-
gelijkheden in tehuizen uit te 
breiden. Momenteel is er voor 
40 procent van de gehandi-
capten in tehuizen en interna-
ten géén dagbestedingspro-
gramma. 
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Zangkoor 
In november heeft het zang-
koor van Hu manitas uit Be-
verwijk de eerste prijs gewon-
nen tijdens een zangconcours 
in Brabant. De jury, die even-
als het publiek vol enthou-
siasme over de prestatie van 
de Beverwijkers was, gaf zelfs 
het predikaat 'met lof' aan de 
zangers. Onder leiding van 
dirigent Frans Kocx, bracht 
het Humanitaskoor Beverwijk 
verschillende vrije en ver-
plichte nummers ten gehore. 
De humanistische zangers 
hadden concurrentie van 
dertien andere koren uit alle 
delen van het land. 

Zangkoor Humanitas 

Cer3 
D 
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Lochem 
Het gemeentebestuur van Lo-
chem heeft de Stichting Hu-
manitas een terrein aangebo-
den datnu nog in gebruik is 
als trapveldje. De stichting 
wil daar huisvesting voor 
geestelijk gehandicapten 
bouwen. Al eerder had de 
stichting de gemeente laten 
weten belangstelling te heb-
ben voor het veldje van 
13.000 vierkante meter. Het 
bestemmingsplan van de ge-
meente voorziet in bijzondere 
woonvormen op het kavel, 
dat nu aan de Stichting Hu-
manitas is toegewezen. Een 
tehuis voor verstandelijk ge-
handicapten past daar pre-
cies in, zo meent de ge-
meente. 

Hobby 170 
De tentoonstelling Hobby '70, 
georganiseerd door de afde-
ling Zuid Drenthe, heeft 
10.704 betalende bezoekers 
getrokken. Het is de elfde keer 
dat deze tentoonstelling in 
Hoogeveen wordt georgani-
seerd. Het doel van de mani-
festatie is om mensen die 
geen hobby hebben, in con-
tact te brengen met mensen 
die wel een hobby hebben. 
De organisatie van Hobby '70 
heeft al zestig aanmeldingen 
gehad van mensen die er in 
1992, de volgende keer dat er 
een tentoonstelling wordt ge-
houden, bij willen zijn. 

Eremedaille 
Op grond van het vele werk 
dat hij gedurende 25 jaar 
voor de samenleving in 
Hoogeveen heeft verzet, is Jan 
Renken, voorzitter van de Af-
deling Zuid Drenthe en lid 
van het Hoofdbestuur van 
Humanitas benoemd tot ere-
burger van de Gemeente 
Hoogeveen. De eremedaille 
werd hem uitgereikt tijdens 
de tweejaarlijkse tentoonstel-
ling van vrije-tijdsbesteding 
Hobby'70. Herman Tjeenk 
Willink kon deze voor héél 
Humanitas eervolle benoe-
ming bekendmaken bij de  

aanvang van de AVA'90 in 
Amersfoort. Jan Renken was 
daar zelf niet bij in verband 
met de uitreiking van de bij-
behorende eremedaille. Als 
eerste besluit van deze AVA 
keurde de vergadering daar-
om een voorstel van de voor-
zitter om hem per gelukstele-
gram te feliciteren bij accla-
matie goed. 

De redactie van Van Mens tot 
Mens, waarvan Jan Renken 
sinds enkele jaren 66k voor-
zitter is, wil zich graag bij de-
ze felicitaties aansluiten. 

Foto: Gerrit Boer 
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Deze oproep mag op het 
eerste gezicht vreemd lij-
ken in dit blad: er zijn im-
mers andere organisa-
ties die zich inzetten voor 
behoud van monumen-
ten en andere zaken die 
te maken hebben met on-
ze volkscultuur. De hang 
naar het verleden is één 
van de belangrijkste 
kenmerken van de mens. 
Men zoekt ergens hou-
vast; het verleden is een 
vast en bekend punt. 

Ieder zal zich het heftige protest 
herinneren toen in 1987 onze toen-
malige minister van WVC het 
Openluchtmuseum te Arnhem 
dreigde te sluiten. Welke beteke-
nis heeft nu het draaiorgel hierin? 
Gedacht wordt dat het draaiorgel 
een typisch Nederlands fenomeen 
is. In zekere zin is dat niet het ge-
val! Het orgel kent een lange ge- 

schiedenis; de oorsprong ligt in landen 
als Italië, Frankrijk en Duitsland. Het wa-
ren eerst kleine orgels, vaak ingebouwd 
in klokken en ander meubilair. Pas in de 
18de eeuw begon het orgel de straat te 
veroveren. De behoefte aan meer klank-
volume werd steeds sterker en zo wer-
den instrumenten in de loop van de tijd 
groter. 
Was het draaiorgel eerst bekend als 
buikorgel, de nieuwe instrumenten wer-
den te groot en te zwaar om te worden 
gedragen. Zo kwam het orgel op een 
wagen te staan om her en der de vrolijke 
klanken rond te kunnen strooien. Vaak 
werd door de orgelman bij het orgel ge-
zongen. De tekst van het lied stond dan 
op een doek, de zogenaamde smartlap. 
Behalve op straat deden draaiorgels ook 
dienst op de kermis en - vooral in zuide-
lijk Nederland en Vlaanderen - in dans-
zalen. 
In de loop van de tijd zijn vele ver-
nieuwingen aan het orgel aangebracht. 
In 1892 werd in Frankrijk het systeem uit-
gevonden, waarbij het muziekpatroon 
werd geponst in kartonnen boeken in 
plaats van gestoken op een houten cylin-
der. Voordelen: de muzieknummers kre-
gen een onbeperkte lengte, het maken 
van boeken was aanzienlijk goedkoper 
en het repertoire kon 'up-to-date' blijven. 
Tevens was het mogelijk veel meer mu-
ziek bij het orgel te hebben dan de 8 of 9 
nummers op een cylinder. 
Tot zover is er niets specifiek Nederlands 
aan het draaiorgel. Ook in vele andere 
landen, zoals de meeste Westeuropese, 
komen wij orgels tegen. Wel specifiek 
Nederlands, is het orgel op straat, het 
pierement. Hoe is deze ontwikkeling ge-
weest? 
In 1875 werd te Amsterdam het eerste 
orgelverhuurbedrijf gevestigd. Er zou-
den er meer volgen. Als een exploitant 
zijn orgel goed onderhield kreeg hij het 
volgende jaar een mooier orgel. Door dit 
premiesysteem bleef het orgel op peil, 
wat elders vaak niet het geval was. Een 
ander positief punt in ons land was het 
vergunningensysteem. Elke exploitant 
had een bepaalde wijk of plaats. Een 
klantenkring werd opgebouwd en on-
derlinge concurrentie van exploitanten 
werd aldus in zekere banen geleid. Bij-
komende factor is onze stedenbouw; het  

orgel kwam vooral op grachten heel 
goed tot uiting. 
Genoemd zijn reeds orgels op de kermis 
en in de danszaal. In de loop van de tijd, 
tot in de jaren dertig, werden de orgels 
steeds grootser en fraaier. Toen echter 
begon de concurrentie met andere ge-
luidsbronnen zoals grammofoon. Ook op 
straat werd de exploitatie moeilijker, on-
der meer door toenemend verkeer en op-
gelegde beperkingen via de vergunnin-
gen (zoals verboden gebieden in ste-
den). In andere delen van de wereld, 
zoals in de USA, begon men onze draai-
orgelmuziek te waarderen. Het duurde 
dan ook niet lang tot de eerste orgels 
overzee gingen (enkele reis). 
Het besef groeide dat er iets moest ge-
beuren en zo werd in 1954 door enkele 
liefhebbers de Kring van Draaiorgel-
vrienden opgericht. Behoud van het 
draaiorgel is hoofddoelstelling van deze 
nu circa 1600 leden tellende vereniging. 
Het ledental van de vereniging groeit de 
laatste jaren gestaag. In 1956 werd te 
Utrecht het Nationaal Museum „Van 
Speelklok tot Pierement" gevestigd. Di-
verse stichtingen met als doel het be-
houd van één of meer draaiorgels, wer-
den in den lande opgericht. Mede door 
dit alles kunnen wij nog steeds draaior-
gels beluisteren! Er vindt zelfs- zij het op 
bescheiden schaal - nieuwbouw van or-
gels plaats. 
Dat het orgel niet verloren mag gaan zal 
duidelijk zijn. Het behoort tot ons cultuur-
bezit en de muzikale en folkloristische 
waarde is zeer groot. Voor een niet onbe-
langrijk deel was het draaiorgel één van 
de middelen van bestaan voor woonwa-
genbewoners. Nog steeds zijn er families 
in ons land die de omgeving voorzien 
van orgelklanken en vaak zelf de instru-
menten onderhouden. Bekend is dat Hu-
manitas zich ook heeft ingezet voor het 
lot van woonwagenbewoners. 
Het moet mogelijk zijn het orgel overal in 
den lande te behouden. Verdwijning zou 
alleen maar een nog verdere verarming 
van onze samenleving geven. Denkt u 
hier ook eens aan bij het zien van de 
centenbak van de orgelman! 

HENK HIDDINGA, 
Bestuurslid van de Kring van Draaiorgel vrienden, 

Gewest Overijssel 
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