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Utrecht 
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verhuisd 

Eens in de twee jaar kent 
het Mr A.E. Ribbius Pelle-
tierfonds een prijs toe aan 
een man of vrouw, die 
zich voor vrouwen(eman-
cipatie) heeft ingezet van-
uit een humanistische le-
venshouding. Daarmee 
wil het fonds humanisme 
en vrouwenemancipatie in 
theorie èn praktijk een 
steuntje in de rug geven. 
Ook dit jaar wordt die 
prijs uitgereikt en wel op 
de middag voor de avond 
van de AVA (Algemene 
Vergadering van Afge-
vaardigen) van Humani- 

De HSHB/HBB is ver-
huisd. Sinds 1 oktober 
zijn de landelijke dien-
sten te vinden op het 
adres Overschiestraat, 
57 postbus 90118, 1006 
BC Amsterdam. 
De nieuwe telefoon-
nummers zijn 020- 

tas: 4 november van 
15.30-17.45 uur in 'Ot-
tone', Kromme Nieuwe 
Gracht 62 in Utrecht. De 
Universiteit voor Humanis-
tiek zorgt mede voor de 
organisatie. Yvonne van 
Wagensveld (voorzitter 
van het fonds) opent, me-
vrouw M.W.M. Vos-van 
Gortel (lid Raad van State) 
reikt de prijs uit en Ma-
thilde Santing zingt. De 
toegang is gratis. En de 
afstand naar Amersfoort is 
betrekkelijk gering. Le-
den van Humanitas zijn 
van harte uitgenodigd. 

40.86.666 (algemeen) 
en 020-40.86.555 (con-
sumentenzaken). 

De HSHB/HBB is ook 
per fax bereikbaar: 
020-40.68.500. 

Erelid overleden 
Op 10 oktober is een bijzonder mens overleden: Cor Swiebel, erelid van Huma- 

nitas, in de periode 1957-1977 lid van het hoofdbestuur, vice-voorzitter en lid 
van vele belangrijke commissies en besturen van Humanitas. Hij werd 84 jaar. 

Humanitas gedenkt hem met veel waardering voor al wat hij voor de vereniging 
heeft betekend. 
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Al vanaf 1982 is de Stich-
ting Humanitas Verstan-

delijk Gehandicapten 
Zorg (VGZ) actief met 

zorg en huisvesting voor 
verstandelijk gehandi-

capte mensen. Sinds kort 
heeft de Stichting Huma-

nitas VGZ een nieuwe 
naam: Stichting Humani-
tas voor Dienstverlening 

aan Mensen met een Han-
dicap (DMH). Niet alleen 

de naam is veranderd. De 
wensen van verstandelijk 

gehandicapten worden 
steeds meer uitgangspunt 
van de zorg. En dat is wel 
eens anders geweest. Van 
Mens tot Mens sprak met 

ouders, verzorgers en 
verstandelijk 

gehandicapten. 

'Rem 
heeft K 

Trui ac r_re,Ize  
naar 

`Er loopt hier zoveel gemotiveerd 
personeel rond. Er is nergens mat-
heid, maar gedrevenheid. Mensen 
staan voor honderd procent achter 
hun werk, dat stralen ze uit. En de 
bewoners bloeien op door het sim-
pele hebben van een eigen woning. 
Ze hebben een open houding naar 
de samenleving. In de kern is onze 
aanpak over de hele spanbreedte 
grote winst.' 
Bert Reintjes praat met groot en-
thousiasme over het werk van DMH, 
voorheen de Stichting Humanitas 
VGZ. Terecht, want deze organisa-
tie werkt hard aan het verbeteren 
van de leefsituatie van mensen met 
een verstandelijke handicap. 
`Voor de toekomst wens ik DMH toe  

dat er nóg meer sprake zal zijn van 
integratie van de gehandicapte 
mens. Dat mensen met een handi-
cap niet meer in aparte woonvoor-
zieningen wonen.' zegt Reintjes. 
`Wij moeten het normaler gaan vin-
den dat gehandicapte mensen als 
huiszoekende staan ingeschreven 
en via dat kanaal aan zelfstandige 
woonruimte komen. Dan moet je de 
zorg-vraag goed organiseren. Wij 
als hulpverleners zouden over zo'n 
jaar of vijf zorg moeten aanbieden 
die meer lijkt op thuiszorg. Er zou 
een basisvoorziening moeten zijn 
van waaruit de hulpverlener ver-
trekt naar de persoon die zorg 
vraagt. En de grondhouding daarbij 
zou moeten zijn: ik ben aanvullend, 
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ik kom hier de gevraagde zorg leve-
ren en dan ben ik weer weg.' 

Profiel 
Dat is wel eens anders geweest, 
ook binnen Humanitas. 
De eerste voorzieningen voor ver-
standelijk gehandicapten voldeden 
minder aan het gewenste profiel 
(aanvullende zorgverlening aan 
mensen met recht op zelfbeschik-
king) dan nu voor wenselijk wordt 
gehouden. De laatste jaren is VGZ 
dan ook veel bezig geweest met 
het doorvoeren van veranderingen 
in de zorg. 
'De Humanistische grondslag was 
er wel in ons werk, maar minder 
geoperationaliseerd', zegt Rein-
tjes. 'In alle huizen werd gezocht 
naar een manier van werken, maar 
het had nog geen fundament. Men-
sen zochten en vroegen de stich-
ting ook om een kapstok: waarop 
moeten we letten, wat wordt van ons 
verwacht, hoe kunnen we die zorg 	tjes. 'Anders kun je niet groeien als 
goed handen en voeten geven?.' 	mens, niet je eigenheid ontwikke- 
De humanistische visie van DMH 

	
len. Dan hebben we de taxatie-

komt tegenwoordig tot uiting in de schaal, het instrument waarmee we 
manier waarop verstandelijk ge- 	inzichtelijk kunnen maken wat de 
handicapten wonen. 'Geen hokjes 	mate van dienstverlening is die 
meer van elf vierkante meter, maar voor iemand nodig en wenselijk is. 
fatsoenlijke huisvesting', zegt Rein- En dan natuurlijk de werkwijze van 

Negeren of integreren 
Niet altijd was onze Nederlandse samenleving verstandelijk gehandi-
capte medemensen goed gezind. Tot ver in de negentiende eeuw 
werden mensen met een verstandelijke handicap verwaarloosd. Al-
leen familieleden onfermden zich soms over hen. Lange tijd heerste 
de opvatting: negeren of segrereren (afzonderen). Verstandelijk ge-
handicapten zochten hun toevlucht in kloosters of ze kwamen in het 
'dolhuis' terecht. Vanaf het moment dat er wat meer aandacht was 
voor de problemen van mensen met een verstandelijke handicap, 
was die aandacht vooral gericht op bescherming van de maatschap-
pij tegen het gedrag van die personen. Pas in het midden van de 
twintigste eeuw, in de vijftiger en zestiger jaren, kwam er een omslag 
in het benaderen van de problemen rondom verstandelijk gehandi-
capten. Men streefde niet langer afzondering na, maar integratie. 
Vooral de laatste jaren is een trend gaande waarbij de wensen van 
ouders en zwakzinnigen zelf uitgangspunt vormen voor het samen-
stellen van een pakket aan zorg. 

het personeel. Je wilt aan de ene 
kant het zelfbeschikkingsrecht op-
timale kansen geven, desnoods 
met het nemen van risico's. En toch 
heb je te maken met mensen die 
daar komen wonen omdat ze 
dienstverlening nodig hebben. Dat 
legt veel druk op het personeel. Er 
is meer afstand en minder greep 
op het proces dan wanneer je maar 
één voordeur hebt, waar iedereen 
doorheen moet. Het vereist een an-
dere grondhouding. Daarover is 
veel overleg in de centra en men-
sen worden speciaal getraind. Bo-
vendien kan men altijd een beroep 
doen op ondersteuning vanuit het 
Centraal Bureau.' 

Euforie 
Niet alleen in de top van de organi-
satie VGZ/DMH heerst euforie over 
de jongste aanpak. Verstandelijk 
gehandicapten en hun ouders zijn 
minstens zo enthousiast. 'Roos heeft 
het in het centrum reuze naar haar 
zin. Ze kan zichzelf goed verzorgen, 
alleen met het huishoudelijk werk 
heeft ze nog wat moeite', vertelt 
meneer Kuipers uit Appingedam, de 
vader van Roos. Roos woont in het 
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wooncentrum in Ter Apel. Kuipers 
zit in de pas opgerichte ouderraad. 
'Dit wooncentrum is voor Roos de 
beste keuze', vervolgt Kuipers. 'Bij 
Humanitas mag ieder zelf denken 
wat hij wil en dat vinden wij belang-
rijk.' 
Het doel van de ouderraad is de 
belangenbehartiging van de ge-
handicapte bewoners en hun ou-
ders. Zo mogelijk wil de raad de 
bewoners betrekken bij de belan-
genbehartiging en toewerken naar 
een bewonersraad. Er is recent een 
samenwerkingsovereenkomst tus-
sen ouderraad en Humanitas tot 
stand gekomen, waarin de verschil-
lende bevoegdheden geregeld 
zijn. 
`Humanitas is nu zover dat ze eerst 
naar de mensen kijkt', zegt Henk 
Hamming, manager van het nieuwe 
wooncentrum voor verstandelijk 
gehandicapten in Lochem, een 
woonvoorziening waar mensen met 
een verstandelijke handicap hun ei-
gen woningen hebben. Hij is even-
eens manager van een nabijgele-
gen instelling in Warnsveld. Henk 
is zo ongeveer vanaf het eerste uur 
bij Humanitas VGZ betrokken. 

Duidelijke behoefte 
`De huisvesting die Humanitas des-
tijds in Warnsveld opzette, voorzag 
in een duidelijke behoefte, omdat 
er voordien vooral confessionele 
voorzieningen waren. Het voldeed 
ook volledig aan de voorschriften 
van het ministerie van WVC des-
tijds. Maar de ontwikkelingen heb-
ben sindsdien niet stilgestaan. Het 
was toen allemaal erg gericht op de 
voorziening. Daar moesten de men-
sen maar in passen. De richtlijnen 
zijn nog steeds heel star. Wil je dus 
anders werken en bouwen, dan 
moet je daar veel voor doen. Je 
moet staan achter je visie. Achter 
het zelfbeschikkingsrecht van men-
sen. Oók van verstandelijk gehandi-
capten. Mensen hebben recht op 
goede zorg en op goed wonen. Het 
lijkt mij niet prettig om je leven lang 
op elf vierkante meter te moeten 
slijten, samen met twintig mensen 
die je niet zelf hebt gekozen.' 
Mensen moeten volgens Henk niet 
te veel, maar ook niet te weinig 
zorg krijgen. 'Want mensen wonen 
hier niet voor niets. Hun verstande-
lijke handicap kun je niet wegpoet-
sen. Veel verstandelijk gehandi-
capten hebben moeite met reke-
nen. Dan is het moeilijk om met 
geld om te gaan. Dat kunnen wij 
eventueel voor ze doen. Sommigen 
kunnen vrijwel zelfstandig functio-
neren, anderen hebben van A tot Z 
begeleiding nodig. Maar ook voor 
die mensen geldt een eigen verant-
woordelijkheid. De vraag is alleen: 
waar ligt de grens? Elk mens groeit 
en die kans moet je hem ook ge-
ven.' 

Zorgelijk ingesteld 
Er zijn ouders die helemaal achter 
deze lijn staan. Maar andere ouders 
zijn zorgelijk ingesteld en zien dat 
graag terug in de begeleiding. 'Wij 
blijven daarover altijd in gesprek 
met ouders', zegt Hamming. 'Maar 
we staan voor onze visie en maken 
tegelijkertijd duidelijk dat we 
daarin niet grenzeloos zijn. Als je te-
veel wilt normaliseren, stel je te 
hoge eisen aan mensen. Je moet aan 

`Tranen in 
mijn ogen' 
Alexander, bewoner van een van 
de flats van het nieuwe wooncen-
trum in Lochem, is ronduit enthou-
siast. 'Toen ik hier voor het eerst 
binnenkwam, kreeg ik tranen in 
mijn ogen, zo mooi vond ik het.' 
Alexander stelt er een eer in zijn 
flat zo mooi te houden als hij was. 
Het huis ruikt naar schoonmaak-
middel en hij vertelt hoe hij twee 
dagen voor hij op vakantie gaat, 
al vrij neemt om nog even het 
hele huis te poetsen. 'Ik ben heel 
erg blij met dit huis, ik had nooit 
gedacht dat ik nog ooit in zo'n 
mooi huis zou komen wonen', ver-
telt hij, terwijl hij de slaapkamer 
laat zien en de eigen badkamer 
met toilet. 'Als ik 's zaterdags vrij 
ben, ga ik altijd de stad in om te 
kijken of ik nog mooie spullen 
voor mijn huis kan kopen. Ik ga 
ook wel eens op bezoek bij mijn 
vriend. Die woont ook hier. Het is 
alleen wel jammer dat hij met zijn 
rolstoel niet bij mij op bezoek kan 
komen, want het is hier te smal 
voor hem.' Alexander vertelt dat 
hij voordien in een gezinsvervan-
gend tehuis woonde, waar hij re-
gelmatig in zijn slaapkamer ging 
zitten omdat hij het gedrag van 
andere bewoners storend vond. 
`Ik was eerst bang dat hier ook 
mensen waren die allemaal gekke 
geluiden maken. 'Maar hier woont 
iedereen in zijn eigen flat. In de 
week eet ik meestal met de an-
dere mensen in de groepskamer, 
in het weekend eet ik soms in 
mijn eigen flat.' Alexander heeft 
sinds kort een vriendin. Die woont 
in Borculo in een gezinsvervan-
gend tehuis. Zij bezoeken elkaar 
regelmatig. 'Soms ga ik ook wel 
bij mijn zus op bezoek, want die 
woont ook hier.' Contacten met de 
buurt heeft Alexander ook. Vooral 
bij de achterburen, jonge men-
sen, komt hij regelmatig. 'Alleen 
vinden ze dat wij vaak de muziek 
hard hebben staan. Maar ieder-
een moet toch zijn eigen muziek 
kunnen draaien. Dat doen zij zelf 
ook. Wij wonen hier alleen met 
meer mensen, dan hoor je meer.' 
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Drents initiatief 

de mensen eisen stellen, maar tege-
lijkertijd hun handicap respecte-
ren.' 
Dit soort zorg zal vooral gestalte 
moeten krijgen in nieuwe voorzie-
ningen. De manier waarop tien 
jaar geleden werd gebouwd, 
maakt het vaak moeilijk om ver-
nieuwingen door te voeren. Dat 
zijn oudere wooncentra, met 
kleine wooneenheden en een paar 
gemeenschappelijke ruimten. 'Die 
nodigen niet uit om een vertaal-
slag te maken naar nieuw beleid', 
zegt Reintjes. 'We willen nu bou-
wen zoals bijvoorbeeld in Lochem 
en in Ter Apel. Dat vereist heel wat 
inspanning van de instanties die 
het moeten realiseren. Want het 
gaat eigenlijk tegen de regelge-
ving in. Je moet maar aantonen dat 
'luxer' wonen, wat eigenlijk nor-
maal wonen is, geld oplevert aan 
de zorgkant. Mensen die goed wo- 

In Drenthe werkt Humanitas aan de oprichting van een voorziening 
waar verstandelijk gehandicapten kunnen wonen en eventuele verzor-
ging krijgen. Hoewel de plannen nog in een pril stadium zijn, denken 
de initiatiefnemers aan woningen waar kleine groepjes mensen wo-
nen. Liefst midden in gewone woonwijken. 'Met een zit-slaapkamer en 
een keukenblok', zegt Truus Kok. Zij is lid van Humanitas, lid van een 
oudervereniging verstandelijk gehandicapten en zit in de werkgroep 
van Humanitas die de oprichting van de voorziening voorbereidt. 'De 
voorziening zal nog kleinschaliger zijn dan een gezinsvervangend te-
huis', zegt zij. 'Ik ben zelf ouder van een verstandelijk gehandicapte 
dochter. Je moet eerst kijken welke behoefte er bij verstandelijk ge-
handicapten bestaat aan wonen en zorg, voordat je plannen gaat ma-
ken. Onze eerste stap zal zijn om ons plan in te dienen bij de provincie. 
Die moet het goedkeuren. Daarna kijkt het ministerie van Volksge-
zondheid er naar. Als die het ook goed vindt, krijg je geld om het plan 
uit te voeren. Pas daarna moet je een ziekenfonds vinden die de zorg 
wil financieren.' 

nen hebben minder behoefte aan 
	

heid en ziektekostenverzekeraars. 
zorg. Maar dat merk je pas op de 

	
De nood is zo hoog, er zijn nog zo-

lange termijn. Dus is er steeds een veel wachtlijsten dat de kosten 
pittige discussie met de overheid 

	
voor de zorg voorlopig hoog zul- 

omdat je deze stelling nog niet 
	

len blijven. Er mag niet worden 
volledig kunt onderbouwen met 

	
bezuinigd.' 

gegevens. De verandering moet 
dus niet alleen intern doorgevoerd JEANNET VAN GANZEWINKEL 
worden, maar ook extern, bij over-  HENK VLAMING 

Wet= en re cl 
De centrale overheid houdt zich niet al te veel bezig 
met verstandelijk gehandicaptenzorg en de be-
voegdheden van lagere overheden zijn vaag. Veel 
van het uitvoerend beleid rond verstandelijk gehan-
dicapten is in handen gelegd van de provincies. Die 
bepalen hoeveel voorzieningen er zijn en wat het 
mag kosten. Het geld komt uit collectieve premies 
(AWBZ) en de provincies moeten het verdelen onder 
psychiatrische ziekenhuizen, inrichtingen, verstan-
delijk gehandicaptenzorg en verpleging. De wetten 
die dat bepalen zijn 'ouwe krengen uit de jaren ze-
ventig', zoals een provinciaal ambtenaar ze om-
schrijft. Het gaat om de TVMD (Tijdelijke Verstrek-
kingenwet Maatschappelijke Dienstverlening), ooit 
nog in het leven geroepen onder supervisie van het 
al niet meer bestaande ministerie van CRM. Een an-
dere wet, de WVZ (Wet Voorzieningen Ziekenhuis-
voorzieningen), kwam uit de koker van het ministe-
rie van VROM. Die twee wetten gaven de provincies 
ruime mogelijkheden om zelf wat aan te rommelen, 
tot hun eigen genoegen. Sommige provincies benut-
ten hun betrekkelijke autonomie op het gebied van 
verstandelijk gehandicaptenbeleid om vernieuwin-
gen te stimuleren. Bijvoorbeeld kleinschalige zorg. 

ving 
In plaats van verstandelijk gehandicapten te verzor-
gen in grote paviljoens, is de trend om hen te ver-
zorgen in kleinere eenheden. Soms in gewone wo-
ningen in een stadswijk. Maar soms wonen zij ook 
helemaal zelfstandig. Ook is substitutie mogelijk: het 
geld dat normaal opgaat aan de zorg van een ver-
standelijk gehandicapten in een instelling, komt in 
handen van ouders of verzorgers. Die kopen die 
zorg in om hun kind een goede verzorging te geven 
zonder dat die in een instelling wordt geplaatst. Het 
is aldus mogelijk om een verstandelijk gehandicapte 
op kamers te laten wonen en een beetje zorg daar-
omheen in te kopen. Veel goedkoper en bovendien 
prettiger dan het dolhuis. Het hangt af van de creati-
viteit en inzet van elke provincie afzonderlijk of zulk 
beleid wordt aangemoedigd. Provincies als Zuid-
Holland en Utrecht hebben een reputatie op dit ge-
bied. Maar uit bijvoorbeeld Drenthe en Overijssel 
wordt weinig gehoord. Elke particuliere organisatie 
kan opvang of verzorging van verstandelijk gehan-
dicapten aanbieden. Voorwaarden daarvoor zijn dat 
initiatiefnemers gebundeld zijn in rechtspersonen, 
die erkenning krijgen van de rijksoverheid. 
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Humanit as 
en de samenleving 

Wie de Nederlandse sa-
menleving beziet moet 

constateren, dat wij leven 
in een relatief welvarend 
land, relatief goed geor-

ganiseerd, met relatief 
goede sociale voorzienin-

gen, relatief tolerant ten 
opzichte van wat vreemd 

is, met relatief weinig cri-
minaliteit en volgens rela-

tief betrouwbare onder-
zoeken relatief tevreden 

burgers. 
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Velen in Nederland zullen het met 
dit beeld eens zijn. Een deel van 
onze samenleving kijkt echter heel 
wat minder positief tegen de situ-
atie aan. Vooral als dat de eigen si-
tuatie is. De situatie van mensen die 
in deze welvarende, goed georga-
niseerde, sociale, tolerante en vei-
lige samenleving in de knel raken 
omdat de bestuurders van deze sa-
menleving tot de conclusie komen 
dat de verwachtingen te hoog ge-
spannen zijn. Alles moet dus maar 
wat minder worden. En dat merken 
dan vooral mensen die minder zelf-
redzaam zijn, die pech hebben, die 
behoren tot een groep die meer 
kost dan opbrengt. 

Natuurlijk is Nederland als geheel 
nog steeds welvarend. We eten er 
goed van. We gaan gemiddeld 
meer dan twee keer per jaar met 
vakantie, we kunnen (bijna) altijd 
terecht bij dok-
ter, tandarts of 
ziekenhuis. We 
hebben kabels 
vol radio en te-
levisie, we wor-
den overspoeld 
met draadloze 
telefoons. We rijden auto alsof de 
benzine nog steeds een paar kwart-
jes kost en vechten doen we hoog-
stens met woorden, niet met raket-
ten en granaten. Vergeleken met 
veel andere landen binnen en bui-
ten Europa gaat het ons heel goed. 

Afhankelijk 
Maar wat geldt voor onze samenle- 
ving als geheel, dat geldt niet voor 

mensen die te maken krijgen met 
de WAO, de AOW, de WW. Ook 
niet voor mensen die afhankelijk 
zijn van huursubsidie of een beroep 
moeten doen op de thuiszorg. Het 
gaat ook niet zo goed met mensen 
die afhankelijk zijn van de profes-
sionele hulpverlening. Psychiatri-
sche patiënten zijn in veel gevallen 
voornamelijk 'ex' omdat de kosten 
van de zorg te hoog opliepen. Ver-
zorgingstehuizen voor ouderen 
moeten plaatsen inleveren ten be-
hoeve van zelfstandig wonen. Maar 
de wachtlijsten van de thuiszorg zijn 
op veel plaatsen al onrustbarend 
lang. Is de omvang van de werk-
loosheid een verschijnsel waar je 
aan moet wennen of waar je aan 
moet werken? 

Perspectief 
Als vereniging die zich wil inzetten 
voor mensen in de knel constateert 

Humanitas dat het met veel mensen 
in Nederland helemaal niet zo goed 
gaat. 
Niet met jongeren die geen per-
spectief zien in een land waar een 
deel van de mensen overuren 
maakt terwijl anderen aan de kant 
moeten blijven staan omdat we 
geen kans zien het werk eerlijker te 
verdelen. 
Niet met een land waar het ver- 

`Nederland als geheel nog 
steeds welvarend' 
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schijnsel van zwerfjongeren een 
groeiend probleem wordt, ook al 
neemt het nog geen Braziliaanse 
vormen aan. 
Niet met veel ouderen, die met 
schrik zien hoe bezuiniging op be-
zuiniging volgt. Hoe ziet het leven 
er uit als je iedere dag meer afhan-
kelijk wordt van anderen - anderen, 
die hun tijd over steeds meer oude-
ren moeten verdelen? 
Niet met mensen die de arbeids-
voorziening als 'onbemiddelbaar' 
beschouwt omdat bedrijven en in-
stellingen de normen steeds hoger 
stellen. 50 heet 'oud'. Als je een 
paar jaar werkloos bent zal je wel 
`minder geschikt voor de werksitu-
atie' zijn. De agressie tegen 'buiten-
landers' die 'onze banen' zouden 
wegkapen als ze al geen beroep 
doen op 'onze uitkeringen', is zowel 
dom als onjuist. Maar ook begrijpe-
lijk vanuit het standpunt van men-
sen, die voor zichzelf geen 
perspectief meer zien. 
Het gaat ook niet goed met 
een samenleving die min-
der tolerant lijkt te wor-
den. Waar vluchtelingen 
voor velen niet meer wel-
kom zijn, al is het duidelijk 
dat de problemen van oorlog en ar-
moede niet voor onze grenzen blij-
ven staan. Met een samenleving, 
waarin symptomen van racisme en 
discriminatie geen uitzondering 
meer zijn en partijen met discrimi-
nerende uitgangspunten zelfs een 
weg hebben gevonden naar de eer-
baarheid van gemeenteraad, pro-
vinciale staten en parlement. 
De befaamde, en te vaak als achter- 

haald verguisde econoom Galbraith 
heeft treffend geconstateerd wat er 
in onze samenleving aan de hand is: 
de economische bovenklasse is te-
vreden met de eigen, relatief riante 
positie en accepteert dat een 'on-
derklasse' ontstaat, die niet meer 
deelneemt aan de formele samenle-
ving, die geen deel meer uitmaakt 
van de formele economie en die 
geen geloof meer heeft in de demo-
cratie. Maar accepteert Humanitas 
dat ook? 

De plaats van Humanitas 
Humanitas draagt in zijn naam twee 
elementen, die een opdracht inhou-
den waaraan we niet voorbij kunnen 
gaan. Humanitas is een vereniging 
voor maatschappelijke dienstverle-
ning. Dat legt ons de verplichting op 
steeds opnieuw na te gaan aan 
welke vormen van maatschappelijke 
dienstverlening onze samenleving 

behoefte heeft, en hoe wij deze 
dienstverlening ook bereikbaar 
kunnen houden voor de mensen die 
de 'onderkant' vaak angstwekkend 
snel zien naderen of daar inmiddels 
al zijn beland. 
Humanitas is een vereniging voor 
samenlevingsopbouw. Daarom vra-
gen wij ons af wat wij kunnen doen 
om de structuur van onze samenle-
ving te verbeteren, vanuit onze po- 

sitie als humanistisch georiënteerde 
organisatie die zich openstelt voor 
allen die haar uitgangspunten de-
len. 

Humanitas reorganiseert 
Humanitas bewees in 1993 de wil te 
bezitten een factor van belang te 
zijn in een samenleving, die be-
hoefte heeft aan nieuwe vormen van 
solidariteit. Wat ons remt is een or-
ganisatie die laat zien dat alleen 
goede wil nog geen wegen bouwt. 
We willen onze slagvaardigheid 
vergroten, de ondersteuning ver-
sterken, verantwoordelijkheden de-
centraliseren. De Algemene Verga-
dering van Afgevaardigden (AVA) 
besloot taken en bevoegdheden van 
het hoofdbestuur, de nieuw in te 
stellen districten, de afdelingen en 
de met Humanitas verbonden stich-
tingen beter te verdelen. Het vrijwil-
ligerswerk krijgt nieuwe stimulan-

sen en nieuwe kansen. 
Werk dat de inzet van be-
roepskrachten vraagt 
krijgt eigen organisatie-
vormen. 
Ons doel is een vereni-
ging die straks, als we in 
1995 samen het halve-

eeuwfeest vieren, met vernieuwde 
energie een wezenlijke bijdrage kan 
leveren aan een samenleving in ver-
andering. Een samenleving die men-
sen in hun waarde laat en naast hen 
staat als zij het alleen niet redden. 
Onze opdracht: aandacht voor an-
deren. Omdat we er niet alleen voor 
ons zelf zijn. 

GEORGE BROUWER 
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Ilumanitas is een vereniging 
voor samenlevingsopbouw' 



Bijna vijftig jaar nadat socialisten, liberalen en vrijzinnigen elkaar hebben gevonden in 
de maatschappelijke dienstverlening, is ook de politiek zover. Vanuit haar plaats in het 
maatschappelijk middenveld begroet Humanitas 'Paars' als geestverwant. Natuurlijk is 
Humanitas zeer geïnteresseerd in de beleidsvoornemens van dit nieuwe kabinet, in het 
bijzonder op die punten die raken aan ons eigen werk. Dit is het commentaar van het 
hoofdbestuur, zoals voorgelegd aan de leden van Eerste en Tweede Kamer. 

 

Humanitas groet Paars 

 

Maatschappelijke organisatie 
De regering erkent het niet alléén te 
kunnen. Humanitas is het daarmee 
helemaal eens. In de woorden van 
het kabinet kan het sociaal-cultureel 
beleid op veel terreinen (zoals het 
vrijwilligerswerk) een bijdrage leve-
ren aan de 'sociale cohesie'. Veel 
burgerinitiatieven zijn echter alleen 
mogelijk met morele èn financiële 
ondersteuning van de overheid. Die 
initiatieven ontstaan veelal vanuit 
maatschappelijke organisaties, die 
een belangrijke rol spelen bij het ac-
tiveren van burgers om hun mede-
verantwoordelijkheid voor de sa-
menleving te onderkennen - een van 
de voornaamste middelen om een 
succes te maken van de sociale ver-
nieuwing. Onder meer in een IGG-
rapport voor het Sociaal-Cultureel 
Planbureau is aangetoond dat het in-
vesteren in het maatschappelijk acti-
veringswerk zeer rendabel is en de 
overheid miljoenen aan betaalde 
zorg en dienstverlening bespaart. 

Huisvesting ouderen 
Humanitas is zeer gelukkig met het 
schrappen van een bezuiniging van 
75 miljoen gulden op de bejaarden-
oorden. De vereniging deelt de visie 
van de regering dat ouderen de kans 
moeten hebben zo lang mogelijk zelf-
standig te blijven. Met een groeiend 
aantal ouderen houdt dat onvermijde-
lijk in dat meer geld beschikbaar 
moet komen voor ondersteunende 
(thuis)zorg en voor de aanpassing 
van woningen. Humanitas zal voorlo-
pig het advies van de minister-presi-
dent ter harte nemen om af te wach-
ten of de goede voornemens ook 
worden omgezet in daden. 

AOW 
Het feit dat de premie voor de AOW 
via een omslagstelsel wordt geheven, 
neemt niet weg dat deze voorziening 
wordt beleefd als een verzekering. 
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Verworven rechten behoren daarom 
niet te worden aangetast. Als bezuini-
gingen (of hogere inkomsten!) nodig 
zijn om deze verplichtingen na te ko-
men, vindt Humanitas dat zij behoren 
te worden omgeslagen over alle in-
woners van ons land en niet afgewen-
teld op de ouderen alleen. 

Pré-AOW-ers 
Humanitas wijst het korten op de 
AOW van de jongere partner van 
een AOW-gerechtigde niet absoluut 
af, maar dan moet geen onevenre-
dige aanslag wordt gedaan op de in-
komenspositie van de 'oudere pré-
AOW-ers'. 

Jeugd en jongeren 
Humanitas verwacht van dit jonge ka-
binet een samenhangend jeugd- en 
jongerenbeleid, waarbij bijzondere 
aandacht is vereist voor jongeren die 
in de reeks opvoeding-onderwijs-
scholing-werk uit de boot dreigen te 
vallen. Als culturele achtergronden 
daarbij een rol spelen, moeten daar-
uit voortkomende problemen als zo-
danig worden aangepakt. Géén 'Ne-
derlandse' standaard-oplossingen 
voor wie uit andere culturen afkom-
stig is. Humanitas mist bij de rege-
ring overigens de erkenning dat veel 
allochtone jongeren een positieve 
bijdrage leveren aan de Nederlandse 
samenleving. In de relatie die de re-
gering legt tussen de tienduizenden 
werklozen en het vele nuttige werk 
dat in de samenleving valt te doen, 
proeft Humanitas een miskenning van 
de voor goede zorgverlening ver-
eiste kwaliteit. Wij vragen de rege-
ring geen `werkgelegenheid' te 
creëren ten koste van de cliënt. 

Gezondheidszorg 
Humanitas steunt vanuit haar eigen 
mensvisie de gedachte van de eigen 
verantwoordelijkheid, mits in ver-
band gebracht met de solidariteit 

tussen mensen die meer en mensen 
die minder in staat zijn die verant-
woordelijkheid ook zelf te dragen. 
Humanitas vindt dat de regering 
eerst maar eens moet laten onder-
zoeken welk effect de invoering van 
eigen risico's in de gezondheidszorg 
heeft, vóór tot invoering wordt over-
gegaan. De `medicijnenknaak' heeft 
destijds al aardig duidelijk gemaakt 
dat invoering van eigen risico's ook 
contraproduktief kan werken. 

Gehandicapten 
Humanitas waardeert de toon waarop 
de nieuwe regering spreekt over ge-
handicapten. Zij verdienen naar de 
mening van Humanitas een volwaar-
dige plaats in de samenleving, elk 
naar eigen mogelijkheden. Taak van 
de overheid is hen daartoe binnen 
redelijke grenzen in staat te stellen. 

Rechtsbescherming 
Humanitas begroet het voornemen 
van de regering om de Hoge Raad 
advies te vragen of de rechtsbe-
scherming van asielzoekers vol-
doende gewaarborgd is, als een stap 
vooruit. De vereniging en een aantal 
met haar verbonden organisaties 
denken dat enige vorm van hoger 
beroep meer in overeenstemming is 
met de Nederlandse rechtsopvattin-
gen dan de huidige wetgeving. 

Inburgering 
Humanitas is van mening dat vrijwil-
ligers veel kunnen bijdragen aan 
een goede inburgering van nieuwe-
lingen in ons land. Vrijwilligers ver-
zetten op dit terrein al veel werk. 
Humanitas is van mening dat zij 
daarbij moeten kunnen rekenen op 
een redelijke ondersteuning, 
waarin de overheid financieel bij-
draagt. 
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Dading is een alternatief 
voor het strafrechtelijk af-
handelen van misdrijven. 

`De verdachte en het 
slachtoffer van een mis-
drijf kiezen zelf een op-

lossing voor hun conflict.' 
Dat is volgens Mieke Em-
men de kern van dading. 

Zij is consulent van de 
Landelijke Projektgroep 

Dading, sinds 1989 ge-
vestigd in het Landelijk 

Bureau van Humanitas te 
Amsterdam. Geen straf 

voor de verdachte, maar 
schadevergoeding voor 

het slachtoffer. 

Achterover leunen 
De overheid kan dus lekker achter-
over leunen, omdat de mensen zelf 
hun conflicten oplossen? Mieke Em-
men: 'Dading gaat er van uit dat het 
goed is dat de overheid terugtreedt, 
waar mensen hun verhouding onder-
ling op een fatsoenlijke manier kun-
nen regelen. De taak van de overheid 
is het mogelijk maken dat mensen 

hun conflicten buiten het strafrecht 
op kunnen lossen. En van dading ge-
bruik kunnen maken. Een belang-
rijke voorwaarde voor dading is bij-
voorbeeld een toegankelijke rechts-
hulp voor dader en slachtoffer. 
Rechtshulp wordt echter steeds duur-
der. En voor een heleboel mensen 
dus minder toegankelijk. Als de over-
heid meer geld uittrekt voor rechts-
hulp en bijvoorbeeld wat minder 
geld besteedt aan de bouw van 
nieuwe gevangenissen, dan zijn we 
met z'n allen een stuk beter af.' 

ALBERT WIGLEMA 

Betalen voor een 
hete middag 
Een hete zomerdag in een grote stad. 
Een automobilist wil een straat inrijden 
die voor het verkeer is afgesloten. 
Een politieman verbiedt dat. De politie-
man is afgemat, want hij heeft de hele 
dag in de brandende zon verkeer staan 
regelen. De automobilist, die het ook 
warm heeft, steekt een tirade af te te-
gen de politieman en scheldt de hem 
uit voor fascist. Dan slaan bij de politie-
man de stoppen door. Hij arresteert de 
scheldende automobilist en maakt pro-
ces verbaal op. De officier van justitie 
besluit de automobilist te dagvaarden 
voor de politierechter. Maar de officier 
van justitie zal van vervolging afzien als 
de politieman en automobilist de zaak 
onderling oplossen. De politieman en 
automobilist geven allebei de voorkeur 
om het conflict via dading op te lossen. 
Zij maken een afspraak. Daarbij bieden 
zij elkaar excuses aan: Sorry, het was zo 
warm, ik had zo'n haast, ik had niet zo 
heftig moeten reageren. De politieman 
weet niet goed wat hij aan schade-
vergoeding aan de automobilist moet 
vragen. Plotseling schiet hem te binnen 
dat er op het bureau waar hij werkt een 
fonds is opgericht. Het geld is bestemd 
om een operatie van een ernstig zieke 
dochter van een collega te bekostigen. 
De automobilist stort vervolgens 250 
gulden in dat fonds. En daarmee was 
de zaak afgehandeld. 

Dading is een aantrekkelijk alterna-
tief voor een rechtszaak, voor zowel 
het slachtoffer als voor de verdachte. 
Bij dading hebben de verdachte en 
het slachtoffer van een overtreding of 
een misdrijf de mogelijkheid onder-
ling een regeling te treffen voor scha-
devergoeding aan het slachtoffer. Het 
slachtoffer bepaalt zelf de inhoud van 
de schadevergoeding en onderhan-
delt hierover met de verdachte, 
eventueel via een tussenpersoon. 
Een regeling wordt vastgelegd. Een 
overeenkomst is voor beide partijen 
voordelig. Het slachtoffer krijgt een 
genoegdoening die hij of zij heeft be-
paald. De verdachte komt niet voor 
de rechter en wordt dus niet straf-
rechtelijk vervolgd. 
`Ik ben er van overtuigd dat beide 
partijen beter af zijn met dading dan 
met een strafrechtelijke afhandeling', 
zegt Mieke Emmen en zij vervolgt: 
`Stel je voor dat de hiernaast be-
schreven zaak strafrechtelijk was af-
gehandeld. Wie was daar iets mee 
opgeschoten? De politieman, die het 
voorval misschien alweer vergeten 
was?' De automobilist, die een boete 
had gekregen? Nee, waarschijnlijk 
had de automobilist nogmaals, zacht-
jes, gescholden. Tegen de politie en 
justitie.' 
Bij dading kiezen verdachte en 
slachtoffer zelf een oplossing voor 
hun conflict. 'Die oplossing wordt niet 
door een rechter opgelegd', zegt Em-
men. 'Mensen hebben dus de gele-
genheid hun lot in eigen hand te ne-
men. De dader en het slachtoffer wor-
den aangesproken op hun 
individuele verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid: doe wat je zelf kunt 
en richt niet voor alles je blik naar 
boven.' 
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Leven na de 
vernedering 

Hoe kun je gelukkig 
leven met een verleden 

van mishandeling? 
Vernedering en gevoe-

lens van onmacht op 
jonge leeftijd kunnen 

later een schaduw wer-
pen over iemands levens-. 
geluk. Een groep mensen 

met een verleden van 
mishandeling heeft een 

vereniging opgericht om 
het stilzwijgen te door-
breken. De vereniging 

Knokkers zoekt toenade-
ring tot Humanitas. 

Relaas van een mishandelde 
'Ik was tot mijn 34ste ervan overtuigd 
dat ik de straffen van vroeger thuis had 
verdiend. Mijn manier van overleven 
was om mijn pijn, mijn verdriet en mijn 
boosheid niet te voelen. Ik heb mijn 
ouders jarenlang tot in het absurde 
vereerd en verdedigd. Tot ik een arti-
kel in de krant las over psychische kin-
dermishandeling. Toen begon ik te be-
seffen dat er helemaal geen sprake 
was van straf, maar van mishandeling. 
Het is een harde constatering om je te 
realiseren dat mijn ouders helemaal 
niet van mij hielden of niet van mij 
konden houden. Alle grond viel onder 
mijn voeten vandaan. En toch waren 
mijn ouders geen monsters. De vraag 
is: wat doe ik in mijn verdere leven 
met deze informatie?' 

'Het is heel belangrijk om 
te merken dat je niet de 
enige bent die een verle-
den heeft van kindermis-
handeling', zegt Jaap 
Beemster, secretaris van 
de vereniging Knokkers. 
`Als je dat ziet, gaan er 
snaren trillen. Ik heb tij-

dens de oprichting van onze vereni-
ging een grote gelijkgezindheid er-
varen. Ik ben niet alleen!' 
De vereniging Knokkers bestaat in 
november een jaar. Het initiatief tot 
de oprichting is ontstaan rond een 
aantal uitzendingen van de Ikon over 
de gevolgen op latere leeftijd van 
kindermishandeling. De opluchting 
van de bespreekbaarheid, de her-
kenning en de behoefte aan weder-
zijds contact leidde tot de uiteinde-
lijke oprichting van de Knokkers. 

Gewone mensen 
'Kinderen die zijn mishandeld, zijn 
op latere leeftijd meestal gewone 
mensen. Aan de buitenkant tenmin-
ste', zegt Beemster. 'De lichamelijke 
gevolgen van kindermishandeling 
genezen, maar de psychische schade 
wordt in de geest opgeslagen. Psy-
chische mishandeling, zoals verne- 

Doelstellingen Knokkers: 
1. Het organiseren van ledenbij-
eenkomsten voor onderlinge her-
kenning en erkenning. Niet het 
verleden staat centraal, maar de 
wijze waarop mensen hun leven nu 
invulling geven en een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van levensge-
luk krijgen. 
2. Het bevorderen van maatschap-
pelijke erkenning van de levens-
lange schade die kindermishande-
ling kan veroorzaken. 
3. Het geven van voorlichting over 
het thema op bijvoorbeeld scholen. 

Het secretariaat van de vereniging 
Knokkers is gevestigd op: 
Stedehouderskade 3, 3218 VV, 
Heenvliet. Telefoon/fax: 01887-3177. 

dering of het niet serieus nemen van 
een kind, is moeilijk zichtbaar te ma-
ken. Soms realiseren slachtoffers 
zich later niet eens dat zij als kind 
zijn mishandeld.' 
Niet altijd zijn de ouders de daders. 
Broers, zusters, buren, leerkrachten 
of andere mensen in de naaste om-
geving kunnen zich schuldig maken 
aan kindermishandeling. Mishande-
ling gaat ook lang niet altijd gepaard 
met het toebrengen van lichamelijk 
letsel. 
'Het ergste dat een kind kan overko-
men, is om te worden uitgelachen', 
zegt Beemster. 'Daar komt geen slag 
bij te pas. Kijk maar eens om je heen 
en zie hoe systematisch sommige 
kinderen worden uitgelachen, pu-
bliekelijk vernederd. Doe dat eens 
met volwassenen, dan heb je gelijk 
een proces aan je broek. Maar een 
kind heeft nog steeds geen recht op 
respect.' 

Frustraties en onvermogen 
Lang niet altijd is er bij kindermis-
handeling sprake van opzet. Volwas-
senen reageren hun eigen frustraties 
en onvermogen, soms onbewust, af 
op kinderen. 'In veel gevallen heb-
ben ouders als kind zelf ook geen 
respect gekregen', verklaart Beem-
ster. 'Dat gemis proberen zij later bij 
hun eigen kinderen te compenseren 
door het af te dwingen.' 
De ongeveer tachtig leden van de 
vereniging treffen elkaar regelmatig 
op bijeenkomsten. Niet zozeer het 
verleden staat centraal, maar vooral 
de vraag hoe de gevolgen van het 
verleden zo goed mogelijk gehan-
teerd kunnen worden. 
'We rakelen ons verleden niet op', 
zegt Beemster. 'Hier wordt veel gela-
chen. Wij zijn met de toekomst be-
zig. Verhalen van anderen geven je 
moed om de zaken op een rij te zet-
ten. Ik begin de verhouding met mijn 
ouders steeds genuanceerder te 
zien. Zelfs als zij al dood zijn. "Laat 
die oudjes toch", zo is vaak de reac-
tie. Maar er is onrecht geschiedt en 
daar moet je iets aan doen.' 

HENK VLAMING 



Grote plannen van de HBB 
De Humanistische 

Bouwstichting 
Bejaardenoorden, HBB, 

wil groter groeien. 
Het bestuur heeft 

besloten te gaan fuseren 
met de Nederlandse 

Centrale voor Huisvesting 
van Bejaarden (NCHB). 

Er loopt nog een 
adviesaanvraag bij de 

ondernemingsraad. 
`Maar wij denken de 

zaak voor half oktober 
rond te hebben', 
zegt Jaap Pronk, 

financieel directeur 
van de HBB. 

Pronk vindt dat de motieven om met 
de NCHB samen te gaan goed zijn 
onderbouwd. 'Door de verzelfstandi-
ging in de volkshuisvesting vindt er 
op alle fronten bundeling van krach-
ten plaats', zegt hij. 'Ook op het ge-
bied van huisvesting voor ouderen. 
Het lag niet in de rede om met de 
confessionele landelijke corporaties 
samen te gaan. Met dat samengaan 
met de NCHB beogen wij om ook in 
de volgende eeuw goede huisves-
ting voor ouderen te leveren.' 
Hoewel de HBB is opgericht omdat 
de NCHB niet beviel bij de HSHB, de 
`moedermaatschappij' van de HBB, 
ziet Pronk in de Centrale een goede 
partner. 'De tijden zijn veranderd', 
zegt hij. 'Het gaat ons om de meer 
dan gemiddelde kwaliteit. De ideolo-
gie is aan de orde geweest bij de fu-
siebesprekingen. De identiteit van 
de huizen is zelfs voortdurend aan de 
orde. Maar vroeger lag de nadruk al-
leen op die H. Straks niet meer.' 

Goed aanbod 
`Als je je positie wil versterken, is het 
logisch dat je bij landelijke corpora- 
ties uitkomt', zegt ook C. Korver, 
voorzitter van de HBB. 'De NCHB doet 
een goed aanbod. Wat veertig jaar 
geleden van belang was, is nu niet 
meer zo interessant.'Over de toe-
komst van de HSHB is nog niets vast-
gesteld, zo laat Jacqueline van Deur-
loo, bedrijfjuriste bij de HBB, weten. 
Die toekomst zal belangrijk worden, 
want zonder HBB heeft de HSHB geen 
werkmaatschappij meer. 
`De HSHB doet in elk geval niet met 
de fusie mee', weet Van Deurloo. `De 
fusie gaat puur om de HBB en de 
NCHB, eigenaars van onroerend 
goed. Hoe die twee zijn ingebed in 
andere constructies, is weer een an-
der verhaal. Maar op dit moment 
wordt er van uit gegaan dat de HSHB 
gewoon zal blijven bestaan.' 
Maar daar is nog niet over gespro-
ken. Zou de HSHB door de fusiepart-
ners soms als een nutteloze moeder 
worden gezien, die haar dochter 
niets meer kan leren? Maar volgens 
Van Deurloo hebben HBB noch NCHB 
er voordeel bij als de HSHB ver- 

Voorkeur 
Je mag b.v. geen voorkeur hebben 
voor humanisten bij de plaatsing. Je 
moet je dus kwalitatief profileren, 
een klimaat scheppen waarin huma-
nisten zich meer dan ergens anders 
thuisvoelen. Zolang je niet in elke ge-
meente een voorziening hebt, kun je 
het op je buik schrijven dat er alleen 
humanisten in komen. En wat moet je 
dan? Geen kerstmis vieren of zo? Dat 
is ongezellig. De mogelijkheid om je 
via huisvesting te profileren is ge-
ring, al is het maar omdat je niet al-
leen humanisten mag plaatsen.' 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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dwijnt. 'Als alles gaat verdwijnen, 
moet je zelf meer gaan doen', zegt zij. 

Huizenmarkt 
Het samengaan ziet ook zij als niet 
meer dan logisch. De twee organisa-
ties komen elkaar op de huizenmarkt 
continu tegen. De overeenkomsten 
zijn groter dan de verschillen en ze 
vullen elkaar bovendien goed aan. 
`Bovendien wordt heel corporatie-
land op dit moment herkaveld. Ook 
wat bezit betreft zijn HBB en NCHB 
aanvullend. Zij hebben meer verzor-
gingshuizen en wij zijn goed in het 
omzetten van verouderde zaken.' 
Wat opvallend buiten beeld blijft, is 
de identiteit van de nieuw te vormen 
organisatie. Van Deurloo wuift de 
suggestie weg als zou dat een knel-
punt zijn. 'Onze organisatie is door-
drenkt van identiteit en van vormge-
ven aan zorgconstructies', zegt zij. 
`Dat haal je niet zomaar uit een orga-
nisatie, zelfs niet als je de naam ver-
andert.'Maar even later kijkt zij toch 
wat minder luchtigjes tegen die iden-
titeit aan. 'Er is een tendens dat je 
langzamerhand bestuurders aantrekt 
op professionele in plaats van op 
ideële motieven. De plaatselijke or-
ganisaties die een band met ons heb-
ben, zoals Humanitas en het Huma-
nistisch Verbond, hebben vaak geen 
kaders om mensen aan te bieden. 
Het is bovendien verschrikkelijk 
moeilijk om de humanistische werke-
lijkheid te vertalen in huisvesting. 



Jan Postma, gepokt en ge-
mazeld binnen Humanitas 
door ondermeer zijn acti-

viteiten voor gezins- en 
gezinsvervangende te-

huizen en in het ouderen-
werk, waarschuwt voor 

de ophanden zijnde fusie 
tussen de Humanistische 

Bouwstichting Bejaarden-
huisvesting (HBB) en de 

Nederlandse Centrale 
voor Huisvesting van Be-
jaarden (NCHB). Hij kwa-

lificeert dat als 'een de-
finitieve amputatie van 

een wezenlijk onderdeel 
van haar Humanitas'. 

`De kwaliteitsdefinitie moet je niet 
overlaten aan een bouworganisatie, 
maar aan een ideële organisatie. De 
kwaliteit die je levert, moet toene-
men naarmate de zorgbehoevende 
zich er zelf niet meer over kan uit-
spreken. Als de HBB en de NCHB 
samen gaan, blijft er niets over. Ik 
vraag mij af of Humanitas en andere 
constituerende organisaties van de 
HBB in staat zijn om het getij te ke-
ren.' 
Jan kent de HBB en de verbonden-
heid van Humanitas daarmee als 
weinig anderen. In het verleden 
was Postma een van de twee direc-
tieleden van HSHB/HBB. Hij is tus-
sendoor ook nog bestuurslid ge-
weest van de HSHB/HBB. Hij steekt 
niet onder stoelen of banken wat hij 
denkt over de ontwikkelingen bij 
het HBB. 
`Humanitas laat allerlei dingen on-
der haar handen afkalven. Als zij nu 
ook nog de HSHB/HBB, waarin zij 
meer dan 35 jaar heeft geïnves-
teerd, laat verdwijnen naar de 
NCHB, is zij weer een speerpunt in 
de samenleving kwijt. Humanitas 
heeft honderden mensen laten wer-
ken als vertegenwoordigers in dit 
soort stichtingen. Dan komt zo'n 
brief binnen. Vroeger vond consul-
tatie plaats van die mensen. Die zijn 
de eerste belanghebbenden. Niet 
alleen namens het personeel, maar 
ook namens de ouderen die daar 

Brief van HBB 
Voorzitter Korver van de HBB heeft in augustus een brief 
gestuurd aan Humanitas, waarin hij aankondigt dat de 
HBB per 1 januari 1996 een volledige fusie aangaat met 
de NCHB. Korver meldt dat de HBB met steeds sterkere 
concurrenten wordt geconfronteerd. Daarom moet de 
HBB een sterker draagvlak creëren. De nieuwe instelling 
zal een algemeen karakter hebben. Humanitas is een 
soort geestelijke oprichter van de HBB. 
Humanitas heeft een zetel in de raad van commissarissen 
van de HSHB/HBB. Enige tijd geleden vond een wijziging 
van de statuten plaats. Hierdoor is de band met de op-
richters, constituerende organisaties, losser geworden. 
Na de fusie zal de band vermoedelijk nog losser worden. 
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Oudgediende over fusie HBB met NCH Po' 

Ilumanitas dreigt weer 
speer* Int te verliez n' 

wonen. En dat proces komt nu niet 
op gang.' 
Ongeveer twee jaar geleden is het 
HSHB/HBB-complex geherstructu-
reerd. Daarbij werden de banden 
tussen HSHB/HBB en Humanitas, Hu-
manistisch Verbond en de Vrije Ge-
dachte losser. 'We zitten nu in de 
tendens dat alles groter moet, maar 
er is geen enkel bewijs dat groot 
beter is', zegt Postma. 
Voor de duidelijkheid schetst hij het 
historisch perspectief waarin de fu-
sie staat. `De HSHB was vroeger de 
hoofdorganisatie. De HBB was sim-
pel een werkapparaat om de gefor-
muleerde doelstellingen technisch 
en financieel haalbaar te maken. De 
HBB groeide doordat het bezit toe-
nam en omdat bouwen relatief ge-
makkelijker is dan het formuleren 
van ideële doelstellingen. En de 
meeste mensen hellen nu eenmaal 
over naar de gemakkelijke kant.' 
`Bij de herstructurering is het pri-
maat omgedraaid', vervolgt Postma. 
`De HBB is hoofdorganisatie gewor-
den en heeft in feite de HSHB als ad-
viesorgaan op sleeptouw. Nu over-
heersen de bouwjongens ten op-
zichte van de ideologen. Die 
bouwjongens zeggen nu: voor de 
techniek, administratie, financieel 
beheer en risicobeheer moeten we 
samen gaan met een andere bouw-
corperatie. En ze zeggen erbij: we 
weten eigenlijk niet zo goed wat we 
moeten doen met het wormvormig 
aanhangsel, de HSHB. Zo stond het 
in de brief van het HBB.' 

Is zo niet feitelijk al lang de ideologi-
sche organisatie verdwenen? 

`Daar gaat de discussie over en 
daar moet Humanitas zich over uit-
spreken. Liefst in overleg met Hu-
manistisch Verbond en de Vrije Ge-
dachte. Wat is ons doel, daar zit het 
dilemma. 
Als Humanitas bijvoorbeeld uit-
spreekt dat haar doel helemaal niet 
is om groot en sterk te zijn, maar de 
luis in de pels te zijn. Wij willen in 
de woonzorg voor ouderen ideeën 
geven hoe het anders en beter kan, 
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gericht op de mens en de kwaliteit 
van de zorg. Maar op het moment 
dat de HBB fuseert, is ze 'stelt Jan 
Postma,' de HSHB, de denktank, ook 
kwijt. Want die heeft geen zelfstan-
dig leven meer. Het gaat er dus om 
of de HSHB er is om te formuleren 
wat vanuit Humanistische kring 
wenselijk wordt geacht voor huis-
vesting en zorg en of de HBB dat 
moet realiseren. Of is het zo dat de 
HBB een bouwcorperatie is gewor-
den zoals er dertien in een dozijn 
gaan?' 

Als de HBB zo'n corporatie geworden 
is, kunnen humanistische organisa-
ties met hun ideeën over bouwen 
voor ouderen toch met iedereen in 
zee? 

`Jawel, maar de HBB was als lande-
lijke bouwcorperatie toch een bij-
zonder prettig hulpmiddel. Destijds 
werd HBB opgezet als reactie op het 
feit dat de NCHB, die voordien altijd 
de huisvesting verzorgde voor de 
HSHB, maar in de ogen van de HSHB 
niet naar behoren functioneerde. 
Het ging vooral om deskundigheid. 
Die kun je verschillend definiëren. 
Je hebt bijvoorbeeld de deskundig-
heid van stenen op elkaar stapelen. 
Die is natuurlijk ongekend veel gro- 

ter bij de NCHB dan bij de HSHB. 
Maar de HSHB heeft de deskundig-
heid over het inzetten van de zorg. 
De stenenbouwer heeft echter geen 
behoefte aan die inbreng. In Neder-
land heeft bijvoorbeeld bijn geen 
enkel NCHB-verzorgingshuis een 
balkon. Je kunt je afvragen wat een 
balkon betekent voor een oudere 
van 83 jaar in ons Nederlandse kli-
maat? Maar de rijkdom van het naar 
buiten kunnen lopen, al is het maar 
eens per jaar, is de moeite waard. 
Het NCHB zegt echter dat de kosten 
van een balkon te hoog zijn. Maar 
dat voorgeprogrammeerde wat je 
in andere huizen zag, dat wilde de 
HSHB nooit.' 

Maar elk verzorgingshuis zal toch 
zeggen kwalitatief goed te zijn? 

`Het is verre van mij om te beweren 
dat binnen de humanistische sfeer 
alles beter is. Maar een gebouw is 
een hulpmiddel dat moet worden 
ingevuld door de mensen die er 
wonen en werken. Het bestuur moet 
daar ruimte voor scheppen. Wij 
voerden destijds een wezenlijke 
discussie over de grens van de 
zorg. Eigen verantwoordelijkheid is 
een absoluut uitgangspunt. De toen-
malige NCHB had daar geen oor  

voor. De NCHB was primair een 
bouwer en volgens de HSHB des-
tijds geen vooruitstrevende.' 

Zijn er nog andere scenario's denk-
baar? 

'Zeker. De vereniging moet zich ac-
tief bezighouden met deze zaak en 
veel meer informatie vragen van de 
HSHB/HBB ter onderbouwing van 
de noodzaak van de fusie. De vrij-
willigers moeten worden geconsul-
teerd. Humanitas moet beseffen dat 
zij een wezenlijk onderdeel van 
haar organisatie definitief ampu-
teert.' 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 

®mingen 
HSHB: Humanistische Stichting 
voor Huisvesting van Bejaarden 
HBB: Humanistische Bouwstich-
ting Bejaardenhuisvesting 
NCHB: Nederlandse Centrale 
voor Huisvesting van Bejaarden 
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Wat hebben humanisten 
te bieden aan dienstver-

lening die te maken heeft 
met de dood, enige ze-

kerheid in het leven? 
Over inhoud en begrip-
pen als rouwverwerking 

en terminale thuishulp 
hebt u al eerder kunnen 

lezen in Van Mens tot 
Mens. Maar waar bieden 
vrijwilligers van Humani-

tas en het Humanistisch 
Verbond welke vorm van 
hulp- en dienstverlening? 
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Humanitas 
Op basis van onder meer de re-
sponse van de afdelingen van Hu-
manitas op de inventarisatie van 
alle vrijwilligersactiviteiten in 1994, 
is een overzicht samengesteld van 
de activiteiten per afdeling inzake 
de dood. 

Terminale thuiszorg 
Alkmaar, Breda, Groningen, Hoek- 
sche Waard en Rotterdam. 

Praatgroepen 
Het gaat om de praatgroepen Praten 
over de dood: 
Amstelveen, Hoeksche Waard, 
Leeuwarden, Leiden/Voorschoten 
en Zaanstreek. 

Gespreksgroepen 
Hierbij gaat het om de gespreks- 
groepen Euthanasie: Nijmegen. 

Rouwverwerking 
Alkmaar, Assen, Eemsmond, Gro-
ningen, Haren, Heerenveen, Hoek-
sche Waard, Hogeland, Kanaals-
treek, Leeuwarden, Noord-Twente, 
Oostellingerwerf, Rijnmond-Noord, 
Slochteren, Smallingerland, Veen-
dam, Westerwolde, Zaanstreek en 
Zuidwest-Drenthe. 

Niets zo gewoon als de dood 

Maar wel ingrijpend 
Niet alle afdelingen die actief zijn 
hebben gereageerd. Bovendien 
meldt een aantal afdelingen dat zij 
activiteiten voor volgend jaar heb-
ben gepland. Opvallend is dat en-
kele afdelingen geen activiteiten 
bieden, terwijl zij dat twee jaar ge-
leden nog wel deden. Voor een 
deel heeft dit te maken met het op-
nemen van hulp bij rouwverwer-
king in het takenpakket van een 
aantal kruisverenigingen. Bij veel 
niet in dit overzicht opgenomen af-
delingen is de steun bij rouwver-
werking een onderdeel van het 
vriendschappelijk huisbezoek. 
Als u een beroep wilt doen op een 
van deze dienstverleningsvormen 
van Humanitas, kunt u contact opne-
men met de betreffende afdeling 
via het telefoonnummer van het 
Landelijk Bureau. 

Humanistisch Verbond 
Bij een uitvaart wordt doorgaans 
gevraagd of iemand nog iets wil 
zeggen. Veel mensen vinden het 
moeilijk om op zo'n moment hun 
gevoelens onder woorden te bren-
gen. Bij het Humanistisch Verbond 
kunt u een beroep doen op een uit-
vaartbegeleider. Die houdt tijdens 
de uitvaartplechtigheid een korte 
toespraak nadat hij of zij heeft ge-
sproken met de nabestaanden. In 
de toespraak stellen humanistische 
uitvaartbegeleiders het leven van 
de overledene en diens betekenis 
voor anderen centraal. Ook helpen 
zij bij het maken van een toespraak 
die u zelf wilt houden. Daartoe is 
een handleiding, Doen het zelf..., 
gemaakt. 

Als u een beroep wilt doen op deze 
dienstverlening van het Humanis-
tisch Verbond, kunt u contact opne-
men met de werkgroep uitvaartbe-
geleiding in uw regio via het tele-
foonnummer van het Centraal 
Bureau: 030-318145. 



Ziekenfonds en 65-plus 
Vanaf 1 juli zijn 65-plus-
sers met een AOW-pen-
sioen en een eventueel 
aanvullend pensioen bij 
het ziekenfonds verze-
kerd, als hun inkomen 
niet meer bedraagt dan 
30.000 gulden bruto 
per jaar. Geldt dit ook 
voor die 65-plussers die 
om een of andere reden 
geen AOW hebben, bij-
voorbeeld omdat zij in 
het buitenland hebben 
gewoond en toen geen 
AOW-premie hebben 
betaald? 

Nee, de ziekenfonds-
verzekering voor 
65-plussers is uitdruk-
kelijk gekoppeld aan 
het ontvangen van een 
AOW-pensioen. 
De 65-plusser, die 
geen AOW heeft, kan 
zich dus Met verzeke-
ren bij het zieken-
fonds. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor een 
weduwnaar van 65 jaar 
of ouder, die hertrouwt 
of gaat samenwonen 
met een vrouw uit een 
land buiten de Euro-
pese Unie. Die vrouw 
kan dan niet bij het 
ziekenfonds worden 
verzekerd. 
Bovendien verliest in 
dit geval volgens de 
huidige wetgeving de 
man ook het recht op 
verzekering bij het zie-
kenfonds. Slechts 
beide partners kunnen 
namelijk bij het zie-
kenfonds verzekerd 
worden. 
Onbedoelde effecten 
van de Wet Van Otter-
loo zoals dit moeten 
via reparatie-wetge-
ving ongedaan worden 
gemaakt. 

Overmaken geld 
Als ik geld van mijn 
bankrekening naar een 
andere rekening over-
maak, duurt dat altijd 
een aantal dagen. De 
ene keer meer, de an-
dere keer minder. Op 
hoeveel dagen moet ik 
eigenlijk rekenen? 

Het is niet precies aan 
te geven hoe lang geld 
dat wordt overge- 
maakt, tussen twee 
banken in blijft han- 
gen. Wel is zeker dat 
dit zogeheten valute- 
ringssysteem de ban- 
ken geen windeieren 
legt. Want op de dagen 
dat de overgeschreven 
bedragen blijven han- 
gen, kan de bank over 
het geld beschikken en 
dus ook over de rente 
ervan. De banken zeg- 
gen die rente-inkom- 
sten nodig te hebben 
om het systeem van 
betaalrekeningen be-
taalbaar te houden. 
Om die reden boeken 
banken een over te 
maken bedrag één 
werkdag eerder af dan 
de dag waarop de op-
dracht wordt uitge-
voerd. En daarna boekt 
de ontvangende bank 
het bedrag één dag la-
ter bij dan de dag 
waarop het overge-
maakte bedrag is bin-
nengekomen. Daar-
door duurt het overma-
ken van geld binnen 
dezelfde bank in ieder 
geval al onnodig een 
dag te lang. Zodra het 
geld naar een andere 
bank moet, ontstaat er 
nog meer vertraging 
omdat dan ook de 
Bankgirocentrale er 
tussen zit. Meestal is 

dan met het overmaken 
gemiddeld twee en 
een halve dag ge-
moeid. Van bank naar 
Postbank, of omge-
keerd, duurt het nog 
langer. U moet erop re-
kenen, dat de overboe-
king dan gemiddeld 
vier dagen onderweg 
is. En al die tijd mist u 
de rente. 

Intrekken machtiging 
Als ik een automatische 
incasso-betaling wil 
stopzetten, aan wie 
moet ik dat dan doorge-
ven: aan de bank of aan 
het bedrijf dat ik ooit 
heb gemachtigd? 

Dat moet u kenbaar 
maken aan het bedrijf 
dat de machtiging 
heeft ontvangen. Dat is 
overigens alleen mo-
gelijk als het om een 
gewone doorlopende 
machtiging gaat. Het 
intrekken van een zo-
geheten eenmalige 
machtiging is niet mo-
gelijk. Voor het stop-
zetten van een machti-
ging kunt u gebruik 
maken van een rode 
kaart. Die kaart is bij 
de bank of het post-
kantoor gratis verkrijg-
baar. Die kaart stuurt u 
naar het bedrijf waar-
aan u de machtiging 
hebt verleend. 

Pensioenbreuk 
Onlangs las ik in de 
krant dat werknemers 
het recht krijgen om bij 
verandering van baan 
hun opgebouwde pen-
sioen mee te nemen 
naar het pensioenfonds 
van de nieuwe werkge-
ver. Kan ik nu ook van 
de pensioenfondsen van 
eerdere werkgevers ei-
sen dat zij de waarde 
van mijn pensioenaan-
spraken overdragen aan 
mijn laatste pensioen-
fonds? 

Nee, helaas niet. De 
nieuwe Pensioen- en 
Spaarfondsenwet, die 

op 1 juli in werking is 
getreden, stelt de 
waarde-overdracht al-
leen verplicht bij 
pensioenbreuken die 
na die datum ontstaan. 
Wel werden pensioen-
fondsen al eerder (in 
1992) verplicht om aan 
gewezen deelnemers 
(zgn. "slapers") de-
zelfde toeslagen te 
geven als zij aan hun 
gepensioneerden ver-
leenden. Maar zij 
hoeven die aanspraken 
niet over te dragen aan 
andere pensioenfond-
sen. De nieuwe wet 
kent wel aan bepaalde 
categorieën werkne-
mers, die tot nog toe 
door pensioenfondsen 
uitgesloten werden van 
deelname, recht op 
pensioenopbouw toe. 
Zo zijn er het verbod 
om deeltijdwerkers, 
waaronder veel 
vrouwen, uit te sluiten 
van een pensioenrege-
ling en het gebod tot 
evenredige pensioen-
opbouw. 
Voor vrouwen, die in 
het verleden op grond 
van hun geslacht wa-
ren uitgesloten van 
een pensioenregeling, 
kunnen werkgevers 
zelfs subsidie aanvra-
gen voor een inhaal-
pensioen. Verder mag 
niemand van een pen-
sioenregeling worden 
uitgesloten vanwege 
een te gering aantal 
gewerkte uren. Boven-
dien is het verboden 
om een minimumloon-
grens toe te passen bij 
toelating tot een pen-
sioenregeling. 
Tenslotte kunnen her-
intreders op de 
arbeidsmarkt de pen-
sioenaanspraken die 
zij in hun laatste baan 
hebben opgebouwd, 
meenemen naar de 
nieuwe werkgever. 
Maar alleen als die 
baan is beëindigd na 
1 juli van dit jaar. 

TON VAN DEN BRINK 
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Eigen risico 
Volgens de Consumen-
tenbond zijn particulier 
verzekerden vrijwel al-
tijd voordeliger uit als 
zij in hun ziektekosten-
verzekering een eigen 
risico opnemen. Het 
opnemen van een ei-
gen risico levert altijd 
een lagere premie op. 
Soms zelfs zo veel dat je 
zelfs nog goedkoper uit 
bent als je het eigen ri-
sico volledig verbruikt. 
De Consumentenbond 
adviseert ook om geen 
`klasse-verzekering' af 
te sluiten. De betere ka-
mers in ziekenhuizen 
worden namelijk vooral 
gereserveerd voor 
mensen voor wie dat 
medisch gewenst is. Op 
zich een goede zaak, 
maar het betekent ook 
dat je voor een klasse-
verzekering meer be-
taalt zonder garantie 
dat je er ook meer voor 
krijgt. Overigens kan 
dat plaatselijk nog wel 
eens verschil maken. 
Mensen die willen we-
ten welke verzekering 
voor hen de voordelig-
ste is, kunnen dat voor 
25 gulden door de Con-
sumentenbond laten 
berekenen. Het adres: 
Leeghwaterplein 26, 
2521 CV Den Haag. 

YOY op TV 
Het populaire jongeren-
programma YOY van de 
Humanistische Omroep 
gaat ook dit seizoen 
weer door. In dit pro-
gramma komen alleen 
jongeren zelf aan het 
woord, geen deskundi-
gen of andere volwas-
senen. Dat maakt het 
meestal heel spannend 
en in elk geval heel  

spontaan. Alle moge-
lijke onderwerpen en 
gebeurtenissen waar-
mee jongeren te maken 
hebben komen aan de 
orde. Ook zaken waar-
over zij niet zo gemak-
kelijk praten. 
Uitzending vanaf 
1 november, iedere 
dinsdag om 19.00 uur 
via Nederland 1. 

Cultuurfonds 
Kunst en cultuur zijn 
geen luxe-artikelen, 
maar horen evenzeer 
bij het menselijk leven 
als eten, drinken en 
een dak boven je 
hoofd. Misschien zijn 
het zelfs juist zaken als 
kunst en cultuur die de 
mens onderscheiden 
van 'andere diersoor-
ten'. Kunst en cultuur 
beïnvloeden de kijk 
van mensen op de we-
reld en geven hen de 
mogelijkheid zo nu en 
dan te ontsnappen uit 
de dagelijkse sleur en 
het dwingende keurslijf 
van allerhande tradi-
ties. Dat betekent dat 
kunst en cultuur een 
onderdeel kunnen zijn 
van ontwikkelingssa-
menwerking. Daarom 
werkt HIVOS, het Hu-
manistisch Instituut 
voor Ontwikkelings-
Samenwerking, nu aan 
de introductie van een 
HIVOS Cultuurfonds. 
Dit voor Nederland 
unieke fonds zal steun 
bieden aan activiteiten 
op het gebied van 
kunst en cultuur in ont-
wikkelingslanden. Het 
fonds wordt gedegen 
voorbereid en zal in de 
loop van 1995 op ge-
paste wijze worden 
geïntroduceerd. 

Normen en waarden 
In onze moderne wes-
terse maatschappij zijn 
veel mensen en groe-
pen op zoek naar ge-
meenschappelijke 
grondslagen voor een 
samenleving, die wordt 
gekenmerkt door ver-
gaande individualise-
ring en tegelijkertijd 
een veelheid van reli-
gies en levensbeschou-
wingen. Naar aanlei-
ding van een thema-
nummer van het blad 
Civis Mundi over dit on-
derwerp, waaraan werd 
meegewerkt door au-
teurs van zeer verschil-
lende huize, organi-
seert het Humanistisch 
Studiecentrum Neder-
land (HSN) op 30 no-
vember in Rotterdam 
een studiemiddag met 
diezelfde auteurs als in-
leiders en deelnemers 
aan een discussie. Voor-
zitter van de dag is me-
vrouw Greetje den Ou-
den-Dekkers, voorzitter 
van de Emancipatie-
raad. Aanmelding voor 
deelname graag schrif-
telijk of per fax bij het 
HSN, postbus 797, 3500 
AT Utrecht, fax 030-
39.01.70. Deelname 
kost 10 gulden per per-
soon, inclusief koffie, 
thee en drankje plus 
een verslag na afloop, 
over te schrijven op 
postgiro 550334 ten 
name van het HSN. Wie 
het themanummer van 
Civis Mundi alsnog wil 
ontvangen, stort daar-
voor 10 gulden extra op 
hetzelfde nummer. 

Dading gered 
Een van de projecten 
die zijn voorgekomen 
uit Humanitas Delin- 

kwentie en Samenle-
ving is Dading. Zie pa-
gina 11 van dit nummer 
van Van Mens tot Mens. 
Onder het vorige kabi-
net leek de belangstel-
ling voor deze vorm van 
omgang met criminali-
teit gering. De subsidie 
zou worden beëindigd. 
Het nieuwe kabinet 
denkt daar anders over. 
Minister Sorgdrager 
heeft aangekondigd dat 
het project Dading op 
voortgaande steun kan 
rekenen. Het project 
Dading is bereikbaar 
bij het Landelijk Bureau 
Humanitas, telefoon 
020-6262445. 

Humanitas-loge? 
Fanatieke radio-luiste-
raars werden in de 
nacht van 5 september 
verrast met opnamen 
tijdens een bijeenkomst 
van de 'Humanitas-loge' 
in Den Haag ten gele-
genheid van het 250-ja-
rig bestaan van de Odd 
Fellows. Voor de goede 
orde: Humanitas is nu 
eenmaal een oud 
Grieks woord, waarop 
de vereniging geen al-
leenrecht heeft. De Hu-
manitas-loge heeft dus 
ondanks de naam niets 
te maken met de ver-
eniging Humanitas. 

Zimbabwe 
De gemeente Hooge-
veen heeft al voor de 
derde keer in drie jaar 
10.000 gulden beschik-
baar gesteld voor kin-
deren in de Derde We-
reld. In de voorgaande 
twee jaren ging dat 
geld in zijn geheel naar 
het onderwijsproject in 
Zimbabwe. Dat project 
was voorgedragen door 
de afdeling Zuid-
Drenthe en door Hivos, 
de humanistische orga-
nisatie voor ontwikke-
lingssamenwerking. 

18 VAN MENS TOT MENS oktober 1994 



Nieuw gebouw 
Jhr drs P.A.C. Beelaerts van Blokland, voorzit-
ter van Unicef nederland was de voornaamste 
(gast)spreker bij de opening van het nieuwe 
hoofdkantoor van de Stichting kinderopvang 
Humanitas in Heerlen. Namens Unicef nam hij 
een gift van 5000,- in ontvangst, bestemd 
voor projecten met kinderen in Afrika. Dat 
Unicef dat geld goed kan gebruiken illus-
treeerde de heer Beelaerts met een enkel cij-
fer: liefst 30 miljoen kinderen leven in deze 
wereld op straat, zonder dak boven het hoofd, 
ver verwijderd van een normale kindertijd. 
Dat is heel anders dan de kinderen in Heer-
len, die in het nieuwe hoofdkantoor meteen 
weer gebruik kunnen maken van een nieuw 
kinderdagverblijf van de Humanitas- stich-
ting, op loopafstand van trein- en busstation. 
Zo kunnen de medewerkers op het hoofdkan-
toor dagelijks zien (en aan nieuwe relaties lá-
ten zien!) hoe het in de praktijk werkt. 
Het nieuwe adres is Meezenbroekerweg 3, 
6412 VK Heerlen, telefoon 045-72.97.97. 

Concurrentie 
Plannen van Humanitas 
en de plaatselijke 
woningbouwstichting 
AVSHO in Veenendaal 
om een gezinsvervan-
gend tehuis te bouwen 
in combinatie met ou-
derenhuisvesting, is de 
Veenendaalse Stichting 
Interkerkelijk Bejaar-
denwerk in het ver-
keerde keelgat ge-
schoten. Alle regionale 
kranten berichtten 
over de boosheid van 
de interkerkelijke 
stichting, die vindt dat 
plaatselijke woning-
bouwcorporaties voor-
rang moeten hebben 
boven landelijke. Wet-
houder Van Herpen is 
het daar niet zonder 
meer mee eens. Hij 
zegt graag open te 
staan voor nieuwe 
ideeën en op het ter-
rein van het bejaarden-
werk niet alleen zaken 
te doen met de SIB. 
En Humanitas en de 

ASVHO, waarin naast 
Humanitas ook de 
ANBO, de KBO (!) en 
het Humanistisch Ver-
bond deelnemen, heb-
ben al laten weten dat 
hun nieuwe project niet 
exclusief op humanis-
ten is gericht maar op 
iedereen die zich er in 
thuis denkt te voelen. 

Sociaal pension 
Het sociaal pension van 
Humanitas in Den Bosch 
komt er waarschijnlijk. 
Doel van het pension is 
het bieden van eerste 
opvang aan mensen die 
niet in staat zijn zelfstan-
dig te wonen. Na een 
periode van twaalf tot 
achttien maanden moe-
ten de bewoners dan 

weer zo ver zijn dat zij 
b.v. kunnen overgaan 
naar een project bege-
leid kamerwonen. Het 
ministerie van WVS sub-
sidieert de eerste twee 
jaar vijftien plaatsen met 
een bedrag van 146.850 
gulden. De gemeente 
Den Bosch stelt zelf 
181.200 gulden beschik-
baar. Als belangrijkste 
criterium bij deze subsi-
die-toekenning stelt de 
gemeente dat moet blij-
ken of het sociaal pen-
sion inderdaad een op-
stap betekent naar zelf-
standig wonen. Het 
bestuur van de werk-
stichting die het sociaal 
pension tot stand gaat 
brengen, is het daar he-
lemaal mee eens. 'Het 
moet een opstap zijn 
naar een terugkeer in 
de samenleving' stelt 
woordvoerder P. Wil-
lems. Hij gaat er van uit 
dat de nieuwe instelling 
na een aanloopperiode 
in staat zal zijn kosten-
dekkend te werken, zon-
der speciale subsidies 
van de overheid. 

Hobby '70 
Ruim tachtig demonstr-
anten hebben zich aan-
gemeld voor de twee-
jaarlijkse manifestatie 
Hobby '70, die gehou-
den zal worden van 2 tot 
en met 6 november. Het 
aantal inzendingen was 
zo groot dat de commis-
sie die de organisatie 
doet, een stop heeft 
moeten afkondigen. 
Deelname aan de ten-
toonstelling van hobby-
isten is gratis en inzen-
dingen zijn verzekerd 
tegen diefstal na in-
braak, vliegtuig- en 
stormschade. 

Doelgroep 
De leeftijd waarop ou-
deren een beroep doen 
op de vrijwilligers van 
de sectie Ouderen van 
Afdeling Zuid-Drenthe, 
wordt steeds lager. Dat 
zegt vrijwilligster Annie 
Otten in het afdelings-
blad van Zuid-Drenthe. 
Eigenlijk behoren men-
sen vanaf 65 jaar tot de  

doelgroep van ouderen, 
zo stelt Otten. 'Maar nu 
doen mensen van 55+ 
al een beroep op ons', 
aldus Otten. 'Waar hulp 
nodig is, stappen wij er 
toch maar in. Belangrijk 
is dat je samen (als vrij-
willigers - red) ervarin-
gen uitwisselt en 
nieuwe problemen de 
baas blijft.' 
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Saskia Noorman-
den Uyl is lid van 

de Tweede Kamer 
voor de Partij 

van de Arbeid 

;NEKREET 
Een centimeter is ook 
een stap voorwaarts 

`Natuurlijk zou ik willen dat de 
Wereldbevolkingsconferentie in 
Caïro meer had opgeleverd. 
Bijvoorbeeld dat aan het stand-
punt dat Nederland voor de con-
ferentie al had ingenomen, meer 
recht was gedaan. Nederland 
heeft natuurlijk toch veel liberaler 
opvattingen dan veel van de deel-
nemende landen. Maar uiteinde-
lijk vind ik: een centimeter is ook 
een stap voorwaarts. 
Want het is toch een groot winst-
punt dat men bereid is geweest 
elkaar tegemoet te komen en ge-
meenschappelijke belangen als 
gezondheid en voorwaarden voor 
gezond leven te erkennen. 
Je moet natuurlijk niet de illusie 
hebben dat je hiermee de proble-
men oplost. Maar de weg naar de 
oplossing begint toch aan de con-
ferentietafel. 
Het allerbelangrijkste vond ik dat 
deze conferentie voor een groot 
deel ging over de verhouding tus-
sen mannen en vrouwen en over 
voortplanting. Het feit dat zoveel 
invloedrijke mensen daarbij heb-
ben stilgestaan en dat de wezen-
lijke voorwaarden voor de kwali-
teit van het voortbestaan erkend 
zijn: de positie van vrouwen, kin-
deren, het gezin en gezondheid. 
Iets waarvan ik heel droevig 
werd, was de houding van het 
Vaticaan over anticonceptie, 
voorafgaand aan de conferentie. 
Die houding vind ik liefdeloos. 
Dat is een wereld waar ik geen 
begrip voor heb. Dat geldt ook 
voor de hele strikte Moslimge-
meenschap. Ik zie nog die Volks-
krant-foto voor me over de confe-
rentie. Die foto met die gesluierde 
vrouw die oproept om de rechten 
van vrouwen niet te erkennen, 
zo'n driedubbele boodschap. Dat 
vind ik ook onthutsend. Om zo te- 

gen de wereld aan te kijken, dat 
rcksichtlose, dat smalle, dat 
tussen oogkleppen doorkijken, 
dat staat ver van mij af. 
Maar tegelijkertijd is het een 
goede zaak dat je met elkaar een 
stap meer weet te bereiken. Om-
dat je toch samen Verder moet. 
Het grote-winstpunt van deze 
Weretdbévolkingiconferentie ten 
opzichte van de voorafgaande 
conferenties is her feit dat het nu 
ging over ethiek, over rechten 
van mensen in moreel' ethische 
zin. Terwijl.liét vroeger,  steeds 
ging over primaire voorwaarden, 
over voedsel en over leefomstan-
digheden. 
Of de conferentie zin heeft gehad, 
weet je pas als je de indruk krijgt 
dat veranderingen zich ook echt 
voordoen. Wat er nu in Nederland 
gaat gebeuren met de resultaten 
van de conferentie? Op een aantal 
terreinen spelen ze toch een rol. 
Als je kijkt naar de contacten die 
we hebben met andere landen op 
het terrein van handel, volksge-
zondheid of ontwikkelingssamen-
werking bijvoorbeeld. Het feit dat 
je nu consensus bereikt hebt met 
een land waar je soms een wat 
moeilijke relatie mee hebt, kan 
toch een deur openzetten. Ik wil 
niet zeggen dat er nu een kasre-
gister naast staat, van Bingo: dit is 
het resultaat. Maar op langere 
termijn kun je misschien toch wat 
effectiever samenwerken op 
terreinen die eerst wat moeilijker 
lagen. 
Dus uiteindelijk vind ik: Caïro was 
zo gek nog niet.' 
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