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Humanitas 
sluit 
contracten 
De eerste vrijwilligers-
beurs op de vloer van 
de Beurs van Berlage 
heeft maar liefst 126 
contracten opgeleverd 
tussen vrijwilligersor-
ganisaties en fondsen 
die beschikbaar waren 
gesteld door veertig 
overheids-, profit en 
non-profit organisaties. 
Ook Humanitas heeft 
een aantal contracten 
gesloten. De beurs was 
onderdeel van het NOV-
congres. NOV is de 
jonge koepelorganisa-
tie van vrijwilligersor-
ganisaties waar Huma-
nitas ook lid van is. 
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De Vereniging Humanitas 
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Humanitas staat open voor 
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Dank je wel 
Na op onze ledenvergadering officieel te zijn 
gestopt met mijn bestuurslidmaatschap van de 
afdeling Zuid Limburg, kreeg ik op 18 september 
een mooie afscheidsreceptie aangeboden door 
de afdeling. Naast een aantal leden was ook de 
Heerlense wethouder van welzijn, de heer 
Seijben, aanwezig. Er werden vele lovende woor-
den gesproken over mijn dertigjarig bestuurs-
schap van de afdeling. Het hoofdbestuur, de stich-
ting Kinderopvang, het district en een enkele toch 
ver afgelegen afdeling hadden een persoonlijke 
afvaardiging gestuurd. Voor het praktische cadeau 
van de afdeling, de verschillende cadeaubonnen, 
boeken en de vele bloemen wil ik op deze plaats 
mijn dank uitspreken. Ook de vele brieven uit het 
land gaven mij een warm gevoel. Naast mijn 
beroepsleven als automonteur en een huiselijk 
leven als echtgenoot en vader, was er ook het le-
ven binnen Humanitas. Hier wil ik graag bena-
drukken dat de functies die ik bij de vereniging 
vervulde een verrijking tot gevolg hadden. Ik wil 
dan ook de lezers die beroepsmatig lichamelijk 
werk verrichten en die nog geen tijd in de vereni-
ging steken, toch sterk aanraden dit wel te gaan 
doen. Het geestelijk bezig zijn is een gezonde 
aanvulling op het geestelijk bezig zijn. 

JAN BRON 
ex-voorzitter afdeling Zuid Limburg 

Financieel overzicht 
De komende periode zal op gezette tijden meer 
inzicht worden gegeven in de financiële gegevens 
van de vereniging. 
Hieronder enkele cijfers. 
aan een doel gekoppel-
de middelen per eind 
1995: f 5.956.500 (per 
eind 1994: 
f 5.944.700). Totale in-
komsten van de vereni-
ging buiten de steun 
van verzelfstandigde 
werkstichtingen over 
1995 bedraagt 
f 15.690.600 (over 1994: 

f 15.656.700). 
We hebben het hier 
voornamelijk over wer-
kelijk ontvangen geld. 
De vergelijkbare kosten 
Zijn  in 1995 uitgekomen 

p f 17.713.900 (1994: 

(1-17.178.400).  
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Multi-cultureel 
vrijwilligersproject 

in Groningen 

De nieuwe 
vrijwilliger 

komt 
van ver 

Dit jaar is Humanitas in 
Groningen begonnen met 

het inzetten van migran-
ten bij vriendschappelijk 
huisbezoek aan ouderen. 

Het is voor iedereen 
nog even wennen, maar 
spectaculair is het wel. 

Allochtonen bij vrij-
willigerswerk bevordert 

integratie en behoedt 
zowel ouderen als 
allochtonen tegen 
vereenzaming en 

sociale uitsluiting. 

Het is even wennen als er aange-
beld wordt en daar staat een vrouw 
uit Eritrea. Vooral als ze zich voor-
stelt als vrijwilliger van Humanitas 
die vriendschappelijk huisbezoek 
brengt. Maar gelukkig is zowel de 
Afrikaanse vrouw als de oudere in 
kwestie goed voorbereid op deze 
ontmoeting. 'Als ouderen van tevo-
ren aangeven dat zij liever te ma-
ken hebben met een Nederlander, 
dan is het niet zinvol om er een al-
lochtoon heen te sturen', zegt Jei-
chien Martens van Humanitas Gro-
ningen. Zij is coordinator van het 
project multi-culturele vrijwilligers-
organisaties. 'Maar er zijn veel ou-
deren die juist wel een allochtoon 
op bezoek willen hebben. Zij vin-
den het leuk om hen iets te leren 
over de Nederlandse cultuur. Al-
lochtonen werken mee aan dit vrij-
willigersproject omdat zij de Neder-
landse taal kunnen oefenen. Het 
verschaft hen ook de mogelijkheid 
om in contact te komen met Neder-
landse ouderen, een categorie waar 
zij normaal gesproken weinig mee 
te maken hebben.' 
Vier allochtonen nemen deel aan het 
project, mensen uit Eritrea en Iran. 
Er hebben zich ook mensen aange-
meld uit Angola en Vietnam, zowel 
mannen als vrouwen. Het bijzondere 
van dit project is dat buitenlanders  

tot nu toe mondjesmaat worden in-
gezet bij vrijwilligersprojecten. Ver-
bazingwekkend omdat het toch om 
een vrij grote groep mensen, veelal 
vluchtelingen, gaat die meer dan 
bereid is om deel te nemen aan de 
Nederlandse samenleving. 
Dat juist Humanitas in Groningen 
met dit project is begonnen is geen 
toeval. De afdeling is door de over-
heid nauw betrokken bij de opvang 
van asielzoekers. De afdeling weet 
dus als geen ander hoe te communi-
ceren met allochtonen. 
'Eén keer in de week gaan ze op 
bezoek bij een oudere die zich een-
zaam of alleen voelt', vertelt Mar-
tens. 'Ze gaan wandelen, doen een 
boodschap of spelen een spelletje. 
Het is niet altijd even goed gegaan. 
Zo hebben zich taalproblemen 
voorgedaan. Daarom stellen wij nu 
hogere eisen aan de taalvaardig-
heid van de vrijwilligers. Wij willen 
dit project aansluiten bij de inbur-
geringscontracten van de ge-
meente. 
Ik denk dat dit project wederzijdse 
begrip en integratie van migranten 
bevordert. Men leert elkaar per-
soonlijk kennen. Dan kijk je anders 
naar elkaar dan wanneer je over 
een hele groep tegelijk hebt.' 

HENK VLAMING 
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Waar de loctaaldo 
hul vo=lg stokt 

Vrijwilligers van 
Vriendschappelijk 

Huisbezoek gaan 
regelmatig op bezoek 

bij mensen die dreigen 
te vereenzamen. 

Daarmee vullen ze het 
gat dat professionele 

hulpverleners 
noodgedwongen 

laten ontstaan. 
"Maar het kan natuurlijk 

niet dat hulpverleners 
door de voordeur 

vertrekken en 
vrijwilligers via 

de achterdeur 
binnenkomen". 

In flats kunnen 
mensen naast 

elkaar leven 
zonder elkaar 

te kennen. 

Foto: ANP 
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lgens zijn omgeving is 
Hans een zeurkous. 'Mijn 
zuster zei laatst toen ik een 
verkoudheid had: "Je mot 

niet klagen, ik ken iemand die heb 
kanker". En ook de maatschappe-
lijk werkster zegt dat ik m'n mond 
moet houden.' Bij Mike van het 
vriendschappelijk huisbezoek mag 
Hans zo nu en dan wèl zijn gal spu-
wen. Vriendschappelijk huisbezoek 
is een initiatief van Humanitas. Het 
project is bedoeld voor mensen die 
om wat voor reden dan ook vereen-
zamen of niet meer zo gauw buiten 
de deur komen. De vrijwilligers van 
Humanitas komen dan wekelijks 
een uurtje langs om te praten of op 
stap te gaan. Nieuwe verzoeken 
voor huisbezoeken stromen nog da-
gelijks binnen Meestal via instan-
ties als de Riagg, thuiszorg en maat-
schappelijk werk, die soms maar al 
te gretig doorverwijzen bij gebrek 
aan capaciteit. 

`Een veel te groot gat in de markt', 
zo noemt coordinator Marth de Baat 
van de afdeling Amsterdam het 
vriendschappelijk huisbezoek. 'Pro-
fessionele hulpverleners moeten 
zich aan een strak schema houden 
en hebben vaak geen tijd meer 
voor een praatje. Dat gat vullen wij 
op met ons vriendschappelijk huis-
bezoek. We zijn professioneel. Je 
kunt zeggen dat wij voor de franje 
zorgen, voor de aandacht die men-
sen broodnodig hebben.' 
Maar De Baat vindt wel dat het soms 
uit de hand loopt. Als de Riagg van-
wege bezuinigen een stapje terug 
moet doen, mag dat niet beteken 
dat vriendschappelijk huisbezoek 
dan maar moet inspringen. 'Het kan 
natuurlijk niet dat de hulpverleners 
via de voordeur vertrekken, terwijl 
de vrijwilligers via de achterdeur 
binnenkomen.' De Baat wil niet in 
de plaats van de professionele hulp-
verleningsinstanties het werk moe-
ten doen. 
De vrijwilligers bij vriendschappe-
lijk huisbezoek zijn geen hulpverle-
ner van beroep, daarom moeten ze 
zich aan een aantal regels houden. 
Zo mogen ze zich niet met finan-
ciële, medische en huishoudelijke  

zaken bemoeien. Verder kan ieder 
het huisbezoek zelf invullen. 'Het is 
ook belangrijk dat mensen zelf het 
verzoek tot ons richten. We willen 
niet bevoogdend zijn, dat past niet 
in de visie van Humanitas.' 
Het project startte zes jaar geleden. 
`Ik dacht toen nog heel simpel, je 
hebt gewoon twee bakjes; een met 
mensen die af en toe eens koffie 
willen drinken en een met vrijwilli-
gers. Die schuifje in elkaar en dat is 
het. Maar zo werkt het niet, weten 
we inmiddels', zegt de Baat. De 
meest uiteenlopende mensen doe 
een beroep op vriendschappelijk 
huisbezoek; mensen met psychi-
sche problemen, chronisch zieken, 
ouderen en jongeren. De vrijwilli-
ger die op bezoek gaat moet wel de 
juiste persoon zijn; het moet klik-
ken. 

`Je hebt mazzel, 

want ik 

heb net op 

mijn schoenen 

gepist." 

Tussen Mike en Hans klikt het in ie-
der geval. Mike neemt Hans vaak 
mee op stap, de stad in. 'Dan laat ik 
hem vertellen over de stad, want hij 
weet ontzettend veel. Dan is er min-
der tijd om te mopperen. We ma-
ken af en toe wat mee, hè Hans? 
Vertel eens van de eerste keer toen 
we gingen wandelen.' Hans moet 
even zijn geheugen opfrissen. 
`0 ja, toen most ik plassen. Daarna 
kwamen we een cameraploeg tegen 
die een film over Amsterdam 
maakte. Ze wilden mijn schoenen 
filmen. "Je hebt mazzel want ik heb 
er net op gepist", zei ik toen. 
Dat hebben ze gewoon op tv uitge-
zonden.' 

Met zijn buurvrouwen heeft Hans 
een zeer speciale relatie. In het bij-
zonder met de `kromkont' zoals 
Hans haar noemt omdat haar achter-
ste zo uitsteekt. Hij moet niets van 
haar hebben, zegt hij. 'Alleen als ze 
me nodig heb dan komt ze. Zoals 
laatst toen ze schoenen moest rui-
len. Maar ze had een verlopen bon. 
Toen moest ik mee als haar man. 
Anders durfde ze niet. Ze is 96, dat 
mens hoort in een bejaardenhuis', 
sputtert hij. Hans is zelf ook bang 
dat hij naar een bejaardentehuis 
moet. 'Ik maak mijn huissie toch 
goed schoon? En ik kook nog ie-
dere dag.' Hij verontschuldigt zich 
ook steeds voor het stof dat overal 
zou moeten liggen, maar dat niet 
echt zichtbaar is. 
Toch zijn er ook wel eens echte ca-
lamiteiten. 'Ik was een keer geval-
len. Omdat ik zo'n piepertje heb 
kan ik de thuiszorg alarmeren. Maar 
toen stond mijn televisie zo hard dat 
ze me niet konden verstaan.' Mike 
vult aan: 'Toen heeft hij toch wel 
een poos op de grond gelegen 
totdat er toevallig iemand langs 
kwam.' 

Vrijwilligers van vriendschappelijk 
huisbezoek moeten op nog ergere 
dingen voorbereid zijn. 'Laatst trof 
iemand van ons een vrouw dood 
aan in haar stoel', zegt Marth de 
Baat. 'Het is belangrijk dat er dan 
van onze kant goede opvang is voor 
de vrijwilliger. Soms wordt het mij 
ook een beetje te veel hoor. 
Je hoort zo veel ellendige dingen, 
naast natuurlijk de vreugde die er 
ontstaat door de huisbezoeken. 
Dan heb je wel eens een leuk 
berichtje in de krant nodig om alles 
weer eens in zijn juiste proporties te 
zien.' 

Met toestemmig overgenomen uit de 
Daklozenkrant. 
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Humanitas' eigen troonrede 

Leden, vrijwilligers en 
medewerkers van Humanitas 

`Voor het welzijn van 
burgers is meer nodig 
dan een duurzaam econo-
misch draagvlak. 
Aan geborgenheid en 
veiligheid, kennis en 
onderwijs alsmede aan 
sociale samenhang 
bestaat evenzeer grote 
behoefte. In de volks-
gezondheid blijft de 
spanning tussen de nog 
immer toenemende vraag 
naar zorg en de noodzaak 
tot kostenbeheersing on-
verminderd voelbaar.' 

'In aanvulling op de in het regeer-
akkoord afgesproken volumegroei 
is voor 1997 ruimte gemaakt voor 
het wegnemen van acute knelpun-
ten in de thuiszorg, waarop een 
steeds groter beroep wordt ge-
daan. Daar wil ik graag aan toe-
voegen dat ook het beroep op de 
vrijwillige thuiszorg steeds groter 
wordt. Het belang van de vrijwil-
lige thuiszorg voor het welzijn van 
veel burgers is niet te verwaarlo-
zen en de inzet van de duizenden 
vrijwilligers van Humanitas en an-
dere organisaties is daarbij onmis- 

baar. 

De regering acht het van grote 
waarde dat problemen van jonge-
ren thuis, op school en straat in sa-
menhang worden onderkend. Het 
vroegtijdig onder ogen zien van 
ernstige problemen in de opvoe-

ding en het ondersteunen van ou-
ders kunnen ontsporing of crimi-
neel gedrag op latere leeftijd hel-
pen voorkomen. Voor een goede 
ontwikkeling van kinderen zijn ge-
borgenheid, affectie en veiligheid 
van essentiële betekenis. Hieraan 
wordt in onze pluriforme samenle- 
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ving terecht veel zorg besteed, 
zodat het merendeel van de jeug-
digen zonder al te veel problemen 
kan opgroeien. Een deel van het 
heeft echter wèl hulp nodig. 
Dat geldt zeker voor het nieuwe 
Humanitas-project Home-Start, 
de begeleiding van gezinnen met 
jonge kinderen door ervaren vrij-
willigers. Ook de vakantiekampen 
van Humanitas kunnen een hand-
reiking bieden aan kinderen die 
hun plaats in de samenleving 
moeilijk kunnen vinden, door 
welke omstandigheden ook. 

Aanvullende voorzieningen zullen 
kinderen met een handicap beter 
in staat moeten stellen het regu-
liere onderwijs te volgen. Daar-
mee sluit de regering aan bij een 
trend waaraan Humanitas veel be-
lang hecht: zorg op maat, met als 
uitgangspunt de vraag waartoe 
mensen met een handicap onder 
goede begeleiding zelf in staat 
zijn. 

Sociale samenhang is van vitaal 
belang voor het functioneren van 
onze samenleving. Langdurige en 
intensieve inspanningen van over-
heid en maatschappelijke groepe-
ringen blijven noodzakelijk om 
mensen uit hun sociaal isolement 
te halen. In de nota 'Weerwerk' 
gaat het hoofdbestuur van Huma-
nitas in op de eigen mogelijkhe-
den van de vereniging om mensen 
die door langdurige werkloosheid 
buiten de samenleving dreigen te 
vallen een nieuwe, gewaardeerde 
plaats in die samenleving te bie-
den, als vrijwilliger of betaald. 
De regering acht het gewenst dat 
de voorzieningen voor de opvang 
van dak- en thuislozen worden uit-
gebreid. Humanitas is het daar ge-
heel mee eens. 
Wellicht kan de regering in dit 
verband Humanitas de (financiële) 
mogelijkheden bieden met de op-
zet van nieuwe sociale pensions in 
een groeiend aantal gebieden van 
ons land een bijdrage te leveren 
aan dit beleidsdoel. 

Van sociale samenhang is pas echt 
sprake indien mensen met ver-
schillende culturele achtegronden 
ook werkelijk samenleven Ter on-
dersteuning van het integratiepro-
ces zijn extra middelen beschik-
baar gesteld aan de grotere ste-
den. Zoals te verwachten valt van 
een regering met 'werk, werk en 
nog eens werk' als leidend begin-
sel gaat het daarbij vooral om een 
ruimere inzet van allochtonen in 
het arbeidsproces. Zonder aan het 
belang van dit aspect voorbij te 
gaan mag toch worden opgemerkt 
dat integratie van allochtonen niet 
alleen afhankelijk is van het heb-
ben van werk. Integratie is een 
proces dat zich vooral in de hoof-
den van mensen dient af te spe-
len, en dan van zowel allochtonen 
als autochtonen. Het zou een 
goede zaak zijn als Humanitas een 
eigen, zij het bescheiden, rol wil 
blijven spelen in de groei naar 
een multiculturele samenleving 
waarin het respect voor de ander 
een humanistische waarde is van 
eminent belang. 

De contacten die Humanitas de af-
gelopen jaren heeft opgebouwd 
met humanistische organisaties in 
andere landen tonen de waarde 
aan van onze deelname aan de 
Europese Humanistische Federatie 
(EHF) en de International Humanist 
and Ethical Union (IHEu). Om de 
uitwisseling van kennis en infor-
matie te bevorderen heeft Huma-
nitas het verzoek aanvaard mede-
werking te geven aan de opzet 
van een internationaal secretariaat 
voor sociaal werk. 

Leden, vrijwilligers en medewer-
kers van Humanitas, van harte 
spreek ik de wens uit dat u uw 
verantwoordelijke taken met toe-
wijding en grote inzet zult blijven 
vervullen, in het vertrouwen dat 
velen u dankbaar zullen zijn. 

Vrij naar de troonrede van 1996 

ERIK STIBBE 



Humanitas 2000 
Eén van de workshops tijdens 
de Algemene Vergadering 

van Afgevaardigden van Huma-
nitas op 8 en 9 november gaat 

over de toekomst: hoe willen 
we dat Humanitas eruit ziet in 

2000? Is de vereniging van 1996 nog wel voldoende 
toegerust om ook na 2000 haar werk uit te voeren? 
31 mei jongstleden is tijdens een inspirerend breed 
bestuursoverleg een begin gemaakt met de discus-
sie. Het dagelijks bestuur van Humanitas heeft de 
discussie over de toekomst voortgezet. De uitkomst 
van deze discussie, die ik hieronder uitéénzet, zal 
het uitgangspunt zijn voor de AVA -workshop. 

Humanitas 96 
Voor de activiteiten van Humanitas 
blijkt in de samenleving grote be-
hoefte te bestaan. Er zijn nieuwe 
veelbelovende projecten zoals bij-
voorbeeld Home-Start. Drie afdelin-
gen zijn gestart als officieel pilot-
project in vijftien anderen staat men 
te trappelen om mee te doen. Re-
cent is een begin gemaakt met het 
project Weerwerk tegen Uitsluiting, 
waarbij langdurig werklozen actief 
worden betrokken bij onze activi-
teiten. De werkstichtingen van Hu-
manitas zijn door het hele land be-
kend. Er zijn twintigduizend Huma-
nitas-leden en zevenduizend 
vrijwilligers. 
Maar om de mogelijkheid te schep-
pen om ook na het jaar 2000 ons 
werk te kunnen blijven doen moeten 
we ons afvragen wat we kunnen ver-
beteren. Daarom moeten we vooruit 
lopen op de toekomst, inspelen op 
ontwikkelingen en kritisch kijken 
naar onze eigen organisatie. 

Wat doen we en wie zijn we 
Humanitas staat bekend als een 
sympathieke organisatie. Maar het 
is ook tamelijk onbekend waar we 
ons precies mee bezig houden. We 
moeten daarom nog meer aandacht 
besteden aan het bekendmaken 
van onze diensten en producten. 
Mensen moeten weten waarvoor ze  

daarom meer betrokken worden bij 
de organisatie. En mede de koers 
bepalen van Humanitas. 

Informeren en samenwerken 
Humanitas is een grote organisatie 
met een schat aan activiteiten, ini-
tiatieven en mogelijkheden. Er is 
zoveel dat we vaak van elkaar niet 
eens weten wat er allemaal in het 
land gebeurt. Behalve dat we aan 
de 'buitenwereld' moeten laten we-
ten wat we allemaal te bieden heb-
ben is het van groot belang dat we 
met elkaar ervaringen uitwisselen 
en initiatieven bespreken. Bij sa-
menwerking versterk je elkaar zo-
danig dat één en één meer is dan 
twee. Door het dagelijks bestuur is 
geconstateerd dat deze synergie 
beter kan worden benut. In feite 
staat het dagelijks bestuur een 
meer gestructureerd overleg voor 
tussen districten, stichtingen en be-
stuur om de meerwaarde van sa-
menwerking te kunnen verzilveren. 
Intensievere samenwerking tussen 
bijvoorbeeld Humanitas-kinder-
kampen, Humanitas Home-Start en 
Humanitas kinderopvang leidt vol-
gens het dagelijks bestuur tot voor-
deel van al deze projecten. Humani-
tas-banden moeten dus worden 
aangehaald. Ook in ons ledenblad 
moet dat op een toegankelijke ma-
nier zichtbaar worden gemaakt. 

Naar het jaar 2000 
Ons uitgangspunt is dat we een 
sterke vereniging zijn, met enthou-
siaste mensen die veel kunnen be-
reiken. 
Als flexibele organisatie hebben we 
meer dan eens bewezen dat we in 
kunnen spelen op nieuwe mogelijk-
heden en dat we open staan voor 
nieuwe ideeën. 
Ook na 2000 blijft onze visie het-
zelfde: mensen zijn zelf verantwoor-
delijk, maar ook verantwoordelijk 
voor elkaar. Maatschappelijke 
dienstverlening zonder betutteling; 
mensen helpen de greep op hun ei-
gen leven te behouden en daarmee 
de samenleving leefbaarder maken. 

GEORGE BROUWER 
voorzitter 
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bij Humanitas terecht kunnen, of het 
nu om vriendschappelijk huisbe-
zoek of om kinderopvang gaat. 

Humanitas-kwaliteit 
Wanneer mensen in contact komen 
met Humanitas en gebruik maken 
van onze diensten moeten ze verze-
kerd zijn van kwaliteit. Maar wat be-
doelen we met kwaliteit? Aan welke 
voorwaarden moet bijvoorbeeld 
een Humanitas vakantieweek voor 
kinderen voldoen? En wat is precies 
de extra kwaliteit die een Humani-
tas praatlijn voor ouderen biedt bo-
ven andere telefonische hulp? Met 
andere woorden: wanneer Humani-
tas staat voor kwaliteit in dienstver-
lening en samenlevingsopbouw, 
moeten we goed kunnen aangeven 
wat we verstaan onder Humanitas-
kwaliteit. En moeten we die kwali-
teit ook kunnen vaststellen. 

Vrijwilligers meer bij 
Humanitas betrekken 
Een groot aantal vrijwilligers zijn lid 
van de vereniging, maar er zijn ook 
veel vrijwilligers die verstoken blij-
ven van informatie over activiteiten 
van Humanitas en geen contact heb-
ben met de vereniging. Een Huma-
nitas-vrijwilliger is niet zo maar een 
vrijwilliger. Vrijwilligers zijn het 
hart van ons werk, bepalen het ge-
zicht van Humanitas en moeten 



Nieuwe directeur 
Landelijk Bureau 

`Je moet 
over de 

schutting 
blijven 
kijken' 

Sinds 1 september is een 
gereformeerde tuinders-
zoon en voormalig com-
munist de nieuwe baas 

van het Landelijk Bureau 
van Humanitas. Marius 

Ernsting, organisatie-ad-
viseur, heeft duidelijke 

opvattingen over de taak 
van Humanitas en de rol 

van het Landelijk Bureau. 
Voorbij zijn de tijden van 
sanering en reorganisa-
tie. De vereniging kiest 

weer voor het offensief en 
het Landelijk Bureau 

wordt daarbij een mo-
dern dienstverlenend be-

drijf. 'Humanitas heeft 

nog heel wat te winnen.' 

Ooit zat Marius Ernsting voor de 
CPN, de vroegere communistische 
partij van Nederland, in de Tweede 
Kamer. De laatste tien jaar was hij 
echter als organisatie-adviseur een 
kleine zelfstandige die zich gespe-
cialiseerd had in het welzijnsbeleid. 
In die hoedanigheid kreeg hij zes 
jaar geleden ook al eens met Huma-
nitas te maken. Nu heeft hij grootse 
plannen met het Landelijk Bureau 
van de vereniging. 
'Ik ben 48 en was niet meer tevreden 
met het jachtige bestaan van een  

eenmansbureau', zegt Ernsting. 'Je 
bent overal maar kort binnen, ner-
gens langer dan een half jaar. Met 
veel mensen praat je heel intensief 
en dan is het ineens afgelopen. Je 
moet maar zien wat er met je werk 
gebeurt, als je er verder iets over 
hoort tenminste. Al een tijdje had ik 
in mijn achterhoofd om eens wat lan-
ger met één spoor bezig te zijn. Toen 
kwam deze vacature.' 
Ernsting oefent zijn directietaken 
vier dagen per week uit. De andere 
dag bewaart hij voor zijn eigen bu- 
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reau. 'Als ik vijf dagen per week bij 
één organisatie zou zitten, zou ik 
misschien helemaal worden opge-
slorpt. Ik wil blijven zien wat voor 
ontwikkelingen elders aan de gang 
zijn. Over de schutting blijven kij-
ken, dat vind ik belangrijk.' 
De nieuwe directeur komt binnen 
op een moment dat de vereniging 
een periode van reorganisatie en 
sanering achter de rug heeft. Nu is 
het zaak om invulling te geven aan 
toekomstige zaken. Ernsting moet 
daar als directeur van het Landelijk  

Bureau een belangrijke bijdrage 
aan leveren. 
`Het landelijk bureau moet zo snel 
mogelijk functioneren als facilite-
rende organisatie voor de Humani-
tas-familie', zegt hij. 'Daarbij moe-
ten wij ons werk zo organiseren dat 
wij voldoende en herkenbare dien-
sten kunnen bieden. Als wij daarvan 
een helder overzicht hebben, kun-
nen wij veel duidelijker maken wat 
wij precies te bieden hebben. Wij 
krijgen bijvoorbeeld subsidie van 
het ministerie van VWS voor een 
bepaald project. De kosten daar-
voor krijgen wij weliswaar vergoed, 
maar het ministerie is geneigd om 
alleen de directe kosten te vergoe-
den. Wij maken echter ook kosten 
voor de ontwikkeling van het pro-
ject. Die moeten ook worden ver-
goed anders moeten wij het geld 
daarvoor zelf ophoesten. Als wij niet 
bedrijfsmatiger gaan werken, leg-
gen wij het op den duur af. De me-
dewerkers van het Landelijk Bureau 
moeten daarom tijdschrijven. 

`Dit ligt niet in de traditie van het 
Landelijk Bureau. Dat was er altijd 
en je kon er als afdeling gebruik 
van maken of niet. Het is nooit no-
dig geweest om aparte producten 
en diensten te benoemen. Maar 
sinds de structurele subsidie voor 
het Landelijk Bureau is vervallen, 
zijn we gedwongen om inzichtelijk 
te maken welke kosten we maken 
per project. 
`Maar er is nog meer dan het Lande-
lijk Bureau, meer dan de vereniging 
in enge zin. We hebben te maken 
met werkstichtingen van Humanitas. 
De vereniging heeft er een ge-
woonte van gemaakt om succesvolle 
initiatieven in aparte stichtingen te 
verzelfstandigen. Het is echter niet 
de bedoeling dat dit loszwalkende 
organisaties worden met een sticker 
van Humanitas erop. Humanitas Kin-
deropvang, Humanitas DMH, Huma-
nitas Fondsenpromoties, als je wil 
zorgen dat je een band hebt, moet 
je praten over elkaars voornemens. 
Je kan niet volstaan met zitting ne-
men in elkaar stichtingen. Formeel 
heb ik als directeur van het landelijk 
bureau geen zeggenschap, maar ik  

investeer toch tijd en energie in de 
inhoud van deze onderlinge band. 
Ik heb het gevoel dat je geregeld 
onderling overleg over samenwer-
king zal moeten voeren, wil je wat 
bereiken. Want samenwerking kun 
je niet afdwingen, daarvoor moet je 
praten. Grote omslagen zijn nooit 
bereikt via een bevelstructuur. 
Zodra je informeel te werk gaat, be-
staat er grote bereidheid tot samen-
werking. Iedereen begrijpt dat 
Humanitas meer moet zijn dan een 
etiket, een vlag die de lading moet 
dekken. 

`Samenwerking 
kun je niet 
afdwingen, 

daarvoor moet 
je praten' 

Ik denk niet dat er ooit weer rust zal 
komen in Humanitas. We zitten nu 
eenmaal in een turbulente omge-
ving waarin geen sprake meer is 
van zaken die jaar in jaar uit ge-
woon doorlopen. Het zou vreemd 
zijn als je als Humanitas daar niet 
middenin staat. Wij moeten conti-
nue om ons heen kijken waar be-
hoefte aan is. Turbulentie heeft vaak 
een negatieve gevoelswaarde en 
rust een positieve. Maar rust is niet 
goed en turbulentie is nu eenmaal 
een gegeven. 
Daarbij heeft Humanitas een geheel 
eigen aanpak. Het is een organisatie 
die dichtbij het probleem zit en die 
uitgaat van de gelijkwaardigheid 
van mensen. Niet altijd onmiddellijk 
doorverwijzen als zich problemen 
voordoen bij bijvoorbeeld opvoe-
ding van kinderen. Wij bieden hulp 
die mede dankzij onze afdelingen 
dicht bij de mensen staat. Wij halen 
geen zware trajecten voor hulpver-
lening uit de kast. Deze benadering 
is van onschatbare waarde. 
Als Humanitas hebben nog heel wat 
te winnen.' 

HENK VLAMING 
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Professor Brinkgreve. 	 Foto: Lydia van Marissing 

Liedjes op cd 

De onzekere 
opvoeding 

Kan je nog zingen, zing dan mee. Ja-
wel, van veel kampeer-, wandel- en 
schoolliedjes kent iedereen de eer-
ste regel, maar hoe gaat het ook 
weer verder? Op initiatief van Hu-
manitas zijn door Erik Stibbe (Hu-
manitas) en Henk Westrus (bekend 
van een aantal Kinderen voor Kin-
deren-platen) een groot aantal lied-
jes verzameld, die zolang Humani-
tas bestaat veel gezongen werden 
in jeugdherbergen, bij het kamp-
vuur en onder het wandelen. Zoals 
de drie schuintamboers, het groene 
knollenland, de kleppermars, de vier 
weverkens, de scheresliep en al die 
andere liedjes die we ooit samen 
zongen, de paden op, de lanen in. 
Henk Westrus maakte bij de origi-
nele teksten fantastische bijdetijdse 
arrangementen. Peter Blanker, Nel-
leke Burg en een zestal wild-en-
thousiaste Hilversumse meisjes zon-
gen de teksten. Platenmaatschappij 
IVIercury maakte er onder de titel 
'De Paden Op' een cd van waar ou-
deren, jongeren en ook Humanitas 
veel plezier aan kunnen beleven. 
Ouderen omdat bijna ieder liedje 
op de plaat herinneringen oproept. 
Jongeren omdat de muziek laat ho- 
ren dat oude liedjes heel nieuw 
kunnen klinken. En Humanitas om- 
dat in het bijgevoegde boekje niet 
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alleen alle teksten van de liedjes 
zijn afgedrukt maar bovendien en-
kele pagina's zijn opgenomen over 
Humanitas, compleet met een bon 
waarmee je je kan aanmelden als 
nieuwe donateur van de vereniging. 
Het idee van deze cd is geboren tij-
dens een bijeenkomst in Amersfoort 
waar een aantal actieve leden, be-
stuurders en medewerkers van Hu-
manitas brainstormden over het 50-
jarig jubileum. Vanaf dat eerste 
idee tot het gereedkomen van de 
plaat was een lange weg. 
De verkoop komt Humanitas ten 
goede. Omdat het initiatief voor 
deze cd van Humanitas afkomstig is 
en Humanitas ook een deel van de 
productiekosten bij wijze van voor-
financiering op zich heeft genomen, 
ontvangt Humanitas een (beschei-
den) deel van de opbrengst. Boven-
dien krijgen leden en donateurs van 
Humanitas vijf gulden korting op de 
winkelprijs als zij de CD 'De Paden 
Op' rechtstreeks bij Humanitas be-
stellen. 

De CD `De Paden Op' kost voor 
leden en donateurs van Humanitas 
f 20,- plus verzendkosten. 
Te bestellen bij het Landelijk 
Bureau Humanitas, postbus 7 1 , 
1000 AB Amsterdam 

Hoe kun je kinderen voldoende uit-
rusten voor een samenleving die zo 
ingrijpend anders is dan die waarin 
je als ouder zelf bent grootge-
bracht? Ouders van vandaag zijn 
daar onzeker over. Het verhoogt 
hun gevoel van onzekerheid dat zij 
toch al hebben doordat de gezags-
verhoudingen in het gezin en tussen 
partners zijn gewijzigd. Professor 
dr. C. Brinkgreve ging op deze the-
matiek in tijdens de eerste Natio-
nale Jeugdlezing van Humanitas. 
Veel ouders zijn grootgebracht in 
een tijd dat de stijging van de wel-
vaart vanzelfsprekend was. Maar nu 
moeten ze hun kinderen voorberei-
den op circulatie-mobiliteit, op de 
kans dat ze werkloos raken en op 
daling van inkomenszekerheid. Ou-
ders weten nog niet zo goed hoe zij 
hierop moeten inspelen. Zijn geld 
en bezit toekomstige belangrijke 
waarden, of goede relaties? Eigen-
schappen als wendbaarheid en on-
dernemeingszin misschien? En welk 
normen- en waardenpatroon moet 
worden overgebracht in de opvoe-
ding? Beschaafde mensen van vroe-
ger heten nu geremd, verlegen 
mensen zijn sukkels. Men moet bij 
de pinken zijn om mee te kunnen. 
Abstracte waarden als verantwoor-
delijkheidsgevoel zijn voor veel ou-
ders belangrijker dan hoge presta-
ties. Maar ondertussen pogen velen 
hun kinderen toch aan te sporen tot 
scoren in de muziek of de sport. Op 
een verborgen manier komt de 
prestatiedrang van ouders op deze 
manier naar buiten. 



Bekendheid met en gevoelens van verwantschap met levensbeschouwelijke stromingen en bewegingen, 
personen van 17 jaar en ouder, 1979-1994 (in procenten) 

daarmee bekend verwant niet verwant afwijzend 
1994 1979 1994 1979 1994 1979 1994 1979 

Jehovah's getuigen 
Leger des Heils 
Pinksterbeweging 

97 
98 
86 

98 
99 
74 

1 
50 

6 

2 
62 
5 

38 
42 
48 

36 
32 
35 

56 
4 

23 

56 
4 

24 
Mormomen 72 61 1 1 39 25 22 27 
Evangelische beweging 69 9 41 11 

Theosofie 29 23 4 2 17 14 3 4 
Anthroposofie 51 20 11 3 27 11 3 2 
Unified family 
Hare krishna 

47 
78 

38 
53 

0 
2 

1 
1 

18 
42 

12 
22 

25 
27 

22 
23 

Trancendente meditatie 
Bhagwan 
Divine light mission 

55 
87 
10 

37 8 
2 
0 

5 28 
42 

5 

16 13 
36 
4 

11 

Scientology 43 1 18 19 

Vrijmetselarij 65 68 3 2 37 32 13 22 
Spiritisme 78 74 7 3 37 29 28 37 
Soefi 20 15 2 0 10 7 4 4 
Kleine aarde 26 10 11 2 

Humanisme 86 83 32 27 37 36 7 10 
Vrije gedachte 25 6 12 4 

ov stroming 16 6 4 2 7 2 3 1 

Bron onderzoek Opnieuw: God in Nederland 1979: SCP ( CV ' 94 ) 

weet niet 

1994 	1979 

2 	4 
2 	2 
9 	10 
9 	8 
6 

5 	4 
8 	4 
4 	4 
7 	7 
5 	4 
7 
1 
5 

11 	12 
6 	6 
3 	4 
3 

10 	9 
3 

2 	0 

Ontkerkelijking 

Humanisme 
bekend 
maar slechts 
gering 
bemind 
In de jaren negentig heeft de ont-
kerkelijking zich onverdroten 
voortgezet. Waren er in 1991 57 
procent buitenkerkelijken, in 1995 
was dat percentage gestegen tot 61. 
Het is amper bekend of andere stro-
mingen van levensovertuiging 
daarvan profiteren. Onderzoek op 
dat gebied is nauwelijks voorhan-
den. Wel is er onderzoek verricht 
naar de bekendheid van geestelijke 
stromingen buiten de grote kerkge-
nootschappen. De situaties uit 1979 

en 1994 zijn onder-
ling vergeleken. 
Het humanisme 
blijkt na de Jehova's 
getuigen en het Le-
ger des Heils de be-
kendste stroming te 
zijn, samen met de 
Pinksterbeweging. 
Veel is er niet ver-
anderd in al die ja-
ren. Het percentage 
mensen dat bekend 
is met het huma-
nisme is met drie 
procentpunten ge-
stegen tot 86. Het 
aantal mensen dat 
zich met humanisme 
verwant voelt is licht 
gestegen tot 32 en 
het percentage 
mensen dat er afwij-
zend tegenover 
staat is licht ge-
daald. 
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Het laatste traject 
Vooral de laatste jaren is 

praten over dood en rouw 
uit de taboesfeer 

gehaald. Deze onderwer-
pen zijn openlijk 

bespreekbaar, maar dat 
maakt de omgang ermee 

nog niet gemakkelijker. 
Humanitas, het Humanis-

tisch Verbond en AVVL 
werken aan een samen-

werkingsverband. 
Samen zijn ze in staat om 

mensen gedurende 
het gehele traject 

van sterven, uitvaart en 
rouw te begeleiden. 

Begin oktober hielden 
zij hier in Zwolle een 

studiedag over. 

Sinds een jaar of vijf is de belang-
stelling voor sterven, uitvaart en 
rouw sterk toegenomen. Een reactie 
op de decennia daarvoor waarin er 
voor ziekte, dood en rouw geen tijd 
en geen plaats leek te zijn? Maar 
slaat de schaal nu niet door naar de 
andere kant? Bijna elke week is er 
op televisie of radio wel een pro-
gramma over dit onderwerp. Kran-
ten en tijdschriften komen met the-
manummers, volkshogescholen en 
centra voor kunsteducatie bieden 
cursussen en workshops voor het 
maken van een urn of een doods-
kleed naar wens. Crematoria hou-
den open dagen, uitvaartverzeke-
raars laten onderzoek verrichten 
naar waarden, handelingen en ritu-
elen om tot de conclusie te komen 
dat persoonlijke betrokkenheid van 
nabestaanden bij een uitvaart helpt 
bij de verliesverwerking. Een uit-
vaartondernemer heeft een service-
organisatie opgericht om mensen 
meer bewust te maken van het be-
lang van een persoonlijk afscheid. 

De kosten 
Maar bij dit alles wordt niet gezegd 
wat het moet kosten. Mensen met 
een laag inkomen die een verzeke-
ring hebben afgesloten voor bij-
voorbeeld 5200 gulden (waarvoor 
jarenlang premie is betaald) zullen 
snel tot de conclusie komen dat va-
der of moeder onderverzekerd is. 
Aan elke persoonlijke wens blijkt 
een prijskaartje te hangen dat dus-
danig is dat velen worden gedwon-
gen om genoegen te nemen met 
een standaardpakket. 
Wat kan de humanistische bewe-
ging betekenen op dit terrein? 
Heeft Humanitas of het Humanistisch 
Verbond iets te bieden aan mensen 
die zijn begonnen aan hun laatste 
traject en aan de kinderen, de ou-
ders of de geliefden? Op 5 oktober 
organiseerden Humanitas en het 
Humanistisch Verbond een studie-
dag over het thema Afscheid en ver-
werking. Het ging over de relatie 
tussen uitvaart en rouw en de moge-
lijkheid tot samenwerking tussen 
beide organisaties. In 1995 hadden 
beiden al afgesproken om hun we-
derzijdse activiteiten op deze ge- 

bieden op elkaar af te stemmen on-
der de noemer Dienstverlening na 
overlijden. Het samenwerkingsver-
band is dit jaar uitgebreid met de 
AVVL, een crematoriumvereniging. 
Dat biedt de mogelijkheid om de 
specifieke kennis van de organisa-
ties te bundelen. Op die manier kan 
men elkaar verrijken. Mensen die 
geconfronteerd worden met overlij-
den kunnen op die manier op de 
juiste manier worden gesteund. In 
elke fase van het proces van uit-
vaart en rouwverwerking kan de 
juiste hulp worden geboden. 

Mogelijkheid tot samenwerking 
Een van de doelen van de studie-
dag was de mogelijkheid tot samen-
werking na te gaan en informatie te 
verzamelen over al lopende samen-
werkingsprojecten. Binnen de drie 
organisaties bestaan al vormen van 
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of aanzetten tot samenwerking. 
AVVL (uitvaartverzorging) en Hu-
manitas (steun bij rouwverwerking) 
hebben onderling contact in Gro-
ningen, Zaanstad en Dordrecht. In 
de noordelijke en oostelijke provin-
cies werken het Humanistisch Ver-
bond (uitvaartbegeleiding) en Hu-
manitas samen op diverse locaties. 
Een voorbeeld is het succesvolle 
samenwerkingsverband in Leeuw-
arden. 
Samenwerking kan plaatsvinden op 
drie niveaus: landelijk, regionaal en 
plaatselijk. Tijdens de discussies 
werd duidelijk dat samenwerking 
niet van bovenaf opgelegd moet 
worden, maar van onderaf moet 
groeien. Op plaatselijk niveau wor-
den contacten gemakkelijker ge-
legd en blijkt men in de uitvoering 
sneller tot samenwerking te komen. 
Zo zijn er in district Oost in de laat- 

ste twee jaar acht werkgroepen 
Steun bij verlies opgericht. Daarin 
doen leden van Humanitas en het 
Humanistisch Verbond mee. Voor 
organisatorische en inhoudelijke 
ondersteuning kunnen deze groe-
pen terecht bij functionarissen van 
Humanitas District Oost. Op plaatse-
lijk niveau worden in sommige ge-
vallen ook contacten gelegd met de 
(vrijwillige) terminale thuiszorg of 
de stichting Thuis Sterven. 

Verbreding 
Het zal duidelijk zijn dat samenwer-
king tussen deze organisaties ver-
breding kan betekenen. Uiteraard 
kan er geen sprake zijn van een 'au-
tomatische doorloop': van terminale 
thuiszorg naar uitvaartverzorging 
naar humanistische uitvaartbegelei-
ding naar steun bij rouwen. Wel is 
het nodig om meer inzicht in en be- 

grip te krijgen voor de mogelijkhe-
den en vooral ook de beperkingen 
van elkaars werk. Zo kan een rouw-
begeleider geconfronteerd worden 
met nog meer verdriet als er bij de 
crematie of de begrafenis iets mis is 
gegaan. De humanistische uitvaart-
begeleider kan te maken krijgen 
met onwil van een uitvaartonderne-
mer, ook al wordt dat de laatste ja-
ren minder. Winstpunt van de stu-
diedag is het inzicht dat samenwer-
king op dit punt de dienstverlening 
van elke meewerkende organisatie 
meerwaarde kan geven. 

MARIA BRANDT 
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Voor sommige leden 

van Humanitas is de ver-
eniging voor crematie 
AVVL geen onbekende. 
Maar omdat het hoofd-

bestuur mogelijkheden 
onderzoekt tot samen-

werking met deze 
uitvaartvereniging, is het 
goed nadere bijzonder-

heden over de AVVL uit 
de doeken te doen. 

De AVVL (Algemene Vereniging 
voor Lijkverbranding) stamt uit 
1919 en werd opgericht door dia-
mantbewerkers die crematie be-
reikbaar wilden maken voor men-
sen met een smalle beurs. Het was 
de tijd waarin crematie nog niet 
wettelijk was geregeld en Neder-
land slechts één crematorium (Wes-
terveld) telde. Crematie van overle-
denen was destijds een dure aange-
legenheid en beduidend 
kostbaarder dan het gangbare be-
graven. 
De tijd is wat dat betreft radicaal 
veranderd. Crematie is volledig in-
geburgerd. De AVVL mag zich erop 
beroepen in deze inburgering een 
behoorlijk aandeel te hebben ge-
had. In heel Nederland zijn inmid-
dels crematoria te vinden. De AVVL 
bezit er negen en is daarmee de 
grootste crematoria-bezitster van 
Nederland. De AVVL heeft al sinds 
haar oprichting, als onderdeel van 
het lidmaatschap (inmiddels 
400.000 leden), een betaalbare uit-
vaartverzekering in het leven ge-
roepen. De verzekering als zodanig 
wordt verzorgd door AVVL Uitvaart-
zorg NV een bedrijf dat voor hon-
derd procent eigendom is van AVVL. 
En alhoewel sinds 1990 ook begra-
ven in het verzekeringspakket is 
opgenomen, is het doel van de Uit-
vaartzorg NV nog altijd de uitvaart 
van de AVVL-leden zo goed mogelijk 
te verzorgen en crematie te bevor-
deren. 

Ondersteuning 
Momenteel kent de AVVL de vol-
gende brede doelstelling: ge-
streefd wordt naar het bieden van 
informatie en het ondersteunen van 
de leden en hun nabestaanden 
voor, tijdens en na de uitvaart. Zo 
kunnen nabestaanden na een over-
lijden rekenen op ondersteuning bij 
de afwikkeling van zaken en wor-
den zij zo nodig verwezen naar or-
ganisaties die hen verder kunnen 
helpen op maatschappelijk of emo-
tioneel gebied. De AVVL wil mensen 
stimuleren bewuster rekening te 
houden met het einde. Wie dit doet 
kan keuzen maken die leiden tot 
een leefbare en harmonieuze le- 

vensfase en een uitvaart die past bij 
de levensstijl van de overledene en 
zijn naaste omgeving. 
Greep hebben en houden op ons ei-
gen leven betekent ook de dood 
een plaats geven, aldus de AVVL. Als 
ons dat lukt kunnen we ook die laat-
ste fase goed voorbereiden en in 
harmonie met onszelf en de omge-
ving afsluiten. Wie er zo voor staat, 
kan uiteindelijk zo veel mogelijk 
van zijn of haar eindige leven ge-
nieten. 

Thema-avonden 
De verbreiding van deze ideële ge-
dachten is in handen van 500 over 
Nederland verspreide vrijwilligers. 
Dat gebeurt onder andere op 
thema-avonden, deelname aan in-
formatiebeurzen en deelname aan 
open dagen van crematoria en be-
graafplaatsen. In hetzelfde kader 
past ook de oprichting van een in-
middels verzelfstandigd Landelijk 
Steunpunt Rouwbegeleiding (LSR), 
de oprichting van een Informatie-
punt Terminale Zorg en de uitgaven 
van drie informatiegidsen rondom 
de uitvaart. 
Voor wat betreft de samenwerking 
met Humanitas en gezien het al lo-
pende traject van de samenwerking 
met Humanitas/Humanistisch Ver-
bond met betrekking tot Dienstver-
lening rond Overlijden, wordt in 
eerste instantie gedacht aan vormen 
van samenwerking die de doelen 
van de drie verenigingen met be-
trekking tot het thema dood beter 
tot hun recht laten komen. Duidelijk 
is dat de kern van de gemeen-
schappelijkheid zit in 'mensen hel-
pen bewust om te gaan met de 
dood in ons bestaan' en daarop 
`voorlichting en handreikingen' te 
richten. Humanitas acht de vooruit-
zichten op samenwerking zeker 
voorhanden. Hoe deze het best kun-
nen worden ingevuld, is nu onder-
werp van overleg. Aardig is dat in 
de plaatsen Groningen, Zaanstad en 
Dordrecht vanuit Humanitas directe 
contacten met AVVL-afdelingen zijn 
gelegd. 

MICHAEL KERKHOF 
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Vrijwillig parketleggen 
met verslaafden 

Het consultatiebureau van 
de Brijder Stichting te 

Zaandam heeft een ruime 
ervaring met de hulpver-

lening aan gezinnen 
waarvan een of beide ou-
ders aan drugs verslaafd 
zijn. Door de grote werk-

druk ging de aandacht 
vooral uit naar het gezin 
in crisis en verminderde 
de hulpverlening zodra 

de crisis voorbij was. 
Sinds vorig jaar zetten 

zich nu, juist voor bege-
leiding van in rustiger 

vaarwater verkerende ge-
zinnen, een tiental vrijwil-
ligers in. Het is de bedoe-

ling om ook in gezinnen 
met alcoholproblemen 
vrijwilligers in te gaan 

zetten. Humanitas is hier-
bij ook van de partij. 

Verslavingsproblemen van ouders 
kunnen het opvoedingsklimaat in 
een gezin danig verslechteren. Die 
ouders hebben doorgaans veel pro-
blemen en zijn niet altijd in staat om 
de nodige zorg aan hun kind te be-
steden. Ook zijn ze opvoedkundig 
vaak zwak en houden ze onvoldoen-
de rekening met hun kinderen. 
Soms dreigt de situatie dan uit de 
hand te lopen. Zoals bijvoorbeeld 
bij een gezin waar regelmatig poli-
tie-invallen plaatsvinden, de vader 
vreselijk tekeer gaat en de kinde-
ren daar getuige van zijn. Iedereen 
onderkent het gevaar van ernstige 
psychische gevolgen voor de kin-
deren. Een vertrouwensarts, een 
huisarts, de thuiszorg of een hoofd 
van een kinderdagverblijf kan in 
een dergelijk geval het gezin ten 
sterkste aanraden om contact op te 
nemen met het consultatiebureau 
van de Brij der. Een hulpverlener 
van het project 'Kinderen van Ver-
slaafde Ouders', kortweg KVO ge-
noemd, zal in dat geval de hulpver-
lening aan de ouders in gang pro-
beren te zetten om ze te 
ondersteunen bij de opvoeding. 

Passie 
`Om het KVO-project gaande te 
houden moeten hulpverleners er 
een passie voor hebben', vindt 
maatschappelijk werker Gerard 
Hokke. 'Het eerste contact met een 
gezin vloeit vaak voort uit een cri-
sissituatie. Iedereen is ervan over-
tuigd dat het zo niet langer kan; 
meestal ook de ouder(s) zelf. Met 
regelmatige huisbezoeken probeer 
je dan het tij te keren. Als het na 
verloop van tijd weer goed gaat met 
een gezin, minimaliseer je het hulp-
verleningscontact, terwijl je in je 
achterhoofd denkt dat het beter zou 
zijn als er toch nog langer onder-
steuning geboden zou worden. Om-
dat onze aandacht vooral uitgaat 
naar de zwaardere gevallen, kun-
nen we verdere ondersteuning aan 
gezinnen die weer redelijk draaien 
niet zelf bieden. Zo kwamen we op 
het idee om vrijwilligers in te gaan 
zetten. Als een gezin verder geen 
begeleiding meer wil, dan houdt 
het natuurlijk op.' 

Humanitas 
De medewerkers van het KVO-pro-
ject hebben in 1995 contact gezocht 
met de vereniging Humanitas. De 
lange ervaring van deze vereniging 
met de inzet van vrijwilligers werd 
gecombineerd met de ervaring van 
de Brijder Stichting met de begelei-
ding van verslaafden. Dit resul-
teerde in een speciale trainingsdag 
voor een tiental geselecteerde vrij-
willigers die op de oproep in een 
krant hadden gereageerd. 'Op die 
dag hebben we de vrijwilligers ste-
vig geconfronteerd met de proble-
men die je bij verslaafden tegen 
kan komen', zegt Katinka Soemers. 
Zij is coordinator van het KVO-pro-
ject en verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling daarvan binnen de 
gehele Brijder Stichting. 
`In Zaandam konden we het aantal 
gezinnen niet meer bolwerken, ter-
wijl er juist aandacht moest blijven 
voor het maatschappelijk herstel 
van de cliënten. Vrijwilligers ble-
ken dus de oplossing. Ze worden in-
gezet met een specifiek doel binnen 
gezinnen met kinderen, waarvan de 
ouders niet meer tot over hun oren 
in de drugs zitten. Ze hebben dan 
vooral tot taak om mensen over een 
bepaalde drempel te krijgen. Bij-
voorbeeld de moeder die er niet 
toe komt om activiteiten buitenshuis 
te ondernemen. Een vrijwilliger kan 
daarbij een stimulerende rol vervul-
len.' 

Selecte groep 
Als een gezin in aanmerking komt 
voor deze vorm van begeleiding 
gaat Gerard Hokke of een van zijn 
collega's eerst samen met de vrij-
williger bij het gezin op bezoek. 'Na 
een eerste gesprek kan die cliënt 
mij opbellen en zijn oordeel over 
de vrijwilliger kenbaar maken. Als 
het niet klikt, bespreek ik dat dan 
weer met de vrijwilliger en probe-
ren we het met een ander.' Het in-
zetten van vrijwilligers blijkt moei-
lijker dan Hokke van tevoren had 
gedacht. 'Er komt slechts een se-
lecte groep gezinnen voor in aan-
merking. Juist de gezinnen waarbij 
het wat beter gaat, staan er voor 
open. Hele moeilijke gezinnen, 
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waarin zich de ene crisis na de an-
dere voordoet kun je niet door vrij-
willigers laten begeleiden, dat kun 
je deze mensen gewoon niet aan-
doen.' 

Vooral vrouwen 
Ongeveer de helft van de vrijwilli-
gers heeft ervaring met verslaving 
in de relationele of familiesfeer. Ze 
hebben, of hadden, een partner met 
een drankprobleem, of ouders die 
verslaafd waren. Mensen dus die 
ervaring hebben, maar afstand heb-
ben genomen. De meeste van hen 
zijn vrouwen. Mannen blijken moei-
lijker in te zetten. Desondanks geeft 
Peter van Heiningen de moed niet 
Op. Hij is gehuwd en heeft zelf twee 
kinderen. Hij heeft nog niemand be-
geleid, maar voelt zich binnen de 
groep van vrijwilligers toch nuttig, 
omdat de anderen hun ervaringen 
tijdens de maandelijkse evaluaties 
met hem uit kunnen wisselen. Dat 
hijzelf nog niet is ingeschakeld, ver-
baast hem niet zo erg. 'Aanvanke-
lijk had ik het idee dat de begelei-
ding in eerste instantie op de kinde-
ren gericht zou zijn en daarom had 
ik me ook opgegeven. Nu we een 
half jaar bezig zijn, blijkt het in de 
praktijk toch vooral om de begelei-
ding van (ex-)verslaafde vrouwen 
met kinderen te gaan. Ik kan me 
voorstellen, dat een vrouw toch eer-
der een vrouwelijke vrijwilliger uit-
kiest om samen dingen mee te on-
dernemen. Peter hoopt dat uitbrei-
ding van het project met alcohol-
verslaafden ook mannen makkelij-
ker inzetbaar zal maken. 
Ada de Mulder vindt dat de manne-
lijke vrijwilligers haar taak zo over 
zouden kunnen nemen. Ze heeft 

door haar 25 jaar lange ervaring in 
het onderwijs veel met kinderen 
gewerkt en was zelf gehuwd met 

een alcoholverslaafde man. 'Er wa-

ren veel relatieproblemen, maar ik 

heb er altijd naar gestreefd dat mijn 
kinderen een goede band met hun 

vader hielden. Ik gun dat eigenlijk 
alle kinderen. Mijn ervaring met 
kinderen komt nu goed van pas.' 

Ada begeleidt Erna en haar kinde-

ren  Al een jaar gebruikt Erna me-

thadon. Ze heeft een dochter van 8 
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jaar en een zoon van 10. De kinder-
kamer moest nodig onder handen 
genomen worden. De kinderen zelf 
heeft ze wel altijd goed verzorgd. 
'Ik wilde het daar gezellig maken. 
We zijn samen met de kinderen de 
kamer gaan opruimen. Het ver-
baasde me dat Erna precies wist 
waar elk stukje speelgoed thuis-
hoorde. De kinderen waren erg blij 
met die actie. Mijn streven is het ge-
zin eens per week op te zoeken. 
Maar als het niet lukt, hebben we al-
tijd telefonisch contact. Soms ver-
schijnt er een partner ten tonele en 
vermindert het contact. Die partner 
gebruikt nog wel heroïne. Over 
haar eigen eventuele terugvallen in 
het gebruik praat ik niet met Erna. 
Dat deel is voor de Brijder en als ze 
me daar uit zichzelf niets over ver-
telt, dan laat ik dat zo. We hebben 
het vooral over de zaken die voor 
haar op dat moment belangrijk zijn.' 

Maatwerk 
Vrijwilligers kunnen zelf aangeven 
waar hun interesses liggen. De me-
dewerkers van het KVO-project 
proberen een passende persoon 
voor een bepaald gezin te selecte-
ren. Niet iedere vrijwilliger zal be-
reid zijn om bijvoorbeeld mee te 
gaan joggen. Ook moet deze niet 
de rol van hulpverlener gaan over-
nemen, maar zoveel mogelijk activi-
teitengericht bezig zijn. Daarnaast 
worden ze natuurlijk door de (ex-)-
verslaafde vaak gebruikt als klank-
bord. 
Het gevaar van te weinig afstand 
ligt altijd op de loer. Daarom wisse-
len de vrijwilligers elke maand on-
der leiding van Wil Berteling hun 
ervaringen uit. Zij werkt als gast-
vrouw voor de opvang van alleen-
staanden bij Humanitas en wilde al-
tijd al vrijwilligerswerk met kinde-
ren doen. Bij problemen is zij voor 
de vrijwilligers dag en nacht be-
reikbaar. 
'Tot dusverre loopt alles redelijk 
naar wens en hebben zich bij de 
begeleiding nog geen grote pro-
blemen voorgedaan. Wel raakt men 
natuurlijk regelmatig gefrustreerde 
doordat een gezin afbelt als je net je 
jas aantrekt om erheen te gaan. 

Soms nemen cliënten ook gewoon 
enkele dagen de telefoon niet op. 
Dan weet je niet wat er aan de hand 
is.' 

Koude douche 
Voor Netty van Straten kwam de af-
wijzing als een koude douche. Ze 
begeleidde een gezin waarvan de 
man verslaafd was. De begeleiding 
was echter op de vrouw en haar kin-
deren gericht. Met moeite pro-
beerde ze het contact met het gezin 
op te bouwen. 'Als vrijwilliger zit je 
in een moeilijke positie als je zo-
maar bij mensen over de vloer komt 
en ziet wat ze in huis hebben en wat 
ze eten. Meestal was de man ook in 
het gezin aanwezig en zat hij er een 
beetje bij. Het contact met de vrouw 
was daardoor weinig vertrouwelijk, 
maar als ik bijvoorbeeld alleen met 
haar op de markt liep, gaf ze me 
een arm en werd het contact een 
stuk persoonlijker.' 



Toch werd dat contact na een paar 
maanden geheel onverwacht en zon-
der opgaaf van redenen verbroken. 
`Dat was natuurlijk erg vervelend. In 
eerste instantie ga je na lopen den-
ken wat er mis is gegaan. En je eer-
ste reactie is er de brui aan te geven. 
Tijdens onze maandelijkse evaluatie 
word je dan weer in het rechte spoor 
getrokken en besef je dat zo'n erva-
ring er gewoon bij hoort. Ik ga dus 
gewoon door met dit werk en hoop 
dat de volgende begeleiding posi-
tiever zal verlopen.' 

Energie 
Een groot voordeel van het vrijwilli-
gerswerk is dat het de professionele 
hulpverleners scherp houdt. Iemand 
die regelmatig enkele uren in een 
gezin doorbrengt is natuurlijk veel 
beter op de hoogte dan een maat-
schappelijk werker die af en toe een 
uur op huisbezoek gaat. Vrijwilli-
gers kunnen heel ander dingen  

doen dan een beroepskracht. 
Dettie Tijtsma had eigenlijk hele-
maal geen verstand van verslaaf-
den. Wel was ze altijd geïnteres-
seerd in kinderen en mensen in uit-
zichtloze situaties. Ze studeert in de 
avonduren pedagogiek. Ze werd 
gevraagd om Linda met haar twee 
kinderen van 6 en 8 jaar te begelei-
den. Linda is verslaafd geweest en 
gehuwd met een niet-verslaafde 
man die veel voor zijn werk van huis 
is. Alles in huis komt op haar schou-
ders neer. De hulpvraag was om sa-
men met Linda dingen te onderne-
men waar ze alleen niet toe kwam 
omdat ze zich opgesloten voelde. 
'Ik ga af en toe met haar winkelen 
en dan ergens koffie drinken. Haar 
echtgenoot ervaart de begeleiding 
als zeer positief en Linda zelf wordt 
steeds opener. 
Voor de begeleiding staat ongeveer 
anderhalf jaar en ik hoop mezelf dan 
overbodig te hebben gemaakt. Ik 

zal het contact dan afbouwen.' 
Sinds 6 weken begeleidt Dettie 
Tijtsma ook Marja en haar kind. 
Marja is verslaafd aan hasj en 
brengt veel tijd bij haar moeder 
door, terwijl haar kind op het kin-
derdagverblijf zit. 'Zij is een alleen-
staande vrouw en een heel ander 
type dan Linda', vindt Dettie Tijts-
ma. 'Zij is erg gesloten, chaotisch 
en vaak depressief. We zijn begon-
nen met parket leggen in haar huis. 
Nadat ze anderhalf jaar geleden 
was verhuisd, bleef het een rom-
mel. We proberen het huis een 
beetje leefbaar te maken en nu 
wordt ze heel enthousiast en wil van 
alles tegelijk. Marja is doodsbang 
voor andere mensen en dat maakt 
de omgang met haar erg moeilijk. 
Het vreet energie.' 

Dit artikel is met toestemming over-
genomen uit de UitBrijder. het blad 
van de Brijder Stichting. 
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De afdeling Eemland heeft in Amersfoort een 
begin gemaakt met een project Home Start. 
Dat is de begeleiding van gezinnen met jonge 
kinderen met wie het eventjes niet zo goed 
gaat. Zonder die hulp bestaat de kans dat het 
van kwaad tot erger komt en dat het gezin ein-
digt bij de kinderrechter. Gezinnen kunnen 
zelf de hulp van het project inroepen wanneer 
zij daaraan behoefte voelen. Het kan om finan-
ciële problemen gaan of moeilijkheden in de 
relatie. Ook kunnen ouders die zich geen raad 
weten met het gedrag van hun kinderen de 
hulp van Humanitas inroepen. De hulpverle-
ning is gratis. Wel geldt de voorwaarde dat de 
kinderen jonger zijn dan zes jaar. Vrijwilligers 
die hieraan meewerken moeten zelf ervaring 
hebben in het opvoeden van kinderen. 

.514D  EN LAND 
Vrijwilligers 
asielzoekerscentrum 
De Stichting Gastenver-
blijf Humanitas Twente, 
een opvangcentrum 
voor asielzoekers, is op 
zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen bij de 
opvang en begeleiding 
van vluchtelingen. Het 
centrum telt 33 asiel-
zoekers waarvan 13 kin-
deren. Zij komen onder 
andere uit Iran, Angola, 
Zaïre en voormalig 
Joegoslavië. De taken 
van vrijwilligers be-
staan uit het wegwijs 
maken van de nieuwko-
mers in Enschede, lui-
steren naar problemen, 
signaleren van proble-
men, bemiddelen bij 
klachten. Vrijwilligers, 
kortom, zorgen ervoor 
dat alles in het opvang-
huis op rolletjes loopt. 
Een vrijwilliger is onge-
veer twintig uur per 
week aanwezig in het 
opvangcentrum. De 
vrijwilliger kan ook Ne-
derlandse les geven, 
meegaan naar concer-
ten, musea of sportacti-
viteiten. 

Sarn-Sam 
De afdeling Assen is 
een samenwerkingsver-
band aangegaan met 
acht vrijwilligersorgani-
saties op het gebied 
van hulp- en dienstver-
lening onder de titel 
Sam-Sam. Dat staat voor 

Samenwerking van Sa-
menzorg. De inbreng 
van Humanitas in het sa-

menwerkingsverband 
betreft voornamelijk 
steun bij rouwverwer-
king. Uiteraard brengt 
iedere organisatie in 
waar men goed in is en 
steun bij rouwverwer-
king is het Humanitas 
kwaliteitsproduct. De 
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andere partijen zijn on-
der andere plaatselijke 
afdelingen van De Zon-
nebloem, het Rode 
Kruis, de stichting 
Slachtofferhulp, de 
Stichting Vrijwillige 
Hulpdiensten. Samen-
werken betekent in eer-
ste instantie de geza-
menlijke uitgave van 
een folder die afgelo-
pen september aan de 
Assense gemeenschap 
werd gepresenteerd. 

Thuiszorg district 
Oost 
In haar eerste districts-
krant meldt het vereni-
gingsdistrict Oost 
(Overijssel, Gelder-
land) dat de afdelingen 
in Oost zich door de 
bank genomen met 
twee type projecten op 
het gebied van de vrij-
willige thuiszorg bezig-
houden: vriendschap-
pelijk huisbezoek en 
steun bij rouw-verwer-
king. Projecten voor 
vriendschappelijk huis-
bezoek gaan om het 
bieden van ontmoe-
tingsmogelijkheden aan 
mensen die behoefte 
hebben aan contact 
maar die moeite heb-
ben om daar zelf voor te 
zorgen. Dat zijn niet al-
leen ouderen. Humani-
tas helpt zulke mensen 
een handje. Huisbe-
zoekprojecten vinden 
plaats in de afdelingen 
Arnhem, Rheden, Wa-
geningen, Nijmegen, 
Zutphen en Doetin-
chem. Projecten voor 
steun bij rouwverwer-
king steunen diegenen 
die tijd nodig hebben 
om ingrijpende verlie-
zen door overlijden van 
naasten te verwerken. 
De vrijwilligers werken 
vanuit ervaringsdes- 

kundigheid. Een aantal 
van hen heeft ervaring 
met zelfdoding. Er zijn 
projecten in Arnhem, 
Doetinchem, Rheden, 
Wageningen, Deventer 
en Almelo. 

OWOG Noord-Holland 
De provinciale steun-
groep voor het project 
Over Wonen van Oude-
ren Gesproken (owoG) 
heeft via de Weten-
schapswinkel van de  

Vrije Universiteit van 
Amsterdam het owoc-
project in Noord-Hol-
land onderzocht. De 
VU-onderzoekster con-
cludeerde dat de owoc-
praktijk zodanig divers 
is dat er moeilijk gene-
rale conclusies uit te 
trekken zijn over het 
rendement van het 
owoG-project. Zij signal-
eerde wel dat zeer veel 
deelnemers deelnemen 
aan de zogenaamde 



owoG-bewustwordings-
bijeenkomsten. Die blij-
ken na verloop van tid 
met 'kleine dingen' aan 
de gang de gaan waar-
mee zij invloed uitoefe-
nen op hun eigen woon-
situatie. In 1990 werd 
met medewerking van 
Humanitas in Noord-
Holland een provinciale 
steungroep voor owoc-
opgericht. Naast Huma-
nitas nemen de Alge-
mene Bond van Oude-
ren, de Protestants 
Christelijke Bonden van 
Ouderen en de Katho-
lieke Bond van Ouderen 
daaraan deel. In 1993 
verwierf de provinciale 
owoc-Steungroep sub-
sidie van de provincie 
voor de ondersteuning 
van vrijwilligersgroe-
pen. Vrijwillgers kun-
nen niet zonder profes-
sionele ondersteuning, 
volgens het onderzoek. 
Dan zou het project ver-
sloffen. 

Subsidieverzoek zoek 
Naar nu pas duidelijk 
wordt is het verzoek om 
subsidie dat de organi-
satie Delinkentie & Sa-
menleving in 1995 
richtte aan de ge-
meente Arnhem zoek-
geraakt in de catacom-
ben van het stadhuis. 
Delinkentie & Samenle-
ving is opgericht door 
Humanitas. Aanvanke-
lijk bleef een reactie op 
het verzoek uit. Pas dit 
jaar kwam er een 
briefje dat het geld op 
was en werd verwezen 
naar een andere ge-
meentelijk instantie. Na 
een beroep van Delin-
kwentie & Samenleving. 
Correspondentie van 
de werkgroep bleek 
zoek en de aanvraag 
had de verantwoorde- 

lijke raadscommissie 
niet bereikt. De afwij-
zing van de aanvraag 
was niet gedaan door 
de burgemeester en 
wethouders, zoals het 
hoort, maar door een 
ambtelijke dienst. Een 
toelichting op het be-
sluit ontbrak. De com-
missie voor beroep- en 
bezwaarschriften gaat 
na of het verzoek te-
recht is afgewezen. 

Rouwverwerking 
In Zaandam is de plaat-
selijk afdeling van Hu-
manitas begonnen met 
een gespreksgroep 
voor mensen in de 
rouw. Deze groep komt 
acht keer bijeen. De 
deelnemers wisselen 
ervaringen uit en hel-
pen elkaar daardoor 
hun verdriet beter te 
verwerken. De eerste 
bijeenkomst was op 1 
oktober. De samenkom-
sten vinden plaats in het 
kantoor van Humanitas 
aan de Pauwenven. 

Exposities 
In oktober en november 
is in Zorgcentrum Hu-
manitas verschillende 
exposities te zien van 
drie-dimensionale 
schilderijen en van een 
origami-collectie. Rita 
van den Bosch toont in 
elk volgens het drie-di-
mensionale schilderij 
zes verknipte afbeeldin-
gen die over elkaar zijn 
geplakt. De origami-
collectie van Jenny 
Bosch-Harmsen bevindt 
zich in een vitrine. Zij 
exposeert ook een 
compleet met origami 
vouwwerk ingericht 
poppenhuis. De ten-
toonstelling is dagelijks 
vrij toegankelijk van 
10.00 tot 16.00 uur. 

In memoriam Frank Wibaut 

Frank Wibaut is niet meer. Samen met zijn 
vrouw Tinneke Wibaut-Guillonaard is hij op 
maandag 7 oktober na vijftig jaar tesamen te 
hebben geleefd, welbewust het leven uitge-
stapt. Frank is binnen de Werkgroep Trans-
sexualiteit ruim acht jaar vanaf de oprichting in 
1984 in de bestuurscommissie actief geweest 
in verschillende functies. Daarbij was de func-
tie van waakhond in ethische kwesties een van 
zijn sterkste kanten. Frans heeft in de jaren van 
tussen 1980 en 1985 enkele tientallen transsek-
suelen als hoofd seksuologie van het Wilhel-
mina Gasthuis, later AMC te Amsterdam, ge-
holpen hun ware identiteit te vinden en te reali-
seren. Het is hun beider grote kracht 
beslissingen te durven nemen en daar ook met 
verantwoordelijkheid achter te gaan staan. Be-
slissen om te overleven in de Duitste concen-
tratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en beslissen om er nu definitief een punt ach-
ter te zetten. 

Wooncentrum Barendrecht 
Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met 
een Handicap) heeft in Barendrecht een nieuw 
wooncentrum geopend voor twaalf mensen met 
een verstandelijke handicap. Er wonen mensen 
die in leeftijd variëren van 11 tot 50 jaar. Dit is 
naast het wooncentrum aan de Banjohof het 
tweede centrum. In de toekomst komen er nog 
twee bij. In het wooncentrum kunnen de bewoners 
relatief zelfstandig wonen in een kleine groep. 
Voor zaken die zij net niet zelf kunnen uitvoeren is 
er professionele begeleiding. De groep is bewust 
zeer gevarieerd. Er zijn bewoners die hun leven in 
hoge mate zelfstandig kunnen leiden, terwijl an-
deren sterk zijn aangewezen op hulp. Op deze ma-
nier wil Humanitas bijdragen aan de trend om 
mensen met een verstandelijke handicap te inte-
greren met de reguliere maatschappij. Belangstel-
lenden die zich in het wooncentrum van Humani-
tas willen inzetten voor de bewoners, zijn van 
harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Elly 
Schenk, telefoon 0180-624786 of 0180-624793. 
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De jeugd verdient de toekomst 
Enige weken geleden was 
ik met mijn zoon van negen 
onderweg naar zijn muziek-
les. Meneer leert drummen. 
Op de autoradio klonk het 
nieuws. We hoorden over 
de Britse jongen die bij de 
Europese Mensenrechten-
commissie een klacht had 
ingediend tegen zijn rege-
ring. De jongen eiste dat het 
ouders verboden werd hun 
kinderen te slaan. 
Mijn zoon reageerde op het 
bericht dat hij dat wel een 
goed idee vond. Hij vindt 
dat grote mensen kinderen 
geen pijn mogen doen. In 
het gesprekje dat we hier-
over voerden, bleek hij daar 
ook heel stellig in te zijn. La-
ter las ik in de Volkskrant 
dat die jongen zelf ook niet 
zo'n lieverdje was en door 
zijn stiefvader afgeranseld 

was met een riet, omdat hij had geprobeerd zijn 
broertje met een keukenmes neer te steken. Rede-
lijke tuchtiging mag volgens de Britse wet. Er zijn 
ouders vrijgesproken die kinderen thuis met riet, 
riem of elektriciteitssnoer sloegen. 
Dan vind ik dat het ongenuanceerde standpunt van 
mijn zoon wel wat heeft. De wereld zou er voor kin-
deren in elk geval heel anders uitzien als zijn uit-
gangspunt gevolgd werd: Grote mensen mogen 
kinderen geen pijn doen. Want in wat voor wereld 
leven veel kinderen nu? Wat is dat voor een wereld 
waarin nog altijd kinderen honger hebben, zware 
arbeid verrichten, niet naar school kunnen of niet 
behandeld worden als ze ziek zijn? Kinderen ge-
drogeerd worden om de wapens op te pakken in 
een burgeroorlog. Kinderen ontvoerd worden om 
te dienen als lustobject, dat je na gebruik kunt op-
sluiten of zelfs vermoorden? Ouders geen andere 
uitweg uit hun armoede meer zien, dan hun kinde-
ren te verkopen? Een zesjarig jongetje van school 
wordt gestuurd omdat hij een zesjarig meisje, dat 
hij aardig vindt, spontaan een zoen geeft? 
Voorbeelden van onbegrip, verwaarlozing en mis-
bruik zijn wereldwijd volop te vinden. Je hoeft er 
slechts een paar dagen de krant voor te lezen. Maar 
ook in ons keurige, welvarende landje is er een 
kennelijke markt voor kinderpornografie, ook op 
Internet; kampt de jeugdhulpverlening met wacht-
lijsten; kan een afgedankt politiebureau nog 

"prima" dienst doen als schoolgebouw en maken 
veel kinderen een stuurloze indruk. 
Wanneer nemen wij volwassenen onze verantwoor-
delijkheid jegens kinderen nu eens serieus ge-
noeg? Wanneer wordt het menens met de Rechten 
van het Kind? 
Is een antwoord als dat van Heerma (Tweede Ka-
mer) een oplossing voor problemen van kinderen 
van vandaag? Ik denk het niet, hoewel hij een ver-
dienstelijke impuls aan de discussie gaf. Maar zijn 
ideeën over herstel van het gezin in zijn traditio-
nele betekenis, zijn niet van deze tijd. Zeker, ou-
ders zijn de eerste aangewezenen om kinderen een 
gevoel voor waarden bij te brengen. Maar Heerma 
- en fundamentalistische groeperingen nog sterker 
- verwaarlozen het feit dat wij leven in een tijd, 
waarin natuur, tradities, familie, kerk en maat-
schappelijke organisaties niet meer kunnen voor-
schrijven hoe wij moeten leven. Absolute normen 
bestaan niet meer. Wetenschappelijke kennis 
wordt vervangen door nieuwe inzichten. Mensen 
moeten voortdurend kiezen hoe ze hun leven willen 
inrichten. Derhalve moeten kinderen leren hoe met 
die keuzevrijheid om te gaan. Een kritische instel-
ling tegenover het enorme aanbod helpt hen ver-
der dan opgelegde geboden; leren zich te ver-
plaatsen in anderen helpt hen zich sociaal te gedra-
gen. Als kinderen leren mondig en weerbaar te zijn 
en toch ook vertrouwen te hebben, zullen ze min-
der snel slachtoffer worden. Als bovendien volwas-
senen leren beter naar kinderen te luisteren, is er 
hoop voor de toekomst. 
De "jeugd verdient de toekomst", aldus de ministe-
riële nota uit 1993 over het jeugdbeleid. En het is 
natuurlijk niet allemaal hopeloos wat we zien. Met 
veel kinderen gaat het goed en het is een plezier 
om naar hen te kijken. De meeste ouders houden 
van hun kinderen en hebben veel voor hen over. 
Talloze leraren werken dagelijks met grote inzet. 
Overheden willen serieus werken aan preventief 
jeugdbeleid. Internationale afspraken worden ge-
maakt om misbruik van kinderen te bestrijden. In 
Nederland is het ministerie van VWS een cam-
pagne gestart over het recht van kinderen op parti-
cipatie. De Participatierechten van het Kind houden 
de nadrukkelijke opdracht in kinderen serieus te 
nemen. En ook binnen Humanitas zien we initiatie-
ven om het terrein jeugdwelzijn invulling te geven. 
Een heel bijzonder teken van hoop vond ik de jon-
gen, die in de afscheidsdienst voor de Belgische 
meisjes Julie en Melissa zong over een toekomst, 
waarin alle kinderen in vrijheid zullen leven. 

20 
 VAN MENS TOT MENS 

oktober 1996 


