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Rectificatie 
In het decembernummer is een storende fout geslopen in het artikel over 
alternatieve vreemdelingenbewaring. In de inleiding wordt gesuggereerd 
dat dit ook van toepassing is op asielzoekers die worden uitgewezen. Dat 
is onjuist. Alternatieve vreemdelingenbewaring zoals in het artikel be-
schreven heeft louter betrekking op illegaal in ons land verblijvende 
vreemdelingen die worden vastgezet in afwachting van hun uitzetting. 

Aan alle leden 
van Humanitas 

j, 	met kinderen 
idroilflá boven de 50 

Jaren geleden nam u het besluit lid te worden van Huma-
nitas. Dat bent u nog steeds - het beste bewijs dat u Hu-
manitas de moeite waard vindt. 
Inmiddels zijn uw kinderen misschien al bijna even oud 
als u toen u lid werd. En hoe staat het er mee - zijn zij ook 
lid of donateur van Humanitas? 
Een vereniging als Humanitas heeft leden en donateurs 
nodig om te kunnen bestaan. Leden die samen de verant-
woordelijkheid willen dragen voor het werk. Leden die 
eventueel zelf een bestuurlijke of uitvoerende bijdrage 
willen leveren. Donateurs die de vereniging met een fi-
nanciële bijdragen steunen. 
Aanmelding is mogelijk met een briefkaart of een tele-
foontje. Afdelingssecretarissen beschikken ook over spe-
ciale aanmeldingskaarten. 
Zo maken we samen Humanitas groter en sterker. Samen. 
. want u weet: 

Humanitas helpt mensen . . 

als u meehelpt 

Teletekst 
Sinds kort kunt u via de 
teletekst van de BRT, 
pagina 899, op de 
hoogte blijven van le-
vensbeschouwelijke 
stand van zaken in Bel-
gië. De teksten worden 
voorlopig elke vrijdag 
ververst. 
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Wijzigingen in de 
redactie 
De redactie van Van Mens 
tot Mens kan u met veel 
plezier melden, dat de 
heer Ton van Lennep uit 
Hoogeveen is toegetre-
den tot de kring van min 
of meer vaste medewer-
kers. Daar staat tegenover 
dat hoofdbestuurslid Peter 
van Agteren zich uit de re-
dactie heeft moeten terug-
trekken. Zijn nieuwe da-
gelijkse werkkring laat 
hem onvoldoende ruimte 
om, naast andere taken 
voor Humanitas, ook voor 
Van Mens tot Mens vol-
doende tijd uit te trekken. 
De redactie zoekt overi-
gens nog meer medewer-
kers, vooral als regionale 
correspondenten. Wie 
zich daartoe op goede 
gronden bekwaam acht, 
kan contact opnemen met 
Erik Stibbe, hoofd publici-
teit van Humanitas (020-
62.62.445). 
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begint 

(foto: André Ruigrok) 

Al bijna twee jaar ope-
reert Humanitas in de 

drie noordelijke provin-
cies onder de vlag van 

District Noord. Het is een 
experiment. Tegenwoor-
dig bruist en borrelt het 
in Friesland, Groningen 

en Drenthe. 'Nog even en 
Humanitas wordt ook bij 

het volk een begrip.' Dis-
trictsvorming, zo luidt de 
boodschap uit het noor-
den, verdient navolging. 
Want projecten kunnen 

veel beter worden 
aangepakt. 

`Wat wij hier doen?', vraagt Rob 
Offers. Hij en Wil Hoek kijken el-
kaar even aan. 'Wij werken!', zegt 
Hoek kort. Beiden schieten in de 
lach. Zij hebben goede redenen 
voor hun pretje. Sinds de drie noor-
delijke gewesten zijn omgevormd 
tot een district, zijn het aantal pro-
jecten en het aantal vrijwilligers in 
Groningen, Friesland en Drenthe 
gestegen. Er komt ook meer geld 
binnen van bedrijven, gemeenten 
en provincies voor projecten. 
Vooral omdat afdelingen er de 
vruchten van plukken, heeft het dis-
trict daar veel goodwill. 
`Eigenlijk is de vorming van het dis-
trict een soort reorganisatie', zegt 
Rob Offers, voorzitter van de be-
stuurscommissie van het District 
Noord. 'De autonomie van de afde-
lingen is minder geworden. Meer 
zaken worden op districtsniveau 
vastgesteld. Maar ik denk tegelij- 

kertijd dat geld en energie op een 
efficiëntere manier worden ge-
bruikt dan vroeger. Wat er nu ligt is 
een organisatie die vrij succesvol is. 
Wij willen graag werken.' Samen 
met districtscoördinator Wil Hoek 
blikt hij terug op het eerste jaar dat 
de drie noordelijke provincies als 
district draaien. 
Het voordeel van een district is dat 
het een grote eenheid is. Grote or-
ganisaties hebben veel meer ruimte 
om extra functionarissen aan te 
trekken en kunnen daardoor meer 
taken uitoefenen. 'Daardoor kunnen 
wij ook heel dicht bij het werk-veld 
gaan zitten', zegt Offers. 'Wij moe-
ten bij wijze van spreken zo betrok-
ken zijn dat wij samen met onze 
doelgroep in de goot gaan liggen.' 
`De functionarissen van het district 
hebben twee taken', legt Hoek uit. 
`Zij begeleiden de besturen van af-
delingen. Daarnaast zijn zij inzet- 
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straat. Weliswaar met enige vorm 
van professionele begeleiding, 
maar vaak is er nog heel wat meer 
nodig dan alleen dat. 
'Wij hebben laatst een soos voor 
kinderen met a-typische gedrags-
stoornissen geopend', zegt Hoek. 
'Die zaten vroeger in een inrichting. 
Nu leven zij in de samenleving. Dat 
is mooi, maar dan moet er wel een 
sociaal kader zijn voor die mensen.' 
Niet alleen aan de hoeveelheid 
werk, het geld en het aantal vrijwil-
ligers is af te lezen dat het goed 
gaat met de noordelijke loot van 
Humanitas. De daling van het aantal 
leden (er verdwijnen er via natuur-
lijk verloop meer dan er bij komen) 
verloopt in het district langzamer 
dan in de rest van Nederland. Er ko-
men daar relatief veel nieuwe leden 
bij. Humanitas houdt daar gerichte 
wervingsacties. 
'Die moet je altijd projecteren op 
deelterreinen', zegt Hoek. 'In Fra-
neker is Humanitas in de publiciteit 
gekomen met een oppas bij demen-
terenden. Daaraan is een wervings-
actie gekoppeld. Van de zeventig 
mensen die zijn benaderd, werden 
er dertig lid. Mensen kennen de 
naam Humanitas vaak wel, maar we-
ten niet wat Humanitas precies doet. 
Daarom moet je een van de aspec-
ten van Humanitas belichten. Ik 
denk dat de volgende stap is dat wij 
vrijwilligers moeten benaderen 
voor een lidmaatschap. De afdeling 
Groningen heeft zeshonderd leden, 
maar het aantal vrijwilligers is gro-
ter. Die zijn geen lid. Dat is een ter-
rein dat wij tot nu toe hebben ver-
waarloosd.' 

Wat is precies het District 
Noord? Op 15 maart 1992 is 
het formeel opgericht. Het 
wordt gevormd door de geza-
menlijke afdelingen van Fries-
land, Groningen en Drenthe. 
Aan deze bestuurlijke vorm 
ligt een besluit van de Alge-
mene Vergadering van Afge-
vaardigden (AVA, zeg maar 
het parlement van Humanitas) 
ten grondslag. Humanitas had 
in de drie noordelijke provin-
cies te kampen met financiële 
en organisatorische proble-
men. Om die op te lossen 
voerde de AVA daar bij wijze 
van experiment een districts-
vorm in. Dat betekent dat de 
afdelingen in het district een 
gezamenlijk beleid ontwikke-
len. Zij houden zich allemaal 
met dezelfde dingen bezig. 
Daarnaast houden zij ruimte 
voor eigen beleid, gericht op 
specifieke aandachtspunten 
die binnen het werkgebied 
van hun eigen afdeling liggen. 
De hoofdpunten van beleid 
worden in een zogenaamde 
districtsraad afgesproken. De 
districtsraad wordt gevormd 
door de betrokken afdelingen. 

HENK VLAMING 
mentie, daar is veel vraag naar. 
Maar dit werk is heel arbeidsinten- 
sief. Vrijwilligers kunnen het niet 
behappen.' 
Dit gebeurt in een tijd dat er steeds 
meer werk aan de winkel is voor 
Humanitas. Instellingen voor psy- 
chiatrie en andere vormen van 
hulpverlening stoten steeds meer 
taken af. Mensen die vroeger in een 
tehuis zouden wonen, lopen nu op 

District 
Noord 

baar op het inhoudelijke werk. In 
Groningen werkten wij al op die 
manier. Maar in Friesland was dit 
niet gebruikelijk. Nu pakken we in 
het hele district dezelfde dingen 
aan. Als wij bijvoorbeeld afspreken 
dat wij een speelgoedactie houden, 
dan doen alle afdelingen eraan 
mee. Het kan niet zo zijn dat de ene 
afdeling er niets aan doet en de an-
dere afdeling alles. Het is zelfs zo 
dat de ene afdeling, die veel geld 
en vrijwilligers heeft, andere afde-
lingen die minder breed zitten, te 
hulp schiet. Zo schep je als Humani-
tas overal hetzelfde aanbod.' 

'Je moet zo 
betrokken zijn 

dat je samen in de 
goot ligt' 

Zo zijn wij welzijnsondernemers ge-
worden', zegt Offers. 'Die werken 
samen. Alleen hobbyisten doen iets 
in hun eentje. Bij deze zakelijke be-
nadering hoort ook dat elk project 
een ijzersterke financiële onder-
bouwing heeft. Ik zeg wel eens dat 
elk voorstel welkom is, zodra er 
maar een goed financieel plan voor 
is. Dan loop je ook niet tegen ver-
rassingen op. Is er geen geld voor, 
dan zoeken wij er geld voor. Want 
wij doen ook aan fondswerving. Be-
drijven zoals de Gasunie en de Ra-
bobank geven geld voor ons water-
sportproject. Niet omdat wij Huma-
nitas zijn, maar puur vanwege de 
kwaliteit van het werk. Wij hebben 
om die reden zelfs een donatie ge-
kregen van een protestantse instel-
ling.' 
Geld is niet het grootste probleem 
in District Noord. De beperkte ca-
paciteit is het grote knelpunt. Sinds 
de vorming van het district, borre-
len er zo veel ideeën op dat zij niet 
allemaal uitgevoerd kunnen worden 
vanwege te weinig vrijwilligers. 
'Neem nu Friesland', zegt Hoek. 
'Terminale thuiszorg, hulp bij de- 
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Hoor de Voorzitter 

"We zullen er keihard 
voor moeten knokken" 

Hebt u die afgrijselijke 
foto gezien van een sol-
daat, die probeert drie 
hoofden in een doos te 

trappen? Hoofden die je 
aankijken of ze nog leven. 

Maar ze zijn dood, afge-
hakt. Het is niet belang-

rijk of het hoofden van 
Kroaten, Moslims of Ser-
viërs zijn. Het zijn hoof-

den van mensen, die net 
nog in leven waren. Af-

schuwelijk om in je krant 
te zien. De werkelijkheid 

van 1994 in voormalig 
Joegoslavië. Wie het ziet, 
moet wel een gevoel van 

woede krijgen, dat dit ge-
drag tussen mensen mo-

gelijk is. 

In de Volkskrant van 7 januari ver-
kondigde ene meneer Van der List 
dat humanisme eigenlijk overbodig 
is. Het zou niets toevoegen aan de 
strijd tegen maatschappelijk on-
recht zoals talloze groeperingen die 
al voeren. 
Jazeker, humanisten zijn het eens 
met ieder die zich keert tegen de 
onmenselijkheid van een oorlog, 
waarbij godsdiensten voor de zo-
veelste keer worden misbruikt om 
mensen op te zwepen tot onmense-
lijk gedrag. Jazeker, Hivos gebruikt 
(zoals meneer Van der List stelt) 
overheidsgeld voor ontwikkelings-
samenwerking, net zoals de Novib 
en de confessionele collega's. Het 
ontgaat hem, dat Hivos daarbij han-
delt vanuit een humanistische visie, 
niet om die visie aan anderen op te 
dringen. 
Handelen vanuit een humanistische 
visie kan soms tot hetzelfde leiden 
als handelen vanuit het geloof. Hu-
manisme kan net zo goed een inspi-
ratiebron zijn als de christelijke, is-
lamitische, boeddhistische of 
joodse levensovertuiging. Onze vi-
sie in handelen omzetten is type-
rend voor Humanitas. Vanuit die vi-
sie organiseert Humanitas de zorg 
voor verstandelijk gehandicapten. 
Vanuit die visie organiseert Huma-
nitas in 1994 een belangrijk congres 
over transseksualiteit. Vanuit die vi-
sie werkt Humanitas in 1994, samen 
met onder andere de landelijke fe-
deratie van welzijnsinstellingen 
voor Surinamers, aan het dichterbij 
brengen van een echte multicultu-
rele samenleving. Een samenleving 
waarin mensen elkaar respecteren, 
ondanks al hun verschillen. 
Inspireert de visie van Humanitas? 
Je zou het wel zeggen als je ziet hoe 
goed het initiatief is opgepakt om 
meer aandacht te besteden aan de 
kinderkampen. Vakanties voor kin-
deren die in onze samenleving op 
de achterste rij zitten. We ontwikke-
len nieuwe vormen van wonen en 
zorg voor ouderen, experimenteren 
met de "WoZoCo" (Woon-Zorg-
Constructie) nog voor minister 
d'Ancona van het woord heeft ge- 

hoord. Vanuit een humanistische vi-
sie besteden we aandacht aan asiel-
zoekers, lopen we voorop in de kin-
deropvang, zijn we actief in de vrij-
willige thuiszorg. 
Jawel, er zijn ook andere organisa-
ties die precies hetzelfde doen. 
Toch kiezen honderden 
vrijwillig(st)ers bewust voor Huma-
nitas, omdat onze aanpak ze aan-
spreekt. Misschien wel het huma-
nisme in onze aanpak. Een huma-
nisme dat de eigen keuze van ieder 
mens respecteert. Of we het er mee 
eens zijn of niet. 
We zullen keihard moeten knokken 
om onze wereld leefbaar te houden. 
Dat geldt in het groot: we mogen 
ons niet neerleggen bij de schen-
ding van al wat menselijk is op de 
Balkan. We mogen ons niet neer-
leggen bij de vreemdelingenhaat 
van Janmaat in eigen land. We zul-
len moeten zorgen dat we, vanuit 
ons respect voor ieder afzonderlijk 
mens, onze solidariteit handen en 
voeten geven als het er op aan 
komt. Om hier, in eigen land, naast 
de mensen te staan die ons nodig 
hebben. Want dat kunnen wij heel 
goed. 
Dit jaar gaat Humanitas zijn struc-
tuur aanpassen aan de eisen van de 
tijd. Meer ruimte voor ideeën van 
onder af. Concentratie van de on-
dersteuning op districtsniveau, ef-
fectiever en efficiënter dan gewes-
telijk mogelijk is. Een kleinere Al-
gemene Vergadering, die 
slagvaardiger kan reageren. Een 
hoofdbestuur dat op hoofdlijnen be-
stuurt. 
We hoeven niet te strijden om de 
fijne nuances van wat in de termen 
van onze statuten de "algemeen 
humanistische uitgangspunten van 
de vereniging" heten. We willen 
onze opvatting van wat columnist 
Van der List het "onduidelijke hu-
manisme" noemt graag duidelijk 
maken in wat we doen. 
Doet u mee? 

GEORGE BROUWER 
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Een vertrouwd AVA-plaatje. Foto: Ab Koers 

Humanitas op weg naar 
Op 12 maart zet 

Humanitas tijdens een ex-
tra Algemene Vergade-

ring van Afgevaardigden 
in Amsterdam zijn organi-

satie op de helling. De 
voorstellen van het 

hoofdbestuur zijn helder. 
Op onderdelen valt nog 

forse discussie te ver-
wachten: een andere op-

zet van de Algemene Ver-
gadering (de AVA), de 
positie van de Stichtin-

gen, de beleidsontwikke- 

ling en de financiering 

van het werk. 

Voorzitter George 
Brouwer vindt dat het de 
hoogste tijd is om na ja-

ren van discussies nu be-
sluiten te nemen over de 

organisatiestructuur. 
Want daarna kan Huma-
nitas weer alle aandacht 

richten op wat het be-
langrijkste is: de inhoud 

van het werk. 
De bijdrage van Humani-

tas aan een menswaar-

dige samenleving. 

6 VAN MENS TOT MENS februari 1994 

Wat er ook verandert, de afdelin-
gen blijven de basis van het vrij-
willigerswerk. Plaatselijke vrijwilli-
gers kunnen beter dan wie ook be-
oordelen wat de maatschappelijke 
behoeften zijn, welke vormen van 
hulp- en dienstverlening Humani-
tas zinvol kan aanpakken. Tot dus-
ver worden zij ondersteund vanuit 
de gewesten, met uitzondering van 
de drie noordelijke provincies: 
daar komt de ondersteuning vanuit 
een district. Het verschil: een ge-
west heeft één of hoogstens twee 
professionele consulenten, op dit 
moment nergens voor meer dan 40 
uur per week. In het district wer-
ken de consulenten van de gewes-
ten samen ten behoeve van alle af-
delingen. Bovendien wil het hoofd-
bestuur gelden beschikbaar stellen 
om districten extra ondersteuning 
te geven. Dat betekent dat méér 
mensen taken kunnen verdelen, el-
kaar aanvullen en zo nodig vervan- 
gen. 

Vijf districten, één vereniging 
Voorstel van het hoofdbestuur: ver-
vang de tien gewesten door vijf dis-
tricten, waarin de afdelingen uit 
steeds twee á drie provincies sa-
menwerken. Geef die vijf districten 
aanzienlijk meer verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden dan de 
huidige gewesten. Leg de leiding in 
handen van kleine, slagvaardige 
besturen. Vier leden gekozen door 
de afdelingen, één aangewezen 
door het hoofdbestuur uit zijn mid-
den. Dat laatste omdat instelling van 
districten met eigen personeel en 
zelfstandige bevoegdheden het ri-
sico inhoudt dat Humanitas zou kun-
nen uiteenvallen in vijf regionale 
verenigingen. Geopperd is om dit 
voorstel als het ware om te draaien 
en uit elk districtsbestuur één lid af 
te vaardigen naar het hoofdbestuur. 
Dat zou echter, aldus voorzitter Ge-
orge Brouwer in zijn toelichting op 
de voorstellen, kunnen leiden tot 
een federatieve bestuursvorm, 
waarin de regionale hoofdbestuur-
ders onder druk komen te staan om 
meer op te komen voor de belan- 

gen van hun district dan voor de 
Vereniging als geheel. 
Districten kunnen straks zelf afde-
lingen instellen, opheffen en even-
tueel ook samenvoegen. Daar ko-
men uiteraard regels voor. Doel is 
te komen tot meer levenskrachtige 
afdelingen. Het verschijnsel van de 
`slapende afdelingen' moet verdwij-
nen. Als de voorstellen worden aan-
vaard dient iedere afdeling na een 
overgangsperiode ten minste dertig 
leden te tellen, te beschikken over 
een werkend bestuur en met werk-
plan, begroting, jaarverslag en jaar-
rekening aan te tonen ook inder-
daad actief te zijn. Het district kan 
zo nodig extra steun bieden om af-
delingen die in de problemen ra-
ken opnieuw op te bouwen. 

Stichtingen 
Humanitas is een vereniging van 
vrijwilligers. Humanitas heeft echter 
ook een fors aantal betaalde mede-
werkers in dienst. Vooral bij de ver-
standelijk gehandicaptenzorg, in 



een nieu ve  organisatie 

verzorgingstehuizen, in het be-
drijfsmaatschappelijk werk, de kin-
deropvang en de laatst overgeble-
ven werkeenheid gezinszorg. Voor 
korte tijd ook nog in de jeugdhulp-
verlening. De bestuurlijke verant-
woordelijkheid voor deze secties 
werd voor een deel gedragen door 
stichtingen, voor een deel door be-
stuurscommissies en voor een deel 
door afdelingsbesturen. Een duide-
lijke lijn in de keuze voor de ene of 
de andere bestuursvorm ontbreekt. 
Het hoofdbestuur stelt nu voor om 
vrijwel alle professionele werk on-
der te brengen in stichtingen. Plaat-
selijke stichtingen worden aange-
haakt bij de afdelingen, regionale 
stichtingen bij de districten en lan-
delijk werkzame stichtingen bij het 
hoofdbestuur. Uitzonderingen op de 
regel: de ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk (valt onder de dis-
tricten), het landelijk bureau (valt 
rechtstreeks onder het hoofdbe-
stuur) en een enkele werkvorm van 
beperkte omvang, waarvoor nog  

een oplossing 
wordt gezocht. De 
vooral voor bui-
tenstaanders on-
duidelijke vorm 
van de bestuurs-
commissie ver-
dwijnt. 
Het hoofdbestuur 
is van mening dat 
een nauwere ver-
binding tussen het 
professionele 
werk en het vrij-
willigerswerk nut-
tig en noodzakelijk 
is. Daartoe wil het 
hoofdbestuur 
naast 'natuurlijke 
personen' ook 
`rechtspersonen' 
toelaten als lid. 
Plaatselijke stich-
tingsbesturen kun-
nen dan deelne-
men aan afdelings-
vergaderingen, 
regionale stichtin-
gen aan de alge-

mene regiovergadering en lande-
lijke stichtingen aan de AVA. Statu-
tair zal worden vastgelegd dat 
stichtingen echter nooit meer dan 
b.v. een derde van de stemmen in 
een vergadering kunnen uitbren-
gen. 

Andere AVA 
In zijn huidige vorm is de AVA een 
mengsel van een besluitvormende 
bijeenkomst en een werkconferen-
tie. Stemrecht hebben alleen de af-
delingen. Hoofdbestuur, gewesten, 
bestuurscommissies en stichtings-
besturen mogen meepraten maar 
niet meestemmen. 
Het hoofdbestuur constateert dat 
zelden meer dan ruim de helft van 
de afdelingen vertegenwoordigd is. 
De andere afdelingen (overigens 
niet steeds dezelfde) ontbreken, 
wellicht omdat zij over weinig men-
sen beschikken en dan voorrang 
geven aan het werk in de afdeling 
boven 'algemene' bijeenkomsten. 
Dat kan anders en beter door de af- 

delingen samen per district een 
aantal afgevaardigden te laten kie-
zen. Volgens de voorstellen 6 tot 15 
per district, afhankelijk van het aan-
tal leden. Doel is te komen tot een 
meer actieve deelname aan kortere 
vergaderingen. Van deze 'nieuwe' 
AVA zullen dan, zoals hiervoor aan-
gegeven, ook de landelijke stichtin-
gen (dus het professionele werk) 
deel uitmaken. 
Om de 'ontmoetingsfunctie' van de 
huidige AVA te behouden en meer 
gerichte aandacht te besteden aan 
inhoudelijke onderwerpen stelt het 
hoofdbestuur voor om los van de 
AVA landelijke themabijeenkom-
sten te organiseren, toegankelijk 
voor iedereen. 

Ander hoofdbestuur 
Tenslotte wil het hoofdbestuur ook 
zichzelf 'hervormen'. Naast acht le-
den op voordracht van de districten 
wil het hoofdbestuur zeven leden 
zelf voordragen: voorzitter, secreta-
ris en penningmeester en vier 'des-
kundigen'. De laatste drie maken 
deel uit van het dagelijks bestuur, 
samen met twee andere leden van 
het hoofdbestuur, door het hoofd-
bestuur zelf aangewezen uit zijn 
midden. Doel is ook in dit geval 
enerzijds een stevige binding met 
het werk in het land, anderzijds een 
garantie dat de op landelijk niveau 
vereiste deskundigheid binnen het 
bestuur aanwezig is. 

Samen besluiten 
De voorstellen van het hoofdbe-
stuur zijn vastgelegd in de nota 
`Versterking door Verandering'. 
12 maart kunnen de afdelingen zich 
over deze voorstellen uitspreken. 
Vervolgens kunnen op de AVA van 
4 en 5 november (in ieder geval 
nog in 'oude' samenstelling) de 
noodzakelijke wijzigingen van de 
Statuten worden beoordeeld en 
vastgesteld. 
Daarna kan Humanitas weer jaren 
verder, hoopt en verwacht het 
hoofdbestuur 

ERIK STIBBE 
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"Wie het alleen niet redt, moet geholpen worden." Foto: Obbe Deelstra 

Welzijn in vrijwilligersperspectief 
De WVC-begroting 1994 is in januari in werking ge-

treden. Hierin staan de beleidsintenties en -bedoelin-
gen, gekoppeld aan cijfers. Lezing van de WVC-be-

groting leert ons, dat er veel raakvlakken zijn met het 
(vrijwilligers)-werk van Humanitas. Want wat schrijft 
minister d'Ancona: "De burger is zelfstandig en wil 

ook zo worden benaderd. En voorzover de burger dat 
niet is, moet die zelfstandigheid worden bevorderd". 

Sinds de 'verantwoordelijke bur-
ger' via oud-minister Brinkman zijn 
intrede heeft gemaakt, is deze niet 
meer weg te denken. De overheid 
wil de burger niet langer als 
(vooral) een object van zorg be-
schouwen. Omdat dit in de praktijk 
tot anti-emancipatorische tenden-
sen heeft geleid. Individuele zelf-
standigheid en maatschappelijke 
integratie, dat wordt het parool, vol-
gens minister d'Ancona in haar in-
leiding op het WVC-begrotings-
voorstel 1994. 
Het is tijd om aan de "andere kant 
van het risico" te gaan staan en om 
te kiezen voor het uitgangspunt: wat 
kan iemand, in plaats van tekortko-
mingen via zorg te compenseren. 
Een dergelijk overheidsbeleid zal 
dan gericht zijn op activeren, op het 
appelleren aan de eigen verant-
woordelijkheid van mensen. Anders 
gezegd: eerst zelf de eigen boon-
tjes doppen en pas als dat niet meer 
lukt, zal een overheidshand worden 
uitgestoken. 

Stabiliteit 
De regering verwacht, dat het ac-
centueren en bewerkstelligen van 
eigen verantwoordelijkheid onder 
mensen, maatschappelijke partici-
patie meebrengt èn de stabiliteit 
van de samenleving handhaaft en 
bevordert. Vooral moet voorkomen 
worden, dat steeds meer burgers 
door "blijvende uitsluiting" van za-
ken als onderwijs en werk, aan de 
rand van de samenleving belanden. 
Wie het alleen niet redt, moet gehol-
pen worden en wel zodanig dat men 
vervolgens zichzelf kan redden. 
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Een dergelijk doel verlangt dus 
aandacht en beleidsmaatregelen 
voor groepen nieuwkomers, thuis-
lozen, werkloze jongeren en gehan-
dicapten. Maatschappelijke partici-
patie staat voor 1994 hoog in het 
vaandel. En een belangrijke weg 
waarlangs deze tot uitdrukking kan 
komen, is die van de informele ar-
beid: het vrijwilligerswerk. Voor 
veel groepen en personen is de 
kans op reguliere (betaalde) arbeid 
niet, niet meer, of nauwelijks aan-
wezig, terwijl er tegelijk zo veel zin-
vols te doen is. Met name arbeids-
ongeschikten en ouderen zouden 
prima als vrijwilliger actief in de sa-
menleving kunnen blijven partici-
peren. Wat anderen overigens niet 
van vrijwilligerswerk mag uitslui- 

ten. Ook mensen met een reguliere 
baan kunnen zich via vrijwilligers-
werk ontplooien en uitdrukking ge-
ven aan hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. 

Positieve bijdrage 
De overheid verwacht veel van 
maatschappelijke participatie via 
het vrijwilligerswerk. Men vindt het 
zelfs zó belangrijk, dat men in 1994 
een discussie over vrijwilligerswerk 
en burgerschap zal entameren. In 
het voorjaar komt het Sociaal Cultu-
reel Planbureau (SCP) met een 
voorstudie over 'vrijwilligerswerk 
en verantwoordelijke samenleving'. 
De minister zegt hierover: "De posi-
tieve bijdrage van vrijwilligerswerk 
wordt niet steeds naar waarde ge-
schat". 

Dat laatste wil ik volmondig bevesti-
gen. Inderdaad! Want ook de minis-
ter van WVC knabbelt dit jaar en de 
volgende jaren aan de aan Humani-
tas toegekende rijksmiddelen. Mid-
delen die nodig zijn om de onder-
steuning van ons vrijwilligerswerk 
goed te kunnen blijven invullen. 

MICHAEL KERKHOF 



Foto: Obbe Deelstra 

Professioneel werken met vrijwilligers 

Op zoek naar de grenzen 

Wat mag een vrijwilli-
gersorganisatie als Hu-

manitas verlangen van de 
vrijwilligers, wanneer er 
ook steeds hogere kwali-
teitseisen worden gesteld 
aan aard en omvang van 
een vrijwilligers-betrek-
king? En is het mogelijk 
om algemene criteria te 

bedenken, op grond 
waarvan een klus naar 
een vrijwilliger of naar 

een beroepskracht gaat? 
Tijdens de Algemene 

Vergadering (AVA) van 
november '93 is gesteld, 

dat dit moeilijk zo niet on-
mogelijk is. Toch is het de 

moeite waard om daar 
nog eens bij stil te staan. 

Bij de keus of 
een geplande 
Humanitas-klus 
met vrijwilligers 
of met beroeps-
krachten kan 
worden uitge-
voerd, spelen 
tenminste twee 
vragen. Ten 
eerste: welke 
soort en mate 
van deskundig-
heid is vereist 
voor een goede 
uitvoering? En 
ten tweede: 
hoeveel tijd 
moet er dage-
lijks geïnves-
teerd worden, 
en voor welke 
periode? Werk 
waarvoor ge-
specialiseerde 
(des)kundig- 

heid nodig is, veronderstelt al 
gauw, dat voor de uitvoering ge- 
dacht wordt aan iemand die daar- 
voor is opgeleid. En dan ligt het in 
de lijn om aan een beroepskracht te 
denken. Zeker wanneer het om 
werkzaamheden gaat die steeds te- 
rugkomen. Langdurige dagelijkse 
inzet lijkt toch vooral iets voor be- 
taalde medewerkers. 
Het lijkt zinnig, om grenzen te trek-
ken. Ook al is er niet altijd een di-
recte noodzaak om te kiezen tussen 
een vrijwilliger of een beroeps-
kracht, qua deskundigheid en/of 
tijdsinvestering. Ofwel: welke 
grenzen stel je aan de taken van 
een vrijwilliger, wanneer deze ta-
ken gespecialiseerde kennis vra-
gen en/of permanente inzet verlan-
gen? Hoe ver kun je gaan met vrij-
willigers en vrijwilligerswerk? 

Werkklimaat 
Vrijwilligerswerk moet, als het dat 
al niet is, efficiënt georganiseerd 
worden en kwalitatieve uitkomsten 
leveren. Dat zijn de eisen die subsi-
diegevers meer en meer stellen aan 
vrijwilligersorganisaties. Mevrouw  

Mavis Carrilho, organisatie-advi-
seur, sprak hierover tijdens de no-
vember-AVA. 
Voor vrijwilligersorganisaties ligt 
daarmee een uitdaging op tafel. De 
uitdaging om evenwicht te vinden 
tussen professionaliteit en vrijwillig-
heid: evenwicht in het omgaan met 
de eisen van kwaliteit, doelmatig-
heid en doeltreffendheid en de 
wens om veel zaken en taken met 
vrijwilligers te blijven uitvoeren. 
Volgens mevrouw Carrilho is een 
`zekere professionalisering' van het 
werken met vrijwilligers dan onver-
mijdelijk. 
Voor vrijwilligers zal er een duide-
lijk en goed begeleid werkklimaat 
moeten worden geschapen. Hierbij 
past een heldere taakafbakening, 
daar waar beroepskrachten en vrij-
willigers met elkaar te maken heb-
ben. Verder zal er voortdurend aan-
dacht moeten zijn voor de (des)kun-
digheid van vrijwilligers. Hoe 
bekwamer en zelfstandiger de vrij-
willigers, hoe beter de kwaliteit van 
het werk dat Humanitas met vrijwil-
ligers verricht. 
Wij zouden dit kunnen uitleggen als 
`de eis van de tijd': wie zijn werk-
doelen met vrijwilligers wil berei-
ken, zal moeten aansturen op ade-
quate begeleiding en deskundig-
heidsbevordering. 

Leukheidsfactoren 
Het lijkt logisch en is ook logisch. 
Toch valt er een 'maar' te noteren. 
Vrijwilligerswerk wordt zodoende 
meer en meer naar het voorbeeld 
van beroepswerk ingevuld. 
En dat is bedreigend voor de essen-
tie van vrijwilligerswerk. Want de 
aardige kanten aan vrijwilligers-
werk -de leukheidsfactoren- staan 
mijns inziens altijd op enigszins ge-
spannen voet met de beschreven 
zakelijkheid en efficiëntie. Door het 
rendement van het vrijwilligers-
werk volgens een beroepswerk-
standaard te willen opvoeren, zal 
voor velen de aardigheid van vrij-
willigerswerk weg-ebben. 

MICHAEL KERKHOF 
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Rouwverwerking doe je samen 

De rol van rituelen 
Zeker in humanistische 

kringen wordt heden ten 
dage gewerkt aan stem-
mige, adequate uitvaart-
begeleiding. En Humani-

tas verleent, indien ge-
wenst, actieve nazorg. De 
afdelingen Rouwverwer-
king van Humanitas As-
sen en Humanitas Zuid-

Drenthe ontvingen de his-
toricus en journalist 

Lammert Huizing. Met 
zijn lezing `Rouwrituelen 

in het verleden' slaat 
Huizing een brug naar 

het heden, door aandacht 
te vragen voor nieuwe ri-

tuelen en symboliek bij 
de rouwverwerking. 

W VAN MENS TOT MENS februari 1994 

In vroeger tijden behoorde sterven 
en alles daaromheen tot de dage-
lijkse loop der dingen. De gemid-
delde leeftijd van de bevolking was 
zeer laag, want een ziekte of infectie 
luidde al gauw een voortijdig einde 
in. Ook kindersterfte kwam veel voor. 
De dood bracht veel teweeg. Bij-
voorbeeld wanneer de kostwinner 
overleed, want een sociaal verzeke-
ringsstelsel was er toentertijd niet. 
Rond begrafenissen werden, met 
name op het platteland, diverse ge-
bruiken in acht genomen. Zelfs tot 
op de dag van vandaag kent men 
nog de buurplichten rond afleggen, 
opbaren, de begrafenis en de geza-
menlijke maaltijd achteraf. Zo laat 
het vóór-christelijke verleden spo-
ren achter in talrijke gebruiken die 
ten doel hadden, om kwade gees-
ten te weren en de nabestaanden te 
beschermen tegen eventuele geva-
ren die door de geest van een ge-
storvene zouden kunnen ontstaan. 

Bizarre rituelen 
De Hoogeveense historicus en jour-
nalist Lammert Huizing heeft zich in 
deze materie verdiept. Uit archie-
ven en andere bronnen heeft hij 
een schat aan vaak bizarre rituelen 
opgediept, die in de voornamelijk 
Saksische cultuur gebruikt werden 
rond de dood; dat levenloze li-
chaam, dat zoveel verdriet en angst 
teweeg bracht, maar ook ontzag in-
boezemde. Huizing heeft voor de af-
deling Rouwverwerking van Huma-
nitas in Assen en voor de afdeling 
Zuid-Drenthe in Hoogeveen zijn be-
vindingen verpakt in een boeiende 
lezing, die meer amusements-
waarde heeft dan de titel Rouwritu-
elen in het verleden doet vermoe-
den. Zijn verhaal wordt geïllus-
treerd met vele voorbeelden vanuit 
Drentse, Twentse en Achterhoekse 
tradities rond hof en erf, waarin be-
halve familie ook de omgeving met 
zogenaamde noaberplicht zijn 
steentje moest bijdragen. 

Dodenweg 
Zo is daar bijvoorbeeld de doden- 
wake, met thuis de ramen open en  

de spiegels omgedraaid, terwijl bij 
de buren lakens voor de vensters 
hangen. De dode op een bed van 
stro, omdat stro symbolische bete-
kenis had, namelijk als eerbetoon, 
maar ook als afweer tegen kwade 
invloeden. Alles met het doel de 
geesten te weren of om ze goed-
gunstig te stemmen. Via een spe-
ciale deur werd het lijk het sterfhuis 
uitdragen, om vervolgens de vaste 
dodenweg te nemen naar de be-
graafplaats, begeleid door het ge-
beier van de klok. En in sommige 
eenvormige klederdrachten zijn 
aanpassingen waarin, soms gedu-
rende jaren, de stadia van rouw tot 
uitdrukking komen. 
Naarmate het christendom meer 
grip op de mensen kreeg zijn deze 
gebruiken in christelijke zin omge-
bogen. Sommige hebben hun bete-
kenis verloren maar zijn behouden 
als gebruikelijk eerbewijs. 
Huizing beschrijft een ontwikkeling, 
die zich gedurende eeuwen voort-
zette en tot voor krap vijftig jaar 
stand heeft gehouden. Het ooste-
lijke landschap met zijn vele moe-
rassen en verhalen rond geesten-
wereld en soms mysterieuze ver-
dwijningen heeft hier natuurlijk 
behoorlijk toe bijgedragen. Ver-
driet vermengd met angst en vrees. 
Het onmachtig toezien bij het ster-
vensproces. Het nagenoeg ontbre-
ken van goede medische hulp en de 
korte levensduur die de gemid-
delde mens ter beschikking had, 
confronteerde de mensen van toen 
nadrukkelijker met de dood dan 
onze huidige generatie. Vaste ritu-
elen en gebruiken gaven houvast 
aan de nabestaanden. 

Zonder magie 
Hoe groot is het contrast met van-
daag de dag. We overlijden in een 
steriel ziekenhuisbed zonder enige 
magie, onder niets verhullend ne-
onlicht en met de koffieautomaat op 
de gang. Het corpus tot begrafenis 
of crematie in de koeling, onder-
broken voor een paar uurtjes rouw-
beklag. Het vette zwart heeft plaats 
gemaakt voor een dunne grijze 



De steun van het geloof ontbreekt of heeft aan kracht ingeboet. Foto: Obbe Deelstra 

rand. Nog even snel door het ver-
keer op weg naar de laatste be-
stemming. Een stief kwartiertje in 
de aula met op de achtergrond een 
paar geliefde liedjes, gevolgd door 
een professional die bedankt na-
mens de familie. Dat maak je mee 
bij vele, vele families waarbij de 
kerk met zijn en-
tourage en 
plechtige woor-
den geen rol 
meer speelt. 
Nog even samen 
aan de koffie 
met cake, en een 
broodje voor hen die van ver ko-
men. En dat is het dan. De familie 
woont verspreid, de buurtgemeen-
schap bestaat amper en de steun 
van het geloof ontbreekt of heeft 
sterk aan kracht ingeboet. 

Groot en langdurig 
De hele cultuur mag in de laatste  

decennia veranderd zijn, maar de 
geest en gedachten van de mensen 
zijn hetzelfde gebleven. En in alle 
stilte, zonder een ander lastig te 
willen vallen, ondergaan we het 
verwerkingsproces. Het rouwpro- 
ces dat mensen moeten doormaken 
bij het verlies van een naaste is 

veelal moeilijk 
te ondergaan. 
Het blijkt dat 
ongeveer 20% 
van de mensen 
het verlies van 
een naaste 
moeilijk kan 

verwerken, waardoor er psychische 
problemen ontstaan. Soms blijkt dat 
pas na jaren, zoals bij uitgestelde 
rouw. Sinds de jaren zeventig zijn 
door psychotherapeuten verschil-
lende vormen van rouwtherapie 
ontwikkeld. En dat is niet voor niks: 
de nasleep van het overlijden van 
een dierbare is groot en langdurig  

op medisch en psychologisch ge-
bied. 
Lammert Huizing vraagt zich af, of 
we niet tot nieuwe rituelen moeten 
komen. En hoe verwerken we daar 
dan aanvaardbare symboliek in, 
waardoor de gevoelens weer de 
vrije loop kunnen krijgen. Met ritu-
elen en symboliek zou het verdriet 
zijn natuurlijke verwerking kunnen 
ondergaan. En dat helpt de nabe-
staanden de voortzetting van hun ei-
gen dagelijkse leven te kunnen ac-
cepteren. 

TON VAN LENNEP 

Nog even samen 

aan re' 

koffiemet cake 
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`Over Wonen van Ouderen Gesproken' gerenoveerd: 

Humanitas doet beroep op leden 
De overheid heeft zo haar 

ideeën over het wonen 
van ouderen. Meer in ei-

gen huis, minder in 'de 
verzorging'. De vraag is: 

wat willen die ouderen 
zelf. 

Met het programma 'Over 
Wonen van Ouderen Ge-
sproken' (OWOG) geeft 

Humanitas in samenwer-
king met de Algemene 

Bond voor Ouderen 
(ANBO) de ruimte aan 

mensen die daarover wil-
len nadenken. In 1993 is 
het OWOG-programma 
grondig herzien. Nieuw 
materiaal is ontwikkeld. 
Begeleiders worden ge-

traind. Een landelijk 
steunpunt zorgt voor de 
ondersteuning. Dat kost 
geld. Het Ministerie van 

Volkshuisvesting heeft 
een deel gegeven, op 

voorwaarde dat ook Hu-
manitas en de ANBO zelf 

een deel van de kosten 
dragen. Daarom krijgt u, 

als lid of donateur van 
Humanitas, binnenkort 
een brief in de bus met 

een accept-giro. Minstens 
een ton moet er op tafel 

komen. 

`Zo lang mogelijk zelfstandig blij-
ven' is de leus van veel ouderen. In 
theorie is dat ook de leus van de 
overheid. Maar in de praktijk kijkt 
de overheid vooral wat de goed-
koopste oplossing is. 
Die overheid is vanaf midden 1994 
niet langer 'Den Haag', maar de ge-
meente, de provincie of de regio, 
samen met de woningbouwcorpora-
ties. Decentralisatie in de volkshuis-
vesting betekent aan één kant, dat 
het Ministerie minder wil 'sturen'. 
Aan de andere kant betekent het 
ook, dat er minder geld beschik-
baar wordt gesteld. De staatssecre-
taris gebruikt als argumentatie 
daarvoor o.m. de momenteel lage 
rente. 
Tot dusver betekende 'volkshuis-
vesting' voor de gemeenten vooral 
bouwen en verdelen. Het Rijk 
zorgde voor de financiering en ver-
telde hoeveel en wat voor woningen 
een gemeente mocht (moest) bou-
wen. Dat verandert. Gemeenten of 
`volkshuisvesting-regio's' moeten 
veel meer zaken zelf regelen. Het is 
de vraag of de mensen die in al die 
huizen moeten wonen er zelf nog 
aan te pas komen. 
Het programma 'Over Wonen van 
Ouderen Gesproken' kan daarbij 
een belangrijk hulpmiddel zijn. In 
de praktijk is gebleken dat mee- 

doen aan een aantal OWOG-bijeen-
komsten het mensen mogelijk 
maakt hun woonwensen duidelijk te 
formuleren. Deels voor henzelf, dan 
praten we over OWOG 'Woonbe-
wusr. Deels om de overheid duide-
lijk te maken wat ouderen willen: 
OWOG 'Woonwenselijk'. En soms 
komt een groep bijeen, die zelf aan 
de gang wil om de eigen visie om te 
zetten in gebouwde werkelijkheid: 
OWOG 'Woonactief'. Het werken in 
groepen, aan de hand van duidelijk 
werkmateriaal en onder deskun-
dige begeleiding maakt meestal 
meer in de deelnemers los dan zij 
zelf hadden verwacht. Mensen 
brengen elkaar op ideeën, informe-
ren en corrigeren elkaar. Samen 
weet je meer en kan je meer dan al-
leen - dat blijkt ook in dit geval 
weer een waarheid als een huis. 

`Over Wonen van Ouderen' is een 
programma voor heel Nederland. 
Ook waar u woont, als lezer van dit 
blad, kan een OWOG-groep star-
ten. Het materiaal waar die groep 
mee aan het werk kan, is voor leden 
van ANBO en Humanitas tegen kost-
prijs beschikbaar. Begeleiders zijn 
in veel gevallen vrijwilligers, maar 
het landelijk steunpunt moet er wel 
voor zorgen dat die vrijwilligers 
voldoende deskundig  zijn. Ook op-
leiding en training  kosten geld. Ge-
meenten en woningbouwcorpora-
ties vragen steeds vaker om advies 
hoe de inspraak over het wonen van 
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, geleverd 
vanuit het landelijk  steunpunt. Op 
den duur een kostendekkende acti-
viteit, maar zover zijn we nog niet. 
Dat alles betekent dat er geld nodig 
is om OWOG levend te houden tot 
de eigen inkomsten  voldoende zijn 
om de ondersteuning in stand te 
houden. 
Humanitas vraagt u de komende 
maand daar in bij te dragen. Met 
een tientje - of meer als u meer mis-
sen kunt. Let op de post. En laat 
OWOG niet in de steek. 

ERIK STIBBE 
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Humanitas zocht woonruimte voor asielzoekers 

Veel sympathie en publiciteit 
Kort voor de AVA 1993 
werd Humanitas opge-

schrikt door krantenbe-
richten dat Nederland 

geen onderdak meer kon 
bieden aan nieuwe asiel-

zoekers. 
Het ministerie van WVC 
wilde tenten neerzetten 

om de groeiende stroom 
op te vangen. De AVA 

wilde een daad stellen en 
besloot alle afdelingen 

op te roepen om naar be-
schikbare onderkomens 
te zoeken. Leegstaande 

gebouwen zonder duide-
lijke bestemming, hotels 
of bungalowparken met 
weinig klanten, overbo-

dig geworden kazernes of 
ziekenhuizen: iedere tip 
was welkom. De normen 
waar we ons aan wilden 
houden, luidden: de ge-
bouwen moesten regen-
en winddicht zijn, voor-
zien van werkende ver-
warming, ingedeeld (of 

op eenvoudige wijze in te 
delen) in kamers voor 

2 - 6 personen, in het al-
gemeen in redelijke staat 

en met plaats voor min-
stens 40 mensen. Wat ge-

beurde er? 

De vereniging ging aan het werk. 
De door de AVA vastgestelde reso-
lutie werd aan alle afdelingen toe-
gezonden, met het verzoek zo snel 
mogelijk te reageren. Binnen en-
kele weken ontving het landelijk 
bureau van Humanitas enkele tien-
tallen tips, samen goed voor meer 
dan 4000 plaatsen. Een deel daar-
van bleek niet aan de minimale ei-
sen te voldoen. Anderen bleken al 
eerder aangemeld door bijvoor-
beeld een gemeente (Appelscha, 
Zaanstad), soms eerder in gebruik 
geweest maar ongeschikt of te duur 
bevonden. 
Toch bleef een lijst over met 17 ob-
jecten, waar tijdelijk plaats zou zijn 
voor ruim 2300 asielzoekers. Die 
lijst is voorgelegd aan het Ministe-
rie van WVC, dat verantwoordelijk 
is voor de eerste opvang van asiel-
zoekers. Het ministerie zette op zijn 
beurt de Centrale Opvang Asielzoe-
kers aan het werk, een samenwer-
kingsverband van de Interimstich-
ting Opvang Asielzoekers en de 
Stichting Projecten Asielzoekers. 
Alle aangemelde gebouwen en ter-
reinen zijn onderzocht. Het resultaat 
stelt teleur, maar dat ligt niet aan de 
vele vrijwilligers van Humanitas, 
die de adressen hadden doorgege-
ven. 

Bezwaren 
Terwijl het ministerie opnieuw een 
gemeente (Noordoostpolder) bena-
dert om tenten te mogen neerzetten 
als eerste opvang, wijst het gebou-
wen af waar 100 tot 120 mensen 
kunnen worden ondergebracht. Dat 
is het geval in o.a. Smallingerland, 
Oosterwolde en Apeldoorn. Eigena-
ren van een aantal andere gebou-
wen willen alleen verkopen, niet 
verhuren. En het ministerie gaat er 
van uit dat kopen voor dit doel niet 
aan de orde is. Onder de afvallers: 
Purmerend en Amsterdam-Noord. 
Enkele gebouwen worden gesloopt; 
tijdelijk handhaven voor asielzoe-
kers blijkt niet mogelijk. Of worden 
niet (door de eigenaren) gewenst. 
Eén tip lijkt tot gunstig resultaat te 
leiden: de Zilveren Schor in Arne- 

muiden, met een capaciteit van in 
principe 300 mensen. 

Nuttig werk 
Wie deze opsomming leest, kan 
zich afvragen wat het nuttig resul-
taat is van de actie van Humanitas. 
Driehonderd mensen misschien on-
der dak, is dat alles? Je zal maar een 
van die driehonderd mensen zijn. 
Maar afgezien daarvan: na de vele 
negatieve berichten over de stroom 
van vluchtelingen was de actie van 
Humanitas duidelijk een positief 
signaal. Dat blijkt uit de stroom van 
publiciteit in plaatselijke kranten en 
via de radio. Ook waar gemeenten 
of eigenaren sceptisch  reageerden, 
stonden de journalisten vaak aan 
onze kant. Er was volop sympathie 
voor de actie van Humanitas - en 
sympathie voor Humanitas zelf. 

Positief 
Ook het ministerie heeft positief ge-
reageerd. Materieel mag de actie 
weinig hebben opgebracht, de in-
zet van Humanitas werd zeer ge-
waardeerd. Dat het uiteindelijk 
door toevallige omstandigheden 
niet lukte om de lijst met aanmel-
dingen 'officieel' (dus met enig 
spektakel) te overhandigen aan mi-
nister d'Ancona, doet daar niets aan 
af (zij werd door de Tweede Kamer 
weggeroepen). Nog steeds komen 
grote aantallen vluchtelingen naar 
Nederland om hier voor korte of 
langere tijd een veilig onderkomen 
te zoeken. De actie van Humanitas 
heeft aangetoond dat Nederland 
niet 'vol' is. Het gaat er meer om 
wat wij een aanvaardbare wijze vin-
den om mensen op te vangen die 
alles achter zich hebben gelaten. 
Wat het kosten mag. Of eigenaren 
bereid zijn mee te werken of er lie-
ver van af zien om vluchtelingen on-
derdak te bieden. Of we denken dat 
het een probleem voor de korte ter-
mijn is of dat noodzakelijke investe-
ringen voor langere tijd zinvol zijn. 
Het hoofdbestuur van Humanitas is 
trots op de mensen in het land, die 
tot dit resultaat hebben bijgedra- 
gen. 	 ELLEN REUS 
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Een blik op de vrijheid vanuit de cel. Foto: ANP 

Eric Roedema, humanist in de Bijlmerbajes: 

Humanisme in  nor 
Het is een bijzondere 
werkplek waarin Eric 

Roedema, humanistisch 
geestelijk verzorger, te-
recht is gekomen. Als je 
de metro uitstapt, is het 

eerste wat je ziet een ob-
servatiepost. Daarin zit 

een wacht met een verre-
kijker naar een blinde 
muur te kijken. Achter 
die blinde muur: hoge 

grauwe woontorens, be-
tegelde binnenplaatsen, 

prikkeldraad. Het is de 
weinig vrolijke aanblik 

die de Amsterdamse Bijl-
merbajes (officieel: Peni-

tentiaire Inrichtingen 
Overamstel) biedt aan de 
onwennige bezoeker. Het 
is dat je af en toe een ge-
detineerde kunt zien lo-

pen tijdens het luchten op 
de binnenplaats, anders 
kun je je niet voorstellen 
dat in deze bunker men-

sen verblijven. 

Toch zitten er heel wat mensen in 
de Bijlmerbajes, gedwongen of be-
roepsmatig. Mensen die voor bui-
tenstaanders onzichtbaar zijn. Men-
sen met gevoelens, verlangens, ge-
dachten en frustraties, net als de 
mensen buiten de muren. 
Eric Roedema is humanistisch gees-
telijk verzorger in de Bijlmerbajes. 
Roedema volgde een opleiding bij 
het Humanistisch Opleidings Insti- 
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tuut, de kwalificatie-eis voor het 
werken als geestelijk verzorger. Sa-
men met andere humanistische col-
lega's, met aalmoezeniers en domi-
nees is Eric in dienst van Justitie 
voor de geestelijke verzorging van 
gedetineerden. 
Een blik achter die muren. 
De Bijlmerbajes is een elektronisch 
bewaakte inrichting. Dat geeft een 
volstrekt andere sfeer dan een in- 



richting met getraliede ramen, waar 
je de buitenlucht kunt ruiken en 
voelen. Die sfeer heeft Roedema 
ook meegemaakt, toen hij werkte 
in Hoorn. Daar kon hij mensen nog 
eens toevallig ontmoeten, of men 
kon hem iets toeroepen. Hier is elke 
ontmoeting precies gepland en ge-
beurt alles op de klok en met pas-
jes. 
In de Bijlmerbajes zitten ruim 600 
gedetineerden. Bewoners in het jar-
gon van de bajes, maar Roedema 
vindt dat woord een te rooskleurig 
beeld geven. Net  als het woord ka-
mer voor cel. Gedetineerden zelf 
houden ook niet van dat verbloe-
mend taalgebruik. Eén blik in een 
cel, gegund door een bewaarder 
terwijl de gedetineerden van de af-
deling gelucht worden, maakt on-
middellijk duidelijk waarom. Dit 
zijn geen kamers, dit zijn ruimtes 
waar je noodgedwongen verblijft 
en waar je liefst zo snel mogelijk uit 
wilt. De cel is zo klein dat ze niet 
voor meerdere inrichtingsideeën 
vatbaar is. Het bed staat vast. De sa-
nitaire hoek is uiterst klein, maar de 
bewaarder maakt duidelijk, dat dit 
bepaald geen slecht voorbeeld is. 
Het kan dus kennelijk erger. Bij het 
bekijken van de cel staat de celdeur 
wijd open. De beklemming van de 
kleine, dwingend ingerichte ruimte 
is duidelijk voelbaar maar moet 
aanzienlijk sterker zijn op het mo-
ment dat iemand anders de deur 
achter je op slot doet. 
Een blik in een isoleerruimte stemt 
uiterst droevig. Je moet stevig op je 
benen staan om in de absoluut kale 
ruimte jezelf terug te blijven vin-
den. Gedetineerden die geïsoleerd 
worden, komen buiten het normale 
bajes-regime te staan. Ze kunnen 
geen aanspraak meer maken op de 
normale luchttij den en al zeker niet 
met andere gedetineerden. Ze wor-
den gelucht in speciale kooien, 
waarvan de zwaar-getraliede bo-
venzijde met de buitenlucht in ver-
binding staat. 
Wat voor mens moet je zijn om hier 
terecht te komen? Maar vooral ook: 
wat voor mens ben je als je hier  

vandaan komt? De geestelijk ver-
zorger wil gedetineerden helpen 
om hun menselijkheid te bewaren 
of te herstellen. Saillant detail is dat 
de buitenkerkelijke geestelijk ver-
zorgers aanzienlijk minder moge-
lijkheden hebben dan de kerke-
lijke. De verhouding is ruim 70% 
kerkelijk tegen krap 30% buiten-
kerkelijk, en dat is wel erg mager. 

Het werkgebied van Roedema heeft 
als bijzonderheid dat er uitsluitend 
kortgestraften verblijven. Wat is 
daaraan zo bijzonder? 
`Dat beïnvloedt het leef- en werkkli-
maat negatief. Deze categorie ge-
detineerden is weinig gemotiveerd. 
Wat zouden ze zich druk maken 
over werk of onderwijs als ze over 
twee of vier weken weer buiten 
staan. En voor bewaarders kan na-
tuurlijk hetzelfde gelden. Mensen 
komen en gaan zo snel, dat zo'n af-
deling als los zand aan elkaar 
hangt.' 

Hoe verhoudt zich het aanbod van 
geestelijke verzorging tot de be-
hoefte daaraan van de gedetineer-
den? 
`De behoefte van gedetineerden is 
er pas als het aanbod gedaan kan 
worden. Als je niks aanbiedt, dan 
ligt er echt niemand kermend op 
zijn bed te roepen om de geestelijk 
verzorger. De overheid voorziet in 
geestelijke 
verzorging, 
omdat deze 
samenleving 
een bepaalde 
kwaliteit ken-
merkt. In het 
aanbod ma-
ken we duidelijk wat we voor de 
gedetineerden kunnen betekenen. 
En dan is het aan de gedetineerde 
om daar ja of nee tegen te zeggen. 
Zo'n 85% van de mensen zegt ja.' 
`De doelen die ik me stel, zijn di-
vers. Je wilt mensen laten nadenken 
over hun bestaan. De vragen die ze 
zichzelf stellen, probeer je te plaat-
sen tegen de achtergrond van een 
levensovertuiging. Het gaat dan om  

zingevingsvragen, vragen die niet 
in feitelijke zin op te lossen zijn. Na-
tuurlijk komen er ook hulpvragen 
op je af. Maar ons werk onder-
scheidt zich van het maatschappe-
lijk werk door de achtergrond van 
onze levensovertuiging. Het gaat in 
de gesprekken over schuld, het 
menselijk tekort, angst, verdriet. Al-
lemaal vragen die niet een twee 
drie te beantwoorden zijn. Het is 
een heroriëntatie op het bestaan.' 

Staat het werk van de geestelijk ver-
zorger in het teken van de humane 
uitvoering van de straf of ten dienste 
van de resocialisatie? 
`Dat laatste expliciet. En door onze 
bemoeienis zal er ook zeker sprake 
zijn van een humanere strafuitvoe-
ring. Gelukkig maar. Maar ik zou 
weigeren als dat het doel was van 
onze aanstelling. Want dan zou ik 
een verlengstuk zijn van het appa-
raat en zou ik fungeren als een lek-
kere warme deken, die de overheid 
de gedetineerde geeft. Zo van: wij 
hakken je een been af, maar hier heb 
je een goede rolstoel. We zijn soms 
als een ventiel op een hogedruk-ke-
tel, waaruit stoom kan worden afge-
blazen, als de druk te hoog is. 
Natuurlijk heeft de geestelijk ver-
zorger wel een signaal-functie. 
Naast de inhoudelijke werkop-
dracht hebben we een staffunctie, 
waardoor we de directie gevraagd 

en ongevraagd 
kunnen adviseren 
over de persoon-
lijke bejegening 
van een gedeti-
neerde en over 
het bajes-regime. 
Hoewel het Minis-

terie van Justitie mijn werkgever is, 
wordt ook aanvaard dat het Huma-
nistisch Verbond (HV) mij een in-
houdelijke werkopdracht mee-
geeft.' 

Ontstaat daardoor nooit een botsing 
van belangen? 
`Natuurlijk, maar dat is toch uiter-
mate boeiend! De inrichtingsdirec-
teur heeft de operationele verant- 
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`Ontsnappen is een 
uiting van geestelijke 

vitaliteit' 
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woordelijkheid hier. 
Dat is een hele andere 
dan die van mij. Het 
conflict ligt dan op de 
loer. De directeur kan, 
vanwege de veilig-
heid, bepaalde infor-
matie nodig hebben, 
waarover een geeste-
lijk verzorger be-
schikt. Die informatie 
kan ik, vanuit mijn 
verantwoordelijkheid, 
niet geven.' 

Maar wie heeft dan het 
laatste woord? 	Groeten uit de BijImerbajes. Foto: ANP 
`Dat weet je natuurlijk 
nooit, maar voor mij is dat het HV. 
Als ik bijvoorbeeld zou weten, dat 
er ergens een pistool binnen is bij 
iemand die ik ken, dan zou ik vanuit 
mijn verantwoordelijkheid als hu- 
manistisch geestelijk verzorger al 
het mogelijke doen om dat pistool 
uit de inrichting of in mijn bezit te 
krijgen. Mogelijk dat de betrok- 
kene het me geeft, onder de voor- 
waarde dat ik daar geen enkele in- 
formatie over verstrek. Nou, dan zit 
ik hier op mijn kamer met een pis- 
tool. Ik zou zeggen, als geestelijk 
verzorger heb ik goed werk ge- 
daan. Maar...met een pistool op zak 
ga ik hier de deur niet uit. Dan ben 
ik strafbaar. Dus ik breng dat bij de 
directeur. 
Die zal, van-
uit zijn ver-
antwoorde-
lijkheid, 
zeggen: van 
wie komt 
dat? Dat kan 
ik dan niet zeggen. De directie 
moet dan de Rijksrecherche inscha-
kelen. Van mij zullen ze de informa-
tie niet krijgen. Als Justitie alle mid-
delen inzet die ze heeft, kan ze mij 
in gijzeling nemen. Ik verwacht dan 
dat het Verbond achter mij staat.' 

Hoe is de vertrouwensbasis tussen 
gedetineerden en geestelijke verzor-
genden? 
`Het is voor ons werk heel belang- 
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`Niemand roept 
kermend om een 

geestelijk verzorger' 

ik het heb afgewenteld, maar ik was 
heel blij toen ik weer buiten stond. 
Maar in het algemeen ben ik niet 
bang. Daar is ook geen reden voor.' 

Zijn ontsnappingspogingen een men-
selijke reactie op gevangenschap? 
`Als je de enorme publiciteitsgolf 
ziet over bijvoorbeeld ontsnappin-
gen, dan krijg je het beeld dat het 
veel vaker voorkomt dan in werke-
lijkheid het geval is. Dat mensen ont-
snappen is een soort bedrijfsrisico. 
Alle beveiligingssystemen zijn ook 
maar door mensen uitgedacht. Ont-
snappen is een uiting van geestelijke 
vitaliteit, waarover lang niet alle ge-
detineerden nog beschikken.' 

Is er sprake van meetbare positieve 
effecten bij de geestelijke verzor-
ging? 
`Dat effect onttrekt zich aan mijn 
waarneming. Wanneer het er is, 
speelt het buiten de muren. Maar er 
zijn wel indicaties. Bijvoorbeeld de 
nieuwjaarskaarten die ik van ex-ge-
detineerden krijg. Of dat ene tele-
foontje van die ex-gedetineerde. 
Die vroeg of ik eens met hem en 
zijn vrouw wilde komen praten over 
zijn pasgeboren kind. Dat heb ik 
gedaan natuurlijk. Dat zijn voor mij 
positieve effecten.' 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 

rijk dat de gedetineerde weet dat 
we geen partij zijn, maar volstrekt 
onafhankelijk. Als ik op een pavil-
joen kom en ik zou een kop koffie 
drinken in dat glazen kamertje waar 
de bewaarders zitten, het aquarium, 
gegarandeerd dat minstens één ge-
detineerde dan vraagt: Wat moest 
je met ze bespreken? Heb je 't over 
mij gehad?' 

Is Eric Roedema tijdens zijn werk wel 
eens bang geweest? 
`Nee, hoewel je wel eens in netelige 
situaties terecht komt. Ik herinner 
me, dat ik eens bij een psychisch 
zieke man op cel was. Dat zie je te-
genwoordig steeds vaker hier, door 

de bezuinigingen in 
de psychiatrie. Die 
man vertelde over 
zijn jeugd, waarin 
hij meerdere malen 
seksueel was mis-
bruikt. Die gedeti-
neerde was geobse-

deerd door de dader. Hij had hem 
jarenlang gezocht, uiteindelijk op-
gespoord en hem met een pistool 
door zijn kruis geschoten. Achteraf 
bleek dat niet de opluchting te ge-
ven die hij ervan verwacht had. En 
terwijl hij dat allemaal vertelt tegen 
mij, wordt het me duidelijk dat hij 
de realiteit uit het oog verliest. Hij 
lijkt in mij de dader te projecteren. 
Hij komt op me af en ik denk: hij 
doet me iets. Ik weet niet meer hoe 



Rechtsbijstand 
In januari vroeg ik het 
Bureau voor Rechtshulp 
om advies in een conflict 
met mijn werkgever over 
de betaling van over-
werk. Hij weigert mij na-
melijk een vergoeding 
voor overuren uit te be-
talen. Het gaat om een 
bedrag van f 180,-. Bij 
het Bureau voor Rechts-
hulp kreeg ik tot mijn 
verbazing te horen dat ik 
daarvoor geen rechtsbij-
stand krijg. Daar begrijp 
ik nou echt niets van, 
want mijn inkomen ligt 
net boven het minimum-
loon. 

't Is triest, maar waar: 
vanaf 1 januari kunt u 
voor een vordering on-
der de f 200,- geen be-
roep meer doen op 
rechtsbijstand. Als u 
naar de rechter wilt 
moet u de kosten van 
rechtsbijstand zelf beta-
len. En dat betekent in 
feite, dat u beter kunt 
afzien van een proces. 
Een en ander is een ge-
volg van de nieuwe Wet 
op de Rechtsbijstand, 
die het beroep op 
rechtshulp aanmerkelijk 
heeft ingeperkt. Zo kunt 
u voor een vordering 
tussen f 200,- en f 400,-
nog uitsluitend terecht 
bij het Bureau voor 
Rechtshulp en pas bij 
een vordering van min-
stens f 400,- krijgt u 
een advocaat toegewe-
zen. Het eerste advies 
van het Bureau is nog 
wel gratis, voor de vol-
gende twee uur betaalt 
u een eigen bijdrage 
van f 30,-. Kost een 
zaak meer tijd dan die 
twee uur, dan betaalt u -
afhankelijk van uw inko-
men - een bijdrage die 
oploopt van f 60,- tot f 
950,-. Er ligt overigens 
al weer een voorstel 
van de minister om 
deze eigen bijdragen 
met nog eens f 100,- te 
verhogen. 
Hulp van een advocaat 
is voortaan nóg moeilij- 

ker te krijgen: het be-
lang van de zaak moet 
20% van het netto 
maandinkomen bedra-
gen, met een minimum 
van f 400,- (voor de 
hoogste inkomenscate-
gorie minstens f 600,-). 
De zaak moet dan bo-
vendien nog enige kans 
van slagen hebben; er 
moeten dus voldoende 
juridische argumenten 
zijn. Zo wordt een ver-
zoek om rechtsbijstand 
bijvoorbeeld afgewe-
zen, wanneer de wette-
lijke termijn voor het in-
dienen van een vorde-
ring of een verweer is 
verstreken. 
Omdat het in uw geval 
om een arbeidsgeschil 
gaat, kunt u - als u lid 
bent van een vakbond -
beter een beroep doen 
op de juridische dienst 
van die bond. Daar kunt 
u wellicht nog terecht 
zonder kosten. Boven-
dien zal iedere vakbond 
graag optreden als het 
gaat om het niet nako-
men van een arbeids-
overeenkomst! 

Eigen bijdrage 
Omdat ik uitsluitend van 
mijn AOW moet rondko-
men, betaalde ik tot nu 
toe voor de paar uren 
gezinszorg die ik krijg 
f 9,50 per week. Eind 
1993 las ik echter in de 
krant dat de eigen bij-
drage in januari 1994 
flink omhoog zou gaan, 
naar f 11.50 per uur. 
Wordt er dan geen reke-
ning meer gehouden 
met mijn inkomen? 

Jawel, maar de nieuwe 
eigen-bijdrageregeling 
geldt pas vanaf 1 juli 
a.s. De nieuwe eigen  

bijdrage voor de thuis-
zorg vervangt dan de 
verschillende systemen 
die nu bestaan voor 
resp. het kruiswerk en 
de gezinsverzorging. 
Die eigen bijdrage 
komt in principe inder-
daad op f 11,50 per 
uur. Het maximum van 
de bijdrage is opnieuw 
afhankelijk van het in-
komen, tot ten hoogste 
f 1000,- per maand. 
Voor u zal er op dit mo-
ment niet zoveel veran-
deren. Alleen als u vóór 
1 juli een beroep doet 
op het kruiswerk kost u 
dat een eenmalige bij-
drage van f 43,- voor 
een half jaar. 

Ziektekostenverzeke-
ring 
Mag de verzekerings-
maatschappij als ik 65 
word mijn ziektekosten-
verzekering zomaar om-
zetten van een gewone 
polis (met eigen risico) 
in een standaardpakket-
polis? Die valt voor mij 
namelijk veel duurder 
uit. 

Nee, want volgens de 
Wet op de Toegang tot 
de Ziektekostenverze-
kering (WTZ) hebt u bij 
het bereiken van de 65-
jarige leeftijd recht op 
omzetting naar zo'n 
standaardpakketpolis,  
maar bent u daartoe he-
lemaal niet verplicht. 
Schrijft u de maatschap-
pij daarom, dat u uw 
huidige polis wilt hou-
den. 
Anders dan bij u is de 
premie van een gewone 
ziektekostenverzeke-
ring echter voor veel 
ouderen hoger dan die 
van de standaardpak- 

ketpolis. Dat komt om-
dat de premie van deze 
polis door de overheid 
wordt vastgesteld. De 
kosten daarvan worden 
via een speciale om-
slagregeling afgewen-
teld op andere verze-
kerden. Verzekeraars 
zien daarom graag dat 
mensen van 65 jaar en 
ouder een standaard-
pakketpolis nemen. 

Schenking? 
Mijn vader hoopt bin-
nenkort te verhuizen 
naar een verzorgings-
huis. De maandelijkse 
kosten kan hij niet ge-
heel van zijn AOW en het 
aanvullend pensioen be-
talen. De sociale dienst 
zal dus moeten bijsprin-
gen. Maar hij beschikt 
nog wel over wat spaar-
geld, waarvan de helft 
eigenlijk behoort tot de 
nalatenschap van mijn 
moeder. Na moeders 
overlijden hebben wij -
de kinderen - bij de no-
taris laten vastleggen dat 
ons erfdeel pas na va-
ders overlijden uitge-
keerd zal worden. Toch 
wil mijn vader ons nu 
ons erfdeel al uitbetalen. 
Kan de sociale dienst dat 
geld straks weer van ons 
opeisen? 

Nee, uw vader kan u uw 
erfdeel uitbetalen zon-
der dat u problemen 
krijgt met de sociale 
dienst. Er is namelijk 
geen sprake van een 
schenking. Een schen-
king is immers een 'be-
voordeling uit vrijge-
vigheid' en van vrijge-
vigheid is hier geen 
sprake: het spaargeld 
dat tot de nalatenschap 
van uw moeder be-
hoorde, was al van u en 
uw broers/zusters, het 
behoefde alleen nog 
niet uitbetaald te wor-
den. De Afdeling Recht-
spraak van de Raad van 
State heeft dit vorig jaar 
uitgemaakt in een 
soortgelijke zaak. 
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VAN STOF 

Effectmeting 
In opdracht van het mi-
nisterie van WVC deed 
het Nederlands Instituut 
Voor Onderzoek van de 
Eerstelijnsgezondheids-
zorg (NIVEL) een effect-
meting naar de samen-
voeging van kruiswerk 
en gezinszorg. Het aan 
elkaar plakken van 
beide werksoorten is 
door de overheid gesti-
muleerd, in de ver-
wachting dat het zou 
leiden tot grotere effec-
tiviteit en lagere uitvoe-
rings- en personeels-
kosten. Welnu, uit het 
NIVEL-onderzoek kwam 
naar voren dat de inte-
gratie van kruiswerk en 
gezinszorg nog lang 
niet aan het verwachte 
resultaat beantwoordt. 
Zowel financiële als 
personele besparingen 
vallen tegen. Pas na ca. 
vijf jaar zullen er posi-
tieve resultaten geme-
ten kunnen worden, is 
de verwachting nu. 
Maar wat wellicht het 
meest kwalijk is: voor 
de cliënten levert deze 
integratie weinig op. Er 
is eerder sprake van on-
voorziene negatieve ef-
fecten. Na het samen-
gaan van kruiswerk en 
gezinszorg zijn er bij-
voorbeeld meer klach-
ten over de continuïteit 
van de hulpverlening. 
Overigens wordt de in-
voering van één loket 
voor beide soorten 
werk wèl als positief er-
varen. 

Binnenboord 
Binnen de grenzen van 
de Europese Unie 
(sinds `Maastricht' op-
volger van de Europese 
Gemeenschap) leven  

52 miljoen mensen, 
ruim drie keer zo veel 
als de totale Neder-
landse bevolking, ver 
onder het niveau van de 
gemiddelde nationale 
inkomens. Daarnaast 
zijn 3 miljoen mensen 
dakloos. En blijkbaar 
maken politiek en be-
stuurscentra zich daar 
ook zorgen over: op 
voorspraak van de Eu-
ropese commissaris 
voor Sociale Zaken, 
Flynn, gaat in juli 1994 
een actieprogramma 
van start tegen sociale 
uitsluiting. Het is de be-
doeling om, met een 
budget van 121 miljoen 
ecu (ca 250 miljoen gul-
den) mensen die door 
hun inkomenspositie 
volledig buiten de boot 
dreigen te vallen weer 
binnenboord te halen. 

Misvatting 
Om ziektekosten te be-
heersen, denkt de over-
heid aan het invoeren 
van 'eigen risico' in het 
ziekenfondspakket. De-
genen die in een be-
paald jaar geen kosten 
maken, mogen dat jaar 
rekenen op premiekor-
ting. Volgens critici be-
tekent het een verdere 
uitholling van het soli-
dariteitsprincipe. 
Volgens het overkoepe-
lend orgaan van de zie-
kenfondsen (VNZ) is het 
een misvatting, om te 
denken dat mensen zo-
doende minder gebruik 
van de gezondheids-
zorg zullen maken. Veel 
waarschijnlijker is, dat 
uitstel van doktersbe-
zoek op termijn hogere 
kosten veroorzaakt. 
Want wie te lang blijft 
doorlopen heeft uitein- 

delijk vaak zwaardere 
(duurdere) zorg nodig. 

Toets uw huis 
De ouderenbonden in 
Nederland ontwikkelen 
samen een 'consumen-
tenversie' van het Seni-
orenlabel. Het Senio-
renlabel is een vorig 
jaar ingevoerd keur-
merk voor senioren-
huisvesting. Het keur-
merk wordt toegekend 
aan woningen die voor 
bewoning door ouderen 
aan een aantal basisei-
sen voldoen. Het gaat 
daarbij om zaken als de 
woonomgeving, de vei-
ligheid en de toeganke-
lijkheid. De ouderen-
bonden werken nu aan 
een consumentenbro-
chure die ouderen in 
staat stelt om zelf de ge-
schiktheid van hun hui-
dige of toekomstige wo-
ning te toetsen. Het kan 
mensen helpen om te 
beslissen over wel/niet 
verhuizen of over 
wel/niet aanspreken 
van de huisbaas om-
trent gewenste verande-
ringen. Vanaf 1 mei is 
de consumentenbro-
chure verkrijgbaar bij 
projectbureau Senio- 

renlabel, Weerdsingel 
18a te Utrecht. 

Zelfdodingshotel 
De afdeling Alkmaar 
van het Humanistisch 
Verbond haalde recen-
telijk het nieuws met 
plannen voor een zelf-
dodingshotel. Het lan-
delijke HV-bestuur was 
niet erg enthousiast. 
Het (inmiddels aange-
treden) nieuwe HV-
hoofdbestuur ook niet, 
maar vindt wel dat de 
discussie over zelfdo-
ding prioriteit verdient. 
De HV-afdeling Alk-
maar wil echter dat het 
hotel zo snel mogelijk 
van de grond komt. Ini-
tiatiefnemer J. Hilarius 
is van mening, dat er 
apert behoefte is aan 
een professionele orga-
nisatie voor humane le-
vensbeëindiging. Hila-
rius wil ook een lande-
lijk meldpunt voor 
mensen die hun leven 
willen beëindigen. Mo-
menteel zoeken de Alk-
maarse initiatiefnemers 
naar financiering voor 
hun plan. Overigens wil 
men deze nieuwe vorm 
van hulpverlening in-
passen in het financie-
ringsstelsel voor de ge-
zondheidszorg. 

Noodopvang 
De Centrale Opvang 
Asielzoekers (COA) 
vreest binnen enkele 
maanden opnieuw het 
vastlopen van de eerste 
opvang van asielzoe-
kers. Vrijwel de volle-
dige noodopvang-capa-
citeit is inmiddels be-
nut. En dat, terwijl 
alleen al begin dit jaar 
gerekend wordt op zo'n 
6000 nieuw benodigde 
plaatsen. Er is welis-
waar steeds meer me-
dewerking van ge-
meenten, maar er is een 
grens aan de uiteinde-
lijk beschikbare capaci-
teit van hotels, pen-
sions, jeugdherbergen 
en bungalowparken. 
Blijft moeilijk te zeggen 
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of en wanneer die grens 
bereikt is. Maar hoe 
moeizamer het gaat om 
nog weer nieuwe loka-
ties te vinden, hoe 
noodzakelijker het 
wordt om desnoods 
noodvoorzieningen te 
bouwen. 

Klachtenlijn 
De European Citizen 
Action Service (ECAS) 
in een particuliere Eu-
ropese instelling, die 
opkomt voor de rechten 
van Europese burgers. 
Met ingang van 1 febru-
ari kunnen burgers 
deze dienst bellen met 
klachten of vragen over 
hun rechten in de Euro-
pese Unie. Een speciaal 
team juristen en andere 
specialisten geeft ad-
vies en ondersteuning. 
Het telefoonnummer is 
00-32-2 534 42 33 (denk 
aan de kosten: dit is in 
België!). Antwoorden 
op veel gestelde vragen 
zijn bovendien op 
schrift gesteld. De 
ECAS heeft ze verza-
meld in de brochure 
`Vijftig vragen en ant-
woorden in verband 
met uw rechten in Eu-
ropa'. Deze brochure is 
aanwezig op het Lande-
lijk Bureau Humanitas, 
020-62.62.445 (binnen-
lands tarief voor bellers 
in Nederland). Vragen 
naar Ton van den Brink. 

Schooljeugd op drift 
Alle voorlichtingscam-
pagnes ten spijt drin-
ken en gokken jonge-
ren onder de 18 jaar 
steeds meer. Dat blijkt 
uit een onderzoek van 
het Nederlands Instituut 
voor Alcohol en Drugs 
(NIAD) uitgevoerd on-
der tienduizend scho-
lieren tussen 10 en 18 
jaar. Het gebruik van 
soft drugs is sinds 1984 
bijna verdrievoudigd 
(van 4,8% naar 13,6%). 
Volgens het NIAD ont-
breekt het aan gerichte 
voorlichting over ris-
kant gebruik van canna- 

bis. Hard drugs-ge-
bruik (heroïne, cocaïne, 
XTC-pillen, etc.) is bij 
jeugdigen slechts in 
zeer geringe mate 
(rond de 10/0) geconsta-
teerd. Gokken blijkt 
veel jongeren te trek-
ken. Rond de 55% heeft 
wel eens gegokt. Vooral 
zogenaamde fruitauto-
maten-gokkasten zijn in 
trek. Tenslotte het 
drankgebruik/mis-
bruik. Het percentage 
jongeren dat wel eens 
alcohol gebruikt is wat 
teruggelopen (van 69% 
naar 64%), maar de 
drinkers drinken meer. 
Vooral het aantal ste-
vige innemers is geste-
gen. 

Koopje 
Directeur Stienstra van 
de Schorerstichting kan 
er niet vrolijk van wor-
den: iedereen speelt de 
bal door, als het gaat 
om de bekostiging van 
vrijwilligerswerk ten 
behoeve van AIDS-pa-
tiënten. Want de zeer 
persoonlijke `buddy'-
begeleiding kost geld. 
In vergelijking tot pro-
fessionele zorg is het 
echter niet veel, slechts 
f 11,- per dag. Dat geld 
is nodig voor de trai-
ning, begeleiding, on-
kostenvergoeding en 
verzekering van deze 
maatjes op afroep. Maar 
zowel de overheid als 
de verzekeraars doen 
moeilijk over wie dat 
moet betalen. Men is 
met name terughou-
dend omdat het buddy-
systeem aanslaat en 
wellicht interessant is 
voor toepassing bij an-
dere patiëntengroepen. 
Het is zo klaar als een 
klontje. De zorgzame 
samenleving moet meer 
dan een koopje zijn: het 
moet voor niets, net als 
het opgaan van de zon! 

Leer-werkproject 
In Hoorn probeert Hu-
manitas al enkele jaren, 
in samenwerking met 
het Alkwaard-college 
voor beroepsonderwijs 
en de Gemeenschappe-
lijke Medische Dienst, 
jonge mensen met een 
verstandelijke handicap 
zover te brengen, dat zij 
redelijk zelfstandig te-
recht kunnen op de ar-
beidsmarkt. Dit leer-
werkproject -een initia-
tief van Humanitas- zal 
in 1994 weer 15 nieuwe 
deelnemers plaatsen. 
Organisatorisch is het 
nu ondergebracht bij 
de plaatselijke stichting 
Rentree, die ook is be-
last met de uitvoering 
van de Jeugd-Werk-Ga-
rantiewet. 

Jonge boefjes 
Jonge boefjes maken in 
Amsterdam misbruik 
van de naam van Huma-
nitas. Zij bellen aan bij 
ouderen -bij voorkeur 
bij alleenwonende 
vrouwen- om te bespre-
ken welke hulp in huis 
nodig is: 'Namens Hu-
manitas'. Zogenaamd 
komen ze dan even kij-
ken wat er gedaan moet 
worden. 'M'n moeder 
komt bij u werken', is 
een kreet, die werd ge-
meld. Maar die komt re-
gelrecht uit het smoe-
zenboek. Vooral niet 
binnenlaten! Hulp van 
de Thuiszorg (ook als 
de naam Humanitas 
daar (nog) aan verbon-
den is) moet altijd zelf 
aangevraagd worden. 
En om te bekijken wat 
er gedaan moet wor-
den, komen de mede-
werk(st)ers van de 
Thuiszorg nooit onaan- 

gekondigd. Jongetjes 
van zo'n jaar of dertien 
komen daar natuurlijk 
nooit aan te pas. Die 
zijn op iets anders uit. 
Geld, giropasjes, alles 
wat geld waard is. 
Wie merkt dat boefjes 
met dit soort smoezen 
actief zijn in de buurt, 
wordt verzocht direct 
de politie te bellen. 

Anti-racisme 
Humanitas organiseert 
op 6 mei een trainings-
dag over racisme en 
discriminatie. Deelne-
ming staat open voor 
vrijwilligers, die zich 
binnen de afdelingen 
willen richten op ont-
moetingsprojecten met 
en voor allochtonen, op 
de introductie van al-
lochtonen in de Neder-
landse samenleving of 
met de bestrijding van 
racisme en discrimina-
tie. Onderwerpen die 
aan de orde komen, zijn 
o.a. feiten versus voor-
oordelen, bewuste en 
onbewuste vormen van 
discriminatie en een 
weerbaarheidstraining: 
situaties uit de praktijk 
worden in groepjes na-
gespeeld en bespro-
ken. De trainingsdag 
wordt gegeven op het 
vormingscentrum 'Kon-
takt der Kontinenten' in 
Soesterberg. De Anne 
Frankstichting verleent 
haar medewerking. 
Aan deelname zijn voor 
vrijwilligers van Huma-
nitas geen kosten ver-
bonden. 
Voor nadere informatie: 
Marijke van Genabeek, 
020-62.62.445. 

T EN LAND 
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GERARD KOOT 
vrijwilliger 

iHA-ItTEKREET 	  

Opa is een ere-titel 
Als plaatselijk contactpersoon 
voor Humanitas werd ik benaderd 
om informatie over oppas-opa's en 
-oma's. Het landelijk bureau le-
verde me wat materiaal. Op dat 
moment liet ik me ontvallen, dat ik 
zelf ook opa ben en op kinderen 
pas. Leest u mijn relaas: Sedert 
een paar jaar ben ik stand-by voor 
enkele ouders wanneer die be-
hoefte hebben aan oppas. Hierbij 
zijn vier kinderen betrokken. Deze 
beschrijving gaat over de jongste 
drie. Twee uit de categorie klein-
kinderen, en een buur(t)meisje. 
Lijstjes met voedingsschema's en 
overige aanwijzingen, alsmede de 
nodige materialen begeleidden in 
het begin de komst van de kleinsten. 
Bij voorkeur ontving ik hen om de 
beurt, bij uitzondering twee tegelijk. 
Allengs werd opa zelfstandiger, en al 
dat gesleep met kinderspullen door 
de moeders was ook maar niks. Opa 
ging zelf dingen aanschaffen: kin-
derledikantje(s), luiers, oliedoekjes, 
flesjes, reservekleren, speelgoed, 
buggy, noem maar op. Opa verza-
melde een hele uitzet via kringloop-
winkels en familie. In opa's tuin is 
inmiddels een flinke zandbak ge-
graven en er is een waterpartijtje 
met zwembad. Water en zand zijn 
immers onmisbaar spelmateriaal 
voor kinderen. Loont dat alles de 
moeite? Dubbel en dwars! Opa 
vindt vooral die erg jonge kinde-
ren uiterst boeiend. Wat leren ze 
veel in die eerste twee jaar! Je ziet 
ze tot een echt mens groeien, met 
een eigen karakter. Het nadoen 
van ouderen is een belangrijk on-
derdeel in dat proces. Vrijwel 
elke handeling lijkt spelen, maar 
het is ondubbelzinnig leren. Vroe-
ger heb ik weleens gelezen: spe-
len is leren. Wel, ik weet nu wat 
dat betekent. Geduld is daarbij 
een onmisbaar element. Daarop 
moest opa in het begin veel oefe-
nen. Even gauw een boodschap 
doen met zo'n kleintje gaat prima, 
zolang ze in de buggy meegaan. 

Maar zodra ze die ontgroeid zijn, 
dan duurt een boodschap einde-
loos. Elk steentje, elke lucifer op 
straat blijkt interessant speelgoed. 
Tot mijn schande moet ik beken-
nen, dat ik me dergelijke dingen 
niet herinner uit de tijd dat ik zelf 
vader was van twee kinderen. 
Een tekortschietend geheugen? 
Het ligt meer voor de hand, dat 
het te maken heeft met de vroe-
gere rolverdeling. Gelukkig wordt 
het gemis aan ervaring ruim-
schoots vergoed door opa's part-
ner; oma en moeder van vier (vol-
wassen) kinderen. Oma is van-
wege haar werkzaamheden 
buitenshuis alleen vrijdag en in 
het weekend aanwezig. En elke 
vrijdagochtend is hier de "peuter-
speelzaal". Alle meubelen gaan 
aan de kant, de drie jongsten ko-
men dan tegelijk. Om met elkaar 
te leren omgaan en leren delen 
(twee van de drie zijn enig kind). 
Opa worstelde enige tijd met de 
blijkbare ongeconcentreerdheid 
van de peuters; een ongeorgani-
seerde bende leek het. Maar oma 
stelde opa gerust: "Dat hoort bij 
de leeftijd, ze moeten van alles 
ontdekken en er is zoveel wat op 
ze afkomt". Oma kan het weten. 
Oma heeft jaren als vrijwilliger en 
later als beroepskracht in peuter-
speelzalen gewerkt. Wat opa wil 
zeggen: goede wil en doorzet-
tingsvermogen zijn belangrijk. 
Aanvullende kennis van ervaren 
mensen is onontbeerlijk. De vraag 
naar oppas door opa neemt af. De 
kinderen zijn nu tussen de 2 en 3 
jaar. Ze zijn behoorlijk mobiel, 
kunnen en willen veel met mama 
mee. Maar "bij opa spelen", geeft 
aan dat opa nog in beeld is. Mèt 
opa spelen maakt de vreugde al-
leen nog ...ctar groter. Met de er-
varing van het oppassen en het 
daadwerkelijk opa zijn, heeft het 
begrip "opa" voor mij geen nega-
tieve klank meer. Nee, ik vind opa 
een ere-titel. 
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