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Erelijst 31 mei 
Humanitas kreeg ter gelegenheid van het 50-jarig be-
staan op 31 mei ook op bescheiden maar zeer gewaar-
deerde wijze steun vanuit het bedrijfsleven. 
De sponsors die Humanitas tot dusverre steunden met 
een geldbedrag of een bijdrage in natura zijn: 
* Gran Dorado parcs en hotels 
* Renault de Vries Friesland 
* Rijnhaave automatisering 
* ABN-AMRO bank 
* ING bank 
* Delta Lloyd verzekeringen 
* Rank Xerox - the document company 
* en... 'dat verdient een bloemetje' 

Aan Wil Faber 
Mag ik ook even een duit 
in het zakje doen? Een 
aanvulling op het blad van 
april '95 nummer 2. In 1937 
namen we bij ons huwelijk 
afscheid van de AJC-Am-
sterdam en van jo Boetje. 
In 1944 werkte ik (als on-
derduikster) in een 'door-
gangshuis voor meisjes' 
(heet nu internaat) te Haar-
lem. Een van de meisjes 
zou afgehaald worden, 
moest naar een 'gesloten' 
huis. Er werd aan de voor-
deur gebeld en ik, als as-
sistent-huishoudster, ging 
open doen. Daar stond Jo 
Boetje, toen directeur van 
een internaat in Apel-
doorn. Het toneelstuk was 
compleet. 'Dag juffrouw' -
'Dag meneer'. In 1945 wist 

Arbeid en armoede 
Met interesse las ik uw ar-
tikel over arbeid en ar-
moede. Wij zijn bezig con-
tacten te leggen met in-
stanties die zich op 
hetzelfde werkterrein be- 
geven. Daarbij blijkt tel-
kens weer hoe het beeld 
van werklozen een manne-
lijk gezicht heeft. Bij ver-
schillende gemeenten in 
en buiten Zeeland bleek 
niet bekend hoeveel vrou-
wen men in het bestand 
van uitkeringsgerechtig-
den heeft. Wel is bekend 
dat 90 procent van alle 
een-oudergezinnen (22 
procent van het totale be-
stand) vrouw is. Ook in uw 
artikelen worden uitslui-
tend mannen geciteerd en 
op de foto's getoond. Al-
leen in het artikel over 
zorg voor de naaste buren 
staat weer het traditionele 
vrouwtje in witte jurk en 
sokjes. Hoewel ik al jaren 
lid ben van Humanitas kan 
ik mij in deze beeldvor-
ming niet vinden. 

Middelburg, 
Yvonne Wagenaar  

Jo mij dus te vinden als 
maatschappelijk werkster 
- en ging ik de administra-
tie voeren voor een op te 
richten vereniging 'Huma-
nistisch maatschappelijk 
werk'. Zo leerde ik ook 
Pieter Faber kennen. Het 
kantoor was toen in 't ge-
bouw van de Amster-
damse Bestuurdersbond 
op het Frederiksplein, 
waar Piet Simonis (voorzit-
ter ABB) de scepter 
zwaaide. Inmiddels had ik 
een huis en mijn dochter 
teruggekregen. Ik moest  

kiezen tussen kantoor en 
kleuteronderwijs en koos 
't laatste, omdat ik dan de-
zelfde werk- en vakantie-
tijden had als mijn doch-
ter van 5' jaar. Wel ben ik 
sedert de oprichting lid 
van 'Humanitas'. Mijn man 
plus nog veertig familiele-
den was ik kwijt (zacht uit-
gedrukt). Een hartelijke 
groet aan Wil Faber en 
haar broer: Aan vader Piet 
heb ik goede herinnerin-
gen overgehouden. 

Maartensdijk, 
R. Polak-de Jong 
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Jubileum wijst op noodzaak vrijwilligers 

Na 50 jaar ligt de hulp 
weer op straat 

Op 31 mei vierde Huma-
nitas officieel haar vijftig-

jarig bestaan. Hoogte-
punt was de huldiging 

door staatssecretaris 
Terpstra (Volksgezond-
heid) van de beste buur 

van Nederland, een initia-
tief van Humanitas. Een 

gebeurtenis die niet voor 
niets landelijke aandacht 

trok. Daar waar professio-
nele welzijnszorg strenge 
bezuinigingen ondergaat, 

komt de persoonlijke 
inzet op de voorgrond. 

Humanitas is op vijftigja-
rige leeftijd meer nodig 

dan ooit tevoren. De hulp 
ligt weer op straat. 

 

Staatssecretaris Terpstra met het beste buurkind 

`Wat een goed idee van Humanitas 
om een nationale burendag te orga-
niseren', riep staatssecretaris Terp-
stra uit bij het officiële jubileum van 
Humanitas op 31 mei. Bij deze gele-
genheid huldigde de bewinds-
vrouw de eerste officiële Beste Buur 
van Nederland. Heel typerend voor 
Humanitas, vond Terpstra de orga-
nisatie van de verkiezing tot beste 
buur van Nederland. 'Zelfs op hun 
vijftigjarig jubileum  vraagt Humani-
tas geen aandacht voor zichzelf, 
maar voor anderen.' 
Het jubileum in het Haagse pers-
centrum Nieuwspoort vormde  een 
voorlopig hoogtepunt van de vijftig-
ste verjaardag van Humanitas, een 
festijn waaraan het gehele  kalen-
derjaar aandacht zal worden  be-
steed door de vereniging. Onder  

het genot van een hapje, een 
drankje en een strijkje vierde een 
groot aantal leden en genodigden 
de happening. Belangstellenden 
konden een kijkje nemen in de na-
burige Tweede Kamer. 
Maar de sprekers van de dag de-
den weinig moeite om te verhullen 
dat het milde voorjaarsweer vooral 
voor de feestgangers was. De jubi-
laris zelf, Humanitas dus, vaart bij 
zwaar weer onder donkere wolken. 
Het ministerie van VWS (Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport) bezui-
nigt tientallen miljoenen guldens op 
het welzijnswerk. Ook Humanitas 
moet inleveren. Met haar zijn ook 
degenen de klos die hulp nodig 
hebben. Zij kunnen op steeds min-
der instellingen een beroep doen 
en zijn meer aangewezen op de hel- 
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Terpstra feliciteert de beste buren 

pende hand van barmhartige Sama-
ritanen. 
Geen wonder dus dat de minister zo 
blij is met aandacht voor de beste 
buur van Nederland, zo denken 
veel critici. 

Gat in de hulpverlening 
Vrijwilligers kosten niets en kunnen 
het gat in de hulpverlening opvul-
len dat ontstaat als de minister haar 
bezuinigingen doorvoert. Terpstra 
is zich bewust van deze kritiek. Zij 
deed op het jubileum dan ook veel 
moeite om uit te leggen dat vrijwilli-
gers wat haar betreft meer zijn dan 
gratis hulpjes. 
`Vaak word mij verweten dat ik 
wegloop met het vrijwilligerswerk 
omdat het zo gemakkelijk is voor de 
overheid. Ik moet zo veel bezuini-
gen, waarom vangen die vrijwilli-
gers dat niet op? Ik kan me voor-
stellen dat dit argwaan oproept. 
Maar zelfs al zouden we een schep 
met geld over hebben, dan nog zou 
ik het vrijwilligerschap van alle 
kanten willen aanmoedigen. Of dat 
nou is van instellingen voor goed 
nabuurzijn of van mensen die een 
zinvolle invulling zoeken, ik onder-
steun het vrijwilligerswerk van 
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harte. Omdat het een verrijking is 
van onze samenleving en het Ne-
derland maakt tot wat het is.' 
Dat neemt niet weg dat de profes-
sionele ondersteuning van de wel-
zijnszorg een stevige veer zal moe-
ten laten. Dit jaar bezuinigt het mi- 

'Gemeenten 
moeten zelf 

maar iets doen.' 

nisterie van VWS 16 miljoen gulden 
tot 32 miljoen gulden in 1998. De 
overheid trekt zich dus gedeeltelijk 
terug uit de zorg. Volgens de staats-
secretaris omdat het niet de taak 
van het Rijk is om bepaalde instan-
ties, zoals Humanitas, in stand te 
houden. Dat moeten gemeenten 
maar doen en anders de mensen 
zelf. 

De staat en de straat 
`De staat heeft haar eigen taken', zei 
Terpstra naderhand desgevraagd.  

'En de straat heeft ook haar eigen 
taken. Ik vind dat verantwoordelijk-
heid moet worden gelegd waar die 
hoort. Uitvoerend lokaal beleid 
moet door de lokale overheid wor-
den ondersteund. En door de men-
sen zelf. Daar kan Humanitas uitste-
kend mee uit de voeten, want die 
heeft een uitstekend produkt om te 
verkopen.' 
Plaatselijk en persoonlijk initiatief 
bij de zorg wint aan betekenis. Net  
als vroeger komt de hulp weer op 
straat te liggen. Ondanks de bezui-
nigingen op Humanitas, is haar inzet 
meer geboden dan ooit. Voorzitter 
George Brouwer van Humanitas on-
derstreepte dat nog maar eens. 
`We zijn nog niet aan het einde van 
onze ontwikkeling', zei hij. 'We 
hebben een aantal projecten op de 
rol staan die inspelen op problemen 
in de samenleving.' Zo richt Huma-
nitas zich de komende tijd op vrij-
willige jeugdhulpverlening, uit-
vaartzorg en rouwverwerking en de 
situatie van mensen met een slechte 
positie op de arbeidsmarkt. 'Dit zijn 
manieren waarop wij steeds weer 
de gaten in de samenleving willen 
opvullen', zei Brouwer. 



Annelies Kiezebrink midden met buurvrouwen 

Beste buren 

`Zonder hen zou de buurt 
beslist anders zijn' 

Als buurtbewoners 
een hakenkruis op 
de woning van hun 
toekomstige buren 

schilderen, komt 
dat in de krant. Te-

recht natuurlijk, 
want we moeten 

waakzaam zijn als 
het gaat om ra-

cisme en fascisme. 
Maar al die keren 
dat het goed gaat 
tussen buren, de 

keren dat buren el-
kaar onvoorwaar-
delijk helpen en 
bijstaan in moei-

lijke omstandighe-
den, daarover lees 
je niets in de krant. 

Goed nieuws is 
geen nieuws. Voor 
één keer heeft Hu-
manitas echter het 
goede nieuws tot 
nieuws gemaakt. 

Humanitas ging op 
zoek naar buren 

die het predikaat 
beste buren verdie-

nen. Buren die 
door hun buurtge-
noten werden aan-

gewezen en die het 
verdienen eens in 
de bloemetjes te 

worden gezet. 

Iemand als Annelies Kiezebrink  bij-
voorbeeld. Ze woont in Zutphen in 
een heel gewone straat en in een 
heel gewoon huis. En ze vindt het 
zelf heel gewoon dat ze altijd paraat 
is als iemand haar hulp nodig heeft 
of een schouder om op uit te huilen. 
`Het allermooiste wat ik hier heb 
meegemaakt, is de geboorte van 
een kindje van een alleenstaande 
Turkse vrouw', vertelt Annelies. 
`Die moest haar huis uit en in de va-
kantiewoning waarin ze tijdelijk te-
recht kon en waarheen ik haar ge- 

bracht had, kondigde de geboorte 
zich aan. We kregen geen tijd meer 
om de hulp van beroepskrachten in 
te roepen. Alleen wij samen dus. Ik 
mocht toen voor het eerst in mijn le-
ven een navelstreng doorknippen. 
Een geweldige ervaring.' 
Liesbeth vertelt het vrij nuchter, 
maar haar vochtige ogen verraden 
de ontroering. Buurvrouw Els van 
Petersen, die Humanitas op het 
spoor gezet heeft van Annelies, 
zegt: 'Wat ik het prettigst vindt, is 
dat hier altijd de deur openstaat. Ik 
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De heer en mevrouw 
Roggeband uit Dreischor. 

staat. Ik kan altijd terecht. Voor een 
opbeurend woord, voor oppas, 
voor een bord eten als ik zelf geen 
tijd heb om te koken. En dat terwijl 
Annelies het zelf ook bepaald niet 
altijd gemakkelijk heeft.' 
Beide buren zijn het erover eens dat 
het onderling zo goed gaat omdat 
ze geen misbruik maken van el-
kaars gastvrijheid. 'Dat heeft ook 
met respect te maken', zegt Els. 
`Een mens moet zich vrij kunnen 
blijven voelen, je moet aanvoelen 
wanneer het genoeg is.' Ze maken 
duidelijk dat een goede buur be-
slist beter is dan een verre vriend. 
'Bij buren vind je naast vriendschap 
nog wat extra: raad en daad, prakti-
sche hulp.' 
Onderlinge burenhulp is heel be-
langrijk volgens de beide buur-
vrouwen. 'Als het even kan zonder 
professionele hulp moet je dat doen 
vind ik', zegt Annelies. 
`Annelies is door haar betrokken-
heid bij de buren een coordine-
rende factor in de buurt', meent Els. 
`Och het is eigenlijk allemaal heel 
simpel', relativeert Annelies. 'Je 
moet gewoon goed luisteren naar 
mensen en tussen de regeltjes door 
kunnen horen. Want mensen dur- 

`We dronken koffie 
op een vuilnisbak 
terwijl de vogeltjes 

om ons heen 
floten' 

ven niet altijd te zeggen wat hen 
dwarszit. 
En het is ook gewoon een stukje 
trouw.' En omdat het allemaal zo 
simpel is, vindt Annelies ook de 
term sociale vernieuwing totaal ver-
keerd gekozen. 'Het is al zo oud als 
wat. Vroeger gingen de mensen 
ook op deze manier met elkaar om.' 
En waarom is het dan niet algemeen 
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dat mensen zich nog zo betrokken 
voelen bij hun buren? 'Het is er 
wel', zegt Els. 'Alleen laten we het 
door drukke bezigheden tussen 
onze vingers doorglippen.' 
Een goede buur is fijn om te heb-
ben, maar volgens Els gaat de in-
vloed van een fijne buurvrouw ver-
der dan precies over de schutting. 
`De kinderen van Annelies krijgen 
een beter voorbeeld dan welke kin-
deren ook', zegt ze. `Ze ervaren de 
openheid van dit gezin, ze zien hoe 
Annelies steeds klaarstaat om een 
ander te helpen. Dat is enorm be-
langrijk.' Annelies vindt het gewoon 
noodzakelijk dat buren voor elkaar 
klaarstaan. 'De maatschappij biedt  

minder houvast dan vroeger. Men-
sen moeten op eigen kracht varen 
terwijl niet iedereen dat altijd kan. 
We gaan er teveel van uit dat men-
sen altijd maar gezond en energiek 
zijn, maar zo zit de mens niet in el-
kaar.' 
Dat blijkt ook zo te zijn bij mevrouw 
Brouwer in Dreischor, die haar bu-
ren, de heer en mevrouw Rogge-
band bij Humanitas heeft aange-
meld omdat ze haar zo vaak tot 
steun zijn. Mevrouw Brouwer is een 
weduwe van 80 jaar en ze ervaart 
de nabijheid van de familie Rogge-
band als een groot goed. 
`Toen ik in 1975 zowel mijn man als 
mijn schoonzoon verloor, had ik het 



heel zwaar. Een tijdlang heb ik bij 
mijn dochter ingewoond. Maar op 
een bepaald moment moest ik toch 
terug naar mijn eigen huis. Mijn bu-
ren hebben me toen geweldig op-
gevangen.' 
De buren zelf (tante Jo en ome 
Frank voor de kinderen en kleinkin-
deren van mevrouw Brouwer) vin-
den hun hulp de gewoonste zaak 
van de wereld. 'Die brief aan Huma-
nitas beschouw ik als een uit de 
hand gelopen grap', zegt Jo Rogge-
band. Eigenlijk wil ze zo min moge-
lijk woorden vuilmaken aan haar 
nabuurschap. Maar mevrouw Brou-
wer wil van de gelegenheid ge-
bruikmaken om haar buren te be-
danken voor al hun inspanningen. 
`Ze staan altijd klaar, ze koken 
graag een potje voor me mee en als 
ik thuiskom brandt het licht in mijn 
huis, zodat ik niet in het donker hoef 
binnen te komen. En 's ochtends 
controleren ze of mijn gordijnen wel 
open zijn. Als dat niet zo is, stuurt Jo 
haar man bij mij naar binnen, omdat 
ze zelf niet durft. Ook als ik midden 
in de nacht hulp nodig heb, staan ze 
paraat om een dokter of een van de 
kinderen te bellen. Ik voel me ge-
woon heel veilig naast hen.' 
Het mooiste beeld van goede buren 
doemt op als buurvrouw Rogge-
band een anekdote vertelt van de 
vorige warme zomer. 'Ik hoorde 
buurvrouw Brouwer al 's morgens 
vroeg om zes uur scharrelen op 
haar plaatsje. Toen ben ik eens 
gaan kijken. Het bleek dat ze niet 
kon slapen en maar een potje koffie 
was gaan zetten. We hebben toen 
samen heel gezellig op de vuilnis-
bak koffiegedronken terwijl de vo-
geltjes om ons heen het hoogste 
lied floten.' 

Zo'n warme sfeer van onderlinge 
betrokkenheid komt ook naar voren 
uit het verhaal van Anne van den 
Hout die haar buren Ellen van Tu-
renhout en Peter Brouwer, die tot 
beste buur zijn uitgeroepen, in het 
zonnetje wil zetten. 
'We wonen hier in een buurt waar 
de bewoners in leeftijd variëren van 
2 tot 81 jaar', schreef Anne aan Hu-
manitas. 'Al die mensen kennen el-
kaar en we organiseren samen al-
lerlei buurtfeesten.' Toch springen 
bij die goede band die de buren in 
de Zaandamse Schildersbuurt heb-
ben Ellen en Peter extra in het oog. 

`Het is een beetje 
dorps, misschien 

wel oubollig.' 

`Dat komt', vertelt Anne, 'omdat ze 
zo'n bindende factor zijn in de 
buurt. Als zij er niet waren, was de 
buurt niet wat die nu is. Je kunt bij 
Ellen en Peter ook altijd terecht 
voor een kopje koffie, voor wat 
aandacht, voor oppas of praktische 
hulp. Alles is bij Ellen en Peter te 
leen. Ellen regelt ook een inzame-
ling voor kleding en speelgoed 
voor asielzoekers die hier zijn ko-
men wonen. Anne omschrijft de be-
trokkenheid van Ellen en  Peter bij 
hun buurt het liefst als 'een vorm 
van samenlevingsopbouw'• 
Ellen zelf is een beetje beduusd on-
der alle aandacht. 'Ik had die brief 
aan Humanitas helemaal niet ver-
wacht, want ik vind het zelf allemaal  

heel gewoon. Maar ik zal die brief 
zeker gebruiken als ik eens een 
keer in een dip zit.' Als mensen bij 
haar binnenvallen, vertelt Ellen, al 
is het op de meest ongelegen mo-
menten, staat ze het liefst meteen 
klaar. 'Als de stoelen op tafel staan 
omdat ik een keer door het huis wil 
dweilen, gaan ze er meteen weer af 
als er iemand binnenkomt. Dan 
komt meteen de koffiepot op tafel.' 
'En als je dat wéét, voel je je ook 
meer welkom', vult Anne aan. Ze 
vertelt verder dat in de Schilders-
buurt geen babyfoons nodig zijn. 
`De kinderen slapen gewoon bij ie-
mand anders als dat nodig is. En de 
aandacht en hulp die buren hier 
van elkaar kunnen verwachten, is 
beslist niet voorbehouden aan de 
vrouwen. 'Iedereen doet mee', zegt 
Anne, 'maar elk op zijn eigen ma-
nier. Het is een beetje dorps, mis-
schien wel oubollig.' Er wordt in de 
Schildersbuurt veel samen gefeest 
en gegeten. 'Maar dat er onderling 
vertrouwen is, blijkt wel uit het feit 
dat er vrijwel niets wordt verre-
kend met elkaar', zegt Anne. 
Niet alleen feestelijke gelegenhe-
den worden in de Schildersbuurt 
samen gedaan, ook verdrietige. Bij 
het overlijden van een buurtbewo-
ner waren alle bewoners, jong en 
oud, sterk betrokken. En de hoog-
bejaarde inwoner die zelf niet meer 
aan het buurtfeest kan meedoen, 
wordt wel zoveel mogelijk betrok-
ken bij de feestelijkheden en kan 
vanuit zijn woning alles volgen en 
natuurlijk neemt iemand de moeite 
om ook zijn tuin te versieren. 
`Ellen en Peter hebben in het ge-
heel van deze buurt een belang-
rijke functie', vult de inmiddels 
aangeschoven buurvrouw Sonja 
aan. Ze hebben iets ontwapenends 
en je kunt ook nee tegen ze zeg-
gen. Je kunt je, als je dat wilt, ook 
onttrekken aan de gezamenlijk- 
heid.' 

'De buurt was beslist anders ge-
weest zonder Ellen en Peter', zegt 
Anne. 

TEANNET VAN GANZEWINKEL 
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Brieven, brieven, brieven... 

Ne deriander 
`80 procent van de klach-

ten die wij bij de Natio-
nale Ombudsman ontvan-
gen vindt zijn oorsprong 

in ruzies tussen buren. 
Daarom was het voor mij 
een bijzondere ervaring 
nu eens al die brieven te 

lezen van mensen die 
juist als buren iets goeds 

over elkaar te vertellen 
hebben'. Aldus mevr. 

Jeanet Van Wijk, als 
medewerkster van de 

Nationale Ombudsman 
voorzitter van de jury 

voor de Nationale Buren-
dag. Zij had ontroerende 
brieven gelezen, opwek-

kende brieven, brieven 
waar je weer eens hele-
maal blij van kunt wor-

den. In dit jubileumnum-
mer van Van Mens tot 

Mens een aantal citaten 
uit die bijna driehonderd 

brieven. 
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Marjan 
Ik begin maar zo'n beetje nadat 
Frank en Bea op 8 mei 1990 elkaar 
het jawoord hebben gegeven. In de 
tijd werden de buurtjes goede buur-
tjes en zelfs ook vrienden. Het be-
gon misschien wel met een praatje 
over de schutting, van raad en daad, 
nog even gezellig een kopje koffie 
drinken. Niet  bijzonders. Marjan 
had uitdrukkingen als Zo hoort dat 
nu eenmaal toch' en 'Elkaar wat hel-
pen als dat nodig  is.' 
Marjan is enorm bescheiden  maar 
tegenover 'n ander o zo groot. En 
zeker een enorme steun nadat bij 
Bea en Frank hun dochter Janneke 
geboren was. Oké, vader en moe-
der werken in een ziekenhuis maar 
in de praktijk is het bezitten van zo'n 
hummeltje toch even wat anders. 
Dan stond Marjan weer klaar met 
raad en daad. Marjan had immers al 
vier kinderen gehad, dus ervaring 
voldoende. Even langs in verband 
met voedingen, tandjes, reacties,  

huilbuien en ga zo maar verder. En 
ook wel eventjes bij elkaar als Mar-
jan het thuis effe had gezien, dus ge-
woon even wilde bijkomen, uitbla-
zen. Elkaar oppeppen. 
Op dat moment was het allemaal 
geweldig. Frank en Bea hadden nog 
maar juist aan de familie verteld dat 
een nieuw mensenkind geboren 
zou worden in hun gezin. De woor-
den waren nog niet 'koud' toen het 
leven hier op aarde voor Frank tot 
een einde is gekomen. Hij was 31. 
Binnen enkele uurtjes, en de reden 
is nog bijna een vraagteken. Bea 
stond er alleen voor met haar doch-
tertje en nog een zwangerschap. 
Ondanks ieders emoties in deze si-
tuatie was Marjan er iedere dag, ze-
ker vóór de begrafenis. Zo was ze 
er en zo was ze ook weer weg, 'als 
jullie het niet op prijs stellen? Laat 
het me dan weten'! 
Marjan was echt geweldig. Ze deed 
de was, nam hem mee naar huis voor 
de droogtrommel dus het kwam alle- 



maal gedroogd en 
gevouwen weer 
terug. Even de 
koffiemachine 
aan, kopjes afwas-
sen. 's Avonds 
zorgde ze voor 
voldoende warm 
eten met alles wat 
erbij hoorde. Mar-
jan had dan zoiets 
als 'jullie moeten 
goed eten anders 
houden jullie het 
Met vol'. Ze was er 
weer toen wij ver-
trokken richting 
aula. Zij deed Jan-
neke in bad, pyja-
maatje aan, koffie 
gezet en wij kwa-
men weer thuis. 
En dan vraag je je 
nog af of je Met te-
veel aanwezig 
bent... 
Deze dingen ver-
geet je toch nooit 
meer. 

niet zomaar in de steek 

Mevrouw Carmiggelt 
Naast het zeer vele werk dat me-
vrouw Carmiggelt, zelf 71 jaar, al 
vrijwillig doet voor Gooiers-erf (en 
dat al zo lang als dit huis bestaat) 
ontfermt ze zich over vele buren. 
In haar wijk, voelt ze zich verant-
woordelijk voor een aantal oudere 
mensen van 70-87 jaar, maar ook 
voor jongere buren en ook mensen 
die ze Met zo aardig vindt krijgen 
haar aandacht  als er hulp nodig is. 
Zeker drie alleenstaande buurvrou-
wen houdt ze iedere dag in de ga-
ten. Gaat er regelmatig boodschap-
pen mee doen, gaat ze bezoeken of 
haalt ze op om bij haar thuis wat te 
schenken of geeft ze een maaltijd. 
Begeleidt ze naar de dokter enz. Te-
genover haar woont een Turks gezin 
en ook daar biedt ze hulp als dat no-
dig is. Gaan de ouders een paar da-
gen weg, zij zorgt dat de kinderen 
naar school gaan, eten krijgen enz. 
r, 

 

-='éri van haar overburen is een nog 
Jonge vrouw met twee jonge kinde- 

ren, één zeer lastig. Indien nodig 
springt ze bij. Alles gaat rustig en 
met zekere regelmaat. En dat alles 
terwijl ze zelf niet zo sterk is en ook 
nog op kleinkinderen moet passen. 
Ze mag absoluut niet weten, dat ik 
deze brief geschreven heb, maar 
het moet maar eens worden gezegd. 

WAO-er 
Een goede vriend van ons, al jaren 
wAo-er had een alleenwonende be-
jaarde benedenbuurvrouw. Hij heeft 
haar samen met zijn vrouw tot haar 
dood bijgestaan met alles: bood-
schappen doen, de administratie, 
ziekenhuisbezoek. Jarenlang. Op 't 
laatst, toen ze bedlegerig werd, 
heeft hij elke avond voor 't slapen 
gaan een glaasje water op haar 
nachtkastje gezet, pilletjes gegeven, 
gecontroleerd of gas en licht uit wa-
ren. Zelfs met oud en nieuw, toen hij 
met zijn vrouw bij ons te gast was, 
wilde hij niet bij ons blijven slapen 
want... hij moest naar huis voor de 
benedenbuurvrouw, die inderdaad 
lag te wachten om 'onder de wol ge-
stopt' te worden. Twee jaar geleden 
werd een andere buurvrouw van 
hem weduwe. Ze was pas 43 jaar. 
Kort na 't overlijden van haar man 
openbaarde zich bij haar  een 
kwaadaardige tumor, waarvoor ze 
na de operatie zes weken lang vijf 
maal per week moest worden nabe-
straald. Onze vriend bracht haar zes 
weken lang 5 maal per week naar 't 
Leids Academisch Ziekenhuis, om-
dat ze zich vaak te beroerd  voelde 
om alleen van huis te gaan. Voor 
onze vriend was 't allemaal  vanzelf-
sprekend, en als hij zou weten dat ik 
deze brief heb  geschreven zou hij 't 
belachelijk ach 

gewoon
e1 ij k

v 
 vinden,

ovoor jenaasten! 
  want zoiets doe 

j 

 

Tamijn
nnie 

vvWij, 	man Henk en ik 'Marian' ij, 
  

wonen sinds twee jaar in Terneuzen. 
Mijn man was hier helemaal 
vreemd, want hij komt uit Amster-
dam en ik heb altijd in 'n klein 

pr 
 

dorpje gewoond in Zeeuws-Vlaan-
deren. 't Contact met de buren was

tj e 
 

spontaan maar verder dan
,npraatje 

kwam 't niet. Toen ik zwanger werd 
bleek 't van 'n tweeling te zijn. Ze 
werden geboren na 27 weken zwan-
gerschap. Stef en Sanne wogen nog 
geen kilo. Ze werden naar het zie-
kenhuis in Gent gebracht, 50 km bij 
ons vandaan. 
Met Stef ging alles goed. Hij mocht 
zeven weken later naar huis. Maar 
Sanne had problemen met de adem-
haling en bleef aan de zuurstof en 
erg zwak. Omdat we dagelijks naar 
het ziekenhuis wilden en Stef niet 
mee mocht in verband met infectie-
gevaar kwam buurvrouw Tannie 
spontaan met het voorstel dat we 
Stef naar haar mochten brengen. Ze 
ging dagelijks met Stef wandelen, 
kocht wat speelgoed, slabbetjes, cd, 
zodat we niet steeds alles mee 
moesten geven. Haalde de box van 
haar kinderen terug van de zolder, 
haar eigen jongste is 23 jaar. Ze 
wilde er absoluut niets voor hebben, 
ondanks dat ze rond moeten komen 
van een wAo-uitkering. Dit alles 
ruim tien maanden lang, bijna dage-
lijks. Twee weken voordat Sanne 
thuis kwam uit 't ziekenhuis kregen 
we een auto-ongeluk, waarbij ik let-
sel opliep aan mijn rechterhand. 
Maar Tannie stond er weer voor ale 
hulp, waste onze kleren die onder 't 
bloed zaten uit, verzorgde Stef enz. 
Het letsel aan mijn hand bleef, waar-
door ik de tweelingwagen niet kon 
sturen. Tannie ging daarom elke 
middag met ons uit wandelen. Ze 
zijn zo lief voor Stef en Sannie, 't lij-
ken hun kleinkinderen wel. 

Alida en Pieter en Wieger en 
Ina en Charlotte, Henriëtte, 
Ingmar en Sophie. 
Het afgelopen jaar heb ik vaak te-
gen ieder die het maar horen wil 
gezegd, dat ik zulke geweldige bu-
ren heb. Aan beide kanten nog wel. 
Aan de ene kant wonen Wieger en 
Ina, met Charlotte, Henriëtte, Ing-
mar en Sophie. Aan de andere kant 
Alida en Pieter. Ik vind hen allemaal 
de beste buren van Nederland. 
Waarom? Ze zijn het afgelopen jaar 
zo ontzettend lief en vol aandacht 
voor me geweest. Mijn man is in 
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maart 1994, 47 jaar jong, plotseling 
overleden. Acute hartstilstand. Ik 
vond hem liggend op de vloer in de 
kamer. Dan raakt alles in een 
stroomversnelling. Aan de ene kant 
waren de jonge buren niet thuis, al-
lebei naar hun werk. Aan de andere 
kant was Ina jarig en Wieger 
daarom thuis. Binnen enkele 'secon-
den' waren ze Jan aan het reanime-
ren - ze hadden net een cursus afge-
rond. Ambulance, huisarts, alles 
was er snel, het mocht niet baten. 
Jan was er niet meer. Ongeloof, ver-
bijstering, 't is niet waar, enz. enz., 
ook verdoving. Toen de crematie 
achter de rug was, de kinderen na 
verloop van tijd weer naar hun stu-
die en werk, werd me van beide 
kanten gezegd dat ze er voor me 
waren, als ik ze nodig had. Ze wil-
den zich niet elke dag `opdringen', 
maar ik hoefde nooit alleen te zijn 
als ik dat niet zelf wilde. Elke dag 
kwam er wel even iemand binnen. 
Ik had heel veel bezoek Als er al ie-
mand anders was vertrokken ze 
weer stil. Zat ik uren aan de tele-
foon: ze zetten een kopje thee, en 
brachten me dat. Wil je er even uit, 
we zijn er. Ik heb een ovenschotel, 
eet je mee? Ik heb enorm veel 
liefde en knuffels kunnen geven en 
krijgen van het viertal van Wieger 
en Ina. Sophie, de baby van bijna  

een jaar, is een ongelooflijke troost 
geweest. Ze voelde volgens mij 
mijn verdriet. Nu, na een jaar, is ze 
nog een heerlijkheid om je heen. 
Ook de anderen: Charlotte kwam 
met haar slofjes en ging stijf tegen 
me aan zitten, zei niks maar ik 
voelde hoe ze om me gaf. Henriëtte 
is een kleine `spring in het veld' en 
troostte me met haar vrolijkheid, af 
en toe huilend om een opmerking 
over buurman Jan. Ingmar van vier 
miste zijn vriend om samen `sha-
gies' te draaien, de regenmeter te 
legen, tuin te bekijken, plantjes te 
begieten. De buren aan de andere 
kant verloren hun vader en ondanks 
dat verdriet stonden ze ook altijd 
klaar. 'n Boodschap, als ik door het 
vele bezoek niet weg kon, even een 
hap mee-eten, 'n stukje fietsen, 'n 
nieuw slot op de deur, klusjes, de 
auto inruilen na verloop van tijd met 
Pieter als vriend en adviseur. Alle-
maal emoties verwerken, waar je 
niet dóór komt als je niet iemand 
hebt om tegenaan te praten. En dan 
al die zakelijke dingen die je moet 
regelen, ook daarin is Wieger van 
onschatbare waarde geweest. Als ik 
het noemde, had hij het bij wijze 
van spreken al gedaan. 

Piet 
Hallo, mijn naam is Alexandra en ik 
ben 18 jaar. Ik heb een heel bijzon-
dere buurman. Zijn naam is Piet, hij 
is 80 jaar, maar nog zo bijdehand dat 
hij zelfs de boekhouding van bedrij-
ven en andere mensen doet. Hij is 
sinds twee jaar weduwnaar en nog 
steeds heeft hij daar veel verdriet 
van, en ik ook. Ik ken hem al sinds 
m'n zesde jaar en aangezien ik 
Spaans ben en heel mijn familie in 

Spanje woont heb 
ik nooit een opa of 
oma gehad. 
Daarom is hij ook 
zo bijzonder voor 
ons. Van kleins af 
aan ging hij overal 
naar toe met mij 
en m'n zus, en nu 
helpt hij ons, ook 
als het iets finan-
cieels betreft. 
Elke ochtend als 
ik naar school ga 
dan zwaait hij me 
uit. Ik ben bang 
voor de dag dat 
hij dat niet meer 
zal doen, omdat 
hij er niet meer 
zal zijn. 

Meneer Kesting 
Vanaf zijn VUT is hij altijd in de weer 
voor anderen. Ik noem wat feiten: 
Met zijn vrouw bezocht hij dagelijks 
een oude alleenwonende heer uit 
de buurt. 's Avonds hielpen ze hem 
bij het naar bed gaan en 's morgens 
met opstaan en aankleden. Na zijn 
overlijden hebben ze zijn hond in 
huis genomen en verzorgd tot de 
dood. Een oude dame ging hij da-
gelijks bezoeken om te zien of er 
nog potjes of blikjes moesten wor-
den geopend, omdat zij dat zelf niet 
meer kon. Bijna altijd hebben ze 
wel een hond (soms twee) of vogel 
te logeren van buren die op vakan-
tie gaan, alles zonder vergoeding te 
willen ontvangen. Met mijn man, die 
minder valide is, gaat hij wekelijks 
een paar uur wandelen, met de rol-
stoel, en dat heeft hij al met meer-
dere buren gedaan tot ze overle-
den. Bij ziekte of slecht weer is hij 
immer bereid om boodschappen te 
doen. Is er iets kapot in huis of er 
moet een karweitje gedaan: de 
buurman maakt het in orde. Altijd is 
hij goedgehumeurd en wanneer je 
hem wil bedanken is zijn antwoord: 
dan blijf ik tenminste in beweging. 

Ab 
Ik ben 18 jaar en ik woon in Barsin-
gerhorn, Noord-Holland. Toen ik 
vorige week op de radio bij de 
Breakfast club hoorde over de Na-
tionale Burendag kwam maar één 
iemand in mij op die ik hiervoor 
wilde voorstellen: Ab. Hij is 67 jaar 
oud en woont - uiteraard als buur-
man - ook in Barsingerhorn. Hij 
heeft zich enorm ingezet voor onze 
hele familie: mijn moeder, broers 
en zus, mijn oma, tante en vele, vele 
andere buren. Toen in 1985 mijn va-
der overleed was hij er voor ons, 
heeft ons er doorheen gesleept, niet 
alleen toen, maar ook de tijd erna. 
Het wordt vaak vergeten dat de pijn 
niet weggaat, maar hij vergat dit 
niet. Hij is voor mij eigenlijk een 
tweede vader geworden. 
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humanitas' eerste kinderkamp 

anadese biscuit en een 
,--:[-.7okkie voor het slapen 

Vijftig jaar geleden, pal 
na de bevrijding, organi-

seerde Humanitas nabij 
Edam haar eerste kinder-

kamp. In een boerderij 
bivakkeerde zes weken 
lang een groep onder-

voede Amsterdamse jon-
gens om bij te komen van 

de ontberingen tijdens 
de oorlog. De organisato-
ren, George en Tine Poel-
man, herinneren zich nog 

hoe zij met lege handen 
en hulp van het militair 

gezag, het Amerikaanse 
Rode Kruis en het Cana-

dese leger 32 jongens 
gemiddeld zes pond 

zwaarder lieten worden. 

`Omdat er in die boerderij helemaal 
niets was, hebben wij ons eigen 
meubilair er maar neer gezet', herin-
nert Tine Poelman zich met pretlicht-
jes in haar ogen. Een twintiger was 
zij, net als haar toenmalige verloofde 
George Poelman. `Wij waren nog 
niet getrouwd en wij hadden onze 
uitzet nog maar net gekocht. Mijn 
naaimachine heb ik daar neergezet.' 
`Ja', schatert George, `ons tafeltje 
stond er ook nog, voor de adminis-
tratie.' Hij was 27 jaar toen hij door 
de kersverse afdeling van Humani-
tas in Edam werd gevraagd om een 
kamp te organiseren voor 36 onder-
voede kinderen uit Amsterdam. `In 
Amsterdam was niets', weet hij nog. 

jaren be-
ziggehouden met stelen  en bedelen 
`Die kinderen hadden zich 

om aan eten te komen. Van velen 
was de vader verdwenen, onderge- 
doken of opgepakt. 

Oorlogsgebieden 
Het opvangen van groepen kinde-
ren uit oorlogsgebieden  gebeurde 
wel meer vlak na de oorlog. En ook 
Humanitas had zich opgegeven om 
een kamp te organiseren. Omdat 
die zelf nog geen organisatie had, 
hebben zij ons benaderd.' 
Want het echtpaar Poelman was in 
het luxe bezit van een heuse organi-
satie. Beiden waren lid van de JVO, 
de Jeugdbond voor Onthouding. De  

bezetter had na bestudering van de 
statuten bepaald dat het hier kenne-
lijk ging om een organisatie die zich 
verzette tegen nuttigen van sterke 
drank. Het ontging het bevoegd ge-
zag dat de JVO van binnen een 
sterk ideologisch getinte organisa-
tie was. De JVO verzette zich vooral 
tegen verloedering en vervlakking. 
De organisatie was dan ook fel anti-
nazi. 
`Wij hebben gedurende de oorlog 
samen leiding gegeven aan de 
Edamse afdeling van de JVO', ver-
volgt George. `De meeste van deze 
niet-zuilaire organisaties mochten 
tijdens de oorlog blijven bestaan 
omdat de bezetter in hun grondsla-
gen geen kwaad vermoedde. Het 
was na de oorlog in Edam een van 
de weinige organisaties die over 
een gedegen structuur beschikten. 
Wij hadden de contacten en konden 
mensen mobiliseren.' 
Hoewel Humanitas een kamp wilde 
organiseren, was er helemaal niets 
geregeld. Al improviserend moest 
het initiatief handen en voeten krij-
gen. George en Tine moesten zelf 
voor onderdak, kleding en voedsel 
zorgen. George klopte daarvoor 
aan bij het militaire gezag en bij het 
Amerikaanse Rode Kruis. Het kamp 
kon worden opgeslagen in een 
stolp-boerderij van een NSB-er, die 
onder toezicht stond van het militair 

" "n11111111, 



gezag. Het Amerikaanse Rode Kruis 
gaf matrassen en dekens, het Cana-
dese leger zorgde voor blikken bis-
cuit, eierpoeder en chocolade. 
`Ik heb overal maar gewoon aange-
klopt', zegt George. `Zo zijn we im-
mers ook door de oorlog heen ge-
komen. In onze onschuld deden we 
dit maar gewoon. Later heb ik be-
grepen dat het niet gratis was. Hu-
manitas schijnt nog een rekening te 
hebben gekregen.' 
le bent nog met zo'n grote Ameri-
kaanse slee mee geweest', vult Tine 
aan. 'Later is er zelfs nog iemand bij 
het kamp langs geweest. Alles heb-
ben we gekregen, geen cent heb-
ben we hoeven betalen. Bestek kre-
gen wij van een plaatselijk hotel, ik 
heb bij een boer een grote kookpot 
geleend om de was in te doen. Een 
loodgieter heeft gezorgd voor kra-
nen in de schuur. 

Klompenbateljon 
We hebben voor klompen gezorgd, 
want de jongens hadden niet eens 
schoeisel. Helemaal niets hadden 
ze. Het klompenbateljon, noemden 
wij ze daarom wel eens. We zorg-
den voor regelmaat, op een be-
paalde tijd naar bed en op een be-
paalde tijd opstaan. We hebben 
veel gezongen, uit Jan Pierewiet. 
Een van de leiders speelde dwars-
fluit.' 
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Hoewel Humanitas 
een kamp wilde 

organiseren, 
was er helemaal 
niets geregeld 

De Amsterdamse jongens waren 
gedurende de oorlog weinig regel-
maat meer gewend. Reden waarom 
er discipline moest worden aange-
leerd. 'We hebben geprobeerd om 
er door middel van zang en spel 
iets in te leggen', zegt George. 'Iets 
om te doen in educatieve zin. We 
moesten ze regelmaat en discipline 
bijbrengen, want ze trokken zich 
nergens iets van aan. Als we niet 
opletten, zat er soms een aan de 
kant van de weg te schijten. Buiten 
het dorp mochten ze stoeien en spe-
len. Maar in Edam moesten ze alle-
maal in de rij lopen. Om die disci-
pline te bevorderen, zochten wij 

'Wij wogen 
de kinderen elke 
zaterdagmiddag; 
ze zijn zes pond 
aangekomen,' 

naar een bindend symbool. Hoewel 
we het er eigenlijk niet helemaal 
mee eens waren, hebben we de Ne-
derlandse vlag, het rood-wit-blauw, 
daarvoor gebruikt. Elke ochtend 
mocht een van de jongens de vlag 
hijsen en zongen wij liederen. Ze 
hebben zich altijd voorbeeldig ge-
dragen. In al die zes weken hebben 
zij zelfs geen boterham gestolen. 
Ondanks dat 's ochtends al dat 
brood op de tafels stond.' 
George en Tine denken dan ook 
vooral met warme, tedere gevoe-
lens aan die Amsterdamse jongens. 
Voetballen, spelletjes, zingen, 
zwemmen, een echt kamp in de 
klassieke zin des woords was het. 
Iedereen kon zijn nare ervaringen 
uit de sombere jaren achter zich la-
ten. Over de oorlog werd nooit ge-
sproken. De warmte en de intimiteit 
overheersten. 
`We moesten ze 's avonds toedek-
ken en een smokkie geven, een 
zoentje', verzucht Tine. 'Het waren 
zulke lieve kinderen. In die zes we-
ken zijn ze gemiddeld zes pond 
aangekomen. Eentje is zelfs dertien 
pond zwaarder geworden. Jazeker, 
we wogen ze, elke zaterdagmiddag. 
Dan spoten we ze ook af met een 
tuinslang. Ja, dat deden wij gewoon, 
we hadden immers geen douche.' 

HENK VLAMING 



Staatssecretaris Terpstra: 

Geen subsidie meer voor zeer 
gewaardeerd Humanitas 

Wie de nota 'Naar eigen 
vermogen' leest, waarin 
het welzijnsbeleid van 
het kabinet voor de ko-
mende jaren is vastge-
legd, constateert  dat de 
taken en verantwoorde-
lijkheden die de over-
heid toedenkt aan orga- 
nisaties als Humanitas 	dit plaatselijke werk moet onder- 

naadloos passen bij het 	steunen. Bovendien is in deze filoso-
beleid dat Humanitas zelf fie alle werk plaatselijk werk, zelfs 

nastreeft. Het bevorde- 	de trein die twee (of meer) plaatsen 

Staatssecretaris Terpstra woordelijkheid  speelt daarin een 	
met elkaar verbindt. ren van eigen verant- 

grote rol. Die eigen verant
woorde-Helemaal onzin is het daarnaast om 

heeft haar voornemen
de enige organisatie in Nederland 

aangekondigd om Huma- ook uitstrekken tot de financiering.aan transsexuelen, die door hun situ- 
die landelijke ondersteuning biedt lijkheid wil de staatssecretaris nu 

nitas niet meer te subsi- Humanitas mag ca driekwart miljoen atie over het algemeen weinig kapi- 

inleveren, de volledige subsidie 	taalkrachtig zijn, voor te houden dat 
liëren. Nog maar enkele voor de landelij 

beurt en dat eventuele subsidies dart 
ook van de Gemeenten moeten ko-
men. De Gemeenten, die óók de ene 
bezuinigingsronde na de andere 
over zich heen krijgen en die boven-
dien terecht constateren, dat het niet 
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Kunt u nog puzzelen - puzzel dan mee 
(voor uw plezier en voor de jubileumkas van Humanitas) 

De heer L.N. Weber uit 
Arnhem is een zeer aktief 

lid van Humanitas. Voor 
het jubileum van Humani-

tas maakte hij een héle 
grote, met als oplossing 

een zin die hij graag in de 
aandacht van alle leden 

aanbeveelt. 
Wat moet u doen? In de 

eerste plaats de grote 
puzzel oplossen. Daarna 
vult u het kleine schema 

in met de letters die u 
hebt gevonden in de vak-

jes met dezelfde cijfers 
uit de grote puzzel. 

De onderstreepte woor-
den van de zin die u dan 
vindt zet u als 'medede-

ling' op een girobiljet, 
waarmee u vijf gulden (of 

meer) overschrijft naar re-
kening 668.000 van Huma-
nitas Jubileumfonds te Am-

sterdam. Uw overschrij-
ving met de oplossing 
moet voor 1 augustus 

binnen zijn. 
Onder de goede oplos-

sers verloten wij ter gele-
genheid van ons 50-jarig 
bestaan weer 5 x f 50,-. 

Veel succes! 
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HORIZONTAAL 
2 belangrijke woonvorm voor senio-
ren 21 gebruiken tegen geldelijke 
vergoeding 26 achteraf de waarde 
van een activiteit vaststellen 36 woe-
stijn in Israël 42 oud-Egyptische zon-
negod 48 motorraces 50 voorzetsel 
59 22ste letter uit alfabet 62 voorzet-
sel 67 voornaam van beroemde 
Friese voetballer 73 inhoudsmaat 
voor steenkolen 77 lidwoord 83 
meisjesnaam 87 gezinnen die bij de 
actie "Frisse lucht" kinderen opne-
men 100 dochter van Zeus en Eris -
Zij sticht onheil 103 parkje met 
schommels, wippen, zandbak enz. 
113 vouw aan de hoek van een blad 
129 oude naam voor de posterijen 
136 jeugd vereniging 138 afkorting 
op visitekaartje tot rouwbeklag 140 
25ste letter in alfabet 143 zesde let-
ter in alfabet 146 rondhout aan mast 
149 bijwoord 151 tweemaal dit 
woord is de raadselvraag 153 been-
bekleding 158 ondernemingsraad 
168 hoger beroepsonderwijs 172 
Humanitas-stichting die ervoor zorgt 
dat kinderen ergens terecht kunnen 
als ouders afwezig zijn 185 vlak na 
WO II veel gebruikt verdelgingsmid-
del 189 & 194 tegen het onderscheid 
maken naar geloof of huidskleur 208 
grauwe, verschoten (van kleur) 213 
jongensnaam 218 varkensgeluid 
223 rij 228 lid van verdienste (bij 
een vereniging) 234 eigenschap van 

s van koninklijkekippen 238 bewijs  
waardering voor iemands werk 246 
meestal komt men binnen door deze 
beweegbare afsluiting 250 kouder 
dan men zou verwachten 255 Oos-
terlengte 258  kippendag-verblijf 261 
mond van een dier, volgorde letters 
verwisseld 265  kort ogenblik 268 
geheel de uwe (ouderwets onder 
een brief) 271  niet iets "groots" 277 
opsommen 288  Poolse dans 294 on-
bekende naam 300 cilindervormig 
stuk hout 303 Scandinavische munt 

af zeer belangrijk 312 van het begin 
werk van Humanitas 331 ouderwetse 
vroedvrouwen 338 langs 342 een 
rechtopstaande paal op een zeilschip 
347 ontkenning 350 voorrang of 
voorkeur 354  Water in Noord Bra-
bant 356 kunst (Latijn) 359 namelijk  

(afkorting van Latijn: scilicet) 362 
persoonlijk voornaamwoord 364 
graaf (Engels) 369 20ste letter in het 
alfabet 371 9de letter in het alfabet 
373 7de letter in het alfabet 374 
schelle kreet 377 slag 384 winters 
vervoermiddel 388 eerstkomend 
390 groet van een heel klein kind 
401 werkzaamheid van Humanitas 
voor mensen met lichamelijke of 
geestelijke afwijking 420 het laatste 
woord van de officiële volledige 
naam van Humanitas 440 benzine-
maatschappij 445 nog steeds actieve 
100-jarige vereniging ten behoeve 
van (half)wezen van leden (zie van 
Mens tot Mens, dec '94 blz 12) 455 
meisjesnaam (vaak genoemd vóór 
Marina) 

VERTICAAL 
2 eerste letters van 2 horizontaal 3 
tijdmaat 4 spoedig 6 weer tot leven 
brengen (bv bij hartpatiënt) 7 en 
volgende 8 stad aan de Maas in Bel-
gië 9 inhoudsmaat 10 zie 3 verticaal 
11 diergeluid 12 verzoek om stilte 
13 voedsel uit zee 14 rivier in Fries-
land 16 maat voor de kracht van een 
bom 17 een beetje 18 niet genoemd 
19 erfelijke faktor 21 & 208 zuster-
vereniging van Humanitas die zich 
meer met geestelijk werk bezig 
houdt, viert dit jaar óók 50-jarig jubi-
leum 40 t/m 276 naam van het lande-
lijke verenigingsblad van Humanitas 
56 havenplaats in Zuid Spanje ten 
n.w. van Gibraltar 57 Frans lidwoord 
62 drank 63 oude lengtemaat 66 
groet 68 onderste ledematen 70 het 
genieten 81 mannetjesbij 82 zie 40 
verticaal 84 niet parkeren 87 staat 
op nummerbord van auto's in kanton 
Glarus in Zwitserland 89 Sovjet Unie 
90 dit kleine stukje van de sluier licht 
men op 91 omgekeerde van 18 verti-
caal 93 persoonlijk voornaamwoord 
96 staat op Nederlandse auto's 97 ra-
telpopulier 106 boomsoort 119 jon-
gensnaam 134 leden, die door de 
Kroon benoemd worden 137 is bang 
voor 138 public relations 139 plaats 
voor caravans in de vakantie 147 
winters vervoermiddel 153 klein si-
gaartje 156 zie 40 verticaal 160 wis-
kundig begrip 165 eerlijk bij sport 



169 een staaf van gegoten metaal 
(goud!) 172 niet natuurlijke bevruch-
ting 174 een graad bij judo (letters 
door elkaar) 175 persoonlijk voor-
naamwoord (Duits) 177 racing club 
178 groep samenspelende musici 
180 voorbereidend middelbaar on-
derwijs 182 de onbekende 185 
nieuwe indeling van de organisatie 
van Humanitas in plaats van de ge-
westen 186 lidwoord 191 voorvoeg-
sel dat ver betekent 204 metaal 208 
zie 21 verticaal 213 snedig 227 zie 
40 verticaal 232 koker (van beneden 
naar boven) 234 letterkundig 238 
lage prijs om de mensen de winkel in 
te krijgen 242 Duitse stad, bekend 
om speciaal glas 254 17de, 24ste en 
25ste letter van het alfabet 262 
nieuwe naam voor de posterijen in 
Nederland 267 zie 57 verticaal 273 
het omgekeerde  van 267 280 uit-
spraken van priesteressen die vaak 
voor tweeërlei  uitleg vatbaar zijn 
(Delphi) 301 grootvaders (niet ver-
warren met baby-sit) 302 soort 
grammofoonplaat 303 melding van 
iets dat niet in orde is 309 moderne 
schaats op wieltjes 312 maand 314 
zo schrijft men in het Duits a (Umlaut) 
ook wel 315 weg van rails voor ste-
delijk vervoermiddel 316 een En-
gelse ezel (van beneden naar boven) 
318 Handelsvereniging Amsterdam 
322 Plaats in Duitsland aan de Lahn 
325 karaat 328 spelleiding 331 gaat 
vaak samen met diefstal (verzeke-
ringsterm) 350 pittige kruiderij 374 
veilingmeester in het TV-programma 
Eenmaal, andermaal 382 (van bene-
den naar boven) kleine zeis met 
korte steel en handvat om bijvoor-
beeld rogge te maaien 390 jongens-
naam 392 plan 401 vluchtige mate-
rie 402 Exploitatie Maatschappij 
Scheveningen 405 (van onder naar 

boven) wielen zonder klinkers 407 
instituut voor efficiëncY 409 ezel 
(Frans) 410 pagina zonder  klinkers 
411 technische school voor kraandrij-
vers 412 pergola zonder  medeklin-
kers 413 Nederlandse Post  Spaar-
bank 414 Zuiderbreedte 415  vrou-
welijk schaap 417grenswissel-
kantoor  

1 
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2 3 4 6 6 7 8 	9 10 	11 	12 13 14 15 	16 17 18 19 20 
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Winnaars derde KRYPTOZIN 
De puzzelredacteur van Van Mens tot Mens heeft voor dit bijzondere num-
mer van Van Mens tot Mens niet hoeven nadenken over een nieuwe Kryp-
tozin. De heer L. Weber uit Arnhem maakte als perfecte vrijwilliger een 
kruiswoord-doorloper van formaat. Als u alles goed hebt ingevuld komt er 
een zin uit waarvan u de onderstreepte woorden u als  'mededeling' kunt  
vermelden op een girobiljet waarmee u f 5,- overschrijft op postgiro 
668.000 van het Jubileumfonds van Humanitas (meer mag natuurlijk ook). 
Onder de goede inzendingen verloten wij weer 5 x 1 50,-. Het is vakantie-
tijd, dus de redactie rekent op véél inzendingen! 
De oplossing van de Kryptozin van april was koffie, De winnaars van de 50 
gulden zijn weer uitgeloot door de heer N. Bunk, vele  jaren onze huisnota-
ris. De namen zijn: mevr. E. Jonker-Jacobs, mevr. E• Marsman, mevr. A. 
Mens, de heer K.J. de Vries en mevr. S. Wietsma _Fennema. Hun prijzen-
geld wordt op hun giro overgeschreven. 
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Als wij op onze eerste 50 jaar terugkijken zien wij 
dat Humanitas in die halve eeuw vele soorten acti-
viteiten heeft ontwikkeld. Humanitas heeft daarbij 

ook steeds weer een voortrekkersrol gespeeld: 
veranderingen in de jeugclhulpvereniging, veran-
deringen in de ouderenzorg, veranderingen in de 

thuiszorg - het merendeel van het werk zoals dat 
nu door iedereen is geaccepteerd, is ooit door 

Humanitas geïnitieerd. 

Gewoon met elkaar 
omgaan Hoor de Voorzitter 

In de loop der tijden hebben wij daar 
gelukkig ook erkenning voor gekre-
gen. De overheid heeft veel van ons 
werk financieel mogelijk gemaakt, 
omdat het in het belang was van onze 
hele samenleving. 
Wij zijn nog niet aan het eind van 
onze ontwikkeling. Humanitas heeft 
opnieuw een aantal projecten op de 
rol staan die inspelen op de proble-
men in de samenleving. Wij weten 
dat de werkloosheid in Nederland op 
het ogenblik ontzettend groot is. Een 
van onze belangrijkste projecten dit 
jaar is om te zien hoe wij mensen die 
langdurig werkloos zijn weer kunnen 
inschakelen in het maatschappelijke 
proces - als vrijwilliger, via Melkert-
banen, via de Jeugdwerkgarantie-
wet, noem al die regelingen maar op 
die er zijn. Wij willen graag probe-
ren ze te gebruiken om de samenle-
ving te dienen. 
Een ander punt waar we druk mee  

bezig zijn is de vrijwillige jeugd-
hulpverlening. Humanitas heeft een 
naam hoog te houden in de jeugd-
hulpverlening. Op het ogenblik zijn 
wij een nieuwe vorm van jeugdhulp-
verlening aan het ontwikkelen, die 
niet afhankelijk is van professionele 
zorg maar die juist weer kan drijven 
op vrijwilligers. Wij gaan daarbij uit 
van gewone normaal-menselijke re-
laties, door gewoon met elkaar om 
te gaan en van daar uit ondersteu-
ning te bieden aan jonge gezinnen. 
Doel is dat jongeren niet uit huis 
hoeven te worden geplaatst maar in 
het eigen gezin kunnen opgroeien. 
Het laatste nieuwe initiatief waar ik 
op zou willen wijzen is ons streven 
om samen met het Humanistisch 
Verbond en met de ANBO te gaan 
werken aan een totaalpakket aan het 
einde van onze levensweg. De vrij-
willige thuiszorg is vaak nauw be-
trokken bij de laatste levensfase van  

mensen. Bij crematies en begrafe-
nissen kunnen humanisten een uit-
stekende bijdrage leveren om er 
die emotie en dat cachet in te leg-
gen die bij de gelegenheid passen. 
Daar willen wij meer aandacht aan 
gaan besteden. Samen met onze 
rouwverwerking kunnen we dan een 
pakket aanbieden waarvan de on-
derdelen goed op elkaar aansluiten. 
Zo willen wij steeds weer opnieuw 
in de gaten in de samenleving sprin-
gen. Wat ons daarbij onderscheidt 
van andere organisaties is dat wij 
geen betuttelende rol willen spelen 
maar dat wij de mensen zelf verant-
woordelijk stellen voor wat zij doen 
en hen waar dat niet gaat helpen 
hun verantwoordelijkheid te dra-
gen. Het is dus altijd een stimule-
rende en nooit een dirigerende rol 
die wij in de samenleving willen 
spelen. Dat is alleen maar mogelijk 
dankzij de vrijwilligers die in onze 
dienstverlening actief zijn. Wij heb-
ben natuurlijk ook een klein profes-
sioneel apparaat nodig om nieuwe 
ideeën uit te werken en nieuwe pro-
jecten op te zetten. Die samenhang, 
die organische samenhang van le-
den, vrijwilligers en professioneel 
apparaat heeft in de afgelopen vijf-
tig jaar goed gewerkt. Die moeten 
we behouden. Het is echter de 
vraag of de overheid nog bereid is 
haar waardering voor ons werk voor 
de samenleving ook tot uitdrukking 
te brengen in een financiële bijdra-
ge. Daar zullen we voor moeten 
vechten. 

GEORGE BROUWER 



Gezinsverzorging: verzekering 
voor de zieke huisvrouw 

In de reeks artikelen over 
de geschiedenis van Hu-
manitas besteedt Nynke 
Zwierstra deze keer aan-
dacht aan de gezinsver-

zorging, gedurende ruim 
twintig het belangrijkste 
werkterrein van de ver-
eniging. Hoewel de ge-

zinsverzorging van 
Humanitas in vrijwel alle 
afdelingen in het begin 

van de jaren zeventig op-
ging in algemene instel-
lingen, wordt de vereni-
ging zelfs nu nog met de 

gezinsverzorging 
geassocieerd. 

In de beginperiode van Humanitas 
werden activiteiten vooral opgezet 
naar aanleiding van een concrete 
behoefte vanuit de gemeenschap. 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog 
was er grote behoefte aan goede 
gezinsverzorging voor buitenker-
kelijken. Veel afdelingen begon-
nen daarom al v4:56r 1950 met de 
opzet van een eigen gezinsverzor-
ging. 
Zo ook de afdeling Groningen, die 
er in 1949 mee begon. Lange tijd 
werd het werk georganiseerd van-
uit het huis van de coordinatrice, 
mevrouw Bakker, die dit op vrijwil-
lige basis deed. De gezinsverzorg-
sters werden betaald door de bij-
dragen van de gezinnen en door de 
opbrengst van de eerste  Humanitas-
collecte van de afdeling Groningen. 
Om voor overheidssubsidie in aan-
merking te komen, werd  een aantal 
verzorgsters opgeleid aan de 
Volkshogeschool in Bakkeveen. 
Om meer bekendheid aan de ge-
zinsverzorging van Humanitas te 
geven, was het een aantal jaren mo-
gelijk alleen lid te worden  van de 
sectie gezinsverzorging van de af-
deling. Dit is een methode die veel 
afdelingen van  Humanitas  hebben 
toegepast in deze 
jaren. Het gezins-
verzorgings-lid-
maatschap sloeg 
in Groningen erg 
aan, het werd be-
schouwd als een 
soort verzekering 
voor eventuele 
ziekte van de 
`huisvrouw'. Ook 
sloten bedrijven 
een overeen-
komst af met Hu-
manitas, om bij te dragen aan de 
eventuele kosten van gezinsverzor-
ging voor de vrouwen  van hun 
werknemers. 

Bedgeheimen 
In 1957 was de gezinsverzorging 
van de afdeling Groningen uitge-
groeid tot een dienst van rond 12  
gezinsverzorgsters en _helpsters. 

Het verschil tussen die twee catego-
rieën was dat de verzorgsters een 
opleiding hadden en helpsters niet. 
Irma van der Mey kwam in 1957 als 
gezinshelpster in dienst van de af-
deling Groningen. Negenentwintig 
jaar lang heeft zij met veel plezier 
en voldoening bij Humanitas ge-
werkt, hoewel zij zeker geen typi-
sche Humanitas-medewerker was. 
Irma van der Mey: 'Ik was eigenlijk 
kinderverzorgster, maar wilde na 
mijn trouwen gaan werken als ge-
zinshelpster. Via het arbeidsbureau 
ben ik uiteindelijk bij Humanitas te-
recht gekomen. Ik ben namelijk ze-
vende dags-adventist en kon bij de 
christelijke instellingen niet terecht 
omdat ik op zaterdag naar de kerk 
ga. Bovendien wilden ze geen ge-
trouwde vrouwen in dienst nemen 
omdat ze bang waren dat zij de 

vertellen.'
`bedgeh eimen' aan anderen zouden 

Humanitas vond al deze zaken geen 
probleem. Mevrouw Bakker, die de 
gezinsverzorging leidde, zei wel 
dat ik de mensen niet de hele dag 
moest gaan vertellen dat ze christe-
lijk moesten leven. En dat vind ik 
ook helemaal niet nodig. Als men-
sen vragen wat ik ben, dan zeg ik 

dat, en verder 
heb ik het er 
niet over.' 
Omdat ze geen 
diploma had, 
kwam Irma van 
der Mey in 
dienst als ge-
zinshelpster. Pas 
twintig jaar later 
kwamen er aan- 

voor gezinsverzorgster en 

cursus- 
sen

gs  te 
het

r 
 diploma
e

waarmee

n voor oor 

  ze 

ge-
specialiseerd gezinsverzorgster 
heeft gehaald. In de tussentijd 
draaide ze echter gewoon mee. De 
begeleiding werd in die tijd ver-
zorg d door leidster mevrouw Bak-
ker.  Zij werd later opgevolgd door 
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tijd van mevrouw Bakker kwamen e  
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'Ze waren bang 
dat getrouwde 

vrouwen 
bedgeheimen 

zouden vertellen.' 



we elke maand 's middags na vie-
ren bij haar thuis voor een kopje 
koffie. Zij nam ons dan allemaal 
even apart om eventuele proble-
men te bespreken. Ook hadden we 
eens in de maand een lezing over 
ziektes of een verandering in de 
wetgeving. Deze lezingen bezoch-
ten we in onze vrije tijd, het was ge-
zellig om na het werk zo bij elkaar 
te komen. In het algemeen werden 
we erg vrij gelaten in ons werk. Er 
waren geen echte gedragsregels, in 
wezen modderde je maar wat aan. 
Een goede verstandhouding met de 
leidster was erg belangrijk, omdat 
je haar niet voor alle problemen 
kon raadplegen. Uiteindelijk moest 
jij de juiste beslissingen nemen.' 

Afwas 
`In bepaalde gevallen kon je als ge-
zinsverzorgster best iets zeggen 
over de opvoeding van de kinde-
ren in een gezin. Je moest het al-
leen in de vragende vorm brengen. 
Ik was eens in een heel arm gezin 
dat een kind naar de ambachts-
school wilde sturen. Maar het jong 
was helemaal niet geschikt om met 
zijn handen te werken. Ik zei: "Kijk 
nou eens naar je andere kinderen, 
die zijn toch anders dan hij? De 
mulo zou veel beter voor hem zijn, 
denk er nog eens over." Die jongen 
is nu analist.' 
`Ook moet je als gezinsverzorgster 
je eigen regels stellen. Ik liet mijn 
gezinnen bijvoorbeeld op vrijdag 
achter met het huis aan kant, ge-
schilde aardappels voor zaterdag, 
soep voor het hele weekend en het 
vlees gebraden. De rest kon de va-
der heel goed zelf doen. Als ik 's 
maandags een vuile afwas vond, 
deed ik 'in zelf ook niet. Ik zei dan: 
"Luister, je bent het hele weekend 
vrij geweest, de afwas kan je best 
zelf doen." Er waren ook gezinnen 
die geen enkele sjoeche hadden 
van huishouden, en dan probeerde 
je ze dat bij te brengen. Meestal 
vonden ze dat erg prettig, maar 
niet altijd. De meeste gezinnen 
vroegen de verzorging ten slotte 
zelf aan, maar als gespecialiseerd 
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gezinsverzorgster heb ik bij gezin-
nen gewerkt die het verplicht kre-
gen. Ik was eens in een gezin waar-
van de kinderen uit huis geplaatst 
zouden worden als ze mij niet ac-
cepteerden. De man van het gezin 
wilde mij niet, die heeft een jaar 
lang niets tegen mij gezegd. Ik 
vond het zielig voor de vrouw dat 
zij haar kinderen zou verliezen als 
ik weg zou gaan, dus ben ik geble-
ven. Zij kon het huishouden niet 
aan, voordat ik kwam waren de kin-
deren erg ondervoed. Ik heb toen 

`In wezen 
modderde je 

maar 
wat aan.' 

een lijst gemaakt van wat kinderen 
allemaal nodig hebben: eten, was-
sen, een schoon huis, schone kle-
ren en aandacht. Je kunt het men-
sen wel leren, maar het gaat met 
vallen en opstaan. Als het eenmaal 
goed ging, kwam ik in  mijn vrije 
tijd regelmatig langs om te kijken 
hoe het liep. Ik had zoveel van me-
zelf liggen in zulke gezinnen dat ik 
ze nooit helemaal los kon laten.' 

Fusie 
Tegen de tijd dat Irma van der Mey 
haar diploma voor gespecialiseerd 

gezinsverzorgster op zak had 
(1979), werkte zij al 6 jaar voor de 
algemene instelling STIMA,  waarin 
Humanitas in 1973 was gaan samen-
werken met de gereformeerden en 
de Rooms-Katholieken. Deze fusie 
was een gevolg van de richtlijnen 
die de overheid in 1972 had uitge-
vaardigd. Volgens deze nieuwe be-
palingen moesten alle kleine instel-
lingen voor gezinsverzorging en 
maatschappelijk werk samenwer-

ken met instellingen van andere le-
vensbeschouwelijke signatuur. Het  

resultaat hiervan was dat Humanitas 
haar gezinsverzorging en maat-
schappelijk werk in vrijwel alle af-
delingen moest afstoten. Alleen de 
afdeling Rotterdam kon deze werk-
zaamheden tot op de dag van van-
daag behouden. 
Isolde Swets zat in de fusieperiode 
in het bestuur van de sectie ge-
zinsverzorging van de afdeling 
Groningen en heeft de fusiebe-
sprekingen van dichtbij meege-
maakt. Swets: 'Dat was nog een 
heel proces, om die verschillende 
instellingen bij elkaar te brengen. 
Het scheelde dat er vóór die tijd al 
samenwerking was tussen de ver-
schillende levensbeschouwingen. 
Wanneer de gereformeerden bij-
voorbeeld vol zaten, kregen wij 
een gezin van hen en omgekeerd. 
Wij gingen indertijd samenwerken 
met de gereformeerden en de ka-
tholieken omdat zij graag met Hu-
manitas samen wilden. De gerefor-
meerden hadden ook veel ver-
schillende geloofsgroepen onder 
hun cliënten, en verder was de ge-
zinsverzorging van Humanitas vrij 
groot. Later is de andere gezins-
verzorgingsinstelling overigens 
weer gefuseerd met de STIMA zodat 
alle geloofsgroepen uiteindelijk 
samen waren.' 
Irma van der Mey vond de fusie 
een achteruitgang. 'De instellin-
gen zijn sindsdien steeds groter 
geworden, wat het werk en de 
sfeer niet ten goede is gekomen. 
Bij Humanitas was de afstand tus-
sen de verzorgsters en de leidster 
kleiner, waardoor er meer ruimte 
was voor een eigen invulling van 
het werk. Wij konden veel meer 
inspelen op de behoeften van de 
cliënten en ons werkrooster zono-
dig aanpassen. Nu gaat alles via 
strakke richtlijnen. Een grote or-
ganisatie heeft gewoon minder in-
zicht in de werkelijke situatie in de 
gezinnen. En dat is wèl waar het 
uiteindelijk om draait.' 

NYNKE ZWIERSTRA 
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Ook Humanitas 
wil werken aan werk 

Wat kan de vereniging 
Humanitas doen aan de 

sociale uitsluiting van 
zeer langdurig werklo-
zen. Hierover spraken 

vertegenwoordigers van 
een tweetal groepen bin-

nen Humanitas met el-
kaar. Op 10 mei waren de 
vertegenwoordigers van 

het vrijwilligerswerk in 
Utrecht bijeen en op 16 

mei was het de beurt aan 
de professionals van de 

werkstichtingen. 
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Het doel van de bijeenkomst op 10 
mei was de mogelijkheden te bespre-
ken die vanuit het vrijwilligerswerk 
worden en kunnen worden aangebo-
den aan zeer moeilijk bemiddelbare 
langdurig werklozen, die dreigen uit-
gesloten te raken van participatie in 
de samenleving. Zinvol vrijwilligers-
werk bij Humanitas biedt mensen de 
kans op een positieve wijze te partici-
peren. Humanitas kan het hele pro-
bleem niet oplossen, maar zou wel 
een bijdrage kunnen leveren en een 
voorbeeld moeten stellen, met name 
daar waar we sterk in zijn: in het vrij-
willigerswerk. 
Twee mogelijkheden kwamen naar 
voren om de discussie verder te voe-
ren: op landelijk niveau een humanis-
tische visie uitdragen en deelnemen 
aan maatschappelijke discussies over 
de armoede-problematiek, over een 
produktiever gebruik van tijd en ar-
beidsverdeling,  over verplicht vrij-
willigerswerk, over de relatie vrijwil-
ligerswerk/betaald werk en over de 
kwaliteit van het leven. Die discussie 
kan ook op lokaal niveau worden ge-
voerd m.n. over de praktische kant: 
wat kan Humanitas doen aan het soci-
aal isolement waarin mensen verke-
ren? 

Binnen de vereniging gebeurt al het 
een en ander. In Groningen krijgen 
vrijwilligers en  langdurig werklozen 
kansen binnen diverse projecten. 
Sommigen van hen blijken zoveel 
kwaliteiten te hebben dat ze door-
stromen naar reguliere banen. Er 
worden wel hoge eisen gesteld aan 
de begeleiding,  die vorm krijgt via 
het zgn mentorschap. Ook in En-
schede vrijwilligers ingezet 
op pzinv 

 worden vrijwilligers  

Een minimaal aan- 
tal

a n
uren gewenst in ver- 

band met 
 	

continuïteit Bij de 	b
i  
s de 

 daarbij arbij 

op-
vang van dak-en thuislozen participe-
ren de bewoners zelf in hoge mate. 
Hetzelfde geldt voor een inloophuis 
voor ex-psychiatrische patiënten. 

een 

eNederlandse taalles- 
sen
Sm sw  ordt 	

koppeling gemaakt: 
allochtonen  

volgden werden benaderd voor 
vrijwilligerswerk, zoals huisbezoeken 
aan eenzame Ouderen. Het mes snijdt  

aan twee kanten: de vrijwilligers kun-
nen de taal in praktijk brengen en de 
ouderen profiteren van het bezoek. 
Vele verschillende groepen `onbe-
middelbaren' komen in aanmerking 
voor het vrijwilligerswerk, zoals ex-
psychiatrische patiënten, ex-gedeti-
neerden en nieuwkomers. 
De tweede discussieronde vond 
plaats op 16 mei. Voor deze bijeen-
komst waren directies en direct be-
trokkenen van de professionele 
werkstichtingen bijeen. De Stichting 
Kinderopvang voert al jaren lang be-
leid om werklozen via de Jeugdwerk-
garantiewet (JWG) en de banenpool 
kansen te bieden. (ca 10 % van het 
totale personeelsbestand) De meeste 
van deze mensen stromen door in regu-
liere banen. Ook zijn er additionele ba-
nen gecreëerd, al kost het extra inspan-
ning om deze vervuld te krijgen. 

Ook de Stichting Humanitas Rotterdam 
maakt gebruik van bestaande regelin-
gen zoals banenpool en JVVG. De afde-
ling Rotterdam heeft via bestaande rege-
lingen een groot aantal allochtone me-
dewerkers in dienst genomen, die zich 
specifiek bezig houden met opvang en 
begeleiding van allochtone jongeren. 
Geconcludeerd werd dat er een alge-
meen beleid moet komen voor de hele 
vereniging om meer gebruik te maken 
van bestaande regelingen in het kader 
van de werkloosheidsvoorzieningen. In 
het personeelsbeleid zou expliciet ver-
woord moeten worden dat elk deelor-
gaan een inspanningsverplichting heeft 
ten aanzien van langdurig werklozen. 
Ten slotte werden twee voorstellen be-
sproken waarbij de Humanistische or-
ganisaties een rol kunnen spelen. Aller-
eerst het inburgeringstraject voor 
nieuwkomers, waaraan van overheids-
wege hoge prioriteit wordt gegeven. 
Het tweede voorstel behelst het inscha-
kelen van werkloze leraren uit het basis-
onderwijs bij het geven van Humanis-
tisch Vormingsonderwijs in het open-
baar onderwijs. Concreet is de 
suggestie een projectgroep in te stellen, 
die de voorstellen verder uit kan wer-
ken. 

LOES MEIJER 



In elk gezin kunnen zich 
problemen voordoen die 
te maken hebben met het 
opvoeden van jonge kin-

deren. Soms redden de 
ouders, vooral de moeder, 

het niet meer alleen en 
kunnen zij wel enige steun 
gebruiken. Steun die in de 

directe omgeving niet 
direct gevonden kan wor-
den. Dan kunnen vrijwilli-

gers uitkomst bieden. 

Deze vorm van vrijwillige thuiszorg 
aan gezinnen met jonge kinderen die 
in stress-volle omstandigheden ver-
keren is in Engeland bekend onder 
de naam 'Home Start' en bestaat al 
twintig jaar. Een belangrijk uitgangs-
Punt is dat Home Start nooit gedwon-
gen wordt uitgevoerd. Home-Start is 
bedoeld voor elk gezin dat er ge-
bruik van wil maken. Niemand wordt 
in principe uitgesloten. De vraag en 
het oordeel van de moeder zijn door-
slaggevend of er vrijwilligers worden 
ingezet. 

e methodiek van Home-Start wordt 
gekenmerkt door een praktische en 
laagdrempelige vorm van hulpverle-
ning, waarin het contact tussen moe-
ders (als vrijwilligster en hulpvraag-
ster) van essentieel belang is. Home-
r,tart richt zich in eerste instantie op 
de moeder in het gezin, probeert 
deze aan te moedigen haar positie te 
versterken en zelfvertrouwen te krij-
gen of te vergroten. 

erven en trainen ln Engeland werkt men met betaalde 
eebrdinatoren die vrijwilligers wer- 
en en trainen. Gezinnen worden 

'90/verwezen door het hulpverle-
ringscircuit, waarmee een goede re-
atie moet worden opgebouwd, of 
helden zichzelf aan. De coordinator 
helidt intake-gesprekken en koppelt 
'IriiWilligers aan gezinnen. Daarna  

worden vrijwilligers intensief  bege-
leid door de codrdinator. Het spreekt 
vanzelf dat deze coordinatoren op 
hun beurt ook een training  krijgen. 
In 1991 en 1992 werden door verte-
genwoordigers van het  toenmalige 
ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur (WVC), het Neder-
lands Instituut voor Zorg en Welzijn 
(NIZW) en het Limburgs Instituut ter 
Ondersteuning van het Sociaal-cultu-
reel en Educatief werk (LIOSE) werk-
bezoeken gebracht aan het Home-
Start project in Engeland. De kennis-
making en de ervaringen met het 
project waren zeer Positief en de de-
legaties achtten de methodiek waar-
devol en toepasbaar voor de Neder-
landse situatie. Home-Start zou een 
zeer bruikbare hulpvariant kunnen 
zijn in het kader van opvoedingson-
dersteuning aan huis. Home-Start 
komt tegemoet  aan een aantal gang-
bare uitgangspunten voor innovatie 
van de jeugdzorg in Nederland, zoals 
vroegtijdige hulp in de  eigen omge-
ving, gezinsgerichte opvoedingson-
dersteuning op maat, versterken van 
de mantelzorg en dergelijke. 

Iljinn 31993uzrigjn in Nederland op drie lo-
caties in Limburg experimenten       ge- 
start die tot doel hebbende 

 
moge- 

lijkheden voor invoering  en imple-
mentatie van deze methodiek nader  

te onderzoeken. Ze worden in een sa-
menwerkingsrelatie uitgevoerd door 
het Nizw en de Stichting LIOSE 
Intussen heeft ook Humanitas kennis-
gemaakt met Home-Start. Deze laag-
drempelige vorm van hulpverlening 
door vrijwilligers, met respect en ei-
gen verantwoordelijkheid voor de 
hulpvrager, past uitstekend bij een 
vrijwilligersorganisatie als Humani-
tas, met haar wijdvertakte lokale net-
werken. Humanitas wil daarom pro-
beren op korte termijn een aantal lo-
kale Home-Start projecten vorm te 
geven. De eerste stappen daartoe 
zijn reeds gezet. Van de ervaringen 
die tot nu toe in Limburg zijn opge-
daan kunnen we zeker gebruik ma-
ken. Anderzijds kunnen de ervarin-
gen van Humanitas eveneens worden 
gebruikt om de Engelse formule van 
Home-Start verder aan te passen aan 
de Nederlandse situatie. In Engeland 
is Home-Start een aparte zelfstandige 
organisatie, in Nederland is het be-
leid er op gericht geen nieuwe voor-
zieningen te laten ontstaan en Home-
Start aan te haken bij een bestaande 
organisatie. Blijken de eerste experi-
menten succesvol dan kunnen deze 
ervaringen op hun beurt gebruikt 
worden bij nieuwe lokale Home-Start 
initiatieven binnen Humanitas. 
In augustus zal een delegatie be-
staande uit vertegenwoordigers van 
het ministerie van VWS en Humanitas 
een werkbezoek brengen aan Home-
Start in Engeland. De opgedane er-
varingen zullen zeker worden ge-
bruikt bij de opbouw van Home-
Start Humanitas. 

LOES MEIJER 

Vrijwilligers steunen jonge gezinnen: 

Humanitas maakt kennis 
met 'Home-Start' 
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'Vaar =eer sa :7 envve:ken in 

Humanitas beschouwt on-
dersteuning en ontwikke-

ling van de vrijwillige 
thuiszorg als een van haar 

kerntaken. Vrijwillige 
thuiszorg is daarbij de 

verzamelnaam voor een 
breed scala van vrijwilli-
gersaktiviteiten, waarbij 
meer of specifieke hulp 
in de thuissituatie wordt 

geboden. Humanitas be-
legde er onlangs een stu-
diedag over. Van Mens tot 

Mens sprak met Lies 
Claes, lid van het hoofd-
bestuur met thuiszorg in 

haar portefeuille. 

'Lies Claes neemt namens Humani-
tas deel aan het Landelijk Overleg 
Vrijwillige Thuiszorg (met o.m. het 
Rode Kruis, de Zonnebloem en de 
hulpdiensten), dat in het leven werd 
geroepen om de samenwerking tus-
sen de verschillende organisaties 
op het terrein van de vrijwillige 
thuiszorg te bevorderen. In Haren 
was zij jarenlang op het terrein van 
de vrijwillige thuiszorg actief. In 
1982 vroeg het plaatselijke bejaar-
denwerk aan de afdeling van Huma-
nitas een hulpdienst te starten. Met 
de bezielende ondersteuning van 
Wil Hoek werd een aantal vergade-
ringen belegd met alle organisaties 
die ook maar iets met het bejaar-
denwerk van doen hadden, de plan-
nen besproken om een hulpdienst 
te starten en gevraagd wie mee 
wilde werken. De hulpdienst zou al-
lerlei hand- en spandiensten moe-
ten gaan verrichten (geen huishou-
delijk werk!), zoals het vervoeren 
van mensen, boodschappen doen, 
het inspringen in een noodsituatie, 
het bieden van tijdelijke hulp. 'Ik 
herinner me nog die situatie waar-
bij een vrouw in het kraambed lag  

en haar man brak vervolgens zijn 
been', vertelt Lies Claes. 
Alle organisaties in Haren bleven 
gewoon bestaan, maar daarnaast 
werd een zelfstandige (Stichting) 
hulpdienst gestart. Humanitas le-
verde de coordinator: Lies Claes. 
Binnen een paar jaar waren er 80 
vrijwilligers. 

Wat heeft Humanitas met thuiszorg te 
maken? 
Lies Claes: 'Heel veel! Van vroeger 
uit hebben we al een enorme be-
kendheid verworven door onze rol 
in de professionele thuiszorg. Het 
heeft ook alles te maken met onze 
doelstelling en de verantwoorde-
lijkheid voor de medemens. Thuis-
zorg is bovendien een item dat ie-
dereen aanspreekt. Het is dicht bij 
huis. Voor de Nationale Burendag 
heb ik een voorselectie gemaakt uit 
het grote aantal brieven dat is bin-
nengekomen. Het was zeer opval-
lend dat bijna al die brieven over 
vormen van vrijwillige thuiszorg 
gingen. Ik was onder de indruk hoe 
lang die hulp vaak al geboden 
werd. Je moet hier eigenlijk meer 
spreken van vriendendiensten. De 
echte mantelzorg (familie) ver-
dwijnt echter. De afstanden zijn 
vaak te groot en/of er is geen tijd. 
Juist daarom is de georganiseerde 
vrijwillige thuiszorg (o.a. door Hu-
manitas) zo belangrijk'. 

Waarom moeten we samenwerken? 
`Er is een toename te zien van het 
aantal hulpvragen en een verschui-
ving in de aard en de zwaarte van 
de hulpvragen. Door samenwerking 
kan er effectiever en efficiënter ge-
werkt worden. Daarnaast is het ook 
voor het verwerven van subsidie 
van belang dat er een breed draag-
vlak is (dit geldt overigens voor alle 
projecten, b.v. ook voor asielzoe-
kers). Bovendien zit je zeker in 
kleine plaatsen met zogenaamde 
witte vlekken, taken die niet uitge-
voerd worden, oftewel mensen die 
niet geholpen kunnen worden. Hu-
manitas is soms maar een klein 
clubje met oude leden. Het is dan 



Studiedag 
Onder vrijwillige thuiszorg verstaat Humanitas projecten zoals vriend-
schappelijk huisbezoek, vervangende aanwezigheid bij thuiswonende 
dementerenden, hulp bij rouwverwerking, oppas voor verstandelijk ge-
handicapten, telefoonketens, terminale thuishulp en klusjesdiensten. 
Met deze opsomming begint de pas door het hoofdbestuur vastgestelde 
nota Visie Vrijwillige Thuiszorg van Humanitas. Deze nota vormde de 
aanleiding voor een studiedag in de Jaarbeurs in Utrecht die door vijftig 
vertegenwoordigers van afdelingen uit het hele land werd bezocht. Doel 
van deze dag was niet om te bespreken wat Humanitas allemaal denkt 
over vrijwillige thuiszorg, maar wat en hoe Humanitas aan vrijwillige 
thuiszorg doet. 
`Eigenlijk staat er niets nieuws in deze nota, het gaat over werk dat wij al 
jaren doen', aldus Lies Claes, lid van het hoofdbestuur, bij de introductie 
van de nota. 'Wel valt de nadruk nu op het samenwerken met anderen. 
Dit gebeurde in de praktijk ook wel, maar wordt nu expliciet als richtlijn 
genomen.' Voorbeelden van projecten kwamen uit Alkmaar. Wil Ver-
meulen vertelde over een oppascentrale voor dementerenden, die in sa-
menwerking met de Zonnebloem is opgezet en wordt ondersteund door 
het RIAGG. Marian Brijde  vertelde over een ander project in Alkmaar, 
het vriendschappelijk huisbezoek dat in Alkmaar negentig vrijwilligers 
kent. Joop Vogt vertelde over het opzetten van een centraal meldpunt in 
Wageningen en Marian Buur over de samenwerking tussen vrijwilligers-
organisaties en het professionele werk in Groningen. 
De verhalen riepen veel blijken van herkenning op, maar ook vragen en 
kritische kanttekeningen. Onder het enthousiaste voorzitterschap van 
Wil van der Louw, de  kersverse voorzitter van het District Noord-West, 
werd volop ruimte gegeven voor deze opmerkingen die deels werden 
meegenomen naar de  werkgroepen. De belangrijkste punten die deze 
dag naar voren kwamen waren: 

* de hulpvraag moet centraal staan en de hulp moet daarop worden af-
gestemd; 

* samenwerking wordt soms gezien als een bedreiging van de eigen 

identiteit (onze werkwijze) en ook als uitholling van de eigen organi-

satie (we moeten zelf  ook kader houden); 
* de ontwikkelingen binnen de afdelingen verschillen sterk. Niet alleen 

vanwege de afdeling, maar ook vanwege lokale ontwikkelingen. 
Mede om deze reden is het goed een vervolg aan deze dag te geven. 

de thuiszorg 

niet gemakkelijk nieuwe vrijwilli-
gers er bij te betrekken. Via een 
grotere organisatie gaat dat dan ge-
makkelijker'. 

Vormt samenwerking geen bedrei-
ging voor de identiteit van Huma-
nitas? 
`Levensbeschouwing is voor de 
praktische kant van hulp nou niet 
echt belangrijk (of nu een katholiek 
of humanist je boodschappen haalt 
maakt niet uit), voor iets als termi-
nale thuiszorg ligt dat weer anders. 
De moeilijke kant van samenwer-
ken is hoe je dat doet zonder te 
worden ondergesneeuwd. Tegelij-
kertijd moet je ook zorgen dat je 
niet te steil blijft. Het gaat erom dat 
we ons werk op onze eigen manier 
kunnen doen. Hoe je dit aanpakt 
hangt af van de plaatselijke situatie. 
Er valt wat dat betreft niet één mo-
del voor te schrijven. Als het even 
kan moet je als Humanitas het voor-
touw nemen. Er moeten mensen van 
Humanitas in het bestuur of de 
stuurgroep gaan zitten om op die 
Manier invloed uit oefenen en me-
dezeggenschap te hebben. Er moe-
ten duidelijke afspraken worden 
gemaakt tussen de verschillende 
irrijwilligersorganisaties, maar ook 
Met het professionele werk. Ook al 
Maak je sluitende afspraken, dan 
nog heb je te maken met een situ-
atie die in ontwikkeling is. Bij voor-
beeld fusies in de gezinsverzor-
ging. Dat is een moment waarop de 
afspraken ter discussie kunnen ko-
men te staan. 
Soms heeft het functioneren van sa-
menwerking ook gewoon te maken 
niet mensen die bepaalde functies 
bekleden. Bij wijzigingen kan er 
clan plots een nieuwe situatie ont-
staan. In ieder geval is het zaak de 
gemaakte afspraken bij wijzigingen 
in de plaatselijke situatie in de ga-
len te houden. Ook wanneer er van 
de eigen organisatie iemand het 
bestuur verlaat is het gewenst de 
"vacature weer vanuit Humanitas aan 
te vullen. Het is een kwestie van 
t~rtiregingsopbouw daar zorg voor 

dragen'. 

Een nieuw aandachtspunt? 
'Ik hoorde laatst van een project 
vriendschappelijk huisbezoek dat 
iemand geen kleurlingen op bezoek 
wilde. Omgekeerd zijn er ook geen 
hulpvragen uit gekleurde hoek. Ik 
heb het hier niet over de professio-
nele zorg. Vermoedelijk is het zo dat 
de mantelzorg in dit geval nog een 
belangrijke functie vervult, maar dat  

zal ook veranderen. Het zal een taak 
van Humanitas moeten zijn openin-
gen te zoeken naar een multicultu-
rele vrijwillige thuiszorg, zowel aan 
de kant van de hulpvraag als aan de 
kant van het hulpaanbod, de vrijwil-
liger'. 

LILIAN SCHULTE 
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Opstap naar 'n nieuwe vereniging 
woonzorgvoorzieningen 

In april informeerden wij 
u over de voorgenomen 
fusie van de Humanisti-
sche Bouwstichting Be-

jaardenhuisvesting (HBB) 
met de Nederlandse Cen-
trale voor Huisvesting van 

Bejaarden (NcHB). Met 
name gingen wij in op de 
verontrusting in humanis-
tische kring over de toe-
komst van de humanisti-
sche betrokkenheid bij 

woonzorg voor ouderen. 
Zoals gemeld leidde een 
en ander tot gesprekken 
tussen Humanistisch Ver-

bond, De Vrije Gedachte, 
Humanitas (de constitu-

erende organisaties ofte-
wel de co's) en het be-
stuur van de HBB/HSHB. 

Gesprekken die resul-
teerden in een afspraak 

om de mogelijkheden 
van een nieuwe Humanis-
tische Vereniging Woon-
zorgvoorzieningen (Hvw) 

te gaan onderzoeken. 
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Het onderzoek werd begonnen met 
een nota van de bureaus van Fin en 
Humanitas 'Opstap naar een onder-
nemingsplan Hvw'. Deze nota was 
op 16 mei punt van overleg tussen 
constituerende organisaties en de 
HBB. De delegaties konden zich una-
niem vinden in de hoofdlijn van de 
voor de nieuw te starten Hvw gefor-
muleerde opdracht en ook in de 
hoofdlijnen van een serie daarvan 
afgeleide werkdoelen. 
Waar is nu op 16 mei ja tegen ge-
zegd en wat gaat nu als basis die-
nen voor het uitwerken van een on-
dernemingsplan Hvw? 
In de eerste plaats dient de Hvw te 
streven naar een praktische ver-
taling van humanistische waarden in 
de woonzorg voor ouderen, in het 
bijzonder door bestaande, vanuit 
humanistische betrokkenheid opge-
richte woortzorgvoorzieningert on-
dersteuning te bieden bij het hand-
haven en verder ontwikkelen van 
een kwalitatief goed woonzorgaan-
bod. Van grote betekenis hierbij is 
dat binnen de in Nederland be-
schikbare woonzorg-voorzieningen 
voldoende ruimte en aandacht blijft 
voor hulp en ondersteuning aan 
daarvoor in aanmerking komende 
ouderen, die uitdrukkelijk op zoek 
zijn naar een vanuit een humanisti-
sche levensvisie ingevulde leefom-
geving. Een passend leefklimaat is 
een essentieel kwaliteitsaspect. 

Deze algemene opdracht wordt uit- 
gewerkt in 'n aantal doelen te weten: 
- het bieden van  praktische hand-

reikingen aan de leden-rechts-
personen die woonzorgvoorzie-
ningen beheren ten dienste van 
hun handhaven en ontwikkelen 
van kwalitatief goed wonen en 
een kwalitatief goede zorg; 
het oproepen van nieuwe initiatie-
ven voor het tot stand komen van 
W0011ZOrgvoorzieningen die uit-
gaan van de humanistische visie; 
het bevorderen van wet- en regel-
geving die de rol en betekenis 
van humanistische waarden in de 
ouderenhuisvesting zeker stellen 
en zo mogelijk vergroten; 

- het behartigen van de levensbe-
schouwelijke belangen van de le-
den-rechtspersonen die Woon-
zorg-voorzieningen beheren bij 
publiekrechtelijke bestuursorga-
nen en de politieke sector; 

- het bevorderen dat humanistische 
geestelijke verzorging zich uit-
breidt en gehandhaafd wordt als 
immanent onderdeel van kwalita-
tieve zorg aan ouderen; 

- het werven en begeleiden) van 
bestuurders van de aangesloten 
stichtingen. 

Op 16 mei is afgesproken dat de 
bureaus van HBB en het Humanitas 
een globaal ondernemingsplan 
voor de Hvw opzetten. Op 27 juni 
wordt beslist of dit plan voldoende 
duidelijk is in termen van organisa-
tie-opzet, ontwikkelingstraject, te 
leveren diensten en kosten bij deel-
name om concreet te kunnen gaan 
onderzoeken wie er mee willen 
doen. Als de co's en de HBB tot een 
positieve beslissing komen zal nog 
deze zomer een zogenaamd 'markt-
onderzoek Hvw' worden gehouden. 
Dit marktonderzoek moet inzicht 
geven in de feitelijke haalbaarheid 
van een nieuwe vereniging voor 
Woonzorg-voorzieningen. Dat de 
wens tot voortzetting van humanisti-
sche betrokkenheid bij woonzorg-
voorzieningen voor ouderen en dus 
ook tot het opzetten van een derge-
lijke vereniging zeker leeft, mag 
ook blijken uit het verslag van Ton 
van den Brink over de vele reacties 
op de brief die de co's begin april 
over de fusie lieten uitgaan aan be-
stuurders en bestuurlijke vertegen-
woordigers. 

MICHAEL KERKHOF 



Veel reacties op 
de fusieplannen 

De aangekondigde fusie 
tussen de Humanististi-
sche Bouwstichting Be-

jaardenhuisvesting (HBB) 
en de Nederlandse Cen-

trale voor Huisvesting van 
Bejaarden (NcHB) tot een 

nieuwe organisatie op al-
gemene grondslag heeft 

de gemoederen in het hu-
manistisch achterland da-

nig in beroering ge-
bracht. Dat blijkt uit de 

vele - soms heftige - reac-
ties die een brief van de 
constituerende organisa-
ties (Co's) Humanitas, het 
Humanistisch Verbond en 
De Vrije Gedachte ople-
verden. In die brief aan 
alle besturen van huma-
nistische verzorgingste-

huizen en wooncentra 
voor ouderen en met 

name aan de bestuurlijke 
vertegenwoordigers na-

mens de co's hebben 
deze organisaties hun 

standpunt toegelicht met 
betrekking tot de fusie en 
maakten zij hun plannen 
bekend voor de oprich-
ting van een Humanisti-

sche Vereniging voor 
Woonzorgvoorzieningen 

(Hvw). Aan de besturen 
en de bestuurlijke verte-
genwoordigers werd ge-

vraagd te reageren op de 
ideeën over de invulling 

van zo'n vereniging. 

De co's schreven dat zij zich welis-
waar meenden te moeten onthou-
den van een oordeel over de fusie 
als zodanig, maar dat de fusie in 
hun ogen niet tot elke prijs mocht 
worden doorgezet. Van doorslag-
gevend belang daarbij achtten zij 
de vraag welke rol de humanisti-
sche identiteit nog kan blijven spe-
len bij de invulling van de zorg in 
de woonvoorzieningen van HBB en 
HSHB. De co's wensen namelijk uit-
drukkelijk vast te houden aan hun 
betrokkenheid bij deze woonzorg 
voor ouderen via de nieuwe vereni-
ging. Deze Hvw zou de rechtsopvol-
ger moeten worden van de HsHs en 
zij zou haar diensten moeten aan-
bieden aan de plaatselijke  en regio-
nale stichtingen op het gebied van 
zorgontwikkeling, zorgadvisering, 
informatieverschaffing en de huma-
nistische geestelijke verzorging. In 
de visie van de co's zullen naast de 
co's zelf niet alleen de (woon)zorg-
stichtingen, maar ook individuele 
personen tot de vereniging kunnen  
worden toegelaten, als  lid of als 
contribuant (vergelijkbaar met de 
huidige HsHs-contribuanten). Aan de 
HsHB-contribuanten zou Moeten wor-
den voorgesteld hun lidmaatschap-
contribuantschap om te zetten in  

een lidmaatschap-contribuantschap 
van de Hvw. De inkomsten van de 
nieuwe vereniging zouden verder 
moeten komen uit bijdragen van én 
van de co's en uit jaarlijkse bijdra-
gen van de fusie-organisatie. 

Op de voorstellen van de co's kwa-
men ruim zestig telefonische en 
schriftelijke reacties, afkomstig zo-
wel van besturen van woonvoorzie-
ningen als uit de kringen van Huma-
nitas, het HV en DVG. Op een en-
kele uitzondering na gaven al deze 
reacties blijk van ernstige bezorgd-
heid over de veralgemenisering 
van de woonzorg als mogelijk ge-
volg van de fusie en over het drei-
gend verlies van de humanistische 
identiteit in de voorzieningen. De 
algemene teneur die spreekt uit het 
overgrote deel van de reacties luidt 
dat de humanistische inbreng in de 
woonzorg voor ouderen duidelijk 
en op een herkenbare manier ge-
waarborgd moet blijven. 

Een enkel bestuur spreekt zich over 
de fusie als zodanig onomwonden 
uit in positieve zin: een fusie zou on-
ontkoombaar zijn en passend bin-
nen de huidige ontwikkelingen en b

ovendien in het belang van de 
aangesloten woonvoorzieningen. 
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Aansturing van woonvoorzieningen 
moet volgens dit bestuur plaatsvin-
den vanuit algemene professionele 
principes en niet langer op basis 
van levensbeschouwelijke uit-
gangspunten. Dat wil niet zeggen, 
dat levensbeschouwing en in het 
bijzonder het humanistisch denken 
geen eigen waarde zou hebben bin-
nen de woonzorg-voorzieningen, 
maar dan als toetssteen voor het 
handelen zelf, niet voor de aanstu-
ring van organisaties. In de wens 
van de constituerende organisaties 
te komen tot een aparte vereniging 
voor woonzorg proeft dit bestuur 
dan ook een trend naar verzuiling. 
De meeste bestuurders delen de 
zorg van de co's over het teloor-
gaan van het humanistisch denken 
in de woonzorg, wanneer de HBB op-
gaat in een fusie-organisatie op al-
gemene grondslag. Volgens de HBB 

is het immers ondenkbaar dat de 
co's bestuurlijk nog bij de nieuwe 
bouwcorporatie zouden zijn betrok-
ken. Deze bestuurders constateren 
dat men weliswaar zegt de humanis-
tische waarden mee te zullen ne-
men in de fusie, waardoor het be-
drijfsimago van de nieuwe organi-
satie onder andere gekenmerkt zal 
worden door humanistische princi-
pes, maar zij zien geen enkele 
waarborg voor een blijvende huma-
nistische inbreng in de ouderen-
huisvesting en -zorg. In de visie van 
de co's moet er daarom naast de fu-
sie-organisatie een formeel-huma-
nistische organisatie komen, die 
deze inbreng stimuleert, garan-
deert en bewaakt. 

De oprichting van een identiteits-
organisatie - de Hvw - krijgt de 
steun van een opvallend groot aan-
tal besturen, dat tevens de aange-
geven taken kan onderschrijven 
(zie voor deze taken de bijdrage 
van Michael Kerkhof). Soms vraagt 
men zich af of voor deze taken wel 
een nieuwe vereniging in het leven 
moet worden geroepen (kan het 
niet worden geregeld vanuit Huma-
nitas, het Hv of DVG zelf ?). Ook wor-
den vraagtekens geplaatst bij de 
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keuze van taken, die aan de Fivw 
worden toegedeeld: is het niet re-
alistischer taken als zorgontwikke-
ling en zorgadvisering aan de fusie-
organisatie te laten? Behoort de ont-
wikkeling van nieuwe 
woonzorgprojecten niet eerder tot 
het pakket van de bouwcorporatie, 
die immers reeds beschikt over de 
vereiste know-how en de nodige 
ontwikkelingspotentieel in de zin 
van mensen en middelen? De co's 
en de Elsa zijn het er wat dit betreft 
inmiddels in beginsel over eens, 
dat het moet gaan om de ontwikke-
ling van de specifiek humanistische 
zorgvisie en het kritisch toetsen van 
door anderen bedachte woonzorg-
projecten/zorgmodellen. 
Voorts vraagt een enkeling zich af 
of geestelijke verzorging niet bij 
uitstek een taak van het Frv is, die 
vanuit het Verbond aangeboden 
zou moeten worden. De rol, die aan 
de Hvw is toegedacht, ligt echter 
vooral in de sfeer van de bevorde-
ring en de coordinatie van de gees- 

`Bezorgdheid 
over de veralge- 
menisering van 

de woonzorg.' 

telijke verzorging, niet in het eigen-
lijke aanbod. 
Daarnaast wordt meermalen de 
suggestie gedaan de ondersteuning 
van lokale stichtingen en deskun-
digheidsbevordering aan het taken-
pakket van de HVW toe te voegen, 
nu de behoefte aan (bestuurs)des-
kundigheid bij toenemende schaal-
vergroting in de zorg-voorzieningen 
groeit. 

Ernstig verontrust en zelfs veront-
waardigd reageert men op het 
voornemen van de HBB om de hui-
dige HsHB-contribuanten over te he-
velen naar de onlangs opgerichte 
stichting Uit en Thuis, die haar le-
den allerlei consumentendiensten 
aanbiedt. In dit verband wordt zelfs 
gesproken van  gesol met contribu-
anten en hekelt men het gebrek aan 
fatsoenlijke voorlichting. Het ver-
plichte karakter van het lidmaat- 

Thuis wordt zonder schap van Uit en 
meer verworpen. Bovendien con- 

stateert men bij de leden grote twij-
fels of zij het lidmaatschap van de 
commerciële stichting wel willen 
continueren. Eensgezind is men dan 
ook van opvatting, dat de HsHB-con-
tribuanten de vrije keus moeten 
hebben hun lidmaatschap om te zet-
ten in een lidmaatschap van Uit en 
Thuis of van de av-w. 
Overigens is men wel van oordeel, 
dat het lidmaatschap van de Hvw 
aan individuele leden meer directe 
voordelen zou moeten bieden. 
Naast diensten als stervensbegelei-
ding en uitvaartbegeleiding wordt 
vooral een zekere voorrang ge-
noemd in de vorm van extra punten 
voor de wachtlijst. 
Tenslotte worden in een aantal re-
acties zeer kritische kanttekeningen 
geplaatst bij de financiële onder-
bouwing van de nieuwe vereniging. 
Sommige besturen zijn uiterst scep-
tisch over de economische levens-
vatbaarheid van de Hvw, omdat een 
organisatie met een (zorg)ontwik-
kelingsfunctie als doelstelling be-
slist een breder financieel draag-
vlak behoeft dan de co's in hun 
brief aangeven. In de optiek van de 
HBB zijn van de fusie-organisatie im-
mers geen bijdragen in de exploita-
tiekosten te verwachten, tenzij voor 
een korte aanloopperiode, en dan 
nog slechts onder voorwaarde dat 
de levensvatbaarheid van de Hvw 
via marktonderzoek aannemelijk 
moet zijn gemaakt. 
Aan de hand van een op te stellen 
bedrijfsplan gaan de co's en de Hits 
nu onderzoek verrichten onder alle 
bij HBB en HsHa aangesloten woon-
voorzieningen, de co's, hun achter-
bannen en de huidige HsHB-contri-
buanten om na te gaan in welke 
mate men bereid is als lid toe te tre-
den en welke prijs men daarvoor 
wil betalen. Eerst wanneer de uit-
komsten van dit marktonderzoek 
aantonen, dat het financieel draag-
vlak stevig genoeg is, kan feitelijk 
tot oprichting van de Hvw worden 
besloten. 

TON VAN DEN BRINK 



Humanistisch raadsvrouw in verpleeghuis 

'Mijn taak  is het om diepte in 
de  gesprekken te brengen' 

Janny Scheffel-Vos 
is humanistisch raads-

vrouw in het P.W. Janssen 
verpleeghuis te Deventer 
en het Humanistisch Ver-
zorgingshuis De Polbeek 
te Zutphen. Met mensen 
in de laatste levensfase 

probeert zij in gespreks-
groepen de geest scherp 

te houden. Thema's als 
euthanasie worden niet 

uit de weg gegaan. 
`Mensen vinden het fijn 

om met anderen te praten 
over iets anders dan het 

eten of dat je al of niet 
bezoek gehad hebt.' 

Van Mens tot Mens 
zocht haar op. 

Wat houdt Humanistische Geestelijke 
Verzorging eigenlijk in  voor bewo-
ners, de verpleging/verzorging, is er 
sprake van enige 'naamsbekendheid' 
van het Humanisme en humanistische 
organisaties. 

In een algemeen huis als dit ligt het 
natuurlijk anders dan bij voorbeeld 

in een humanistisch huis als de Pol-
beek. Hier komen mensen van alle 
gezindten., dus ook uit de confessio-
nele hoek. Je merkt dat het begrip 
geestelijke verzorging dan ook ge-
koppeld wordt aan confessionaliteit. 
Maar meer dan de helft van de Ne-
derlandse bevolking geeft op niet tot een kerkgenootschap te beho- 
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'Mensen vinden 
het fijn om 

met anderen 
te praten' 

ren. Op de opnameformulieren 
wordt dan ook 'geen godsdienst' in-
gevuld, soms óók als een nieuwe 
bewoner aangeeft humanist te zijn. 
In een humanistisch huis ligt dat an-
ders. Het beleid berust op humanis-
tische uitgangspunten. Door een 
aantal bewoners is daarvoor ook 
expliciet gekozen. 
Voor mij betekent het humanisme 
dat een mens zijn eigen verant-
woordelijkheid voor zijn leven en 
handelen aanvaardt en dat er geen 
God of hogere macht is die de le-
vensloop van mensen bepaalt. 

Heb je het idee dat veel mensen hier 
in huis daarmee bewust bezig zijn? 

In 't algemeen denken mensen er 
niet zo over na. Je bent zo druk be-
zig met (over)leven. Maar als je in 
een crisis belandt - en bij opname 
in een verpleeghuis is dat het geval 
- dan word je vaak bestormd door 
1001 vragen: 'Wat moet ik nou, wat 
is de zin van mijn leven nu nog?' 
Vaak worden mensen zich dan pas 
bewust van vragen als 'hoe denk ik 
er eigenlijk over, wat betekent het 
voor me niet meer gewoon thuis te 
kunnen wonen, niet zelf meer te 
kunnen beslissen over heel gewone 
dagelijkse dingen'. Ik probeer hier-
over in gesprek te komen. Natuur-
lijk niet op de manier van 'nu gaan 
we het eens hebben over uw le-
vensvisie...'. Ik probeer samen met 
de mensen, er achter te komen hoe 
ze denken over hun eigen verant-
woordelijkheid, hun eigen moge-
lijkheden om te beslissen. Ook en 
vooral in de nieuwe situatie waarin 
ze terechtgekomen zijn. 

Je hebt een gespreksgroep opgezet. 
Hoe ben je daartoe gekomen? Voor-
ziet die in een behoefte en wat zijn 
de gespreksthema's? 

Tijdens mijn stage in een verzor-
gingshuis maakte ik kennis met het 
fenomeen gespreksgroep. Dat 
sprak me aan omdat ik merkte dat 
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het veel betekende voor de men-
sen. Het is een van de eerste dingen 
waarmee ik aan de slag ging toen ik 
hier begon. De behoefte eraan 
bleek groot. Mensen vinden het fijn 
om met anderen te praten over iets 
anders dan het eten of dat je al of 
niet bezoek gehad hebt. De thema's 
worden door de deelnemers zelf 
gekozen. Het is mijn taak de ge-
sprekken wat te sturen en er wat 
diepte in te brengen, zodat men 
met elkaar én door naar elkaar te 
luisteren raakvlakken ontdekt en 
gaat nadenken over de verschil-
lende gezichtspunten. 
Er zitten ook wel mensen uit de con-
fessionele hoek in de groep, want 
er is de laatste jaren ook veel ver-
anderd in de kerken. Men staat 
meer open voor andere ideeën. Dus 
het kan heel goed dat iemand die 
gereformeerd is en ook aan dat ge-
loof vasthoudt, het prettig vindt om 
van gedachten te wisselen met an-
deren die een andere visie hebben. 
Zo ontstaan er boeiende discussies, 
bijvoorbeeld over de invulling van 
het begrip eigen verantwoordelijk-
heid. Dit heeft het risico dat het kan 
uitlopen op een vrij academisch 
verhaal, maar ik probeer dat te ver-
talen naar de praktijk van alledag. 
De gespreksgroep heeft ook een 

`Mensen worden 
Met met 

opa of oma maar 
met mevrouw 

en Meneer 
aangesproken' 

functie als sociaal trefpunt hier in 
huis, waar je mensen van andere af-
delingen ontmoet met wie je een 
goed gesprek kunt hebben. Dan 
gaat het niet zozeer om het vinden 
van oplossingen, maar om meer 
kanten aan een bepaalde kwestie te 
gaan zien. Ik denk weleens dat de 
mensen hier in huis in sommige op-
zichten meer mogelijkheden heb-
ben tot sociaal contact en/of geeste-
lijk verzorging dan mensen die nog 
thuis wonen, al of niet alleenstaand. 

Heb je niet vaak het gevoel dat er -
zeker op bepaalde afdelingen - men-
sen zijn bij wie er nog maar weinig of 
niets doordringt? 

Ja, ik maak wel mensen mee die 
zeer mondig zijn als ze worden op-
genomen. Nou, denk ik dan, die laat 
zich niet alles gezeggen. Maar na 
een paar maanden bleek zo iemand 
toch net zo geworden te zijn als de 
bewoners die hier al langer zijn. Dat 
is min of meer inherent aan het sys-
teem van een ziekenhuis of ver-
pleeghuis. Onbedoeld - want het 
streven hier in huis is echt zo dat 
men de bewoners zelf keuzes wil la-
ten maken en zelf zoveel mogelijk 
wil laten beslissen - wordt er toch 
nog vaak voor de mensen gedacht 
en beslist. Het vraagt veel moed en 
wilskracht om, als je pijn hebt en af-
hankelijk bent van zorg, toch te zeg-
gen: 'Nou nee, ik wil toch nog eens 
praten over die therapie, is dat echt 
nodig, kan ik een second opinion 
krijgen?' 

We hebben het tot dusver vooral 
over physieke afhankelijkheid ge-
had, maar hoe ligt dat op de psy-
chisch-geriatrische afdelingen? Daar 
zijn mensen niet alleen lichamelijk 
maar ook mentaal volkomen afhan-
kelijk van de verzorging. 

Een moeilijke vraag. Maar toch, je 
levensvisie is met je persoonlijk-
heid verweven en kenmerken daar-
van blijven, ook als iemand dement 



wordt. Ook de behoefte om re-
spectvol en met warmte benaderd 
te worden  blijft. En dat gebeurt hier 
in huis, mensen worden niet met 
opa of oma aangesproken, maar 
met mevrouw en meneer en met 
hun eigen naam. Er wordt ook niet 
getutoyeerd. Momenteel wordt op 
twee afdelingen (een somatische en 
een psychiatrisch-geriatrische) een 
proef genomen met een zogenaamd 
zorgdossier voor elke bewoner, 
waarin alle behandelingen, thera-
pieën en dergelijke worden opge-
nomen. Zodat niet alleen de licha-
melijke en medische aspecten maar 
ook de geestelijke verzorging en de 
activiteitenbegeleiding op elkaar 
worden afgestemd. Ik probeer zo-
veel mogelijk aanwezig te zijn op 
die multidisciplinaire teamvergade-
ringen. Maar ja, met maar acht uur 
per week is dat niet altijd mogelijk. 
Soms breng ik mijn gegevens dan 

schriftelijk in. 

Wat is je plaats in de organisatie van 

dit huis? 

De geestelijke verzorging heeft in 
deze instelling een ethische functie. 
Mijn confessionele collega en ik 
kunnen  gevraagd of ongevraagd 
adviezen geven met betrekking tot 
het geestelijke klimaat in huis. Zelf 
ben ik het afgelopen jaar bezig ge-
weest met het beleid ten aanzien 
van euthanasie, want daarover be-
stond geen duidelijkheid. Op de di-
verse afdelingen wordt daarover 
heel verschillend gedacht. Ik heb er 

steeds op aangedrongen dat er op 
dit punt beleid geformuleerd moest 
worden. Dat heeft er toe geleid dat 
een commissie ingesteld is waarin 

een arts, een afdelingshoofd en ik 
zitting hebben. We hebben met z'n 
drieën een nota opgesteld die aan-
vaard is door het bestuur en die 

binnenkort door alle afdelingen en 

geledingen in de instelling  bespro-
ken zal worden. Uitgangspunt daar-
bij is dat - hoewel er mensen zullen 
Zijn die er moeite mee zullen heb- 

ben - het toch gaat om een alge-
meen huis, waarin de diverse me-
ningen tot hun recht moeten kunnen 
komen en er tenminste over ge-
sproken moet worden. Tegelijker-
tijd wordt een ethische commissie 
ingesteld, om op dit soort gebieden 
mee te denken, te adviseren en be-
leid te ontwikkelen. 

Komt dit onderwerp ook in je ge-
spreksgroep aan de orde? 

Dat kan, in de afgelopen jaren is 
hierover regelmatig gesproken. 
Maar ik heb dit punt vooral op be-
leids- en bestuursniveau aange-
kaart. Want het kwam voor dat men-
sen met een euthanasie-verklaring 
kwamen en dat er hier in huis niets 
mee gedaan kon worden. Ik vind 
dat een patiënt er recht op heeft te 
weten hoe een arts er over denkt. 
Iedere arts moet zich principieel 
uitspreken of hij bereid is euthana-
sie toe te passen of niet. Dan weet je 
als patiënt waar je aan toe bent en 
kun je eventueel een andere arts 
nemen. 

Hoe was de samenwerking met je 
confessionele collega  op dit punt? 

Ik ben namens de dienst Geeste-
lijke

s te
Verzorging
lle

gevraagd voor het 
pde nota, in andere 	on  van ge-

vallen zal de dominee gevraagd 
worden. Natuurlijk hebben mijn col-
lega en ik hierover veel gepraat. 
Voordat het zover Was dat een com-
missie ingesteld werd, zijn ook vele 
gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld 
met artsen. Ik zie het als mijn taak te 
bewaken dat in een algemeen huis 
ook  ll eovertuigingen 

 
tot hun recht 

kunnen 
 

komen,dat niet één mening 

a  

overheerst en, zoals vroeger nog 
wel gebeurde, een protestants-
christelijk stempel op een huis ge-
zet werd wanneer de directeur toe-
vallig van die huize Was.  

MARIA BRANDT 

Meningen 

Voor Dirkje Smit, sinds mei 
1994 bewoonster van het 
`PWJ', vindt de gespreksgroep 
een verruiming van haar kijk 
op de wereld. Ze is lid van de 
Evangelische Kerk, maar ziet 
overeenkomsten met het hu-
manisme: verdraagzaamheid, 
tolerantie en de verantwoor-
delijkheid om er samen wat 
van te maken. De heer Van 
Vliet, 82 jaar, woont ruim vier 
jaar in het PWJ. Vroeger was 
hij Nederlands Hervormd, 
maar na teleurstellende erva-
ringen keerde hij de kerk 47 
jaar geleden de rug toe. Hij 
vindt dat er de laatste tijd een 
beetje te veel gesproken 
wordt over kinderen en klein-
kinderen en te weinig over in-
houdelijke kwesties. Maar hij 
heeft veel respect voor de ma-
nier waarop Janny Scheffel de 
gespreksgroep leidt. Mevrouw 
Bruinsma, 73 jaar, woont se-
dert drie jaar in het PWJ en 
doet ongeveer twee jaar mee 
met de gespreksgroep. Zij is 
gereformeerd en bezoekt ook 
de oecumenische kerkdien-
sten. Onderwerpen over bij-
voorbeeld vluchtelingen en 
asielzoekers interesseren 
haar. Want al is zij dan gelo-
vig, het betekent niet dat zij 
geen vragen of twijfels meer 
heeft. Mevrouw Lichtsma is 81 
jaar en kwam ruim twee jaar 
geleden in het verpleeghuis. 
Vele jaren was deze voorma-
lige advocaat en directrice van 
het instituut voor blinde-gelei-
dehonden lid van Humanitas. 
Volgens haar geeft Janny 
Scheffel ruimte aan de mening 
van anderen, maar weet ook 
de humanistische visie over 
bepaalde kwesties goed naar 
voren te brengen. 
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_Mise Koopilna is ban_ 

De Hollandse Koopmans bank 
feliciteert Humanitas 
met haar 50-jarig bestaan 

Croeselaan 1 - Postbus 1600 3500 BP Utrecht 
Telelefoon 030-98.44.44 	 beleggen met 

plukt-scheidend vermogen 

Vraag niet: 

'Wat doet Fiernanitas voor rá" 

maar vraag u af: 

'Wat kan doen voor --ruirnanhas' 

(vrij naar een beroemd Amerikaans affiche) 

Daarvoor hebt u vier mogelijkheden: 

1. U wordt lid, kunt deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging en mee het beleid bepalen. 
Dat kost u f 32.50 per jaar voor u alleen of f 38.- voor u en een huisgenoot. 

2. U wordt donateur van Humanitas en draagt f 32.- per jaar (of meer) bij aan de financiering van het werk 
maar hebt verder geen enkele verplichting. 

Ter informatie ontvangt u regelmatig het verenigingsblad Van Mens tot Mens. 
3. U wordt vrijwilliger bij Humanitas. Daarvoor hoeft u geen lid of donateur te zijn (al mag dat natuurlijk 

wel). U bepaalt zelf aan welke activiteit (Plaatselijk, regionaal of landelijk) u wilt meedoen. 
4. U bent al lid, donateur en/of vrijwilliger. Dan kunt u Humanitas ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum 

een nieuw lid of een nieuwe donateur en/of vrijwilliger cadeau doen 

50 laar aandacht voelt- anderen 
IHIumanitas -  Postbus 7]l -  000 AB Amsterdam - Telefoon 020-64.62.445 
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l Het had meer weg van 

een familie-reiinie dan 
van een eerste bijeen-

komst van de districtsraad 
Oost, dat samenzijn op 22 
mei. De Eureka III lag - de 
nieuwe Humanitasvlag in 

top - uitnodigend te wach-
ten in de late middagzon, 

de opvarenden kregen 
een warm welkom van 

Henk Borkent, voorzitter 
van het bijna voormalige 

gewest Gelderland, het 
koud buffet was voortref-
felijk en de muziek zeer 

aangenaam. Maar... er 
moest ook nog wat wor-

den gedaan: de districts-
raad Oost moest worden 

opgericht! 

Dus lieten we, terwijl de Eureka III 
koers zette richting Deventer, de IJs-
sel, het roodbonte IJsselvee, de wa-
tervogels en het panorama, hoe 
mooi ook, voor wat ze waren en 
richtten we de aandacht op het for-
mele gedeelte van deze avond, de 
eerste districtsraadsvergadering,  
met onder andere de verkiezing van 
het districtsbestuur en de vaststel-
ling van het werkplan en de begro-
ting 1995. Ter hoogte van Gorsel kon 
Jaap van der Meulen, voorzitter van 
het voormalige gewest Overijssel en 

van het districtsbestuur in oprich-
ting, melden dat de zaak rond was: 
het district Oost is een feit. Vervol-
gens wordt het districtsbestuur bij 
acclamatie verkozen en geïnstal-
leerd. Omdat nog is niet voorzien in 
de vacature  voor de voorzittersfunc-
lie, wordt de (geleende!) voorzitters-
hamer voorlopig overgedragen aan 
mevr. K. v.d. Berg-Veenhuizen, lid 
van het Hoofdbestuur en vanaf het 
begin betrokken bij de vorming van 

het District Oost. 
En dan komen de plannen voor de 
viering van het 50-jarig bestaan van 
Humanitas op tafel, gefocust op drie 
afdelingen: Arnhem, Doetinchem en 

Enschede. 
Arnhem gaat een grote advertentie-

campagne voeren in de huis-aan- 

huis bladen, 19 weken lang (m.u.v. 
juli en augustus), met elke week een 
wisselende tekst. In het najaar wordt 
in samenwerking met het Humanis-
tisch Verbond en het Arnhems ge-
meentemuseum een lezing met dia-
vertoning georganiseerd over 'Kunst 
en Humanisme'. 
Doetinchem - de jongste loot aan de 
Humanitas-stam - gaat op zaterdag 9 
september een happening organise-
ren, waarvoor - naast leden van Hu-
manitas enDIV - ook vertegenwoor-
digers van diverse maatschappelijke 
organisaties worden uitgenodigd. Bij 
die gelegenheid zal een onderdeel 
van het project 'dagbesteding' wor-
den onthuld. Verder zijn feestelijke 
bijeenkomsten gepland met muziek 
en `infotainrnent' en wordt een jubi-
leumkrant uitgegeven. 
Enschede heeft van mei tot en met 
december een aantal evenementen 
geprogrammeerd, te beginnen een 
`lokale beste-burendag' op 30 mei, 
op 1 juni gevolgd door een officiële 
receptie en een feest voor bewoners 
en medewerkers van ,Humanitas 
Onderdak' en op 9 juni een oud-Hol-
landse spellenavond. Ook Enschede 
geeft een jubileumblad uit, waarin 
alle activiteiten en projecten van Hu-
manitas vanaf 1945 worden belicht. 
Acht wethouders zullen  hieraan een  

bijdrage leveren en de 
burgemeester schrijft 
het voorwoord. In sep-
tember, oktober en no-
vember worden diverse 
activiteiten georgani-
seerd; de klap op de 
vuurpijl wordt de vie-
ring van het 10-jarig be-
staan van de stichting 
Enschedese Gastenver-

blijven/Hurnanitas Onder Dak in de-
cember. 

Het schemert al een beetje als we na 
de lancering van al deze plannen 
Deventer naderen. Bij de steiger aan 
de Worp komt George Brouwer, 
voorzitter van Humanitas aan boord 
en de Eureka III wendt het steven 
weer naar Zutphen. 
Tijd voor het laatste programmapunt, 
de forumdiscussie over het vrijwilli-
gerswerk. Duidelijk wordt dat goed 
vrijwilligerswerk pas mogelijk is als 
er adequate, professionele onder-
steuning en begeleiding wordt gege-
ven. Ook moeten de verhoudingen 
tussen professionals, besturen en vrij-
willigers in de uitvoering, in termen 
van regeling van verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden, helder zijn 
geformuleerd en ook zo worden na-
geleefd en beleefd. 

Terwijl ik wat zit door te denken en 
te fantaseren over het motto van 
deze discussie: 'Het ganse rader-
werk staat stil, als 't vrijwilligerswerk 
dat wil' en de afstand tussen ideaal 
en realiteit, meert de Eureka III af 
aan de kade in Zutphen. 

Met een snoepje voor onderweg en 
een hoofd vol indrukken gaan we 
van boord, de koele meinacht in. 

MARIA BRANDT 

Idylle op de IJssel 

District Oost 
opgericht 
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Ouderdomspensioen 
bij scheiding 
Vanaf 1 mei is de verde-
ling van opgebouwde 
pensioenrechten bij 
scheiding wettelijk gere-
geld. De nieuwe Wet Ver-
evening Pensioenrechten 
bij Scheiding geldt voor 
echtscheidingen, die 
vanaf I mei zijn inge-
schreven in de registers 
van de burgerlijke stand. 
In sommige gevallen is de 
wet ook van toepassing 
op scheidingen van vóór 
27 november 1981. De 
gevolgen van een schei-
ding voor de verdeling 
van de pensioenrechten 
verschillen naar de pe-
riode waarin de schei-
ding is uitgesproken. 

Vanaf 1 mei 1995 
Bij echtscheiding na 1 
mei 1995 wordt het pen-
sioen dat tijdens het hu-
welijk door elk van de 
partners is opgebouwd 
altijd verdeeld. Uitzon-
dering is als huwelijkse 
voorwaarden of een 
echtscheidingsconve-
nant verdeling nadruk-
kelijk uitsluit. Verdeling 
gebeurt ook niet als het 
bedrag voor degene 
die het pensioen niet 
zelf heeft opgebouwd, 
minder is dan 616,86 
gulden bruto per jaar. 
Verschillende manieren 
van verdeling zijn mo-
gelijk: 
- standaardverdeling: 
De ex-echtgenoot krijgt 
recht op rechtstreekse, 
maandelijkse uitbe-
taling van de helft van 
het ouderdomspen-
sioen, dat tijdens het 
huwelijk is opgebouwd. 
Het maakt niet uit of 
men in gemeenschap 
van goederen was ge- 
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trouwd of onder huwe-
lijkse voorwaarden. De 
uitbetaling aan de ex-
echtgenoot vindt plaats 
door de pensioenverze-
keraar en gaat in zodra 
de deelnemer 65 is. Als 
de deelnemer zelf vóór 
de pensioengerechtigde 
leeftijd overlijdt, ont-
vangt de achterblijver 
geen ouderdomspen-
sioen, maar eventueel 
een bijzonder nabe-
staandenpensioen. Komt 
de ex-echtgenoot te 
overlijden, dan krijgt de 
deelnemer het deel van 
de ex-echtgenoot er bij. 
- andere verdeling: 
Ook andere verdelingen 
kunnen worden afge-
sproken: bijvoorbeeld 
60 procent voor de 
vrouw en 40 procent 
voor de man of een ver-
deling van rechten niet 
alleen uit de huwelijkse 
periode, maar ook van 
daarvóór. Zo'n verdeling 
moet wel worden vastge-
legd in de huwelijkse 
voorwaarden of het 
scheidingsconvenant. 
- conversie (omzetting) 
De ex-partners kunnen 
ook afspreken dat de 
ex-echtgenoot een ei-
gen recht op pensioen 
krijgt. Degene die het 
pensioen niet zelf heeft 
opgebouwd krijgt dan 
een eigen aanspraak op 
ouderdomspensioen. 
Degene die het pen-
sioen opbouwde houdt 
vanaf de pensionering 
het niet-omgezette deel 
van het pensioen. Beide 
ex-echtgenoten hebben 
dan hun eigen ouder-
domspensioen en het 
maakt voor geen van 
beiden uit of de ander 
nog in leven is of niet. 
De uitbetaling aan de  

ex-echtgenoot die het 
ouderdomspensioen 
niet zelf opbouwde gaat 
in zodra deze zèlf 65 is. 
Afspraken over conver-
sie moeten zijn vastge-
legd in de huwelijkse 
voorwaarden of in een 
echtscheidingsconve-
nant. Voordeel is dat de 
ex-partners niet langer 
van elkaar afhankelijk 
zijn wat betreft het recht 
op pensioen. 

Vóór 27 november 1981 
De wet is ook van toe-
passing op sommige 
scheidingen van vóór 27 
november 1981. Het hu-
welijk moet dan min-
stens achttien jaar heb-
ben geduurd en er moet 
tenminste één minderja-
rig kind zijn geweest. 
Verder mag er bij de 
scheiding geen reke-
ning mee zijn gehouden 
dat een van de echtge-
noten geen of te weinig 
pensioenrechten had 
opgebouwd. Als aan al 
deze voorwaarden is 
voldaan, heeft de ex-
echtgenoot recht op 
rechtstreekse, maande-
lijkse uitbetaling van 25 
procent van het pen-
sioen dat tijdens het hu-
welijk is opgebouwd. 
De ex-echtgenoten kun-
nen ook hier een ander 
percentage en/of een 
andere opbouwperiode 
kiezen. Een aanvraag-
formulier voor een der-
gelijke pensioenverde-
ling moet vóór 30 april 
1997 binnen zijn bij het 
pensioenfonds. 

Tussen 1981 1995 
Voor scheidingen uit 
deze periode geldt 
geen wet, maar het zo-
genaamde Boon/Van 
Loon-arrest. Op 27 no-
vember 1981 besliste 
de Hoge Raad dat pen-
sioenaanspraken die tot 
op de echtscheidings-
datum zijn opgebouwd 
`naar redelijkheid en bil-
lijkheid' moeten worden 
verdeeld. De regels 
voor verdeling zijn in de  

praktijk nogal ingewik-
keld en kunnen niet in 
één enkele zin worden 
samengevat. Voor ver-
deling zijn de ex-echt-
genoten voorts aange-
wezen op de afspraken 
die zij onderling heb-
ben gemaakt. Zijn de 
pensioenaanspraken 
nog niet (helemaal) ver-
deeld, dan kan het pen-
sioen alsnog worden ge-
scheiden en gedeeld. 
Dat kan direct maar ook 
tegen het tijdstip 
waarop het pensioen 
wordt uitgekeerd. Het 
ouderdomspensioen, 
dat als gevolg van een 
scheiding uit deze pe-
riode moet worden ver-
deeld, wordt in zijn ge-
heel aan de deelnemer 
zelf uitgekeerd. Die 
moet zelf zorgen voor 
uitbetaling. Ook wordt 
soms de contante 
waarde van het pen-
sioen bij de boedel-
scheiding betrokken. 
Dan heeft de ex-echtge-
noot uiteraard geen 
recht meer op een ge-
deelte van het ouder-
domspensioen. 
Meer informatie vindt u 
in de brochure 'Verde-
ling ouderdomspensioen 
bij scheiding' van het 
Ministerie van Justitie, 
verkrijgbaar bij post-
kantoor en bibliotheek. 
In deze brochure vindt u 
ook het speciale mel-
dingsformulier, waar-
mee de scheiding bin-
nen twee jaar na de 
scheidingsdatum bij de 
pensioenverzekeraar 
moet worden gemeld. 
Informatie over schei-
dingen van voor 27 no-
vember 1981 kunt u le-
zen in een binnenkort 
uit te geven brochure 
`Pensioen na scheiding', te 
bestellen door overma-
king van f 6,00 op post-
giro 350.50.15 of bankre-
kening 22.58.23.273 van 
de Stichting Gelijke Part-
ners o.v.v. Pensioen na 
scheiding. 

TON VAN DEN BRINK 
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Vrije Gedachte 
Humanitas is het er vols-
trekt niet mee eens dat 
het Commissariaat voor 
de Media een eind wil 
maken aan de zendtijd 
op radio en TV van De 
Vrije Gedachte en laat 
dat ook weten aan het 
Commissariaat, de 
staatssecretaris voor 
cultuur en de vaste com-
missie voor cultuur van 
de Tweede Kamer. 
Het voornemen van het 
commissariaat is des te 
schrijnender omdat 
men gelijktijdig wèl 
meer zendtijd uittrekt 
voor de kerken. 'Re-
spect voor andersden-
kenden is een van de 
grondslagen van een 
pluriforme samenleving, 
zoals wij die in Neder-
land kennen. Respect 
houdt ook in dat men el-
kaar aan het woord laat, 
aldus het Hoofdbestuur. 
Het is niet de eerste 
keer dat De Vrije Ge-
dacht uit de ether wordt 
geweerd. Al voor 1940 
werd de vrijdenkersom-
roep door de toenma-
lige regering  verboden 
in verband met haar 
krachtige stellingname 
tegen fascisme, natio-
naal-socialisme en ras-
sehaat. 
Het adres van het Com-
missariaat van de Media 
is Postbus 1426, 1200 BK 
Hilversum. 

Buitenlanders 
Over nieuwkomers in 
ons land wordt vaak 
knap moeilijk  gedaan. 
Maar als ze uit de lan-
den van de Europese 
Gemeenschap afkom-
stig zijn of wanneer het 
om interessante han-
delspartners gaat ligt  

dat klaarblijkelijk direct 
anders. Voor buitenlan-
ders en buitenlandse 
ondernemingen die 
zich voor langere pe-
riode in ons land willen 
vestigen stelde KPMG 
International Business 
Support en Formula Two 
Relocations een bro-
chure samen met als ti-
tel 'Living and working 
in the Netherlands' 
Deze brochure geeft in-
formatie over de leef-
en werkomstandighe-
den in Nederland en 
behandelt onderwer-
pen als huisvesting, ge-
zondheidszorg, belas-
tingsysteem en sociale 
zekerheid. Te bestellen 
voor f 25,- via tel. 020-
656.70.41 of 672.25.90. 

Kinderopvang 
PvdA-kamerlid mevrouw 
Vliegenthart heeft in de 
Tweede Kamer voorsge-
steld werkgevers die in-
vesteren in kinderop-
vang enig belasting-
voordeel te bezorgen. 
Mevrouw Vliegenthart 
wil voorkomen dat de 
belangstelling voor kin-
deropvang bij het be-
drijfsleven afneemt. als 
per 1 januari 1996 de Sti-
muleringsmaatregel Kin-
deropvang afloopt. Aan-
genomen wordt dat het 
belasting-voordeel aan 
het bedrijfsleven de 
schatkist 25 tot 30 mil-
joen kost, maar daar 
staat tegenover dat veel 
meer vrouwen aan het 
werk kunnen en dat zo 
een aanzienlijke bespa-
ring op uitkeringen mo-
gelijk is. 

Snoeibeleid 
Volgens voorzitter Peter 
van der Vliet van het  

Werkverband Alge-
mene Jeugdvoorzienin-
gen en directeur van 
Scouting Nederland, 
biedt de nota 'Naar ei-
gen vermogen' van 
staatssecretaris Terps-
tra ook voor het in stand 
houden van de jonge-
renorganisaties weinig 
concreet perspectief. 
Van der Vliet vindt dat 
de staatssecretaris maar 
minimaal uitwerking 
geeft aan haar eigen 
constatering dat vrijwil-
ligersnetwerken voor 
de samenleving van 
grote betekenis zijn. 
Het in stand houden en 
uitbouwen van de net-
werken van jongerenor-
ganisaties vormt geen 
integraal onderdeel van 
het beleid voor de ko-
mende vier jaar. Ook al 
noemde het vorige ka-
binet het in stand hou-
den van vrijwilligers-
netwerken nog geen 
jaar eerder één van de 
kerntaken van het wel-
zijnsbeleid. Naar de 
mening van Van der 
Vliet betekent investe-
ren in de infrastructuur 
van vrijwilligersorgani-
saties een enorm ren-
dement. Een betrekke-
lijk kleine beroepsstaf 
zorgt voor een golf van 
activiteiten die volop 
aan de eisen van de tijd 
voldoen. Snoeibeleid 
en ongerechtvaardigde 
eisen helpen de infrast-
ructuur van vrijwilli-
gersorganisaties om 
zeep. 
Van der Vliet verwees 
naar een Scandinavisch 
voorbeeld. Bezuinigin-
gen op Noorse jonge-
renorganisaties gaven 
het jeugd- en jongeren.. 
werk daar een forse 
knauw. De vrijwilligers-
netwerken gingen gro-
tendeels in rook op. 

Wachtlijsten 
Om als asielzoeker in 
Nederland enigszins de 
weg te vinden is be_ 
heersing van 
landse taal  onontbeer-

deede- 

lijk. De belangstelling 
voor taalcursussen Ne-
derlands is dan ook 
groot. Zo groot zelfs, dat 
er flinke wachtlijsten 
bestaan, ondanks het 
feit dat de overheid in 
de afgelopen jaren mil-
joenen extra voor taal-
cursussen Nederlands 
heeft uitgetrokken 
Volgens ingewijden 
heeft de stagnatie te 
maken met de trage 
doorstroom van cursis-
ten. Bij de opzet van 
cursussen is uitgegaan 
van een leerperiode 
van 20 weken, maar in 
de praktijk wordt dit 
dikwijls 40 weken. Ove-
rigens ontstaat er mo-
menteel ook een circuit 
van vrijwilligers die 
taallessen geven. Zo is 
de stichting Gilde Am-
sterdam bezig een aan-
bod te ontwikkelen 
waaraan oudere vrijwil-
ligers zich als lesge-
vers Nederlands' kun-
nen meewerken. 

Marktpartij 
De Nederlandse Patiën-
ten/Consumenten Fede-
ratie (NPcF) is bezorgd 
over de terugtredende 
overheid in de gezond-
heidszorg. Zij is van 
oordeel dat de rijks-
overheid verantwoorde-
lijkheid voor de volks-
gezondheid heeft en 
moet houden. Als zaken 
aan verzekeraars en 
verstrekkers van voor-
zieningen worden over-
gelaten vreest zij het 
ergste voor patiënten 
met een smalle beurs. 
De NCPF acht de tijd nog 
niet rijp voor patiën-
ten/consumenten als 
`rnarktpartij'. Hun gele-
deren zijn nog te klein 
en te zwak georgani-
seerd. De NPCF vraagt 
van de overheid geen 
overdreven regelzucht, 
maar wel een duidelijke 
visie op gezondheids-
zorg die op de gezond-
heidsmarkt ook reke-
ning houdt met de 
zwakste groepen. 
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Prijs voor Korrelatie 
De Stichting Korrelatie 
die de hulpvragen op-
vangt en informatie 
geeft naar aanleiding 
van radio- en tv-uitzen-
dingen heeft de jaar-
lijke ereprijs van het 
Nationaal Fonds Gees-
telijke Volksgezondheid 
gekregen. De prijs be-
staat uit een erepenning 
en een bedrag van tien-
duizend gulden. Met de 
toekenning van de prijs 
wil het Nationaal Fonds 
uitdrukking geven aan 
haar waardering voor 
het telefonisch voorlich-
tings- en hulpverle-
ningswerk van Korrela-
tie. Jaarlijks worden 
ruim 1400 gesprekken 
gevoerd. 

Onderwijszorgen 
Het Europese bedrijfs-
leven maakt zich zorgen 
over de afstemming van 
het onderwijs op de be-
hoefte van de economie 
en de moderne maat-
schappij. De Europese 
Ronde Tafel van Indus-
trielen (ERT) gaf er blijk 
van in haar rapport 
"Onderwijs voor Euro-
peanen". Men is van 
mening dat kloof tussen 
het onderwijs dat men-
sen nodig hebben en 
het onderwijs dat men 
daadwerkelijk krijgt 
steeds groter wordt en 
dringt aan op een reeks 
van maatregelen die 
uiteindelijk moeten lei-
den tot onderwijs dat 
veelzijdige mensen met 
een brede kennis afle-
vert. Ook moet tussen 
de landen worden ge-
streefd naar vergelijk-
baar en onderling toe-
gankelijk onderwijs. 
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`Trans-Act' 
Utrecht heeft sinds kort 
een door minister Borst-
Eilers van Volksgezond-
heid voor drie jaar ge-
subsidieerd landelijk 
centrum voor seksespe-
cifieke zorgvernieuwing 
en bestrijding van sexu-
eel geweld. Het centrum 
treedt op onder de 
naam Trans-Akt en bun-
delt de kennis en erva-
ring van vijf organisa-
ties voor hulpverlening 
aan mannen en vrou-
wen en mishandelde 
kinderen. Het is de be-
doeling dat de kennis 
en ervaring van Trans-
Akt wordt overgedra-
gen op bestaande in-
stellingen in de gezond-
heidszorg. Op deze 
wijze wil men onder an-
dere gemeentelijke  ge-
neeskundige diensten 
actiever maken met be-
trekking tot het voorkó-
men van sexueel ge-
weld. 
Bestrijding van sexueel 
geweld zal onderdeel 
van het beleid van de 
gezondheidssector en 
de overheid moeten 
worden. De minister 
kondigde tevens aan 
dat de hulpverlening in 
psychiatrische instellin-
gen systematisch ge-
toetst zal gaan worden 
aan de vraag of er reke-
ning gehouden wordt 
met seksegebonden 
klachten. Niet overbo-
dig nu recent bekend 
werd dat het sexueel 
misbruik van verstan-
delijk gehandicapten 
jaarlijks in de duizen-
den gevallen loopt. 

Elke week 
De Afdeling Ooststel-
lingwerf heeft een leuke 
variatie gevonden op 
het thema van de Beste 
Buren. Vanaf begin mei 
laten de Friezen door 
een jury de 'Beste Buur 
van de Week' kiezen. 
De Afdeling geeft elke 
week een taart aan een 
buurman of buurvrouw 
die zich in stilte als een 
goede buur heeft opge-
steld. Het gaat daarbij, 
zo vindt de Afdeling, 
vooral om de kleine at-
tenties in het leven van 
alledag, waarmee men-
sen een ander tot steun 
kunnen zijn. 
De eerste die de weke-
lijkse taart mocht ont-
vangen was emeritus-
predikant J.W. Lam-
berts, aangemeld door 
een 82-jarige buur-
vrouw. 

Eremedaille in 
Eemland 
Nog voor de tweede 
wereldoorlog voorbij 
was werd in Amersfoort 
een eerste afdeling op-
gericht van wat in 1946 
het Humanistisch Ver-
bond zou worden. Een 
van de oprichters, Wim 
Hos, ontving daarvoor 
tijdens de gezamen-
lijke jubileumbijeen-
komst van de Eem-
landse afdelingen van 
Humanitas en het Hu-
manistisch Verbond de 
eremedaille in goud, 
verbonden aan de orde 
van Oranje Nassau. 
Wim Hos zelf schetste 
tijdens de druk be-
zochte bijeenkomst in 
de Eemgaarde de sfeer 
van de omstandighe-
den, waarin het Huma-
nistisch Verbond in  

Amersfoort werd opge-
richt na de executie 
van 10 gijzelaars in het 
laatste oorlogsjaar. Hij 
gaf daarbij aan de hem 
toebedeelde onder-
scheiding, die hij ziet 
als een koninklijke er-
kenning van het Huma-
nistisch Verbond, pos-
tuum te willen delen 
met zijn mede-oprich-
ters Piet Schut, Jan 
Capel en Roel Hooge-
veen. 
Uit het hele land waren 
7 juni belangstellenden 
naar Amersfoort geko-
men. Gelukwensen 
werden uitgesproken 
door Paul Cliteur, voor-
zitter van het Humanis-
tisch Verbond, door 
Marjan Duijm, landelijk 
secretaris van Humani-
tas, Cees Korver, voor-
zitter van het bestuur 
van de HSHB/HBB en 
Twanneke Dijkstra, 
voorzitter van de Jonge 
Humanisten. Paul Cli-
teur legde de nadruk 
op het belang van het 
georganiseerde huma-
nisme in onze pluri-
forme samenleving en 
onthulde samen met 
Marjan Duijm een bord 
met het nieuwe jubi-
leum-motto van Huma-
nitas en Humanistisch 
Verbond, '50 jaar actief 
humanisme - kiezen 
vanuit inspiratie'. Mar-
jan Duijm verraste de 
afdeling Eemland van 
Humanitas met het aan-
bod van het Hoofdbe-
stuur f 10.000 bij te 
dragen aan de ontwik-
keling van een sociaal 
pension mits men met 
een goed projectvoor-
stel komt. Cees Korver 
legde er bij zijn felici-
taties de nadruk op dat 



ook na de fusie van de 
HBB met de NCHB binnen 
de toekomstige 'woon-
zorgconcerris' ruimte 
blijft voor identiteit-ge-
kleurde voorzieningen. 
Ook sprak hij zijn ver-
trouwen uit in het tot 
stand komen van een 
organisatie, die ruimte 
biedt aan specifieke 
humanistische belan-
genbehartiging in de 
ouderenhuisvesting en 
de ouderenzorg. Een 
en ander zou naar zijn 
mening naadloos kun-
nen aansluiten bij de 
activiteiten van de 
nieuwe fusie-organisa-
tie. 
Pers en tv hebben 
ruimschoots aandacht 
besteed aan deze jubi-
leumviering. De `Liere-
leijers' zorgden met 
antieke instrumenten 
voor een  aparte muzi-
kale omlijsting. 

Transsexualiteit 
Zuid Limburg heeft nu 
ook een zelfhulpgroep 
voor transsexuelen, hun 
familie en vrienden. De 
groep komt bijeen in 
Heerlen, in de Honing-
manstraat 2. Het is een 
gezamenlijk initiatief 
van de COC stadsgroep 
Heerlen en de werk-
groep tran.ssexualiteit  
van Humanitas. De 
groep wordt begeleid 
door twee  (ervarings-
deskundige) vrijwilli-
gers. 
De eerste  bijeenkomst 
was op 4 juni, volgende 
bijeenkomsten vinden 
steeds plaats op de eer-
ste zondagmiddag van 
de maand. Voor nadere 
informatie: 04492-4939. 
Het nummer  in  Heerlen 
voor telefonische hulp- 

verlening aan trans-
sexuelen is 045-
70.83.22 

District Noord: 
overheid en 
vrijwilligerswerk 
Een zaal vol gemeente-
lijke bestuurders en ka-
der van afdelingen uit 
Friesland, Groningen 
en Drenthe. Prominente 
inleiders uit eigen re-
gio. Het District Noord 
presenteerde zich 31 
mei groot en groots in 
het Groningse 'Stadspa-
viljoen'. Bert Middel, 
oud-hoofdbestuurder 
van Humanitas en lid 
van de Tweede Kamer 
leidde een boeiend in-
houdelijk programma 
over het beleid van de 
overheid ten aanzien 
van het vrijwilligers-
werk. Gedeputeerde 
Jansen uit Groningen 
gaf de lijn aan die 
steeds meer provincies 
en ook gemeenten aan-
houden: geen 'input-
subsidies' meer, maar 
project-financiering. Hij 
gaf blijk van een realis-
tische instelling door 
daarbij aan te geven dat 
ook deer aan project-fi-
nanin.g verbonden 

doorberdeoverhea mag worden 
kend. 

Wethouder Bouwers uit 

been
Heeren 	legde  de 
nadruk pj wens om 
als gemeentebestuur-
der meer contact te 

gen hebben met instellin- 

du
als Humanitas. Tot 

sver is naar zijn erva-r
ing de afstand tussen 

het particulier initiatief en  de gerneentelijke teerheldov 	
vaak nog veel gr°°t• Hij dacht be-

paald niet alleen voor 
zichzelf te spreken maar  

adviseerde de bestuur-
ders van afdelingen zijn 
opmerking als een uit-
nodiging te beschou-
wen. 
Aan de orde kwam ook 
het proces van voort-
schrijdende professio-
nalisering van verschil-
lende werksoorten. Niet 
zo gek voor wie de kwa-
liteit van de Noordelijke 
vrijwilligers kent. Daar-
mee komt echter ook 
de vraag om de hoek 
naar de eigenstandig-
heid van het vrijwilli-
gerswerk in relatie tot 
veelal op financiële mo-
tieven gebaseerde vi-
sies, die vrijwilligers-
werk vooral beschou-
wen als goedkope 
aanvulling op betaalde 
krachten. 
Dat Noorderlingen feest 
kunnen vieren bleek 
tenslotte na de afslui-
tende panel-discussie. 
Drankje, lopend buffet 
en feest met dans en 
muziek maakten er een 
vrolijke jubileumvie-
ring van. Rob Offers 
kon er als voorzitter van 
het District gelukkig 
mee zijn. 

Magnetronhulp 
Het gebruik van een 
magnetron in de keu-
ken heeft veel voorde-
len. Je kan er zonder 
problemen een vetarm 
dieet zeer smakelijk 
mee klaarmaken. 
Smaak en vitaminen 
blijven in de regel be-
houden. Je werkt met 
een tijdschakelaar, dus 
er kan (als je het goed 
doet) niets overkoken of 
aanbranden. En je 
spaart op de afwas om-
dat je er weinig of geen 
vette pannen bij krijgt,  

pannen niet aanzetten 
en veel kant en klaar-
produkten niet eens in 
een pan hoeven. Alle-
maal voordelen dus. 
Toch zien veel ouderen 
er tegen op om de mag-
netron te gebruiken. 
Een kwestie van wen-
nen en misschien ook 
van een beetje hulp. 
Die hulp wordt nu in 
Zuid Drenthe gegeven 
door een vrijwilligster 
van Humanitas, twee 
middagen in de week. 
Een initiatief om na te 
volgen? 

Noord Twente 
Humanitas en het Hu-
manistisch Verbond 
hebben de afgelopen 
winter in Noord Twente 
een enquête gehouden 
onder hun leden. Dertig 
ingevulde formulieren 
kwamen retour. de 
voornaamste conclu-
sies: 
> Iedereen juicht een 

intensievere samen-
werking tussen beide 
organisaties toe 

> nagenoeg iedereen 
is voorstander van 
meer gezamenlijke 
activiteiten voor de 
leden 

> een aantal mensen 
zegde medewerking 
toe aan onderdelen 
van het werk van 
beide organisaties. 

Afgesproken is de le-
den over en weer meer 
informatie te verstrek-
ken over elkaars activi-
teiten. Deze zullen voor 
zover mogelijk toegan-
kelijk zijn voor de leden 
van beide verenigin-
gen. De besturen zullen 
elkaar voortaan twee 
keer per jaar ontmoe-
ten. 
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•N,IRIEKREET 	  

Wat is belangrijk in de gezondheidszorg? 
Als we naar de gezondheid van de Ne-
derlandse bevolking kijken mogen we 
eigenlijk heel tevreden zijn. Wij hebben 
een hoge levensverwachting, een lage 
zuigelingensterfte,"weinig grote epide-
mieën. Veel ontwikkelingen hebben aan 
deze verbetering bijgedragen. We moe-
ten daarbij vooral denken aan een betere 
hygiëne, goed drinkwater, een redelijk 
goede voeding en ook aan eest goed 
functionerende gezondheidszorg met 
een groot bereik voor (bijna) iedereen. 
Toch maak ik me grote zorgen, Want 
wat opgaat voor de algemene gezond-
heidstoestand van de bevolking, gaat 
nog niet op voor de gezondheid van alle 
individuen. Tussen groepen mensen in 
onze samenleving bestaan helaas nog 
steeds grote verschillen. Ik vind dat we 
ons daar niet bij mogen neerleggen. Als 
we wat beter naar de verspreiding van 
de gezondheid over de bevolking kijken 
dan zien we dat de gezondheid het 
slechtst is in buurten waar de opleiding 
het slechtst is, waar de inkomens het 
la 	st 74ifi  aar de werkloosheid, 	.. gt  
hoog'stis74.~lijken we deze.b*rten 
met dpk `kestp:buurten in Am.Sièetiam, 
dan zien vbe d dé mensen in de:slecht-
ste 1Di:111'11er:c, gemiddeld vijf jaa'?efc.igi' 
dood gaan, dat de'sterfte van.kInctere4 
rond de geboorte twee keer zo hoog is. " 
We zien nog een ontwikkeling in vooral 
grote steden. Steeds meer mensen vallen, 
ook wat hun gezondheid betreft, uit de 
boot. Het zijn de dak- en Ihuislozen, de 
zwerfjongeren, de drugs- en alcoholver-
slaafden. Daarnaast zien we in brede la-
gen van onze bevolking dat er te veel ge-
geten wordt, te veel gedronken en 
gerookt, te weinig bewogen. 
Wat we nu in Nederland zien is dat de 
overheid probeert de kosten van de ge-
zondheidszorg terug te dringen  door het 
invoeren van eigen risico's, door 'de  
markt' te laten werken, door de tarieven 
in de gaten te houden en zo meer. Tege-
lijkertijd heeft de gezondheidszorg de 
neiging door nieuwe geneesmiddelen 
en technologieën en door steeds meer 
onderzoekingen steeds maar duurder te 
worden. We moeten dus proberen de 
curatieve gezondheidszorg zo effectief 
en efficiënt mogelijk te laten werken. Ik 
vind dat iedereen die ziek is het recht 
heeft gebruik te maken van  alles wat no- 

dig is om weer gezond te worden. Alleen 
pakken we daarmee die grote verschil-
len in de gezondheid niet aan. We ko-
men geen spat verder met het verbete-
ren van de gezondheid van die mensen 
die toch al in het verdomhoekje zitten. 
Bij de verdere rationaliseringen in ge-
zondheidszorg lopen deze mensen een 
nog grotere kans de boot te missen. 
Wat we moeten doen is vooral investeren 
in preventie, het voorkomen van ziekte, 
en in gezondheidsbevordering zoals het 
verbeteren van leefstijlen. Verder moe-
ten we vooral zorgen dat de mensen er 
bij blijven horen in onze maatschappij. 
Dat laatste kan niet alleen door de ge-
zondheidszorg gebeuren, daal-  zijn 
vooral maatschappelijke organisaties 
voor nodig, daarin heeft het onderwijs 
een belangrijke functie. In de preven-
tieve gezondheidszorg werken de thuis-
zorgorganisaties (de Kruizen), de huisart-
sen, de GGD'en en anderen samen. 
Helaas gaan de bezuinigingen niet aan 
deze organisaties voorbij en zien we dat 
de gezondheidszorg voor jeugdigen ge-
weldig onder druk komt te staan. In de 
bedrijfsgezondheidszorg probeert men 
het schip te keren door een ongezonde 
commercialisering. 
Humanitas kan daar niet, veel aan doen. 

iti!zijn wel groepen waar we van ouds-
her een grote verbondenheid mee heb-
ben, de groepen mensen aan de rand 
van onze samenleving. Voor deze groe-
pen hebben we binnen de gezondheids-
zorg een systeem ontwikkeld zodat we 
deze mensen toch bereiken, we gaan de 
straat op, we zoeken de heroineprosti-
tué's, de daklozen, de zwerfjongeren op. 
Een activiteit die Humanitas ook op het 
lijf geschreven staat. 
Voor deze groepen heeft de Amsterdamse 
GG&GD zich in bijzondere mate ingezet. 
Deze dienst moet nu ook weer verder ver-
zakelijken, tegen kostprijs gaan werken 
en uiteraard verder bezuinigen. Het was 
voor mij reden om mijn functie als direc-
teur neer te leggen en wat anders te gaan 
doen. Samen met Humanitas? 

H. RENGELINK 
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