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Sociaal pension 
De gemeente Hengelo en de 
plaatselijke afdeling van Hu-
manitas hopen van het Minis-
terie van WVC subsidie te 
krijgen voor het opzetten van 
een sociaal pension. Het mi-
nisterie wil twee proefge-
meenten aanwijzen voor een 
opvanghuis voordak- en 
thuislozen. Per opvangplaats 

is een subsidie van vijfdui-
zend gulden beschikbaar. 
Maar ook zonder hulp van de 
centrale overheid denkt Hu-
manitas de plannen door te 
kunnen zetten. De gemeente 
wil zestigduizend gulden in 
het project steken. De afde-
ling denkt 120.000 gulden no-
dig te hebben om een sociaal 
pension te laten draaien. 

Milieu 
Het Humanistisch Studiecen-
trum Nederland organiseert 
dit jaar een symposium over 
de toekomst van het milieu 
onder de titel Groei en Even-
wicht. Sprekers zijn afkomstig 
van de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbe-
leid, het chemieconcern 
DSM, Landbouwuniversiteit 
van Wageningen en de Eras-
musuniversiteit. Ook oud-mi-
nister van Milieu, Ed Nijpels, 
en voorzitter van het Wereld 
Natuur Fonds Nederland, 
houdt een lezing. 

UITSLAG 
HUMANITAS-HARTEWENS 

LOTERIJ 
Op woensdag 23 januari werd de trekking verricht 
door notaris Mr. J.B. van Nieuwland, te Rot-
terdam. 
De uitslag luidt als volgt: de hoofdprijs is gewon-
nen door B.W. Kloosterhuis, Groningen; 
f 1000,— is gewonnen door E. Boontjes Buurse-
ma, Amstelveen; L. v. Ottele, Oosterhout; H. 
Clerkx, Heusden; B. Dijkhuizen, Dordrecht; W. 
Arends, Emmen; C. B. v.d. Slot, St.-Maartens-
brug; G. Wijnhout, Wesepe; F. P. Hefsloot, 
Zwaag; G. v.d. Schaaf, Stiens; M. Geenen, Zeist. 

De prijs van f 100,— is gewonnen door G.J. An-
holts, Amsterdam; W. A. Bijsterveld, Den Haag; 
H. v. Lammeren, Dordrecht; C. H. de Vries, 
Veendam; Y. W. Blok, Den Haag; D. Valle Beni-
tez, Zwijndrecht; G. Knor, Emmen; A. Arends, 
Nieuw Dordrecht; F. Steenbergen, Enschede; M. 
v.d. Velden, Amsterdam. 

bij het gedachten goed van 
haar partij. Ten tweede haar 
waardering voor de prakti-
sche vorm, waarin Humani-
tas aan een humanistische 
mensvisie inhoud geeft, prag-
matisch en kleinschalig. Ten 
derde de moed van Aad om 
als enige man zitting te ne-
men in het bestuur van het 
Ribbius Pelletier-fonds en ten 
vierde zijn inspirerende inzet 
voor het HSN, het Humanis-
tisch Studiecentrum Neder-
land. En tenslotte: omdat zij 
Aad van Oosten een aardig 
en waardevol mens vindt. 
En dat laatste is eigenlijk al 
genoeg voor een Valentijns-
hulde. 

Fusie 
Per 1 januari 1991 zijn de 
Kruiszorg en verschillende 
organisaties voor Gezins- en 
Bejaardenzorg in Rotterdam 
gefuseerd tot één organisatie. 
De stichting Thuiszorg Rot-
terdam. 
In de nabije toekomst zal de 
nieuwe stichting nog meer af-
zonderlijke organisaties op-
slokken en dan in totaal 6000 
personeelsleden tellen en 
zo'n 35.000 klanten hebben. 
Maar niet iedereen doet mee 
aan de versmelting tot een 
thuiszorg-moloch. Het Gere-
formeerde Centrum voor 
Welzijnsbehartiging, toonde 
tot nu toe weinig trek in de 
fusie. Verder voelt ook de 
thuiszorg van Humanitas Rot-
terdam weinig voor opgaan 
in één groot geheel. Humani-
tas wil buiten de fusie en dus 
zelfstandig blijven. 
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RUMANITAS 

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

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

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

medebewoners van deze 
planeet. 

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

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

gaan in per 1 januari daarop- 
volgend. 

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

sterdam. 

Valenlijn voor Aad 
Bloemen voor Valentijnsdag 
kan je zomaar krijgen of om 
(een reeks van) goede rede-
nen. Dat laatste was het ge-
val met de bloemengroet in 
verkiezingstijd van Yvonne 
van Wagensveld, D66-Sta-
tenkandidaat in Noord-Hol-
land aan Aad van Oosten, se-
cretaris-directeur van Huma-
nitas. 
Zij noemde zelfs vijf goede re-
denen voor haar keuze: ten 
eerste waardering voor door 
Aad van Oosten veelvuldig 
uitgedragen waarden van 
het Humanisme, dat naar 
haar mening nauw aansluit 
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menselijk 
Elke dag maken duizenden vrijwilligers van Humanitas het 
leven van talrijke mensen een beetje dragelijker. Hun scherp-
ste werktuig is hun inzet. Sommigen laten hun vakantie er 
voor staan. De betaling is nul en de openlijke waardering 
blijft soms ook uit. Toch zijn ze niet klein te krijgen. 'Zonder 
vrijwilligers staat Nederland op zijn kop', meent er één. 'De 
grondgedachte achter Humanitas moet doorgang krijgen. 
Daar doe ik het voor.' 

Verstand op nul, blik op oneindig. Met 
dat devies gaat Anja de Jong uit Gronin-
gen één keer per jaar als vrijwilligster 
mee met een kindervakantiekamp van 
Hu manitas. Daar werkt ze in de keuken. 
'Ik werk van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat', vertelt ze. 'Werken in de 
keuken betekent dat je het eerst opstaat 
en het laatst van iedereen naar bed 
gaat. Het is gewoon een baan. Dit moet 
je leuk vinden, anders kom je er niet 
doorheen.' Anja is een soort beroepsvrij- 

willigster, eentje die zich al vele jaren 
zonder tegenprestatie inspant voor het 
goede doel. Vroeger ging ze al op pad 
met de collectebus. De laatste jaren zet 
ze zich in voor Humanitas. Ze helpt op 
het gewestelijk bureau in Groningen met 
het bijhouden van de ledenadministra-
tie. Ook verzorgt ze een bulletin, typt het 
en zorgt dat het wordt verzonden. Ze is 
actief betrokken bij de voorbereiding 
van het kindervakantiekamp, waarbij 
Humanitas een vakantie verzorgt voor  

kinderen die het sociaal een beetje moei-
lijk hebben. 'Alles bij elkaar beslaat mijn 
vrijwilligerswerk wel een halve baan', 
meent zij. 
Verspreid over het hele land steken on-
geveer zevenduizend vrijwilligers hun 
handen uit de mouwen voor de projec-
ten van Humanitas. Hun bijdragen va-
riëren van typewerkzaamheden tot hulp 
in bejaardentehuizen. Soms is het werk 
zwaar, vooral wanneer vrijwilligers te 
hulp schieten bij mensen die veel verzor-
ging nodig hebben, zoals sommige be-
jaarden of verstandelijk gehandicapten. 
Ook steken vrijwilligers veel tijd en ener-
gie in hun bezigheden. Telkens weer 
gaan die duizenden vrijwilligers er te-
genaan met een pittige dosis persoonlij-
ke inzet, zonder dat daar enige financië-
le beloning tegenover staat. 
Bepaald geen fluitje van een cent, want 
een vrijwilliger neemt verplichtingen en 
verantwoordelijkheden op zich, waar hij 
niet zo maar onderuit kan komen. Wie 
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vrijwilliger wordt zit bijna net net zo vast 
als iemand die een contract sluit. 
'Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend', 
zegt Nel Groenland, lid van de afdeling 
Alkmaar. Zij werkt mee aan het 
vriendschappelijk huisbezoek, een lo-
kaal project van de afdeling Alkmaar, 
waarbij alleenstaanden één of twee keer 
per week visite krijgen van medewerkers 
van het project. 'Er zijn mensen die op je 
rekenen vervolgt mevrouw Groenland. 
'Dat vertellen we altijd aan de nieuwe 
vrijwilligers. Af en toe ontvang ik een 
bloemetje of een zak sinaasappelen van 
degenen waar ik regelmatig op bezoek 
kom. Ik denk dat een aantal mensen zich 
zonder deze bezoeken behoorlijk een-
zaam zou voelen. Wat wij doen is in feite 
het overnemen van de taak die anders 
aan de levenspartner van deze mensen 
zou toebehoren. Ik vind dat de maat-
schappij is vereenzaamd. Vroeger was 
het normaal dat de buren te hulp kwa-
men als er iemand ziek thuis lag. Het 
klinkt misschien een beetje hoogdra-
vend, maar ik vind vrijwilligerswerk een 
soort roeping. Het moet in je zitten. Van 
huis uit moetje een beetje sociaal bewo-
gen zijn. Daar wil ik niet voor worden 
betaald. Dan zou het net lijken alsof ik 
verplicht was om de dingen te doen die 
ik nu uit vrije wil doe. Terwijl ik aan het 
vrijwilligerswerk net zo vast zit als 
iemand met een baan aan zijn werk. Ik 
wil niet worden afgekocht voor mijn in-
spanningen. Deze mentaliteit proef ik bij 
al onze vrijwilligers.' 
Vrijwillgerswerk vind ik heel belangrijk', 
zegt Anja de Jong uit Groningen. 'Ik vind 
het jammer dat mensen allemaal wer-
ken. Niemand heeft nog tijd om iets an-
ders te doen. Ik zit in de oudercommissie 
van de school. We kunen bijna geen me-
dewerkers vinden als we iets willen or-
ganiseren. De mensen leven tegenwoor-
dig zo op zichzelf. Zoveel mensen kijken 
niet verder dan hun salaris en hun huis-
je. Voor het kindervakantiekamp kunnen 
wij vrij makkelijk vrijwilligers krijgen 
Ook veel jongeren. Totdat die eenmaal.  
zijn getrouwd en aan een carrière bou-
wen. Dan is dat over. Ik heb altijd op het 
standpunt gestaan dat je iets voor een 
ander over moet hebben.' 
Die sociale bewogenheid is één van de 
drijfveren van degenen die zich in het 
vrijwilligerswerk storten. Maar voor ve-
len betekent vrijwilligerswerk meer dan 
alleen opoffering. Zelfontplooiing is bij-
voorbeeld een compensatie voor de ge-
leverde inspanningen. Om die reden 
voelen veel mensen zich aangetrokken 
tot vrijwilligerswerk. 

SCHIJNHEILIG ALTRUISME 
'Dat mag toch?' vraagt mevrouw Cochi-
us uit St. Pancras, één van de coordina-
trices van het vrijwilligerswerk in Alk-
maar en omstreken, uitdagend. 'Aan 
schijnheilig altruïsme hebben we niets',  
zo gaat ze verder. 'Ikzelf hou niet van 
ergens koffie zitten te drinken en over het 
weer te praten. Ik hou ervan om iets ac-
tiefs te doen. Dat is voor mij zelfont- 

plooiing.' 
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Nog directer is het voorbeeld van de 
Zeeuwse mevrouw Tijssen. Zij raakte 
overspannen toen kort na elkaar de kin-
deren op zichzelf waren gaan wonen. 
'Dat kon ik niet verwerken', vertelt zij. 
'Daar ben ik zelfs voor opgenomen ge-
weest. Alleen redde ik het gewoon niet 
meer. Toen raadde iemand mij aan om 
naar de dominee van mijn dorp te gaan. 
Misschien kon ik via hem vrijwilligers-
werk doen. Maar hij had voor zijn activi-
teiten al genoeg hulp en hij raadde mij 
aan om naar het Jacob Roggeveenhuis 
te gaan, het humanistische verzorgings-
tehuis. Daar konden ze nog een kof-
fieschenkster gebruiken en zo ben ik bij 
Humanitas terecht gekomen. In het be-
gin kon ik nog heel weinig omdat mijn 
handen teveel trilden. Later heeft Huma-
nitas mij gevraagd of ik ook huisbezoe-
ken wilde afleggen. Daarin heb ik toege-
stemd. Ik vind dit werk erg leuk en ach-
teraf begrijp ik dat ik dit altijd leuk heb 
gevonden. Mijn man wil hier op den 
duur weg, maar ik heb tegen hem ge-
zegd dat ik hoe dan ook toch vrijwilli-
gerswerk zal blijven doen. Ik kan niet 
meer zonder. Vroeger heb ik er nooit bij 
stil gestaan dat er zoveel behoefte aan 
hulp bestond. Op mijn eerste contact-
adres woonde een vrouw van 96. Zij was 
iemand die heel snel tevreden was, echt 
nog iemand van de oude stijl. Het klikte 
hartstikke goed tussen ons. We praatten 
nog wat over van alles en nog wat. Veel 
andere contacten had ze niet. Af en toe 
kwam haar neef, die haar financiën bij-
hield. Ook kwamen de bakker en de 
groenteboer aan de deur, maar daar 
bleef het bij. Ze keek er echt naar uit als ik  

kwam. Haar man was overleden. Hij 
was kapitein geweest en vaarde bij de 
Oost-Indische Compagnie. Kun je na-
gaan hoe lang dat is geleden. Op het 
laatst kon zij moeilijk meer lopen, maar 
toch wilde zij veel dingen nog zelf blijven 
doen. Ze deed nog steeds een paar was-
jes en ze wilde persé zelf de thee in-
schenken. Ze had een neef die voor haar 
de boekhouding bijhield. Toen wij op va-
kantie waren is zij gevallen en is er bij 
haar een been afgezet. Ze is in een ver-
pleeghuis gekomen. Ik heb haar daar 
nog twee keer opgezocht, maar het was 
te ver voor mij om haar elke week te 
kunnen bezoeken. De busverbinding is 
heel slecht, dus had ik op de fiets moeten 
komen en daarvoor is de afstand 
eigenlijk te groot. Toen ik haar daar eens 
opzocht vroeg ze of ik haar weer wilde 
bezoeken als ze weer thuis kwam. Ze 
had toen zeker nog het idee dat ze weer 
beter zou worden. Maar het ging bergaf-
waarts met haar en rond de jaarwisse-
ling is ze overleden. Kennelijk zag ze het 
niet meer zitten. Ik heb me veel aange-
trokken van haar overlijden.' 

ZO LIEF 
'Eigenlijk had ik afstand van haar pro-
blemen moeten nemen, maar ze was zo 
lief en daardoor kwam het dat ik me er 
toch in verdiepte. Het lag puur aan het 
karakter van die vrouw. Nog steeds heb 
ik niet het gevoel dat ik teveel van mijzelf 
heb gegeven. Ik ben toen even uit het 
vrijwilligerswerk gestapt. Ik had geen 
zin om aan een ander adres te beginnen. 
Ze zijn allemaal oud en ze gaan allemaal 
dood, dacht ik toen. Maar bij Humanitas 
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zaten ze dringend omhoog om vrijwilli-
gers die dit werk wilden doen. Ik ben 
toen weer met een nieuw adres begon-
nen. Ik probeer me minder in de proble-
men van mijn nieuwe contactpersoon te 
verdiepen.'  
De grootste inspanning van vrijwilligers 
bestaat niet zozeer uit het aantal uren dat 
ze draaien, maar uit de persoonlijke be-
trokkenheid waarmee ze hun werk doen 
Bijna allemaal beoordelen ze hun werk 
als zwaar. De persoonlijke binding met 
hun werk maakt dat er vaak 
vriendschappen ontstaan tussen de vrij-
williger en de mensen voor wie zij zich 
inzetten. Die verstrengeling tussen werk 
en privé stopt niet aan het eind van de 
werkdag. Vooral in de hulpverlening 
aan bejaarden worden vrijwilligers 
vaak geconfronteerd met verdriet als 
één van degenen die zij hielpen, en 
waarmee zij een persoonlijke band had-
den opgebouwd, overlijdt. 
'Iemand die betaald werk doet kan nog 
eens een vrije dag opnemen als hij baalt 
van zijn werk', zegt Anja de Jong. 'Een 
vrijwilliger doet dat niet zo makkelijk. Je 
bent toch sociaal voelend, je ziet wat 
voor ellende er is in de wereld. Dat dat zo 
dichtbij ook is vond ik vooral in het eerste 
jaar dat ik met kindervakantiekamp 
meeging heel vervelend. Ik had maar 
één week waarin ik iets voor die kinde-
ren kon doen. Daarna moest ik ze losla-
ten, waarna ze weer in hun oude pa-
troon vervielen. Ik wist wel dat ellende 
ook bij mij in de buurt voorkomt. Maar ik 
kom uit een beschermd milieu, waarin 
we goed verdienen, de kinderen zijn ge-
zond en alles rolt zoals we willen. Ik  

dacht dat kindermishandeling en incest 
wel voorkwamen, maar slechts op klein-
schalig niveau. Tot ik er in het kinderva-
kantiekamp over hoorde. Veel kinderen 
hebben behoefte aan aandacht. Er was 
een kind dat het al prettig vond als je er 
alleen al mee praatte. Op het kinderva-
kantiekamp gaan alleen al in de provin-
cie Groningen jaarlijks 450 kinderen 
mee, waar in sociaal opzicht iets mee 
aan de hand is.' 
Vrijwilligerswerk loopt alleen goed als er 
duidelijke waardering of ondersteuning 
voor is. In Alkmaar worden de vrijwilli-
gers die deelnemen aan het vrienschap-
pelijk huisbezoek door de afdeling bege-
leid. Eén keer per maand is er voor de 
vrijwilligers een thema-avond. Die is on-
der andere bedoeld om problemen waar 
vrijwilligers mee worden geconfron-
teerd uit te wisselen en te verhelpen. De-
ze avonden zijn ook stimulerend voor de 
contacten van vrijwillgers onderling. 

BEETJE DROOG 

'Humanitas helpt mensen', betoogt me-
vrouw Cochius. 'Maar het is een beetje 
droog om dat in je eentje te doen. Daar-
om doen wij het met een team. Op die 
manier leer je mensen kennen en je leert 
van elkaar.'  
Maar als de onderlinge samenwerking 
in het vrijwillgerswerk minder vlot ver-
loopt, dan is het afzien. Het werk verloopt 
stroef, vrijwilligers haken af en het ple-
zier in het werk dooft als een kaars in de 
regen. Mevrouw A. Vierstra zit in het be-
stuur van de afdeling Deventer. Tevens 
werkt ze voor Abal, de winkel van Huma-
nitas, die artikelen van kleinschalige 
producenten uit de Derde Wereld ver-
koopt, en ze maakt deel uit van een tele-
foonketen. 'Tja, waarom doe ik het 
eigenlijk', vraagt ze zich twijfelend af. 
'Wij worden door het gewestelijk bestuur 
van wanbeheer beticht, omdat we elk 
jaar met een tekort van vijfduizend gul-
den zaten voor de exploitatie van het ver-
enigingsgebouw. Ik heb zelf een tijd de 
penningen vande afdeling beheerd en ik 
kreeg er wat van. Dan doe je wat leuks 
en dan word je wantrouwend bekeken. 
Op zo'n moment denk ik: zak door de klei! 
Dan loopt er binnen de afdeling ook nog 
een supervrijwilligster rond waar ieder-
een op afknapt. Zij weet het altijd beter 
dan een ander. Door haar zijn al ver-
schillende bestuursleden weggelopen. 
Als zij een baan zou hebben, zou ze al 
lang zijn ontslagen. Ik zou eigenlijk ook 
wel weg willen. Na dit jaren te hebben 
meegemaakt heb je hier genoeg van. Ik 
heb me jaren voor Humanitas ingespan-
nen, maar ik heb er alleen maar sores 
voor teruggekregen. Maar soms ben je 
erg trouw. Mijn vader heeft geholpen om 
hier het bejaardentehuis op poten te zet-
ten. Ik voel me moreel verplicht om me 
voor Humanitas in te zetten.' 
Het werken voor Abal bevalt mevrouw 
Vierstra beter. Hoewel het hier ook broei-
de nadat een vrijwilliger wegens dis-
functioneren de laan werd uitgestuurd, 
is de samenwerking met de vrijwilligers 
onderling beter. Bij wijze van beloning  

organiseerde de afdeling voor de vrijwil-
ligers een avondje op de kegelbaan. Een 
doorslaand succes, heeft mevrouw 
Vierstra gemerkt. 'We hebben nog nooit 
iets voor de vrijwillgers gedaan omdat er 
geen geld voor was. We zijn naar de 
kegelbaan geweest en we hebben reu-
zelol gehad. Iedereen is er ontzettend 
van opgeknapt.' 

OPSTEKER 

Een opsteker hadden ze in Deventer wel 
nodig. Niet altijd kunnen vrijwilligers 
zich verheugen in waardering voor hun 
inspanningen. Vooral beroepskrachten 
in het maatschappelijk werk moeten 
soms weinig hebben van vrijwilligers 
om hen heen. 'Professionals roepen 
vaak dat ze liever niet met vrijwilligers 
willen werken', zegt Anja de Jong. 'Mis-
schien zeggen ze dat omdat ze bang zijn 
voor hun baan. Ik geloof namelijk niet 
dat vrijwilligers slechter werken dan be-
roepskrachten. Die roepen vaak dat je 
niet op vrijwilligers kan rekenen. Maar 
daar klopt niets van. Vrijwilligers zijn 
minstens zo trouw als betaalde krachten. 
De kindervakantiekampen draaien vol-
ledig op vrijwilligers. Sommigen laten er 
hun vakantie voor staan. Ik heb gezien 
dat aan het eind van de vakantieweek 
kinderen huilend in de bus zaten. Dat 
waren vaak de stoerste kinderen. Mis-
schien is het effect kortstondig, maar ze 
hebben tenminste een fijne week 
gehad.' 
'Zonder vrijwilligers staat Nederland op 
zijn kop', oordeelt mevrouw Vierstra. 'De 
regering spreekt over de zorgzame sa-
menleving, maar die kreet is een lacher-
tje. Op alles wat zorgzaam is wordt be-
knibbeld. Daarom is Humanitas een 
beetje zorgzaam. De grondgedachte 
achter Humanitas is de moeite waard. 
Alle mensen hebben hulp nodig en niet 
alleen diegenen die bij een bepaalde 
groep horen. Dat is de gedachte achter 
Humanitas en die moet doorgang krij-
gen. Daar doe ik het allemaal voor. 
Daarom geloof ik niet dat ik zal afhaken.' 

HENK VLAMING 

Foto: Stan Coudron 
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Bombardementen op humaniteit 
Ik ben van de oude generatie. 
Als jongetje tijdens de Twee-
de Wereldoorlog, woonde ik 
in Schiedam bij de scheeps-
werven Gusto, Wilton Feye-
noord en andere strategisch 
belangrijke bedrijven. In mei 
1940 maakte ik op enige af-
stand het bombardement op 
Rotterdam mee, met het gezin 
schuilend in de kolenkelder 
van het huis, een soort souter-
rain met een lage houten deur 
naar de tuin. Vanuit de tuin 
zag ik de de Luftwaffe af- en 
aanvliegen en rook oprijzen 
als onweerswolken. Het 
meest geschokt was ik als 
zesjarige door de gezichten 
van mijn ouders. Daarop was 
ontzetting, afgrijzen en onbe-
grip te lezen. Ik herinner me 
dat ik vaak moest plassen, 
geen wonder natuurlijk. Mijn 
moeder gebruikte de kolen-
schop als po. 

Pas achteraf besef je waarvan je getuige 
was. En nu de Golfoorlog aan de gang is, 
komen al die herinneringen weer boven. 
De indringende televisiebeelden, het ge-
luid van luchtalarm, ze maken allerlei 
herinneringen wakker. Het monotone 
geluid van overkomende vliegtuigen 's 
nachts. De stralenbundels van de zoek-
lichten die in de lucht priemden. Het 
knallen van het afweergeschut. Het 
angsaanjagende gefluit van de neerko-
mende bommen, het golven van de aar-
de als ze insloegen. 

Later werd Wilton Feyenoord gebom-
bardeerd, waar de U-boten gerepareerd 
werden. De slag om de Atlantische 
Oceaan is achteraf gezien nog doorslag-
gevender geweest voor het verloop van 
de oorlog dan de slag om Engeland. 
Daarom werd geprobeerd de repara-
tiewerven uit te schakelen. De wijk waar 
ons gezin woonde werd nogal eens ge-
troffen door een verdwaalde bom. Dus 
stonden we in de nacht naast de trap te 
wachten tot de bom viel of het sein "vei-
lig" werd gegeven. Het zijn momenten 
die onuitroeibaar in de ziel gegrift staan. 
Arme mensen in Basra en Bagdad, die er 
ook niks aan kunnen doen. Hoe uiterst 
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Komt er ooit iets moois na een oorlog? 

waardevol en tegelijkertijd buitenge-
woon breekbaar zijn de uitgangspunten 
van Humanitas. Want waar blijft de eer-
biediging van de menselijke persoonlijk-
heid, de plicht tot zelfbestemming en zelf-
ontplooiing voor ieder mens, als een oor-
logsmachine over een land dendert? 
Waar blijft het besef van verantwoorde-
lijkheid, zowel voor het lot van de naaste 
als voor het welzijn van de samenleving? 
Nergens, echt helemaal nergens. 

Toch ben ik geen pacifist. Want soms is 
geweld nodig om deze waarden veilig te 
stellen. Dank zij de inspanningen van de 
geallieerden kon in mei 1945 Humanitas 
worden opgericht. Met name in de eerste 
periode na de oorlog werd de basis ge-
legd voor een samenleving in Neder-
land, die door buitenlanders dikwijls als 
paradijselijk wordt ervaren. Er komen 
niet voor niets zoveel vluchtelingen onze 
kant op. 

Het zal niet gemakkelijk zijn deze para-
dijselijke toestand te handhaven. Bij zijn 
oudejaarsconference op de televisie 
zong Seth Gaaikema: "bij ons zijn de 
zwakken sterk". Dat is mooi gezongen en 
in zekere zin nog waar ook. Tegelijkertijd  

houdt het een bedreiging in, want juist 
de waardevolste dingen zijn het meest 
kwetsbaar. Bijvoorbeeld onze democra-
tische waarden. 

Onlangs schafte ik een boek aan van 
prof. dr. G.J. Schulte met als titel "De Ban-
ne Graft". Een banne was vroeger een 
bestuurlijke eenheid, enigszins te verge-
lijken met wat tegenwoordig een ge-
meente is. De studie bestrijkt de periode 
van 1770 tot 1810 en Graft is een kleine 
plaats ergens in Noord-Holland. Het inte-
ressante is dat de participatiegraad in 
het bestuur van dat gebied vanuit de 
bevolking al bijzonder hoog was en op 
allerlei verschillende manieren gestalte 
kreeg. 
Natuurlijk waren er figuren die op sleu-
telposities zaten en zorgden dat ze daar-
op bleven zitten. Daarnaast blijkt dat in 
allerlei lagere functies vele verschillen-
de mensen hun steentje aan het bestuur 
bijdroegen en ervoor zorgden dat de 
machtsuitoefening van de sleutelfiguren 
binnen de perken bleef. Ook de zorg-
functie van de overheid voor de zwakke-
ren in de samenleving kreeg al duidelijk 
gestalte. Met andere woorden: onze de-
mocratie rust op een eeuwenoud funda- 



ISLAM= 
GEEN 

SADDAM 
De Golfoorlog trekt ook in Neder-
land zijn sporen. Geconstateerd is, 
dat in Nederland wonende men-
sen van Arabische afkomst of met 
een Islamitische achtergrond 
slachtoffer dreigen te worden van 
intolerant gedrag, provocaties en 
zelfs geweld. Leden uit deze ge-
meenschap worden op het werk, 
op school en in de buurt waar ze 
wonen onder druk gezet om een 
keuze te maken, voor of tegen Sad-
dam Hussein. Een genuanceerd 
standpunt wordt hen niet gegund. 
Zoals een openbare verklaring 
van een aantal organisaties 
(waaronder het Humanistisch Ver-
bond, kerkelijke- en vredesorgani-
saties, vakbonden en politieke 
partijen) begin februari consta-
teerde is deze intolerantie laak-
baar en niet te rechtvaardigen, 
want zij is in strijd met de onver-
vreemdbare vrijheid van me-
ningsuiting, zoals neergelegd in 
de Nederlandse Grondwet. Zij ge-
tuigt bovendien van onvoldoende 
inzicht in de positie van burgers 
van Arabische afkomst in dit con-
flict. Er dreigt een „vijand-beeld" 
te ontstaan ten opzichte van alles 
wat moslim of Arabisch is of lijkt, 
met alle onwenselijke gevolgen 
van dien. Veel migranten worden 
alleen al op grond van hun uiter-
lijk aangesproken als zouden zij 
wel aanhangers zijn van Saddam 
Hussein. Alsof ook zij geen eigen 
mening kunnen hebben. 
Een dergelijke houding lijkt ook 
onaanvaardbaar vanuit de uit-
gangspunten van Humanitas, 
waarin het respect voor de eigen 
keuzes en eigen verantwoordelijk-
heid van ieder mens voorop staat. 
Ook Humanitas dient overal waar 
mogelijk dit discriminerend ge-
drag tegen te gaan en, als het 
even kan, initiatieven te nemen 
om de sfeer van angst, waarin 
veel medeburgers van Arabisch/ 
Islamitische herkomst nu verke-
ren, tegen te gaan. 
Het verbeteren van de verhouding 
tussen deze medeburgers en de 
andere inwoners van ons land is 
een verantwoordelijkheid van 
iedereen. Ook van Humanitas. 

DE REDACTIE 

ment dat, het spijt mij het te moeten con-
stateren, in de ons omringende landen 
wel eens wat meer een vernisje van op-
pervlakkige aard is. Wat dat betreft is de 
EG in zeker opzicht een bedreiging voor 
Nederland. 

Toch nog één andere bedreiging. De 
heer Alexander King, alom gerespec-
teerd als voorzitter van de club van Ro-
me, zei kortgeleden dat de overbevol-
king en daarnaast de islamisering van 
zuidelijk Europa een regelrechte bedrei-
ging vormen van de Westeuropese cul-
tuur. Ik denk dat hij daarin gelijk heeft. 

Die bedreiging wordt ook in ons land 
gevoeld, anders zou het niet mogelijk 
zijn dat een boekje als dat van Moham-
med Rasoel zoveel emoties opriep. De 
invloed van de islam in Nederland 
neemt toe, ook de invloed van de funda-
mentalistische moslims. Ik heb het in 
mijn leven tenminste nog niet eerder 
meegemaakt dat een boek stiekem on-
der de toonbank moest worden verkocht 
en warenhuizen een boek op grond van 
bedreigingen uit de verkoop haalden (ik 
doel natuurlijk op de "Satanic Verses" 
van Rushdie). 

Hoe gaan we met die bedreigingen om? 
Vroeger, zeg maar vanaf de jaren dertig 
werden de vormingscentra en volksho-
gescholen opgericht, gesubsidieerd en 
gestimuleerd door de overheid. Doel: de 
verheffing van de arbeidersstand. Than: 
worden die vormingscentra en volksho-
gescholen gesloten of de besturen gaan 
de markt op. Dat wil zeggen, ze gaan 
diensten bieden aan mensen en organi-
saties die daarvoor kunnen betalen. Ze 
doen dat om te overleven, want de subsi-
dies om groepen in achterstandsituaties 
te kunnen bedienen ontbreken meer en 
meer. Zijn die groepen in achterstandsi-
tuaties er dan niet meer? 0 ja, zeker. Niet 
meer de arbeiders van weleer - althans 
in meerderheid. Des te meer de islamiti-
sche gastarbeiders, de Surinamers, de 
Marokkanen, de Turken, die thuis heel 
anders zijn opgevoed dan de gemiddel-
de Nederlander en in een sfeer, waarin 
de Nederlandse democratische traditie 
grotendeels ontbrak. En hoe uiterst 
waardevol en hoe kwetsbaar is die tradi-
tie! En hoe groeit de intolerantie ten op-
zichte van die groepen, juist bij de men-
sen die het dichtst bij die groepen staan: 
de slechtst betaalde arbeider van Neder-
landse afkomst in de volkswijk. Een pure 
bedreiging voor onze Nederlandse stijl 
van leven. Een pure bedreiging voor de 
waarden die Humanitas wil verwezenlij-
ken. Vooral daar ligt de taak van Huma-
nitas voor de komende tijd, onze uiterst 
waardevolle uitgangspunten operatio-
neel maken in de richting van de min-
derheidsgroepen, om zodoende een po-
.ging te doen groepen in achterstandsitu-
aties erbij te halen, ze betrekken bij een 
manier van leven die zo waardevol is. 

Van subsidies om zo'n doel te verwezen-
lijken mogen we niet zoveel meer ver-
wachten. Het maatschappelijk midden-
veld, zoals dat tegenwoordig zo mooi 
heet, zal het initiatief moeten nemen. Hu-
manitas dus, onder andere. Dat is geen 
onmogelijkheid als de vereniging 
overtuigd is van eigen kracht en vrijwilli-
gers weet te mobiliseren en goede 
ideeën weet om te zetten in daadkracht. 
In het werkplan voor de komende jaren 
zal de nodige aandacht worden besteed 
aan inzet van middelen voor dit doel. Uw 
ideeën, alstublieft, kom ermee voor de 
dag. (Humanitas, Postbus 71, 1000 AB 
Amsterdam). We zullen ze kunnen ge-
bruiken. 

De Golfoorlog. Het is verschrikkelijk wat 
daar gebeurd. Ik hoop dat na afloop, als 
een Phoenix uit de as, in dat gebied ook 
iets mag opbloeien, zoals Humanitas en 
zoals andere goede initiatieven die na 
de oorlog in ons gebied opbloeiden. Dan 
is wellicht toch die oorlog nog ergens 
goed voor geweest. 

AAD VAN OOSTEN 
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Foto: Marion v. d. Voort 

Humunitas eng 
de zorg voor het milLai 

Zoals bekend werkt de afde-
ling Informatie en Advies 
(voorheen Varahulp) van Hu-
manitas al een tijdje samen 
met het Vara-televisiepro-
gramma Vroege Vogels. Zo is 
veel deskundigheid en mate-
Haal verzameld over milieu-
onderwerpen. Daardoor 
dringt zich de vraag op welke 
rol Hurnanitas zou kunnen 
spelen als het om milieuza-
ken waait, los van de samen-
werking met Vroege Vogels. 

Er zijn in den lande heel wat milieuorga-
nisaties die zich bezighouden met pu-
blieksvoorlichting en theorievorming. 
Het lijkt weinig zin te hebben daaraan 
neg een bijdrage te willen leveren. Toch 
gaat het niet aan om milieuzorg te be-
schouwen als het exclusieve paickie-an 
van de milieuorganisaties. Immers, de 
achteruitgang van het natuurlijke milieu 

8 VAN MENS TOT MENS februari 1991 

en de zorg om het voortbestaan van de 
natuur gaat elk mens aan en heeft ook 
invloed op de mens. 
Daarnaast maakt elke organisatie (dus 
ook Humanitas!), net zoals individuele 
mensen dat doen, deel uit van het 
milieu. Als organisatie dien je je dus ook 
terdege bewust te zijn van je verant-
woordelijkheden op dat punt. Als schot 
voor de boeg wil ik een aantal gebieden 
benoemen, waarop Humanitas wellicht 
nu al een taak heeft. Uiteraard is deze 
opsomming niet volledig en zeker ook 
voor discussie vatbaar. 

INTERNE MILIEUZORG 
Binnen het 'bedrijf' Humanitas zou het 
geen kwaad kunnen om stelselmatig de 
milieueffecten van ons werk te onderzoe-
ken en met de resultaten daarvan een 
plan op te stellen om die effecten zo no-
dig te wijzigen. Onderwerpen die zich 
hiertoe lenen zijn bijvoorbeeld de keuze 
van materialen, een serieuze logistiek 
wat betreft afvalstoffen en een kritische 
beschouwing van de vervoersmogelijk-
heden. 
Los van de wenselijkheid van de interne 
milieuzorg (die overigens op langere ter- 

mijn best nog eens kostenbesparend zou 
kunnen uitpakken) zijn er de wettelijke 
milieubepalingen, waaraan ook een in-
stelling als Humanitas nu (en in de toe-
komst steeds meer) zal moeten voldoen. 
Het zal noodzakelijk zijn te onderzoeken 
wat deze verplichtingen inhouden en 
hoe de feitelijke situatie zich daartoe ver-
houdt. Zo nodig zal de feitelijke situatie 
planmatig moeten worden bijgesteld. 

VRIJWILLIGERSWERK 
Humanitas als vrijwilligersorganisatie 
zal ongetwijfeld vrijwilligers hebben (of 
krijgen) die zich dienstbaar willen ma-
ken op milieugebied. De afdeling Infor-
matie en Advies zou hen kunnen 
coachen en eventueel laten bijscholen. 
Het is niet nodig om daarbij te denken 
aan terreinen waarop al vrijwilligers 
van milieuorganisaties werkzaam zijn. 
In de uitgangspunten van Humanitas is 
sprake van de persoonlijke verantwoor-
delijkheid van mensen voor de keuzes in 
het eigen leven en de hulp die wij ande-
ren willen bieden, om die keuzes op ver-
antwoorde wijze te maken. Versterken 
van het milieubewustzijn en mensen 
bijstaan in het werken aan milieuproble- 
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HUISDIEREN 
men behoort een wezenlijk deel te zijn 
van wat wij 'samenlevingsopbouw' noe-
men. Denk maar eens aan de negatieve 
psychologische effecten die een ver-
slechtering van het milieu heeft op het 
welzijn van de mens en die in de toe-
komst wellicht een nog grotere rol zal 
spelen. Ook in bijvoorbeeld Lekkerkerk 
en de Lickebaerdpolder wonen mensen! 

VRAAGBAAK 
Het inmiddels bij de afdeling Informatie 
en Advies verzamelde materiaal is uiter-
aard beschikbaar voor de organisatie en 
de mensen die daarin werken. De afde-
ling verrichtte zelf een aantal kleine on-
derzoekjes en heeft daarnaast heel wat 
bestaande informatie verzameld en ge-
ordend. De medewerkers hebben ook 
een goede kijk op de milieukaart van 
Nederland. 
De vraagbaakfunctie van de afdeling is 
op zich niets nieuws, maar kan nu tot 
onderwerpen over het milieu worden 
uitgebreid. En bij tekortschietend eigen 
materiaal of deskundigheid is in veel ge-
vallen een zinvolle verwijzing mogelijk. 

DISCUSSIE 
Een minder concrete, maar even be-
langrijke, taak die Humanitas zou kun-
nen hebben is het aangaan en onder-
houden van de discussie binnen de hu-
manistische beweging, ook op dit ter-
rein. Daaruit zouden bovendien, indien 
daartoe een noodzaak bestaat, ook aan-
bevelingen aan de overheid kunnen 
voortkomen. 
In een gesprek over de rol van humanis-
ten in de milieuzorg met prof. dr H. Ach-
terhuis (hoogleraar Cultuurfilosofie in de 
techniek in Twente) geeft deze zijn me-
ning hierover onverbloemd weer. Hij is 
van mening dat de ontstaansgeschiede-
nis van het humanisme niet bepaald een 
goed voorbeeld geeft van zorg voor de 
natuur. Integendeel, de natuur moest 
volgens de voorvaders van het humanis-
me onder de duim worden gehouden om 
de persoonlijke ontplooiing van de mens 
optimaal mogelijk te maken. 

Professor Achterhuis vindt dat we dat 
humanistische verleden kritisch moeten 
bezien en ervan moeten leren. Voorbij-
gaan aan deze minder positieve wortels 
van het humanisme brengt volgens de 
hoogleraar het gevaar met zich mee, dat 
weer dezelfde fouten gemaakt worden. 
Hij kent Humanitas een positieve rol toe 
als het gaat om milieuzaken en wil daar-
over ook graag meedenken. Zijn me-
ning, dat voor een evenwichtig resultaat 
vooral ook vrouwen bij de discussie be-
trokken moeten worden, steekt hij niet 
onder stoelen of banken. 
Denken over de milieurol van Humani-
tas kan vooralsnog geen kwaad en zal in 
de toekomst wellicht steeds noodzakelij-
ker worden. De afdeling Informatie en 
Advies is er klaar voor. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL  

„Iemand 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?" Aldus een 
tekstpassage die zowel voorkomt in het 
verslag „Het humeur van Humanitas 
klaart een beetje op", als in de samen-
vatting van dit verslag in het VMTM-
nummer van december 1990. 
Bij die tekstpassage wil ik nader stil-
staan. Goed beschouwd gaat het om de 
vraag naar een concrete vertaling van 
de in artikel 2 statuten van Humanitas 
mooi verwoorde gedachten, naar een 
taak in de samenleving. Hoe kleuren we, 
bij de keus van maatschappelijke pro-
blemen die we aanpakken, Humanitas 
in? Of kleuren we Humanitas in door de 
keus van de problemen die we aanpak-
ken? En/of door de wijze van aanpak? 
Een prima discussie, wáarin ieder recht 
heeft op een eigen mening. Maar hierbij 
is het goed en gewenst om achter-
gronden van bepaalde keuzen te 
kennen. 
Kortom, ik voel me aangesproken door 
het vraagteken achter activiteiten van 
Humanitas ten behoeve van hulpvra-
gers met huisdieren. 
Ik zal mij nader verklaren. Humanitas 
werkt sinds enige tijd samen met de 
Dierenbescherming en de Bond tot Be-
scherming van Honden in de Landelijke 
Commissie Ouderen en hun Huisdieren. 
En één van de aktiepunten vanuit deze 
gezamenlijke onderneming is, dat er 
overal in het land initiatieven rond 
„thuisdierenverzorging" ontstaan. 

In de AVA 1988 (de Algemene Vergade-
ring van Afgevaardigden) was „thuis-
dierenverzorging" een van de gepresen-
teerde nieuwe initiatieven. 
Het Centraal Bureau van de vereniging 
beschikt dan ook over een handleiding 
om zo'n vrijwilligers-vriendendienst op 
te zetten. Simpel? Maar waarom nu juist 
vanuit Humanitas? Het antwoord hierop 
zal ik u geven. 
Iedere dierenliefhebber weet, wat een 
hond of een poes als huisgenoot voor je 
kan betekenen. Naarmate we oud en ou-
der worden, nemen de mogelijkheden 
tot contact met anderen niet zelden af. 
Als je partner overleden is, moet je al-
leen verder. Een poes knuffelen op 
schoot en als je je beroerd voelt een hon-
dekop tegen je been. Dat is een hele 
troost. De hond uitlaten zorgt voor dage-
lijkse lichaamsbeweging en levert vaak 
ook nog aardige gesprekjes op. Kortom 
een huisdier bevordert de gezondheid 
en welbevinden van ouderen. 
Maar met name ouderen zien er nogal 
eens tegenop om een huisdier te nemen. 
Wie verzorgt het dier als ik ziek ben of 
met vakantie wil? En mag ik het dier wel 
meenemen als ik in een wooncentrum 
voor ouderen of in een verzorgingstehuis 
ga wonen? 

Je trouwe viervoeter moeten laten afma-
ken is een weinig vrolijk perspektief. Dan 
lijkt het op voorhand maar beter om je-
zelf de kameraadschap van een gezel-
schapsdier te ontzeggen. 
Zo gezien is „thuisdierenverzorging" de 
vormgeving van solidariteit met oude-
ren. Een vormgeving waardoor zij hun 
levensgeluk kunnen verhogen. 
„Wij verzorgen uw huisdier zolang u dat 
zelf niet kunt" is ons aanbod. En daar-
mee is dan tevens een veel gebruikt ar-
gument vanuit verzorgingstehuizen en 
wooncentra van ouderen tegen het hou-
den van huisdieren ondergraven. Als de 
bewoner ziek wordt, kunnen wij de ver-
zorging van zijn of haar dier overnemen. 
Wij dus! Het personeel heeft er immers 
geen tijd voor en de medebewoners zijn 
dikwijls te oud voor iets waar ze zelf niet 
voor hebben gekozen. Het is jammer als 
ouderen zichzelf uit negatieve overwe-
gingen een huisdier ontzeggen. Maar 
het is zonder meer wreed als een nieuwe 
bewoonster of bewoner wordt gedwon-
gen afscheid te nemen van haar of zijn 
huisdier. 
Het recht van bewoners om zo veel mo-
gelijk zélf hun eigen leven naar eigen 
inzicht in te richten (Wet op de Bejaar-
denoorden 1984) komt dan in het ge-
drang. Maar helaas, het gebeurt! 
Als Humanitas het zelfbeschikkingsrecht 
van ouderen erkent en ondersteunt, het-
geen immers het geval is, dan is „thuis-
dierenverzorging" een concrete en goed 
ingekleurde activiteit van Humanitas. 
Ik hoop dat leden van Humanitas op veel 
plaatsen „thuisclierenverzorging" op-
pakken. En aldus ook meewerken aan 
het afschaffen van huisdierenverboden 
in woongebouwen voor ouderen. 

HAN GERLINGS 



Vrouwen zijn overal de klos. Foto: Delano v. Diest 

Hebben vrouwen 
ook mensenrechten? 

De International Humanist 
and Ethical Union (IHEU) ver-
tegenwoordigt meer dan 60 
humanistische lid-organisa-
ties over de gehele wereld. 
Het secretariaat is gevestigd 
in Utrecht. Daarnaast wordt 
in Utrecht ook gewerkt aan 
het mensenrechten- en ont-
wikkelingssamen werkings-
programma van de IHEU 
(IHEU/HR-IP). 
Sinds een jaar wordt hierbin-
nen speciale aandacht be-
steed aan het onderwerp 
Vrouwen en Mensenrechten. 
In dit artikel gaat Marike Rad-
staake, vrouwen en mensen-
rechten coordinator bij de 
IHEU/HR-IP, in op de vraag 
waarom dit onderwerp extra 
aandacht verdient en hoe dit 
door de IHEU/HR-IP in de 
praktijk wordt gebracht. 

In het gedeeltelijk „verwesterde" Tune-
sië is het heel veel vrouwen niet toege-
staan ongesluierd en zonder begelei-
ding over straat te gaan. In Tunesië is 
sprake van een scheiding tussen kerk en 
staat. Toch heeft religie een grote in-
vloed op het maatschappelijk leven. Het 
ontbreekt vrouwen aan keuzemogelijk-
heden; de vrijheid om zelf te bepalen al 
dan niet gesluierd over straat te gaan. 
In Sudan wordt 80% van de meisjes be-
sneden: zowel clitoris als het grootste 
deel van de uitwendige genitalia wor-
den weggesneden. Zonder verdoving en 
zonder goede ontsmetting. Dit heeft de-
sastreuze gevolgen voor de gezondheid 
van veel vrouwen, zoals bloedverlies, in-
fecties, onvruchtbaarheid, problemen 
bij de bevalling, veel pijn en psychische 
problemen. Dit alles gebeurt „ter be-
scherming van de maagdelijkheid en in-
damming van de sexuele verlangens 
van de vrouw". Een meisje dat niet be-
sneden is kan niet uitgehuwd worden. 
Zij heeft geen keuzemogelijkheid. Gene-
ratie op generatie wordt deze traditie, 
die overigens niet is terug te voeren op 
de Islam, in stand gehouden. 
Meer naar het oosten, in India, worden 
vrouwen ondanks een wettelijk verbod 
nog steeds bij hun overleden man op de 
brandstapel gegooid: de zogenaamde 

weduwenverbranding. Zonder man is 
zij alleen nog maar een belasting voor 
de gemeenschap. Ook voor deze vrouw 
wordt de keuze gemaakt door anderen. 
Dichter bij huis, in Polen, is het parle-
ment op 24 januari jl. begonnen met een 
debat over het terugdraaien van de be-
staande, liberale, abortuswet. De katho-
lieke kerk speelt hierin een grote rol. In- 

middels is een abortus in een over-
heidsziekenhuis vrijwel onmogelijk ge-
worden en zijn voorbehoedsmiddelen 
niet meer verkrijgbaar. Veel vrouwen 
voeren nu actie voor het recht op vrije 
abortus. Voor keuzevrijheid. 
Bij deze voorbeelden gaat het om de vrij-
heid om te kiezen. Het gaat er niet om 
welke keuze de vrouw uiteindelijk 
maakt: voor of tegen de sluier, voor of 
tegen een abortus. Het IHEU/HR-IP pro-
beert, onder andere door het ondersteu-
nen van organisaties in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika die werken aan onder-
wijs en bewustwording op het gebied 
van wetgeving, er aan bij te dragen dat 
vrouwen betere mogelijkheden hebben 
om zelf keuzes te maken. 

TERUGHOUDENDHEID 
Mensenrechtenorganisaties hebben 
zich lange tijd ver gehouden van zaken 
als „discriminatie op grond van ge-
slacht". Hierdoor ontbreekt het vaak aan 
feitelijke gegevens over de schendingen 
van rechten van vrouwen. Het blijft on-
zichtbaar, met als gevolg dat er onvol- 

doende aandacht is voor de specifieke 
problematiek waarmee vrouwen vaak te 
kampen hebben. Vanwaar deze te- 

rughoudendheid?  
Juist de sociaal-culturele dimensies van 
schendingen van rechten van vrouwen 
maken het moeilijk deze ter discussie te 
stellen. Ook religie speelt vaak een grote 
rol. Verder vinden de zogenaamde "cri-
mes of gender" vaak binnen de familie 
plaats. Het is moeilijk om daar van bui-
tenaf inzicht in te krijgen en bescherming 

tegen te bieden. 
Door vrouwen onder te brengen in een 
aparte categorie „vrouwen en mensen-
rechten" wordt extra aandacht ge-
vraagd voor hun positie. Dit heeft er in-
middels toe geleid dat binnen onderzoek 

naar mensenrechtensituaties vaker spe-
ciale aandacht besteed wordt aan de po-
sitie van vrouwen. Het heeft ook gevol-
gen voor het beleid op het terrein van 
ontwikkelingssamenwerking. Er wordt 
beter gekeken naar eventuele gevolgen 
die projecten hebben voor de positie van 
de vrouw. 
Tegelijkertijd wordt door het creëren van 
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Zuid-Afrika 
een aparte categorie „vrouwen en men-
senrechten" duidelijk gemaakt dat er 
een aparte groep rechten bestaat, welke 
intrinsiek zijn aan het vrouw-zijn. Hierbij 
kunnen we denken aan rechten op het 
gebied van de voortplanting en zelfbe-
schikking over het eigen lichaam. 

SAMSKAR-PROJECT 
Mensenrechten en ontwikkelingssamen-
werking kunnen niet los worden gezien 
van elkaar. Het één draagt bij tot de ver-
betering van het ander. In de projecten 
die IHEU/HR-1P ondersteunt komt dit dui-
delijk naar voren. Een voorbeeld hier-
van is het project van de organisatie 
SAMSKAR in India, ten behoeve van Jo-
gini-vrouwen. 
In de Indiase regio Nizamabad vormen 
de ongeveer 1252 Jogini-vrouwen een 
zeer kwetsbare groep. Zij leven in extre-
me armoede en zijn meestal analfabeet. 
De vrouwen worden sexueel geëxploi-
teerd in naam van religie en bijgeloof. 
SAMSKAR is een Indiase organisatie, 
welke een project heeft opgezet ter ver-
betering van de situatie van Jogini-
vrouwen. 
Meisjes worden rondom hun tiende jaar 
voorbestemd voor een huwelijk met de 
locale god. Het gaat meestal om meisjes 
uit arme families en de reden is dat men 
hiermee ziekte of ander onheil hoopt af te 
kopen. In de praktijk betekent dit systeem 
dat deze meisjes vanaf het begin van 
hun puberteit algemeen sexueel bezit 
van de gemeenschap worden. Het 
dorpshoofd heeft als eerste het recht om 
haar op te eisen. De Jogini-vrouwen kun-
nen niet meer trouwen: zij zijn immers al 
getrouwd met de locale god. Hun kinde-
ren zijn onwettig. 
Om tegenstand te bieden aan dit sociale 
onrecht heeft SAMSKAR een program-
ma opgezet dat onder andere bestaat uit 
onderwijs en het met raad en daad bij-
staan van Jogini-vrouwen. In 1990 is men 
gestart met onderwijs op het gebied van 
wetgeving. Door kennis van de wet en 
door adviezen met betrekking tot hun si-
tuatie worden vrouwen in staat gesteld 
de bescherming van de wet in te roepen. 
Ook wordt er naar manieren gezocht om 
hen in hun eigen onderhoud te kunnen 
laten voorzien. Dit project illustreert hoe 
humanisme, ook buiten het „westen", in 
de praktijk kan worden gebracht. 

MEER INFORMATIE 
Het IHEU mensenrechten en ontwikke-
lingssamenwerkingsprogramma werkt 
samen met diverse organisaties in Bang-
ladesh, Costa Rica, Ghana, India, Mexi-
co en de Nederlandse Antillen. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij de vol-
gende personen: Natalie Zimmerman 
(program director), Marike Radstaake 
(coordinator vrouwen en mensenrech-
ten), Gerben Potman (project-medewer-
ker). Zij zijn bereikbaar via de Internatio-
nal Humanist and Ethical Union, Oud-
kerkhof 11, 3512 GH Utrecht, tel. 030-
312155. 

MARIKE READSTAAKE  

Bij de opening van het nieuwe parle-
mentaire jaar heeft president De Klerk 
van Zuid-Afrika op 1 februari de afschaf-
fing van de laatste apartheidswetten 
aangekondigd. De formele afschaffing 
van het onmenselijke systeem is daar-
mee in zicht gekomen. Is het dan nog wel 
zo nodig om steun te verlenen aan ont-
wikkelingsprojecten in dit als rijk be-
kendstaande land? 
Iedereen die over de muren van de 
apartheid naar de zwarte bevolking 
kijkt, moet constateren dat het land in 
een kritieke fase verkeert. Veertig jaar 
van apartheid en etnische tegenstellin-
gen heeft diepe groeven getrokken in de 
Zuidafrikaanse maatschappij. Met name 
op het platteland en in de slums rond de 
steden is de situatie schrijnend. De grote 
meerderheid van de zwarte bevolking is 
jarenlang verstoken geweest van voor 
ons vanzelfsprekende voorzieningen als 
goede huisvesting, gezondheidszorg, 
onderwijs en basisvoorzieningen als 
water en elektriciteit. Uw steun voor een 
nieuw, niet-raciaal Zuid-Afrika is juist nu 
bitter nodig. 
HIVOS steunt dertig niet-gouvernemen-
tele organisaties in Zuid-Afrika, ver-
spreid over het hele land. Hun activitei-
ten zijn gericht op verbetering van de 
positie van de zwarte meerderheid van 
de bevolking. Het gaat daarbij in het al-
gemeen om organisatievorming, scho-
ling, onderwijs, het scheppen van basis-
voorzieningen en werkgelegenheid. De 
activiteiten van de ontwikkelingsorgani-
saties zijn zeer uiteenlopend. Enkele 
voorbeelden: werkgelegenheidsprojec-
ten, cooperaties in de landbouw, scho-
ling en vaktraining van jongeren, alfa  

betiseringsprogramma's voor werklozen 
en vakbondsleden, verbetering van ba-
sisvoorzieningen (huisvesting, water, 
elektriciteit). Sinds 1986 is ruim tien mil-
joen gulden besteed aan de opbouw van 
dit HIVOS-programma. 

DE PARTNERORGANISATIE TRAC 
Een voorbeeld van zo'n partnerorgani-
satie is TRAC (Transvaal Rural Action 
Committee) in Johannesburg. TRAC is 
opgericht met het doel steun te verlenen 
aan zwarte gemeenschappen op het 
platteland in de Transvaal-provincie, die 
bedreigd worden met gedwongen ver-
huizingen en gedwongen opname in 
één van de thuislanden. Veldwerkers 
van TRAC bieden juridische steun, orga-
niseren publiciteitscampagnes over het 
verzet tegen de gedwongen verhuizin-
gen en versterken de organisatiegraad 
binnen de bedreigde gemeenschappen. 
Sinds 1988 wordt steun gegeven aan 
tienduizenden bewoners van zwarte ge-
meenschappen op het platteland. Zij 
krijgen juridische steun waar de men-
senrechten worden geschonden. Bij-
voorbeeld rond huisvesting. Door mid-
del van dit HIVOS-project wordt een bij-
drage geleverd aan de lopende kosten 
van TRAC. Een aanzienlijk deel van het 
jaarbudget wordt besteed aan publici-
teit, seminars en campagne voeren. 

Juist in deze tijd is uw financiële steun 
hard nodig. Steun de mensen van TRAC 
in hun strijd voor een rechtvaardig Zuid-
Afrika. 
Maak uw gift over op gironummer 
716.000 t. n. v. HIVOS Den Haag o. v. v. 
TRAC. 

Foto: Ton v. d. Plas 
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Geef 's wat weg van Humanitas 

Shawlspeld of broche? 
Slank en strak vormgege- 	1 7,50 per stuk (in keurig 
ven, lange speld met veilig- 	doosje verpakt), inclusief 
heidssluiting dus zowel ge- 	verzendkosten op postgiro 
schikt om te dragen als 	582000 van Humanitas Am- 
shawlspeld als op blouse, 	sterdam. Vermeld „shawl- 
jasje of trui. Zwaar verzil- 	speld" en het verlangde 
verd met Humanitas-vignet 	aantal. 
in relief. U kunt hem bestel-
len door overschrijving van 

Cn U_Iiii-rjradit21,; 
helpt mensen 

Eenlot uit de loterij! 
Als lid van Humanitas doe ik 
mee aan de Sponsorloterij. 
Mijn vrouw en ik wonen in 
een verzorgingshuis. Wij ont-
vangen "zakgeld" omdat het 
pensioen niet voldoende is 
om de volledige verzorging te 
betalen. Als ik nu op een keer 
f 100.000, = zou winnen, moet 
ik dat bedrag dan aan de So-
ciale Dienst afdragen? Of 
moet ik dan de volledige pen-
sionprijs zelf betalen tot het 
moment waarop ons vermo-
gen nog J" 9600, = bedraagt? 
Dat laatste zou ik billijk 
vinden. 

Mocht u ooit de gelukkige 
winnaar worden van een 
geldprijs in een loterij, dan 
hoeft u eerder door de Sociale 
Dienst betaalde kosten niet 
met terugwerkende kracht 
aan de Sociale Dienst terug te 
betalen. 
Wel wordt u dan inderdaad 
geacht voortaan zelf de ver-
zorgingskosten voor uw reke-
ning te nemen, tot uw vermo-
gen nog f 9600, = bedraagt. 
Veel geluk in het spel! 

Garantie 
Ik heb een bankstel gekocht 
met drie jaargarantie. Nu, na 
anderhalf jaar, is de bank ka-
pot en ik heb de winkelier ge-
beld. Die wil de zaak wel re-
pareren, maar vindt dat ik 
een derde van de kosten moet 
bijdragen. Dat kan toch niet, 
dat noem ik geen garantie. 

De garantie die u kreeg, was 
een garantie onder voor-
waarden. Zoals te doen ge-
bruikelijk in de Meubelbran-
che kreeg u garantie waarbij 
u het eerste jaar twee derde 
deel moet bijbetalen op kos-
ten voor vervanging of repa-
ratie. Dat is niet wat de mees-
te mensen zich van garantie 
voorstellen, maar door de 
koop te sluiten hebt u zich met 
de algemene voorwaarden 
(waaronder de garantiebe-
palingen) akkoord verklaard. 
Dat u tot nu toe niets bekend 
was van die voorwaarden 
verbaast ons niets. Vaak 
wordt op de koopovereen-
komst alleen in een klein re-
geltje verwezen naar de voor-
waarden, die op te vragen of 
in te zien zijn. 
Meer en duidelijke informatie 
daarover bij aankoop door de 
winkelier vinden wij zeer ge-

wenst. 

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'. 

Aangiftebiljet 
Nu 1 april weer nadert moet 
weer het belastingformulier 
worden ingevuld. Wij zijn 65-
plussers en vragen ons af 
welke veranderingen er voor 
ons te verwachten zijn. 

Sinds 1 januari 1990 hebben 
we te maken met de Oort-wet-
geving. Daardoor zijn er in-
derdaad nogal wat wijzigin-
gen voor het belastingjaar 
'90, die wat ouderen betreft 
betreft op het volgende neer-
komen: 
- Voortaan moet u premie be-
talen voor de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (de 
AWBZ), terwijl dat vóór 
"Oort" niet het geval was. 65-
plussers worden daarvoor 
gecompenseerd. 
- Belasting en premies volks-
verzekeringen worden voort-
aan bijeengevoegd. 
-Het tarief dat geldt voor 65-
plussers is het 18, 4%-tarief. 
Verder zijn er nog het mid-
dentarief (50%) en het hoge 
tarief (60%). 
- De aftrekposten worden flink  

beperkt. (Drempel-bedragen 
zijn verhoogd en aftrekmoge-
lijkheden voor bijvoorbeeld 
dieet worden minder). 
- Er komt een extra aftrek we-
gens leeftijd (f.  750, = voor al-
leenstaande 65-plussers, 
f 1500, = voor 'n (echt)paar). 

Overigens zijn er nog vele al-
gemene wijzigingen die wel-
licht ook voor u van belang 
zijn. U kunt, als u dat wenst, 
gebruik maken van de belas-
tinghulpverlening die er is. 
Dat kan bij: 
1) de vakbond; 
2) het Instituut Sociaal Raads-
lieden (in de meeste steden, te 
vinden in het telefoonboek). 
3)In sommige grote steden: bij 
de belastingwinkels. 
En, al klinkt het verdacht, ook 
bij de belastingdienst zelf! 
Want ook de meeste mede-
werkers van de belasting-
dienst gaan er van uit dat 
men "de keizer moet geven 
wat des keizers is": niet te wei-
nig, maar ook niet te véél. 

ri á é n aan tehilliet 
Tot nu toe kreeg ik ieder jaar 
zo'n grote blauwe envelop in 
de bus, met het vriendelijke 
verzoek het daarin toegezon-
den formulier voor 1 april in-
gevuld terug te sturen. Maar 
dit jaar stuurt de belasting-
dienst mij een heel andere 
brief: ik hoef geen aangifte te 
doen (en dus het bekende for- 

muller niet in te vullen). Ten-
zij... en dan volgt een hele rij 
zaken die kennelijk aanlei-
ding zijn om tach zo'n formu-
lier te moeten aanvragen. Bo-
vendien moet dat aanvragen 
dan weerschriftelijk, aaneen 
postbus. Bedoelen ze dat nu 
met "vereenvoudiging"? 

De bedoeling is inderdaad 
dat veel mensen voortaan 
geen aangifte voor de inkom-
stenbelasting meer hoeven te 
doen. Dat spaart zowel de 
burger als de belastingdienst 
heel wat werk. Maar er zit een 
addertje onder het gras. De 
belastingdienst vermeldt, dat 
uit uw vorige aangifte blijkt, 
dat u die dit jaar niet meer 
hoeft te doen. Dat kan juist 
zijn, maar wij hebben ook al 
andere voorbeelden gezien. 
In die gevallen was uit de 
aangifte over 1990 heel goed 
af te lezen, dat de betreffende 
belastingplichtige ook in 1991 
in aanmerking komt voor een 
aangifte. Of dat ook tot een 
aanslag leidt is een tweede. 
Het kan zijn, dat u inderdaad 
nog iets moet betalen, maar 
het kan ook zijn dat u nog geld 
terugkrijgt. Mits u er inder-
daad voor zorgt een aangifte-
biljet IB'90 aan te vragen. 
En vergeet niet uw verzoek 
om toezending voldoende te 
frankeren. Anders loopt u ook 
nog het risico, dat de belas-
tingdienst uw brief "eenvou-
dig" weigert te ontvangen. 

12 VAN MENS TOT MENS februari 1991 



Ouderen in tel 
De Regeringsnota 'Ouderen in tel; beeld 
en beleid rond ouderen 1990-1994' stamt 
alweer van oktober vorig jaar. Aange-
zien de nota toen onmiddellijk uitver-
kocht bleek, moest ik het in eerste instan-
tie doen met wat anderen er over 
schreven. 
Maar nu heb ik de nota gelezen. Ook heb 
ik op 28 januari via de kabelradio de 
debatten erover tussen de leden van de 
Vaste Kamercommissie voor WVC en de 
betrokken bewindslieden gevolgd. 
Centrale beleidsdoelstelling in de nota 
is, zoals dat letterlijk wordt omschreven, 
de maatschappelijke integratie van ou-
deren. Ouderen moeten volwaardig 
kunnen deelnemen aan de samenle-
ving. Wat de Jong Oud Trust betreft een 
voltreffer van de eerste orde. De rege-
ringsnota voegt er onmiddellijk aan toe 
dat veel ouderen er uitstekend in slagen 
om te voldoen aan dat volwaardig deel-
nemen. Waar het dan nog om gaat is dat 
er vaker met de positie van ouderen re-
kening moet worden gehouden. Spe-
ciaal als het gaat om het ontwikkelen 
van beleid ten aanzien van wonen, inko-
men en gezondheid. De actieve deelna-
me van ouderen aan de samenleving 
moet worden gestimuleerd. Het klinkt 
verbluffend bekend en positief. 
Maar wie moet er wat, waar en wanneer 
doen? Want daar gaat het natuurlijk om. 
Volgens de nota ligt een grote verant-
woordelijkheid bij maatschappelijke or-
ganisaties. Alle organisaties en vereni-
gingen moet plaats geven aan ouderen. 
Uiteraard in zover die al niet volledig zijn 
geïntegreerd en volop meepraten, mee-
besturen en helpen uitvoeren. De rol van 
de overheid is hierbij beperkt, maar te-
gelijk essentieel. De overheid moet voor-
al de voorwaarden scheppen voor de 
integratie van ouderen in de samenle-
ving. 

Voor maatschappelijke organisaties ligt 
ook een belangrijke rol bij de beeldvor-
ming over ouderen en oud worden. Door 
ouderen te betrekken bij hun werk dra-
gen zij een steentje bij aan een positieve  

beeldvorming van ouderen en oud wor-
den, aldus de nota waar liefst vijf be-
windslieden voor tekenen. Ook van gro-
te betekenis is dat in de nota 'Ouderen in 
tel', nadrukkelijk wordt gekozen voor een 
aandachtsverschuiving van zorg voor 
ouderen naar integratie van ouderen. 
Het streven naar zelfstandigheid, inte-
gratie en participatie kan alleen slagen, 
als er een breed spectrum van beleids-
gebieden bij wordt betrokken. Als met 
ouderen rekening gehouden wordt op 
het terrein van werkgelegenheid, inko-
men, huisvesting en woonomgeving, 
toegankelijkheid van gebouwen, open-
baar vervoer, educatie en cultuur. 
Er moet aan minimaal drie randvoor-
waarden worden voldaan om dit moge-
lijk te maken: ouderen moeten beschik-
ken over een toereikend inkomen, ge-
schikte huisvesting en goede gezond-
heid. En de rol van de overheid? Die kan 
waar nodig het een of ander aanvullen. 
Meer zit er blijkbaar niet in. De rijksover-
heid schept de kaders en biedt de rand-
voorwaarden. Lagere overheden en 
maatschappelijke organisaties moeten 
toch vooral voor de invulling zorgen. 

Aan de nota 'Ouderen in tel' (die door 
een grapje met de kleur waarin de titel 
gedrukt is ook te lezen is als de nota 'Ou-
der en in tel') wordt een compleet ac-
tieprogramma toegevoegd. Dit stelt de 
volgende prioriteiten of centrale doel-
stellingen: 
het ontwikkelen en uitbouwen van een 
preventiebeleid op lokaal en rijksniveau; 
het nauw op elkaar afstemmen van wo-
nen en verzorging in praktijk en beleid; 
het verstrekken van de zorg voor chro-
nisch zieke ouderen; het accentueren 
van de rol van educatie bij participatie 
en preventie; het tegengaan van onvrij-
willige uittreding uit de arbeid; het inte-
greren van doelstellingen van het vrou-
wenemancipatiebeleid in het ouderen-
beleid en het bewerkstelligen van een 
maatschappelijke herwaardering van 
de ouderdom. 
Wat betekent dit in de praktijk? Er wor- 

den in de nota heel veel aandachtsge-
bieden aangegeven: inkomen, huisves-
ting, gezondheid (zowel in preventie- als 
in zorgtermen), leeftijdsdiscriminatie, ar-
beid, sociale participatie, educatie, tech-
nologie, mobiliteit en etnische achter-
grond. 
In het debat tussen de Kamer en minister 
d'Ancona van 28 januari vroegen diver-
se Kamerleden wanneer en wat nou pre-
cies zou worden ondernomen of uitge-
voerd. Zij uitten hun twijfel over de hard-
heid van de voornemens. 'Waarom legt 
u geen werkplan op tafel? Dat is toch een 
fluitje van een cent?' zei mevrouw Terp-
stra van de VVD. 'Stuur ons een kopietje 
van wat u daadwerkelijk gaat doen!' 
Maar minister d'Ancona vond het duide-
lijk genoeg zo. 'Wat er voor u ligt is een 
werkprogramma en over een jaar krijgt 
u een helder inzicht over wat er ingevuld 
is', liet zij de commissie-leden weten. 'Wij 
zullen u rapporteren". Een gevraagd 
draaiboek met doeleinden en tijdstippen 
achtte de minister overbodig. 'Laten we 
gaan werken aan het invullen van het 
actieprogramma', stelde zij voor. Als we 
echter het concrete actieprogramma van 
'Ouderen in tel' nader bezien, valt toch 
op dat inderdaad zeer veel onderwer-
pen alleen globaal zijn aangeduid. 
Geen ramp, maar het roept met meer 
klem de vraag op naar wat precies wan-
neer? Het simpele feit dat vooral veel ge-
stimuleerd zal gaan worden, veel bevor-
derd en veel onderzocht schept hoogges-
pannen verwachtingen. Dat geldt ook 
voor de genoemde uitbreiding, invoe-
ring en subsidiëring. Maar wat zich wer-
kelijk in de periode 1990-1994 af zal gaan 
spelen is nu een kwestie van wachten op 
ministeriële rapportages. 
De vaste kamercommissie voor WVC 
dacht er het hare van. Desondanks was 
er grote waardering voor de nota in zijn 
geheel. Met name voor wat de intenties 
en de richting betreft. 
En bij dit laatste kan ik mij aansluiten. 

MICHAEL KERKHOF 
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• 

Ideëel 
beleggen 

in de derde wereld 
11:ENIELOWLENING 

naam FAidersma, Nijmegen 
inleg 	t15.000,- 
rente : 0% 

AANSCHAF SULKERRIEIVERS 

organisatie : GCFA, Grenada 
lening 	: f 154.000,- 
rente 	: 5% 
vervaldatum : 1 december 1999 

Wie in Nederland een bedrijf start of wil uitbreiden komt al snel bij een 
bank terecht voor de broodnodige financiën. Voor de mensen van GCFA 
was er geen bank bereid tot een lening. En dat geldt voor zoveel 
mensen in de derde wereld die zich een toekomst willen scheppen. 
Om in dit gemis te voorzien richtte HIVOS (Humanistisch Instituut 

voor Ontwikkelingssamenwerking) in 1971 het Leningenfonds 
op. Dit fonds is opgebouwd uit gelden van Nederlandse 
particulieren die tegen geen of een lage rente hun 

geld inleggen. Met dat geld verstrekt HIVOS 

kredieten en garanties aan initiatieven in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Om 

hun ontwikkeling te 
bevorderen 

HIVOS 
Leningenfonds 

Raamweg 16, 2596 HL Den Haag tel. 070-36 36 907 

Vraag de 
uitgebreide 

brochure aan: 

EG-VROUWEN 
Eindelijk is het aantal wer-
kende vrouwen in Nederland 
op het gemiddelde niveau 
dat voor alle EG-landen 
geldt. Het percentage vrou-
wen met een betaalde baan 
steeg in ons land inde laatste 
twee jaar van 44 naar 52 pro-
cent. Aldus valt te lezen in de 
nota 'De positie van de vrouw 
in de arbeid' die staatssecre-
taris Elske ter Veld naar de 
Tweede Kamer stuurde. In 
1971 werkte nog maar 29 pro-
cent van de Nederlandse 
vrouwen buitenshuis. Dat wil 
zeggen, geregistreerd! Want 
er zijn altijd meer buitenshuis 
werkende vrouwen geweest 
dan de statistieken ons doen 
geloven. Overigens werken 
de huidige 52 procent vrou-
wen lang niet allemaal full-
time. Een aanzienlijk deel is 
in deeltijd buiten de deur aan 
de slag. 

DOOD SPOOR 
Prof. Dr. H. J.J. Leenen geldt 
als zeer deskundig ter zake 
sociale grondrechten en ge-
zondheidszorg. 
Volgens professor Leenen be- 

vindt ons stelsel van gezond-
heidszorg zich op dood spoor. 
Er is namelijk een zeer grote 
spanning ontstaan tussen 
nieuw medisch-technisch 
vernuft en de vraag naar ge-
bruik en toepassing daarvan. 
Het gevolg is dat het onmoge-
lijk is om aan de vraag te vol-
doen. En wel omdat het geld  

op is. Vanwege het schreeu-
wend tekort aan verpleeg-
kundigen. En omdat er spra-
ke is van een groot tekort aan 
donororganen. Steeds duide-
lijker wordt, dat alles wat me-
disch-technisch mogelijk is, 
feitelijk niet kan. Er zal geko-
zen moeten worden. We moe-
ten naar een systeem met 
keuze kriteria die zo min mo-
gelijk onrechtvaardig zijn, 
vindt Leenen. Hierbij gaat het 
letterlijk om een eerlijke ver-
deling van de toegang tot ge-
neeskundig handelen voor 
alle typen patiënten. 

INTEGRATIE 
In haar advies Zelfstandig en 
Begeleid meldde de Raad 
voor het Jeugdbeleid staats-
secretaris Simons van WVC 
eind 1990, dat licht verstande-
lijk gehandicapten en zwak-
begaafde jongeren geen spe-
ciale scholen, woningen en 
werkgevers vragen. Als er 
sprake is van begeleiding op 
maat kunnen deze jongeren 
dikwijls gewoon onderwijs 
volgen, zelfstandig wonen en 
in het normale bedrijfsleven 
de kost verdienen. 
Begeleiding op maat moet  

dan komen van enige duizen-
den vrijwilligers die door re-
gionale coordinatoren (een 
dertigtal) moeten worden be-
geleid. Die begeleiding kost 
dan ongeveer vier miljoen. 

OUDERSCHAPSVERLOF 
In november 1990 ging de 
Eerste Kamer akkoord met de 
Wet op het Ouderschapsver-
lof. En daarmee passeerde 
deze wet het laatste station 
voor afkondiging. Deze 
maand start de overheid met 
de voorlichtingscampagne 
over de per 1 januari 1991 gel-
dende wet. In het vervolg zul-
len mannen en vrouwen die 
ten minste één jaar in dienst 
bij een werkgever zijn en kin-
deren beneden de vier jaar 
hebben, onbetaald deel-
tijdverlof van maximaal zes 
maanden kunnen opnemen. 
De regeling geldt voor beide 
ouders afzonderlijk. Feitelijk 
kan de wekelijkse arbeidstijd 
tot ten minste 20 uur worden 
teruggebracht. Na afloop van 
het verlof komt men weer op 
het oude aantal werkuren uit. 
De wettelijke regeling geldt 
zowel bij de overheid als bij 
het bedrijfsleven. 
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Koffie en kunst 
Over de zeshonderd bezoe-
kers maken wekelijks gebruik 
van het Humanitas ontmoe-
tingscentrum van de afdeling 
Enschede. Om in gezellige 
sfeer een kopje koffie of een 
glaasje fris te drinken voor 
een „vriendenprijsje", te ver-
gad eren, de kinderen een 
uurtje onder te brengen tij-
dens de markt of samen te 
werken aan activiteiten van 
Humanitas. Ook het Huma-
nistisch Verbond, de ANBO, 
de ANIB, de AA en de eigen 
„dochterstichtingen " van Hu-
manitas Enschede maken 
van het ontmoetingscentrum 
gebruik. Het is dagelijks open 
van 9 tot 23 uur, zondags al-
leen de middag en de avond. 
Naast het ontmoetingscen-
trum kunnen de Enschedeërs 
terecht in de winkel van Hu-
manitas vol kunst uit de derde 
wereld. Die winkel, waarvan 
de baten uiteraard bestemd 
zijn voor ontwikkelingspro-

jecten in de derde wereld, is 
open tijdens de normale win-
keluren. 
Ontmoetingscentrum en win-
kel worden „gerund" door 
vrijwilligers en door mede- 

Eik 

Thuiszorgcentra 
Vanaf I januari kennen de 
Haagse wijken Haagse Hout 
en Moerwijk ieder een eigen 
thuiszorgcentrum. De beide 
centra maken deel uit van 
een plan om alle zorg aan 
thuiswonenden in Den Haag 
vanuit buurtgebonden thuis-
zorgcen tra te organiseren. 
Het totale plan moet in Beko-
mende twee jaar gereali-
seerd worden. Met de centra 
wordt beoogd het zorglo.ket-
tenbos tot enkele bomen te re-
duceren. 
De centra coeirdineren de 
zorg van de wijkverpleging, 
de gezinszorg en de (na)zorg 
vanuit verzorgingstehuizen 
en verpleeghuizen. Na twee 
jaar zal het projekt geëva-
lueerd worden. De buurtge-
bonden thuiszorgcentra zijn 
een gezamenlijk initiatief van 
de gemeente Den Haag, 
Ziekenfonds Haaglanden, het 
Haags Kruiswerk en de stich-
ting Thuishulp. Het projekt 
vraagt een investering van 
acht ton. Het ministerie van 
WVC en de gemeente Den 
Haag delen de kosten. 

Huis Artikel 26 
De opvang van dak- en thuis-
lozen leeft niet alleen binnen 
Humanitas. Er bestaan al en-
kele initiatieven. Een hiervan 
is Huis Artike126, bedoeld 
voor de opvang van ex-gede-
tineerden. 
„Het mooie van het werk van 
Huis Arikel 26 is dat je bewo-
ners ziet veranderen. Mensen 
kunnen hier een nieuwe start 
maken. Helaas zijn ermaar 
weinig van dit soort clubs. De 
overheid kan daar beter geld 
in steken dan in nieuwe cel-
len, "aldus Josien Vlijmen, 
een van de stagiaires binnen 
de Amsterdamse stichting 
Huis Artikel 26 (HA26). Dit pro-
ject biedt ex-gedetineerden 
direct na detentie de moge-
lijkheid om opnieuw te begin-
nen; men kan een jaar blijven 
en ondertussen zoeken naar 
een woning en een baan. In 
het pand aan de Overtoom, 
een voormalig schoolge-
bouw, is ruimte voor veertien 
mensen. HA26 werkt onder 
meer met vrijwilligers. 
Caroliene Voges wenst de 
aanpak van het opvanghuis 
wezenlijk anders dan die van 
bijvoorbeeld therapeutische 
centra of de reclassering: „Bij 
ons kan men voorlopig wo-
nen. Vervolgens wordt geke-
ken wat er moet gebeuren. 
Dat is meestal het zoeken van 
werk en huisvesting. We hel- 
pen wel maar eigen initiatief 
is belangrijk. Men moet ge-
motiveerd zijn wil men hier 
wonen. Dat is een voorwaar-
de. HA26 is niet alleen maar 
een slaapplaats voor dak- 
lozen." 
HA26 bestaat ruim tien jaar. 
Na een roerig verleden, in di-
verse (kraak)panden, is men 
inmiddels een begrip gewor-
den. Zo zijn er goede contac-
ten met diverse instanties die 
van belang zijn voor het vin-
den van werk en huisvesting 
en verwijst de reclassering 
regelmatig mensen naar 
HA26. 

werkers in het kader van het 
GWI, het Gemeentelijk Werk-
gelegenheids Initiatief. 
Het ontmoetingscentrum in 
Enschede bestaat nu ruim vijf 
jaar en het aantal bezoekers 
groeit nog jaarlijks, waarmee 
het bestaansrecht van deze 
Humanitasvoorziening dui-
dehjk is aangetoond. 

1 
J 

Praatlijn en Golfoorlog 
Ook bij de Praatlijn voor Ou-
deren gaat de oorlog in het 
Golfgebied niet ongemerkt 
voorbij. In veel telefoonge-
sprekken is dit het eerste on-
derwerp van gesprek. 
Bij sommige bellers komen 
eigen herinneringen weer 
boven. Het horen van de sire-
nes van het luchtalarm op te- 

levisie maakt soms dat het 
eigen verleden ineens even 
dichterbij komt. 
Het doet de meeste mensen 
goed dat ze erover kunnen 
praten, dat even iemand met 
respekt en aandacht luistert. 
Soms adviseren we ook om 
niet teveel tv te gaan kijken. 
Ongerustheid kunnen we niet 
wegnemen. Die delen wij im-
mers ook. 

Verhuizing 
Zowel de afdeling Den Haag 
als het gewest Zuid-Holland 
zijn verhuisd: beide zijn op 9 
januari vertrokken van de 
Conradkade en neergestre-
ken aan de Zeestraat op n um-
mer 55, postcode 2518 AA in 
Den Haag. Volgens de ver-
huiskaart is het nieuwe kan- 

toor met de tram prima be-
reikbaar (vanaf Hollands 
Spoor lijn 8, vanaf Den Haag 
Centraal lijn 4, 5 of 22). En ook 
met de auto kunt u er komen, 
door vanaf Utechtsebaan of 
Benoordenhoutseweg via de 
Zeestaat in zuidelijke richting 
te rijden. Of u daarna uw 
auto ook in de nabijheid kunt 
parkeren vermeldt de kaart 
niet. 
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Wij ouderen zijn een bron 
van voortdurende zorg voor 
de vereniging Humanitas. 
Wij zijn ook politiek gespro-
ken een probleem. Maar 
wij hebben daarover ook 
onze eigen mening. 

Posthuum 
Vrijdag 28 september j.l. 
overleed Dr Rudolf J. C. 
Cornegoor, tot op het mo-
ment van zijn dood voorzit-
ter van de afdeling Am-
sterdam. 
Rudolf Cornegoor wist, dat 
hij nog maar enkele we-
ken te leven had, toen hij 
bijgaand artikel schreef. 
Hij overhandigde het aan 
de redactie met het ver-
zoek het posthuum te pu-
bliceren. 
Aan deze laatste wens van 
deze strijdbare man ten 
opzichte van de lezers van 
dit blad voldoet de redac-
tie hierbij. Met groot res-
pect voor de auteur. 
ES 
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Wij hebben, na de oorlog, bij de opbouw 
de hitte van de dag gedragen. 
Wij hebben de grondslag voor de verzor-
gingsstaat gelegd. Laat men nu voor ons 
zorgen. Wij hebben dat verdiend; wij 
rusten op onze lauweren. 
Daar is veel voor te zeggen. De genera-
tie, die dit alles heeft bewerkt heeft in de 
periode van, laten we zeggen tussen 
1945 en 1966, geweldige prestaties gele-
verd. Slecht beloond, hard gewerkt; zelf 
hebben we de goedkoop-geldpolitiek 
gekozen, die lang de lonen laag heeft 
gehouden. 
En dan kwam de revolutie van de zesti-
ger jaren. Velen van ons hebben daar 
achter gestaan. Vooral het morele sys-
teem van vroeger was ook ons in de 
strijd, die we gestreden hebben, te knel-
lend geworden. Maar die revolutie van 
toen bracht meer. Het waren vooral de 
studenten, in Amerika nog meer dan bij 
ons, die zich afvroegen "wat heeft die 
studie voor nut? We wilen alleen datge-
ne leren, dat nuttig voor ons is, dat we 
kunnen gebruiken om straks carrière te 
maken, geld te verdienen. 
Vooral in de zeventiger en tachtiger ja-
ren ging deze tendens bepalend wor-
den, toen na de gebeurtenissen in Parijs, 
de mislukte opstand van arbeiders en 
studenten, een gevoel van moedeloos-
heid ging heersen. Van belang was, wat 
nuttig was. Er moest verdiend worden, 
het ging om de economische groei. Een 
groei, die alleen met wetenschappelijke 
middelen bevorderd kon worden. Wat 
niet wetenschappelijk was, was non-
sens. We kregen, in navolging van an-
dere landen, een regering die "no non-
sense" in haar vaandel had geschreven. 
Voor iets anders dan keihard, weten-
schappelijk zaken doen was geen ruimte 
meer. Wat hebben mensen aan econo-
mische groei als die niet gepaard gaat 
aan een prettiger leven, aan meer wel-
zijn en meer schoonheid. Gaat het uit-
eindelijk niet juist om wat nu "no non-
sens" wordt genoemd...? 
Kunnen wat dat beter leven bereiken 
door wetenschappelijk denken? 
In feite is dat het systeem geweest, waar-
mee wij in die jaren van herstel en fun-
dering hebben gewerkt. Dat is goed ge-
gaan. We hebben aangevoeld hoe het 
moest. Dat heeft deze generatie wijsheid 
gegeven. Maar daarmee ook verant-
woordelijkheid. Dat we ons in de VUT  

hebben laten jagen is slapte geweest. 
Onze kennis is ook nu nog nodig, juist 
in deze veranderde wereld. 
Wij hebben oog voor het welzijn van 
de mensen om ons heen. Wij hebben 
daarvoor gestreden. We mogen nu 
we ouder geworden zijn de mensen 
niet in de steek laten. 
Het zal moeilijk zijn om weer een rol te 
gaan spelen in het bedrijfsleven, hoe-
wel we ook daar nodig zijn. Ook daar 
is het gevoel aanwezig ten onrechte 
een te kleine rol te gaan spelen. Dat 
gevoel voor wat je al dan niet kunt 
wagen dat de oude zakenman ken-
merkte heeft men verwaarloosd, over 
het algemeen ten nadele van de be-
drijven. Een bedrijf is een vorm van 
samenwerking van levende mensen 
en hoe je het ook wendt of keert: die 
zijn nooit helemaal wetenschappelijk 
te vatten. Management is geen kwes-
tie van puur wetenschappelijk den-
ken. Er komt een grote dosis aanvoe-
len, zelfs van esthetisch denken aan 
te pas. Dat gaat nu verloren. Dat de 
Amerikaanse economie nu in het slop 
raakt komt vooral door het feit, dat het 
daar al volledig verloren gegaan is. 
Dat men nu in het bedrijfsleven voor-
al vraagt naar jongeren, die wel we-
ten hoe het moet maar niet hoe het 
kan is een fout, die zich zal wreken. 
Die jongeren weten wat de theorie is, 
maar de praktijk kunnen ze van ach-
ter hun bureau nooit vatten. Maar zij 
hebben zich meester gemaakt van 
het bedrijfsleven, gedeeltelijk ook van 
onderwijs en het overheidsbedrijf. 
Meer kunnen we nog doen op ander 
gebied. Met name op het gebied van 
het menselijk welzijn. Humanitas is 
een van de organisaties die zich 
daarmee bezighouden. Zolang er le-
ven is, is er verantwoordelijkheid. In 
het belang van de jongeren kunnen 
ouderen, in ieder geval als vrijwilli-
ger, bij Humanitas de ervaring en 
wijsheid die zij verworven hebben, 
inzetten. Zij mogen niet op hun lau-
weren rusten. Lauweren geven ver-
antwoordelijkheid. De Lauweren-
krans, die men in vroegere tijden aan 
verdienstelijke mensen gaf, was geen 
afscheidsgeschenk maar een "aan-
moedigingspremie". 

Rudolf J. C. Cornegoor 


