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Joegoslavië 
De voorzitter van het hu-
manistisch vredesberaad 
schrijft in zijn Hartekreet 
over de oorlog in Joego-
slavië: "Wat ons zorgen 
baart zijn de gevoelens 
van mensen die ongedul-
dig worden, die zelf wil-
len ingrijpen en niets be-
ters weten dan óók schie-
ten. Daarbij uit het oog 
verliezend dat het eerste 
schot VN of NATO tot par-
tij maakt in het conflict". 
Potverdomme, wat een 
halfzachte redenering! 
Wat waren we blij dat 
Amerikanen, Canadezen, 
Australiërs en Zuid-Afri-
kanen, die helemaal 
niets met Hitler af te re-
kenen hadden, in 1944 
hier landden om ons te 

Maria Brandt 
versterkt 
de redactie 

Van 
Mens 
tot 
Mens is 
op-
nieuw 
een 
vrijwil-
liger 
rijker: 

Maria Brandt, geboren in 
Amsterdam, van huis uit 
gereformeerd, ooit door 
Humanitas-oprichter P.C. 
Faber tot Humanitas en het 
humanisme 'bekeerd' en 
tegenwoordig vanuit 
Deventer actief bij Huma-
nitas. Zij heeft haar hele le-
ven professioneel en vrij-
willig werk door elkaar 
geklutst, in het gezin, in 
kleuteronderwijs en kin-
derbescherming, opbouw-
werk en vredeswerk. In 
Amsterdam was zij betrok-
ken bij de Praatlijn voor 
Ouderen en de Leerplaats 
50+ van Humanitas.  

bevrijden van het na-
zisme. Ik, ouwe lul, 
schaam me rot over ons 
verraad aan de slacht-
offers van nu. Ik durf 
geen krant meer op te 
slaan om de schande van 
hele en halve Chamber-
lains die er nu wéér 
rondlopen en die kinde-
ren, vrouwen en mannen 
offeren met halfhartige 
verhalen over "scheiding 
van partijen", over "eigen 
oplossingen die burgers 
zelf gevonden hebben". 
Bah. 

Rheden, Pieter de Ruijter 

Rouwverwerking 
Het vlotte artikel van Ton 
van Lennep over rouw-
verwerking (VMtM fe-
bruari 1994) las ik met 
aandacht. Ik heb ge-
merkt dat het mij goed 
doet om er af en toe iets 
over te lezen. Maar het 
hangt er natuurlijk wel 
vanaf op welke manier 
erover wordt geschreven. 
Het artikeltje van Van 
Lennep vind ik niet zo'n 
succes. Het was mij voor 
dit onderwerp te smeuïg. 
Ik associeer rouwverwer-
king niet met amuse-
ment. Misschien nog een 
afspiegeling van de le-
zing van Lammert Hui-
zing, die meer amuse-
mentswaarde bleek te 
hebben dan je zou ver-
wachten? Waar moeten 
wij aan denken als het 
over rituelen en symbo-
liek gaat, die bevorder- 

lijk zouden zijn voor een 
natuurlijke verwerking 
van verdriet? Toch zeker 
niet aan de terugkeer 
naar `bizarre' rituelen 
die te maken hebben 
met geloof in geesten of 
goden? De auteur schrijft 
dat de nasleep van over-
lijden groot en langdurig 
is. Ik betwijfel echter of 
die klein en kortstondig 
wordt met kunstmatige 
herinvoering van symbo-
len en rituelen bij crema-
tie of begrafenis. Aan mij 
zijn deze trucs niet be-
steed. En ik denk dat ze 
aan heel veel mensen 
niet meer zijn besteed. 
Het hedendaags ritueel 
(een stief kwartiertje in 
de aula tot en met een 
broodje voor hen die van 
ver komen) weerspiegelt 
een halve eeuw van ont-
kerkelijking en van grote 
maatschappelijke veran-
deringen. Je kunt het 
voor jezelf een wat ma-
ger ritueel vinden, of 
voor mijn part bizar, 
maar ik vind het een tik-
keltje arrogant en niet 
fijngevoelig, om op deze 
toon te oordelen over iets 
dat voor veel mensen po-
sitieve waarde heeft. 
Waar nabestaanden be-
hoefte aan hebben, is 
aandacht en medeleven. 
Vooral in de maanden, 
soms jaren daarna. Een 
goede psychotherapeut 
lijkt mij heilzamer dan 
een kast vol symbolen. 

Joop Baljeu  
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Arjan Ovezall: 'Veel mensen worden al vroeg aan hun lot overgelaten.' 

Kinderen van Humanitas 

Ze zijn er, maar ze 
zijn schaars, de 

kinderen van 
Humanitas. Ze zijn 

jonger dan 30 en 
bij toeval lid 

geworden. Voelen 
zij zich thuis bij 

Humanitas? Twee 
van onze redac-
teuren zochten 

een aantal junio-
ren van Humanitas 
op en probeerden 
te achterhalen wat 

hen bezighoudt. 
Humanitas ijvert 

voor de goede 
zaak, daar zijn ze 

het over eens. 
Maar de vereni-
ging is niet aan-

sprekend genoeg 
voor de jeugd. 

Humanitas dreigt 
het contact met 

jonge generaties 
te verliezen. 

De computer hoest een enkel vel 
papier uit. Genoeg om alle namen 
van de leden die jonger zijn dat 30 
op af te drukken. Veertig namen 
prijken op het papier. De adressen 
geven aan dat ze vooral uit het oos-
ten en noorden van het land komen: 
Twente, Friesland, Drenthe en Gro-
ningen. Maar geen jongelingen in 
Rotterdam of Den Haag. Hoe zit het 
met de jeugd van tegenwoordig? 
Hebben zij geen interesse in de sa-
menleving of speelt er méér waar-
door de junioren van Humanitas  

zo'n schamel legioen vormen? 
Van vervlakking onder de jeugd is 
echter niet zozeer sprake. Integen-
deel, veel jongeren betonen bevlo-
genheid. Maar daardoor worden zij 
niet automatisch in de armen van 
Humanitas gedreven. Humanitas 
blijkt geen magische sirene, die 
een onweerstaanbare aantrekkings-
kracht heeft op jongeren. Integen-
deel, Humanitas is een toevallige 
passant waar ze zich bij nader in-
zien bij thuis lijken te voelen. 
`Ik heb Humanitas wel eens op tele- 
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`Hier staat de 
mens centraal' 
'Ik ben pas afgestudeerd bij de 
Technische Hogeschool', zegt 
Marcel Julien (29) uit Enschede. 
'Ik ben Humanitas zo'n beetje 
ingerold. Ik kende iemand die 
lid was, raakte hier en daar aan 
de klets en merkte dat ik het 
leuk vond om iets naast mijn 
studie te doen. Wetenschap 
heeft iets afstandelijks. Humani-
tas bood mij de gelegenheid 
om ook met concrete dingen 
bezig te zijn. Ja, het is een toe-
valstreffer dat ik bij Humanitas 
terecht ben gekomen. Het had 
net zo goed Greenpeace of Am-
nesty International kunnen zijn. 
In Humanitas kom je mensen 
van allerlei pluimage tegen. 
Humanitas is een maatschappe-
lijke vereniging die de mens 
van dienst is. Dat moet je als 
idealistische grondhouding 
hebben, ook al wil dat niet zeg-
gen dat je constant de barrica-
des op moet klimmen. Het 
spreekt mij aan dat het individu 
hier centraal staat.' 

visie gezien, geloof ik', zegt de 29-
jarige Marcel Julien uit Enschede. 
'Maar ik herinnerde mij dat alleen 
toen ik later al in contact was geko-
men met Humani-
tas.' 
Het is niet de ver-
eniging als insti-
tuut of haar daden 
die jongeren aan-
spreken, maar het 
humanistische uitgangspunt van in-
dividuele verantwoordelijkheid en 
vrijheid. Jongeren die zich maat-
schappelijk betrokken voelen, zoe-
ken naar een orgaan waarin zij die 
drang in daden kunnen omzetten. 
Welke organisatie dat is, maakt hen 
niet veel uit. Als de uitgangspunten 
ervan maar overeenkomen met die 
van henzelf. Respect voor de mens 
en vrijheid van denken en doen zijn 
daarbij sleutelwoorden. 
'Humanitas heeft bestaansrecht', 
zegt de 30-jarige Robert Herder uit 
Zoetermeer, 'omdat het een plat- 
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form biedt aan mensen die er be-
hoefte aan hebben wat dieper in te 
gaan op wat er in de wereld ge-
beurt en hoe je daar zelf in staat. Ik 

ben ervan over-
tuigd dat ik niet de 
enige jongere ben 
die af en toe be-
hoefte heeft met 
uitwisseling van 
gedachten met an-

dere mensen, jong en oud en met 
verschillende achtergronden.' 

'Zij zoeken net als ik naar die intri-
gerende band die ontstaat als je 
vanuit verschillende achtergronden 
met elkaar communiceert. Als men-
sen afkomen op activiteiten van Hu-
manitas zoals vluchtelingenwerk of 
vriendschappelijk huisbezoek, 
doen zij dat waarschijnlijk vanuit 
deze behoefte.' 
Jongeren zijn zelden gefixeerd op 
een enkel probleem in de samenle-
ving, zoals asielzoekers, drugsver- 

slaving of vereenzaming. Zij zien 
het veld van maatschappelijke pro-
blemen als tamelijk breed en di-
vers. Bovendien brengen zij ze vaak 
met elkaar in verband. Met deze 
zienswijze voelen zij zich thuis bij 
Humanitas. Zij zien de vereniging 
vooral als een geschikt podium om 
iets te doen aan problemen waar de 
samenleving voor staat. Een be-
langrijke oorzaak van problemen is 
volgens hen de toenemende indivi-
dualisering en de daarmee gepaard 
gaande onverschilligheid. 
'Vooral bij jongeren zie ik een ten-
dens gericht op het materiële', zegt 
Herder. 'Wat heb je met een ander 
te maken, lijken ze te zeggen. Ik 
vind het belangrijk dat je aandacht 
hebt voor mensen die tussen wal en 
schip vallen, bijvoorbeeld mensen 
die uit het buitenland hier naartoe 
komen. En er moet aandacht zijn 
voor jeugdwerkloosheid, voor 
jeugdcriminaliteit en verslaving bij 
jongeren. Leeftijdsdiscriminatie 

1-himanitas 
laat veel te weinig 

van zich horen' 



Marcel Julien en 
Arjan Ovezall. 

De belangstelling voor teamsporten 
loopt terug, terwijl meer mensen in-
dividuele sporten gaan beoefenen. 
Mensen vertonen minder belang-
stelling voor het gemeenschappe-
lijke in de samenleving.' 

Tussen wal en schip 
`Maar daardoor dreigen mensen 
tussen de wal en het schip te gera-
ken. Mensen hebben altijd gebor-
genheid nodig. Geborgenheid is 
meer dan de moederschoot. Het is 
in de ruime zin van het woord be-
langstelling voor elkaar hebben.' 
Dit soort problemen zien jongeren 
vaak voor hun ogen afspelen. Het 
zijn niet eens de zielepoten die 
hierdoor worden getroffen. Het zijn 
vooral de zwakkeren die hieronder 
lijden en dat zijn vaak en vooral ook 
jongeren. 
'Eenzaamheid is als mensen dingen 
doen die door de maatschappij niet 
worden geaccepteerd', zegt de 27-
jarige Arjan Ovezall uit Enschede. 
Als maatschappelijk werker ziet hij 
de schade die verwaarlozing kan 
aanrichten bijna dagelijks. 'Contac-
ten met familie vallen weg. Mensen 
interesseren zich niet voor ander-
mans problemen. Ik zie daardoor 
mensen die op het randje staan, die 
zelfmoord willen plegen. Zij 
schreeuwen naar de buitenwereld, 
maar die hoort hen niet. Pas als het 
te laat is, bemoeit de omgeving zich  

`Humanitas 
was voor mij 
een kwestie 
van tijd' 
Arjen Ovezall (27) heeft als 
MDO-Inrichtingswerk gedaan. 
Over een maand gaat hij ver-
volgt hij deze studie in het ho-
ger beroepsonderwijs. Tot die 
tijd is hij binnen Humanitas ac-
tief in het maatschappelijk acti-
veringswerk. 'Ik had als twee 
jaar gewerkt in gezinsvervan-
gende tehuizen voor verstande-
lijk gehandicapten', zegt hij. 
'En daarvoor was ik al jaren ac-
tief in de sport voor gehandi-
capten. Het was daarom een 
kwestie van tijd dat Humanitas 
mijn pad zou kruisen. Hier bij 
Humanitas wordt een mens niet 
gezien als materiaal. Er wordt 
echt om mensen gegeven.' 

ermee. Maar je moet tijdig iets doen 
aan de problemen van mensen. Ga 
na welke aandacht zij nodig heb-
ben. Je moet iemand nooit het ge-
voel geven dat het er toch niet toe 
doet of hij er wel of niet is. De 
meeste mensen die zelfmoord wil-
den plegen, doen het toch niet. 
Waarom niet? "Als ik dood ben, wie 
komt er dan op mijn begrafenis", 
vragen zij zich af.' 
Het zijn vaak jongeren bij wie zich 
dit soort problemen voordoen. 'De 
mensen waarmee ik beroepshalve 
in mijn werk in aanraking kom, zijn 
vaak van een laag sociaal niveau', 
vervolgt Ovezall. 'Meestal zijn ze 
vroeg in hun leven aan hun lot over-
gelaten. Al veel te snel zijn zij voor 
beslissingen komen te staan waar 
nog niet de helft van hen kaas van 
heeft gegeten. Sex, opleiding, huis-
vesting, noem maar op.' 

Anker 
Jonge leden van Humanitas vinden 
dat de vereniging vooral een rol 
zou kunnen spelen als anker voor 
mensen die in deze complexe en 
woelige wereld gemakkelijk op 
drift kunnen raken. Het ontbreekt in 
Nederland aan een voor jongeren 
acceptabel referentiekader, waar-
aan zij zich kunnen spiegelen. 
'Jongeren moeten al vroeg bepalen 
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vind ik ook iets om voor te vechten. 
Maar eigenlijk houd ik me liever 
niet bezig met grote beleidslijnen, 
doe mij de basis maar.' 
'De samenleving is veel individu-
eler geworden', analyseert Marcel 
Julien. 'Dat zie je zelfs in de sport. 

`Kopschuw voor een grote voorman' 
'Robert Herder (30) kwam als cursusleider in contact met Humanitas 
en bleef er hangen. 'Destijds ben ik gevraagd de cursus In de loop van 
je leven te leiden, een cursus waarin mensen van allerlei leeftijden hun 
levensverhaal vertellen en hun opvattingen aan elkaar scherpen. En 
als je dan bij een vereniging zo vaak komt, hoort lid worden er ook bij, 
vind ik. Bovendien vind ik dat Humanitas bestaansrecht heeft, ik wil 
dat mee instandhouden en uitbreiden. Ik denk dat een platform bieden 
aan mensen ook voorkomt in catechisatie-groepen of in het professio-
nele hulpverleningscircuit. Hand in hand met de therapeut dus. Maar 
het leuke aan Humanitas is juist dat het neutraal is. Dat vind je ergens 
anders niet zo gemakkelijk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de antropo-
sofie, daar zitten leuke dingen in, maar het is me te sektarisch. 
Voor alles wat een grote voorman heeft, ben ik kopschuw.' 



wat zij willen in het leven', zegt 
Marcel Julien. 'Op scholen zie je dat 
al heel sterk. Op zich kan dat hele-
maal geen kwaad, maar het bete-
kent dat zij wel voldoende houvast 
moeten hebben. Vroeger zorgden 
kerken voor een stukje steun en ge-
borgenheid. Maar kerken hebben 
veel van hun waarde verloren. Des-
ondanks blijven mensen die steun 
nodig hebben. Sekten, drugs, het is 
een vlucht. Humanitas zou hierin 
een rol kunnen en moeten spelen.' 
Juist daarom hoor je nagenoeg ie-
dereen binnen Humanitas die de 30 
nog niet is gepasseerd, zeggen dat 
jongeren binnen de vereniging veel 
meer aandacht moeten krijgen dan 
nu het geval is. De vereniging laat 
veel te weinig van zich horen. Laat 
staan dat zij jongeren bereikt. 
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'Het zou mooi zijn als Humanitas in 
haar contacten met mensen ook de 
jongeren zou betrekken', zegt Her-
der. 'Maar ik zie Humanitas nergens 
in de kranten die ik lees en ook niet 
in de televisieprogramma's waar ik 
naar kijk.' 
Wat jongeren va-
ker opvalt, is de 
aandacht voor ou-
deren. Is dat nu 
wel zo nodig, hoor 
je ze soms denken. 
Een enkeling zegt het hardop. 

'Humanitas hoort evenwichtige aan-
dacht te hebben voor alle leeftijds-
categorieën', zegt Marcel Julien. 
'Dat betekent niet dat Humanitas 
niet op mag komen voor de belan-
gen van ouderen. Ook ouderen blij- 

ven een belangrijke groep vormen 
voor Humanitas. Maar je kunt je af-
vragen of die prioriteit hebben in 
een tijd van ouderenbonden, waar 
ouderen zelfs in politieke partijen 
vertegenwoordigd zijn. Als je con-

stateert dat Huma-
nitas vergrijst, 
moet je je afvra-
gen of andere 
groepen niet de 
grootste aandacht 
moeten hebben. 

Ik merk dan ook dat Humanitas te 
weinig kennis heeft over jongeren. 
Zeker als je op bestuurlijk niveau 
kijkt. Daar ben ik een van de jong-
sten. Landelijk verschilt dat beeld 
niet. Dat betekent dat er een mis-
sing link is met generaties. Jammer, 
want jongeren worden ook oud. De 

Ilumanitas mag best wat meer 
enthousiasme uitstralen' 
Marieke van Leijen uit Utrecht, 27, heeft haar lidmaatschap van Huma-
nitas opgezegd. Zij is een voorbeeld van een jonger lid dat het niet 
meer zag zitten in de vereniging. Aanvankelijk zat zij in het bestuur 
van het gewest Utrecht. 'Ik wilde graag in een bestuur en daarom had 
ik mij aangemeld bij de vrijwilligersvacaturebank. Wel stelde ik als 
eis dat ik in een bestuur wilde zitten van een organisatie die maat-
schappelijk gezien belangrijk werk deed. Het werd dus Humanitas. 
Maar na verloop van tijd besefte ik dat Humanitas niet precies was wat 
ik zocht. Het was een beetje een club van oude mensen. Geen vernieu-
wing, niet bruisend of dynamisch. Toch vond ik de thema's waarmee 
de vereniging zich bezighield wel aardig. Maar ik vroeg mij toch af 
welk bestaansrecht Humanitas had. Die vraag kwam gewoon nooit aan 
de orde. Als jullie goed werk doen, zorg dan dat je meer en vooral 
jongere leden krijgt, heb ik wel eens gezegd. Maar het leek alsof ik ze 
daar niet enthousiast voor kon krijgen. Humanitas zoals ik het mee-
maakte straalde geen enkel zelfvertrouwen uit. Net  alsof ze zichzelf 
niet waard achtte om te bestaan. Humanitas zat in een gebouw van de 
kinderopvang. Die was notabene voortgekomen uit Humanitas. Maar 
de naam van Humanitas mocht niet op het gebouw staan. Dat pik je 
toch niet als vereniging? Als je dat slikt, hoe ga je dan met andere za-
ken om? Laat je dan ook over je heenlopen? Een beetje meer zelfver-
zekerdheid mag best. Uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat 
Humanitas eigenlijk geen bestaansrecht heeft, omdat de mensen erin 
zelf zo gelaten zijn. Het is te veel een zaak van pappen en nathouden. 
Ik kreeg het idee dat Humanitas slechts gaten vult die de overheid laat 
vallen. Daarmee trek je geen jongeren aan. Het is op zich niet erg om 
gaten te vullen. Maar dan moet er daarnaast wel een tweede, politieke 
poot bij Humanitas zijn, die ervoor ijvert dat zulke gaten niet meer val-
len. Humanitas kan wel degelijk bestaansrecht hebben, als zij meer in 
zichzelf gelooft en dingen gaat doen die jongeren aanspreken. Zij zou 
bijvoorbeeld scholen kunnen bezoeken, iets doen in de sfeer van na-
schoolse begeleiding of zo. Dat spreekt jongeren aan. Humanitas mag 
best wat meer enthousiasme uitstralen.' 

'Hebben oIJ eiren 
nog wel prioriteit 
VOOr HVEManig_ S? 



Schep voorwaarden 
voor jongeren om 
zich aan te sluiten 
bij Humanitas. 

scoop van Humanitas is niet breed 
genoeg, ook al zitten alle maat-
schappelijke aspecten er wel in. 
Maar vooral in het uitvoerend werk 
hoort aandacht voor jongeren niet 
echt tot het beleid.' 
`Richt je echter op 
deze doelgroep', 
vervolgt Julien. le 
moet projecten 
starten die jonge-
ren aanspreken.' 
'Een goed voor-
beeld is de kinderkampen van Hu-
manitas', vult Arjan Ovezall aan. 
`Als bijvoorbeeld pa en ma een uit-
kering hebben, kunnen de kinde-
ren toch op vakantie.' 
le kunt nog meer doen dan alleen 
dat', vervolgt Julien. 'Probeer jon-
geren te betrekken bij de organisa- 

tie. Ik kan iemand van 17 beter be-
grijpen dan iemand van 50 dat kan. 
De herinneringen van de pubertijd, 
kalverliefdes, die liggen nog vers in 
mijn geheugen. Je moet voorwaar-
den scheppen voor jongeren om 

zich aan te sluiten. 
Een belangrijke 
voorwaarde is 
communicatie. Je 
moet daarom stre-
ven naar meer jon-
geren, meer al-

lochtonen in de vereniging. Op die 
manier geef je hen kansen. Soms 
denk ik wel eens na over het ver-
schil in de kansen die iemand krijgt. 
Waarom heb ik de Technische Uni-
versiteit doorlopen, terwijl een an-
der eindigt op Perron Nul, het op-
vangcentrum voor verslaafden in  

`Ik help mensen 
met problemen' 
Jan Troost uit Noordscheschut, 
27, is barkeeper en lid van Hu-
manitas. Hij is een voorbeeld 
van een jongere die niet uit be-
vlogenheid lid is geworden, 
maar gewoon omdat hij zich 
thuisvoelt bij Humanitas. Want 
de missie van de vereniging, 
opkomen voor de kwetsbaren, 
brengt hij in het klein dagelijks 
in de pratkijk. Hij werd lid na-
dat zijn vader overleed en ie-
mand van de vereniging bij zijn 
begrafenis een rede hield. 
`Maar veel verwacht ik niet van 
Humanitas. Ik heb er weinig 
mee te maken. Ik heb mijn café 
en daar heb ik het druk genoeg 
mee. Maar ik vind dat Humani-
tas past bij de manier zoals ik 
tegen het leven aankijk. Je 
hoort elkaar te helpen als dat 
nodig is. In het klein ben ik ook 
een soort hulpverlener. Hoe-
veel mensen komen er niet bij 
mij aan de bar, vragen om 
hulp? Het is niet meer dan lo-
gisch dat ik ze dan probeer te 
helpen. Het zijn niet altijd de 
grote problemen, zoals finan-
ciële lasten waar mensen mee 
kampen. Daar weet ik trouwens 
ook te weinig van af om mensen 
mee te kunnen helpen. Ik kan 
ze wel helpen met kleine, alle-
daagse problemen. Bijvoor-
beeld als ze een bekeuring 
hebben gehad en ze weten niet 
wat ze moeten doen. Want ik 
weet het vaak wel en dan geef 
ik ze raad. Nee, dat vind ik nu 
werkelijk niets bijzonders. Sa-
men komen wij er wel uit.' 

Rotterdam? Ik denk dat de samenle-
ving niet in staat is om bepaalde 
groepen mensen op te vangen. 
Daar kun je je bij neerleggen, maar 
je kunt ook proberen om er iets aan 
te veranderen.' 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 

HENK VLAMING 

'Hum -lnftas 
UfCe welaig 
over jongeren.' 
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Leden Humanitas 
geven gul voor OWOG 

Eind april viel bij alle le-
den van Humanitas een 
brief in de bus met een 

eenvoudig verzoek: geef 
Humanitas een tientje 

(of meer, als u dat missen 
kan) om de begroting 

rond te maken van 
OWOG, ons project Over 

Wonen van Ouderen 
Gesproken. De reactie 

kwam snel en goed. 
In nauwelijks een week 

tijd kwam op het 
gironummer 59090 een 

bedrag binnen van ruim 
50.000 gulden. 

Lies Claes, lid van de 
stuurgroep voor Humani-

tas: 'Een prachtig resul-
taat, maar er is natuurlijk 

nog veel meer nodig.' 

`Over Wonen van Ouderen Gespro-
ken' is geen titel van een radiopro-
gramma, geen cursus, geen terug-
blik op de huisvesting van onze 
voorouders maar een levend be-
grip voor mensen die zelf willen be-
palen, hoe zij willen wonen in de 
'derde levensfase'. Als de kinderen 
de deur uit zijn. Als het pensioen in 
zich komt. Als je weet dat de moge-
lijkheden van je lichaam geleidelijk 
aan minder worden. Als je begint te 
beseffen dat je straks misschien al-
leen achterblijft. Jij of je partner. 
De OWOG-methode heeft geen 
'woningen in de aanbieding' maar 
is er op gericht mensen op het 
spoor te zetten van hun mogelijkhe-
den en beperkingen om de zeggen-
schap over hun eigen wijze van le-
ven zo lang mogelijk te behouden. 
Ook op gevorderde leeftijd. Een 
voorbeeld dat te maken heeft met 
de sleet op het lijf: hoe lang kan je 
nog moeiteloos die trap op en neer? 
Hoe lang zijn de winkels nog op 
loopafstand? Hoe veilig voel je je in 
je eigen huis en blijft dat zo of 
groeit het onbehagen? Is die mooie 
tuin alleen een genot of wordt hij 
geleidelijk aan ook een last? Wie 
zich laat overvallen door de veran- 

deringen komt wellicht te laat om 
de goede antwoorden te vinden. 
Wie tijdig beseft zich minstens te 
kunnen verdiepen in de eigen toe-
komst zal daar meer greep op heb-
ben. 
'OWOG' is een programma om 
mensen te helpen een deel van hun 
toekomst tijdig te overzien: het wo-
nen en al wat daar mee samen-
hangt. Heeft dat zin in een tijd, 
waarin sprake is van een toene-
mend woningtekort? Zijn er straks 
nog wel keuzes te maken? 
Lies Claes: 'Alleen al het gegeven 
dat een deel van de OWOG-werk-
wijze aan gemeenten wordt aange-
boden als succesvol gebleken vorm 
van woonwensenonderzoek toont 
aan dat de mogelijkheden er zijn. 
Mits we er aandacht aan besteden. 
Het Ministerie van Volkshuisvesting 
heeft OWOG op waarde geschat 
met een flinke subsidie. Maar zo u 
weet vindt Den Haag dat daar ook 
een eigen bijdrage tegenover hoort 
te staan. Een eigen bijdrage van de 
organisaties die 'OWOG' dragen, 
Humanitas en de ANBO. Voor die 
eigen bijdrage is wat Humanitas be-
treft in de loop van mei een flink 
deel door de leden bijeengebracht. 
Maar nog niet alles. Het streefbe-
drag was een ton en daar zijn we 
nog niet helemaal. Daarom staat 
postgiro 59090 nog even open. Er 
kan nog meer bij. Zodat we met 
name al die vrijwilligers in de 
OWOG-projecten op zijn minst nog 
een jaartje langer in staat kunnen 
stellen hun werk te doen.' 
Postgiro 59090, ten name van Huma-
nitas in Amsterdam, bij de medede-
lingen graag vermelden 'schenking 
OWOG'. Als u in de inkomstenbe-
lasting valt, is uw bijdrage aftrek-
baar als gift. 

ERIK STIBBE 



Humanitas heeft altijd voorop gelopen met nieuwe inzichten in 
de woonzorgbehoeften. Denk aan de befaamde nota Voet 
tussen de deur. Denk aan de titel van die andere nota Men-
sen horen niet in instituten. Dat werd een gevleugeld 
woord. Denk aan OWOG, ons programma om mensen zèlf 
aan het denken te zetten over de manier waarop ze willen 
wonen als ze ouder worden. Nu moeten we dus toe naar 
meer flexibele vormen van wonen en zorg. En Humanitas 

k 

moet daar zijn stimulerende rol in blijven vervullen. 

Onze traditie in de woonzorg 
Het hoofdbestuur van Humanitas is 
blij met de rust in de verhoudingen 
tussen enerzijds het Humanistisch 
Verbond, Humanitas, de Vrije Ge-
dachte en anderzijds de Humanisti-
sche Stichting Bejaardenhuisvesting, 
de HSHB. Daardoor kunnen we cre-
atief aansluiten op de ontwikkelings-
ideeën van de HSHB. Via OWOG en 
de denktank van de HSHB moet Hu-
manitas blijven investeren in de toe-
komst. 
In Zutphen hebben we er op initiatief 
van de gewesten Overijssel en Gel-
derland van Humanitas over gepraat 
hoe je al die bestaande en nieuwe 
woonvoorzieningen voor ouderen 
moet besturen. Een prima initiatief. 
De grote vraag was: moeten we des-
kundigen in die besturen zetten zo-
als accountants en gerontologen of 
moeten we generalisten zoeken, 
mensen met brede kennis. 
Laat ik heel duidelijk zijn. Er moet 
verschil blijven tussen het voeren 
van een directie en besturen. De di-
rectie is er voor het dagelijks beleid. 
Het bestuur is voor de strategische 
visie, het lange termijn-beleid, 
nieuwe zorgvormen, strategische al-
lianties met andere huizen èn de 
controle op het functioneren van de 
directie. 

Vertechnocratiseren 
Het bestuur moet zich dus niet be-
moeien met de interne gang van za-
ken in de huizen. Het is niet goed als 
besturen vertechnocratiseren. 
Daarom moet het bestuur ook niet 
werken vanuit een neutrale strate-
gie, maar vanuit een bepaalde le-
vensvisie. Besturen dienen de inspi-
ratie hoog te houden vanuit de hu-
manistische achtergrond. Dat 
betekent besturen met respect voor 
de ouderen, niet betuttelend maar 
stimulerend tot actieve zelfzorg en  

vooral géén laisser-faire be-
leid. 
Een bestuur zal goed 
naar de samenle-
ving moeten 
luisteren, er voor 
zorgen dat het 
nooit geïsoleerd 
van de samenle-
ving komt te staan. Vanuit de moe-
derorganisaties moet er verantwoor-
delijkheid zijn ten aanzien van de 
vertegenwoordigers die in een be-
stuur zitten. Verantwoordelijkheid 
om te stimuleren, niet om te contro-
leren. Het gaat niet om de specifieke 
belangen van de moederorganisa-
ties, maar om de belangen van het 
huis en zijn bewoners. 
Als we onze traditie op het gebied 
van woonzorg in ere willen houden, 
moet dat in samenspraak met men-
sen van de drie organisaties die in 
de besturen zitten. De Overijssels-
Gelderse informatiecyclus past goed 
in de visie van het Humanitas-be-
stuur, omdat hij zorgt voor kennis-
overdracht èn voor onderlinge con-
tacten. Dat is belangrijk, want loyali-
teitsconflicten zijn een groot risico 
voor het werk. 

Specialisten in besturen 
Wie zetten we in die besturen? Als 
we de besturen volstoppen met spe-
cialisten is de kans groot dat die 
specialisten het werk van de directie 
overnemen. Beter is het om in een 
bestuur inhoudelijke mensen te heb-
ben die verder kunnen kijken, met 
bestuurlijke wijsheid. Die de identi-
teit kunnen bewaren, met een inspi-
rerende visie. De schaalgrootte 
moet zodanig zijn, dat het manage-
ment gewaarborgd is. Dat kan ver-
schillen als we praten over een groot 
complex met een directeur, een uit-
gebreide staf en bewoners die een  

sterk uiteenlopende zorgbehoefte 
hebben tot kleine wooncomplexen 
zonder ingebouwde zorg en met 
hoogstens een part-time beheerder. 
Vooral in dat laatste geval kan je het 
beheer heel goed kleinschalig orga-
niseren. Gaat het alleen om verhu-
ren? Zorgen dat de beheerder goed 
functioneert? Dan moet je je daartoe 
beperken. 
Het is waar dat de belangen van de 
huidige bewoners soms anders kun-
nen zijn dan wat professionals als 
noodzaak voor de toekomst zien. 
Dan is het de wijsheid van het be-
stuur om te werken tussen de hui-
dige en toekomstige belangen in. 
Maar laat u op plaatselijk niveau niet 
wegspelen, niet afleiden door de 
technocratische discussie op cen-
traal niveau. 

Ondersteuning 
Vrijwilligers die zich inzetten voor 
anderen hebben recht op een goede 
ondersteuning. Ik roep besturen op 
te laten weten welke steun ze van 
Humanitas, de Vrije Gedachte en het 
Humanistische Verbond willen en 
hoe die steun moet worden vormge-
geven. Het is belangrijk samen te 
werken met partners met de Huma-
nistische identiteit. Niet voor fusies, 
maar voor onderlinge versterking. 
Het doel is voor allen zo ongeveer 
gelijk. Dan moeten we de weg ook 
kunnen vinden. 

GEORGE BROUWER 
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Limburg helpt 
asielzoekers 

De Streekafdeling 
Limburg is 

bescheiden 
gehuisvest in het 

pand van de 
Stichting 

Kinderopvang 
Humanitas. 

Max van Haatten, 
sinds 3,5 jaar 

M.A.- werker voor 
Limburg, vertelt 

over de 
activiteiten van zijn 
afdeling en vooral 

over de opvang van 
asielzoekers in 

Brunssum 
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'In Limburg is Humanitas als profes-
sionele organisatie begonnen met 
gezinszorg', vertelt Van Haaften. 
'Het ontstaan van de Stichting Kin-
deropvang was een logisch vervolg 
daarop. Dat geldt ook voor Humani-
plan, een soort bewonerszelforgani-
satie. Hier in Limburg heeft bij Hu-
manitas nooit een vrijwilligerscul-
tuur geheerst. Het vrijwilligerswerk 
kwam pas laat tot ontwikkeling.' 
Intussen zijn er in Limburg aardig 
wat activiteiten van de grond getild. 
De Werkgroep Opvang Asielzoe-
kers in Brunssum is één van de acti-
viteiten die Van Haaften heeft opge-
zet. De Brunssumse werkgroep, be-
staande uit tien vrijwilligers, werkt 
voor zo'n zestig asielzoekers uit al-
lerlei streken van de wereld, vooral 
uit voormalig Joegoslavië en Soma-
lia. Die mensen wonen in twintig 
ROA-woningen, verdeeld over 
Brunssum. 
'Vrijwilligers maken asielzoekers 
wegwijs in de Nederlandse samen-
leving', zegt Van Haaften. 

Vluchtverhaal 
'Ze nemen, als de asielzoeker daar-
mee instemt, kennis van het vlucht-
verhaal en de rest van het dossier. 
Ze helpen mensen bij het inachtne-
men van termijnen voor procedures 
en dergelijke. En ze zorgen ervoor 
dat iemand zo snel mogelijk de kans 
krijgt Nederlands te leren, want dat 
schept meer perspectieven.' 
'De vrijwilligers zijn heel bewust af-
gekomen op deze activiteit. We zijn 
snel ingesprongen op de nood van 
mensen uit voormalig Joegoslavië 
die in een groot zwart gat vielen, 
nadat ze een status kregen. Ze wis-
ten niets van regelgeving of hoe ze 
aan geld moesten komen om hun 
huis in te richten. Als je een be-
roepskracht hebt die zich kan be-
zighouden met netwerken, kan die 
snel de noodzakelijke lijnen leggen 
om zaken op de rails te krijgen.' 
Max begeleidt de vrijwilligers, on-
dersteunt de groep met administra-
tieve klussen en zorgt voor feed-
back en continuteit. De uitvoering 
van het werk is volledig in handen 
van de vrijwilligers. Naast het bege-
leiden en ondersteunen van de 
werkgroep zit Max op het vinken-
touw voor signalen die hij oppikt. 
'In Brunssum was het Nieuwkomers-

project alleen bedoeld voor uitge-
nodigde vluchtelingen. In mijn op-
tiek is iemand met een vluchtelin-
genstatus ook een nieuwkomer. Die 
moet dus ook het traject scholing,  

scholing tot werk en werk kunnen 
doorlopen. Dat is nu geregeld.' 
De Brunssumse werkgroep vindt 
het belangrijk dat mensen meer be-
zigheden krijgen. 'Asielzoekers in 
Brunssum doen aan fitness-training. 
Vrouwen blijken erg veel behoefte 
te hebben elkaar te ontmoeten. Zo'n 
signaal krijg ik dan van de vrijwilli-
gers en dan ga ik de boer op om te 
kijken wat ik daarvoor kan organi-
seren.' 

Bloedhekel 
Vrijwilligers krijgen een vertrou-
wensband met de asielzoeker. Er is 
sprake van grote betrokkenheid. 
Dat is goed, maar het heeft ook zijn 
schaduwkant. Vrijwilligers kunnen 
er zodanig in op gaan, dat ze de 
problemen van asielzoekers op hun 
eigen schouders krijgen. Van Haaf-
ten maakt vrijwilligers daarop attent 
en let op motieven van vrijwilligers. 
'Waar ik een bloedhekel aan heb, is 
als mensen zich aanmelden vanuit 
de charitas-gedachte. Of als men-
sen asielzoekers willen volstouwen 
met hun eigen spul, dat wij in Ne-
derland niet meer willen. Dat is niet 
in het belang van de asielzoeker, 
die moet zijn eigen weg vinden. 
Zoiets doen mensen ook niet bij hun 
buren, die in de bijstand zitten en er 
financieel ongeveer hetzelfde bij 
zitten, ze doen dat alleen bij asiel-
zoekers. Dat werkt dus niet.' 
Zonder bevoogdend te zijn attende-
ren Brunssumse vrijwilligers asiel-
zoekers op de gevolgen van hun 
gedrag. 'Als je uit Somalia komt, re-
aliseer je je niet dat het veel geld 
kost als je de verwarming op 25 
graden zet, met de ramen wijd 
open. Zeker niet als je voor de wo-
ning een all-in prijs betaalt. Dat kun 
je mensen vertellen.' 
Max vindt het niet nodig om precies 
te weten wat bijvoorbeeld de Islam 
inhoudt. Maar je moet toch wel iets 
weten van elkaars achtergronden 
om de dialoog tot stand te brengen. 
Je kunt iemand kwetsen zonder het 
te weten of elkaar volledig ver-
keerd verstaan. 
Van Haaften beschouwt het ook als 
een taak van Humanitas om steeds 
weer duidelijk te maken dat Neder-
land relatief weinig vluchtelingen 
opneemt, in vergelijking met an-
dere landen. Als tegenwicht voor 
de Nederland-is-vol-mythe. 'Je kunt 
dat uitstekend met cijfers duidelijk 
maken.' 

JEANNET VAN GANZEVVINKEL 
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Friese coryfee stapt op 

`Kerken hebben eer 
Jan van Zandbergen (62) 

stopt na dertig jaar als 
praeses van de afde-

ling Ooststelling-werf. 
Die zal dus een nieuwe 

voorzitter moeten 
kiezen. 'In feite is dat 

veel te lang. 
Als je zo'n periode als 

bestuurslid blijft zitten, 
sta je veranderingen in 

de weg', concludeert 
hij achteraf. 

`Kerken zijn 
een statussymbool. 

Als Humanitas 
kennen wij dat niet'. 

Oosterwolde ligt in zuid-oost Fries-
land, een ruim bemeten en ver-
zorgd dorp met rondom afgegraven 
veengronden. De bossen van Ap-
pelscha liggen in de buurt. Er wo-
nen ongeveer 11.000 mensen. Een 
bescheiden industriekern en een 
streekcentrum op onderwijsgebied 
zijn de voornaamste werkver-
schaffers. Het aantal werklozen ligt 
4 procent boven het landelijk ge-
middelde. 
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Van Zandbergens woonboerderij 
ligt ver buiten de bebouwing. Een 
krachtige stem met onmiskenbaar 
Friese tongval heeft me telefonisch 
de weg gewezen. Een grote man 
komt me tegemoet, hartelijk, warme 
handdruk. De kleding, de gelaats-
kleur en de motoriek van een bui-
tenmens. Een smaakvol ingerichte 
woonboerderij. Hoge plafonds, 
witte muren en veel licht hout. Door 
de ramen: weidelandschap zover 



Wie is 
Jan van Zandbergen? 
'Ik ben 
62 jaar. 
We 
hebben 
vier 
kinde-
ren, al-
lemaal 
jongens 
en mijn 
vrouw 
Wietske 
werkte 
in het lager onderwijs. Ik kom 
uit de omgeving van Harlingen, 
uit Arum om precies te zijn. Heb 
er tot m'n 17-de bij mijn ouders 
gewoond. Via de ULO naar de 
kweekschool en na de militaire 
dienst als onderwijzer op een la-
gere school. Na aanvullende 
studies ben ik in 1959 op de 
ULO in Oosterwolde gekomen 
en via diverse fusies in de direc-
tie van de scholengemeenschap 
beland. Op 56-jarige leeftijd 
ben ik vrijwillig uitgetreden. In 
1964 kreeg ik bezoek van de 
overbuurman die vergezeld was 
door de voorzitter van het ge-
west van Humanitas. Ze kwamen 
me vragen om in het bestuur 
van Humanitas te komen. Ik was 
nog geen lid. Ze moesten me 
eerst uitleggen wat Humanitas 
was. Ik dacht: ik heb altijd mo-
gen studeren. Nu ga ik iets voor 
de gemeenschap doen. Tegelijk 
werd ik humanist. Samen met 
mijn broer werd ik gevraagd 
om humanistisch raadsman in 
de inrichting Veenhuizen te 
worden. Die ligt hier niet ver 
vandaan. 
We voelden er niet veel voor 
maar wilden het wel proberen. 
Het is een prachtige periode ge-
weest. De vorming die je kreeg. 
Je doet het voor een ander maar 
verandert er zelf ook erg van.' 

prong op ons' 

het oog reikt. Ondanks de buien 
een gek en druk vogelgedrag. We 
schuiven aan de keukentafel. Een 
oude zwarte herdershond aan m'n 
voet en, even later, de kat op 
schoot. 'Vrijwel alles zelf ver-
bouwd', zegt Jan van Zandbergen. 

Sociaal-anarchistisch 
`Het grootste deel van de bevolking 
is buitenkerkelijk. Zelfs sociaal-an-
archistisch van oorsprong. Hier ligt  

de bakermat van Domela Nieuwen-
huis. Door import hebben de ker-
ken hier meer aan terrein gewon-
nen. Humanitas Oosterwolde was in 
'64 een klein groepje mensen', ver-
telt Zandbergen. 'Dertien leden. In 
Appelscha ook zoiets.' 
'In al die jaren dat ik voorzitter ben 
geweest hebben we als gemeente-
lijke vereniging een sukkelig be-
staan geleefd. We werkten keurig 
onze projecten af: kinderkampen, 
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sinterklaasacties en deden ons 
werk voor de bejaarden. Nooit iets 
spectaculairs. Dat vond ik altijd een 
bezwaar. Eigenlijk moest hier ie-
mand zitten die meer initiatieven 
heeft. Dat gedrevene heb ik niet zo 
in mij en ik ben ook niet gauw ge-
kwetst of geraakt. Hoe het verder 
gaat? Ik denk dat het veel afhangt 
van de ondernemende mensen die 
in het bestuur zullen zitten. Dat be-
hoeft niet perse de voorzitter te zijn. 
Persoonlijk houd ik niet van compe-
titie, ik ben niet fel genoeg om te 
winnen. Als kind deed ik aan voet-
ballen. De goals waren gemaakt 
van hoopjes kleding. Dan konden 
die jongens zich zo druk maken 
over een balletje wat te hoog was 
gegaan. Dan was hij over. Dat 
leidde tot hele discussies. Dan zei 
ik: "Wat is dat nou voor gezeur. La-
ten we lekker voetballen. Geef ze die 
punt!" Maar zo werkte dat niet.' 
'Om wat te kunnen betekenen zijn 
we van plaatselijk meer gemeente-
lijk gaan werken. Wij zijn een le-
denwerfactie begonnen en liepen in 
een paar maanden van 13 naar 165 
leden. Dat is gelukt door veel men-
sen persoonlijk thuis te bezoeken. 
Vorig jaar gingen we weer even in 
ledental terug. Het telefoonboek le-
verde 50 kandidaten op waarvan er 
15, na een persoonlijk gesprek, lid 
werden.' 

Niet helemaal eerlijk 
'We hebben hier een bestuur be-
staande uit vijf personen. Ons le-
denbestand zit op 150. Het is moei-
lijk de bestuursfuncties bezet te 
krijgen. Een ieder die ik in die 30 
jaar in het bestuur gepraat heb, is 
door mij niet helemaal eerlijk voor-
gelicht, kan ik nu wel zeggen. Het 
bestuur wordt in de dorpen onder-
steund door contactpersonen onder 
de leden. Zo krijgen we informatie 
doorgespeeld over wat er in de re-
gio voorvalt. Die contactpersonen 
worden ook regelmatig op be-
stuursvergaderingen uitgenodigd. 
Je vergeet dan weleens dat de een 
wel en de ander geen bestuurslid 
is. We vergaderen thuis om de kos- 
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'Als je 
zo'n periode 

als bestuurslid 
blijft zitten, 

sta je 
veranderingen 

in de weg' 

ten te drukken. Maar persoonlijk 
ben ik daar geen voorstander van. 
Een eigen onderkomen hebben we 
niet. Dat zou wel moeten. Je herkent 
een stad of dorp aan de kerken. On-
bewust is dat een statussymbool en 
wij van Humanitas hebben dat niet. 
Een eigen gebouw of een humanis-
tisch verzorgingstehuis geeft een 
identiteit.' 
`Maar wij zijn niet zomaar een ver-
eniging van maatschappelijk werk 
en dienstverlening. Wij werken 
vanuit statuten waarin staat dat we 
vanuit humanistisch standpunt wer-
ken. Volgens mij zijn de godsdien-
sten aan het menselijk brein ont-
sproten. Zij geven verkeersregels 
voor het leven. Als ik alleen op de 
weg rijd, maakt het niet uit of ik de 
linker of rechter weghelft benut. Al-
leen als we met meerdere wegge-
bruikers op pad gaan moet je re-
gels maken, anders vallen er do-
den. Waarom wij dan onvoldoende 
munt slaan uit de ontkerkelijking? 
Wij hebben ons er nooit op voor la-
ten staan buitenkerkelijk te zijn.' 

Onze identiteit 
'We hebben geen missie, zijn niet 
zo op onze identiteit gesteld maar 
willen wel graag met anderen sa-
menwerken. Historisch gezien heb-
ben de kerken met hun hele struc-
tuur een grote voorsprong op ons. 
Leden van Humanitas ken ik als los-
staande individuen die steun willen 
verlenen en met genoegen samen 
willen werken met de kerken. Ik 
heb meegemaakt dat zo'n mede-
werking ophield zo gauw de kerk 
het alleen kon. Dat zou bij ons nooit 
opkomen.' 

'Het lijkt me een goed idee om een 
Jong Humanitas op te richten. Poli-
tieke partijen werken ook in die 
richting en vormen een kweekvijver 
voor toekomstig kader. Ze moeten 
los staan van de bestaande structu-
ren en de gelegenheid hebben hun 
zegje te doen. Grote acties met aan-
spreekbare doelen, die spreken de 
jeugd aan. Amnesty en Greenpeace 
zijn hier voorbeelden van. Ik kom in 
veel gezinnen, vaak eenouder-
gezinnen waar de armoede je ge-
woon tegemoet schreeuwt. In deze 
streek komt veel werkloosheid 
voor. In principe is niemand hier in 
Nederland arm, maar armoede be- 
gint waar je gaat voelen wat jij niet 
hebt en een ander wel. Ik kom zelf 
ook uit een arm gezin maar we heb- 
ben het nooit ondervonden als ar- 
moede. De contrasten waren ook 
niet zo groot als heden ten dage.' 

Verwachtingen 
'Ik heb de filosofie dat je niets moet 
verwachten van het leven. Als je je 
verwachtingen te hoog stelt en de 
praktijk valt tegen, je bereikt het 
niet of wordt gepasseerd, krijg je 
een armoedig gevoel. Als de kinde-
ren niet kunnen studeren, kun je je 
ellendig en beroerd voelen omdat 
je hogere verwachtingen had. Als je 
een gebrek ervaart als een gebrek, 
onderga je het als armoede. We 
brengen de kinderen teveel in een 
competitie-sfeer; 7e moet preste-
ren, joh. Daar heb je straks wat 
aan."' 
`Studeren, aanstrepen wat fout is, te 
vaak de negatieve kant belichten. Ik 
kreeg ouders bij me met de opmer-
king: "M'n kind naar de Mavo? Dat is 
toch niks. Wat is nou Mavo?" Laat 
kinderen zich toch in hun eigen 
tempo ontwikkelen. Haal de druk 
weg. Er is eigenlijk weinig wat een 
mens niet kan. De een heeft een 
sportwagen en de ander een brom-
mertje. Staan beide in de file en ko-
men allebei op de plaats van be-
stemming aan. De een misschien 
iets vroeger dan de ander.' 

TON VAN LENNEP 



Het fonds 
Het Fonds Stimulering Activitei-
ten wordt beheerd door de 
Stichting Beheer Fondsen. Het 
bestuur van die stichting is het-
zelfde als het hoofdbestuur van 
Humanitas. 'Het dagelijks be-
heer berust bij de directie van 
het Landelijk Bureau', legt pen-
ningmeester Pieter van den 
Kerkhoff uit. 'Alle voorstellen 
worden door de Financiële 
Commissie besproken. Aanvra-
gen tot 10.000 gulden behan-
delt de directie. Als het om be-
dragen tussen 10.000 en 75.000 
gulden gaat, doet de financiële 
commissie dat. Wanneer de 
aanvraag de 75.000 gulden 
overstijgt, komt het hoofdbe-
stuur zelf eraan te pas. Dat dan 
weer de financiele commissie 
om advies vraagt.' 

Financiering nieuwe activiteiten 

`We sputteren pas bij 
de vijfde aanvraag' 

Regelmatig komen er 
bij het landelijk bureau 

van Humanitas aanvragen 
binnen voor een 

bijdrage uit het Fonds 
Stimulering Activiteiten. 
Bijna altijd vragen men-
sen van Humanitas naar 
de inhoud van het fonds 

en hoe het fonds kan 
worden aangesproken. 

Gesprekje met de 
opperschatbewaarder 

van Humanitas, 
P. van den Kerkhoff. 

`Voor Humanitas is het essentieel dat 
er nieuwe inititieven blijven', zegt 
Pieter van den Kerkhoff, penning-
meester van Humanitas. 'Daarom is 
er zo'n fonds. Het hoofdbestuur wil 
vernieuwen en daarom doet het niet 
moeilijk over een goed, nieuw initia-
tief. We doen wel moeilijk bij de der-
tigste aanvraag voor dezelfde activi-
teit. Wij beginnen al bij de vijfde te 
sputteren. Dat is niet de bedoeling 
van het traject. De eerste twee of drie 
aanvragers kunnen geld krijgen. 
Vervolgprojecten moeten van de ini-
tiatiefnemers kunnen leren. Dat is 
geen rechtsongelijkheid. Het voor-
komt dat ons fonds een bodemloze 
put wordt. De kracht van het fonds is 
dat het geen wiskundige rekensom is 
of je wel of geen geld krijgt en hoe-
veel je krijgt.' 
De omvang van het fonds is niet altijd 
gelijk. 'Als er geld binnenkomt, bij-
voorbeeld uit een legaat, dan wordt 
beslist in welk fonds van Humanitas-
het gestort wordt', vervolgt Van den 
Kerkhoff. 'Dat is afhankelijk van de 
stand van zaken van de verschillende 
fondsen. Bij het Fonds Stimulering 
Activiteiten hebben we gezegd dat er 
ongeveer 4 miljoen in moet zitten om 
voldoende rente te kweken. Komt het 
veel lager, dan komt het in aanmer-
king om te worden aangevuld.' 
`De activiteiten van Humanitas kun-
nen we in principe niet financieren. 
Humanitas betaalt alleen structureel 
voor een deel van het landelijk buro, 
omdat het moeilijk is in subsidies van 
overheden een opslag te maken voor 
landelijke ondersteuning. Al het an-
dere werk, zowel van profesionals als 
van vrijwilligers wordt betaald uit 
contributies, donaties, subsidies, bij- 
dragen en fondsen.' 
Wie een goed plan heeft, dat past 
binnen het werkplan van Humanitas, 
moet dat eerst financieel en inhoude-
lijk onderbouwen. Wat wil je ermee 
bereiken? Als de financiering niet 
rond komt moeten we activiteiten 
ontwikkelen die zichzelf wèl kunnen 
bedruipen. We moeten activiteiten 
ontwikkelen die door externe fond-
sen of door de overheid gefinancierd 
worden. Voor bepaalde activiteiten  

De minzaam glimlachende 
opperschatbewaarder 

ligt het niet in de rede dat externe fi-
nanciering gevonden kan worden. 
Men ziet die activiteiten nog niet zit-
ten of ze zijn te nauw verbonden met 
de vereniging. In dat soort gevallen 
kan het Fonds Stimulering Activitei-
ten uitkomst bieden.' 
Sommige indieners van projecten 
verwijten de beheerders van het sti-
muleringsfonds wel eens dat ze te 
goed op het geld passen. Van den 
Kerkhoff vindt uiteraard van niet. 'Het 
is natuurlijk niet leuk als je te horen 
krijgt: "Het is een leuk plan, maar kun 
je het ook gefinancierd krijgen? We 
kijken of ingediende projecten struc-
tureel zijn en of ze kans maken op ex-
terne financiering. Daar oordelen wij 
heel streng in. Als je nu al weet dat je 
over twee jaar iets weer moet stop-
pen, dan moet je mensen andere 
leuke dingen laten doen. We behan-
delen ze net alsof ze startende onder-
nemers zijn. Denk je niet na over het 
financieel rondmaken van een pro-
ject, dan ben je onvolledig. Dat besef 
dringt steeds meer door.' 
`Het gaat bij dit fonds om een over-
bruggingsperiode, om een zetje in 
de rug. Soms financieren wij iets een-
maligs. Bijvoorbeeld een videofilm 
die als promotiemateriaal kan wor-
den gebruikt.' 

jEANNET VAN GANZEVVINKEL 
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Uit de regio 

Een gezellige en 
beschaafde middag 

Al langer dan dertig jaar 
is het, in de lente, te 

Hoogeveen: Humanitas 
voor ouderen. Op zater-
dag 16 april ging ik ook 

eens van de sfeer proeven 
in Cultureel Centrum De 

Tamboer. Ondanks een 
schuchter zonnetje blaast 
de wind guur en ik huiver 
in mijn te dunne kleding. 

Binnen moeten de ogen 
even wennen aan het 
gefilterde licht en de 
gewijde klanken van 
Donna nobis pacem 

klinken me gedragen 
tegemoet. De schrik 

bekruipt me of ik wel bij 
Humanitas ben beland. 
Gelukkig herken ik het 

timbre van het Jannes v.d. 
Sleedenhuis-koor. 

Nog frisse stemmen met 
hier en daar een sleets 

braampje erop. 

Je groeit 
als het ware 

naar de 
mensen toe' 
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Mevrouw van der Krogt, dirigerend 
van achter de piano, heeft voor een 
afwisselend repertoire gezorgd. De 
grote foyer is geheel bezet en de 
man achter het tafeltje kijkt achter-
dochtig naar me maar doet er verder 
het zwijgen toe. Maar goed ook want, 
hoewel te laat, heb ik in meer dan 
één opzicht het recht hier te verschij-
nen; bovendien is de toegang gratis. 
Op m'n tenen loop ik naar een vrije 
stoel en laat de stemming even op me 
inwerken. Véél lichte jurken en pas-
telkleurige pakjes, véél grijs perma-
nent in een verrassend gelijkvormige 
coupe. Weinig mannen maar wèl na-
drukkelijk aanwezig, breeduit aan de 
tafeltjes. In de uitnodiging en het pro-
gramma is zorgvuldig bejaard ver-
vangen door ouderen en onwillekeu-
rig denk ik terug aan mijn opoe: ach-
terin de vijftig met grijs knotje, 
zwarte jurk en gebreide kousen. Wat 
een verschil... vijftig jaar later. 
Het koor, even uitgezongen, zoekt 
het plaatsje in de zaal weer op en de 
drankjes vinden gretig aftrek. Inmid-
dels heeft Frank Roffel achter de 
toetsen plaatsgenomen en strooit 
herkenbare klanken over het geroe-
zemoes. Ik maak plaats voor een rol-
stoel en ga eens op zoek naar de sec-
tie ouderen. 
Deze groep, die de organisatie in 
handen heeft, bestaat uit zestien da-
mes en is de grootste sectie binnen 
Humanitas Zuid-Drenthe. Het is een 
zéér stabiele club, die binnen de 
vereniging zo haar eigen leven leidt. 
Annie Otten bijvoorbeeld maakt er al 
bijna een kwart eeuw deel van uit. le 
begrijpt eigenlijk niet wat er achter 
zit', zegt ze, 'als je merkt dat je meer 
met de mensen bezig bent dan je zelf 
beseft. Je groeit als het ware naar de 
mensen toe. Dan kan je niet zonder 
meer zeggen: stop!' 
Aukje Baks voegt hier aan toe: 'Als jij 
niet zo fanatiek was geweest, vanaf 
het begin, had ik al wel afgehaakt. 
Maar de één houdt de ander op een 
moment van zwakte op de been. 
Toch komen er zoveel andere dingen 
om de hoek kijken die het werk wel 
eens minder aantrekkelijk maken. 
Persoonlijk vind ik 't het leukst als ik  

naar de mensen toe ga, gezellig met 
ze praat, en dan weer naar huis zon-
der verdere sores. Maar je houdt 
problemen. Komt de spreker wel op-
dagen en is hij wel zo gezellig als we 
verwachten? Want draait een middag 
in de soep, hoe groot is dan de be-
langstelling volgend jaar?' 
Nou, de aangekondigde Jans Polling, 
een regionale radiobekendheid, 
komt wèl, maar op het allerlaatste 
moment zodat hij bij de dames van 
de sectie de hartslag al heeft opge-
voerd zonder nog maar een woord te 
zeggen. Hij houdt de zaal gezellig in 
de ban met zijn verhalen in het 
Drents vol levenswijsheid en humor, 
zoals aangekondigd. Dat hij een fan 
is van Bomans en Carmiggelt is dui-
delijk te horen. De geschetste situ-
aties zijn duidelijk herkenbaar en de 
zaal geniet. Zijn boekjes vinden later 
gretig aftrek. 
`De verloting is altijd een succes,' 
zegt Grietje de Weerd: 'Op de 180 
genodigden hebben we 250 prijzen 
te verloten.' Je moet dan ook wel erg 
ongelukkig in het spel zijn wil je met 
lege handen thuiskomen. Voorzitter 
en hoofdbestuurder Jan Renken gaat 
zichtbaar glimmend van tafel tot tafel 
met een praatje en een grapje. Het 
zou me niets verwonderen als hij ze 
allemaal hoogst persoonlijk lid had 
gemaakt. Rietje Timmer praat alle 
onderdelen vlot aan elkaar en het af-
scheidsuurtje breekt eerder dan ver-
wacht aan. Vrijwilligers en het busje 
van het Jannes v.d.Sleedenhuis -zelf 
met 25 bewoners vertegenwoordigd-
rijden af en aan om de gasten desge-
vraagd weer thuis te brengen. Ik 
vind het heel positief om vele malen 
"Tot volgend jaar" te horen roepen. 
Buiten in het late zonnetje zit een 
heer op het bankje. Twee prijsjes lig-
gen naast hem en hij bladert aan-
dachtig in het net gekochte Drentse 
boekje. 'Wat is uw algemene indruk 
van deze middag?' vraag ik. Hij kijkt 
op met een lach van herkenning, 
neemt zijn sigaartje uit de mond na 
een bedachtzaam pufje: 'Het was een 
gezellige en beschaafde middag.' 

TON VAN LENNEP 



Pensioenverevening 
na scheiding 
In 1975 ben ik gescheiden. 
Bij de boedelscheiding is 
een verdeling van de pen-
sioenrechten van mijn ex-
man nooit aan de orde ge-
weest. Veel later hoorde ik 
dat vrouwen die na 27 no-
vember 1981 waren ge-
scheiden, als gevolg van 
een uitspraak van de rech-
ter aanspraak konden ma-
ken op een deel van het 
pensioen van hun ex-man. 
En nu lees ik dat een wet is 
aangenomen die de verde-
ling van pensioenrechten 
wettelijk regelt. Geldt dit 
ook voor mij? 
De Wet Verevening Pen-
sioenrechten, waarop u 
doelt, zegt inderdaad dat 
de ene echtgenoot 
(meestal de vrouw) bij 
echtscheiding in principe 
recht heeft op de helft van 
de waarde van het pen-
sioen dat de andere echt-
genoot heeft opgebouwd. 
De waarde wordt vastge-
steld op het moment van 
de scheiding. Maar deze 
regeling gaat alleen gel-
den voor mensen die gaan 
scheiden nádat de wet in-
gaat en dat is niet eerder 
dan op 1 mei 1995. 
Voor wie tussen 27 no-
vember 1981 en mei 1995 
zijn gescheiden is de uit-
spraak van de Hoge Raad 
beslissend. De rechter be-
sliste toen dat pensioen-
rechten, opgebouwd tij-
dens het huwelijk, in de 
gemeenschap van goede-
ren vallen en dus bij een 
echtscheiding eerlijk ver-
deeld moeten worden. 
Omdat uw scheiding vóór 
27 november 1981 plaats 
vond, kunt u op deze uit-
spraak geen beroep 
doen. Maar misschien 
biedt de nieuwe wet u  

toch enig soelaas. Wie 
voor 27 november 1981 
gescheiden is en aan een 
aantal voorwaarden vol-
doet, krijgt toch enige 
aanspraak op verrekening 
van een kwart van het 
pensioen van de ex-echt-
genoot. Het huwelijk moet 
tenminste achttien jaar 
hebben geduurd, er moe-
ten een of meer kinderen 
uit geboren zijn en het 
moet aantoonbaar zijn dat 
de vragende ex-echtge-
noot niet bewust een te 
laag pensioen heeft opge-
bouwd met oog op de ver-
evening. Als u aan al die 
voorwaarden voldoet, 
kunt u zich melden bij het 
pensioenfonds van uw ex-
echtgenoot. Maar bedenk 
wel dat de regeling pas in 
mei 1995 ingaat! 

Einde alimentatie 
Tegelijk met de wet die 
de verdeling van pen-
sioenrechten bij schei-
ding regelt is een wet aan-
genomen over de duur 
van de alimentatiebe-
taling. Deze wet gaat al op 
1 juli a.s. in en beperkt de 
duur van de betaling van 
alimentatie aan de gewe-
zen echtgenoot tot twaalf 
jaar. Maar dat geldt alleen 
voor mensen die na 1 juli 
gaan scheiden. Het maakt 
daarbij niet uit of de ali-
mentatie door de rechter 
wordt toegekend of door 
partijen zelf is afgespro-
ken. De alimentatiege-
rechtigde kan de rechter 
vervolgens wel om ver-
lenging van de termijn 
vragen, als beëindiging 
echt onredelijk zou zijn. 
Voor iemand die vóór 
1 juli al alimentatie be-
taalde, geldt een over-
gangstermijn van vijftien 
jaar. Wie vijftien jaar of  

langer alimentatie heeft 
betaald, kan de rechter 
vragen de verplichting te 
beëindigen. De rechter 
willigt het verzoek in, ten-
zij dit onredelijk zou zijn 
tegenover de ontvanger. 
Daarbij wordt rekening 
gehouden met leeftijd, 
duur van het huwelijk, wel 
of geen kinderen en of de 
alimentatiegerechtigde 
recht heeft op uitbetaling 
van een deel van het ou-
derdomspensioen van de 
ex-echtgenoot. Eventueel 
kan de rechter een ter-
mijn vaststellen waarna de 
alimentatie afloopt. Als de 
rechter de alimentatie-
plicht voor beëindigd ver-
klaart, kan daar niet meer 
op worden teruggeko-
men. 

Naar het ziekenfonds ? 
Vanaf 1 juli zullen 65-plus-
sers, die aan AOW en aan-
vullend pensioen in totaal 
niet meer dan 30.500 gul-
den bruto per persoon per 
jaar ontvangen, zieken-
fondsverzekerd zijn. Dat is 
een gevolg van het wets-
voorstel Van Otterloo tot 
wijziging van de Zieken-
fondswet. 
De inkomensgrens van 
30.500 (spaarrente, divi-
dend, koopsompolissen, 
lijfrente en dergelijke tel-
len niet mee) geldt voor 
alleenstaanden en voor 
(on)gehuwd samenwo-
nenden. Voor de laatsten 
geldt de grens voor ieder 
afzonderlijk. Beneden die 
grens mogen zij in het zie-
kenfonds. Heeft een van 
beiden een hoger eigen 

inkomen, dan zijn zij bei-
den aangewezen op een 
particuliere verzekering 
(de standaardpakketpo-
lis). Als een van de part-
ners echter jonger is dan 
65 jaar, dan geldt de inko-
mensgrens alleen voor de 
oudere partner. Veel 
AOW-ers, die met hun 
AOW en een klein pen-
sioen gedwongen particu-
lier of zelfs helemaal niet 
verzekerd waren, kunnen 
nu eindelijk overstappen 
naar een ziekenfonds. 
Men kan zich bij elk zie-
kenfonds in Nederland 
melden, bijvoorbeeld ook 
bij het ziekenfonds van de 
maatschappij, waar men 
nu particulier verzekerd 
is. Maar het is wel verstan-
dig te wachten met het op-
zeggen van de particu-
liere verzekering tot men 
een bewijs van inschrij-
ving in het ziekenfonds 
heeft. De keerzijde van 
deze medaille is echter 
dat een aantal zieken-
fondsverzekerden uit de-
zelfde leeftijdsgroep zal 
moeten overstappen naar 
een particuliere verzeke-
ring. Een 65-plusser met 
een bruto inkomen van 
meer dan 30.500 gulden 
die nu ziekenfondsverze-
kerd is zal op zoek moe-
ten naar een particuliere 
verzekering. De ziekte-
kostenverzekeraar moet 
zo'n 65-plusser accepte-
ren voor de zogenaamde 
standaardpakketpolis. 
Maar dat gaat dan wel 
174,08 gulden per per-
soon per maand kosten. 
TON VAN DE BRINK 

Behoefte aan 
een praatje af 

gesprek? 
Bel de 

praatlijn 
voor oude en 
van Humanitas.: 
020-627_33_85 
Elke avond 9-1 
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Oudervereniging 
Ook de verstandelijk 
gehandicaptenzorg is 
betrokken bij de stelsel-
herziening in de gezond-
heidszorg. Daarbij staat 
meer op het spel dan 
alleen personeel, behui-
zing en beddental. 
Immers: keuzen op 
`technisch' gebied be-
palen voor een groot 
deel de mogelijkheden 
voor keuzen op ethisch 
terrein. Gesprekspart-
ner voor de regering is 
de Federatie van Ouder-
verenigingen. Binnen 
die federatie is de 
VOGG de enige interle-
vensbeschouwelijke ver-
eniging van ouders en 
verwanten van mensen 
met een verstandelijke 
handicap. De enige die 
óók let op de morele be-
langen van humanistisch 
georiënteerden. Bij het 
verdedigen van menin-
gen en standpunten telt 
het aantal mensen dat 
een organisatie verte- 

genwoordigt behoorlijk 
mee. Het beïnvloedt de 
manier waarop geluis-
terd wordt. Humanisten 
kennen dat feit uit erva-
ring. Mede daarom ver-
welkomt de VOGG 
graag nieuwe leden. Met 
name een grotere deel-
name van humanistisch 
georiënteerden is zeer 
gewenst. De Stichting 
Verstandelijk Gehandi-
captenzorg Humanitas 
steunt daarom graag een 
oproep van de Humanis-
tische werkgroep voor 
verstandelijk gehandi-
capten en hun verwan-
ten (HWGG) deze niet-
verzuilde belangenver-
eniging te steunen, ten 
minste door een lid-
maatschap. Actievere 
deelname wordt óók 
zeer op prijs gesteld. 
Het lidmaatschap van de 
VOGG kost f 40.- per 
jaar. Het adres: VOGG, 
postbus 85247, 3508 AG 
Utrecht, telefoon 030-
36.37.44. 

F
o

to
:  

M
a
n

d
é 

Doodswens 

Op het hebben van de wens dood te gaan rust in Ne-
derland een taboe. Daar is niet iedereen het mee 
eens. Vooral uit humanistische kringen in Alkmaar en 
omgeving klinken klanken, die er op zijn gericht de 
wil om dood te gaan bespreekbaar te maken. 'Hotel 
De Einder' bestaat niet in werkelijkheid, maar het 
idee leeft en heeft nu een nieuwe vorm gevonden: 
een informatie-bulletin, genaamd Inzicht, van het co-
mité tot oprichting van een 'Stichting begeleiding 
mensen met een doodswens'. Doel is hulpverlening 
te organiseren door mensen die hulp zoeken in con-
tact te brengen met mensen die willen helpen. 
En natuurlijk het op gang houden van de discussie. 
Inzicht gaat 4 keer per jaar verschijnen. 
Een abonnement kost f 10,- per jaar, voor instellin-
gen f 25,-. Het redactieadres is Geelvinckstraat 76, 
1901 AK in Castricum. Telefoon 02518-51486. 

1,011"1/AN STOF 

Integratie 
Hoe gaat het met (ex)-
transseksuelen na de 
transformatie? Is dat een 
kwestie van wennen nu 
je eindelijk helemaal je-
zelf kunt zijn, of levert de 
samenleving allerlei be-
letsels op? Op 26 mei or-
ganiseerde Humanitas 
over dit onderwerp een 
symposium in het Trip-
penhuis in Amsterdam. 
De daar uitgesproken in-
leidingen zijn gebundeld 
in een handzaam en zeer 
leesbaar boekje. U kunt 
dat boekje nu bij het lan-
delijk bureau bestellen 
door f 15,- te storten of 
over te schrijven op post-
giro 582000 t.n.v. Huma-
nitas in Amsterdam, on-
der vermelding van 'Na 
de transformatie'. U ont-
vangt het boekje dan on-
geveer een week nadat 
uw betaling binnen is op 
het Landelijk Bureau. 

Eenpersoons 
In het jaar 2010 zullen we 
misschien heel andere 
huizen nodig hebben dan 
nu, levensmiddelen in 
heel andere hoeveelhe-
den moeten verpakken 
en vooral als Humanitas 
veel meer ontmoetings-
projecten moeten organi-
seren. Als het Centraal 
Bureau voor de Statistiek 
tenminste gelijk krijgt. 
Want dat verwacht dat in 
dat jaar liefst 36% van 
alle inwoners van ons 
land alléén woont. De ui-
tersten zullen elkaar ech-
ter ook in dit geval ra-
ken. Want het CBS ver-
wacht ook dat het aantal 
grote huishoudens gaat 
stijgen. Met 8% tot dat-
zelfde jaar 2010. Hoe ziet 
uw huishouden er tegen 
die tijd uit? 

Noodklok 
Het aantal dak- en thuis-
lozen in Nederland 
neemt nog steeds toe. 
Bovendien wordt de 
groep steeds gecompli-
ceerder van samenstel-
ling. Het gaat niet alleen 
om traditionele zwervers, 
maar meer en meer om 
mensen zonder papie-
ren, jongeren, ex-psy-
chiatrische patiënten en 
verslaafden. Bezuiningen 
op opvang en uitkerin-
gen maken de proble-
men eerder groter dan 
kleiner. Daar kan de sa-
menleving de ogen niet 
voor sluiten. Rob Dekker, 
oud- voorzitter van de 
Landelijke Vereniging 
Thuislozen en recent op-
richter van de stichting 
Raderwerk, spreekt over 
asociale overheidsplan-
nen. Daarom wil de stich-
ting Raderwerk een 
maatschappelijk debat 
over mensen zonder 
huis, over armoedebe-
strijding en geestelijke 
gezondheidszorg. 
Voor nadere informatie: 
020-693.31.62. 

Geen India 
Enkele maanden gele-
den kondigden wij aan 
dat het eerstvolgende in-
ternationale congres van 
de IHEU (International 
Humanist and Ethical 
Union) in 1995 zou wor-
den gehouden in India. 
Helaas zijn er kinken in 
de kabel gekomen. India 
gaat daarom niet door. 
Waar deze bijeenkomst 
met deelnemers uit de 
hele wereld dan wèl naar 
toe gaat, wordt een dezer 
dagen beslist tijdens de 
bijeenkomst van de 
International Board in 
Toronto, Canada. 
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Aad als ridder 

Ridderorde voor humanist 
Daags voor Koninginnedag 1994 is Aad van Oosten 
benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nasau. 
Daarmee is een opvallend denker en doener uit de 
humanistische beweging in Nederland geridderd. 
Drs A. van Oosten was meer dan 25 jaar landelijk se-
cretaris en directeur van Humanitas. Hij is vooral be-
kend als creatief organisator en stimulator van 
nieuwe ontwikkelingen. Hij heeft zich daarbij nooit 
beperkt tot één facet van de samenleving, maar is en 
was op veel terreinen actief. Zo nam hij vanuit Huma-
nitas veel initiatieven en stimuleerde vernieuwende 
ontwikkelingen in huisvesting en leefomstandighe-
den van ouderen, het maatschappelijke werk en de 
zorg voor en emancipatie van verstandelijk gehandi-
capten, jongeren en woonwagenbewoners. Hij le-
verde bijdragen aan het denken over de omgang 
met criminaliteit, de erkenning van transsexuelen als 
gewone mensen met een bijzonder probleem. Veel 
initiatieven kwamen uit zijn eigen creatieve koker, 
maar hij wist ook anderen te stimuleren tot nieuwe 
activiteiten op het brede terrein van de maatschap-
pelijke dienstverlening en de samenlevingsopbouw, 
zowel binnen als buiten Humanitas. De ridderorde 
voor de heer Van Oosten straalt daarom ook af op de 
meer dan 7000 vrijwilligers die vrijwel dagelijks van-
uit Humanitas actief zijn. Ook werd Aad van Oosten 
bekend als onderzoeker naar de mishandeling van 
ouders door hun kinderen. Hij is een van de oprich-
ters van het Humanistisch Studiecentrum Nederland 
(HSN), van de vereniging tot ondersteuning van ini-
tiatieven op het gebied van criminaliteit en samenle-
ving (VOICES), lid van het bestuur van het Koningin 
Juliana Welzijnsfonds en een van de initiatiefnemers 
tot de oprichting van een Europese Humanistische 
Federatie. Hij is thans onder meer lid van het Hoofd-
bestuur van het Humanistisch Verbond en van de 
Stichting Protecta. 
De versierselen zijn hem 29 april 1994 uitgereikt door 
Drs W.M.J. Denie, burgemeester van Graft-de Rijp. 

Kleurrijk 
Het trefpunt van Huma-
nitas aan de Oldenzaal-
seweg was op 9 april 
één van de deelnemers 
aan een soort 'Kerke-
pad' door Enschede on-
der het motto 'Kleurrijk 
op pad'. Doel was een 
gemeenschappelijke 
demonstratie van de 
wens van mensen uit de 
meest uiteenlopende 
geloofsrichtingen en le-
vensvisies om 'respect-
vol en vreedzaam sa-
men te leven in onze 
stad'. Organisator was 
de Stuurgroep Pluri-
forme Samenleving, 
waarin de Raad van 
Kerken van Enschede 
en Humanitas samen-
werken. 

Verhuisd 
Het hoofdkantoor van 
de Stichting Kinderop-
vang Humanitas is op 27 
mei verhuisd van het 
oude adres aan de Olie-
molenstraat naar een 
nieuw gebouw aan de 
Meezenbroekerweg 3, 
postcode 6412 VK, ook 
in Heerlen. Sinds 30 mei 
geniet men daar van 
een aanzienlijk moder-
nere en ruimere jas. 
Meeverhuisd zijn het 
districtskantoor Zuid, 
de Gastoudercentrale 
Heerlen en het centraal 
inschrijfbureau kinder-
opvang Heerlen en het 
Landelijk Meldpunt Kin-
deropvang. Alle post 
kan naar postbus 591, 
6400 AN Heerlen. Het 
nieuwe faxnummer is 
045-72.47.45., het tele-
foonnummer voor 
hoofdbureau, districts-
bureau en landelijk 
meldpunt is gewijzigd 
in 045-72.97.97. 

Hobby '70 
Voor de door Humanitas 
georganiseerde twee-
jaarlijkse manifestatie 
Hobby '70 van 2 t/m 6 
november in Hooge-
veen hebben zich al 
meer dan 80 'demon-
stranten' gemeld. Daar-
mee is de koek op. Al-
leen individuele deel-
nemers met een ook 
voor anderen interes-
sante hobby kunnen 
zich nog voor deelname 
melden bij secretaris 
J. Zwiers, Tapuitlaan 66, 
7905 CX in Hoogeveen. 
Het ingezonden werk 
wordt beoordeeld door 
een deskundige jury, 
die per categorie prij-
zen kan toekennen. 
Deelname is gratis en 
ingezonden werkstuk-
ken zijn tijdens de ten-
toonstelling verzekerd. 

Paterswolde 
In het artikel over de 
Humanitas-huisjes aan 
het Paterswoldse meer 
zijn helaas enkele on-
juistheden geslopen. 
De prijs van f 797,50 
voor een hele week in 
het hoogseizoen geldt 
niet (zoals vermeld) per 
persoon maar voor het 
hele huisje. De als laag-
ste aangegeven prijs 
van f 295,- geldt niet 
voor een midweekje 
maar voor een weekend 
in de periode novem-
ber t/m maart. Ook het 
adres voor informatie is 
veranderd: niet meer in 
Assen, maar bij het kan-
toor van Humanitas in 
Groningen, tel. 050-
12.06.33 of 13.16.45. 
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Kinderen sterven door honger 
Op 11 mei zijn de aan-
houdende berichten 
dat in Suriname kinde-
ren verhongeren 
eindelijk door de 
Surinaamse overheid 
bevestigd. Ook is 
bevestigd dat onder-
voeding in het begin 
van 1994 heeft geleid 
tot de dood van ten-
minste zeven kinderen 
en dat vele andere kin-
deren blind zijn ge-
worden. 
Deze feiten zijn schok-
kend. Armoede kwam 
in Suriname altijd voor, 
maar niet in die mate 
dat kinderen van de 
honger stierven. Door 
de sterk stijgende prij-
zen van levensmidde-
len wordt voeding on-

betaalbaar en dientengevolge lijden steeds 
meer mensen honger. Dagelijks worden 
meer kinderen met verschijnselen van on-
dervoeding opgenomen in 's Lands Hospital 
(een ziekenhuis voor minvermogenden), om-
dat de middelen ontbreken om hen op de 
juiste wijze te voeden. 
Uit onderzoek blijkt dat naar schatting 30.000 
schoolkinderen tussen 4 en 12 jaar perma-
nent ondervoed zijn. Dit aantal is geleidelijk 
aan gegroeid. Al in 1991 werd door de toen-
malige cultureel attaché in België, Cynthia 
Mc Leod-Ferrier in Suriname de Stichting 
Surflandria (een samentrekking van Suri-
name en Vlaanderen) opgericht om goede-
ren in te zamelen en te distribueren onder de 
noodlijdenden. De aanhoudend verslechte-
rende economische situatie leidt er toe dat 
de groep sociaal zwakkeren hand over hand 
toeneemt. Ook geschoolden uit het midden-
kader sluiten zich aan bij de rijen van de 
maatschappelijk uitzichtlozen. 
Tot voor kort boden vrijwillige vrouwenorga-
nisaties actief hulp. Zij hebben hun activitei-
ten door de sterke inflatie moeten beëindi-
gen. De geldontwaarding maakte het hen 
niet meer mogelijk hulp te bieden. 
Om niet lijdzaam toe te zien hoe vele gezin-
nen, families en in het bijzonder babies, 

kleuters en schoolkinderen in een totale 
neergang geraken, hebben enkele Surina-
mers op initiatief van Cynthia Mc Leod-Fer-
rier nu de Stichting Surflandria Nederland 
opgericht. Op zeer korte termijn wil de Stich-
ting samen met niet-gouvernementele orga-
nisaties (waaronder vrijwillige vrouwenorga-
nisaties in Suriname) starten met het ver-
strekken van een dagelijkse warme maaltijd 
aan schoolkinderen. Deze actie, die de naam 
draagt Srananman, un pikien musu nyan (Suri-
namers, onze kinderen moeten te eten heb-
ben) zal gedurende een jaar worden uitge-
voerd. De ouders van de kinderen zullen een 
minimale financiële of andersoortige bij-
drage moeten geven met oog op hun zelfre-
spect en gevoel voor eigenwaarde. Met dit 
geld zal een schoolfonds worden gesticht om 
schoolmiddelen aan te schaffen. Leerkrach-
ten, ouders en leerlingen zullen op allerlei 
manieren worden gestimuleerd en geacti-
veerd om produktief te zijn. Bijvoorbeeld 
door schooltuinen aan te leggen en te onder-
houden voor het telen van groenten voor ge-
bruik op school en in het gezin. De actie 
vindt in eerste instantie plaats in Paramaribo 
en zal zo snel mogelijk worden uitgebreid tot 
Groot-Paramaribo en de districten (het plat-
teland). De warme-maaltijden-actie streeft 
ernaar om één jaar lang 5000 kinderen dage-
lijks van een warme maaltijd te voorzien. De 
actie annex groententuin-project zal door 
vrijwilligers worden uitgevoerd. Daarin zul-
len vrouwen het voortouw nemen. Daarnaast 
zullen diverse instellingen en bedrijven in 
Suriname hun medewerking verlenen. De 
meeste benodigde goederen zullen in Ne-
derland moeten worden aangeschaft en op 
gezette tijden naar Suriname worden ver-
scheept. Uiteraard worden de levensmidde-
len die in Suriname worden geteeld plaatse-
lijk ingekocht. 
Het is voor de kinderen in Suriname belang-
rijk dat zowel personen als instellingen hulp 
bieden, hetzij middels het ter beschikking 
stellen van goederen (Humanitas heeft een 
lijst van wat nodig is) of via andere vormen 
van dienstverlening. 

Lydia Lmanuels en André Antonius zijn 
verbonden aan de Stichting Surflandria, 
speciaal in het leven geroepen voor 
hongerende kinderen in Suriname 
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