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Misverstand rond `Kryptozin': 

Iedereen kan meedoen 
- graag zelfs 

Het venijn zat in de 
staart. In december in-
troduceerde Van Mens 

tot Mens de `Krypto-
zin'. Zoek het woord 

dat de redactie in een 
kryptische omschrij-

ving heeft verborgen, 
schrijf dat op een giro-
biljet waarmee u f 5.-

overschrijft op post-
giro 668.000 van 

Humanitas en u doet 
twéé goede dingen: 

u schenkt f 5.- aan 
het fonds waaruit Hu-
manitas een aantal ju-

bileum-activiteiten 
kan financieren en u 
maakt kans op vijftig 
gulden als uw oplos-

sing klopt. En wat 
stond er in de laatste 

zin: 'Leden van Huma-
nitas zijn van deel-
name uitgesloten'! 
Dom, heel dom en 

helemaal fout. 

Lees maar verder. 

Wat er had moeten staan 
werd door enkelen gera-
den. Personeelsleden van 
het landelijk bureau Huma-
nitas zijn van deelname uit-
gesloten. Die tekst is tussen 
de redactie en de drukker 
verminkt overgekomen. En 
we hebben het geweten: 
als lezer bent u zo gehoor-
zaam dat slechts een ge-
ring aantal inzendingen is 
ontvangen. 
Om dat goed te maken no-
digt de redactie de lezers 
hierbij uit ditmaal in grote 
getale mee te doen. De 
nieuwe Kryptozin vindt u 
hier onder, de helpletter 
(één letter uit het te vinden 
woord van zes letters) vindt 
u ergens anders in dit num-
mer van Van Mens tot Mens. 

Winnaars december 
Uit de inzendingen van de-
cember heeft onze oud-
huisnotaris mr N.Bunk de 
volgende winnaars getrok-
ken: J.C. den Boer, Den 
Haag - R. van Elsloo, Nu-
enen - mevr. T. Heering, 
Enschede - L.N. van 
Nierop, Langezwaag -
mevr. J.E. Nijdam-v.d. Plas, 
Den Haag - J. de Prieelle, 
Amsterdam - mevr. L. Plan- 

jer-Prevo, Den Haag -
mevr. S. Radelaar-Wiltjer, 
Rolde - mevr. T. v.d. Voet-
Veenkamp, Beilen en 
mevr. K. de Vries-Blokzijl, 
Hollandseveld. 
Zij ontvangen elk f 50.- 

Nieuwe opgave 
De Kryptozin voor februari 
luidt: 'Gooi een kwart van 
de tent weg, zet er een 
Oost-Europeaan voor en 
ga even liggen'. 
Ook ditmaal gaat het weer 
om een woord van zes let-
ters. Eén van die letters is 
de 'helpletter', die u op een 
van de andere pagina's van 
dit nummer van Van Mens 
tot Mens kunt vinden. En u 
weet het nu: iedereen mag 
meedoen, behalve perso-
neelsleden van het Lande-
lijk Bureau Humanitas. In-
zendingen deze keer voor 
2 april, ook weer door f 5.-
over te schrijven op post-
giro 668.000 van Humani-
tas in Amsterdam, met het 
gevonden woord rechts 
boven als 'mededeling'. 
Onder de goede oplossers 
wordt 5 x f 50.- verloot. 
De redactie rekent ditmaal 
op een groot aantal inzen-
dingen! 
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Herman Tjeenk Willink 

Arie den Broeder 

Bc:‹ror Necle-xls r d en 

Het halve-eeuwfeest van 
Humanitas wint aan 

belangstelling. Bekende 
Nederlanders zijn toege-

treden tot een Comité van 
Aanbeveling, dat inmid-
dels klinkt als een klok. 

Toppers uit politiek en cul-
tuur ondersteunen met hun 
naam en reputatie de acti-

viteiten die worden ont-
wikkeld. 'Aanvoerder' van 

de lijst is mr. H.D. Tjeenk 
Willink, voorzitter van de 

Eerste Kamer en oud-voor-
zitter van Humanitas. 

Dan volgt een breed spec-
trum van politici uit niet-

confessionele partijen: 
mr. drs F. Bolkestein(VVD), 

F. Rottenberg (PvdA), mr. 
drs G.J. Wolffensperger 
(D66) en P. Rosem011er 

(Groen links). 
Uit Humanistische kring de 

filosoof prof. dr. Paul 
Cliteur, voorzitter van het 
Humanistisch Verbond en 

dr. A. L. den Broeder, 
voorzitter van het bestuur 

van de Humanistische 
Omroepstichting. 

En last but not least me-
vrouw Yvonne Kroonen-

berg, schrijfster en 
mevrouw L. Brandt 
Corstius, directeur 
van het Arnhemse 

Gemeentemuseum. 

Uit de reacties van de meeste geno-
digden voor het Comité van Aanbe-
veling is duidelijk gebleken dat 
men het zeer op prijs stelt een bij-
drage te kunnen leveren aan het ju-
bileum van een vereniging als Hu-
manitas. Een belangrijke rol speelt 
daarbij de traditie van samenwer-
king tussen mensen van verschil-
lende politieke overtuiging binnen 
één vereniging gedurende nu al 
een halve eeuw. Humanitas is im-
mers opgericht door zowel socialis-
ten, liberalen als vrijzinnigen en 
heeft zich steeds ten doel gesteld 
mensen te helpen zonder onder-
scheid naar politieke, etnische of 
seksuele achtergrond. Van het be-
gin af aan werd niemand uitgeslo-
ten van hulp door Humanitas, al is 
het duidelijk dat het vooral ging om 
mensen die geen beroep wilden of 
konden doen op kerkelijke instel-
lingen. 
Duidelijk is ook dat na de jaren van 
verzuiling langs religieuze en le-
vensbeschouwelijke lijnen steeds 
meer samenwerking is gegroeid. 
Vooral op het plaatselijke vlak, 
waar concurrentie in veel gevallen 
is vervangen door afstemming en 
taakverdeling op vrijwillige basis. 
Op minder vrijwillige basis is het 
zelfs gekomen tot talrijke fusies: 
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Felix Rottenberg 

maatschappelijk werk, gezinszorg 
en jeugdhulpverlening zijn de 
meest recente voorbeelden van 
door de overheid afgedwongen fu-
sies tussen instellingen met (levens-
beschouwelijk) zeer uiteenlopende 
achtergronden. In hoeverre daarbij 
de algemeen-humanistische bena-
dering van Humanitas overeind is 
gebleven mogen we ons soms af-
vragen. Vast staat echter dat de toe-
gankelijkheid van de hulpverlening 
nu in principe voor iedere (legale) 
inwoner van ons land gelijk is. De 
achterstelling van de buitenkerke-
lijken, die voor de jaren veertig nog 
aan de orde was, bestaat niet meer. 
Aan de vrijwilligers is het gegeven 
de 'algemene' professionele hulp-
verlening aan te vullen met de spe-
cifieke aandacht voor anderen van-
uit humanistische uitgangspunten 
als de verantwoordelijkheid van ie- 

der mens voor het eigen leven en 
het respect voor de eigen keuzes 
die mensen daartoe moeten maken. 
Hen bijstaan als zij daar alleen niet 
uitkomen geeft daarbij uitdrukking 
aan het gevoel van medeverant-
woordelijkheid voor de ander dat 
evenzeer voortkomt uit de humanis-
tische levensvisie. 

Dat bekende Nederlanders met een 
uiteenlopende visie op onze samen-
leving zich nu achter Humanitas op-
stellen is een welkome steun in de 
rug van `de doeners van Humanitas' 
- de vrijwilligers voorop. 

ERIK STIBBE 

Liesbeth Brandt Corstius 
	

Paul Rosemoller 

4 VAN MENS TOT MENS februari 1995 



Paul Cliteur Frits Bolkestein 

Yvonne Kroonenberg 
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gen van Humanitas. Die afdelingsbe-
sturen kunnen dan de beste buren van 
de eigen woonplaats kiezen. 31 mei 
heeft Humanitas dan ook plaatselijk de 
gelegenheid mensen te eren, die heb-
ben laten zien hoe waardevol goede 
buren zijn. Al die plaatselijke 'beste 
buren' komen bovendien op een ere-
lijst. Zo hoopt Humanitas een nieuwe 
impuls te geven aan wat de politiek 
bedoelt met het begrip 'sociale ver-
nieuwing'. En een nieuwe impuls aan 
dat wat Humanitas bedoelt met het 
motto 'Aandacht voor Anderen'.Want 
aandacht besteden aan anderen, dat is 
de kern van wat Humanitas al 50 jaar 
lang beoogt. Niet alleen opkomen 
voor jezelf, maar ook voor de mensen 
om je heen, als dat nodig is. 

ERIK STIBBE 

Stuur 
een brief 

Als u mensen kent die hebben 
getoond op meer dan gewone 

wijze goede buren te zijn, nodigt 
Humanitas u uit in een eenvoudig 
briefje op papier te zetten wie dat 

zijn en wat zij hebben gedaan. 
Het hoeft niet uitgebreid, als maar 
duidelijk wordt waar het om gaat. 

Stuur die brief voor 1 mei 1995 
naar het Landelijk Bureau 

Humanitas, Sarphatistraat 4, 
1017 WS Amsterdam. 

Alle brieven worden voorgelegd 
aan de'interne' jury. Namen van 

inzenders worden niet aan 
derden doorgegeven. 

Humanitas krijgt het recht om 
de voorbeelden van goed 

buurschap naar aanleiding van 
uw brief te publiceren. 

Op 31 mei weet u en iedereen 
in Nederland wie wij mogen 

beschouwen als de 
'beste buren van Nederland'. 

Misschien kènt u ze wel. 
Misschien wonen ze 

bij u in de buurt! 

31 mei `Nationale Burendag' 

Humanitas zoekt bijzondere buren 
1995 bestaat Humanitas 

precies 50 jaar. Dat is een 
goede aanleiding om iets 
heel bijzonders te doen: 

Humanitas organiseert op 
31 mei de Nationale 

Burendag. Een evene-
ment waaraan iedereen 

kan meedoen, lid of niet. 
Een evenement dat men-
sen duidelijk wil maken 
dat zij elkaar nodig heb-
ben, dat zij iets (en vaak 

veel) voor elkaar kunnen 
betekenen. Met als enige 
reden dat zij elkaars bu-

ren zijn - van links, van 
rechts, overburen, onder-
buren, bovenburen, ach-
terburen, buurtgenoten -
goede buren die volgens 

het gezegde vaak meer 
waard zijn dan menig 

verre vriend. 
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Humanitas is vooral gericht op het or-
ganiseren van hulp- en dienstverle-
ning in eigen land, eigen streek, ei-
gen buurt. Afdelingen werken plaat-
selijk of regionaal. Vrijwilligers van 
Humanitas werken vooral in de eigen 
woonplaats of daar dichtbij. Bij Huma-
nitas gaat het er vooral om mensen in 
de eigen omgeving te helpen als dat 
nodig is. Buren kunnen elkaar het le-
ven zuur maken maar zij kunnen el-
kaar ook bijstaan en helpen op een 
manier, die soms heel bijzonder is. 
Dat is iets wat Humanitas graag bevor-
deren wil. Het 50-jarig jubileum is 
daartoe een goede aanleiding. Hoe 
helpen buren elkaar? Wat betekent 
het voor iemand om goede buren te 
hebben? Wat betekent dat voor u? 
Humanitas gaat nu op zoek naar die 
buren. Humanitas nodigt iedereen die 
weet hoe belangrijk het is goede bu-
ren te hebben en daar een sprekend 
voorbeeld van heeft dat aan Humani-
tas te melden. Met een briefje, waarin 
kort en duidelijk wordt aangegeven 
wat er is gebeurd, wat mensen voor 
elkaar hebben gedaan. De stijl doet er 
niet toe, als maar duidelijk wordt wat 
er aan de hand is. Als het maar een 
positief verhaal is. 

jury 
Wat gaan we met die verhalen doen? 
Die verhalen gaan naar een jury van 
leden van Humanitas. De meest 
bijzondere voorbeelden van 
'goed buurschap' worden voorge-
legd aan een jury met bekende Ne-
derlanders. Die jury kiest de 'beste 
buren van Nederland'. Op 31 mei 
wordt bekend gemaakt wie dat zijn. 
Zij ontvangen een oorkonde en wor-
den ook op andere wijze beloond als 
blijk van waardering van heel Huma-
nitas en velen daarbuiten. Wie de win-
naars de oorkonde gaat overhandigen 
wordt eind mei bekend 
gemaakt. Dat is echter nog lang niet 
alles. De jubileumcommissie hoopt 
dat er véél waardevolle tips binnenko-
men over mensen die zich bijzonder 
goede buren hebben getoond. Die 
tips worden (op die éne na over de 
'beste buren van Nederland') voorge-
legd aan de besturen van de Afdelin- 



Alleen al in de Nederlandse ver-
pleeghuizen verblijven ruim 52.000 
mensen, nog afgezien van een 
dikke 37.000 patiënten die er dage-
lijks de dagbehandeling bezoeken. 
Ongeveer 136.000 mensen wonen 
in verzorgingshuizen, ook wel be-
jaardenhuizen genoemd. De mees-
ten van al deze mensen waren eens 
gezond en leidden een volstrekt 
zelfstandig leven, zich niet bewust 
van hun toekomstige afhankelijk-
heid. Zij brengen hun eigen levens-
ervaring, gevoelens en behoeften 
mee en maken zo de verpleeg- en 
verzorgingshuizen tot een kleurrijk 
geheel. 
Waarom lijken deze tehuizen dan 
toch vaak zo kleurloos, afgezien van 
moedige pogingen om door middel 
van fleurige gordijnen en zitjes de 
boel op te vrolijken? En waarom 

Praatmiddagen 
`De directie van het huis organiseert regelmatig praatmiddagen', ver-
telt M. Vinke, een 86-jarige bewoonster van een verzorgingshuis. 'Dat 
gebeurt met de beste bedoelingen. En om te laten zien dat alle bewo-
ners voor de directie gelijkzijn, zetten de verzorgsters de verwarde ou-
deren die allemaal op een verdieping wonen, aan de tafeltjes bij de an-
dere bewoners. Daar doen ze ons geen plezier mee en die verwarde 
ouderen ook niet. We kunnen niet met elkaar praten en dus heeft nie-
mand er iets aan. Ik vind dat weinig doordacht. Maar om er iets van te 
zeggen, daar heb ik toch wel veel moeite mee.' 

Gedwongen tot afhankelijkheid 
Maar niet 

tot apathie 

Van het ene op het andere moment ben je patiënt. 
Omdat die dronken tegenligger je domweg over het 
hoofd zag. Of omdat je plotseling wakker wordt met 
kortsluiting in je hersens. Of omdat je wel gezegend 

bent met ouderdom, maar ook met een lijf dat niet 
meer wil. Zo tref je jezelf plotseling aan in het 

verpleeg- of verzorgingshuis. Tot je eigen verbazing. 
Tot je verbijstering soms. Gelukkig kent ons land een 
groot aantal instituten voor verpleging en verzorging 
van mensen die, al dan niet tijdelijk, van die zorg en 
verpleging afhankelijk zijn. Maar hoe tevreden zijn 

de klanten van die instellingen? 
En laten ze zich horen als ze niet tevreden zijn? 

hoor je niemand opgewekt vertel-
len dat hij/zij naar het verpleeg- of 
verzorgingshuis gaat? Natuurlijk 
heeft dat veel te maken met de re-
den van opname. Het valt niet mee 
te moeten constateren dat je lijf of je 
brein is uitgeschakeld. En om voor 
de meest primaire menselijke han-
delingen een beroep te moeten 
doen op hulpverleners. 
Hoe moeilijk is het om in een afhan-
kelijke positie voor jezelf te blijven 
opkomen? 'Heel moeilijk', zegt Bea 
van der Zanden, vrijwilliger van Hu-
manitas. Zij heeft zelf net een kort-
durend verblijf in een verpleeghuis 
achter de rug. Ze had een ongeluk-
kige val gemaakt en was tijdelijk 
volledig afhankelijk van verzorgers. 
In het dagelijks leven is zij een zelf-
bewuste en zeer zelfstandige 
vrouw. Maar als patiënte ondervond 
zij aan den lijve dat het snel gedaan 
is met de mondigheid als je licha-
melijk afhankelijk bent geworden. 

Fysiotherapie 
'Toen ik twee dagen in het verzor-
gingshuis was, zei een verpleeg-
kundige dat ik 's middags naar de 
fysiotherapie moest', vervolgt Van 
der Zanden. 'Ja hoor, antwoordde ik 
meteen en wachtte rustig af. Pas na 
enige tijd realiseerde ik me dat 
fysiotherapie weinig zinvol was om-
dat ik nog volledig in het gips zat. 

februari 1995 VAN MENS TOT MENS 
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Dag opa 
`Een keer werd ik door een 
nieuwe baliemedewerkster be-
groet met de opmerking `dag 
opa', zegt een oudere ver-
pleeghuisbewoner. 'Ik ben je 
opa niet', heb ik toen meteen 
gezegd en sindsdien is het ook 
nooit meer voorgekomen.' 

Bovendien vroeg ik me af wie dan 
wel gezegd had dat ik fysiothera-
peutische zorg nodig had. Toen de 
fysiotherapeut me kwam halen, 
vroeg ik wie me naar hem verwezen 
had. Hij vertelde dat de verpleeg-
huisarts dat had gedaan. Ik had die 
man niet eens gezien! Toen heb ik 
laten weten dat ik fysiotherapie nog 
niet zinvol vond. Maar mijn eerste 
reactie was toch maar geweest om 
volgzaam mee te gaan. En dan was 
ik nog niet eens de meest afhanke-
lijke patiënt. Maar als je in een soort 
takelwagen gehesen moet worden 
om naar de WC te gaan, dan haal je 
het niet in je hoofd om je nog te 
gaan verzetten. Nog afgezien van al 
die mensen die niet eens meer kun- 

een verzorgingshuis. 'Maar nu is bij 
mij het vuur eruit. Ik zie wel allerlei 
dingen die ik graag anders had ge-
wild, maar ik heb de puf niet meer 
om er achteraan te gaan. Dat breng 
ik niet meer op.' 
'Er zijn hier heel wat dingen die me 
niet lekker zitten', vertelt Otto Ver-
hagen, zijn 83-jarige buurman. 
'Maar ik klaag er maar niet over. 
Daar krijg je maar moeilijkheden 
mee.' 
De laatste opvatting wordt door 
heel wat bewoners en patiënten ge-
deeld. 

Brave kindertjes 
Maar het is in veel gevallen een 
voorbarig oordeel, dat bovendien 
het gevoel van eigenwaarde van de 
patiënt ondermijnt. Het personeel 
van tehuizen kan meestal best over-
weg met kritiek van patiënten. 'Gek 
genoeg wordt het vooral door je 
mede-patiënten niet in dank afge-
nomen als je kritiek hebt', zegt Van 
der Zanden. 'Die willen geen onrust 
en vinden je lastig als je kritiek uit. 
En ze vinden dat het personeel toch 
al overbelast is. Dat is ook vaak zo, 
maar dat neemt niet weg dat je best 
kunt laten horen hoe je over dingen 

nen duidelijk maken wat er in hen 
omgaat.' 
Van der Zanden is niet de enige met 
zo'n ervaring. Het is een risico dat 
voor bijna elke patiënt op de loer 
ligt. Vroeger was ik heel actief in 
de vakbeweging', vertelt D. Ver-
sluys, een 82-jarige bewoner van 



Foto: Mandé 

denkt. En dan schrik je toch als je 
ziet dat andere patiënten zich op-
stellen als brave kindertjes in de 
klas.' 
Als je van zelfstandig mens ineens 
patiënt bent geworden, krijg je met 
heel wat gevoelens te maken. 
Angst, woede, machteloosheid en 
soms rouw. Voor veel mensen zal er 
op een bepaald moment acceptatie 
optreden. Zij leggen zich neer bij 
hun ziekte, bij het afnemen van de 
mogelijkheid een volledig zelfstan-
dig leven te leiden. Dat is nodig om 
het hoofd boven water te houden. Je 
moet een nieuw leefpatroon zien te 
vinden. Een nieuwe manier om met 

Shock 
`Wij hebben moeder in een 
soort shocktoestand meegeno-
men uit het verpleeghuis', ver-
telt K. Wellink, lid van Humani-
tas. 'Ze was uitgedroogd en vol-
slagen apathisch. Voor een deel 
kwam dat omdat ze het perso-
neel niet tot last wilde zijn. En 
dus werd ze gewoon vergeten.'  

jezelf en je omgeving om te gaan. 
De kans is dan levensgroot dat dat 
patroon er een is van al te grote af-
hankelijkheid. Dat je niet alleen de 
eigen ziekte accepteert, maar ook 
kritiekloos de verzorging die je 
wordt geboden. 

In weerwil van zo'n passieve hou-
ding wordt de eigen mening en be-
trokkenheid van patiënten steeds 
belangrijker. Het oordeel van pa-
tiënten over verzorging, sfeer en 
bejegening is een belangrijk kwali-
teitskenmerk. Dat vindt in elk geval 
de overheid, die dit uitgangspunt 
wil vastleggen in een nieuwe wet 
over de kwaliteit in zorginstellin-
gen. Organisaties van patiënten en 
van consumenten van de gezond-
heidszorg huldigen eveneens dat 
standpunt. 

Kwaliteitsbeoordeling 
Maar ook de instellingen zelf raken 
er in toenemende mate van over-
tuigd dat de kwaliteitsbeoordeling 
van de zorg vooral door de gebrui-
kers moet gebeuren. 
Die houding van instellingen is niet 
altijd zo geweest. Van oudsher wa-
ren zorg- en dienstverlening opge-
zet vanuit de charitatieve gedachte, 
uit louter medemenselijkheid. 
Gaandeweg zijn gezondheidszorg 
en hulp- en dienstverlening steeds 
meer geprofessionaliseerd. Dat be-
tekent ook dat de instituten in toe-
nemende mate streven naar een ob-
jectieve kwaliteitsnorm. Er zijn in-

stellingen die zichzelf deze norm 
opleggen. In de meeste definities 
van kwaliteitszorg in zorginstellin-

gen is de inbreng van bewoners/ 
patiënten van groot belang. 
Daarbij gaat het natuurlijk om geor-
ganiseerde inbreng via bewoners-

en patiëntenraden en ook over 
klachtenprocedures. Maar de dage-
lijkse inbreng van de patiënt op het 
eigen leefklimaat is niet minder be-
langrijk. Een cultuur waarbij het ge-
bruikelijk is dat bewoners uitslui-
tend onderling klagen over het 
eten, is niet bevorderlijk voor het 
leefklimaat en doet geen recht aan 

Belangen- 
behartiging 

Bewoners van verpleeghuizen 
kunnen voor ondersteuning 
terecht bij de Nederlandse 
Vereniging Belangenbeharti-
ging Verpleeghuisbewoners 
(NVBV). De NVBV is de orga-
nisatie van bewoners- en fa-
milieraden die opkomt voor 
de belangen van verpleeg-
huisbewoners. Doel is het be-
vorderen van een goed woon-
en leefklimaat in de verpleeg-
huizen waarbij het welzijn, de 
identiteit en de individuele 
vrijheid van de bewoners 
centraal staan. 
Bewoners van verzorgingshui-
zen, aanleunwoningen en 
woonzorgcentra hebben ook 
een organisatie die opkomt 
voor hun belangen, de Lande-
lijke Organisatie Bewoners-
commissies Bejaardenhuizen 
(LOBB). Duizend bewoners-, 
huurders- of gecombineerde 
commissies die samen zo'n 
honderdduizend ouderen ver-
tegenwoordigen, zijn bij de 
LOBB aangesloten. 

Het adres van de NVBV is: 
Leopoldhove 27, 
2726 CV Zoetermeer, 
telefoon: 079-51.00.44 
Het adres van de LOBB is: 
Kromme Nieuwegracht 58. 
Postbus 700, 
3500 AS UTRECHT 
Telefoon: 030-31.46.79. 
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de eigenheid van bewoners. Direct 
contact tussen bewoner en verzor-
ger over sfeer, verzorging en beje-
gening is constructiever. Als er al-
gemeen gevoelde zorgen of wensen 
zijn, is het goed dat er bewoners-
commissies of cliëntenraden zijn. 
Ook een goed georganiseerde 
klachtenprocedure is van essentieel 
belang. 

Maar zelfs voor fitte mensen, die 
gewend zijn om voor zichzelf op te 
komen, valt het niet mee om telkens 
hun wensen en gevoelens kenbaar 
te maken. Des te sterker geldt dat 
voor mensen die de mentale moge-
lijkheid niet meer hebben om voor 
zichzelf op te komen of bijvoor-
beeld door afasie hun gedachten 
niet meer kunnen verwoorden. Di-
recties van instellingen en het ver-
zorgend en verplegend personeel 
moeten daarmee rekening houden. 
Zonder zich ervan bewust te zijn en 
wellicht zonder het te willen, verke-
ren zij in een machtspositie ten op-
zichte van de patiënt. Verzorgend 
personeel moet zich bewust zijn van 
de eigen positie en alle patiënten 
serieus nemen, ongeacht hun men-
tale en fysieke mogelijkheden. 
Maar belangenbehartiging van be-
woners en patiënten is ook een zaak 
van familie en kennissen. Als pa-
tiënten zelf niet meer duidelijk kun-
nen aangeven wat ze verwachten 
van de zorg, hebben familieleden 
daar een taak in. Zij kunnen de wen-
sen en behoeften van bewoners en 
patiënten vertalen naar personeel 
en directie. 

De namen van de geciteerde pa-
tiënten en bewoners zijn terwille 
van hun privacy gefingeerd. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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Wetgeving 
Patiënten en bewoners kunnen altijd invloed uitoefenen op hun eigen 
leefomgeving. Dat is hun wettelijk recht. Daarbij zijn onder andere de 
volgende wetten van belang. 
Wet op de Bejaardenoorden Deze wet verplicht de provincies om re-
gels te stellen voor democratisering van bejaardenoorden. Bijvoor-
beeld voor vertegenwoordiging in het bestuur en voor het instellen 
van bewonerscommissies. 
Wetsontwerp Kwaliteitswet Zorginstellingen De Tweede Kamer be-
handelt binnenkort dit wetsontwerp. Het spreekt over 'verantwoorde 
zorg'. De omschrijving daarvan luidt: doeltreffend, doelmatig en pa-
tiëntgericht. Volgens het wetsontwerp moeten directies en besturen 
van tehuizen hun bewoners en patiënten vragen naar hun mening over 
de zorg en op grond van die mening het beleid aanpassen. 
Wetsontwerp Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 
Dit ontwerp is de Tweede Kamer al gepasseerd en moet nu in de Eer-
ste Kamer worden behandeld. Op grond van deze wet moeten direc-
ties een bewoners- of cliëntenraad instellen. Die krijgt dan het recht 
om te adviseren over de begroting, benoeming van de directie, ver-
anderingen in de organisatie en het algemene toelatingsbeleid. Over 
voeding, veiligheid en gezondheid heeft de directie de instemming 
van de raad nodig. 
Wetsontwerp Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen Dit ont-
werp ligt bij de Tweede Kamer ter behandeling. Op grond van de ont-
werptekst moeten directies van tehuizen een klachtenprocedure in-
stellen die een onafhankelijke beoordeling en afhandeling van klach-
ten verzekert. Als bewoners ontevreden zijn over de afhandeling van 
de klacht, kunnen zij in beroep gaan bij een provinciale klachtencom-
missie. 
Hoewel drie van de bovengenoemde wetten nog niet in werking zijn, 
hebben bewoners en patiënten toch rechten. De teksten van de wets-
ontwerpen geven aan dat medezeggenschap in zorginstellingen seri-
eus genomen wordt. Bewoners en patiënten kunnen daar op vooruit 
lopen, ook al is de wet nog geen feit. Bovendien kan men altijd terecht 
bij de inspecties. Het wettelijk recht op medezeggenschap is één 
ding. Het effectief gebruikmaken van dat recht is nog wat anders. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 



Nederland heeft het moeilijk gehad, de afgelopen maanden. 
Duizenden huizen hebben onder water gestaan, 
tienduizenden mensen moesten de wijk nemen. 
Eerst hielpen ze elkaar de inboedel zo goed mogelijk in 
veiligheid te brengen, op zolder, op de bovenverdieping, 
bij bekenden op 'veiliger' plekken. 
De mensen zochten onderdak bij familie, 
bij vrienden en als het niet anders kon in opvangcentra. 
Iedereen hielp iedereen en er was volop sprake van solidariteit. 

Het moet weer 
leuk worden 

Individuele leden van onze vereni-
ging zullen zeker hebben gedaan 
wat ze konden. Maar als geheel 
speelde Humanitas bij de waters-
nood van dit jaar geen rol. Dat is 
ons terrein niet. Bovendien moeten 
we erkennen dat Humanitas in de 
getroffen gebieden niet sterk verte-
genwoordigd is. En dat is jammer, 
want de mensen uit de noodgebie-
den hebben heel wat te verwerken. 
Misschien moeten we het maar zien 
als een impuls om aan het werk te 
gaan om onze 'witte gebieden' in te 
vullen. Nieuw werk van de grond te 
tillen, nat of niet. 
Want werken met mensen die hulp 
nodig hebben is toch in de eerste 
plaats onze taak als Humanitas. Ver-
gaderen kan leuk zijn, maar er zijn 
grenzen. De afgelopen jaren heb-
ben we bij Humanitas heel veel 
moeten vergaderen. Over de orga-
nisatie, de structuur, de statuten. 
Dat is nu allemaal geregeld. De dis-
tricten zijn of worden binnenkort in-
gesteld. 
De eerste twee nieuwe districtsma-
nagers komen er aan. Samen met 
gloednieuwe besturen gaan zij er 
voor zorgen dat de groei in Humani-
tas terugkomt.  Afdelingen uitbou-
wen• Nieuwe werkgroepen van de 
grond tillen die actief worden op 
onze hoofdtaken:  vrijwillige thuis-
zorg, jeugdwelzijn, ouderen en wo-
nen, opbouw van een multiculturele 
samenleving, dak- en thuislozen-
Zorg en sociaal-maatschappelijke 
en Psycho-sociale begeleiding van 
transseksuelen en hun omgeving. 
Niet overal hetzelfde, net wat per 
'Laats nodig is.  

De aandacht kan nu weer volop 
worden gericht op het werk. Huma-
nitas is er niet om te praten, Huma-
nitas is er om te doen. De dagelijkse 
hulp- en dienstverlening gaat ge-
woon door. De voorbereidingen 
voor de vakantiekampen met kinde-
ren die bijzondere aandacht vragen 
zijn al weer begonnen. De werk-
mappen over het vriendschappelijk 
huisbezoek moeten regelmatig wor-
den bijgemaakt. De belangstelling 
voor 'Over Wonen van Ouderen' 
groeit, ook buiten de eigen kring. 
Prima zo. 

Samen met de Stichting Bedrijven & 
Humanitas gaan we ook op speur-
tocht naar nieuwe bestuurders. Niet 
omdat de 'ouden' slecht waren, 
maar omdat we er méér nodig heb-
ben. En... sommige zeer verdienste-
lijke bestuurders hebben de kar 
lang genoeg getrokken om hun 
deskundigheid nu eens op een an-
dere plaats in te zetten. Of om de 
vlag eindelijk eens aan een ander te 
mogen overdragen. 
Werken aan de groei, hoe doen we 
dat? 
Daar is enthousiasme voor nodig. 
Kort vergaderen en als we vergade-
ren verbinden we er iets leuks aan. 
Samen eten, muziek, een interes-
sante spreker, op een verrassende 
plek. Te gast in een leuk museum, 
in dat gebouw waar je anders nooit 
binnen mag. Weg met de saaiheid! 
Handen uit de mouwen steken kan 
iedereen, op eigen manier. De ge-
handicapte in een rolstoel kan de 
telefoonketen opstarten. Jongeren 
kunnen ouderen wegwijs maken in  

het programmeren van nieuwe zen-
ders op de TV. Ouderen kunnen 
soms verhalen vertellen waar een 
hele zondagmiddagclub van smult. 
Nieuwe Nederlanders hebben vaak 
veel te vragen. U kunt hen vaak aar-
dig op weg helpen, als u wilt. 
We gaan ook nieuwe vrijwilligers 
werven. Het hoofdbestuur heeft een 
nota vastgesteld waarin het vrijwilli-
gersbeleid is vastgelegd. Wat Hu-
manitas vrijwilligers te bieden 
heeft, hoe Humanitas met vrijwilli-
gers wil omgaan. Papier is gedul-
dig, het is nu de kunst met zo'n nota 
aan het werk te gaan. Dat kan alleen 
vanuit de afdelingen, de basis van 
onze vereniging. Plannen maken, 
plannen uitvoeren. Het komt goed 
uit dat we dit jaar ons halve-eeuw-
feest vieren. Dat geeft aandacht, dat 
brengt Humanitas in het nieuws. 
Ook wat dat betreft: plannen ge-
noeg, de uitvoering is onderweg. 
Vanuit het hoofdbestuur zullen we 
er alles aan doen om het leuk te ma-
ken bij Humanitas. Want u moet zich 
thuis voelen bij Humanitas, vanuit 
het gevoel dat we iets te betekenen 
hebben voor elkaar. 50 jaar aan-
dacht voor anderen is méér dan 
aandacht voor de moeilijke kanten 
in het leven. Weet u wat? We gaan 
in dit jubileumjaar eens proberen 
samen te lachen. Samen ergens ple-
zier in te hebben. 

Eind 1995 willen we terugkijken op 
een geslaagd jubileumjaar. 
Ondanks alle rampen in rivieren-
land aan het begin. 

GEORGE BROUWER 
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Drentse rasbestuurder treedt terug 

`Hinken op twee ge 

Jan Renken stapt op. 

Jan Renken, voorzitter van de afdeling Zuid-Drenthe, 
heeft meer dan dertig jaar bestuurservaring binnen 

Humanitas opgebouwd. Bijna 25 jaar is de 
Hoogevener voorzitter van zijn afdeling. 

Sinds 1985 zit hij in het hoofdbestuur. 
Daarnaast bekleedde hij tal van functies binnen en 

buiten Humanitas, waaronder voorzitter van de 
redactie van Van Mens tot Mens. 

Tijd voor een interview, want de uit Groningen 
afkomstige Drent stopt ermee. Om een mening zit hij 

niet snel verlegen. Of het nu gaat over de 
herstructurering van de vereniging, de samenwer-

king met het Humanistisch Verbond, het maatschap-
pelijk belang van Humanitas, het belang van de 

bladen of ledenwerving. 
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'Een goede zaak', zo oordeelt Jan 
Renken over de districtsvorming bin-
nen Humanitas. 'We zijn daar in het 
noorden mee begonnen omdat de 
provincie Friesland de subsidiekraan 
dichtdraaide waardoor het gewest 
geen functionaris meer had. Nu, en-
kele jaren later, blijken er bloeiende 
afdelingen te zijn ontstaan in Fries-
land, Groningen en Drenthe (Noord-
Drenthe blijft iets achter). 
Maar, wat nog belangrijker is, er 
worden vele vrijwilligersprojecten 
uitgevoerd. Er wordt werk gedaan 
waaraan de samenleving behoefte 
heeft en dat door de professionele 
instellingen niet of niet meer opge-
pakt kan worden. Door de districts-
vorming kan ook de inzet van func-
tionarissen beter gecodrdineerd 
worden, kan beter gebruik gemaakt 
worden van de specifieke deskun-
digheden en interesses van de be-
roepskrachten, daardoor krijg je 
een betere ondersteuning van het 
werk in de afdelingen. 
Humanitas kan in deze tijd waarin 
meer dan de helft van de Nederlan-
ders aangeeft geen lid van een kerk 
te zijn van grote maatschappelijke 
betekenis zijn. Er liggen zeer veel 
taken, zeer vele opdrachten. We 
kunnen het bijna niet aan, zoveel ligt 
er op de schop. Denk bijvoorbeeld 
aan de hulp aan asielzoekers, hulp 
bij rouwverwerking en de vrijwillige 
thuiszorg, nu er op de subsidies van 
het maatschappelijk werk en de 
zorgsector drastisch gekort wordt. 
Natuurlijk moet voorkomen worden 
dat vrijwilligers het werk van profes-
sionele krachten gaan overnemen. 
Maar verder: Nederland vergrijst en 
daardoor komen steeds meer men-
sen alleen te staan. Er is veel een-
zaamheid, vooral in de verzorgings-
en verpleegtehuizen. 
Voor al dit werk heb je veel vrijwilli-
gers nodig. De ervaringen in district 
Noord en mijn eigen afdeling leren 
dat er genoeg mensen te vinden zijn 
die zich willen inzetten voor de me-
demens. Het gaat er om dat je met 
een goed project of een aantrekke-
lijke activiteit komt en daarop de 
aandacht vestigt door bekendma- 



Eigen werk van Jan Renken. Hiermee bewijst hij dat er nog genoeg te doen is om een 
creatieve geest scherp te houden. 

Afgeschreven 
'Nu ben ik - en velen met mij - afgeschreven voor werk dat ik ontzettend 
graag zou doen voor de vereniging. Ik denk dus dat ik in november af-
treed als lid van het hoofdbestuur en mij in het voorjaar '96 (ik ben dan 25 
jaar voorzitter van deze afdeling) geheel terugtrek uit Humanitas en mij 
dan ga inzetten voor geheel andere taken buiten de vereniging. Er is werk 
zat voor een vutter met fut.' 

dachten' 
king in de plaatselijke pers. Zorg 
voor een goede relatie met de me-
dia, maar ook met andere plaatse-
lijke organisaties en politici. Zorg er-
voor dat je de aandacht trekt. 
Een ander middel kan de uitgave van 
een afdelingsbulletin of nieuwsbrief 
zijn, of een speciale actie zoals hier 
in Hoogeveen de jaarlijkse kerst-
actie. Ieder jaar worden 500 kerst-
bakjes bezorgd bij ouderen, voor-
zien van een kerstkaart die door 
leerlingen van basisscholen zelf ge-
tekend wordt. Zo sla je een aantal 
vliegen in één klap. 
Belangrijk hierbij vind ik dat je ook 
de jeugd bereikt. Want dat is een 
zwakke plek in het beleid van Hu-
manitas. Tussen kindervakantiewerk 
en kinderopvang is er nauwelijks 
iets dat jonge mensen aanspreekt. 
Ik heb driekwart jaar geleden een 
artikel in de kaderkrant geschreven 
met de suggestie jeugdafdelingen 
op te zetten met activiteiten die jon-
geren kunnen motiveren. Dit naar 
aanleiding van een onderzoek van 
het Liliane Fonds onder 30.000 jon-
geren. Daaruit bleek dat jongeren 
best bereid zijn iets te doen voor 
een ander. Jammer dat er niets mee 
gedaan is binnen Humanitas. Dat 
Zou toch mooi gepast hebben in het 
kader van nieuwe activiteiten bij het 
,( -jarig bestaan van Humanitas. 
De bladen van de vereniging - Van 
Mens tot Mens, de KaderKringloop-
k-rant en de Ou- 
,derenWerk-
4rant - vervul-
len naar mijn 
Idee een goede 
functie, maar ik 
denk dat ze het 

.geWone Huma-„ 
'taslid te weinig aanspreken. Mis-
schien zouden de districts- of ge-
Westbladen gecombineerd kunnen 
worden met Van Mens tot Mens, 
Waardoor de leden meer betrokken 
WOrden bij ontwikkelingen en activi-
teiten dichter bij huis. 
Een uitgave van een gezamenlijke 
kaderkrant met humanistische orga-
nisaties, zoals onlangs is uitgeko-
illerl,  vind ik onjuist. Ik ben vóór sa- 

menwerking met het Humanistisch 
Verbond en andere humanistische 
organisaties waar dat maar mogelijk 
is, maar tegen een fusie die van bo-
venaf opgelegd wordt. Humanitas 
en het Humanistisch Verbond moe-
ten hun eigen identiteit behouden 
en er zal eerst op het grondvlak, dat 
wil zeggen in de afdelingen en de 

HV-gemeenschap-
pen, inhoudelijk 
goed met elkaar ge-
sproken moeten 
worden. 
Of ik het vreemd zal 
vinden om mijn 
naam niet meer te 

zien in het colofon van Van Mens tot 
Mens? Och, ik heb dit werk met 
veel plezier gedaan, zoals ik trou-
wens al mijn functies binnen Huma-
nitas met hart en ziel vervuld heb. 
Ik ben dan ook wel teleurgesteld 
door de voorstellen van het hoofd-
bestuur die door de AVA in novem-
ber zijn overgenomen, met name 
door het besluit dat bestuurders 
nog maar acht jaar deel mogen uit- 

`Jongeren zijn best 
bereid om iets voor 
een ander te doen' 

maken van hetzelfde bestuur. Ik 
denk dat men in de AVA, c.q. het 
hoofdbestuur nauwelijks beseft hoe 
dit moet aankomen bij veel be-
stuursleden die jarenlang zich vol-
ledig hebben ingezet en daardoor 
een afdeling of een gewest over-
eind gehouden hebben. Nog afge-
zien van het feit dat het vaak erg 
moeilijk is goede bestuursleden te 
vinden. Ik vind het ook strijdig met 
de uitspraken van de voorzitter in 
het laatste nummer van Van Mens 
tot Mens. Onder de kop "Ieder 
mens heeft waarde" zegt voorzitter 
Brouwer: Toch zijn mensen vanaf hun 
65e in veel opzichten buitengesloten. 
Zeker, ze mogen goedkoper reizen, 
goedkoper naar concert en theater, 
enz. Maar mogen ze ook nuttig blij-
ven voor de samenleving, in eigen 
tempo, met hun eigen kwaliteiten? 
Het is een opdracht voor een instel-
ling als Humanitas daaraan te wer-
ken.... Dat is toch hinken op twee 
gedachten? 

MARIA BRANDT 
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Het prille begin van Humanitas 

Dit jaar bestaat Humani-
tas 50 jaar. Een goede re-

den om eens terug te 
gaan naar de beginpe-

riode. De meeste mensen 
die de vereniging ken-
nen, zullen het moeilijk 
vinden zich voor te stel-

len dat er 50 jaar geleden 
nog helemaal niets was. 

De heren Rietveld en Hui-
ding kunnen dat wel. Zij 
waren betrokken bij het 

allereerste begin, Hui-
ding in Rotterdam en 

Rietveld in Leiden (en la-
ter ook in Rotterdam). 
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50 jaar aandacht 
foor anderen 
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`Het initiatief voor Humanitas is uitge-
gaan van mensen uit de socialistische 
beweging', zo begint de heer 
Rietveld zijn verhaal. le kan zeggen 
dat men tot de conclusie was geko-
men dat je met de beste sociale wet-
ten toch niet alle moeilijkheden, alle 
verdriet van de mensen kan wegne-
men. Maar dat er daarnaast ook maat-
schappelijk werk nodig is. Er blijven 
naast de grote maatschappelijke pro-
blemen ook veel individuele proble-
men over. Daarom was er een organi-
satie nodig die het werk met die men-
sen op zich nam. Bovendien ging het 
maatschappelijk werk in die tijd al-
leen uit van de kerken. Nu is het niet 
zo dat daarover minachtend gedacht 
werd in de moderne socialistische ar-
beidersbeweging, maar er groeide in 
de oorlogsjaren een behoefte aan een  

eigen geestelijke achtergrond, en dat 
noem ik maar het humanisme. De 
ideeën hierover van met name de op-
richter van Humanitas, 
mr.dr. J. in 't Veld, wonnen langzaam 
veld in de SDAP en de NVV. Vanuit 
beide groeperingen zaten dan ook ja-
renlang vertegenwoordigers in het 
hoofdbestuur."Er was een heel sim-
pel begin, met een simpel centraal 
bureau. De eerste secretaris, Faber, 
sjouwde door het land. Ik weet niet 
hoe hij dat deed. Als je Faber belde 
voor een inleiding, dan dacht je, dat 
kan niet, die kan nooit morgen hier 
zijn. Maar hij lapte het. Houd jij ze tot 
half negen aan de praat, dan ben ik er, 
zei hij dan. Hoe hij het bureauwerk 
deed weet ik niet. Faber en Jo Boetje 
moesten er voor zorgen dat er afde-
lingen werden opgericht in het land. 



er nog niets was 

Op die wijze werd ook ik benaderd 
voor de afdeling Leiden. Nadat de 
afdelingen waren opgericht, werden 
door het hele land cursussen gege-
ven om de mensen voor te bereiden 
op het maatschappelijk werk. De 
praktijk gaf je daarvoor niet zoveel 
gelegenheid. 

Verbazing 
Zo werd ik tot mijn grote verbazing 
op een dag opgebeld door de direc-
teur van het maatschappelijke hulp-
betoon (de toenmalige sociale dienst) 
van Leiden. Hij had gehoord dat wij 
bestonden en vond dat wij in aanmer-
king kwamen om de steun thuis te be-
zorgen bij mensen die daar recht op 
hadden. De directeur was rooms-ka-
tholiek en ik was totaal verbaasd dat 
hij Plotseling met dat voorstel kwam. 

Want we hebben heel hard moeten 
knokken om bepaalde deuren open 
te krijgen. Ik heb de beste mensen 
uitgezocht. Stel je voor dat iets mis 
zou gaan.'Die steunbezorging was in 
Leiden het begin van het maatschap-
pelijk werk. Wanneer ik bij de men-
sen langs kwam, ging ik ook meestal 
even mee naar binnen. Misschien kon 
ik nog iets voor de mensen doen. De 
mensen wilden van alles aan je kwijt 
en waren erg blij dat er iemand 
kwam die naar ze wilde luisteren.' 
De heer Huiding vertelt dat het in 
Rotterdam op een iets andere manier 
begon: 'We hadden hier in Rotterdam 
een krant, het Vrije Volk, een socialis-
tisch blad, en daar was een redacteur 
die iets had verzonnen om behoeftige 
mensen te helpen met goederen. Hij 
noemde zich Pieter Spreeuw, een 
spreeuw zit tenslotte in een boom, en 
ziet de verschillende moeilijkheden 
vanuit die boom: daar hebben ze 
geen bed, daar geen matras enzo-
voort. Hij riep de mensen die iets 
over hadden op dat te schenken aan 
mensen die het nodig hadden. Maar 
hierbij ontstond een probleem, om-
dat er zogenaamde a-socialen waren 
die hier misbruik van maakten. En de 
krant kon dat niet controleren. Dat 
zijn wij toen gaan doen. Mensen van 
Humanitas gingen bij die mensen op 
bezoek om te kijken of ze iets echt no-
dig hadden, en of er misschien nog 
andere maatschappelijke noden wa-
ren."Zo is het maatschappelijk werk 
in Rotterdam van de grond gekomen. 
In de loop der jaren is dat uitgebreid 
en hadden we secties voor onder an-
dere reclasseringswerk, oude-lie-
denzorg, kinderbescherming en hulp 
aan de soldaten in Indië. 

Gemeente-ambtenaren 
Het grootste voordeel in Rotterdam 
was het grote aantal gemeente-amb-
tenaren dat lid werd van Humanitas. 
Door de praktijkervaring die zij tij-
dens hun werk opdeden, konden zij 
veel betekenen voor de afdeling. 
Onze eerste, vrijwillige maatschappe-
lijk werker, Arend, was bijvoorbeeld 
ambtenaar bij de bank van 
lening."Op dezelfde manier deden  

we ook aan a-socialenzorg. Er was 
hier in Rotterdam een a-socialenwijk, 
Zuidplein-Nooddorp, een echte pro-
bleemwijk. Die mensen waren zo 
vreselijk a-sociaal, dat houd je niet 
voor mogelijk. De gemeente-ambte-
naren die daar regelmatig kwamen 
en lid waren van Humanitas, speelden 
de probleemgevallen door aan de 
verschillende secties.' De heer 
Rietveld vult aan: 'Die mensen daar 
werden door de omgeving vreselijk 
slecht behandeld, terwijl het toch ook 
gewoon mensen waren. Toen ik voor-
zitter was van de afdeling Rotterdam 
gingen mijn vrouw en ik altijd naar de 
kerstviering in Nooddorp. Dat werd 
zeer gewaardeerd. Het ging om men-
sen die best wel wisten dat ze sociaal 
tekort schoten. Het deed ze goed dat 
er een mevrouw en meneer tussen 
hen in zaten die hen als gewone men-
sen behandelden. Kijk, op zulke 
momenten had ik het gevoel dat ik 
bezig was met humanisme. Rotterdam 
bleek ook creatief bij het werven van 
nieuwe leden. Huiding: 'We zijn 
bijvoorbeeld een bibliotheek begon-
nen met oude boeken van leden van 
Humanitas. Die werden gratis 
uitgeleend. 

Leesportefeuilles 
Ook verzamelden we oude tijdschrif-
ten en maakten leesportefeuilles. 
Daarnaast organiseerden we ontspan-
ningsavonden voor de hele wijk, 
waarop dan ook iemand kwam uitleg-
gen wat Humanitas deed. Op deze 
wijze hebben we veel nieuwe leden 
gekregen en kreeg Humanitas voet 
aan de grond in Rotterdam. De echte 
erkenning van Humanitas in 
Rotterdam kwam echter met de 
watersnoodramp van 1953. Toen zijn 
we door de overheid erkend als 
maatschappelijke organisatie. Toen 
mochten wij ook meedoen met de 
hulpverlening. Zeeland was welis-
waar een gelovige provincie, maar er 
waren ook buitenkerkelijke groepen. 
We zijn heel trots geweest dat de 
overheid ons er toen zo bij heeft 
betrokken.' 

NYNKE ZWIERSTRA 
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Humanistische organisaties 

De HOS: 
humanisme via de ether 
De Humanistische 
Omroep Stichting, 

De HOS, vertolkt het 
humanistische gedach-

tengoed via de ether. 
Deze kleine zend-

gemachtigde maakt 
radio- en televisie-

programma's waarin 
het humanistisch 

gedachtengoed voor 
een zo breed mogelijk 

publiek toegankelijk 
wordt gemaakt. 

Dus geen verslagen van 
humanistische bijeen-

komsten, maar wel een 
indringende documen-

taire over een geestelijk 
raadsman in een 

brandwondencentrum. 

16 VAN MENS TOT MENS februari 1995 

Een zwerfster in Londen. De camera 
volgt haar gedurende meer dan een 
half uur intensief. Haar zwerftochten 
langs de straat, naar het opvanghuis 
in de Londense wijk Soho, haar con-
tacten, haar levensverhaal. Het is 
woensdagavond en de uitzending 
wordt verzorgd door de HOS, de 
Humanistische Omroep Stichting. 
Deze kleine zendgemachtigde ziet 
het als haar taak om het humanis-
tisch gedachtengoed via de ether te 
verspreiden. Met succes, want op 1 
februari ontvingen twee pro-
gramma-makers de J.B. Broeksz-
prijs. Deze Vara-prijs is vernoemd 
naar oud-Vara voorzitter Jan 
Broeksz. De prijs wordt sinds vijf-
tien jaar uitgeloofd aan radio- en te-
levisieprogramma's die bijdragen 
aan vermenselijking van de samen-
leving, culturele vorming van ach-
tergestelde groepen een grotere 
betrokkenheid van het brede pu-
bliek bij cultuur en maatschappij. 
Zowel een radio- als een televisie-
programma van de HOS werden on-
derscheiden. Vorig jaar ging de J.B. 
Broekszprijs ook al naar program-
mamakers van de HOS. 

Ook internationaal sco-
ren de programma's 
van de Hos hoog. Zo 
worden verschillende 
programma's aan bui-
tenlandse zenders ver-
kocht, zoals in Austra-
lië, Polen of Grieken-
land. 
Eén programma, 
De Ramp, werd in Ja-
pan zelfs onderschei-
den met de Morishige 
Award. Het Afrikaanse 
gezicht van Corneille 
viel in Amerika in de 
prijzen. 'Hiermee ver-
groot je je imago', 
meent 
directeur Rob van der 
Linden van de HOS. 
Het is geen toeval dat 

De HOS laat het 
dagelijks gezicht van 
het humanisme zien. 
Foto: Mandé 

de humanistische omroep wordt on-
derscheiden op haar inbreng in 
maatschappelijke 
vorming. De omroep brengt diep-
gravende documentaires en inter-
views die tot nadenken stemmen. 
`Wij moeten kwaliteit leveren', zegt 
Van der Linden. Dat moet op een 
journalistiek verantwoorde manier. 
Dat houdt in dat een zo groot moge-
lijk geïnteresseerde doelgroep 
wordt bereikt. 
De interne handel en wandel van 
humanistische organisaties als Hu-
manitas en het Humanistisch Ver-
bond wordt nauwelijks actief 
gevolgd. De HOS besteedt welis-
waar aandacht aan specifiek huma-
nistische thema's. Zo heeft de zen-
der begin dit jaar een aantal por-
tretten van humanisten op de radio 
gebracht, zoals de hoogleraar me-
dische ethiek Heleen Dupuis en de 
dichter Herman Coenen. Maar 
voorop staat het uitdragen van het 
humanistisch gedachtengoed op 
een manier die aansluit bij de bele-
vingswereld van een breed 
publiek. Het standaard verspreiden 
van de nestgeur verhoudt zich daar 
niet mee. 
`Want radio en televisie zijn daar 
niet voor', zegt Van der Linden. 'We 
hebben toegang tot een medium 
dat zich richt op een breed publiek. 
Wij besteden aandacht aan het 
expliciete humanisme, de prakti-
sche uitingsvorm. Onze program-
ma's zijn een weerslag van de theo-
rieën in het humanisme. Onze kij-
kers bestaan slechts voor een klein 
deel uit humanisten. Wij richten ons 
op een veel grotere groep geïnte-
resseerden. Van de buitenkerkelij-
ken in Nederland, dat is bijna de 
helft van alle Nederlanders, heeft 
de helft affiniteit met het huma-
nisme. Vergelijk een actieve huma-
nist maar met een actief lid van een 
politieke partij, die regelmatig par-
tijvergaderingen bezoekt. Maar er 
zijn nog veel meer mensen die 
geen lid zijn, maar die wel op de 
partij stemmen.' 

HENK VLAMING 



Inhaalpensioen (2) 
In de vorige aflevering 
van deze rubriek werd 
ingegaan op enkele uit-
spraken van het Europese 
Hof van Justitie over pen-
sioenrechten van vrou-
wen. Werkende vrouwen, 
die in het verleden we-
gens huwelijk of deeltijd-
werk waren uitgesloten 
van deelname aan een 
pensioenregeling, kun-
nen dat met terugwer-
kende kracht herstellen. 
In sommige gevallen zelfs 
tot april 1976. Zo hebben 
zij dus toch recht op 'aan-
sluiting', wat neerkomt op 
pensioenopbouw met te-
rugwerkende kracht, het 
`inhaalpensioen'. 

Wie nu meent onmiddel-
lijk pensioenrechten te 
kunnen claimen over 
een lange periode 
waarin men onterecht uit 
het pensioenfonds werd 
geweerd, juicht te vroeg. 
Want de Europese rech-
ter liet in zijn uitspraak 
nadrukkelijk de moge-
lijkheid open dat pen-
sioenfondsen een be-
1-°eP kunnen doen op 
geldende verjaringster-
mijnen. En volgens veel 
Pensioenfondsen geldt 
voor een aanspraak op 
Pensioen een verja-
ringstermijn van vijf 
jaar. Dat zou betekenen 
dat de terugwerkende 
kracht beperkt blijft tot 
„reen periode van vijf jaar. 
Het laatste woord is 
daarover nog niet ge-
zegd. Er wordt alweer 
°" \rer geprocedeerd. Het 
Pensioenfonds voor 
Werknemers in de ge-
2°11-dheidszorg en de 
2?rgsector, PGGM, heeft 
vlet OP de uitkomst wil-
-n  Wachten en de rech- 

ten van deeltijders er-
kend. Als pensioenfonds 
voor een sector met rela-
tief veel deeltijders zal 
PGGM de pensioenen 
van deze vrouwen als-
nog volledig repareren. 
Ook voor de premiebe-
taling heeft PGGM een 
regeling getroffen. Wie 
meent in aanmerking te 
komen voor 'inhaalpen-
sioen' van PGGM, doet 
er goed aan zich zo snel 
mogelijk bij dit pen-
sioenfonds te melden. 
Ook het pensioenfonds 
voor ambtenaren, ABP, 
heeft een meldpunt in-
gericht voor buitenge-
sloten deeltijders. Naar 
verwachting zal ook ABP 
repareren, mits het aan-
tal meldingen beperkt 
blijft. Bij DETAM (detail-
handel, schoonmaakbe-
drijven etc.), waarbij 
een reeks pensioenfond-
sen is aangesloten, gaat 
het om nog veel meer 
deeltijders dan bij 
PGGM. Het is nog ondui-
delijk wat DETAM gaat 
doen. Buiten de pen-
sioenfondsen zelf is er 
nog een centraal meld-
punt, het Instituut Vrouw 
en Arbeid in Den Haag 
(tel. 070 - 3247766), 
waar vrouwen informatie 
en rechtshulp kunnen 
krijgen. 

Tandarts en 
ziekenfonds 
Vanaf 1 januari is het 
grootste deel van de 
tandheelkundige hulp uit 
het ziekenfonds verdwe-
nen. Om te kunnen be-
oordelen of het zin heeft 
een aanvullende verzeke-
ring te sluiten, wil ik we-
ten wat nog wel door het 
ziekenfonds vergoed 
wordt. 

Voor volwassenen vanaf 
19 jaar blijft de perio-
dieke controle één keer 
per jaar vergoed. In 
overleg met de tandarts 
kan deze controle, als 
dat nodig is, vaker dan 
één keer per jaar plaats-
vinden. De jaarlijkse 
controle is voor zieken-
fondsverzekerden een 
voorwaarde om ook het 
jaar daarop voor vergoe-
ding in aanmerking te 
komen. Verder blijven 
vergoed: het onderzoek 
naar de oorzaak van 
klachten, wegnemen van 
scherpe randen van ge-
bitselementen, opspo-
ren en wegnemen van 
protheseklachten, voor-
schrijven van genees-
middelen, instructie van 
mondhygiëne, verwijde-
ren van tandsteen, ver-
wijzen naar een tan-
darts-specialist en chi-
rurgische 
tandheelkundige hulp 
door een specialist. Alle 
andere behandelingen, 
zoals vullen of trekken 
van een kies, moet u dus 
zelf betalen. Alleen als 
er sprake is van zeer 
ernstige afwijkingen 
blijven deze voorzienin-
gen vergoed. Ook be-
handelingen, waarmee 
een begin gemaakt is 
vóór 5 november 1994 of 
die vóór die datum bij 
het ziekenfonds zijn aan-
gevraagd, worden nog 
vergoed. 
Voor jongeren tot 19 jaar 
blijft het grootste deel 
van de tandheelkundige 
hulp gewoon verzekerd. 
Maar ook voor hen ver-
andert er het een en an-
der: kronen, bruggen, 
gegoten vullingen en or-
thodontie (o.a. beugels) 
worden niet langer ver-
goed via de hoofdverze-
kering. 

Samenwonen en AOW 
Begin dit jaar ontstond 
flinke beroering over de 
bewering van de Sociale 
VerzekeringsBank dat ou-
dere ongetrouwde sa-
menwoners op grote  

schaal niet zouden opge-
ven dat zij samenwonen. 
Daardoor zouden zij ten 
onrechte teveel AOW op-
strijken. Wanneer is ei-
genlijk sprake van sa-
menwonen en wanneer 
heeft dit consequenties 
voor de hoogte van de 
AOW? 

Als twee ongehuwde 
AOW-ers 'duurzaam een 
gezamenlijke huishou- 
ding voeren', raken zij 
hun ongehuwden-AOW 
kwijt en ontvangen 
voortaan het gehuwden-
pensioen. Dat is het ge-
val als zij gezamenlijk 
voorzien in de huisves-
ting en als bovendien 
beiden een bijdrage le-
veren in de kosten van 
de huishouding of op 
een andere manier in el-
kaars verzorging voor-
zien. Dat kan blijken uit: 
een huurcontract dat op 
beider naam staat, een 
huishoudpot waaruit 
beide partners putten, 
het hebben van een ge-
zamenlijke giroreke-
ning, het gezamenlijk 
aanschaffen van duur-
zame gebruiksartikelen 
etc. Bovendien moet 
zo'n gezamenlijke huis-
houding 'duurzaam' zijn. 
Daarbij is van belang of 
de betrokkenen zelf hun 
gezamenlijke huishou-
ding als duurzaam erva-
ren. Dit kan al na een 
maand het geval zijn. 
Als de betrokkenen aan-
geven dat zij hun huis-
houding niet als duur-
zaam ervaren, wordt een 
kennismakingsperiode 
gehanteerd. Na drie 
maanden wordt de geza-
menlijke huishouding in 
ieder geval als duur-
zaam gezien, ook al vin-
den betrokkenen zelf 
dat helemaal niet. Bij 
een LAT-relatie is er 
geen sprake van zo'n 
gezamenlijke huishou-
ding, want de partners 
houden dan elk hun ei-
gen woning aan. 

TON VAN DE BRINK 

februari 1995 VAN MENS TOT MENS 17 



KORTVAN STOF 

Aidsbestrijding 
In de wereld van aidspre-
ventie en -bestrijding is 
een grote herschikking 
uitgevoerd. De centrale 
organisatie is nu de 
Stichting Aids Fonds, 
gevestigd op de Keizers-
gracht 390-392 in Am-
sterdam. telefoon 020-
62.62.669, fax 62.75.221. 
De Aids-Infolijn is op 
werkdagen van 14.00 tot 
22.00 uur bereikbaar op 
06-02.22.220. De functie 
Aids & Drugs is onderge-
bracht bij het NIAD, post-
bus 725, 3500 AS Utrecht, 
telefoon 030-34.13.00, 
fax 31.63.62. Voor coor-
dinatie en aids-voorlich-
ting aan migranten is het 
adres nu Bureau Voor-
lichting Gezondheids-
zorg Buitenlanders, post-
bus 8, 3300 CB Utrecht, 
telefoon 030-97.11.44, 
fax 97.11.11. 

Manifestatie 
12 maart organiseren Hi-
vos (het Humanistisch In-
stituut voor Ontwikke-
lingssamenwerking), het 
Hom (Humanistisch 
Overleg Mensenrechten) 
en de Tibet Support 
Groep Nederland in 
Utrecht een manifestatie 
over Tibetaanse vrouwen 
in Tibet en in balling-
schap. Op het program-
ma onder andere voorle-
zing van een rede van de 
Dalai Lama, een video 
over het verzet van in-
middels gevluchte Tibe-
taanse nonnen en Tibe-
taanse muziek. Verschil-
lende groepen van 
vrouwen en Boeddhisten 
en Tibet ondersteunende 
groepen geven aanvul-
lende informatie. Ook 
kunt u Tibetaanse hapjes 
proeven. Aanvang 12.30 
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uur, einde volgens de 
planning 17.45 uur. En-
tree f 7.50. Informatie: 
030-39.21.34 of 39.21.00, 
vraag naar Ellen Verwiel. 

Korrelatie 
U hebt het waarschijnlijk 
nooit geteld, maar onge-
veer honderd keer per 
jaar verschijnt aan het 
eind van een programma 
op de Nederlandse TV 
het telefoonnummer van 
de Stichting Korrelatie. 
Dat betekent dat zo'n 
honderd keer per jaar 
kijkers na afloop van een 
TV-programma in de ge-
legenheid worden ge-
steld met hun problemen 
de hulplijn van Korrelatie 
te bellen. De vraag is: na 
wèlke programma's. 
`Voorwaarde is dat in een 
programma de persoon-
lijke ervaringen van 
mensen naar voren ko-
men' legt opvangcoCirdi-
nator Marjolein Nieuwen-
kuiper uit in het blad 
`Korrelatie signaleert'. 
Een persoonlijk pro-
bleem op de televisie 
geeft in de huiskamer 
niet alleen herkenning, 
maar ook erkenning. Het 
betekent dat jouw pro-
bleem er mag zijn. De 
veronderstelling dat een 
onderwerp heel 'zwaar' 
moet zijn om bij Korrela-
tie aan te kloppen gaat 
volgens Nieuwenkuiper 
niet altijd op. Zo kregen 
de hulpverleners verras-
send veel en aangrij- 

pende hulpvragen na 
een programma over 
mensen met extreme 
angst voor de tandarts en 
over kinderen die gepest 
worden op school. 
Korrelatie let in principe 
niet op de kwaliteit van 
een programma, maar al-
leen op wat het thuis te 
weeg kan brengen. 
Vooraf bekijken van tevo-
ren opgenomen pro-
gramma's is nodig bij 
een beslissing om de op-
vang al dan niet te ver-
zorgen. Bij actualiteiten-
rubrieken kan dat uiter-
aard niet. Het initiatief 
om Korrelatie in te scha-
kelen kan uitgaan van de 
programma-makers maar 
ook van Korrelatie zelf. 
Overigens hebben de 
omroepen gemerkt dat 
ook een vrijwilligersor-
ganisatie niet van lucht 
kan leven. Zij dienen te-
genwoordig bij te dragen 
in de kosten. 

Oost-Europa 
Op het Europese Huma-
nistisch Congres in de 
zomer van 1993 te Berlijn 
hebben de aanwezige 
humanistische organisa-
ties geconstateerd dat 
het zeer gewenst is dat 
de internationale huma-
nistische beweging zich 
duidelijker richt op Oost-
Europa. Humanistische 
organisaties en groepe-
ringen in deze landen 
slagen er tot dusver niet 
in om in de voormalige 
Oostblok-landen een 
voet aan de grond te krij-
gen. De Europese Huma-
nistische Federatie (waar 
Humanitas ook in partici-
peert) heeft daarom 
sinds kort een secretari-
aat voor Oost-Europa ge-
vestigd in Berlijn. De 
hoofdtaken van dit secre- 

tariaat: de coordinatie 
van contacten en relaties 
tussen Oost en West; ini-
tiëren en ontwikkelen 
van een basis voor uit-
wisseling; kennisover-
dracht en ten slotte het 
organiseren van prakti-
sche en financiële onder-
steuning. Er zijn vele 
plannen om een en an-
der in de toekomst 
(1995/1996) vanuit dit se-
cretariaat te realiseren. 

Gezondheids-zorgen 
In de gezondheidszorg 
voor bejaarden dreigt 
een ramp, aldus dr. T. 
Hilkemeijer in een ad-
vies aan de Raad voor 
het Ouderenbeleid. Tot 
2000 zullen er minstens 
25.000 ouderen zijn, die 
behoefte hebben aan ge-
riatrische hulp in een zie-
kenhuis. Maar met de nu 
beschikbare bedden 
kunnen er hoogstens 
8000 geholpen worden. 
En het aantal geriatri-
sche afdelingen in zie-
kenhuizen neemt mo-
menteel eerder af dan 
toe. Bovendien dreigt 
ook een tekort aan geria-
ters. In heel Nederland 
zijn er nu 44. Rond de 
eeuwwisseling zou dat 
aantal in de buurt van de 
170 moeten liggen. Dat is 
over vijf jaar en toevallig 
of niet, de opleiding tot 
geriater duurt ook zo'n 
jaar of vijf. Dr. Hilkeme-
ijer vindt dat de betrok-
ken zorg-verleners snel 
de koppen bij elkaar 
moeten steken. Als daar-
bij niet alleen de zieken-, 
verpleeg- en verzor-
gingshuizen worden be-
trokken maar ook de 
thuiszorg, de huisartsen, 
de geestelijke gezond-
heidszorg, het maat-
schappelijk werk en het 
vrijwilligerswerk (jaze-
ker!) kan de behoefte 
aan hulp op tijd duidelijk 
worden. Ouderen kun-
nen dan meer op maat 
worden geholpen en het 
aantal opnamen in zie-
kenhuizen kan wellicht 
worden beperkt. 

De help-letter voor de 
Kryptozin 

van februari is een 



Rouwverwerking 
In Van Mens tot Mens van oktober is bij het arti-
kel 'Niets is zo gewoon als de dood, maar wel in-
grijpend' een overzicht opgenomen van plaatsen 
en streken waar een groep actief is met rouwver-
werking. Voorzitter Van Hoek maakt de redactie 
er op attent dat de groep 'Samen verwerken' van 
de afdeling Dordrecht niet werd vermeld. Vanuit 
die werkgroep is enkele maanden geleden ook 
een gespreksgroep 'Praten over de dood' ge-
start. Telefoon voor informatie: 078-31.16.08. 

Contributie (II) 
Op pagina 18 van de laatste Van Mens tot Mens 
van 1994 werden de nieuwe bedragen voor con-
tributies en donaties van Humanitas vermeld. 
Niet vermeld werd het bedrag dat leden met 
toestemming van de penningmeester betalen als 
zij de normale contributie niet (meer) kunnen 
opbrengen. Met ingang van 1995 is dit bedrag 
vastgesteld op f 12,50 per jaar. 

Van Multatuli 
tot Erasmus 
Tot grote 
schande van de 
redactie is in het 
vorige nummer 
van Van Mens tot 
Mens een foto 
van Multatuli bij 
het interview met 
Erasmus afge-
drukt. Wij heb-
ben terecht een 
aantal reacties van oplettende lezers mogen ont-
vangen. Hierbij alsnog de echte Erasmus. 
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SJAIrEN LAND 
Tentoonstelling 
Van 10 maart tot 14 april 
kunt u in het Stadskan-
toor van Leeuwarden 
aan het Oldehoofster-
kerkhof 2 een kijkje ne-
men bij een tentoonstel-
ling over het door de 
gemeente Leeuwarden 
gesteunde werk van 
Zimfep, een partneror-
ganisatie van Hivos in 
Zimbabwe. Zimfep be-
heert een tiental scholen 
en twaalf speciale pro-
jecten voor oud-leerlin-
gen en is betrokken bij 
zestien cooperaties. In 
dit circuit worden kans-
arme jongeren opgeleid 
tot metselaar, timmer-
man, kok, landbouwer 
of textielbewerker. Na 
de opleiding helpt Zim-
fep bij het vinden van 
werk, want scholing zon-
der werk is natuurlijk 
een verloren investe-
ring. De tentoonstelling 
is open tijdens de kan-
tooruren op maandag 
temvrijdag van 9.00 - i  
*.,-6 - 00 uur en donder-
dagavond van 18.00 -
19.30 uur. 

4  jaar in touw 
1 2  december vierden 
Lde achttien vrijwilligers 
het 45-jarig bestaan van 
de Sectie Ouderen van 

Mevrouw 
in Haarlem. 

1.,"<tevrouw J. Smit-Vinger-
"°ed was van het begin 
af aan betrokken bij het 
werk van de sectie, 
waarschijnlijk de eerste 
binnen

e  
Humanitas die 

l.,1e1-1  speciaal op oude-
-6-'11  richtte. En ondanks 
,,,'"`aar leeftijd (nu 89) 
werkt ze nog steeds mee 
aande organisatie van ci  

D 

vakantietrips voor 

der  --- g-tochten met de bus, 

ziekenbezoek, biblio-
theek aan huis, een kle-
dingdepot en gezamen-
lijke bijeenkomsten voor 
buitenkerkelijken op de 
kerstavond zijn activitei-
ten die zij zich herinnert 
uit de beginjaren. Korte 
vakanties voor ouderen 
zijn nog altijd een be-
langrijke activiteit van 
de sectie ouderen in 
Haarlem. Er was een tijd 
dat de vrijwilligers de fi-
nanciering regelden 
door elke week twee 
kwartjes bij de mensen 
thuis op te halen en ook 
de lotenverkoop kwam 
ten goede aan het va-
kantiewerk. 
Per bus gingen als regel 
zes minder validen en 
vier vrijwilligers mee, 
tegenwoordig ook licht 
dementerenden. De 
leeftijd van de deelne-
mers ligt inmiddels tus-
sen de 82 en 94 jaar! 
Mevrouw Smit heeft nog 
veel meer vrijwilligers-
werk verzet, voor de 
NVSH, de Foresters en 
de buurtvereniging. Dat 
vrijwilligerswerk ook 
voor de vrijwilliger zelf 
heel belangrijk kan'zijn 
ondervond zij vooral na 
het overlijden van haar 
man. Juist toen heeft dit 
werk, met alle drukte 
die er bij hoort, haar le-
ven meer betekenis ge-
geven. 

Nieuwjaar voor het 
eerst samen gevierd 
Humanisten zijn niet bij-
gelovig. Dat bleek be-
gin januari, op vrijdag 
de dertiende in Utrecht. 
In een van de gebou-
wen van de Universiteit 
voor Humanistiek hiel-
den Humanitas, het Hu-
manistisch Verbond en  

de Universiteit voor Hu-
manistiek samen hun 
nieuwjaarsbijeenkomst. 
Het was druk, het was 
gezellig, de drie spre-
kers hielden het kort en 
bondig. Algemene 
boodschap: er zit meer 
samenwerking in de 
lucht, een bijeenkomst 
als deze (voor het eerst 
in bijna 50 jaar!) is daar 
het bewijs van. 
Een belangrijk punt van 
aandacht in 1995 is 
(naast de jubileumvie-
ringen) het van de 
grond komen van een 
humanistisch 'kennis-
centrum'. Een vorm van 
samenwerking, die er 
toe moet leiden dat hu-
manistische visies op 
de samenleving meer 
aan de orde worden ge-
steld dan tot dusver en  

in breder verband. 'We 
willen het talent binnen 
de humanistische bewe-
ging opsporen en meer 
leden er toe brengen 
actief te participeren' 
stelde Paul Cliteur, 
voorzitter van het Hu-
manistisch Verbond. 
`Ideeën genoeg om 
mee aan het werk te 
gaan' vond George 
Brouwer van Humanitas. 
`Wat ons bindt is be-
langrijker dan dat 
waarin wij verschillen' 
liet de verhinderde rec-
tor magnificus van de 
humanistische universi-
teit voorlezen. Natuur-
lijk kan niet iedereen 
op een late vrijdagmid-
dag naar Utrecht ko-
men. Maar zoals wel 
eens meer: de afwezi-
gen hadden ongelijk. 
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HALTEKREET 	  

Werk verdelen 
Op 29 januari 1995 is de eerste dis-
trictsraad van het District Noord van 
Humanitas bijeen geweest. Na de in-
stallatie van het nieuwe districtsbe-
stuur en de afhandeling van bestuur-
lijke zaken hebben wij een presenta-
tie gegeven van de vier hoofddoelen 
van onze vereniging. 
Hierbij waren zowel de doelgroepen 
als de vrijwilligers onderwerp van 
interviews. Wat toen een bijkomstig-
heid bleek, is nu voor mij reden voor 
een hartekreet. Wat bleek? De mees-
ten van onze vrijwilligers verrichtten 
nog niet, of niet meer, betaalde ar-
beid. Zij gaven allen aan dat zij erg 
graag een baan wilden. Zij zouden 
graag vrijwilligerswerk verrichten 
naast een betaalde baan en niet van-
uit een uitkeringssituatie. Een duide-
lijk arbeidsmarktprobleem lijkt mij. 
Wat is de situatie? Onze regering • 
probeert banen te scheppen. Echter, 
de industrie en commerciële dienst-
verlening worden zodanig gekort dat 
ook hier geen banen bijkomen en de 
werkdruk alleen maar toeneemt. Ook 
subsidies voor werkgelegenheids-
projecten worden zodanig vermin-
derd dat eigenlijk alleen diegenen 
hierbij baat vinden, van wie met 
hoge waarschijnlijkheid succes kan 
worden verwacht. Steeds minder 
mensen moeten het geld verdienen 
voor ons allen. De werkdruk is zeer 
hoog, ons land heeft op een na het 
hoogste arbeidsrendement in de we-
reld. Na relatief korte tijd knappen 
mensen hier op af en de volgende 
groep sterken en goed opgeleiden 
wordt aangesteld. De mensen die 
iets minder zijn dan de heel goeden 
komen niet aan de beurt. Elke ar-
beidsmarktpolitiek die niet van een 
geheel nieuwe visie uitgaat leidt 
hierop schipbreuk. Alleen een rigou-
reuze arbeidstijdverkorting, gekop-
peld aan een machinetijd-verlenging, 
kan hierin redding brengen. 
Wat leert de geschiedenis hierover? 
In 1919 werd via wetgeving de werk-
tijd in één stap teruggebracht van 64  

uur per week naar 48 uur per week. 
De werkgevers jammerden dat dit 
het einde van de industrie zou zijn. 
De regering stelde dat de werkge-
vers konden kiezen tussen hun cre-
ativiteit en organisatietalent gebrui-
ken om dit probleem op te lossen of 
een revolutie ondergaan zoals in Ber-
lijn en andere hoofdsteden. Denk er 
om, ook in ons land dreigde zoiets. 
En het is hen gelukt, dat weten we 
nu. 
Ik wil niet gelijk de revolutie predi-
ken, maar ik word wel nijdig als ik 
alle tegenwerpingen hoor tegen ar-
beidstijdverkorting. Het is gewoon 
gemakzucht en de weerzin tegen 
verandering die de werkgevers 
doen volharden in hun afwijzing, een 
afwijzing die in feite niet past bij de 
sociale plichten die ook de industrie 
jegens de samenleving heeft. Deze 
uitstoot van de arbeidsmarkt is een 
van de belangrijkste oorzaken van 
het opvlammen van fanatisme en 
vreemdelingenhaat - en dan maak ik 
geen verschil tussen fanatisme van 
rechts of van links. Beiden voeren tot 
geweld dat vergelijkbaar is met re-
volutionair geweld. 
Met een omweg ben ik weer terug 
bij Humanitas. Immers, een van onze 
zorgpunten is het bestrijden van fa-
natisme omdat wij dit afwijzen vanuit 
onze humanistische instelling. Zou 
het iets zijn voor Humanitas om bo-
venstaande hartekreet eens nader uit 
te werken? Vanuit onze doelstelling 
`samenlevingsopbouw' zouden wij 
ons zo kunnen mengen in de discus-
sie over maatschappijvernieuwing 
die onafwendbaar op ons afkomt. 
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