
1947 - 1997

Schakel naar de toekomst

Jubileum-aflevering van De Schakel
contactblad voor de leden van de regio Friesland

van het Humanistisch Verbond



50 jaar HVF ~ I1_11_1O_II_d

~
11/ Humanistische Vrijwilligersactiviteiten in Friesland

Henk Kroon Filosofische Vorming 46

Lieneke Adamse-de Jong Uitvaartbegeleiding 49

Gijs de Vries Rouwbegeleiding 53

An Joustra Het HIVOS 56

IV De besturen van de Humanistische Gemeenschappen in Friesland
aan het woord:

Drachten 59

Ooststellingwerf 62

Heerenveen 64

Sneek 66

Leeuwarden 68

V Schakelen naar de toekomst:

Wil Hoek

Coert Reinking

Henk Kroon

Redactie

Humanitas en HV Friesland 50 jaar

Het Humanistisch Centrum voor Levensvragen
op de rails

Het cement van de samenleving

Wat? Wie? Waar? binnen de humanistische
beweging in Friesland

2

70

72

74

77



I Algemeen

Een bijzondere Schakel

Deze jubileumeditie van het HV-contactblad "De Schakel" bestrijkt méér dan 50 jaar.

Een jubileum is vanzelfsprekend aanleiding om terug te kijken op de afgelegde weg, of
beter, de afgelegde wegen binnen de Friese regio. De artikelen over ontstaan en ont-
wikkeling van gemeenschappen, werkgroepen en vormen van dienstverlening weer-
spiegelen de bonte verscheidenheid binnen de humanistische beweging in Friesland.
Eén blik op de inhoudsopgave volstaat om de lezer hiervan te overtuigen.

De bijdragen die de redactie mocht ontvangen "weerspiegelen
de bonte verscheidenheid binnen de Humanistische Beweging in Friesland" .

Afdeling I bevat enkele algemeen inleidende artikelen. Een bijzondere bijdrage vormen
de herinneringen van Tjidsger de Vries, een pionier die op basis van zijn persoonlijke
ervaringen de gehele periode overziet.

Vervolgens komen, onder 11,tien professionele humanistische raadslieden aan het
woord over (aspecten van) hun werkterrein.
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I Algemeen

In afdeling 111 treft de lezer de vrijwilligersactiviteiten aan. Voorzover het HV in Friesland
een herkenbaar regionaal gezicht heeft, komt dat wellicht in deze bijdragen het duide-
lijkst naar voren.

Divers en herkenbaar zijn ook de korte artikelen, onder IV, waarin elk van de vijf be-
sturen zijn eigen afdeling heeft gepresenteerd. Van nostalgie tot toekomstgerichte za-
kelijkheid, er klinken zeer verschillende geluiden.

In afdeling V tenslotte wordt het meest specifiek "geschakeld naar de toekomst". Er
wordt kort aandacht besteed aan enkele toekomstige ontwikkelingen binnen de regio,
die in de overige artikelen onvoldoende aan bod konden komen

In alle artikelen wordt naar het mogelijke aandacht geschonken aan het heden en aan
de wijze waarop een dienstverlening of activiteit in de dagelijkse praktijk vorm krijgt.
Deze Schakel wil dan ook een staalkaart bieden van wat er anno 1997 binnen de regio
gebeurt aan "humanistische activiteiten". Een onmisbaar sluitstuk daarbij vormt de lijst
met namen, adressen en telefoonnummers van secretariaten en contactpersonen.

Een Schakel naar leden én naar toekomstige leden dus. Als dit boekje in die tweeledi-
ge opzet slaagt, voelen wij ons rijkelijk beloond.

Alle medewerkers komt een woord van dank toe. De kinderen van de drie hoogste
groepen van Basisschool "Velden" uit Noordwolde vertelden in woord en tekening over
hun HVO-lessen. Fragmenten ervan staan verspreid door het hele boek. Een eresaluut
aan "senior-redacteur" Gijs de Vries, die ons met zijn rijke ervaring en kennis steeds
terzijde stond.

juli 1997, wil boelema, henk kroon
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I Algemeen

Namens de jarige

Namens de jarige

Humanisten zijn over het algemeen rustige, ruimdenkende, bescheiden, en voor de
buitenwereld wellicht wat saaie en in stoffige boeken verzonken personen. Een huma-
nist loopt niet snel met zichzelf te koop, hangt wat bereikt is maar zelden aan de grote
klok, en slaat zich niet licht op de borst.
Het HV telt "maar" 15.000 leden, en is vergrijsd en enigszins ingeslapen. Bovendien
bestaat het HV "pas" een halve eeuw, en dat is weinig in vergelijking met politieke par-
tijen of kerken.

Het bovenstaande is ongetwijfeld waar, en ook intern wordt het Verbond niet zelden in
dergelijke termen getypeerd.
Maar er is meer waar. Je zou kunnen stellen dat humanistische waarden m.b.t. de
kwaliteit van het leven (uitgangspunten rond menselijke waardigheid, het recht op zelf-
beschikking, tolerantie, verantwoordelijkheid, zelfontplooiing) in feite de basis vormen
van de leefbaarheid van een gekke verzamelcultuur als de Nederlandse. Zonder te-
gengas vanuit het humanisme is de kans groot dat eigenschappen als tolerantie en
gastvrijheid definitief verdrongen worden door de hardere kanten van de "Hollandse
handelsgeest" .
Hebben humanisten in Nederland niet langzaamaan de functie gekregen van toets-
steen voor de kwaliteit van de samenleving, een soort geweten van de natie? Vormen
ze niet een voorhoede die visie en beleid ontwikkelt t.a.v. de toekomst?

Humanisten bemoeien zich van oudsher intensief met de kwaliteit van de zorg, en met
name de ouderenzorg; in het debat over euthanasie en zelfbeschikking in de gezond-
heidszorg nemen humanisten een vooraanstaande plaats in; zonder het Humanistisch
Vormingsonderwijs zou een aanzienlijk deel van de schoolgaande jeugd pas op veel
latere leeftijd, of misschien zelfs helemaal niet, aan het denken worden gezet over za-
ken als verantwoordelijkheid en tolerantie. Het zijn vooral humanisten die in debatten
over sexualiteit, abortus, relatievormen, rituelen, e.d. bestaande maatschappelijke nor-
men aan de kaak stellen en opkomen voor de rechten van op ethische gronden ach-
tergestelde groepen.
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I Algemeen Namens de jarige

Het HV-Friesland bestaat 50 jaar en dat vieren we nu eens niet op een rustige, be-
scheiden, en wellicht wat saaie manier. We laten duidelijk zien wie we zijn, wat we
doen en wat we waard zijn. Het HV vervult in deze samenleving een belangrijke func-
tie. Dit boekje is bedoeld om u duidelijk te maken welke.
Een massale beweging zal het HV wel nooit worden; het vormt de kern, het "georgani-
seerde gedeelte" van miljoenen (ook allochtone) Nederlanders die de humanistische
uitgangspunten een warm hart toedragen.

Er gebeurt veel, maar er moet nog
veel meer gebeuren, en al zijn m.n.
veel oudere leden nog vol vuur en
jong van hart, verjonging is dringend
noodzakelijk.
Daarom is dit boekje mede een op-
roep aan sympathisanten om de af-
stand te overbruggen van sympathie
naar actief lidmaatschap.
Wie hiertoe, om welke reden dan ook,
niet in staat is, kan blijk geven van
zijn/haar betrokkenheid bij het werk
van het HV in Friesland door een bij-
drage te storten op de giro van een
van de steunfondsen.

Namens de jarige.
Namens het bestuur van het HV-Fries-
land wensen we u bij het lezen van dit
boekje veel plezier en inspiratie toe,

en we hopen dat het HV-Friesland, mede met uw hulp en steun, een gezonde en
vruchtbare volgende halve eeuw tegemoet gaat.

(Ron Muijzer, HV-Friesland)
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I Algemeen Tjidsger de Vries

Een Fries humanist van het eerste uur.
Herinneringen en overdenkingen van Tjidsger de Vries

Vlak na de oorlog: Gorredijk

Het was in 1946 dat de huishoudelijke hulp van mevrouw Eisinga-de Groot bij me
kwam met het verzoek of ik bij mevrouw wilde komen, want die had een belangrijke
boodschap voor me. Zij had gelezen dat er een Humanistisch Verbond was opgericht.
Volgens haar was het net iets voor ons om daar ook vorm aan te geven.

HUMANISllSCH VERBO~D

. ARIN ALLE BUITENKERKELIJKEN
DE ORGANISATIE, WA eENIRUM VINDEN oM

IN NEDERLAND HUN
. te bevordere

• .. van ieder mens ie
de volledige ontplooIIng geestelijke vrijheid en soC
en op te komen voor
gerechtigheid;

. '''e en geestelijke r
• . in de materl~
hulp te verlenen. k kelijk volksdeel.
vooral van het bUiten er

Tot de oprichters behoorden o.a. Jaap van Praag, Garmt Stuiveling, Jan Brandt Corsti-
us. Voor mij heel bekende namen, want zij waren het ook die mede leiding hadden ge-
geven voor de tweede wereldoorlog, aan de Jongeren Vredesacties, waarvan ook een
afdeling in Gorredijk bestond. Ik was daar toen voorzitter van. De wetenschap dat al
deze mensen ook de oorlog hadden overleefd was zeer verheugend.
Na contact te hebben gezocht met andere geestverwanten, besloten we tot oprichting
van de afdeling Gorredijk. Deze werd hiermede dus de eerste afdeling in Friesland in
1946.
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I Algemeen Tjidsger de Vries

Naast huiskamerbijeenkomsten bij mevrouw Eisinga, probeerden we met openbare bij-
eenkomsten meer bekendheid te geven aan de nieuwe organisatie. Sprekers waren
o.a. Lubinsky, Jaap van Praag, Sake Bouma, Hennie Ups. Door het bezoeken van de
landelijke congressen probeerden we ons beter in te werken in de materie.
Na verloop van tijd kwamen er ook afdelingen in Heerenveen, Leeuwarden, Sneek,
Drachten, Oude-en Nijehorne en de gemeente Ooststellingwerf.

In de afdelingen werden geregeld zondagmorgenbijeenkomsten gehouden, terwijl ook
voor de rubriek Geestelijk Leven op de radio op zondagmorgen grote belangstelling
bestond. Hiervoor was door de VARA zendtijd beschikbaar gesteld. Een goede beken-
de uit Sint Jacobiparochie vertelde dat ze bij goed weer traditiegetrouw zondagsmor-
gens met een groepje bij elkaar kwamen op een bepaalde plek in het dorp. Maar als
het tegen tienen liep, verdween de één na de ander, want de radio-uitzending van het
Humanistisch Verbond wilden ze niet missen. Het waren geen leden ....

Verliezen en verhuizen

Problemen in de personele sfeer werden gaandeweg zo groot dat in 1949 besloten
werd de afdeling Gorredijk op te heffen. Maaike de Jong, secretaresse, vertrok naar
Amsterdam; Jan Veenstra, bestuurslid, verloor het leven bij een ongeval in Ierland
waar hij op dat moment voor zijn werk was.
Ikzelf vertrok na een benoeming als stratemaker in vaste dienst naar Heerenveen. Ook
Tjits Eisinga verhuisde met het oog op de studie van haar kinderen. Ze gingen naar
Drachten.
Tjits was wel één van de stuwende krachten. Geestelijk was ze voldoende hersteld van
de slag die haar was toegebracht door de moord op haar man. Jan Eisinga, onderwij-
zer, verzetsman en dichter, was door de Duitsers tijdens de "melkstaking" in mei 1943
omgebracht.

Eerste uitvaartbegeleiding

Voor m'n vertrek naar Heerenveen kwam een goede bekende met de vraag of ik de
begrafenis van z'n vader wilde begeleiden. Hij vond dat ik het best kon doen.
Ik had dit nooit eerder gedaan en wees het af, maar beloofde dat ik me in verbinding
zou stellen met Dijkstra, leraar aan de kweekschool te Drachten, en toen voorzitter van
de gemeenschap Drachten, die dit werk veel vaker bij de hand had gehad.
Op mijn vraag was Dijkstra van oordeel dat ik het wel moest doen. "Wij worden langza-
merhand te oud en als er geen jongeren zijn die het overnemen dan dreigt er een stuk
werk verloren te gaan wat in Friesland zeer waardevol is. Naast de dominees vanuit
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hun geloof moeten anderen vanuit Humanistisch perspectief leiding kunnen geven aan
uitvaarten. Kom even bij mij langs dan kunnen we bespreken hoe ik een dergelijke toe-
spraak voorbereid, zodat je naast de gegevens van de familie enig houvast hebt."

Zo gezegd zo gedaan. Op de begraafplaats van Langezwaag begeleidde ik voor het
eerst een begrafenis. Na de plechtigheid zei de zoon tegen mij: "Als mijn vader dit had
kunnen horen, zou hij gezegd hebben: zie je wel dat het zonder dominee kan!". Door
de jaren heen zou er nog een lange reeks begrafenis-begeleidingen volgen.

Nuchter terugblikken.

Terugkijken op vijftig jaar HV in Friesland, roept bij mij gemengde gevoelens op. Ik
moet concluderen, dat wij in het geestelijk leven op provinciaal niveau een bescheiden
rol hebben gespeeld.

Onze rouwbegeleiding en onze uitvaartbegeleiding daarentegen spraken de betrokke-
nen wel degelijk aan. Maar het leverde in mijn tijd praktisch geen leden op. Ik weet ook
niet of deze begeleiding niet voor velen een vervanging was voor de steeds schaarser
wordende dominees. Dat onze begeleiding van uit een humanistische organisatie ge-
daan wordt, speelt voor veel betrokkenen meestal geen doorslaggevende rol.
Vaak was ook de persoon van de begeleider het motief. Wijlen Fokke Veenstra heeft in
de gemeente Ooststellingwerf en omstreken ontelbare uitvaarten begeleid. Het ging
van mond tot mond dat hij dat bijzonder goed kon. Maar er werd niet gevraagd naar de
levensovertuiging van de begeleider. Ook de uitvaartondernemers spelen vaak een rol
bij de keuze van de begeleider, vooral in mijn tijd.
Het is wel goed misschien dat we het wat nuchter, wat relativerend bekijken. Toch blijft
voor mij de hoofdzaak, dat we door de jaren heen een stuk dienstverlening vanuit hu-
manistisch perspectief hebben opgebouwd waar we zeker wel een beetje trots op mo-
gen zijn. Ik ben dankbaar dat ook ik daar iets aan heb kunnen bijdragen.

Humanistische raadslieden in de DUWkampen

Na de verhuizing naar 't Meer bij Heerenveen kwam ik al spoedig in het bestuur van de
afdeling Heerenveen. Ook was er een gewestelijke organisatie tot stand gekomen
waarin ik een tijdlang als penningmeester fungeerde.

Op een zondagmorgenbijeenkomst trad Cees Schonk op als spreker. Hij vertelde over
de ervaringen die hij had als geestelijk raadsman in de zg. DUW-kampen. Ik had veel
interesse en stelde nogal wat vragen. Naar hij later vertelde was hem dat opgevallen.
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Zo kreeg ik enige tijd daarna het verzoek of hij een keer langs kon komen voor een ge-
sprek. Het bleek dat hij op zoek was naar een medewerker voor één van de kampen.
Het gesprek duurde bijna een volle dag en het resultaat was dat ik, na overleg met m'n
vrouw, er in toestemde het te doen.

Ons eerste bezoek, dat we samen aflegden, was aan een zg. rehabilitatie-kamp in de
buurt van Blesdijke op een ontginningsprojekt van de DUW. Dat was de Dienst Uitvoe-
ring Werken, opgeheven in 1954.
De mannen die daar te werk gesteld waren hadden zich op een gewoon project ern-
stig misdragen. In plaats van ontslag kregen ze de mogelijkheid zich te rehabiliteren.
Hier waren wat minder faciliteiten dan in de overige DUW-kampen.

De reismogelijkheden waren beperkt in de eerste jaren na de oorlog. Met een gehuur-
de bromfiets heb ik een tijdlang de wekelijkse bezoeken afgelegd. Tot er in de Giet-
hoornse polder ook een kamp geopend werd. Toen mijn werkterrein daarheen verlegd
werd, is Blesdijke van me overgenomen door Dijkstra uit Beetsterzwaag.

Het raadswerk in de kampen

Het zou te ver voeren en te veel ruimte vragen om erg diep in te gaan op de ervarin-
gen die we opdeden bij dit werk. Mijn herinneringen eraan zijn door het voortschrijden
der jaren ook wat vervaagd.
Wat ik persoonlijk als taak zag was niet in de eerste plaats een raadgever te zijn, maar
eerder een luisteraar. Proberen door te luisteren je in te leven in de problemen en
moeilijkheden waar sommigen mee worstelden. Om daarmee soms ook de diepere
achtergrond te ontdekken. Om samen te zoeken naar een beter begaanbare weg om
verder te gaan. Maar ook proberen om de gesprekken op de kamers te sturen naar
een wat diepere inhoud dan de gewone dagelijkse dingen. Waaruit dan soms iemand
naar voren kwam voor een persoonlijk gesprek. We zochten dan een lege kamer die
hiervoor beschikbaar was.

Dit alles raakte aan problemen waarmee geen van ons allen in de eigen werkkring da-
gelijks te maken had. De één soms wat meer dan de ander hadden we behoefte aan
scholing en verdieping. Ten eerste leren door de praktijk, verder door zelfverdieping en
ook door middel van gezamenlijke bijeenkomsten en weekendconferenties in "De Ark"
te Nunspeet. Dit vakantie- en conferentieoord is door de te hoge kosten later van de
hand gedaan.

10



[ Algemeen Tjidsger de Vries

Latere ontwikkelingen van de humanistische "kamp-activiteiten"

Het betekende voor Schonk een intensieve werkkring, want ook in De Peel waren
kampen. De grote uitbreiding van dit werk kwam toen, na de stormramp in Zeeland, bij
de herstelwerkzaamheden, daar ook kampen verrezen om de werkers te huisvesten.
Dus moest opnieuw naar raadslieden worden gezocht, vaak tot vrij ver in de omtrek.

In de Zuiderzeepolders waren ook al jaren kampen gevestigd voor het in cultuur bren-
gen van het nieuwe land. In de oorlog vrij talrijk - en vaak het toevluchtsoord voor on-
derduikers -, na de oorlog in tal gestadig verminderd. In deze kampen had het HV ech-
ter eerst geen toegang omdat deze werken ressorteerden onder een Minister van
christelijke signatuur. Men ging ervan uit, dat de Humanisten "stenen voor brood" ga-
ven. Ik herinner me nog, dat er in die periode een protestbijeenkomst in Groningen is
gehouden tegen de discriminatie die sprak uit de karakterisering "stenen voor brood".
Onder de sprekers was ook een protestants christelijke professor die protesteerde.

Toen er een wisseling plaatsvond bij de ministeries kwam ook het Humanistisch Ver-
bond in aanmerking voor geestelijke verzorging in die polderkampen. Daar ook het in
cultuur brengen van de polders gestaag vorderde en de praktijk van de huisvesting
van de werkers zich steeds meer verplaatste naar de zich uitbreidende woonkernen,
liep het aantal kampen drastisch terug. Sieders en ik hebben toch nog enige jaren we-
kelijks deze kampen bezocht. Maar tenslotte kwam er voor mij na ongeveer zeventien
jaar een einde aan dit werk.

De gespreksgroepen, de spreekbeurten

Schonk was toentertijd met pensioen gegaan en z'n taak was overgenomen door Kees
v.d. Hulle. Maar in de periode voor z'n pensionering had Schonk nog een ander project
op stapel gezet, nl. proberen overal in het land gespreksgroepen op te richten voor
buitenkerkelijken. In diverse plaatsen werden mensen gezocht die deze gespreksgroe-
pen konden leiden. In huiskamers kwamen deze gespreksleiders bijeen voor training
en bespreking van onderwerpen. Sieders en ik namen deel aan die besprekingen.
Het probleem was: hoe krijg je mensen bij elkaar die zo'n groep willen vormen? Aan
de werving hiervan hebben ook wij deelgenomen o.a. in Leeuwarden en Assen. Er
werd voor een bepaalde wijk gekozen. Met een groep van soms zes tot zeven perso-
nen koos iedereen persoonlijk een straat en ging je van deur tot deur met de vraag of
de bewoner(s) tot een kerkgenootschap behoorde(n). Zo ja, dan werd onder opgaaf
van reden bedankt voor de mededeling en ging je weer verder. Bij wie dat niet zo was,
werd gevraagd of ze eventueel wilden deelnemen aan een gespreksgroep. Er volgden
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soms wel interessante gesprekken. Je had wel eens een beetje het jehova-getuige-ge-
voel. Zo wist Schonk op verschillende plaatsen in het land zulke groepen te formeren.
Het resultaat was dat voor veel deelnemers een geestelijke verdieping plaats vond en
het enige ledenwinst opleverde. Het project kon door veranderende omstandigheden
overigens maar een beperkte tijd duren.

Cees Schonk spreekt op een
humanistische huiskamerbijeenkomst

Op initiatief van Schonk was ik in de loop van de tijd ook begonnen met het houden
van spreekbeurten in de gemeenschappen van het HV. Eerst over het werk in de ar-
beiderskampen en later ook over het uitvaartwerk. Later stonden er andere onderwer-
pen op het programma. Ik kwam dan ook wel buiten de regio.

Uitvaartbegeleiding onder druk

Bij al die activiteiten was de uitvaartbegeleiding in een moeilijke fase gekomen. Voor
een groot gedeelte van Friesland was ik op een bepaald moment de enige die dit werk
deed. In de Oosthoek, Appelscha en omstreken, was Fokke Veenstra de aangewezen
persoon, later geassisteerd door Gerbesma uit Oosterwolde. Een cursus, opgezet in
samenwerking met Kruiswijk, toen landelijk geestelijk raadsman, had tot resultaat dat
de heer en mevrouw Gerbesma zich gingen inzetten. Mw. Gerbesma moest het werk
later beëindigen wegens haar gezondheid. Haar man heeft met veel inzet tot heden in-
tensief aan de uitvaartbegeleiding deelgenomen.
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Ik heb tot mijn zeventigste jaar geprobeerd zoveel mogelijk aan de aanvragen tot be-
geleiding te voldoen. Tijdens mijn diensttijd bij de gemeente Heerenveen had ik toe-
stemming van B&W om dit werk af en toe te doen. Wel met loonderving natuurlijk. Dat
resulteerde door de jaren heen in een aantal van tussen de twee en driehonderd be-
geleidingen.

Cees Schonk, een lichtend voorbeeld

Bij veel van wat ik gedaan heb waren het Dijkstra en vooral Cees Schonk de me inspi-
reerden en stimuleerden. Schonk was een man die een taal sprak en schreef die door
een ieder verstaan en begrepen werd; hij wist ook de gewone man te bereiken. Bij ve-
len komt het HV over als alleen toegankelijk voor intellectuelen. Misschien dat mede
daardoor het verbond door de tijd heen altijd maar een relatief kleine groep van het
niet kerkelijke volksdeel heeft kunnen verenigen. Met alle respect voor hen die leiding
hebben gegeven, heeft het verbond toch te veel mensen moeten ontberen zoals
Schonk er één was.

Alles wat we deden was op basis van vrijwilligheid. Bij wervingen door Schonk werd er
geen enkele toespeling gemaakt op een honorarium, wel was er een reiskostenver-
goeding.

Rest mij nog te vermelden dat ik op initiatief van Schonk heb meegewerkt aan een
door de VARA verzorgde tv-uitzending over Praktisch Humanisme. Het HV had toen
nog geen eigen zendtijd.
Over ditzelfde thema heb ik een toespraak gehouden voor het Friese programma van
de toenmalige RONO (Regionale Omroep Noord en Oost), toen nog in Groningen. Het
motto was toen: Foar minsken die een minske nedig hawwe een minske to wêzen;
naar een uitspraak van Albert Schweitzer.

Vrijwilligers-activiteiten en privéleven

Op z'n tijd kregen we allemaal wel eens moeite met het inpassen van de activiteiten in
het eigen gezinsleven. Zo herinner ik me dat er in de eerste jaren ook de mogelijkheid
was van gevangenisbezoek namens het HV. In Leeuwarden deed dat de heer Klinken-
berg. Na afloop van een gezamenlijke weekendconferentie in "de Ark" in Nunspeet, op
weg naar de trein, zei de heer Klinkenberg:" Nu heb ik al één cliënt, hoe krijg ik er
meer ?". Later bleek dat hij haast moeilijkheden met zijn gezin kreeg, want hij was bij-
na iedere avond in .de gevangenis. De Blaauw heeft het later ook een tijd gedaan, tot-
dat het officieel door full-time raadslieden werd overgenomen.
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Ook herinner ik me nog de heer Ijsselstein, die als ambtenaar van Rijkswaterstaat
veel de provincie bereisde en dan vaak contacten zocht in die hoeken van de provincie
waar geen afdelingen waren. Een enorme inspanning! Het leverde wel eens algemene
leden op, maar tot afdelingen is het nooit gekomen.

Het gebeurde dat ik gevraagd werd voor een begrafenis in Harkema. Het lag wat moei-
lijk met het werk dus had ik bezwaren. De broer kwam toen met de mededeling dat de
overledene - een hartpatiënt - een tijd terug op de begrafenis was geweest van een
kennis in Drachtster Compagnie, waar ik de leiding had. Thuisgekomen had hij ge-
zegd: "Als ik dood ga, dan moet je me niet een dominee achter de kont sturen, maar
vraag dan die man uit Heerenveen, die kan dat mooi doen". Ik ben dus toch maar ge-
gaan ....

Door de jaren heen heeft mijn vrouw me vaak gesteund, maar ook uiterst kritisch be-
geleid en vaak behoed voor het uit de hand lopen van m'n activiteiten. Ik moest wel
eens met me zelf worstelen om het gezin niet de dupe te laten worden. Want ook acti-
viteiten op ander maatschappelijk terrein vroegen veel aandacht. Tot m'n groot verdriet
is m'n vrouw in 1987 overleden.

Invloed op het geestelijk klimaat van Friesland?

Zoals gezegd, geloof ik niet dat er veel invloed uitging van de afdelingen op het geeste-
lijk leven ter plaatse. Wel kwam er meer bekendheid door de publikaties die uitgingen
van de landelijke organisatie. Vooral ook de acties die gevoerd werden voor meer gelijk-
berechtiging in de beginperiode. Naar mijn mening heeft dat vele werk van hoofdbestuur
en nevenorganen wel degelijk invloed gehad op het denken van veel niet godsdiensti-
gen. Ze gingen wel bewuster denken over hun eigen achtergrond. Maar toch deden ze
om welke reden dan ook zelden de stap naar het lidmaatschap. Hebben we misschien
ook te weinig aan ledenwerving gedaan? We zijn nu eenmaal niet zo "bekerend" ...

In de eerste tijd werd er nogal veel geschermd met titels zoals prof. en dr. Dit had twee
zijden. Aan de ene kant liet het zien dat het humanisme niet een overtuiging was van
mensen, die maar wat verwarde theorieën verkondigden, zoals het toen nog vaak door
veel christenen - denk maar aan "stenen voor brood"- beweerd werd. Het gaf aan dat
de humanisten die leiding gaven, mensen waren met een vaak wetenschappelijke ach-
tergrond.
Maar aan de andere kant wekte het wel eens de indruk dat het Humanistisch Verbond
een groep was van intellectuelen, waar de "gewone" vrouw of man zich niet thuis kon
voelen.
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Ook speelde in een bepaalde periode te sterk de nadruk op het individu. Daarnaast is
de vergrijzing een probleem waar elke organisatie mee kampt.

Misschien dat er in de toekomst een perspectief ligt in de toenemende hang naar een
vorm van buitenkerkelijke religiositeit. Wat naar we mogen hopen niet zal leiden tot een
soort pseudo-godsdienstige sektevorming. Maar wel tot meer behoefte aan verbon-
denheid met de medemens.

Levensavond in een geestverwante omgeving

Het Humanistisch Verbond heeft een positieve rol in m'n leven gespeeld; Jaap van
Praag heeft er direct en indirect zijn stempel op gedrukt. En hij is nog steeds een da-
gelijkse aanwezigheid in mijn leven; hij is in mij en om mij heen.

Zo loop ik iedere dag langs z'n beeltenis die in de ingang staat van het naar hem ge-
noemde Humanistisch Wooncentrum voor Ouderen in Purmerend. Daar hebben m'n
vriendin en ik een meer dan vijftig jaar geleden verbroken relatie weer hersteld. Nu wo-
nen we afzonderlijk en zelfstandig, maar in liefdevolle harmonie in een inleun- en aan-
leunwoning van het Jaap van Praaghuis.

,"

4911-1981_

Tjidsger de Vries voor het Jaap van Praaghuis
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Dienst Geestelijke Verzorging bij de Inrichtingen van Justitie

Verleden

Van 1-9-'54 tot 1-1-'68 lag de humanistische geestelijke verzorging (HGV) van gedeti-
neerden in handen van :t 60 vrijwillige geestelijke raadslieden, die dit werk, naast een
dagtaak elders, in de avonduren voor hun rekening namen onder de bezielende leiding
van J. van Praag en P.A.Pols. Zij hebben hun moeilijke taak op voortreffelijke wijze ver-
vuld.

Zeker in het jaar dat het HV zijn 50-jarig bestaan viert is een woord van waardering
voor de offers in tijd en energie door hen gebracht zeker op zijn plaats. In Leeuwarden
denk ik aan de heren Blauw, Hoekstra, Drentje en De Vries; in Veenhuizen aan de
gebr. Zandbergen in het bijzonder, maar zeer veel anderen zijn bij het werk betrokken
geweest.

Bij de toenemende omvang van dit werk werd de noodzaak over te gaan op beroeps-
krachten steeds duidelijker voelbaar. De GV-er onderhoudt niet alleen contact met de
aan zijn/haar zorg toevertrouwde gedetineerden, maar is tevens ingeschakeld in het
groeiend overleg tussen allen die bij de tenuitvoerlegging van de straf betrokken zijn.
Waar dit overleg als regel overdag geschiedt was het de vrijwilligers vaak onmogelijk
daaraan deel te nemen.

Na de medewerking van de Ministers Samkalden (PvdA) en Polak (VVD) en in navol-
ging van de Dienst HGV bij Defensie, werd het mogelijk om in 1968 tien geestelijke
raadslieden te benoemen in volledige dienst. Mede door het feit dat ik 11 jaar werk-
zaam was in een centrum voor neurotische delinquenten, mensen die ter beschikking
van de regering waren gesteld, kreeg ik het verzoek om in Leeuwarden en Veenhuizen
de GV van delinquenten als ambt te aanvaarden.

Die beginperiode was ontstellend moeilijk. Gedetineerden zagen je als een verleng-
stuk van Justitie en door veel directies en stafleden werd je nauwlettend bekeken en
geobserveerd. Het is, nu ik dit schrijf, haast niet denkbaar maar zo was het wel! Als
HGV-er mocht ik alleen contact zoeken met diegene die bij binnenkomst als geloof
"geen" opgaf; dus met een PROT (celkaart) en R.K. mocht ik niet praten, hoewel zowel
de Dominee als de Pater wel met de "geen" mocht praten. Zoals ook de mensen, die
contact hadden met de Humanist*, niet op zondag naar de Kerkdienst mochten, wat
voor velen een uitje was om de sleur te verbreken. Zo waren er vele situaties, die de
waarden van het individu onnodig aantastten: briefcensuur was soms overbodig; vaak
werd een bezoek van een halfuur eerder een bezoeking.
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Gedetineerden ontvingen wekelijks "Het Woord van de Week", later "Mens en Wereld"
en de "Humanist" en de toen zeer bekende "Kalenders"

NOVE~lBER

Zondag 23
Maandag 24,
Dinsdag 25
Woensdag 26
Donderdag 27
Vrijdag 28
Zaterdag 29,

De vaste grondslag

Leo Polnk

Leo Polak (1880-1941). "oogter.lar in de wijsbegeerte te Groningen; llcrh>ndiger
van de vrije gedachte en uan een nutonome ethiek. Als slachtoffer unn de Duitse
terreur gestorven.
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Naast het werk was je ook betrokken bij het HV, eerst jaren niet in een bestuursfunctie,
maar wel op zondagmorgen ergens een lezing houden voor een gemeenschap om je
werkzaamheden als geestelijk raadsman bij de Inrichtingen van Justitie te verduidelij-
ken. Moeilijke jaren, ik denk nu nog aan het tragische gebeuren wat de Fam. Drentje
overkwam, er zijn zeker nog mensen die weten wat ik hiermee bedoel.

Gezien de discrepantie tussen de omvang van het werk en de beschikbaarheid van
GV-ers werd in dec. 1968 aan de Directie Gevangeniswezen gevraagd uitbreiding van
het aantal geestelijke raadslieden in volledige dienst te bevorderen; het moesten "lie-
den" zijn; vrouwen was in die periode ondenkbaar. Op 29-9-'69 deelde de Minister mee
dat hij zich kon verenigen met een uitbreiding met 2 full-time krachten.

In sommige inrichtingen, ik denk in het bijzonder aan de gevangenis "Groot Banken-
bosch" te Veenhuizen, kwamen de HGV-ers, evenals de Godsdienstige GV-ers, niet al-
leen in aanraking met eigen cliënten, doch via het groepsgesprek met praktisch de ge-
hele gestichtsbevolking. Dit heeft geleid tot een betere en goede verstandhouding bin-
nen de Dienst GV. Het is mijn ervaring, dat niet alleen het Ned. Gevangeniswezen in
beweging is, maar ook de GV van de gedetineerden. Iedere tijd vraagt een hernieuwde
bezinning op oogmerken en methodiek van dit werk, wil dit kunnen uitgroeien naar een
systematische bemoeienis met mensen, die gehinderd worden in de ontplooiing van
hun mens-zijn. Ook is de inrichtingsbevolking in vele opzichten veranderd.

De HGV-ers staan, evenals hun godsdienstige collega's, voor een moeilijke en veel
spankracht vereisende taak, waarin hen teleurstellingen niet bespaard blijven. Gesti-
muleerd door eigen levensovertuiging, maar ook geboeid door de ontwikkelingen die
de samenleving thans doormaakt, hoop en vertrouw ik erop, dat de HGV-ers bij de In-
richtingen van Justitie zich met onverminderde overgave aan hun taak blijven wijden.

(J.Kroos)
Heden

Bij de Inrichtingen van Justitie in Friesland werken HGV-ers, die in dienst zijn van het
Ministerie van Justitie, maar inhoudelijk verantwoording verschuldigd zijn aan het HV.
Dit is geregeld via een beroepscode, waarin o.a. het ambtsgeheim vastgelegd is. De
officiële functieomschrijving luidt: "De ambtshalve en professionele begeleiding van en
zorgverlening aan gedetineerden, vanuit en op basis van een geloofs/levensovertuiging".
Eenvoudiger gezegd: begeleiden van mensen met levens- en geloofsvragen, bij het
verhelderen van de levensvisie. Bij een levensvisie komen waarden en normen aan de
orde, vanwaaruit je leeft en waartoe je leeft, die zin geven aan het leven.
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Gedetineerden hebben zichtbaar de waarden en normen, die door de Kerken en het
HV worden uitgedragen, overtreden en het is dan ook misschien wel verrassend dat
de dominee, de pater en de humanist(e) onverminderd graag gezien zijn bij de bewo-
ners van de gevangenissen en huizen van bewaring. Er zijn hier verschillende redenen
voor aan te geven.
In een crisissituatie komt de vraag naar de zin van het leven boven en detentie is zo'n
crisissituatie. Mensen zitten letterlijk vast, maar velen hebben ook het gevoel vastgelo-
pen te zijn. Hun leven is in veel opzichten een chaos en ze voelen dat het zo niet lan-
ger meer kan. Bij hun pogen wat orde aan te brengen, zoeken ze contact met een GV-
er. Zonder dat dit altijd bewust is, voelen ze dat de achtergrond van de betreffende
man of vrouw een goed raamwerk vormt dat hulp kan bieden bij het zoeken naar orde-
ning.

Daarnaast werkt een verblijf in een totaal instituut als het HvB en de gevangenis ver-
vreemdend. Je ontkomt niet aan 'n bepaalde invloed van het instituut, waarbinnen alles
voor je is geregeld, je verplicht bent om te gaan met mensen die je niet zelf hebt geko-
zen en waar alles is gericht op controle. Het contact met buiten is teruggebracht tot
een minimum en een soms verpletterend schuldgevoel maakt dat mensen met zich-
zelf worden geconfronteerd. In een dergelijke situatie worden manieren gezocht om te
ontsnappen aan de engte, die het opgesloten zijn met zich mee brengt. Contacten met
medegedetineerden blijven vaak aan de oppervlakkige kant, contacten met bewaar-
ders worden gekleurd door het gegeven dat deze de sleutel hebben, sancties kunnen
opleggen en moeten rapporteren. Een gesprek met de GV-er is vertrouwelijk, onder-
worpen aan het ambtsgeheim.

Na een kennismakingsgesprek bij binnenkomst met een van de GV-ers kan 'n gedeti-
neerde aangeven met wie hij contact wil hebben (het team GV verwijst naar elkaar)
voor individuele gesprekken, groepsgesprek, kerkdienst en bijwonen van bezinnings-
bijeenkomsten. Dit houdt in dat het team GV nauw met elkaar moet samenwerken.
Daarnaast zijn er nog diverse overlegvormen (stafbijeenkomst, gedetineerdenberaad,
overleg met de directie en afdelingshoofden) waaraan moet worden deelgenomen. De-
ze zijn door het team GV onder elkaar verdeeld en ook dit houdt in dat er een goede
samenwerking en overlegvorm moet zijn tussen de GV-ers van de onderscheiden de-
nominaties. Een situatie die in de Inrichtingen van Justitie in Leeuwarden (gelukkig)
bestaat.

Verder zijn er goede contacten met de imam van de Turks-Islamitische ver. in Leeuwar-
den. Deze komt 1 keer per maand voor een gebedsbijeenkomst voor de moslim-gede-
tineerden naar beide inrichtingen.

(A. Horstman)
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Enkele gedachten over de toekomst.

Justitie

Meer dan ooit in het verleden is het
functioneren van het gevangeniswezen
en justitie onderwerp geworden van
een publieke discussie waarin de crimi-
naliteit, de veiligheid van mensen, de effectiviteit van het optreden van de verschillen-
de schakels in het strafrechtsysteem zijn betrokken.

In deze discussie spelen, begrijpelijk, gevoelens van woede, verontwaardiging en
angst. Toch denk ik dat het geen goede zaak is om beleid te laten beheersen door
emoties en politieke druk. Een zich verhardend strafrechtsysteem of alleen maar lan-
gere straffen zijn niet het antwoord op een zich verhardende criminaliteit. Voorbeelden
hiervan zijn elders in de wereld zichtbaar, zoals b.v. in Amerika.

De maatschappij, de politiek moet blijven zoeken naar de oorzaken van de toenemen-
de en verhardende criminaliteit. Dat vereist de bereidheid om structureel te investeren.
In de inrichtingen van justitie moeten we blijven zoeken hoe op de best mogelijke ma-
nier kan worden omgegaan met de individuele gevangene. Mens zijn, mens worden is
een interactie proces, waarin je mensen met respect blijft aanspreken op hun redelijk-
heid, hun gevoeligheid, hun medemenselijkheid. In onze pluriforme en complexe maat-
schappij vraagt dit veel deskundigheid van alle justitiemedewerkers.

Voor GV-ers betekent dit, zeker in de toekomst, dat je soms tegen de stroom van poli-
tieke druk en bezuinigingen in moet roeien. Dit vraagt meer nog dan in het verleden
een goede samenwerking, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Als team voor GV
zullen we ons sterk moeten maken om het humane klimaat binnen een inrichting, op
individueel en op beleidsniveau, te bewaken en te ondersteunen.

Tenslotte zou ik willen pleiten voor meer aandacht van de humanistische beweging in
Nederland (Friesland) voor ex-gevangenen. De terugkeer in de maatschappij wordt
voor mensen, die gevangen hebben gezeten, steeds moeilijker. De tolerantie neemt af,
de kans op werk is minimaal, er zijn te weinig nazorg- of opvangmogelijkheden en
steeds meer ex-gevangenen raken dakloos, ontredderd of de weg kwijt in onze "zorg-
zame samenleving".

(J. Scheper)
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Joop Kroos is van 1968 tot 1987 als raadsman werkzaam geweest in het HvB in Leeuwarden en in

verschillende inrichtingen in Veenhuizen.

Annemiek Horstman is vanaf 1987 werkzaam als raadsvrouw in het HvB en in gevangenis "De Marwei"

in Leeuwarden.

Joke Scheper is sinds 1993 werkzaam als raadsvrouw in gevangenis "De Marwei" in Leeuwarden
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Geestelijke Verzorging (GV) in een Gedecentraliseerde Geeste-
lijke Gezondheidszorg (GGZ) in Friesland

Een plaatsbepaling en een zoektocht

Dit jaar viert het HV Friesland haar 50-jarig bestaan. Ook ik heb wat te vieren, al is het
een aanzienlijk kleiner jubileum: 5 jaar ben ik inmiddels als Humanistisch Raadsvrouw
verbonden aan het (voormalig) Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker. Een afwisselende
en nog steeds uitdagende (deeltijd-)baan. Bijna dagelijks zoek ik samen met individu-
ele mensen of in groepen naar de zin of kern van hun bestaan en datgene wat voor
hun van belang is in de relatie met de hen omringende wereld. Nog steeds zijn daarbij
de uitgangspunten (postulaten) van de grondlegger van ons verbond, J. van Praag,
een goede leidraad1. Immers, vrijheid, gelijkheid, verbondenheid en autonomie zijn za-
ken die vaak niet als vanzelfsprekend ervaren worden. Zeker niet in een grootschalig
instituut als het onze, waarin vaak het systeem voorrang krijgt op de mens.

Een plaatsbepaling

De Dienst GV in ons ziekenhuis bestaat uit een gereformeerde dominee, een pastor
(RK) en humanistisch raadsvrouw, een zg. pluriforme dienst. Zeker ten tijde van de uit-
breiding van de dienst met een GV-er van het HV werden er flinke discussies gevoerd.
Mede onder de druk van de PvdA besloot het bestuur tot de aanname van een huma-
niste.
Inmiddels werkt deze dienst al bijna 5 jaar "pluriform" en over het algemeen in een
goede verstandhouding. Zeker daar waar het erom gaat een bijdrage te leveren aan
beleid in de kwaliteitszorg, kritisch signalerend te zijn ("luis in de pels"), precedenten te
blijven scheppen. We zijn het vakinhoudelijk vaak met elkander eens.
De territoriale verdeling - ieder een eigen gebied om GV aan te bieden - blijkt nuttig te
zijn, zeker om meer geïntegreerd te kunnen werken. De "vrijplaats"-mogelijkheid,
d.w.z. dat mensen ons kunnen raadplegen, met ons in gesprek kunnen gaan zonder
dat het opgenomen wordt in een behandelplan - daarvan wordt door cliënten/bewo-
ners gebruik gemaakt; het wordt herkend.
Over het algemeen kan ik constateren dat onze Dienst redelijk ingeburgerd is; dat
neemt niet weg dat we initiatieven moeten blijven nemen.

Naast de ambtshalve binding, die ons een legitimatie geeft voor ons werk, streven we
er naar goede professionals te zijn. Het is zaak om duidelijk te maken wat wij mensen
te bieden hebben en het is steeds weer een zoektocht om dat goed onder woorden te
brengen. Voor een aantal zaken lukt dat wel: men ziet ons in gesprek, met individuele
bewoners (op onze kantoren en in de wandelgangen), men ziet ons groepen leiden,
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vieringen houden (ook ik leidde als humaniste een Kerstviering en een Feest van de
Tijd aan het einde van vorig jaar). Men ziet ons contacten zoeken met familie, les ge-
ven aan verpleegkundigen, hen ondersteunen, vergaderingen bijwonen op allerlei ni-
veaus, deelnemen aan commissariaten, lezingen geven, studiedagen organiseren etc.
Dat alles is zichtbaar.
We hebben een bezoekgroep onder "onze hoede" - overigens bestaat deze uit bijna
allemaal kerkelijke mensen ... waar blijven ze toch, die humanisten? - die over de le-
vensbeschouwelijke grenzen heen allerlei mensen bezoekt. We overleggen met direc-
ties, managers, familieraad en cliëntenraad (plaatselijk/provinciaal). Dat is duidelijk;
ook het wekelijks bezoek aan het M.C.L. en Oranjeoord en het zorg dragen voor een
mooie crematie of uitvaart.
Maar hoe geef je aan wat je daarin doet? Daarover wordt in den lande flink gediscus-
sieerd. Moeten we gaan registreren? Een duidelijk "profiel" hebben? Het resultaat van
onze gesprekken meten? Het lijkt me geen goede weg.
Wat wij doen in de Dienst, wat ik doe, is de mens de ruimte geven om zichzelf te on-
derzoeken in zijn of haar zingevingssystemen, levensbeschouwing etc.

Niet de patiënt staat centraal maar de méns. Ook een "gewoon" huis-tuin-en-keuken
babbeltje hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen zich gehoord weten in al hun aspec-
ten, in al hun zorgen. Indien er alleen naar het therapeutisch effect wordt gekeken, kun
je iemand tekort doen.

Gewoon is het verdriet: iemand behoren

en toch die iemand niet te kunnen zijn.

Wie het gewone vreest, vlucht in het grote

en praat zijn innerlijk systemen aan.
Maar Odysseus loopt in Dublin of Oostzaan

gewoon op straat met stomverbaasde ogen,
mompelend over leven, bed en dood en
hoe lang de niertjes nog op moeten staan.

Uit: "Over het gewone" van
Wil/em van Toorn.
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Dit alles betekent dat we ook in de toekomst die tijd en ruimte moeten houden om de-
ze zoektocht te volbrengen, om een levensverhaal compleet te maken. Om iemand
niet alleen als (manisch) depressief, schizofreen, fobisch etc. te zien, maar als iemand
die veel meegemaakt heeft, kwetsbaar is, man/vrouw van of zoon/dochter van, pacifist,
vleeseter, verdraagzaam mens, ongelukkig mens, een humorvol iemand, etc.

Decentraliseren: een zoektocht.

In Friesland vindt momenteel de grootste reorganisatie in de GGZ plaats van heel Ne-
derland. Deze vloeit voort uit het kabinetsstandpunt in deze, vnl. gebaseerd op het rap-
port Dunning2. In de praktijk betekent dit, dat het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker
flink zal afbouwen. Daarvoor in de plaats komen dan in de provincie op tal van plaat-
sen nieuwe voorzieningen, met verschillende mogelijkheden. Het "enkeltje Franeker"
behoort dan voor het grootste deel tot de verleden tijd. Daarmee zal mogelijk de stig-
matisering langzamerhand afnemen. De verschuivingen hebben ook tot gevolg dat
mensen in de buurt kunnen blijven waar hun vrienden, kennissen en de familie wonen.
Met het creëren van diverse voorzieningen lijkt zorg-op-maat beter haalbaar. Dat zijn
allemaal positieve geluiden.
Daarnaast is er de hoop dat mensen via die speciale voorzieningen opgenomen wor-
den in de maatschappij. Dat ze deel uit gaan maken van dat sociale netwerk, naar die
wijkvereniging kunnen gaan, dat buurthuis, die kerk, de eigen supermarkt. Tot nu toe
blijkt dat dit beslist niet gemakkelijk is. Zo is voor kerkelijken de aansluiting met de
plaatselijke kerk al beslist geen vanzelfsprekende zaak.

Mijn zorg als humaniste gaat met name uit naar de buitenkerkelijken. Voor hen be-
staan er zelfs nauwelijks sociale netwerken, om hulp te zoeken of zich geestelijk te la-
ten inspireren. Dit heeft tot gevolg dat er zich een nieuw probleem voordoet: eenzaam-
heid. Men kan weliswaar zo lang mogelijk thuis blijven met hulp, slechts de "zwaarde-
re" gevallen opnemen, maar dat zegt niets over de mate van geluk van iemand. Tezelf-
dertijd wordt er meer en meer gefocust op effect en efficiëntie; "Wat mankeert u?"
"Oké, daar krijgt u gesprekken voor."

Hoe de GV in dit alles zal participeren, is nog niet duidelijk. Vast staat, dat wij onze
specifieke deskundigheid zullen inzetten binnen de hele provincie. We zullen waar-
schijnlijk een centrale dienst worden en op diverse locaties gaan werken. Uit onze on-
langs verschenen nota3:
"Meer dan voorheen zal de Geestelijke Verzorging geconfronteerd worden met de po-
laire spanning in zijn/haar functie tussen integratie en eigenheid.
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Hij/zij zal expliciet moeten maken of zijn/haar functie los staat van andere be-
handelgerichte disciplines, of dat Geestelijke Verzorging een geïntegreerd onderdeel is
van de behandeling of het zorgplan, waarbij hiervoor medeaansprakelijkheid gedragen
dient te worden.

Daarnaast zal er in de Geestelijke Gezondheidszorg op centraal niveau aan-
dacht moeten blijven voor vragen en visies op het gebied van levensbeschouwing en
ethiek. Deze aandacht kan worden geconcretiseerd in de ontwikkeling van kwaliteits-
beleid en deskundigheidsbevordering ...

De inhoud van ons beroep zal door dit alles niet wezenlijk veranderen. Vanuit de relatie
blijven we zoeken .....
Een continue zoektocht, een plaatsbepaling, maar zo is het leven toch bedoeld im-
mers!

(Thea Gerritsen)

Grondslagen van het Humanisme, J. van Praag, 1978

2

3

Kiezen en delen, Advies in Hoofdzaken, prof. dr. Dunning, red (z.j.)

Geestelijke Verzorging in de Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland,

Franeker, januari 1997
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Humanistisch geestelijk raadswerk in het ziekenhuis.

Samen met een ziekenhuispredikant vorm ik als humanistisch raadsvrouw de dienst
Gv. Onze hoofdtaak is het bieden van professionele hulpverlening aan en begeleiding
van patiënten bij fundamentele vragen rondom geboorte, leven, ziekte, sterven en de
dood. Dit wordt gedaan vanuit en op basis van de levens- of geloofsovertuiging. Ook
familie van patiënten en medewerkers van het ziekenhuis kunnen een beroep op ons
doen.

Bij opname kan de patiënt aangeven dat hij graag begeleiding wil van mij of van mijn
collega. Middels wekelijks multidisciplinair overleg op elke afdeling, kan een snelle in-
zet plaats vinden van de benodigde disciplines. Daarnaast krijgen wij nog doorverwij-
zingen van artsen, van verpleegkundigen en soms ook van andere patiënten.
AI dit gestructureerde overleg laat onverlet dat het belangrijk blijft, dat wij ons ook zelf
op de afdelingen laten zien aan de patiënten. Eens te meer blijkt dan, dat vele patiën-
ten hun hulpvragen op geestelijk gebied niet aan de verpleging tonen, maar opsparen
tot men iemand ontmoet van de dienst Gv.

Wij begeleiden patiënten tijdens hun opname, soms verzorgen wij een korte periode
van nazorg en incidenteel begeleiden wij een uitvaartplechtigheid.

Op organisatie- en beleidsniveau geven wij inhoud aan ons werk door participatie in
enkele commissies en werkgroepen. Wij zijn bv. permanent lid van de MEC, Medisch
Ethische Commissie. Daarnaast is steeds een van ons lid van: de Toetsingscommissie
voor het gebruik van experimentele geneesmiddelen, de Klachtencommissie, de Com-
missie tegen Sexuele Intimidatie, de Werkgroep Nazorg Familie van Overleden Patiën-
ten en de Werkgroep Functioneringsgesprekken.

Verder nemen we deel aan een breed kliniekoverleg. We leveren een bijdrage aan de
opleiding van leerlingverpleegkundigen door het verzorgen van lessen medische
ethiek en lessen Gv. Regelmatig schrijven we in de huiskrant.
Groepen medewerkers uit het ziekenhuis krijgen op hun verzoek begeleidingsbijeen-
komsten. Een onderwerp is dan bv.: "Hoe blijf ik zelf heel bij dit werk" of "Welke keuzes
worden er gemaakt in de gezondheidszorg en door wie?"
Binnen de dienst GV kunnen stagiaires van een universitaire opleiding tot humanisti-
cus of predikant begeleid worden.

De ziekenhuispredikant verzorgt de wekelijkse meditatie voor de ziekenomroep. De
christelijke feestdagen worden van een passende omlijsting voorzien, passend binnen
het totale beleid van het algemeen ziekenhuis.
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De 2 medewerkers werken in deeltijd: een 60%-baan voor de humanistisch raads-
vrouwen een 80%-baan voor de ziekenhuispredikant. Deze verdeling is tot stand ge-
komen op basis van de bijdrage aan meditaties en de verzorging van de chr.feestda-
gen. (In '83 begon ondergetekende hier als stagiaire naast een fulltime werkende pre-
dikant).
Het is dus goed mogelijk om ons werk zichtbaar te maken. Beide GV-ers zijn 4 dagen
"in huis" en zorgen daarbij voor een goede doorverwijzing naar elkaar in een open,
collegiale verstandhouding.

(Hermien Kuindersma, "De Tjongerschans", Heerenveen)
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Humanistische geestelijke verzorging (HGV) in het verpleeg-
huis.

Voor een verpleeghuis kies je niet, zeker als je daar voorgoed moet worden opgeno-
men. Het 'overkomt' je als het ware. Veel mensen worden in het verpleeghuis opgeno-
men door gebrek aan voldoende opvang thuis of door het ontbreken van andere woon-
zorgvoorzieningen.
Naast het verlies aan gezondheid word je meteen geconfronteerd met het ontstellende
gebrek aan privacy. Het aantal éénpersoonskamers is nog steeds minimaal. Je kunt
nauwelijks over je eigen spullen beschikken - ook in de éénpersoonskamers is daar
nauwelijks ruimte voor - en de 'huiskamer' mag je delen met nog 11 andere bewoners,
die je niet of nauwelijks kent en waar je niet voor hebt gekozen.
Het noodgedwongen omgaan met merendeels leeftijdgenoten, het voortdurend gekon-
fronteerd worden met overlijden, het in toenemende mate moeten samenleven met
medebewoners die ernstig in de war zijn, het moeten vinden van een omgangsvorm
met het personeel, het zijn allemaal zaken die extra opgaven vormen in een situatie
waarin de beschikbare energie en rek ernstig verminderd kunnen zijn. Dit alles laat je
kijk op het leven, op je leven niet onberoerd.
Er komen dan vragen naar boven van: 'waarom overkomt mij dit? Hoe kan ik nog wat
maken van mijn dagen? kan ik er nog betekenis en zin aan geven? Wat betekent mijn
levensovertuiging voor mij? Wil ik nog wel medisch behandeld worden als ik nog zieker
word?' etc.

Ook naasten leven met vele zingevings- en levensvragen zoals: 'laat ik mijn partner
niet in de steek wanneer ik zeg de zorg thuis niet meer aan te kunnen? Wat moet er
gebeuren als mijn demente partner nog een ziekte krijgt; moet hij dan nog naar het
ziekenhuis? Ik voel me zo verdrietig, alsof ik hem in de steek gelaten heb.'
Dergelijke vragen, gevoelens en gedachten vragen om deskundige begeleiding en
aandacht van de GV. Ondersteuning en bemoediging om ze onder ogen te durven
zien.

In een pluriform samengestelde staf GV werk ik als humanistisch raadsman voor 8 uur
per week in de verpleeghuizen Bornia Herne en Nieuw Mellens te Leeuwarden. Bin-
nen die zeer beperkte tijd probeer ik op een zo geïntegreerd mogelijke wijze met mijn
direkte collega's alsook met de andere disciplines samen te werken.

Naast de individuele begeleiding van bewoners en hun naasten besteed ik veel aan-
dacht aan het zorgklimaat en ethische vragen m.b.t. de bewonerszorg. Kan er hier wel
van 'zorg op maat' gesproken worden, als je je op zoveel terreinen aan moet passen?
Hoe staat het met de autonomie en de privacy van bewoners? Wat doe je met de rech-
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ten van 'wilsonbekwame' bewoners? Is er een zorgvuldig euthanasieprotocol en hoe
gaan wij hier in de weerbarstige praktijk mee om?
Verder verzorg ik af en toe klinische lessen voor andere disciplines op het gebied van
o.a. stervensbegeleiding, ethiek, zingeving etc. en begeleid ik de uitvaarten van bewo-
ners die ik intensief begeleid heb.
Voor een HGV-er is er in het verpleeghuis genoeg werk aan de winkel. Een behoorlijk
aantal bewoners en/of hun naasten doen om vaak verschillende redenen een beroep
op mij. Het is daarom een zeer slechte zaak dat er in de andere verpleeghuizen van
een pluriform aanbod van GV absoluut geen sprake is. Ik heb nogal wat trieste verha-
len van familieleden moeten aanhoren, dat hun vader/moeder/partner t.a.v. zijn levens-
beschouwelijke traditie en/of levensstijl nauwelijks recht werd gedaan.

(Ben van Remmerden, M.C.L., Leeuwarden)
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Geestelijk werk in Woonzorgcentrum Erasmushiem te Leeu-
warden.

Eind april 1977 viel er een hoogtepunt te vieren in het bestaan van de humanistische
beweging van Leeuwarden en omstreken; het verzorgingstehuis Erasmushiem opende
zijn poorten. Daarmee werd recht gedaan aan een grote groep humanisten, die de
strijd om erkenning en emancipatie vele jaren daarvoor was aangegaan en waarvan
een deel onmiddellijk "hun" verzorgingstehuis of aanleunflat bevolkte.
Het was een idealistisch begin, waarbij architectuur en uitvoering van het complex en
de tuin meewerkten aan het welbevinden van bewoners en medewerkers.
Het toenmalige bestuur en de direktie meenden dat de humanistische identiteit van
Erasmushiem mede tot uitdrukking kon komen via het aanstellen van een humanis-
tisch geestelijk verzorger (HGV-er), die de bewoners bij hun levensvragen professio-
neel zou begeleiden.
Ook de bewonerscommissie gaf zijn fiat: "mits er geen zending bedreven wordt, want
iedereen moet bij ons kunnen wonen en zich hier thuis kunnen voelen". Nadat de pro-
vincie geaccordeerd en gefinancierd had, werd ik kort na de eerste verjaardag van
Erasmushiem gevraagd daar te komen werken.
Ik was een onbeschreven blad in de GV., gevormd aan het H.O.J. door o.a. Jaap van
Praag.
Aan de hand van o.a. zijn postulaten vrijheid en verbondenheid wilde ik mijn funktie
vormgeven. Maar eerst moest ik vaak, ook aan collega's, uitleggen dat HGV wezenlijk
verschilt van de traditionele GV die men uit kerkelijke kring kende. We schrijven dan
immers nog de lQer jaren. Bewoners spraken nog niet vrijuit over samenwonende
kleinkinderen, maar de eerste ongehuwde oudere stellen kwamen wel samenwonen in
Erasmushiem, nadat zij elders geen plek hadden kunnen vinden!
Mijn eerste persoonlijke kontakt als HGV-er was met een bewoonster - zoiets vergeet
je niet - die mij vertelde dat toen haar man zijn laatste adem uitblies er een raam ram-
meide. Kon het zijn, vroeg zij mij, "dat zijn ziel zich had bevrijd?"
Deze, haar ervaring, was de start van een serie gesprekken met haar over verlies'en
rouwen praten over zaken die wij soms niet kunnen begrijpen, maar die wij door'-é'ro-
ver te praten toch een plaats kunnen geven in dat rouwproces.

In de BQ-erjaren werd binnen Erasmushiem door een groep medewerkers uit verschil-
lende geledingen, waaronder de GV-ster, een zorgvisie ontwikkeld, waarin de woon-,
leef- en werkomstandigheden getoetst konden worden aan het humanistisch gedach-
tengoed. Het werd een progressief stuk, waarin de (keuze)vrijheid van de bewoner een
belangrijke plaats had.
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In de gO-er jaren werd het werken met zorgplannen ontwikkeld, met als doel 24 uur per
dag dezelfde kwaliteitszorg te geven aan hen, die vanaf nu zorgafnemers heten. Als
GV-ster ben ik daarbij betrokken, omdat zaken als autonomie en privacy van de zorg-
afnemers in het geding zijn. Bovenstaande zaken behoren tot het voorwaardenschep-
pende deel van mijn werk binnen wat vanaf nu Woonzorgcentrum Erasmushiem heet.
De hoofdmoot van mijn funktie bestaat uit individuele en groepsgesprekken met zorg-
afnemers over (Ievens-)vragen die zij veilig bespreekbaar kunnen maken. Voorbeelden
zijn: eenzaamheid, konflikten in relaties met familie, bekenden of verzorgers en licha-
melijke of geestelijke ongemakken.
In de gespreksgroep komen onderwerpen aan de orde die iedere deelnemer raken,
maar het persoonlijke overstijgen. Dat kunnen zowel maatschappelijke als levensbe-
schouwelijke onderwerpen zijn. Het luisteren naar en reagere op elkaar is belangrijk
binnen de groep.

Voór de periode naar het jaar 2000 toe ligt een fusie voor Erasmushiem met het MCL,
Divisie Ouderenzorg, in het verschiet. Voor Erasmushiem en de humanistische bewe-
ging in Friesland zal daarbij de te continueren "eigenheid in identiteit" van groot belang
zijn.

(Conny van der Made)
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Humanistische Geestelijke Verzorging (HGV) in verzorgings-
huis 'Coornhert-State' te Heerenveen

Sinds januari 1995 ben ik werkzaam in het humanistisch verzorgingshuis 'Coornhert-
state' te Heerenveen.
Vanuit mijn functie als HGV-er ga ik met de bewoners van het huis in gesprek over hun
levensvragen of levensproblemen. Ik ben geen hulpverlener in die zin dat ik oplossin-
gen bedenk en die aandraag. Vaak zijn er op levensvragen of problemen geen paskla-
re antwoorden te geven en dat is ook niet waar volgens mij (oudere) mensen naar op
zoek zijn. Mijn zorg en aandacht verschaft de bewoners in het verzorgingshuis de
ruimte om in vertrouwen en gezamenlijkheid te zoeken naar de kwaliteit en de zin van
hun leven op leeftijd. Dat is het geestelijke aan mijn werk en dat is waar het (de) men-
sen volgens mij om gaat. Ik noem het zelf vaak een "ont-moetings"-ruimte: niets moet,
de bewoner mag zichzelf zijn of mag zichzelf worden in het gesprek met mij en ik ver-
oordeel zijn/haar persoon of levenswijze niet.

En het humanistische aan mijn werk?

Op de eerste plaats ben ik mens in mijn werk; dus niet humanist. Het humanisme is
voor mij geen receptenboek 'hoe te leven', geen fundamentalisme. Het is elke keer
weer voor mij in het verzorgingshuis een zoeken naar hoe ik de levenssituatie van be-
woners moet verstaan. Dat is mijn verantwoordelijkheid als mens en die kan en wil ik
niet afwentelen op een leer. Wel zijn er een aantal humanistische uitgangspunten van-
waaruit ik de levensvragen en levensproblemen van de bewoners wil begrijpen en wil
benaderen:

recht doen aan de eigen verantwoordelijkheid en de eigen zelfbeschikking van de
mens over de inhoud, de vorm en de richting van het eigen leven,
recht doen aan het streven naar zelfontplooiing van de mens,
tolerant zijn ten opzichte van de mening van anderen,
respect opbrengen voor de waardigheid, de uniciteit en de vrijheid van de mens,
streven naar verbondenheid met anderen,
uitgaan van de redelijkheid en de zedelijkheid van de mens in doen en laten.

Ik probeer deze humanistische uitgangspunten actief, zo goed en zo kwaad als dat
gaat, in mijn werk vorm te geven. Soms vanuit de theorie naar de praktijk, soms vice
versa.
Een levend humanisme is dan ook voor mij een humanisme dat voortdurend in bewe-
ging is; misschien wel eerder vragen oproept dan antwoorden geeft. Alleen zijn dat
dan geen kritiek-vragen die bedoeld zijn om de mening van anderen onderuit te halen,
maar vragen die de zoektocht van mensen naar kwaliteit van leven kunnen bevorderen
en de beleving van medemensen tot een diepgaande ervaring maken.
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En dan is er de inspiratie die het humanisme in mijn werk levend houdt. Ieder kent wel
de ervaring wanneer je iets tussen of met mensen ziet gebeuren waarvan je intuïtief
'weet', dat het 'klopt', dat het goed is wat daar gebeurt. Die momenten kunnen je inspi-
reren, kunnen je verder doen zoeken naar kwaliteit van leven in je werk en privé. Je
hebt er dan weer 'zin' in.
Een levend en geïnspireerd humanisme zoek ik in mijn werk bij de oudere mens - die
zijn leven lang al op zoek is naar kwaliteit van leven - en tussen de mensen die in het
verzorgingshuis samenleven, in het samenspel van hun relaties.

En de praktijk?

1. Naar aanleiding van verzoeken, van verzorgenden, vanuit het bewonersoverleg,
vanuit de groepsgesprekken, van medebewoners of van de bewoners zelf, ga ik bij
hen langs. Meestal gaan de individuele gesprekken over hun fysieke problemen en
over de moeilijkheden die daaruit voortkomen: het aangewezen zijn op verzorging
(afhankelijkheid), de pijn, het gebrek aan zelfredzaamheid, het verlies van zin in het
leven. Ook praten we veel over relaties met medebewoners, met verzorgenden en
met kinderen en familie.
Achter de vele vragen van bewoners gaan vaak andere vragen schuil; vragen naar
aandacht, vragen om gehoord te worden. ik merk het als ik enige tijd bij iemand ga
zitten. Dan breekt er vaak een stroom van woorden los die niet zoveel meer met de
allereerste vraag te maken heeft. Iemand moet iets kwijt wat hem/haar hoog zit.
Maar ook de 'stillen' en de dementerenden hebben zo hun 'verhaal'. Het komt er al-
leen niet zo uit. Ze weten het niet zo goed meer te verwoorden of ze raken verward
in hun praten en denken. Ze merken dat hun verhaal verwarrend overkomt en
schrikken ervan. Voortaan doen ze er maar wat eerder het zwijgen toe, en sommi-
gen zelfs voorgoed. Zij kijken voortaan met het 'innerlijke oog' en luisteren voortaan
met het 'innerlijke oor' naar wat zich aandient in hun beleving. Zij raken min of meer
los van de dagelijkse realiteit, die voor ons zorgverleners nu juist zo vertrouwd en
vanzelfsprekend is. Ze blijven op zoek gaan naar de zin van hun leven, alleen kun-
nen wij hen daar vaak niet meer in volgen. De aanraking, de rust, de tijd, de veilig-
heid en het vertrouwen van ons kunnen hen dan ondersteunen.

2. Naast de individuele gesprekken heb ik één keer per twee weken een groepsge-
sprek. Aan de hand van een tekst, een tekening, cartoon of een foto praten we over
thema's die gemeenschappelijk zijn in het leven van ouderen. Maar soms ook pra-
ten we over meer algemene onderwerpen als politiek, criminaliteit, humanisme en
geloof. Ik vind het belangrijk om de lijn naar 'buiten' open te houden en om de be-
woners in gesprek te brengen met elkaar.
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3. De kern van mijn werkzaamheden is de zorg voor onze bewoners; de zorg dat zij
tot hun recht komen als mensen en de bezorgdheid wanneer dat in het gedrang
komt binnen onze organisatie. Daarom beweeg ik mij als GV-er ook op beleidsnivo
en neem ik deel aan verschillende overlegsituaties binnen het huis.

Tot slot:
Hoewel de praktijk meestal is dat je als GV-er pas met mensen in gesprek gaat als de
kwaliteit van hun leven in het gedrang komt, sta ik op het standpunt dat GV voor men-
sen ook in goede tijden onmisbaar kan zijn. (Daarom is GV ook geen hulpverlening).
Als bewoners van het verzorgingshuis in of naar aanleiding van een levensbeschouwe-
lijk (groeps)gesprek gaan nadenken over de kwaliteit en de zin van hun leven, dan ben
ik ervan overtuigd dat zij het leven beter en zinvoller aankunnen. Dat is wat dit werk
voor mij zingevend maakt.

(Menno Mensonides)
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De humanistische geestelijke verzorging (HGV) bij defensie
in Friesland.

Inleiding.

De HGV bij de krijgsmacht is een werkveld dat gekenmerkt wordt door trage doch ge-
stage groei. Toen de dienst HGV geïnitieerd werd in 1963 werden er slechts twee
raadslieden - op proef - aangesteld. Inmiddels is dit aantal gegroeid tot 32. Voor een
krijgsmachtbreed aanbod van HGV is dit aantal overigens nog steeds onvoldoende.
Vandaar dat er voortdurend gekeken moet worden waar de prioriteiten liggen. Op dit
moment zijn dat vooral de opleidingscentra en de operationele eenheden (lees: uit-
zendgevoelige eenheden). Vanuit deze optiek is Vliegbasis Leeuwarden een prioriteit
geworden. Tot januari 1994 werd de Vliegbasis stiefmoederlijk bediend vanuit het land-
macht-rayon Assen of Havelte. Daarna is het een full-time werkplek geworden. De oe-
fengebieden op Vlieland worden overigens ook tot deze werkplek gerekend.

Deze full-time plek is geen overbodige luxe want naast de vele buitenland-oefeningen
is er inmiddels voor de derde maal een detachement van de basis voor een half jaar
naar Italië (Villafranca) gestuurd met als opdracht om met een aantal vliegtuigen te
helpen vrede in Bosnië af te dwingen en te bewaken. Deze langdurige uitzendingen
grijpen bij veel mensen, op vele aspecten binnen de persoonlijke leefsfeer, diep in.
Uiteraard gaat er een GV-er mee met dit soort uitzendingen. Op het moment dat ik dit
stukje schrijf ben ik zelf voor een half jaar uitgezonden met het (derde) detachement
van de basis. Hiervoor zijn de dominee en de aalmoezenier mee geweest.

De positie van geestelijk verzorgers.

Over de positie van GV-ers binnen de krijgsmacht bestaat nogal eens verwarring. Die
positie is juist van het grootste belang omdat die de essentie van het werk waarborgt.
Daarom even een korte uitleg: GV-ers zijn burgers en geen militair. Zij leggen geen
eed af en vallen niet onder de krijgstucht. Ook staan zij niet onder bevel, waardoor zij
geen opdrachten kunnen geven of krijgen. Voor de inhoud van het werk is de GV.er
verantwoording verschuldigd aan het eigen zendend genootschap; in mijn geval dus
het HV.
De militaire rechtspositie is wel van toepassing op GV-ers.
Tevens zijn ze in rang gelijkgesteld met een officier en wordt van ze verwacht dat ze
het uniform dragen; dit is geen verplichting, maar vaak wel handig.
Door deze constructie heeft de GV-er een grote mate van autonomie binnen het defen-
sie-apparaat. Deze autonomie is essentieel voor het werk.
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Raadswerk bij defensie.

Bij GV gaat het allereerst om aandacht voor mensen. GV-ers staan stil bij wat iemand
bezig houdt en gaan op de eerste plaats uit van de persoonlijke niet materiële belan-
gen van mensen. De GV wil een vrijplaats bieden aan mensen die willen praten over
zichzelf, het eigen persoonlijk leven, de werksituatie, het gezin of welke andere per-
soonlijke omstandigheid dan ook. Om die vrijplaats te waarborgen - zeker binnen de
hiërarchisch ingestelde krijgsmachtcultuur - is die autonomie zo belangrijk.

Bij het oriënteren, het zoeken (en soms tobben) van mensen kun je als HGV-er hel-
pen, maar nooit de juiste, de "ware" weg vóórhouden, want die ken je niet en boven-
dien zou dat in strijd zijn met het uitgangspunt dat de mens vrij is en verantwoordelijk
voor zijn eigen leven. Daarin ligt het specifieke van HGV.
Naast de individuele gesprekken houden HGV-ers ook bezinningsbijeenkomsten. Hier
in Villafranca houd ik elke week zo'n bijeenkomst. Een aantal mensen heeft er behoef-
te aan om elkaar op een andere wijze te ontmoeten dan normaal het geval is. Meestal
stel ik een thema aan de orde, draai wat muziek en zorg voor koffie met gebak. Vaak
zijn die uren vormend en ook heel gezellig.

Uitzendingen.

De verplichte overgang van burger naar
militair bracht voor de GV-ers altijd veel
extra werk met zich mee. Te denken dat
ze het makkelijker hebben gekregen, nu
de opkomstplicht voor dienstplichtigen is
afgeschaft, zou een misvatting zijn.
Nu men ervanuit gaat dat de dreiging niet
meer uit het oosten komt is de totale
krijgsmacht gereduceerd en omgevormd
tot een leger dat vrede kan afdwingen en
bewaken, waar ook ter wereld.
Dat betekent dat de GV-er zelf ook in de
aanbieding staat en ervan uit moet gaan
dat hij/zij regelmatig lange tijd - meestal
een half jaar - van huis moet. Naast zijn
voortdurende beschikbaarheid voor an-
deren is dat geen geringe opgave.
Door de (inmiddels vele) uitzendingen
wordt de Nederlandse militair daadwerke-
lijk geconfronteerd met diepe ellende en
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geweld; hij bevindt zich soms ook zelf in bedreigende en schokkende situaties. Het zal
duidelijk zijn dat dit voor de GV voor wat betreft de inhoud van het werk, maar ook
voor de GV-er zelf, belangrijke consequenties heeft.

Toekomst.

Op dit moment vindt er informeel overleg plaats tussen de drie diensten GV (Hum.,
Prot., R.K.) over een eventuele uitbreiding van het aantal humanistische raadslieden
bij Defensie. De intentie van mijn dienst is het aantal raadslieden gelijk te trekken met
het aantal dominees en aalmoezeniers. Dat zou betekenen dat de HGV een belangrij-
ke uitbreiding krijgt. Gezien de grote hoeveelheid werk die er ligt (nieuwe taakstelling
van de krijgsmacht) en mede gezien de doorgaande secularisering, een gunstige ont-
wikkeling en een zichtbaar resultaat van het gedachtengoed van het HV en haar le-
den.

(februari 1997, Gerrit Vlietstra, Vliegbasis Leeuwarden)
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Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO).

defensie

Begin jaren zeventig startte een groep enthousiaste vrijwilligers met het ontwikkelen
van hvo in het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs.
In 1989 kwam het leerplan HVO basisonderwijs gereed. Hier was door een heel team
van deskundigen en hvo-Ieerkrachten jaren intensief aan gewerkt. Het leerplan is als
het ware gegroeid vanuit de praktijk.
Ondertussen werd er in Friesland in diverse dorpen en steden al hvo gegeven. In 1979
begon men met hvo in de gemeente Smallingerland; in de jaren tachtig volgden ge-
meenten als Leeuwarden, Oost- en later ook Weststellingwerf, Sneek, Skarsterland,
Franeker, Harlingen.
Anno 1997 is het in 17 van de 26 gemeenten op het vasteland van Friesland mogelijk
te kiezen voor hvo in de hoogste klassen van het basisonderwijs.
Het aantal hvo-Ieerkrachten is uitgegroeid tot 33. Hun taakomvang varieert van twee
tot dertien lesuren hvo per week.

Werkwijze en doelstelling

Alle vorming is 'Ieren van eigen en andermans ervaringen'. Kinderen die de hvo-Iessen
volgen, vertellen hun plezierige, spannende of soms ook verdrietige belevenissen. De-
ze worden via spel, verhalen of beeldmateriaal gethematiseerd; door beleving en dia-
loog wordt er betekenis aan gegeven.

HVO wil zeggen: samen zoeken naar antwoorden op levensvragen. Ieder mens heeft
die.
Vragen rond het eigen leven: over wie je bent; rond ziek zijn; over dood en verdriet;
rond sexualiteit en al wat leeft en groeit.
Vragen rond het leven van anderen: rond vriendschap en strijd, macht en onmacht,
gelijkwaardig en anders zijn, vrijheid en verantwoordelijkheid, vragen over wat mag en
wat niet.
Vragen over wat belangrijk is in het leven: wat belangrijk is aan leren, werken, spelen,
feestvieren, zorgen, helpen, een gezond milieu.

In hvo-Iessen wordt met kinderen gezocht naar antwoorden op hun vragen, naar wat
voor hun belangrijke waarden zijn, vrij van vooroordelen of opgelegde normen. Het is
de bedoeling dat kinderen ervaren dat opvattingen kunnen verschillen en veranderen
en dat je dat moet leren respekteren.

Wat formeler gezegd: doel van het hvo is: vanuit humanistische uitgangspunten leerlin-
gen op een kritische en kreatieve manier leren omgaan met vragen die betrekking
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hebben op normen en waarden en ze stimuleren tot zelfstandig oordelen en handelen
waardoor ze in toenemende mate in staat zullen zijn zin en vorm te geven aan hun ei-
gen leven en dat van anderen.

De HVO-Ieerkracht

HVO wordt gegeven door daartoe speciaal opgeleide mensen, die aangewezen zijn
door het Pedagogisch Studie Centrum HVO in samenwerking met de plaatselijke
werkgroepen HVO. Meestal bezitten ze reeds een onderwijsbevoegdheid of hebben ze
op andere wijze ervaring opgedaan die hen in staat stelt op methodische wijze met
kinderen te werken.

De opleiding wordt georganiseerd door het PSC-HVO en uitgevoerd door de regiome-
dewerker en een aantal docenten.
De duur is twee jaar; het eerste jaar is theoretisch en het tweede jaar is een praktijk-
jaar. Hij wordt in deeltijd gegeven; jaarlijks start in september een nieuwe groep.

De werkgroepen

In Friesland zijn vier plaatselijke werkgroepen werkzaam. Deze organiseren het hvo in
het werkveld, dit werk wordt door vrijwilligers gedaan. Ze besteden veel tijd aan het
onderhandelen met gemeentes over subsidies voor hvo. In Leeuwarden is bv. nog dit
jaar met succes een dreigende subsidiestop voorkomen.

De werkgroepen benaderen ook scholen om daar hvo te krijgen, het hangt van het
aantal hvo-Ieerkrachten af hoe aktief de werkgroepen daar mee bezig zijn. Er is altijd
een spanningsveld tussen het aantal hvo-Ieerkrachten en het aantal te geven hvo-Ies-
uren.
De plaatselijke aktiviteiten worden ondersteund door de provinciale werkgroep hvo
waarin alle plaatselijke werkgroepen een afvaardiging hebben en vanuit de landelijke
stichting beheer hvo.

Ondersteuning

In Friesland worden hvo-Ieerkrachten ook nog ondersteund vanuit de afdeling LeVo
van het GCO fryslan. Sinds 1984 is bij deze dienst een onderwijsbegeleider werkzaam
speciaal voor het hvo. Sinds 1990 is dit een betaalde funktie geworden. HVO-Ieer-
krachten kunnen bij het GCO terecht voor ondersteuning op het gebied van lesmateri-
aal en met didactische vragen. Verder besteedt het GCO aandacht aan de identiteit
van het openbaar onderwijs en de plaats die hvo daarbij inneemt.
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Voortgezet en Hoger onderwijs

Het is sinds 1995 ook mogelijk om hvo te krijgen in het voortgezet onderwijs. Hier en
daar waren in Friesland al pogingen geweest om dat te realiseren. Sinds in 1995 de
eerste bevoegde hvo-docenten van de opleiding vervolgonderwijs gekomen zijn, wordt
er nog intensiever aan gewerkt. Op deze manier kan worden voortgebouwd op wat in
het basisonderwijs wordt begonnen.
Ook mbo- of hbo-instellingen kunnen hvo aanbieden om zo studenten vertrouwd te
maken met zingevingsvragen en het zoeken van antwoorden vanuit een levensbe-
schouwelijk kader te stimuleren. Op de PABO bestaat een mogelijkheid voor het vol-
gen van hvo. Aan de NHL is een studenten-raadsvrouw verbonden die individuele stu-
denten die willen praten over zingevingsvragen, kan begeleiden.

(Tryntsje de Groot)

-
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Filosofische vorming

filosofie

Theater is voor mij niet meer dan een dessert.
Het hoofdgerecht is filosofie. Toon Hermans.

Mensen filosoferen graag. Die indruk moet je wel krijgen door de grote belangstelling
voor de serie Filosoferen voor een breed publiek. AI vijf jaar hebben de bijeenkomsten
volle zalen getrokken. Zo'n honderddertig wijsheidbegeerders/sters komen zes zon-
dagmiddagen per seizoen naar Leeuwarden voor een paar uur filosofie.
Friezen filosoferen graag. Leaver dea as slaef, schreven ze op de gedenksteen van
Warns ter herinnering aan hun onafhankelijkheidsstrijd. Filosoferen veronderstelt een
drang tot onafhankelijkheid, een zelf willen weten en niet afhankelijk zijn van anderen.
Onderzoeken en daar zelf over nadenken, want tinken is frij.
Humanisten filosoferen graag. Vrij-denkend geeft de humanistische stroming in onze
cultuur vorm aan een 'geestelijk emancipatieproces, dat zich door de eeuwen heen en
onder wisselende culturele omstandigheden heeft voltrokken' (Van Praag in Grondsla-
gen van humanisme). Filosofen hebben een ondersteunende rol gespeeld bij die vor-
ming. 'Vorming blijft de eeuwen door een sleutelwoord van het humanisme' (Van
Praag).

Welke vorming kan de filosofie bieden? Het antwoord op die vraag hangt af van welk
accent men legt bij het filosoferen. Ik noem hier drie mogelijkheden:

filosoferen als kritisch vragen stellen
filosoferen als onderbouwen van de levensbeschouwing
filosoferen als overgang van inhoud naar houding.

Alle drie vormen van filosoferen zijn in de filosofiemiddagen in Leeuwarden in de afge-
lopen jaren aan de orde geweest.

Vragen

'Het enige wat we nodig hebben om goede filosofen te worden is het vermogen om
ons te verwonderen', zo stelt Gaarder in De wereld van Sofie. Roman over de geschie-
denis van de filosofie. Een verwondering die zich uit in vragen als: Hoe is alles ont-
staan? Bestaat er een leven na de dood? En vooral: Hoe moeten we leven? Verwonde-
ring leidt je naar die vragen. En die vragen versterken de verwondering over ons be-
staan en over ons leven.
Sommige filosofen willen vooral kritische vragen stellen en antwoorden analyseren op
hun logisch gehalte. Ze scherpen ons denken en dwingen tot zorgvuldig formuleren.
De rede was ook voor veel humanisten de belangrijkste gids in het labyrint van ons be-
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staan. Angelsaksische filosofen maakten rationaliteit tot het hoogste goed. Emoties
vertroebelen het zicht.
Neem emoties als angst als uitgangspunt, zeiden daarentegen existentialistische filo-
sofen als Sartre. Bevraag die levenservaring. Zoek daarin je eigenheid. Opdat je zelf je
leven kunt ontwerpen, niet gehinderd door gedachten van anderen of door de normen
van de gemiddelde mens. Durf een Socrates te zijn in het diepst van je ervaringen. Dat
klonk veel humanisten als muziek in de oren.

De levensovertuiging onderbouwen.

Door de eeuwen heen hebben de filosofen ook antwoorden proberen te formuleren op
de levensvragen. Toen de religieuze antwoorden hun vanzelfsprekendheid begonnen
te verliezen, boden Griekse filosofen de eerste systematische denkconstructies als
nieuwe levensovertuigingen. Filosofie was niet alleen vragen, het was ook antwoorden.
Zij het altijd kritiseerbaar en voorlopig.
Vooral rond het begin van onze jaartelling wordt filosofie levensfilosofie. Cicero noemt
haar geestelijke verzorging of veredeling, cultura animi. Zoals het beste land geen
oogst zal geven als het niet bewerkt is, zo zal de geest onvruchtbaar blijven zonder
wijsgerige scholing.
Nauw hiermee samen hangt het Romeinse idee van de 'humanitas': datgene wat de
mens pas werkelijk tot mens maakt en hem doet uitstijgen boven de barbarij. Een toe-
stand van innerlijke beschaving als vrucht van filosoferen. De vrije kunsten waren bij
uitstek middelen om zich die cultura animi eigen te maken. Kunst is in veel filosofie-le-
zingen in Leeuwarden uitdrukkelijk aan de orde geweest.
Is er dan een humanistische filosofie? Ja, als je daaronder verstaat het resultaat van
het filosofisch doordenken van de humanistische levensbeschouwing. Nee, als je ver-
wacht dat dat één filosofisch systeem oplevert. Je kunt hoogstens zeggen dat er over
een aantal zaken een redelijke consensus bestaat, zoals: 'Het primaat van het individu
boven het collectief, de zelfbeschikking in de moraal, het zelfstandig denken in de le-
vensbeschouwing, en de ethiek zal eerder levensaanvaardend dan levensontkennend
zijn; ook is er een afkeer van de idee van de verdorvenheid van de menselijke natuur.'
(Paul Cliteur in Humanistische filosofie).

Van inhoud naar houding

Een van laatste filosoof-sprekers, Professor IIse Bulhof, geeft in haar nieuwste boek
Van inhoud naar houding een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.
Gevoed door het postmodernisme is er een sterk besef van de betrekkelijkheid van
ons kennen. We weten dat geen enkel perspectief de gehele waarheid omtrent mens
en wereld kan omvatten. Iedere filosofie, iedere wijsgerige inhoud, vertegenwoordigt
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een bepaald perspectief. Onze filosofie is 'slechts' westerse filosofie en kan geen uni-
versele waarheid claimen.
Een pluralistische cultuur vraagt om een nieuwe wijze van filosoferen. Een filosofie
waarin het accent meer op de houding ligt dan op de inhoud. Deze houding: In interac-
tie met mensen van andere culturen en levensovertuigingen een zekere onthechtheid
tonen met betrekking tot de eigen waarheid, het eigen land, de eigen voorkeuren. Zon-
der nochtans de eigen waarden op te geven. Een losse vasthoudendheid.
Deze houding - je kunt ook zeggen: stijl - overschrijdt inhoudelijke grenzen, terwijl ze
toch een bepaalde culturele vorm kan hebben. Filosoferen ondersteunt die houding,
bijvoorbeeld door de cultuur-gebondenheid van ons denken te laten zien. Of door ons
onze voor-oordelen te helpen ontdekken. Maar ook door de betrekkelijkheid van het
denken als zodanig duidelijk te maken. Dat zijn onderwerpen van de nieuwe serie le-
zingen.

Zo worden de vragen rond denkmodellen verkend. Om een houding van openheid te
verwerven die vruchtbaar is voor een pluralistische cultuur. Want dat bouwen aan onze
cultuur blijft een wezenlijk doel van alle filosofische activiteiten. Zeker van filosofie in
een humanistische beweging.

(Henk Kroon)
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Voorgeschiedenis

11itvaartbege/ eiding

De humanistische uitvaartbegeleiding (HUB) is in veel streken van Friesland inmiddels
een bekend begrip geworden. Wij ervaren echter vaak, dat maar een beperkt deel van
de aanvragers voor uitvaartbegeleiding enig idee heeft over de humanistische achter-
grond van ons vrijwilligerswerk. Mensen, die door de dood van een dierbaar persoon
te maken krijgen met allerlei beslissingen, die ondanks hun verdriet en ontreddering
toch op zeer korte termijn genomen moeten worden, laten zich graag adviseren door
de uitvaartverzorger die hen bijstaat.

Eén van de vragen, die hij de familie stelt, betreft de manier waarop zij de uitvaart-
dienst vorm willen geven. Betreft het een kerkelijke dienst, dan wordt de dominee, de
pastoor, de rabbijn of de immam er bij betrokken om het afscheid in overeenstemming
met de levensbeschouwing van de familie te doen plaatsvinden.
Zo'n dienst verloopt meestal volgens bepaalde tradities, die een functie hebben bij het
rouwproces en geeft de nabestaanden hopelijk een houvast in hun verdriet, een hou-
vast, dat voortkomt uit hun geloofsovertuiging.

Sinds de ontkerkelijking in Nederland toenam en steeds meer rouwenden geen beroep
meer wilden of konden doen op een kerk, ontstond het probleem, dat een begrafenis
en later een crematie een kille gebeurtenis werd. Als niemand uit de familie-, vrienden-
of werkkring in staat was een woord ter nagedachtenis te spreken, werd er gewoonlijk
helemaal niets gezegd en dat verdient toch geen mens!

Behoorde men tot een bepaalde idealistische beweging, ,zoals de socialistische, anar-
chistische of geheelonthouderskringen dan waren sommige voormannen vaak bereid
om hun vrienden bij te staan door een grafrede te houden. Zo ontstond er, vooral in de
Zuidoosthoek van Friesland, maar ook in sommige delen van Groningen en Drenthe
een kleine kern van mensen, die bij buitenkerkelijke uitvaarten het woord voerden.
Toen in 1946 het HV werd opgericht sloten de meesten van hen zich daarbij aan. Zij
vonden, dat het HV, als levensbeschouwelijke vereniging van buitenkerkelijken, ook de
taak had om bij het overlijden van geestverwanten desgewenst een begeleidende taak
op zich te nemen. In 1953 stelden de drie gewestelijke HV-besturen in het Noorden
een commissie samen, die wat structuur in deze vorm van praktisch humanisme pro-
beerde aan te brengen en die het hoofdbestuur bleef bestoken met rapporten en ver-
zoeken om hulp.
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De pioniers, mensen die naast hun dagelijks werk kans zagen hun taak als uitvaartbe-
geleider uit te voeren, konden de toenemende vraag eigenlijk niet meer aan en spoor-
den gelijkgestemden aan om de gelederen te komen versterken. Een paar leden van
het gewestelijke bestuur namen op zich de aanvragen te coördineren en het werk wat
efficiënter te verdelen.
Pas in 1979, toen er bij het HV een doelsubsidie van de ALN beschikbaar kwam, werd
er vanuit het hoofdbestuur ernst gemaakt met de ondersteuning van de uitvaartbege-
leiding en de opleiding van nieuwe vrijwilligers. In 1982 werd in Friesland de regionale
werkgroep opgericht, waarin o.a. de heer Braaksma als secretaris/penningmeester zit-
ting had en mw. M. Venekamp de coördinatie op zich nam, zoals ze dat al jaren had
gedaan. Pas in 1994 is zij met deze steeds veeleisender wordende taak opgehouden.
In 1982 waren de volgende negen mannen als vrijwilliger lid van de werkgroep : P.
Blauw, G. Gerbensma, F. Feenstra, J. Zwart, Tj. de Vries, J. Sloterdijk, S. Lageveen, J.
Greidanus en J. Zeilstra.
Op dit moment zijn er alleen in Friesland zo'n 50 mannen én vrouwen actief als uit-
vaartbegeleider van het HV.Zij begeleiden jaarlijks ruim 500 uitvaarten.

Inmiddels heeft landelijk gezien het werk zich uitgebreid, zodat er nu in elke regio een
werkgroep is met een afgevaardigde in de L(andelijke) W(erkgroep) U(itvaartbegelei-
ding). Deze LWU fungeert als overlegorgaan voor de ongeveer 300 actieve begelei-
ders in het land en onderhoudt de contacten met het Landelijk Bureau van het HV.
Overigens nemen de drie noordelijke provincies gezamenlijk zo'n 1500 van de in totaal
2000 begeleidingen voor hun rekening! In het zuiden en westen van ons land wordt
veel minder vaak een beroep op de HUB gedaan.

Werving nieuwe uitvaartbegeleiders

Hoe wordt iemand uitvaartbegeleider bij het HV en wat wordt er van hem/haar ver-
wacht? Veel van de ongeveer 50 begeleiders van de Friese werkgroep zijn persoonlijk
benaderd, anderen reageerden op een advertentie of de oproepen in de Humanist.
Nadat ze zich hebben aangemeld worden ze door 2 "intakers" thuis bezocht, die pro-
beren in een gesprek er achter te komen, of de belangstellende voldoet aan hun beeld
van een "Hubber".
Een grote affiniteit met het Humanisme is een voorwaarde, terwijl verder o.a. wordt af-
gegaan op optreden en taalvaardigheid.
Passeert een kandidaat het intakegesprek, dan volgt de beginnerscursus. Deze vindt
plaats tijdens twee .Iange, zeer intensieve weekenden op een vormingscentrum. De
cursusleider geeft op de laatste dag zijn oordeel over het wel of niet geschikt zijn voor
deze specifieke vorm van dienstverlening en geeft zijn bevindingen door aan de inta-
kers. Deze zorgen er voor, dat de cursist een ervaren werkgroeplid krijgt toegewezen
als stagebegeleider, waarna het tweetal bij vier uitvaarten samenwerkt.
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De eerste twee keren gaan ze samen naar het voorgesprek met de nabestaanden en
maken hun aantekeningen, aan de hand waarvan ze allebei een eigen toespraak ma-
ken. De stagebegeleider voert het woord tijdens de uitvaart, waarna ze samen de toe-
spraak van de kandidaat bespreken. Als beiden vinden, dat het goed gaat, bezoekt de
stagiair de derde en vierde keer zelf de familie en houdt ook de toespraak. De stage-
begeleider beluistert het resultaat en levert daarna in een gesprek onder vier ogen
commentaar. Meestal wordt de nieuweling daarna met open armen in de werkgroep
opgenomen en is inzetbaar.

Werkwijze

De aanvragen voor een begeleiding komen binnen via het centrale provinciale meld-
punt 0517-417799. Eén van de vier coördinatoren, die om de beurt een week dienst
hebben gaat op zoek naar een uitvaartbegeleider, die qua reisafstand een beetje gun-
stig woont. Soms is het verzoek ook meer gericht, bv: voorkeur voor een bepaalde be-
geleider, voorkeur voor een vrouw of juist voor een man en als speciale wens iemand,
die de toespraak in het Fries kan houden of in een van de andere (streek-)talen. De
beschikbare begeleider zoekt contact met de familie en maakt een afspraak voor een
gesprek met zo mogelijk meerdere naaste familieleden of vrienden van de overledene.

Tijdens dat gesprek probeert de Hubber zoveel mogelijk aan de weet te komen over
het leven en de persoonlijkheid van de dode, maar ook over de situatie, die het overlij-
den tot gevolg had en over de gevoelens van de mensen, die verdrietig achterblijven.
Zo'n gesprek kán stroef verlopen, waardoor de Hubber veel moeite moet doen om wat
meer inzicht te krijgen, maar meestal verloopt het in een warme sfeer, waarin verdriet
om het verlies, maar ook voldoening en zelfs vreugde over alle dierbare herinneringen
een plaats krijgen. Dan komt het er op aan om thuis al die gegevens en indrukkel'")te
verwerken tot een toespraak, die recht doet aan de overledene en die de nabestaan-
den het gevoel geeft dat het eigenlijk hun afscheidswoorden zijn.

De kosten, die onze organisatie als geheel met zich mee brengt worden betaald in de
vorm van een bijdrage van tenminste /150,- door de nabestaanden. Behalve aan kilo-
metervergoedingen, telefoon- en administratiekosten wordt dit geld besteed aan de
opleiding, de themadagen, de contactavonden enz., die er voor zorgen, dat de vrijwilli-
gers gemotiveerd en geinspireerd blijven om met volledige inzet door te gaan.

(Lieneke Adamse-de Jong)
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Rouwbegeleiding

rouwbegeleiding

De humanistische uitvaartbegeleiding (HUB) heeft in de tachtiger jaren in Friesland,
net als elders, een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Steeds vaker dan aanvan-
kelijk de bedoeling was, moest een beroep op dezelfde vrijwilligers worden gedaan.
Daarbij kwam, dat diverse uitvaartbegeleiders stelselmatig aandacht gaven aan de zg.
nazorg, het nog een aantal malen bezoeken van de nabestaanden. Dit werd in toene-
mende mate een drukkende last, immers deze mensen waren gedurende een bepaal-
de tijd niet meer inzetbaar voor hun eigenlijke taak, de uitvaartbegeleiding.

Deze situatie leidde ertoe, dat het bestuur van de gemeenschap Leeuwarden in het
najaar van 1988 in een overleg met de plaatselijke afdeling van Humanitas het voorstel
lanceerde om onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te streven naar een
werkgroep rouwbegeleiding, bestaande uit leden van beide organisaties, die bereid
waren zich op dit terrein van vrijwilligerswerk te laten scholen. Dit laatste was goed re-
aliseerbaar, doordat binnen het gewest Groningen van Humanitas in diezelfde tijd een
start was gemaakt met rouwbegeleiding en één van de functionarissen, mw. Wil Hoek,
zich in deze werksoort was gaan specialiseren. Begin 1989 stonden er 14 dames en
heren klaar voor het volgen van een cursus waarin aan alle mogelijke aspecten rond
overlijden en rouw aandacht werd besteed.

In het najaar van 1989 kon een begin worden gemaakt met het praktische werk. In de
werkgroep functioneren sindsdien een drietal kernleden: de eerste is de voorzitter, die
de maandelijkse bijeenkomsten van de vrijwilligers leidt; de tweede is de coördinator
bij wie de hulpvragenden zich kunnen aanmelden en de derde is de secretaris/notulist,
die van alle bijeenkomsten de hoofdlijnen van het aldaar besprokene vastlegt.

Er is met het bestuur van de werkgroep HUB een werkafspraak gemaakt, in die zin,
dat maandelijks een opgave wordt verstrekt van de begeleide uitvaarten. In de tweede
of derde maand na de datum van overlijden gaat er een brief uit van de coördinator
naar de familie waarin zich een sterfgeval heeft voorgedaan. In die brief wordt de aan-
dacht gevestigd op het bestaan van de werkgroep rouwbegeleiding en wordt het aan-
bod gedaan, dat de treurende(n) desgewenst enige tijd steun en bemoediging kan ont-
vangen van een van de leden van de werkgroep of kan deelnemen aan een gespreks-
groep van mensen die onlangs ook een verlies hebben geleden en hun gevoelens en
emoties daaromtrent graag willen delen met anderen.
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De werkgroep rouwbegeleiding in Leeuwarden kan inmiddels terugzien op zeven jaar
praktische ervaring. In totaal is er tot 31 december '96 aan 748 personen een aanbod
gedaan voor ondersteuning in het rouwproces. Daarvan is gebruik gemaakt door 131
personen, die kortere of langere tijd door een van de werkgroepleden zijn begeleid. Via
andere instellingen, zoals het RIAGG, maatschappelijk werk, huisartsen en thuiszorg,
werden nog eens 112 personen verwezen naar de werkgroep rouwbegeleiding.ln to-
taal zijn er in deze zeven jaar 14 gespreksgroepen geweest, waarin onder leiding van
twee werkgroepleden, 6 tot 8 personen met elkander spraken over hun verlieservarin-
gen.

In de praktijk bleek, dat de eerste twee bijeenkomsten bijna altijd sterk confronterend
waren en dat diverse deelnemers het bijzonder moeilijk hadden, hetgeen ook wel eens
aanleiding was om er mee te stoppen. Zodra men deze fase was gepasseerd groeiden
er sterke gevoelens van verbondenheid en sympathie, hetgeen in een aantal gevallen
uitmondde in hechte vriendschappelijke relaties.

De jongste ontwikkeling in Friesland is geweest, dat er speciale gespreksgroepen zijn
gevormd ten behoeve van pubers en adolescenten. Het betreft hier jonge mensen, op
weg naar volwassenheid, die zwaar gebukt gaan onder hun verdriet en vaak erg een-
zaam zijn omdat ze er met derden zo moeilijk over kunnen praten. Wat kan men hen in
de 8 tot 10 bijeenkomsten het beste aanreiken om het persoonlijke verlies een eigen
plaatsje in hun gevoels- en gedachtenwereld te geven, opdat het hun leven niet blijft
ontregelen? Het is vooralsnog een behoedzaam zoeken en tasten voor de leiding van
deze gespreksgroepen.

In Leeuwarden hebben in de achterliggende jaren in totaal 38 vrijwilligers deelgeno-
men aan de rouwbegeleiding. Per 1 januari '97 bestond de werkgroep nog uit 16 per-
sonen, een aantal waarmee tot dusver op een redelijke wijze vraag en aanbod op el-
kander konden worden afgestemd. Na Leeuwarden hebben Humanitas en het H.V. in
Drachten ook een werkgroep rouwbegeleiding opgestart. Humanitas vormde werk-
groepen in Oosterwolde, Franeker, Joure, Sneek en Heerenveen.

De begeleiding van deze werkgroepen berust bij een deskundige functionaris van het
District Noord van Humanitas, die op afroep beschikbaar is en periodiek in Noordelijk
verband bijeenkomsten belegt, waarin men de knelpunten bespreekt en deskundigen
op bepaalde deelgebieden van de rouwbegeleiding voorlichting laat geven. Eenmaal
per twee jaar worden alle vrijwilligers in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan
een studiedag, teneinde ook op die wijze individuele vaardigheden te vergroten en
daarmee het niveau van de hulpverlening verder te verhogen.
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Rouwen is voor alle betrokkenen een zwaar en moeizaam proces.
Het gaat er daarbij in de eerste plaats om het verlies emotioneel te verwerken, daar-
naast om in de nieuwe levenssituatie zo in te groeien, dat het leven weer als zinvol kan
worden ervaren. Dat proces vraagt tijd. Er is geen enkel geval gelijk aan een ander.
Voor de vrijwilligers is het een rijke levenservaring op deze wijze iets voor mensen in
een kwetsbare levenssituatie te kunnen betekenen.

(Gijs de Vries)
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•
ontwikkel ingssamenwerki ng

Hivos is een ontwikkelingsorganisatie die staat voor emancipa-
tie, democratisering en armoedebestrijding in ontwikkelingslan-
den. Daartoe gaat financiële steun naar 500 particuliere organi-
saties in 28 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Hun acti-

viteiten zijn gericht op economische verzelfstandiging, kunst en cultuur, aidspreventie
en mensenrechten, milieu en emancipatie van vrouwen.

Er zijn verschillende soorten van ontwikkelingssamenwerking. Noodhulp. Medische
zorg. Hulp via overheden. Of via particuliere kanalen, zoals Hivos doet. Hivos steunt
rechtstreeks organisaties in ontwikkelingslanden op een wijze die partners daar bijzon-
der waarderen. Waarom?

Omdat Hivos kiest voor:

eigenzinnige visie
Voor Hivos is ontwikkeling meer dan scholen en ziekenhuizen. Hoe belangrijk die ook
zijn. Maar ontwikkeling betekent ook oog hebben voor natuur en milieu. En aandacht
voor emancipatie en cultuur.

géén betutteling
Hivos zendt zelf geen mensen uit om projecten uit te voeren, maar steunt organisaties
ter plekke. De mensen kunnen zelf het beste beoordelen wat ter plekke nodig is.

openheid
Hivos is open over het werk en legt verantwoording af over hoe het geld wordt be-
steed.

Een voorbeeld van de 500 lokale particuliere organisaties is Zimfep in Zimbabwe. De-
ze organisatie wordt sinds 1982 door Hivos gesteund. Praktijkonderwijs krijgt hier voet
aan de grond. Theorie in dienst van de praktijk. Dus 's morgens wiskunde en 's mid-
dags huizenbouw. Dat is het ideaal van Zimfep, een organisatie die in 1981 is opge-
richt. Ze heeft 11 scholen opgericht om het principe 'Onderwijs voor Produktie' in prak-
tijk te brengen.
Het huidige Zimfep-programma is het resultaat van jarenlang experimenteren. Vakken
als wiskunde, natuurwetenschappen en een Afrikaanse taal zitten in het theoretische
deel. De praktijk leren de studenten op een produktie-afdeling. Onder leiding van een
docent zijn ze bijvoorbeeld bezig met meubelmaken, metaalbewerking en landbouw.
De produktie is zowel bestemd voor intern gebruik als voor de verkoop. Hiermee kun-
nen de Zimfepscholen een deel van hun kosten dekken.
Bij de onafhankelijkheid in 1980 erfde Zimbabwe een zeer theoretisch onderwijsstel-
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sel. Praktijk zat niet in het lesprogramma. Nu wel, maar de studenten moeten nog
steeds examen doen in tenminste 5 theorievakken. Dat maakt de opleiding zwaar.
De ontwikkeling van het lesprogramma kost Zimfep veel moeite. Leraren moeten bijge-
schoold worden om praktijkles te kunnen geven. Vaak is er gebrek aan gereedschap
en materiaal. De voedselproduktie verbeterde met de komst van een farmmanager
voor elke school. De huisvestingsproblemen verminderden toen studenten zèlf hun
huizen konden bouwen. Maar nog niet alle problemen zijn opgelost.
Sinds kort mag Zimfep van het Ministerie van Onderwijs het 'Onderwijs voor Produk-
tie'-programma op landelijk niveau gaan uitvoeren. Thans zijn zo'n 400 scholen bezig
met de omschakeling naar het Zimfep-systeem.

Mupfure Self Help College
Een speciale plaats in het Zimfep-programma wordt door het Mupfure Self Help Colle-
ge ingenomen. Deze school is begonnen als een soort tweede-kans-school, waar
voormalige vrijheidsstrijders en vluchtelingen uit bijvoorbeeld Mozambique een techni-
sche opleiding kunnen volgen. Door de jarenlange vrijheidsstrijd hadden zij in veel ge-
vallen alleen basisonderwijs gevolgd. De leeftijd van vrijheidsstrijders en vluchtelingen,
gekoppeld aan een laag inkomen, vormt voor hen een barrière om naar reguliere mid-
delbare scholen te gaan. Tegen deze achtergrond bood en biedt Mupfure hen een her-
kansing in de vorm van een 2-jarige vakopleiding die voorziet in basisvakken zoals En-
gels en wiskunde en praktische vakken. Momenteel krijgt een totaal van ruim 300 stu-
denten les op Mupfure.
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De studenten krijgen in het eerste jaar de volgende vakken voorgeschoteld: landbouw,
metselen, metaalbewerking, textielbewerking, houtbewerking, cultuur en basisvakken.
Bij de afdeling metaalbewerking bijvoorbeeld doorloopt de student cursussen in diesel-
en petroleum-motoren, landbouwwerktuigen, metaalwerk en lassen. Per afdeling kun-
nen 20 leerlingen aangenomen worden. In het tweede jaar specialiseren zij zich in één
bepaalde sector. De leerlingen vormen in dit jaar produktie-afdelingen, waarin zij zelf-
standig en collectief leren produceren en grotendeels hun financiën via leningen moe-
ten regelen. Naast deze praktische vaardigheden zijn commerciële vaardigheden on-
ontbeerlijk. Marketing en organisatie van een eigen bedrijf zijn bij Mupfure vaste on-
derdelen van de lessen.

Hivos-comité Leeuwarden
Met een paar mensen vormen we het Hivos-comité Leeuwarden. We hebben contac-
ten met de gemeente, met de landelijke organisatie en we geven informatie over het
Hivos daar waar mogelijk is, vaak bij georganiseerde manifestaties op scholen en el-
ders. Het zou fijn zijn als we ook buiten Leeuwarden één of meerdere contactpersonen
zouden hebben. Wie ons daarbij wil helpen kan contact opnemen met An Joustra, tel.
058-2160427.

,l\

--~

en dan nu de gemeenschapsbesturen van Friesland aan woord. ..
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Drachten

Drachten

Terugblikken is altijd moeilijk. Wat vermeld je en wat niet?
Wij zullen ons beperken tot wat herinneringen.
Zo komen er beelden op je af van de zondagbijeenkomsten in de Lawei en, later, in de
Doopsgezinde kerk aan de Zuiderbuurt. Toen die te klein werd vonden we een leuke
plek in de Merelhof. In het begin waren de bijeenkomsten bedoeld ter verdieping van
de humanistische levensvisie en later kwamen meer actuele onderwerpen ter tafel.

Het bezoekersaantal is altijd vrij constant gebleven. Gemiddeld lag dat tussen de 20
en 30 personen. Pas de laatste tijd krijgen we - mede door de samenwerking met Hu-
manitas - meer mensen op onze thema-avonden en we zijn daarover zeer verheugd.

Veel bezoekers mochten we wel ontvangen op de regionale Nieuwjaarsbijeenkomsten,
die op initiatief van onze afdeling en in samenwerking met Humanitas zo'n twintig jaar
geleden (ja, toen al!) in de Lawei werden gestart. Een aantal van 200 personen was
geen uitzondering. We hadden geen cent en maakten daarom zelf soep met broodjes.
En aan het eind van de middag stond er altijd een ton klaar voor de vrijwillige bijdrage.
Het personeel van de Lawei en het toneelgezelschap "De Noorder Compagnie" heb-
ben veel bijgedragen aan het succes van deze Nieuwjaarsbijeenkomsten.

Terugdenkend aan de afgelopen 50 jaar komen allerlei gebeurtenissen naar voren,
maar vooral namen van mensen.
Die gaan we hier niet noemen. Want als we iedereen vermelden, die zich ingespannen
en daardoor veel betekend heeft voor het humanisme in Drachten, zouden we een
boek kunnen vullen. Bovendien willen we niemand te kort doen. Veel mensen zijn al
heel lang lid en het HV steeds trouw gebleven. We zijn iedereen zeer dankbaar voor
zijn of haar betrokkenheid en we zullen daardoor geïnspireerd de toekomst tegemoet
treden. We hopen en vertrouwen, dat al onze leden hierin met ons meegaan.

Drachten feliciteert de regio met het 50-jarig bestaan en spreekt de wens uit dat de sa-
menwerking tussen de afdelingen in ons mooie Friesland in de toekomst nog vrucht-
baarder zal zijn dan ze in het verleden al geweest is.
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De toekomst

Plannen makend voor de toekomst, doe je er goed
aan even de doelstellingen van het HV voor de geest
te halen.
Het doel is allen te verenigen, die instemmen met het
humanistisch beginsel, nl. met verstandelijke vermogens trachten het leven en de we-
reld te begrijpen.
Het HV wil een centrum zijn voor verdieping, verbreiding en verdediging van de huma-
nistische levensovertuiging. Het wil activiteiten ontwikkelen, al of niet insamenwerking
met anderen, die bijdragen aan het ontstaan van een samenleving van mensen, die
zich van hun verantwoordelijkheid voor zichzelf, de medemens, de natuur en de sa-
menleving bewust zijn. Dat is een mond vol en het is sneller gezegd dan gedaan.
Laten we beginnen met het eerste punt, nl. allen te verenigen, die instemmen met de
humanistische levensovertuiging. Humanisten zijn eenlingen, moeilijk te vatten in ver-
enigingsverband. In principe hoeft dat ook niet zo nodig, maar het is wel van belang
om lid of donateur te worden. Want alleen een organisatie met een sterke achterban
kan z'n stem laten horen. Kijk daarom om U heen. Zijn er mensen in Uw omgeving, die
mogelijk de humanistische levens-overtuiging aanhangen, maar nog geen lid zijn?
Noteer naam en adres en wij zorgen voor toezending van een folder.

Voor het tweede punt, verdieping van de humanistische levensovertuiging, zullen we
zo veel mogelijk de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en in samenwerking met
het hoofdbestuur de thema's van de avonden hierop aanpassen. Dit jaar staat bijvoor-
beeld het computer-tijdperk in de aandacht.
De verbreiding en verdediging van de levensovertuiging zal gestalte krijgen door intro-
ductie-cursussen en info-avonden. Vorig jaar is dit al met veel succes gedaan, als on-
derdeel van regionale activiteiten; afgelopen najaar hield Sneek een zeer geslaagde
cursus en komend najaar zal Heerenveen dat waarschijnlijk doen.

En nu het derde punt, activiteiten (helpen) ontwikkelen, leidend tot een samenleving,
waarin iedereen zich kan herkennen. Hiermee is al een start gemaakt; we denken aan
de bezoekgroep en de rouwverwerkingsgroep, die we samen met humanitas doen. En
humanitas doet ook mee met onze thema-avonden.
Maar we willen meer. Daarvoor is verdere samenwerking met humanitas van groot, zo
niet van levensbelang. Want de activiteiten kosten geld, veel geld. Overal wordt bezui-
nigd en de subsidiekraan dicht gedraaid. En door samenwerking sta je krachtiger en
zijn er meer mogelijkheden.

Er is echter nog een mogelijkheid om de toekomst van het humanisme in de regio te
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waarborgen. Daartoe hebben wij eind 1995 opgericht de Joop Kroos Stichting, ver-
noemd naar de man, die als geestelijk raadsman ontelbaar veel mensen tot steun is
geweest en zich jaren heeft ingezet voor de afdeling.
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting tot doel het stimuleren van het vrij-
willigerswerk ten behoeve van allen die hulp vragen in het werkgebied van de afdeling
Drachten en omstreken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijde-
lings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
U ziet: het geld wordt goed besteed. Als wij in staat zijn een kapitaal op te bouwen,
dan is het vrijwilligerswerk in deze afdeling gewaarborgd. En dat kapitaal moet komen
van mensen, die een schenking willen doen, die een legaat of erfenis nalaten, die een
feest vieren en de opbrengst van de gaven willen storten in de stichting, etc.
Het is daarom van groot belang om de Joop Kroos Stichting onder de aandacht te
brengen van iedereen, want zonder geld is er weinig toekomst voor het humanisme in
de regio.

Vijftig jaar achteruit kijken is al moeilijk; laat staan 50 jaar vooruit. Daar wagen wij ons
niet aan. We kunnen echter wel wensen, dat veel mensen enthousiast worden voor het
humanisme in het algemeen, om samen en met anderen te werken aan een betere
toekomst voor ons en onze kinderen.

I
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Ooststellingwerf

Ooststellingwerf

De gemeenschap ontstond in Appelscha in 1958; uit dat jaar althans dateert het eerste
jaarverslag. Op de eerste jaarvergadering waren twee bestuursleden, de heren Kiers
en Schmid, en vijf leden aanwezig. Maandelijks werd er iets georganiseerd. De ene
keer een spreker en de andere keer een huiskamerbijeenkomst met een eigen geko-
zen discussie-onderwerp ter bevordering van de onderlinge contacten. Teneinde ze
voor alle leden bereikbaar te maken, werden de bijeenkomsten bij toerbeurt te Appel-
scha, Oosterwolde en Langedijke gehouden. Blijkens de notulen riep men de aanwezi-
gen herhaaldelijk op een of meer belangstellenden mee te brengen. Het hoofdbestuur
adviseerde om tijdens de bijeenkomsten "ter vermaak" mooie muziek te laten horen.

De bestuursleden bezochten ook de zogenaamde Top-Kader Conferentie in Nunspeet.
De leden werden hierover uitgebreid geïnformeerd en er werd uitvoerig stilgestaan bij
de ledenwerving. Het meeste succesvol waren de huisbezoeken. Maar om hier vrijwilli-
gers voor te krijgen bleek niet gemakkelijk, want de meeste leden hadden ook hun
werk.

Een voorstel om vijftien gulden subsidie voor de bejaarden-sociëteit en vijftien gulden
voor het jeugdwerk voor Humanitas te bestemmen, werd vlot aangenomen. Opvallend
was dat de zondagmorgen-bijeenkomsten beter werden bezocht dan de vergaderin-
gen door de week. De heer Oldersma, ook nu nog trouw lid, informeerde of er voor de
jeugd ook een mogelijkheid bestond in contact te komen met het humanistisch ge-
dachtengoed. Men organiseerde een jeugd morgen, maar het bleef slechts bij die ene
keer.

Behalve met het gewest Friesland, vergaderde de gemeenschap ook met Drenthe.
Daaronder vielen Assen, Meppel, Emmen en de Kanaalstreek. Er was ook eens per
jaar een familiedag in Havelte. Men besloot de te houden bijeenkomsten in De West-
Ooststellingwerver te vermelden, dit om zich meer te "profileren". Het jaarverslag '65-
'66 vermeldt dat de gemeenschap 50 leden telt. Nu, 30 jaar later, zijn het er 120.

Het bestuur probeert een programma te bieden, waarin de leden zich kunnen vinden.
Dat er desondanks toch betrekkelijk weinig belangstellenden zijn, zal wel te maken
hebben met aan de ene kant veroudering van het ledenbestand en aan de andere
kant met het feit dat wij humanisten vrij individualistisch ingesteld zijn. We doen het
zelf wel, dat humanisme belijden en in de praktijk brengen. Toch hebben we een orga-
nisatie nodig. Enerzijds om aan de weg te kunnen timmeren en anderzijds om van el-
kaar te horen en met elkaar van gedachten te wisselen. Veel van onze leden hebben
die stimulans zeker nodig.
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OoststellingwerfI~V~D~e~g~e~m~e~eI~1s~Chll~apP's~b;;;e~sth,l/;;;re;;n;----------------------------------

Als ik denk aan de beginjaren in Ooststellingwerf, denk ik aan de
bijeenkomsten die op zondagmorgen werden gel1ol/den. Later als
moeder van een jong gezin met vier kinderen kon ik daar nooit meer

naar toe.Mijn levenspartner Jan van Zandbergen raakte betrokken bij l1et be-
zoek aan gevangenen in de penitentiaire inricl1ting in Veen/wizen.
Hij werd geestelijk raadsman en al gauw kwam Cees Schonk, raads-
/leer van het eerste uur, regelmatig bij ons over de vloer. Hij was de
man die l1et werk van de raadslieden coördineerde en evalueerde. Dat
gebeurde af en toe bij ons aan /wis en dan werden er allerlei proble-
men besproken die ze bij /wn bezoeken aan Veenl1uizen tegen kwa-
men, maar vooral werden er filosofische bescl10uwingen over ge/wu-
den. Dit verrijkte mijn toen nog jonge leven.
Cees Scl10nk ontpopte zicl1 al gauw als een aimabel man die bijzon-
der goed kon opschieten met kinderen. Hij maakte vaak grapjes on-
der l1et eten en dat viel natuurlijk in de smaak bij onze jongens. Zo
beweerde l1ij altijd dat /lij zes vingers l1ad aan een /wnd en de jon-
gens telden er telkens maar vijf Na veelvuldig en zorgvuldig tellen
bleek dat Cees stiekem een vinger tweemaal telde. Grote hilariteit.
De periode Veen/wizen liep ten einde toen er beroepskrachten werden
aangesteld en lange tijd merkte ik niets van het HV. Toen de kinde-
ren groter werden, kreeg ik een baan bij het onderwijs en kwam al
gauw in aanraking met het HVO, dat toen in Ooststellingwerf nog

moest beginnen.Samen met Sonja v.d. Horst, ook werkzaam in l1et onderwijs, begon-
nen we l1et gemeentebestuur, de politieke fracties en 1100fden van
scholen te bewerken. Haulerwijk was de eerste scl1001 waar HVO
werd gegeven, al gauw gevolgd door Waskemeer. Het werk breidde
zich gestaag uit en nu wordt er in bijna alle sc/wlen in Ooststelling-

werf HVO-Ies gegeven.
Helaas is er in de omgeving maar één lesgevende zodat /Jet meren-
deel van de lessen gegeven wordt door mensen van elders.

Een paar persoonlijke herinneringen van Wiets van Zandber- I-

gen

1

63



IV De gemeensclzapsbestllren

Heerenveen

" Hand geschreven uitnodigingen"

Heerenveen

Een gesprek met Anja dE?Groot-Wierda over de beginjaren van de afdeling Heeren-
veen van het Humanistisch Verbond. Anja is 64 jaar en haar moeder Els Wierda Ja-
rings geboren 3-2-'06 was mede-oprichtster van de 'gemeenschap' in Heerenveen.

Anja, kun jij je nog iets herinneren uit deze begin periode?

Ja, dat was meen ik rond '47-'48; ik weet nog dat wij als kinderen de convocaties
moesten rondbrengen die moeder eerst in het klad schreef met potlood en later stuk
voor stuk in het net overschreef met pen. Daar besteedde ze heel wat tijd aan.

Hoeveel uitnodigingen brachten jullie ongeveer rond?

We brachten deze briefjes niet alleen naar leden maar ook naar belangstellenden. Mijn
moeder had dan de hoop dat deze mensen lid zouden worden. Als iemand maar een
beetje blijk gaf van interesse volgde er prompt een uitnodiging. Als 14-jarige kon ik de-
ze werkwijze niet erg waarderen.

Anja leest een stukje voor uit een nog bewaard gebleven lezing van haar moe-
der.

" Geachte geestverwanten,
Het is voor verschillenden misschien moeilijk om tot een beslissing te komen aangaan-
de het lidmaatschap. Inderdaad is het zoo, dat als we in aanraking komen met ge-
schriften e.d. van het Humanistisch Verbond, ons de veelzijdigheid althans de moge-
lijkheid daarvan wel eens aarzelend aan de kant doet blijven staan. Intusschen kan het
ook zoo zijn dat we door bepaalde uitspraken worden gegrepen en we over die aarze-
ling heenstappen. We stellen ons dan open voor de rijkdom van gedachten die we vin-
den in de humanistische levens- en wereldbeschouwing."

Ben je wel eens naar een van die beginbijeenkomsten geweest?

Meestal ging ik mee naar de bijeenkomsten op zondagochtend in restaurant 'Kuiper' in
het zaaltje langs de tap achter in het pand. Er werden vaak boekbesprekingen gehou-
den. Dat waren bepaalde boeken, onder andere van Theun de Vries. Ik weet nog dat
een van die boeken ging over 'leven en dood'; de inleider die er toen was zei:" zonder
dood is er geen leven". Deze uitspraak heeft toen veel indruk op mij gemaakt.
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Kun je nog iets meer vertellen over die beginjaren?

Heerenveen

De opbouw van de gemeenschap Heerenveen ging niet zonder slag of stoot. In eerste
instantie was mijn moeder Els Wierda voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk.
Ze werd bijgestaan door meneer Ups van het centraal buro in Amersfoort. Later werd
de heer E Kuijt voorzitter.

Soms werden er ook uitstapjes voor het hele gezin georganiseerd door het 'district',
zoals een paddestoelentocht in de bossen van Olterterp op 2 oktober 1948.

Was je moeder ook betrokken bij praktisch geestelijk werk?

Ja mijn moeder deed ook ziekenbezoek. En mentale steun werd geboden aan die le-
den die dat wel konden gebruiken. Geestelijke bijstand vanuit de humanistische ge-
dachte werd als vanzelfsprekend aangeboden door iedereen die dat op kon brengen.
Begin 50-er jaren funktioneerde de heer Tjidsger de Vries als eerste officieuze geeste-
lijk raadsman in Heerenveen. Mijn moeder had een vaste uitspraak die ze altijd aan-
haalde wanneer het allemaal niet zo makkelijk ging: "Samen staan we sterk"
Dit bracht ze zelf in de praktijk door ook nog lid te zijn van diverse andere organisaties,
ze was zo altijd heel bewust met het leven bezig.
Toen ik een aantal jaren geleden weer in Heerenveen kwam wonen en vernam dat de
afdeling van het HV hier 'slapende' was, dacht ik: daar ga ik wat aan doen. Mijn moe-
der heeft de afdeling hier in Heerenveen mede opgericht, ik heb mij ingezet om de af-
deling weer wakker te krijgen. Mede met de hulp van diverse andere aktievelingen is
dat gelukkig wonderwel gelukt.
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Sneek

Sneek

De start

De oprichting van een nieuwe gemeenschap van het HV in Sneek was rond 1947 een
niet geringe opgave voor de 5 initiatiefnemers. Dat waren drs. Jaap Mooij (leraar aan
de Rijks HBS), Piet van der Veen (typograaf), Heinrich B. Wempe (stukadoor), Wim
Schuil (belastingambtenaar) en A. de Vries (boekhouder). De bevolking in het gebied
dat bestreken moest worden, woonde verspreid in de gehele Zuidwesthoek, in Sneek,
in Wymbritseradeel, in Bolsward en omgeving. En die bevolking bestond destijds voor
ruim 80% uit kerkelijken van velerlei geloofsovertuiging! In mei 1947 was de oprichting
niettemin een feit.

Een zondagochtend april 1947

De deurbel van het gezin Greidanus klingelt. In de deuropening verse/zijnen
twee heren: Jaap Mooij en Piet van der Veen. Huisbezoek om enthousiasme te wek-
ken voor het Humanistisch Verbond. Moeder is Vrijzinnig Hervormd opgevoed; va-
der Greidanus ging tot zijn 14e jaar naar de kerk; de twee dochters zijn beiden ge-
doopt. Er wordt gewikt en gewogen: vader kiest als enige voor het HV.

"Een gelovige en een ongelovige op één kussen, daar slaapt de duivel tus-
sen!", wordt er in de omgeving gewaarschuwd. Het oude/paar zal daar, al de zestig
jaren dat ze gelukkig getrouwd blijven, niets van merken. Het tovermiddel? Toleran-
tie.

Klein en hecht
In haar 50-jarig bestaan heeft het ledenbestand altijd rond de 125 geschommeld. Dat
betekent niet dat die allemaal de zondagochtendbijeenkomsten bijwoonden; meestal
was het of de man of de vrouw. En helaas: zelden een jongere.

Veel bekende inleiders heeft Sneek in de loop der jaren mogen verwelkomen. Naast
Jaap van Praag, de eerste landelijke voorzitter met z'n enorme stuwkracht, en Garmt
Stuiveling (5x) herinneren we ons Si Dhian Ho, die drie maal op zondagochtend alom
06.00 uur uit Hengelo vertrok, om maar rond 10.00 uur in Sneek zijn inleiding te kun-
nen houden. Maar er waren ook andere bekende sprekers: Rob Tielman, Jan de Lee-
de, dr. J.G. den Besten en de Sneker dr Otto. Zij en vele tientallen anderen bleken be-
reid zich op zondagen in te zetten voor het uitdragen van de humanistische gedachte
en voor het andere gemeenschapswerk.
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IV De gemeenschapsbestllren Sneek

De gemeenschap Sneek heeft gelukkig altijd een zeer hechte kern gehad. Daarbinnen
was Jan Greidanus een lange reeks van jaren de grote stimulator en initiatiefnemer.
Als lid vanaf de oprichting heeft hij vrijwel steeds leidinggevende functies bekleed:
voorzitter, publicist, secretaris. Provinciaal genoot en geniet hij bekendheid als begelei-
der van begrafenissen en crematies.

Zonder anderen tekort te willen doen, moet hier toch ook Thea Zwart-Heijnen worden
genoemd. Jarenlang was zij de grote motivator voor het Humanistisch Vormingsonder-
wijs, een belangrijke, toekomstgerichte investering.

50 jaar, en verder?

De afdeling Sneek e.o. heeft zich onder meer ten doel gesteld jaarlijks met 10% te
groeien. De vermindering van de externe financiering dwingt daartoe; er moeten dom-
weg meer leden komen. Dat betekent dat de afdeling de buitendeur bij de organisatie
van zijn activiteiten nadrukkelijker open zal zetten; er zal meer aan de weg getimmerd
worden.

De kansen liggen goed: veel niet-leden zijn geinteresseerd in de zaken waar het HV
mee bezig is. Bezinning past uitstekend in een tijdsbeeld, waarin we tot de ontdekking
komen dat we onszelf voorbij hollen en waarin we dat ook weer durven uitspreken. In
een samenleving waarin de tweedeling tussen rijk en arm(er) weer de kop opsteekt,
kunnen humanistische waarden als tolerantie, zelfbeschikking en solidariteit een kom-
pas zijn.

Nog hoorbaarder zeggen waar je als humanist voor staat en nog zichtbaarder staan
voor wat je zegt, daar gaat het om, nu en in de toekomst, ver voorbij 1997.
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IV De gellleellschapsbesturell

Leeuwarden

Leeuwardell

Het is gewoon toeval dat de datum van de HVF-jubileumviering precies op de oprich-
tingsdatum van de gemeenschap Leeuwarden valt. De voorbereidingen in de zomer
door een handvol belangstellenden resulteerden in een vergadering op 27 september
1947. Na een indringende toespraak van dr. J. van Praag, waarbij 20 personen aanwe-
zig zijn, besluiten deze over te gaan tot het oprichten van een plaatselijke gemeen-
schap.

In het voorlopige bestuur namen zitting Dr. Van Kreveld, Kamminga, Ijsselstein, mevr.
Van der Meulen, Zandstra en J.Smit. Ze hadden de verschrikkingen van de oorlog on-
dervonden en waargenomen wat mensen elkander konden aandoen. Alle normen en
waarden waren uitgehold. Herstel en vernieuwing, dat was het parool waaronder zij
kozen voor een nieuwe, door het humanisme geïnspireerde samenleving. Sindsdien is
er 50 jaar verstreken.

Het HV is geen massabeweging geworden. Integendeel! Het is maar een kleine voor-
hoedegroep gebleven, die, blijkens enquêtes, door de sterke stijging van het aantal
buitenkerkelijken zich in haar levensbeschouwelijke opvattingen gesteund mag weten
door meer dan 20% van onze bevolking. Maar van sympathiseren naar daadwerkelijk
lid worden, lijkt vaak een te grote stap te zijn.

En toch is het nodig, dat in onze samenleving, waarin de verzuiling in toenemende ma-
te aan erosie onderhevig is, de belangen van buitenkerkelijken worden behartigd en
de humanistische waarden worden uitgedragen. Daaraan hebben zowel het HV als
Humanitas elk op eigen wijze, in belangrijke mate bijgedragen. Dat heeft alleen maar
gekund, doordat er door de jaren heen leden zijn geweest die bereid waren energie en
tijd te investeren in de taken die zich voor deze organisaties aandienden. Niet alleen
bestuurders maar vooral ook vrouwen en mannen die, in wat we het praktisch huma-
nisme noemen, hun beste beentje voorgezet hebben.

Voor de bestuurders van het eerste uur is het, blijkens de inhoud van de notulen, een
zoeken en tasten geweest om tot uitbouw te komen van de plaatselijke gemeenschap,
die eigenlijk een gehele regio omvat. Uit die periode stamt, dat bestuursleden er in hun
vrije tijd op uittrokken voor een ledenwerfactie. Bekend is dat één hunner kans heeft
gezien om in een actieperiode 60 nieuwe leden te werven!

Vanaf het begin hebben de bestuurders van de gemeenschap Leeuwarden getracht
plaatselijk te komen tot een goede werkverhouding met Humanitas. Het HV zou zich in
eerste aanleg bezighouden met alle mogelijke activiteiten rond de verbreding en ver-
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dieping van de levensovertuiging, terwijl Humanitas zich zou bezighouden met maat-
schappelijk gerichte activiteiten. Er werd in de beginjaren gehoopt op een samenvloei-
ing van deze organisaties. Dit is tot op de dag van vandaag niet gerealiseerd, hoewel
gelukkig de laatste jaren, er zowel plaatselijk als provinciaal, op bepaalde terreinen sa-
menwerking op gang is gekomen. Buitenstaanders verwarren het HV en Humanitas
nog al eens met elkaar. In de praktijk is het moeilijk uit te leggen waarom er, zelfs na
50 jaar, nog steeds geen sprake is van één humanistische organisatie.

Blijkens documenten uit het verleden is de doelgroep jongeren evenzeer een moeilijk
werkterrein geweest. Vanaf het begin zijn energieke pogingen gedaan om een jonge-
rengroep van de grond te krijgen, maar altijd heeft de mobiliteit, eigen aan (studeren-
de) jongeren de continuïteit in de weg gestaan.

Het geheel van 50 jaar in globale zin overziende, mag worden vastgesteld, dat honder-
den mensen hun beste krachten hebben gegeven aan onze gemeenschappelijke
zaak. Velen van hen zijn ons inmiddels door de dood ontvallen. Enkele kaderleden
vanuit de beginperiode zijn nog in leven en koesteren zeer positieve herinneringen. Wij
van de huidige generatie kaderleden willen graag onze voorgangers bedanken voor
wat ze in hun tijd hebben verricht voor een verdergaande humanisering van de samen-
leving. Juist bij zo'n jubileum is het goed, hen die zijn heen gegaan, in eerbied te her-
denken en hen, die nu, oud van jaren, min of meer op een afstand de ontwikkeling bin-
nen onze gemeenschap volgen, van harte te bedanken voor hun inzet en trouw.

Het HV - we stelden het eerder - is geen massabeweging geworden, maar het heeft
als bezinningscentrum op allerlei terreinen van het zg. praktisch humanisme, bijgedra-
gen aan ontwikkelingen in de richting van humanisering van de samenleving. Diverse
activiteiten die vroeger vielen onder de taken van de gemeenschappen zijn geprofes-
sionaliseerd. Er zijn nu humanistische raadslieden in de zieken- verzorgings- en ver-
pleeghuizen, de gevangenissen en in het leger. Ten opzichte van de instellingen met
een katholieke of protestants-christelijke signatuur is er nog steeds sprake van een
achterstand. Daar zullen we alert op moeten blijven.

Met 50 jaar HV in Leeuwarden, staan we praktisch op de drempel van de 21ste eeuw.
We zullen moeten trachten onze doelstellingen op een moderne wijze vorm te geven,
zodat ook jongeren zich tot het HV aangetrokken voelen. De vijf jaargangen "filosofie
voor een breed publiek" zijn daarvan een exponent. In het praktische werk zal geijverd
moeten worden om met Humanitas gemeenschappelijke projecten te ontwikkelen, zo-
als reeds met de uitvaart- en rouwbegeleiding het geval is. Tegen die achtergrond
gaan we de toekomst tegemoet.
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V Schakelen naar de toekomst

Friesland

Humanitas 50 jaar Humanistisch Verbond 50 jaar

Beide organisaties staan, geïnspireerd door het humanistisch gedachtengoed midden
in de samenleving. Beide organisaties willen door hun activiteiten een bijdrage leveren
aan het in stand houden en/of verbeteren van de kwaliteit van het leven.

Humanitas met veel praktische werkzaamheden in het kader van maatschappelijke
dienstverlening (alleen in Friesland al ca. 900 actieve vrijwilligers).
Het HV als belangenbehartiger voor humanisten en buitenkerkelijken. En als ontmoe-
tingsplaats en inspiratiebron voor mensen die zich in het humanisme herkennen.
Cynisch wordt ook wel eens gezegd: "De denkers en de doeners" of "Humanitas is de
diaconie van het Humanistisch Verbond".
Hoe het ook zij; of denkers ook wel eens doen en of doeners ook wel eens denken,
dat is niet zo belangrijk.

In Friesland zijn de contacten tussen Humanitas en het HV regelmatig goed en regel-
matig stroef verlopen. Goed als je beziet dat in Leeuwarden, Heerenveen en Smallin-
gerland geslaagde initiatieven zijn op het terrein van ouderenhuisvesting (De Merelhof,
Erasmushiem, Coornhert-state, Joris in 't Veldstate). Er wordt over en weer naar elkaar
verwezen ten behoeve van rouwverwerking en uitvaartbegeleiding.
Stroef als je weet dat ideeën over gezamenlijke huisvesting, publiciteit, uitgave leden-
blad en uitvaartbegeleiding nooit geleid hebben tot samenwerkingsverbanden.

Is dat erg?

Humanitas heeft zich in Friesland ontwikkeld tot een sterke organisatie van 8 afdelin-
gen die met haar vele leun- en steuncontacten een grote bijdrage levert aan de kwali-
teit van het bestaan van ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, vluchtelingen, jon-
geren en alleenstaanden.
Het realiseren van sociale netwerken en van daginvulling voor en met mensen die dat
zelf niet, nog niet of niet mee.rkunnen is de kerntaak geworden.
Het HV heeft met haar programma en activiteiten met name de ontmoetingsfunctie uit-
stekend vorm kunnen geven.
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Niet erg dus? Of liggen er gemiste kansen?

~ Humu";'"., en HV

~

De hoofdbesturen van beide verenigingen willen graag samenwerking opzetten op het
terrein van dienstverlening rondom overlijden.
In Friesland is Humanitas aanspreekbaar op ondersteuning van nabestaanden, indivi-
dueel of met lotgenoten en terminale thuiszorg. Het HV is aanspreekbaar op de uit-
vaartbegeleiding. Humanitas krijgt aanmeldingen via AVVL en andere uitvaartonderne-
mers voor ondersteuning van nabestaanden en moet telkenmale haar vrijwilligersbe-
stand uitbreiden.
De uitvaartbegeleiding van het HV kent dezelfde ontwikkeling. Het aantal aanvragen
stijgt, het werk groeit en bloeit.
Voor de ontwikkeling van het werk is samenwerking niet nodig. Beide organisaties
groeiden door wat activiteiten en vrijwilligers betreft.

Is samenwerking iets voor zwakke afdelingen of kan er ook een meerwaarde ontstaan
door samen het dienstverleningspakket rond overlijden vorm te geven? Kansen om op
te pakken? Misschien wel.

(Wil Hoek)
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Het Humanistisch Centrum voor Levensvragen op de rails

Nog hijgend van het rennen plofte ik neer. De trein reed al...
De man tegenover me keek belangstellend naar m'n werkmap naast me. "Ik spaar af-
kortingen", zei hij met sonore stem, "maar van HCvL heb ik nog nooit gehoord. Wat be-
tekent dat, als ik vragen mag?" Ik lepelde de woorden op; hij herkauwde ze bedacht-
zaam: "Humanistisch Centrum ..., mijn zus is lid van het Humanistisch Verbond. Heeft
dat er mee te maken?"
Geen man om met een kluitje in het riet te sturen, leek me; "Ja zeker, het is een nieuw
initiatief van het HV". "Oh, vandaar dat ik de afkorting nog niet kende ... en... waar komt
dat Centrum dan?"
"Het wordt geen Centrum in de zin van een gebouw; het is feitelijk een netwerk van
humanistische raadslieden, met wie men via een centraal punt contact kan opnemen
over..." "...over levenvragen?", vulde hij aan. Hij streek met een vermoeid gebaar door
z'n grijzende haar; "...mm, levensvragen, levensvragen", mompelde hij, "Tja, als ik er-
gens Centrum voor Levensvragen zie staan, denk ik aan een kerk of een geloofsge-
meenschap, maar dat kan nièt kloppen met humanistisch. Met wat voor vragen kan je
daar dan terecht?"

Ik legde hem uit dat bepaalde gebeurtenissen een mens rechtstreeks kunnen treffen
in zijn bestaan. Vaak zijn die gebeurtenissen onvermijdelijk, zoals het sterven van bv.
je partner, ernstige ziekte, invaliditeit, een verbroken relatie, ontslag, het krijgen van
een gehandicapt kind... Op het gezicht van de binnengekomen conducteur bevroor de
opgewekte beroepsglimlach bij het horen van deze treurige reeks; zo snel mogelijk
schuifelde hij door.
"Maar die problemen kunnen raadslieden toch ook niet oplossen?", hield overbuurman
vol. "Natuurlijk niet", gaf ik toe, "U heeft gelijk; die problemen zijn onoplosbaar. Het
gaat om het begeleiden van de cliënt, die vooralsnog de richting kwijt is, die de samen-
hang en de zin van het leven niet meer ervaart en de betekenis van zijn eigen bestaan
niet meer ziet. Er moet een nieuw evenwicht worden gevonden. De geestelijk raads-
man of -vrouw probeert via gesprekken het proces van heroriëntatie en herwaardering
op gang te krijgen. De cliënt moet weer als vormgever van zijn eigen levensmogelijk-
heden kunnen gaan optreden".
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Het leken me mooie slotzinnen. De trein reed station Leeuwarden binnen, we stapten
beiden uit. Opgelucht wilde ik richting perron 5 hollen om m'n lokaaltje naar Workum te
halen, maar m'n belager had m'n mouw al vast: "Daar is toch niks nieuws aan, dat
soort vragen? Er wordt toch al jarenlang begeleiding gegeven in die situaties? Waarom
is daar dan zo'n nieuw "HCvL" voor nodig; doen de bestaande instanties het dan niet
goed soms?" Ik probeerde me tussen de rennende mensen zo goed mogelijk te con-
centreren op zijn vraag en tegelijk mijn trein in de gaten te houden.

"Er is nooit onderzoek naar gedaan, maar het staat vast dat huisartsen voor mensen
met levensvragen meestal een psychisch verwijskanaal kiezen. Maar deze mensen
zijn niet ziek of gestoord en hebben dus recht op niet-therapeutische hulp bij het vin-
den van een nieuw evenwicht. Niet alleen binnen ziekenhuizen, gevangenissen en ver-
zorgingshuizen is aangetoond dat er behoefte is aan humanistische geestelijke bege-
leiding, die bestaat ook daarbuiten. In Haarlemmerland bv. hebben vrijgevestigde hu-
manistische raadslieden al jarenlang een drukke praktijk."
Ik dacht nu echt snel weg te kunnen, maar hij had, meelopend, "nog één vraag": "Ik
heb wel eens een humanistische uitvaartbegeleiding meegemaakt; gaan die raadslie-
den dat nu ook doen?" "Nou, nee," zei ik, "ze zouden het na een korte training wel
moeten kunnen, maar in Friesland wordt dat werk door deskundige vrijwilligers gedaan
en dat laten wij ook graag aan hen over. Wij willen alleen die werkterreinen, waar een
gat in de markt is".
We holden nu beiden. "Is er geen spanning tussen vrijwilligers en professionals?", wil-
de hij nog weten. We renden perron 5 op; mijn trein stond al op vertrekken. "Ik heb be-
grepen dat er wel spanningen zijn geweest toen de vrijwilligers-werkgroepen nog niet
goed op de hoogte waren van de plannen van het HCvL in Friesland. Maar ik neem
aan dat die sinds kort zijn weggenomen". Bij het instappen voelde ik dat hij mij een
kaartje in de hand stopte. "Bel me nog eens op, als u wilt", riep hij me tussen de zich
sluitende deuren na, "ik ben erg benieuwd hoe het met dat Centrum verder gaat!"

Nog hijgend van het rennen plofte ik neer. De trein reed al ..
De man tegenover me keek belangstellend naar m'n werkmap naast me...
Voor hij iets kon zeggen, haastte ik me naar het andere eind van de wagon. Pas daar
bekeek ik het kaartje: " Wil Boelema, redactie Schakel, contactblad voor de regio
Friesland van het Humanistisch Verbond".

(Coert Reinking)
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Het cement van de samenleving

Valt onze samenleving niet als los zand uit elkaar? "Dreigt er niet een heilloze tweede-
ling tussen goedverdiende werkende gezonde mensen en vele uitkeringsgerechtig-
den?" Wat verbindt de geïndividualiseerde westerse mensen? Is er nog wel een basis-
gevoel van verbondenheid? En kun je een beroep doen op een morele verantwoorde-
lijkheid voor elkaar? Of is er niet een gedeelde moraal waarin dat past?
Het Jubileum-jaar van het HV begon met een Nieuwjaarsbijeenkomst over het thema:
Individualisering en Solidariteit. De Jubileum-viering in september wordt geopend met
een inleiding van de landelijk voorzitter Professor Marian Verkerk onder de titel: Het
cement van de samenleving. Wat verbindt mensen? Zij formuleert een antwoord op
bovenstaande vragen. En laat tevens zien welke rol een levensbeschouwing als het
humanisme daarbij kan spelen.

HeillozetweedeHng?
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Een van de kenmerken van onze cultuur is de keuzevrijheid voor het aangaan van so-
ciale relaties. Dat is niet alleen een feitelijkheid, het is ook een waarde die velen na-
streven. Ze willen zelf bepalen met wie ze een relatie aangaan en daarin niet bepaald
worden door afkomst, familie, of door de toevallige omstandigheid van het ergens sa-
menwonen in buurt of dorp.
Je hebt werk in de stad, je gezin leeft in een dorp en je vrije tijd breng je door op een
camping. Je hoort op alle drie plaatsen een beetje. Je bent van alle drie afhankelijk.
Maar niet helemaal en dus ben je van alle drie ook onafhankelijk. En dat schept de
ruimte om zelf te kiezen. Zo is de keuzevrijheid voor het aangaan van sociale relaties
een feitelijkheid en een na te streven waarde tegelijk.

Maar kan ik dan nog wel ergens op worden aangesproken? Ben ik voor een van die
drie samenlevingen (stad, dorp of camping) moreel verantwoordelijk? Onze moraal is
voortdurend in ontwikkeling. Ook de moraal van het samenleven. 'Goed samenleven'
en 'morele verantwoordelijkheid voor de samenleving', zulke waarden moeten opnieuw
doordacht worden nu de werkelijkheid van het samenleven zo sterk verandert. De neo-
liberalen hebben de neiging het accent te leggen op individuele keuzevrijheid. De con-
servatieven op de binding aan een bepaalde gemeenschap.
In de praktijk hebben we beide nodig. Niet als een compromis of als een tussenweg,
maar als een synthese. In de persoonlijke levenssfeer beleven velen die synthese. Je
met iemand verbinden zonder aan die iemand gebonden te zijn. Zou dat ook niet op
het niveau van de samenleving kunnen? De waarde van (keuze)vrijheid in sociale re-
laties verenigen met de waarde van verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Gebeurt dat niet in het vrijwilligerswerk dat we binnen het Humanistisch Verbond en
Humanitas zo sterk kennen? De humanistische praktijk bij uitstek. Als vrijwilliger kies
je zelf die (verantwoordelijkheids)relatie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld mantelzorg of
familie'verplichtingen'. Keuzevrijheid dus. En tegelijkertijd verbind je je wel. Vrijwillig
maar niet vrijblijvend.
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Libbe heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger voor het sporten met gehandicapten.
Hij moest wel eens 's avonds werken, maar hij wist dat altijd ruim van tevoren en kon
werk en vrijwilligerswerk bij elkaar aanpassen. Nu wil zijn baas flexibiliseren. Als er
een nieuwe grote order komt, moet ieder bereid zijn zich aan te passen aan het werk.
Het gaat goed met het bedrijf dankzij de onregelmatige werktijden van de mensen op
de werkvloer. Libbe weet niet meer waar hij aan toe is. Vaak hoort hij pas een paar da-
gen van tevoren of hij 's avonds moet werken. Hij heeft zijn vrijwilligerswerk moeten
opzeggen, want hij kan geen afspraken meer maken.

Morele binding vraagt om een sociale bedding. Deze man was een binding aangegaan
met sportende gehandicapten. Hij is afgehaakt. Willen moderne mensen zich niet
meer inzetten voor de samenleving? Empirisch onderzoek wijst niet in die richting. In-
tegendeel. Zie bijvoorbeeld Het verhaal van de moraal. Een empirisch onderzoek naar
de sociale bedding van morele bindingen. (Bovens en Hemerijck, red.)
Wel begint het er steeds meer op te lijken dat de allesoverheersende plaats van werk
en de afgedwongen flexibilisering van de werkers een grote bedreiging vormen voor
vrijwilligerswerk en dus voor het cement van de samenleving ..
Als dat waar zou zijn, zouden we moeten 'strijden' voor het behouden van de structu-
rele mogelijkheden voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Dat lijkt beter dan meedoen
aan klaagzangen over het egoïsme van de moderne mens en het 'Iosse-zand-gevaar'
van de samenleving. Een moreel appel is een slag in de ijle lucht van een ethisch
kaasstolpje als sociale structuren tot het tegenovergestelde dwingen.

Voor praktisch humanisme ligt hier nog veel arbeid in denken en doen. Denkend doen
we dat in forum en zaaldiscussie tijdens de jubileumviering.

(Henk Kroon)
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Wat? Wie? Waar?
binnen de Humanistische Beweging in Friesland

Actieve Humanisten zullen "van nature" niet veel aan de weg timmeren met hun huma-
nistische activiteiten. En gelijk hebben ze: hun wijn behoeft geen krans.

Juist daarom kan het nuttig zijn in deze jubileum-uitgave een zo actueel mogelijke lijst
van namen en adressen te publiceren van personen bij wie men voor meer informatie
over humanistische diensten, groepen en activiteiten terecht kan.

Ook handig voor leden die andere belangstellenden snel willen kunnen doorverwijzen.

Het Humanisme staat dichter bij u dan u wist!

Natuurlijk is deze lijst niet uitputtend. Ook al wordt uw eigen woonomgeving hieronder
niet genoemd, dan nog is het heel goed mogelijk dat de door u gezochte activiteit,
raad of ondersteuning zeer dicht bij u in de buurt valt te verkrijgen. De opgegeven
contactpersoon kan u desgevraagd vast een dichterbij gelegen adres en/of telefoon-
nummer verstrekken.

Een soort "Gouden Gids 1997 voor het Humanisme in Friesland" dus:

-- 77 --



V Schakelen naar de toekomst

wat?

Humanistisch Verbond
regio Friesland

secretariaat:

afdelingssecretariaten:

afd. Leeuwarden

afd. Drachten

afd. Sneek

afd. Heerenveen

afd. Ooststellingwerf

wie? waar?

Gerda Joke Zwart,
Groningerstraatweg 72, 8921 TS Leeuwarden,
058-2126978

Harm Watzema,
Martenastate 4, 8926 NH Leeuwarden,
058-2673620

Xandri Hillebrand,
Fluessen 23, 9204 HR Drachten,
0512-522992

Abe van Dijk,
Korte Spruit 11, 8608 ZK Sneek,
0515-415395

Wilfred Ouwerkerk,
Stellingerweg 18, 8474 EA Oldeholtpade,
0561-688581

Klazien van Gans-Vegter,
Dorpsstraat 71, 8432 PD Haule,
0516-577271
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wat?

Humanitas district Noord

Humanitas Friesland

wie? waar?

Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB Groningen,
050-3120633 of 050-2551358

Prof. mr. PS. Gerbrandyweg 75,
8922 EM Leeuwarden,
058-2666608

Humanitas heeft 8 afdelingen in Friesland en een uitgebreid netwerk van vrijwilligers-
werkgroepen; inlichtingen bij het secretariaat.

Humanistische Zorgcentra

Coornhertstate

Erasmushiem

HIVOS

HIVOS-comité

Vogelwijk 20,8440 AC Heerenveen
0513-623305

Trodravik 2, 8935 CK Leeuwarden
058-2881555

Raamweg 16, 2596 HL, Den Haag
070-3636907

An Joustra,
N.v. Hichtumwei 72, 8915 JJ Leeuwarden,
058-2160427
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wat?

Humanistisch Overleg
Mensenrechten (HOM)

Humanistisch Centrum
voor Levensvragen

Humanistisch
Vormingsonderwijs

Universiteit voor Humanistiek
(Utrecht)

Bezoekgroep HV/Humanitas
(afd.Drachten)

Humanistische
Uitvaartbegeleiding

wie? waar?

Postbus 114, 3500 AC, Utrecht
030-2334027

Coert Reinking,
't Sûd 37, 8711 CR Workum,
0515-543584

Tryntsje de Groot,
Fok 41, 8441 BM Heerenveen,
0513-629961

Fons van der Meulen,
Gibbeflecht 25, 9022 AG Mantgum,
058-2501551

Mw. B. Rozema,
Leppa 125, 9204 Jp Drachten,
0512-519346

Lieneke Adamse-de Jong,
Oosterwoldseweg 18, 8433 PV,Haulerwijk,
0516-421464

aanvragen begeleiding: rechtstreeks: 0517-417799
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wat?

Humanistische werkgroep
Rouwverwerking

coordinatie Leeuwarden:

coordinatie Drachten:

wie? waar?

Mw. J. Willems,
Fluessen 112, 9204 HP, Drachten,
0512-516657

Mw. Kooistra,
Bildtsestraat 66, 8913 EJ Leeuwarden,
058-2133148

Mw. R. Rol,
Hooglandswijk 139, 9202 AD Drachten,
0512-383616

de werkgroep is een samenwerkingsverband van het Humanistisch Verbond en Huma-
nitas; in de andere afdelingen van Humanitas wordt ook rouwbegeleiding georgani-
seerd.

Humanistische begeleiding
Relatievieri ng

Humanistische werkgroep
Filosofie

Coert Reinking,
't Sûd 37, 8711 CR Workum,
0515-543584

Ron Muijzer,
Nieuwe Hollanderdijk 13, 8932 ES Leeuwarden,
058-2126162
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wat?

Humanistische Steunfondsen

A. Vellingastichting

Weezenkas

Bijlengastichting

Joop Kroosstichting

~Ad"ss,n

~.

wie? waar?

Ron Muijzer,
Nieuwe Hollanderdijk 13, 8932 ES Leeuwarden,
058-2126162

Chris Plu,
Hillemalaan 16, 9203 PM Drachten,
0512-514854

Cees Sterker,
Singel 14, 9061 AR Giekerk,
058-2561349

Arend Berkenbosch,
Boslaan 101, 9244 EJ Beetsterzwaag,
0512-383616
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colofon
schakel naar de toekomst werd zomer 1997
uitgegeven in opdracht van het humanistisch
verbond regio friesland ter gelegenheid van
het SO-jarig bestaan.

samenstelling: wil boelema en henk kroon
druk en lay-out: rekladruk, giekerk
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