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Maarten Poortenaar overleden 
Het is niet mogelijk om 
in dit blad een laatste 
groet te brengen aan al 
die leden van Humani-
tas, die aan het eind van 
hun leven zijn geko-
men. Uitzonderingen 
zijn diegenen, die be-
kendheid hebben ver-
worven in brede kring, 
buiten de eigen afde-
ling of Humanitas-stich- 

ting. 
Zo iemand was Maarten 
Poortenaar. Tien jaar 
lang maakte hij in ver-
schillende functies deel 
uit van het bestuur van  

de Stichting Humanitas 
voor verstandelijk ge-
handicaptenzorg - nu 
DMH, de Stichting Hu-
manitas voor Dienstver-
lening aan mensen met 
een handicap. Hij nam 
in dat bestuur nooit een 
overheersende positie 
in, maar als hij het 
woord nam was dat om-
dat hij iets te zèggen 
had. Zijn woord had ge-
zag, terwijl hij met zijn 
onderhuidse humor me-
nige netelige situatie 
wist op te lossen. 
Met grote geestkracht  

heeft hij tot de laatste 
vergadering deelgeno-
men aan het bestuurs-
werk. Tot het laatst toe 
bewonderenswaardig 
helder en toegewijd. 
Toen de vice-voorzitter 
van Humanitas DMH 
hem begin januari voor 
het laatst sprak waren 
zijn afscheidswoorden: 
`Ga door met de goede 
werken'.Die opdracht 
ter harte nemen is de 
beste eer die wij hem 
kunnen bewijzen. 
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Rectificatie 

In het vorige nummer 
van Van Mens tot Mens 
staat op pagina 9 pro-
fessor dr. Th. Hart de 
Ruyter per abuis om-
schreven als kinder-
psycholoog, maar hij 
was in beschreven pe-
riode hoogleraar in de 
kinder- en jeugdpsy-
chiatrie aan de Rijks 
Universiteit Groningen. 



Humanitas doet Nederland verstelt staan 

Een huis dat zich voortdu-
rend aanpast aan zijn be-

woner, dat lijkt wel een 
uitvinding van Willy Wor-

tel. Ze bestaan echt, dat 
soort huizen en ze staan 

in Rotterdam. Maar er zijn 
geen briljante uitvinders 
aan te pas gekomen. Ge-

zond verstand heeft ge-
leid tot de bouw door de 
Stichting Humanitas van 

zogenaamde levensloop-
bestendige woningen. 
Het hele land verbaast 

zich over het vernuft van 
de initiatiefnemer. 

Is het einde van het 
bejaardenhuis nabij? 

L 
	

Jet komt niet vaak voor dat 
mensen uit een verzor-
gingshuis op zichzelf gaan 
wonen. Maar in Rotterdam 

gebeurt het. Aagje Bout woonde 
een kwart eeuw in een verzorgings-
huis voordat zij naar het Akropolis-
complex van de Stichting Humanitas 
verhuisde. Daar staan de zoge-
naamde levensloopbestendige wo-
ningen, appartementen die zodanig 
zijn ingericht dat mensen er onge-
acht hun lichamelijke tekortkomin-
gen hun hele leven kunnen wonen. 
De woningen zijn uitgerust met al-
lerlei speciale hulpmiddelen die het 
de bewoner mogelijk maken om 
zelfstandig te functioneren. Dat is 
een uitkomst voor mensen die bang 
zijn dat ze naar het bejaardenhuis 
moeten als ze zeventig worden en 
naar het verpleeghuis als ze tachtig 
zijn. Het aardige van een levens-
loopbestendige woning is dat hij 
geschikt is om met partner te bewo-
nen. 

Stoelen of banken 
Directeur Hans Becker van de stich- 
ting Humanitas doet weinig moeite  

zijn trots over dit project onder 
stoelen of banken te steken. 'Het 
zijn doodgewone woningwetwonin-
gen', zegt hij tegen de pers. 'IJ en ik 
zouden er ook kunnen wonen, met 
dat verschil dat we er kunnen blij-
ven wonen. Ook als we later in een 
rolstoel zouden belanden.' 
Het gaat in Rotterdam om een com-
plex van 103 woningen. Een derde 
is bestemd met mensen die een zo-
genaamde indicatie hebben van de 
AWBZ, zeg maar mensen die nor-
maal gesproken naar een verpleeg-
huis gaan. Andere mensen hebben 
een medische indicatie voor verzor-
ging, die dus naar een bejaarden-
huis mogen. De rest van de wonin-
gen is bestemd voor mensen die 
nog tip top in orde zijn. Vanaf 55 
jaar mogen zij in het complex wo-
nen. 
Ogenschijnlijk gaat het hier om 
doorsnee appartementen. Maar het 
geoefende oog ziet al snel dat er al-
lerlei snufjes zijn waar de gemid-
delde Nederlander het zonder moet 
stellen. Zo zijn er geen drempels, 
het aanrecht en de kastjes zijn in 
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hoogte verstelbaar, kranen en deu-
ren zijn uiterst licht bedienbaar en 
er zijn alarmknoppen. Allerlei voor-
zieningen buiten de deur liggen on-
der handbereik. Medische hulp en 
thuiszorg staan op afroep op de 
stoep. Dat is tenminste de bedoe-
ling. Maar ook andere voorzienin-
gen zijn vlakbij, zoals een restau-
rant en een kapper. 

ly 

e  1 
Lustoord 
Dit is voor menige bejaarde, maar 
ook voor mensen met een lichame-
lijke handicap, een lustoord. Men-
sen die slecht ter been zijn, die in 
een rolstoel zitten of met andersoor-
tige aandoeningen, hebben de 
grootste moeite met handelingen 
waar fitte stervelingen hun hand 
niet voor omdraaien. Opstaan van 

een doorsnee toilet is een martel-
gang, een verblijf in bad kan zon-
der hulp wel eens tot in de late uur-
tjes duren en een aanrecht is even 
onbruikbaar als een draaibank voor 
een technische leek. Wie niets man-
keert, kan het zonder hulpmiddelen 
stellen. Maar voor wie later gebre-
ken krijgt, kunnen in een handom-
draai tal van aanpassingen worden 
gerealiseerd. 
Directeur Becker ziet dit als zo'n 
ideale situatie dat wat hem betreft 
het verzorgingshuis en het ver-
pleeghuis rijp zijn voor de sloopha-
mer. Ze zijn toch niet meer nodig nu 
er andere oplossingen zijn voor de 
oude dag? Waarom zou je nog een 
apart tehuis gaan wonen. Heb je 
zorg nodig, dan moet je naar het 
bejaardenhuis. Heb je daar te veel 
zorg nodig, dan moet je naar het 
verpleeghuis. Daar kun je niet eens 
met je partner wonen. De levens-
loopbestendige woning draagt op 
en top de humanistische visie uit 
van het maken van eigen keuzen en 
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het streven naar zelfstandigheid. 
Aanvankelijk had het College van 
Ziekenhuisvoorzieningen nogal wat 
moeite met dit concept. Vooral na-
dat vertegenwoordigers er een 
kijkje hadden genomen. De hoogte 
van de plafonds, het ontbreken van 
voorgeschreven vlinderbaden, een 
centrale keuken ontbrak... 

Vlinderbad 
Hoewel een vlinderbad in verzor-
gingsland al als verouderd geldt, 
waren dit soort vermeende tekort-
komingen voor het college aanlei-
ding een negatief advies te ver-
strekken aan het toenmalige minis-
terie van WVC. Maar staatssecre-
taris Simons negeerde dat advies. 
Welke toekomst er voor de levens-
loopbestendige woning in het ver-
schiet ligt, is ook voor de beleids-
makers een raadsel. Extramurale 
zorg, dat wil zeggen zorg en verple-
ging die buiten de deuren van een 
instelling worden verschaft, ligt op 
het gebied van de wetgeving ge-
compliceerd. De zorg valt onder 
verantwoordelijkheid van het minis-
terie van VWS. Maar huisvesting is 
een zaak voor het ministerie van 
VROM. Kant en klare richtlijnen die 
op grootschalige bouw van levens-
loopbestendige woningen van toe-
passing zijn, ontbreken nog. De tijd 
zal het leren. Vooralsnog staan de 
103 woningen van Humanitas als 
een pronkstuk van logica en gezond 
verstand in Rotterdam. 

HENK VLAMING 
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Ministerie van 
vws 

gaa: djt 
be'rl:atiror?' 
`Dit gaat een verder dan senio-
renwoningen', zegt woordvoer-
der Jan Baneke van het ministerie 
van VWS. 'Dat is een prima ont-
wikkeling voor ouderen en ge-
handicapten. Het is fantastisch als 
je mensen zo lang zelfstandig kan 
houden. Wij vinden het dan ook 
een prima concept. Maar de grote 
vraag is de financiering. Hoe kun 
je een levensloopbestendige wo-
ning financieel inpasbaar maken? 
Zo lang zorg en verpleging bin-
nen een verzorgings- of een ver-
pleeghuis plaatsvinden, dan zijn 
wonen en zorg niet gescheiden. 
Maar bij dit project vindt een 
scheiding plaats tussen wonen en 
zorg. Ook de financiering is ge-
scheiden. Die van het woonge-
deelte is een zaak van het minis-
terie van VROM. Dat kan nog een 
probleem gaan worden bij het 
creëren van levensloopbesten-
dige woningen. Want betaalt het 
ministerie van VROM al die extra 
voorzieningen of moet je daar-
voor allerlei andere potjes raad-
plegen? Er zijn ook andere vra-
gen. 

Provincie Zuid-Holland 

'De bchoefte :Is er: 
`Of ik er zelf zou willen wonen?' 
Even aarzelt G. Looijenga, verbon-
den aan de afdeling Welzijn van 
de provincie Zuid-Holland. 'Wel 
als ik zorgbehoevend zou zijn 
maar anders niet. Maar het zijn wel 
mooie woningen: een eigen woon-
kamer, slaapkamer en keuken. Ik 
heb ze zelf gezien. Deze woningen 
zijn toegankelijk voor mensen 
vanaf 55 jaar. Ik ben heel be-
nieuwd of er ook mensen op af zul-
len komen die nog geen indicatie 
voor verzorging of verpleging 
hebben. Dat neemt niet weg dat 
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wij het een heel leuk concept vin-
den, juist vanwege de diversiteit 
van de woningen. Wij zijn heel 
sterk voorstander van zorg aan 
huis. Het leuke van dit project is 
dat mensen daarbij zelfstandig 
blijven wonen. Ik heb heel lo-
vende reacties gehoord. Kennelijk 
leeft de behoefte aan zelfstandig-
heid bij ouderen toch wel. Wij zul-
len dit soort initiatieven ondersteu-
nen, maar je moet uitkijken om het 
concept van de levensbestendige 
woningen op iedereen te projecte-
ren.' 



Hoe vitaal is 
Humanitas? 

Ik denk van wel. Neem Humani-
tas. Na dik vijftig jaar zijn we 
volop bezig met nieuwe ideeën, 

nieuwe initiatieven, nieuwe men-
sen. We hebben gemerkt dat een-
zaamheid een probleem is van veel 
ouderen, maar niet van ouderen al-
leen. We hebben zopas meer dan 
f 80.000,- bijeen gebracht om een 
nieuwe start te geven aan het opzet-
ten van sociale pensions voor men-
sen zonder huis of thuis. Mensen die 
het misschien over een tijdje weer 
zelfstandig redden als Humanitas ze 
een steuntje in de rug kan geven. 
We gaan jonge gezinnen met kleine 
kinderen een hand toesteken met 
een Nederlandse versie van het En-
gelse Home Start, een vorm van ge-
zinsbegeleiding door vrijwilligers. 
We overleggen met elkaar wat we 
kunnen doen om mensen die lang-
durig zonder werk zijn weer in de 
samenleving op te nemen. Veel ba-
nen zullen we als Humanitas niet 
kunnen creëren, maar wèl kunnen 
we mensen de kans geven hun ge-
voel van eigenwaarde terug te win-
nen. Desnoods als zeer gewaar-
deerde vrijwilliger. 
Er zijn in 1995 ook veel nieuwe be-
stuurders bijgekomen. In de Afde-
lingen en de Districten, maar ook in 
het hoofdbestuur. De Stichting Be-
drijven & Humanitas levert een be-
langrijke bijdrage aan deze aanwas. 

Om de slag-vaardigheid te vergro-
ten hebben we tien Gewesten ver-
vangen door vijf Districten. We 
hebben extra geld vrijgemaakt om 
die Districten in staat te stellen aan 
het werk te gaan. Daar moeten 
nieuwe projecten uit te voorschijn 
komen. Opgezet door de Districten 
zelf, in samenwerking met hun Af-
delingen. Met die projecten kunnen 
zij bewijzen wat ze waard zijn, hun 
vitaliteit opbouwen. Hoe sterker die 
vitaliteit groeit, hoe meer nieuwe 
ideeën te voorschijn zullen komen. 
Daarmee moet ook de aantrek-
kingskracht voor vrijwilligers, voor 
leden en voor donateurs weer 
groeien. En dat is hard nodig: in 
1996 wonnen wij 725 nieuwe leden, 
maar we moesten er ook 1218 van 
de ledenlijst afvoeren. De meesten 
omdat zij in de loop van dat jaar 
overleden of omdat zij de contribu-
tie niet langer konden opbrengen, 
hoe laag die ook is in vergelijking 
met veel andere organisaties. 
Vitaliteit komt niet uit de lucht 
vallen. Je moet er aan werken. 
Mopperen over een tekort aan vrij-
willigers helpt niet. Je moet ze zoe-
ken. Je moet mensen vragen een 
bepaalde taak op zich te nemen, 
voor een bepaalde tijd of voor een 
bepaald aantal uren per week. 
Mopperen over een tekort aan le-
den en donateurs helpt niet. Je moet 

Uit de ouderenzorg is be-
kend dat mensen langer 

vitaal blijven als je ze niet 
alles uit handen neemt. 

Zelf je bed opmaken zo-
lang het kan. Zelf je thee 

inschenken zolang de pot 
niet uit je handen valt. 

Zelf aan het werk met de 
gebruiksaanwijzing van 

je TV als er weer nieuwe 
zenders op de kabel zijn. 

Want wie veel zelf 
doet leeft langer en 
vooral plezieriger. 

Zou dat ook gelden voor 
verenigingen? En voor 

besturen? 

ze werven. Niet bang zijn om men-
sen te vragen lid of donateur te wor-
den en ze dan uitleggen waarom 
dat nodig is. 
Mopperen over een tekort aan geld 
helpt niet. Voor goede zaken is 
meestal wel geld te vinden. Je moet 
er moeite voor doen, soms veel 
moeite. Denk niet alleen aan de 
overheid. Er zijn instellingen die 
fondsen werven voor goede doelen. 
Er zijn bedrijven die plaatselijke 
initiatieven willen ondersteunen. Er 
zijn nog altijd mensen, die de mo-
gelijkheid hebben forse donaties te 
doen, tijdens of na hun leven. 
We zullen het een moeten doen en 
het ander niet laten. Dan bewijzen 
we pas goed dat Humanitas een vi-
tale vereniging is, zijn plaats waard 
in de Nederlandse samenleving. 
Ook na nu al weer meer dan 50 jaar. 

GEORGE BROUWER 
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Verzorgingshuis voor bejaarde kunstenaars 

`De meeste inspiratie doe '1,< op 
in de kroeg.' 

Aan een piepklein 
weggetje in Laren staat 

een vanaf de weg onop-
vallend onderkomen. 

Het had een jeugdher-
berg kunnen zijn, een 

cultureel centrum of een 
congrescentrum. 

Het is een verzorgings-
huis voor bejaarde 

wetenschappers en 
kunstenaars die op hun 
oude dag hun creatieve 

werk voortzetten. 
Een bijzondere loot van 

de HBB. 

De binnenkomende bezoeker 
stuit niet op een receptio-
niste, maar op een expositie 

van schilderijen. Een kwieke dame 
stapt door de hal. Een lid van het 
personeel? Nee, een bewoonster. 
Als hier sprake is van een levens-
avond, is het wel een zomerse 
avond. Alle bewoners van dit ver-
zorgingshuis zijn hard aan het werk: 
schilderen, musiceren, dichten en 
zelfs reizen. Geen chagrijnige ge-
zichten maar nieuwsgierige blik-
ken, een opgestoken hand als 
groet, de blik fier vooruit. 
`We hebben hier een bewoner die 
regelmatig naar Amerika vliegt', 
zegt directeur W. van Spronsen. 
`Als de rolstoel niet op tijd klaar-
staat, kan ik rekenen op een boze 
brief. Lichamelijk is dat reizen 
moeilijk voor hem. Maar mensen 
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hebben hier een enorme geeste-
kracht. Lichamelijke gebreken hoe-
ven geen barrière te zijn om actief 
te zijn.' 

Een roeping 
Nagenoeg alle bewoners vertonen 
dezelfde reactie. Het is de gewoon-
ste zaak van de wereld dat je bezig 
bent. Kunst is geen werk, het is een 
roeping. 'Daaraan moet je gehoor 
geven.'Dat doen ze dan ook met 
overtuiging, de bewoners van het 
Rosa Spierhuis. In dit verzorgings-
huis in Laren wemelt het van de be-
jaarden met een opmerkelijke le-
venslust. Alsof het tehuis is ge-
bouwd op de bron der jeugd. Het 
tehuis is dan ook niet zo maar een 
bejaardenoord, maar eentje dat 
speciaal bestemd is voor gepensio-
neerde wetenschappers, schrijvers 



Het Rosa Spierhuis 
Het initiatief voor het Rosa Spier-
huis dateert uit 1960 en is een idee 
van de bekende harpiste Rosa 
Spier. Zij was al aardig op leeftijd 
toen zij nog steeds concerten in 
den lande gaf. Maar tegelijk had 
zij behoefte aan verzorging en 
contact met andere kunstenaars, 
ten einde haar inspiratie niet te la-
ten verbleken. Samen met haar 
vriendin Henriëtte Polak, echtge-
note van de wijsgeer Leo Polak, 
richtte zij in 1963 de Rosa Spier 
Stichting op. In 1969 werd het 
Rosa Spierhuis geopend door 
Henriëtte Polak en de toenmalige 
minister van maatschappelijk 
werk Marga Kompé. Het was een 
van de eerste instellingen van de 
HBB. Net  als er speciale tehuizen 
zijn voor mensen met aanpas-
singsmoeilijkheden, is er ook een 
verzorgingshuis voor deze doel-
groep. De overheid verbindt aan 
het bestaan van het tehuis de 
harde voorwaarde dat het uitslui-
tend toegankelijk is voor actieve 
kunstenaars en wetenschappers. 

De speciale voorzieningen die de 
instelling biedt, komen van dona-
teurs. Rosa Spier maakte de ge-
waarwording van haar geestes-
kind niet meer mee. 

en kunstenaars. Zij voldoen allen 
aan één belangrijke voorwaarde: zij 
zetten hun creatieve leven voort zo 
lang zij kunnen. Het Rosa Spierhuis 
stelt hen daartoe in de gelegenheid. 
Alle bewoners hebben de beschik-
king over eigen ateliers en wer-
kruimtes. 
'Mijn werk is veranderd', mijmert 
schilder Andries Frederiks, zonder 
overigens aan te geven wat er an-
ders is. Maar dat blijkt wel uit zijn 
atelier. Daar waar vroegere kunst-
stukken beeldend waren, ogen de 
jongste creaties abstract. 'Maar ik 
heb zo veel verschillende dingen 
gemaakt', bagatelliseert Frederiks. 
'Ook postzegels. Of deze omgeving 
mij inspireert? Elke omgeving in-
spireert. Maar het beste kan ik wer-
ken in de kroeg. Dagen kan ik daar 
doorbrengen.' Hij lacht vergenoegd 
bij de gedachte. Deze man is het 
absoluut niet aan te zien dat hij 89 
is. 'Ik maak nog steeds cartoons van 
pastoors', zegt hij. 'Die blijven het 
altijd doen.' 
Hoewel Albert Frederiks een oude, 
kleine man is, komt hij verbazing-
wekkend vitaal voor de dag. Kras is 
niet het goede woord. 

Aankomende negentiger 
Zijn uitstraling doet hem eerder op 
een late zestiger lijken dan op een 
aankomende negentiger. Toch is hij 
geen uitzondering. De cineast Bert 
Haanstra met zijn karakteristieke 
witte kuif en dito snor, zwaait des-
gevraagd vrolijk met zijn ooit be-
haalde Oscar, de hoogste filmbe-
kroning. Zijn werkplaats puilt uit 
van de filmrollen.'Wetenschappers 
en kunstenaars die gepensioneerd 
zijn, kunnen hun werk niet loslaten', 
zegt directeur Van Spronsen. 'Inko-
men is geen drijfveer. Innerlijke 
drang is het motief. Als je sterft, 
sterf je als kunstenaar. Dat heeft ini-
tiatiefneemster Rosa Spier aan den 
lijve gevoeld. Die moest tot op hoge 
leeftijd haar harp nog overal mee 
naar toe slepen.'De laatste tijd moet 
Van Spronsen selectief zijn met de 
belangstelling voor het verzor-
gingshuis. Zelfs de Japanse televisie 
komt op bezoek. Ondanks hun vro-
lijke en open houding, zijn de be-
woners zeer op hun privacy ge-
steld. Bij zijn rondleiding waagt de 
directeur het dan ook niet om zo 
maar een deur open te gooien. 

Elitaire omgeving 
Toch bekruipt je het gevoel van een 
elitaire omgeving. Al die mensen  

met hun ateliers en hun werkruim-
tes. Een willekeurige oudere in een 
verzorgingshuis van een grote stad 
zou er vast van watertanden. 'Als je 
kunstenaar bent, ben je per defini-
tie elitair', meent Van Spronsen. 'In 
de goede zin des woords. Wil je rijk 
worden, dan moet je geen kunste-
naar worden. Maar arm of rijk, dat 
telt hier niet. De verzorgingsprijs is 
gelijk aan die van andere verzor-
gingshuizen. Alleen doordat wij do-
nateurs hebben, vaak mensen uit de 
artistieke wereld, kunnen wij extra 
voorzieningen aanbrengen, zoals 
een concertzaal en geïsoleerde stu-
dio's. Wij kunnen geen beroep 
doen op een extra potje van het mi-
nisterie van WVC.' 
Jaren is Van Spronsen directeur ge-
weest van een gewoon verzorgings-
huis. 'Daar waren weer andere za-
ken toegevoegd', zegt hij. 'Het was 
een uitstekend tehuis. Maar daar 
had je ook te maken met een an-
dere doelgroep. Ik ga er van uit dat 
je klantgericht te werk moet gaan in 
een verzorgingshuis als je kwaliteit 
wil leveren. Kwaliteit wil hier iets  

anders zeggen dan in een tehuis 
voor doofstommen. Een tehuis in 
een dorp is anders dan eentje in de 
stad omdat er verschillende mensen 
wonen. Je moet niet onderling gaan 
vergelijken, maar kijken naar de 
bewoners van een instelling en naar 
wat zij graag willen.' 
Voor de bewoners is het Rosa Spier-
huis de laatste haven. Zelfs als zij 
niet meer in staat zijn om kunst te 
beoefenen, hoeven zij niet naar een 
verpleeghuis. De schilderes Ina 
Hooft werd op latere leeftijd blind. 
Ook de etser Henri van Keuningen 
had intensieve verzorging nodig. 
De wetenschap om tot het einde toe 
te worden opgevangen in een ei-
gen, vertrouwde omgeving maakt 
dat de bewoners zich volledig op 
hun roeping kunnen toeleggen. 
'Het is hier mieters', zegt Albert 
Milhado, sinds twee jaar bewoner 
van het Rosa Spierhuis. 'Ik ben heel 
blij dat ik hier de mogelijkheid 
krijg om actief te blijven. Als ik 
soms iets voor u kan doen...?' 

HENK VLAMING 
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111.222.4 
Daklozen 

Humanitas geeft om en voor dak- en thuislozen 

Leden en donateurs van 
Humanitas hebben zich 
van hun beste kant laten 
kennen. In korte tijd heb-
ben zij een bedrag van 
f 83.389,48 bijeenge-
bracht om een nieuwe im-
puls te geven aan het werk 
van Humanitas voor thuis-
en huislozen. Een gran-
dioze reactie op een brief 
van de voorzitter van Hu-
manitas met het verzoek 
om een eenmalige bij-
drage.Elke strenge winter 
weer wordt Nederland ge-
confronteerd met het pro-
bleem van mensen die op 
straat leven. Dat probleem 
bestaat natuurlijk altijd al, 
maar strenge winters ma-
ken het extra zichtbaar. 
Mensen die in portieken 
slapen, mannen en vrou-
wen die vergeefs probe-
ren een plekje te vinden in 
overvolle nachtverblijven,  

het bestaat allemaal, ook 
in Nederland. 
Maar als we het hebben 
over huis- en thuislozen 
gaat het niet alleen om wat 
we zo makkelijk 'zwer-
vers' noemen. Het gaat 
ook om mensen die van de 
ene dag op de andere op 
straat komen te staan door 
echtscheiding, ruzie in 
huis, brand of andere cala-
miteiten. En het gaat om 
mensen die na een lan-
gere periode zonder ei-
gen dak boven het hoofd 
bereid en in staat zijn om 
hun uitzichtloze bestaan 
de rug toe te keren en te 
proberen terug te keren in 
wat we gemakshalve de 
`normale' maatschappij 
noemen. In 1991 heeft Hu-
manitas een draaiboek ge-
publiceerd voor de opzet 
van een sociaal pension. 
Inmiddels kent Humanitas  

opvangmogelijkheden 
voor huis- en thuislozen in 
Enschede, Hengelo en 
Den Bosch. 
Naar aanleiding van de 
geslaagde financiële actie 
heeft een ad hoc werk-
groep nu een actieplan 
ontwikkeld om vanuit Hu-
manitas meer concrete bij-
dragen te leveren aan het 
oplossen van de nood van 
mensen, die om wat voor 
reden ook enige tijd on-
derdak en ondersteuning 
nodig hebben om weer op 
eigen benen verder te 
kunnen. Daartoe wil zij 
met de nu beschikbaar ge-
komen gelden een lande-
lijk Steunpunt Maatschap-
pelijke Opvang opzetten, 
dat samen met districten 
en afdelingen kan werken 
aan uitbreiding en kwali-
teitszorg van voorzienin-
gen voor maatschappe- 

lijke opvang vanuit Huma-
nitas. Met medewerking 
van een kleine advies-
groep van deskundigen 
moet dit steunpunt ge-
richte begeleiding kunnen 
bieden aan de drie be-
staande voorzieningen, 
drie lopende initiatieven 
in Almelo, Gouda en 
Amersfoort ondersteunen 
en analyseren waar 
nieuwe initiatieven van 
Humanitas gewenst en uit-
voerbaar zijn. Daarnaast 
kan het steunpunt samen 
met de adviesgroep wer-
ken aan de verdere ont-
wikkeling van de speci-
fieke Humanitas-aanpak 
van de maatschappelijke 
opvang, zoals de dak- en 
thuislozenzorg in over-
heidstermen heet. Dit ac-
tieplan zal op korte termijn 
aan districten en hoofdbe-
stuur worden voorgelegd. 

Zor. stad van Nederland 

`Parelfonteiners' 

Oisterwijk is door een 
jury aangewezen als de 
`Zorgstad van Neder-
land'. De aanleiding 
daartoe is het project 'De 
Parelfontein', gericht op 
het vergroten van de zelf-
redzaamheid van oude-
ren, chronisch zieken en 
gehandicapten. Met dit 
project wil Oisterwijk 
mensen uit deze groep er 
toe brengen met hun ei-
gen ervaringen lotgeno-
ten te helpen. Dat kan 
gaan om begeleiding bij 
noodzakelijke bezoeken 
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aan instanties - misschien 
wel een eufemisme voor 
het vergroten van de 
weerbaarheid van men-
sen in een kwetsbare si-
tuatie tegenover instellin-
gen waarvan zij min of 
meer afhankelijk zijn. Het 
kan ook gaan om assis-
tentie bij problemen met 
werk of bij het opzetten 
van een eigen onderne-
ming, zo laat de organi-
serende Nationale Com-
missie Chronisch Zieken 
in een persbericht weten. 
Wat dichter bij de dage- 

lijkse werkelijkheid: ook 
bijvoorbeeld het helpen 
van een reumapatiënt bij 
het schrijven van een 
brief wordt tot de doel-
stellingen gerekend. De 
deelnemers aan het pro-
ject worden Parelfontei-
ners' genoemd omdat de 
gemeente Oisterwijk 
hoopt dat het aantal deel-
nemers zich 'als een fon-
tein zal uitbreiden'. De 
prijs is aan de gemeente 
toegekend om daarmee 
de aandacht te vestigen 
op de mogelijkheden van  

gemeenten om de woon-
en leefsituatie van chro-
nisch zieken te verbete-
ren. Eervolle vermeldin-
gen gingen naar Deurne, 
dat de vrijwilligers- en 
mantelzorg beter wil af-
stemmen op de behoef-
ten van patiënten en naar 
Groningen, dat mensen 
die informatie zoeken 
over onder meer zorg, 
voorzieningen, wetge-
ving en werk aan één lo-
ket wil opvangen. Zoals 
trouwens vele gemeen-
ten. 



Subsidie 

Kortingen voor Humanitas gedeeltelijk 
teruggedraaid 

In de begroting van het 
Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en 
Sport komt Humanitas 
niet meer afzonderlijk 
voor. De subsidie voor 
de landelijke taken van 
de vereniging is al en-
kele jaren verstopt in de 
rijksbijdrage aan de som, 
de Samenwerkende Or-
ganisaties Maatschappe-
lijk activeringswerk. En 
die rijksbijdrage zou, 
volgens de plannen van 
staatssecretaris Erica 
Terpstra, met ingang van 
1996 worden beëindigd. 
Humanitas en enkele an-
dere partners in de som 
hebben zich krachtig in-
gespannen om de 
Tweede Kamer er van te 
overtuigen dat het rigo-
reus schrappen van deze  

subsidie geen goede 
zaak was. Aan jaarlijkse 
kortingen waren we al 
gewend. Om de rijkssub-
sidie niet te verspelen 
waren Humanitas en de 
andere instellingen al ak-
koord gegaan met de 
door het ministerie op-
gelegde verplichting 
deel te nemen aan de 
som, volgens het ministe-
rie bedoeld om de sa-
menwerking te bevorde-
ren en doublures in het 
werk te beperken. Een 
van de gevolgen van die 
opgelegde verplichting 
was, dat vrijwel geen Ka-
merlid meer helder zicht 
had op het doel van de 
aan de som verstrekte 
subsidiegelden.Toch is 
het gelukt de woordvoer-
ders van de voornaamste  

politieke partijen duide-
lijk te maken dat de 
maatschappelijke nade-
len van het volledig 
schrappen van de subsi-
die aan de som aanzien-
lijk groter zijn dan het fi-
nanciële voordeel. Het 
resultaat van de op de 
Kamer uitgeoefende 
druk was een motie van 
de drie 'paarse' woord-
voerders. In deze motie 
werd het kabinet ge-
vraagd de korting van 
100% gedeeltelijk terug 
te draaien. Het door de 
drie woordvoerders ge-
vonden compromis hield 
in, dat de helft van het 
oorspronkelijke subsi-
diebedrag beschikbaar 
blijft. Daarvan weer de 
helft als subsidie zonder 
meer, mits voor de an- 

dere helft projectvoor-
stellen worden inge-
diend. Dat laatste wel-
licht om de Kamer nog 
enig zicht te geven op de 
besteding van de subsi-
diegelden. Die motie is 
aanvaard. Staatssecreta-
ris Terpstra heeft te ken-
nen gegeven bereid te 
zijn moties als deze uit te 
voeren, mits de extra 
kosten zouden worden 
gedekt door extra bezui-
nigingen op andere pos-
ten. En daar heeft de Ka-
mer voor gezorgd. Als 
consequentie van een en 
ander moet de bezetting 
van het landelijk bureau 
van Humanitas nog 
steeds worden inge-
krompen, maar iets min-
der rigoureus dan in eer-
ste instantie verwacht. 

Kortin• 

Gevraagd: ervaringen met kortingen op de zorg 

U hebt al jaren lang recht 
op huursubsidie maar in-
eens krijgt u veel minder 
zonder dat er iets in uw si-
tuatie is veranderd. U hebt 
hulp van de thuiszorg en 
krijgt bericht dat u meer 
moet betalen of dat een 
deel van de hulp waar u 
aan gewend bent Met meer 
wordt verleend. Uw moe-
der woont in een verzor-
gingshuis en hoort dat ze 
zelf haar bed moet opma-
ken omdat er geen geld 
meer is voor voldoende 
verzorgsters. Allemaal  

voorbeelden van de gevol-
gen van kortingen op de 
zorg. Het kan gaan om de 
Wet Voorzieningen Ge-
zondheidszorg of de bud-
getten voor het bejaarden-
huis, de decentralisatie van 
de WAO of het aanpassin-
gen van vergoedingen 
door het ziekenfonds, 
nieuwe regels voor de 
huursubsidie of voor de bij-
standswet - er zijn altijd 
mensen die in de knel ko-
men. De redactie van Van 
Mens tot Mens wil daar 
aandacht aan besteden. Dat  

is echter alleen mogelijk 
als zij beschikt over con-
crete voorbeelden. Belang-
rijk is daarbij dat het gaat 
om voorbeelden van een 
juiste toepassing van wet of 
regelgeving, niet om ver-
keerde toepassingen. Het 
gaat er ons ook niet om 
voorbeelden van proble-
men die dagelijks in de 
krant staan. Ons doel is 
juist die knelpunten zicht-
baar te maken die niet di-
rect voor de hand liggen, 
bij voorbeeld omdat zij 
vooral een gevolg zijn van  

de samenloop van verschil-
lende kortingen.Individu-
ele adviezen kan de redac-
tie niet geven. Individuele 
problemen kan de redactie 
ook niet oplossen. Wij zul-
len ons vooral richten op 
die knelpunten, die tot dus-
ver aan de aandacht zijn 
ontsnapt. Brieven met zo 
mogelijk korte, feitelijke 
informatie kunt u richten 
aan de redactie van Van 
Mens tot Mens, postbus 71, 
1000 AB Amsterdam. Zet op 
de (voldoende gefrankeerde) 
envelop: kortingen. 



100 jaar Weezenkas 
Over de geschiedenis van de vrijdenkerij in Neder-
land is betrekkelijk weinig bekend. Onderdeel van 
die beweging is de Weezenkas, opgericht in 1896. 
Dat is dus honderd jaar geleden. Juist omdat zo wei-
nig bekend is over de organisaties van de vrijden-
kers heeft de Weezenkas aan Piet Hoekman en Jan-
nes Houkes gevraagd te onderzoeken wat de achter-

gronden waren van de oprichting van de Weezenkas 

en  
hoe deze zich in de loop van de tijd heeft ontwik- 

. 	wetenschappelijk publika- 

tie van beide sociologen in een boek, dat wordt uit-
gegeven in samenwerking met de Stichting Beheer 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te 
Amsterdam. 
Het boek zal op 2 maart a.s. worden gepresenteerd 
aan het eind van de themamiddag 'Na 100 jaar terug 
naar af?' in Utrecht. 
Informatie over deze bijeenkomst: 0512-51.48.54. Het 
boek komt in de boekhandel en gaat waarschijnlijk 
f 58,- kosten. 

keld. Het resultaat is 

Nieuwe projecten 

Het Fonds Stimulering Activiteiten in 1995 
Afdelingen van HuHumanitas
die nieuwe projecten aan- 
pakken, kunnen een be-
roep doen op een finan-
ciële bijdrage uit het Fonds 
Stimulering Activiteiten. In 
1995 werd uit dit fonds aan 
afdelingen en districten 
een bedrag ter beschik-
king gesteld van in totaal 
f 63.550,- plus garanties tot 
in totaal f 43.733,-. Waar 
werd dat geld voor gege-
ven en aan wie? 

* Het district Noord kreeg 
garanties tot f 9.000,- 
voor de ontwikkeling van 
een gesprekscyclus voor 
ouders die in het verle-
den zelf zijn mishandeld 
en tot eenzelfde bedrag 
voor het ontwikkelen van 
een gesprekscyclus voor 
pleegkinderen. 

* De afdeling Lelystad-Dr-
onten kreeg f 4050,- plus 
een garantie van f 1200,- 
voor een viertal projec-
ten: het op gang brengen 
van een informele con-
tactgroep, vriendschap-
pelijk huisbezoek, steun 
bij rouwverwerking en 
Over Wonen van Oude-
ren Gesproken. 

* De afdeling Almere-Zee- 

wolde had voor dezelfde 
vier projecten iets meer 
nodig en kreeg f 4675,- 
plus eveneens f 1200,- 
als garantie. 

* Het district Noordwest 
vroeg en kreeg f 1800,- 
om nazorg te kunnen ont-
wikkelen voor deelne-
mers aan kinderkampen. 

* De afdeling Noordwest 
Overijssel kreeg f 500,- 
om de deelname aan de 
actie Frisse Lucht op 
gang te brengen. 

* De afdeling Groningen 
kwam met een project-
plan voor het op geheel 
nieuwe wijze betrekken 
van vrijwilligers bij het 
geven van sociale steun 
aan vluchtelingen en 
asielzoekers, waarvoor 
aanzienlijke bijdragen 
afkomstig zijn van der-
den (o.a. de overheid). 
Bijdrage uit het Fonds: 
gedurende drie jaar tel-
kens f 5000,-, mits de 
bijdragen van derden in-
derdaad binnenkomen. 

* Aan de afdeling Ooststel-
lingwerf voor de aan-
vangskosten van een 
project Terminale Thuis-
zorg: f 1700,- 

* Voor de opening van een  

nieuw Gezinsvervangend 
tehuis in Den Haag: 
f 1000,- 

* Aan de werkgroep Wa-
tersport Gehandicapten 
Paterswoldse Meer voor 
PR-activiteiten en enkele 
noodzakelijke vervangin-
gen f 10.000,- plus een 
garantie gedurende drie 
jaar van telkens f 5000,- 

* Aan de afdeling Eemland 
als garantie voor de kos-
ten van een eigen kan-
toorruimte gedurende de 
eerste drie jaar een ga-
rantie van in totaal 
f 3633,33 

* Aan de afdeling Emmen 
voor de startkosten van 
een project rouwbege-
leiding een garantie van 
f 3500,- 

* Aan de afdeling Alkmaar 
voor de startkosten van 
een project vrijwillige 
terminale thuiszorg 
I.  3225,- 

* Aan de afdeling Noord-
Oostpolder voor het op 
gang brengen van een 
project vriendschappe-
lijk huisbezoek f 1600,- 
en voor de start van een 
OWOG-project een ga-
rantie van f 1200,- 

* En tenslotte aan het dis- 

trict Zuidwest voor het 
geven van een nieuwe 
impuls aan het project 
Frisse Lucht een bedrag 
van f 20.000,- 

Naast deze bijdragen aan 
nieuwe of vernieuwde 
projecten werd ter gele-
genheid van het 50-jarig 
bestaan een bijdrage in 
de viering van dit jubi-
leum gevraagd door en 
gegeven aan één district 
en aan 35 afdelingen. 
Daar was nog eens een 
bedrag mee gemoeid van 
f 34.067,- 
Waar komt al dat geld 
vandaan? In hoofdzaak uit 
de algemene middelen 
van de vereniging. Dat wil 
zeggen: uit de Nationale 
Sponsorloterij, rente, le-
gaten en andere schen-
kingen. Niet uit de contri-
buties en donaties: die 
zijn bestemd voor de nor-
male begrotingen van af-
delingen (55%), districten 
(10%) en hoofdbestuur en 
Landelijk Bureau (35%). 
Bijdragen zijn altijd wel-
kom op postgiro 582.000 
van Humanitas onder ver-
melding van 'Fonds Stimu-
lering Activiteiten'. 
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Zorgen voor een 
`kinderveilige omgeving' 

Elke dag van het jaar 
worden in ons land onge-
veer 150 kinderen onder 

de vijf slachtoffer van een 
ongeval in huis. Gevallen, 
bekneld, verbrand, bijna 
verstikt, vergiftigd of ver-

dronken, het gebeurt 
allemaal en misschien 
vaker dan wij denken. 

De grote vraag voor ou-
ders, grootouders, gast-
ouders en anderen: wat 

kan je er aan doen om het 
risico zo veel mogelijk te 

beperken? 

Alle risico's uitsluiten is onmogelijk. 
Kinderen leren uit ervaring. De taak 
van de volwassenen om hen heen is 
het opvoeden, toezicht houden en 
zorgen voor een zo veilig mogelijke 
omgeving. De Stichting Consument 

en Veiligheid geeft in de brochure 

fr"- 	̀Kinderveiligheid' `Kinderveiligheid' van het laatste 
een aantal sprekende voorbeel-
den. Geen plastic zakken of 
scherpe voorwerpen laten 

rondslingeren. Een veilige `kin-
dersluiting' aanbrengen op open- 
slaande ramen (een sluiting die 

/ het kind zelf niet open krijgt). Krui- 
ken en badwater nooit te 

warm maken. Traphekjes 
monteren waar het kind 
niet over kan klimmen, 

die het kind niet zelf open 
kan doen en waar het geen 
hoofdje doorheen kan ste-
ken. Giftige planten het huis 
uit of op plaatsen waar ook 
een ondernemend kind dat 
leert klimmen niet bij kan. 
Een fornuisrekje monteren 
dat voorkomt dat een kind 
pannen van het gas kan trek-
ken. Geen kopjes met hete 
thee of koffie op een tafeltje 
zetten waar het kind bij kan 

zonder te zorgen voor goed toezicht. 
Vloeistoffen die schadelijk kunnen 
zijn voor de gezondheid (en dat zijn 
er voor een klein kind heel veel!) ko-
pen in verpakkingen die een klein 
kind niet open kan krijgen. Lucifers 
en aanstekers buiten bereik van het 
kind houden. Het tuinhekje van een 
beveiliging voorzien die het kind niet 
kan openen zonder dat u het merkt. 
De walkant afschermen als uw tuin 
aan het water ligt. 

Onbestaanbaar 
Een omgeving zonder risico's blijft 
echter onbestaanbaar. Daarom is toe-
zicht noodzakelijk. Toezicht binnen 
gezichts- of gehoorsafstand. Dat laat-
ste is belangrijk als het kind toe is 
aan een fase waarin het behoefte 
krijgt aan ruimte om `ongestoord' zijn 
of haar gang te gaan. Naarmate een 
kind ouder wordt groeit ook de mo-
gelijkheid uit te leggen waarom het 
een wel mag en kan en het ander 
niet. Dat noemen we dan opvoeden...  
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de kleine, onberekenbare bewe 
ginkjes kenmerkend. De baby heeft 
nog weinig ervaring en weinig 
kracht om voorwerpen weg te du-
wen die pijn doen of ander gevaar 
opleveren (verstikking!). Al vanaf 
drie maanden wordt de baby sterk 
genoeg om zich om te rollen en vol-
doende nieuwsgierig om alles waar 
hij/zij bij kan in de mond te willen 
stoppen - de voornaamste methode 
van onderzoek in deze fase. Om-
streeks zes maanden beginnen de 
meeste baby's te kruipen en wordt 
het dus zaak de omgeving af te 
speuren naar gevaarlijke situaties 
laag bij de grond, maar ook op dé 
kans ergens af te vallen en dingen 
over zich heen te trekken. 
Naarmate het eerste levensjaar vor-
dert neemt de ervaring toe en groeit 
de lust om zelfstandig dingen te 
doen. De eerste stapjes worden ge-
zet, wat betekent dat het gebied dat 
een kind kan bereiken weer groter 
wordt - ook in de hoogte! 
Dat een peuter ergens op kan klim-
men houdt in dat hij er ook af kan 
vallen. Vanaf ongeveer anderhalf 
jaar groeit de eigen wil tegen de 
klippen op, we krijgen de protest-
fase met het risico een kind bij voor-
keur doet wat niet mag. Kan de ka-
chel ècht kwaad? Waarom zou je op 
een stoep moeten blijven? Bijt die 
hond en hoe lang kan je de kat aaien 
voor hij gaat krabben? Het verhaal 
is helder. De tips zijn voor bijna ie-
dereen uitvoerbaar. De omvang van 
de brochure is bescheiden: 28 pa-
gina's. En de prijs is bijzonder laag: 
u kunt de brochure `Kinderveilig-
heid' bestellen door f 4,- over te 
maken op postgiro 38.88.33 t.n.v. de 
Stichting Consument en Veiligheid 
in Amsterdam, onder vermelding 
van de titel. In dezelfde serie is ove-
rigens ook een brochure `Veilig op 
leeftijd' verschenen met tips voor 
ouderen. Zelfde prijs, zelfde wijze 

van bestellen. 
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Een leven lang 
achtel 

Negentien was Edgard 
van der Laar toen hij twee 

geweldsdelicten 
pleegde. Inmiddels zit hij 

21 jaar vast, ter beschik-
kinggesteld en nog altijd 

delictgevaarlijk. 
Chronisch delictgevaar-

lijk, zoals het in vak-
termen heet. Hij is een 

van de 72 chronische tbs-
gestelden in Nederland. 

De directeur van 
Veldzicht: 'Buiten gaat het 

vroeg of laat weer mis.' 
Zelf denkt Ed echter 

binnenkort de kliniek te 
kunnen verlaten. 

,Voor Edgard is het zijn 21ste zomer 
achter gesloten deuren. In 1973 ver-
moordde hij twee mensen. Behalve 
gevangenisstraf kreeg hij tbs opge-
legd, een maatregel van onbe-
paalde duur voor criminelen die 
vanwege een psychische stoornis 
niet (geheel) toerekeningsvatbaar 
zijn. Ed verbleef 19 jaar in de 
zwaarbeveiligde Van Mesdagkli-
niek in Groningen. Daar wist men 
zich geen raad meer met Ed. Tij-
dens verloven liep hij weg en hij 
gijzelde de geneesheer-directeur 
van de Van Mesdagkliniek. Twee 
jaar geleden werd hij overgeplaatst 
naar Veldzicht, de tbs-kliniek in 
Balkbrug, een uurtje rijden van 
Zwolle. 

Zijn cel op de intensive care afde-
ling meet hooguit veertien vier-
kante meter. Een bureau, een bed, 
een televisie en een stereotoren 
vullen de ruimte. Opvallend aanwe-
zig is de computer. Gehuurd bij de 
Wehkamp, zo vertelt Ed. Edgard 
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gesloten deuren 
zelf is klein van stuk, gedrongen. 
Zijn donkere ogen en haar verraden 
zijn Indische afkomst. Ondanks zijn 
40 jaren en zijn baard kan zijn ge-
zicht op slag veranderen in dat van 
een jochie. Met kinderlijk enthou-
siasme vertelt hij over de (weinige) 
uitstapjes die hij in groepsverband 
mag maken. Zijn emoties wisselen 
elkaar snel af; van vrolijkheid naar 
diepe woede, van verslagenheid 
naar groot enthousiasme. 

We praten in een kleine kamer die 
aan de recreatiezaal grenst. Een 
stm-er (sociaal-therapeutisch mede-
werker) houdt toezicht. Vanwege 
Ed's delictgevaarlijkheid is het mij 
niet toegestaan alleen met hem te 
praten. 
Als Edgard zijn verhaal vertelt lo-
pen verleden en heden in elkaar 
over en is de grens tussen fantasie 
en werkelijkheid niet altijd even 
duidelijk. 

'Ik zit hier al zo lang, al bijna 21 
jaar. Wat wordt er van een mens? Ik 
was een kind. Ik dacht: het is eigen-
lijk wel leuk, want nu heb ik einde-
lijk een eigen kamer. Maar toen 
dacht ik: ik hoor hier niet thuis, ik 
moet eruit. Ze zeiden tegen me: je 
bent toch sterk, jij kan er wel uitko-
men. En toen begon het eigenlijk.' 

Nu vindt Edgard dat hij bijna rijp is 
voor ontslag. Volgens de kliniek is 
en blijft hij gevaarlijk. De heer Pe-
rik, directeur van Veldzicht-Noord, 
verwacht op korte termijn geen 
beëindiging van Ed's tbs. `Edgard  

is een ernstig zieke man. Hij heeft 
een zware persoonlijkheidsstoornis 
met dissociatieve neigingen. Simpel 
gezegd: zoals hij de wereld ziet is 
niet de manier waarop de wereld 
doorsnee bekeken wordt. Hij kan 
daar heel creatief mee omgaan 
maar door zijn persoonlijkheids-
stoornis gaat hij daar heel destruc-
tief mee om. En dat is ook het ge-
vaarlijke.' 
Edgard zelf vindt dat allemaal wel 
meevallen. 'Ik vind dat de mensen 
hier goede taken verrichten zodat 
we weer terug kunnen naar de 
maatschappij. We moeten beter 
worden. Dat moet de patiënt zelf 
ook willen. Je moet wel meewerken 
aan de gedragstherapie. Ik zet me 
volledig in. Maar ja, mijn verleden, 
dat speelt altijd een grote rol. Ik wil 
dat wegdringen. Ik wil gewoon 
weer een net burgertje zijn en nor-
maal de stad in lopen. Niet dat ze 
zeggen daar heb je die persoon. Ik 
wil geen kaartje op m'n voorhoofd 
met `die heeft in Veldzicht gezeten'. 
Ik word ook al oud, ik ben al veer-
tig. Ik zit m'n hele leven al vast.' 

Ook voor chronische patiënten zo-
als Ed, zijn contacten met de buiten-
wereld van essentieel belang. Maat-
schappelijk werkers bezoeken re-
gelmatig de familie van tbs-ers en 
bekijken de sociale achtergrond. 
Soms leidt dat tot gezinstherapie of 
gezinsgesprekken. Bij Edgard is dat 
niet het geval. Eénmaal per jaar ko-
men zijn ouders op bezoek. Verder 
heeft hij nauwelijks contact met de 
wereld buiten de kliniek. Hij vult 
zijn dagen met arbeidstherapie en 
met zijn computer. 
Ed: 'Ik heb eigenlijk best wel wei-
nig. Ik heb alleen maar m'n ouders. 
Ze bellen mij nooit, ik bel hun altijd. 
Ze zijn moe. Ze zijn al zo vaak bij 
mij geweest en nu vragen ze steeds: 
"Ed, wanneer kom je thuis?" Ik 
moet meer contact hebben. De 
mens is een sociaal wezen. Ik heb  

nu contact met iemand van een 
kranteartikel, een meisje. Dat vind 
ik wel leuk; heb ik toch nog ie-
mand.' 

Een tbs-maatregel wordt niet van 
de ene op de andere dag beëin-
digd. Men laat de patiënt heel ge-
leidelijk aan de wereld buiten de 
muren wennen; eerst verlof onder 
begeleiding, dan onbegeleid verlof 

De rechter legt de 
laatre tijd steeds 

vaker tbs op 

om uiteindelijk bijvoorbeeld in een 
woonproject geplaatst te worden. 
Edgard mag niet meer met verlof. 
In 1993 was hij voor het laatst buiten 
de muren van de kliniek. En toen 
ging het mis. Ed: 'Het werd me in-
eens te veel. Twee bewaarders gin-
gen mee en zeiden tegen mij: kom 
we gaan de stad in. Ik zei: wacht 
nou effe, laten we eerst een beetje 
om de kliniek heen lopen. Want ja, 
als je al zo lang vastzit, dan moet je 
effe wennen. Maar die bewaarders 
hielden voet bij stuk dus toen ben ik 
maar meegegaan... Het werd me in-
eens te veel.' Opgewonden vertelt 
hij verder: 'Ik zag allemaal mensen 
lopen. Overal mensen. En een 
vrouw van wel 52 jaar, die reed 
van de ene naar de andere kant. Ik 
werd er gek van. Toen ben ik weg-
gelopen. Over het spoor ben ik ge-
lopen. Bij het station heb ik een taxi 
genomen naar Antwerpen. Daar 
wilde ik met een boot naar Brazilië 
maar ik werd verliefd op een meisje 
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Tbs in Nederland 
In Nederland zijn ongeveer 780 
mensen ter beschikking gesteld. 
De maatregel wordt opgelegd bij 
delinquenten die een gevaar zijn 
voor de maatschappij, een delict 
hebben gepleegd waarop mini-
maal vier jaar gevangenisstraf 
staat en tijdens het plegen van 
het delict niet, of niet volledig, 
toerekeningsvatbaar werden ge-
acht. In de praktijk gaat het vrij-
wel altijd om zeer ernstige ge 

weldsdelicten, vaak bij herhaling 
gepleegd. De rechter legt tbs in 
principe op voor onbepaalde tijd, 
waarbij hij om de twee jaar be-
slist over verlenging van de 
maatregel. Deze beslissing 
neemt hij mede op advies van de 
instelling. Doel van tbs is het ri-
sico van recidive zodanig te ver-
minderen, dat het tot een aan-
vaardbaar niveau wordt terugge-
bracht. 

Vervolg van pagina 15 

en ben toen in Antwerpen blijven 
steken.' 
Niet lang daarna werd Edgard op-
gepakt door de politie en overge-
plaatst naar Veldzicht. 'Toen ik hier 
in Veldzicht kwam had ik gewoon 
pijn in m'n ogen. Zoveel licht was er 
opeens. Ik vind het hier veel beter 
dan in de Van Mesdagkliniek. Je 
kan hier gewoon naar de bomen kij-
ken. En je ziet de vissen in de 
gracht zwemmen. Da's toch mooi?' 

Iedere patiënt die acht jaar of lan-
ger in een tbs-kliniek verblijft, 
wordt beschouwd als chronisch. In 
totaal gaat het om zo'n 62 mensen: 
acht procent van de totale populatie 
in tbs-klinieken. Opvallend is dat 
de rechter de laatste jaren steeds 
vaker tbs oplegt. Tegelijkertijd 
wordt er steeds minder een tbs-
maatregel beëindigd. 

Gevraagd naar de oorzaken noemt 
de heer Perik de verharding van de 
maatschappij als voornaamste re-
den. 
`Door een ander beleid lopen nu 
veel mensen op straat die eigenlijk 
in een psychiatrische inrichting ho-
ren. Mensen die psychotisch zijn, 
niet meer weten wat ze doen, stem-
metjes horen, bevelshallucinaties 
hebben. Vroeger werden deze 
mensen opgenomen voordat ze een 
delict hadden kunnen plegen. Nu 
kom je ze tegen in huizen van bewa-
ring en tbs-klinieken. Ongeveer 30 
procent van de tbs-gestelden zijn 
psychotische mensen die in het jus-
titiële circuit terecht zijn gekomen 
terwijl ze eigenlijk in de gezond-
heidszorg thuishoren.' 
Een andere reden is volgens de 
heer Perik dat rechters tegenwoor-
dig zelden meer anders beslissen 
dan een kliniek adviseert. "In het 
verleden hebben contraire beslis-
singen tot een aantal vervelende za-
ken geleid. Een voorbeeld is een 
pedofiele man die door de recheld, 
bank op vrije voeten voeten werd gëst 
terwijl het advies van de kliniek na- 
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drukkelijk anders luidde. Deze man 
heeft na zijn ontslag een aantal kin-
deren verkracht en vermoord. En zo 
zijn er meer voorbeelden te noe-
men. Dat heeft ertoe geleid dat 
rechters het advies van de klinieken 
-vaak verlenging- tegenwoordig 
zeer serieus nemen. En terecht 
denk ik.' 

Tbs-klinieken worstelden al enige 
tijd met een capaciteitsprobleem. 
De recente ontwikkeling -toename 
van tbs-opleggingen in combinatie 
met een afname van beëindigingen-
maken het er niet veel beter op. In 
vijf jaar tijd is het aantal opleggin-
gen verdubbeld terwijl het aantal 
ontslagen drastisch is afgenomen. 
Veldzicht zoekt de oplossing onder 
andere in een betere doorstroom 
naar psychiatrische inrichtingen. 
Perik: 'Die doorstroom begint zich 
nu pas te ontwikkelen. Op dit mo-
ment is het nog erg moeilijk iemand 
vanuit een tbs-kliniek in een psy-
chiatrische inrichting te plaatsen. 
De inrichtingen zijn huiverig om 
mensen op te nemen met een ern-
stige misdaad op hun geweten en 
dat is begrijpelijk.' 

Een heel andere oplossing is een 
speciale afdeling voor chronische 
tbs-ers. In Veldzicht verblijven op 
dit moment zo'n twaalf tot vijftien 
chronisch-delictgevaarlijke patiën-
ten, schat de heer Perik. Dit aantal 
ligt bij Veldzicht hoger dan elders 
in het land omdat Veldzicht veel pa-
tiënten kent met een hoge moeilijk-
heidsgraad. Deze patiënten hebben 
langdurige verpleging nodig. 
Perik: `De bedoeling is dat we voor 
patiënten op deze afdeling speciale  

projecten kunnen ontwikkelen en 
een andere vorm van behandelen 
kunnen toepassen. Nu ligt de na-
druk op gedragsverandering, ook 
voor de chronische patiënten. Waar 
wij aan denken is een speciale afde-
ling waar gedragsverandering niet 
meer zo'n grote plaats inneemt. Van 
patiënten op deze afdeling accepte-
ren we dat ze chronisch delictge-
vaarlijk zijn en vanuit die visie kij-
ken we hoe we zo'n man het beste 
kunnen laten functioneren. Dat wil 
niet zeggen dat een chronische pa-
tiënt nooit meer van die afdeling af-
komt. Het criterium blijft nog steeds 
delictgevaarlijkheid. Is een patiënt 
niet meer chronisch delictgevaar-
lijk, dan kan hij zo weer terugge-
plaatst worden op een "gewone" af-
deling.' 

Ed blijft voorlopig zitten waar hij zit. 
`Ik vraag me weleens af: hoe kom je 
uit die terbeschikking? Je moet toch 
enigszins normaal doen anders kom 
je er nooit meer uit, nooit meer. Ik 
ga nu voor mezelf werken. Eerst 
moeten de fundamenten gelegd 
worden. Heien moet ik, heien. Het 
huis moet wel zo stevig staan dat het 
niet meer kapot gaat. De basis ligt 
er en mijn toekomst is niet somber. 
Ik ga mijn LTS afmaken. Daar heb ik 
nooit tijd voor gehad omdat ik altijd 
dingen moest doen. Maar nu heb ik 
alle tijd van de wereld.' 

ANNEMARIEKE PIERS 

Dit artikel is overgenomen uit 
Bonjo Bulletin. 



;LEDENSERVICE 
Sociale voorzieningen 
Deze keer een korte 
toelichting op enkele 
vragen over wetswijzi-
gingen en nieuwe rege-
lingen: de Algemene 
Bijstandswet (ABW), de 
Algemene Ouderdoms-
wet (AOW) en de ener-
gieheffing, die per janu-
ari 1996 zijn ingegaan 
en op de Algemene Na-
bestaanden Wet (ANVV) 
die op 1 juli de Alge-
mene Weduwen- en 
Wezenwet (AWW) zal 
vervangen. 

De AOW 
Staatssecretaris Van Lin-
schoten (VVD) is er in 
geslaagd een wetsvoor-
stel door de Eerste Ka-
mer te loodsen waarin 
hij de uitkering van sa-
menwonende broers en 
zusters gelijk trekt met 
die van de andere sa-
menwonende AOW-ers. 
Zij zullen niet langer als 
alleenstaande AOW-er 
worden beschouwd. 
Het gaat daarbij om 
AOW-gerechtigde 
bloedverwanten in de 
tweede lijn, die vanaf 1 
januari voor de eerste 
keer een uitkering aan-
vragen. Bloedverwan-
ten die al vóór 1 febru-
ari 1996 samenwoon-
den behouden dus hun 
uitkering van 70 pro-
cent van het netto mini-
mumloon. De  AOW 
zorgt er voor dat iedere 
gehuwde of  samenwo-
nende 65-plusser over 
een eigen uitkering van 
50 procent kan beschik-
ken. Iedere alleen-
staande ontvangt 70 
procent. Tegelijkertijd 
wordt ook de duur van 
de zogenaamde overlij-
densuitkering in de so-
ciale zekerheid - en dus 
ook in de AOW - per 1  

januari 1996 beperkt tot 
één maand vanaf de 
dag van overlijden. Op 
1 juli aanstaande zal 
voor 'nieuwe AOW-ers' 
de bestaande vrijstel-
lingsregeling voor inko-
men in verband met ar-
beid worden opgehe-
ven. 

De ABW 
Vanaf 1 januari zal de 
bijstandsuitkering voor 
alleenstaanden en een-
oudergezinnen uit twee 
delen gaan bestaan. Vast 
onderdeel is daarbij het 
zogenaamde `landelijke 
basisbedrag'. 
Op dit basisbedrag kan 
de gemeente een toe- 
slag verstrekken als zij 
het basisbedrag niet 
toereikend vindt. Het 
basisbedrag per maand 
voor alleenstaande ou- 
ders is per 1 januari 
f 1.348,65, inclusief va- 
kantiegeld. Voor alleen- 
staanden is dit f 953,32. 
De nieuwe ABW geeft 
de gemeenten een 
grote mate van vrijheid 
deze basisbedragen 
aan te vullen met toe-
slagen tot een maxi-
mum van 20 procent 
van het netto minimum-
loon, als de alleen-
staande (ouder) kan 
aantonen dat hij of zij 
alleen woont en de kos-
ten van levensonder-
houd niet met een an-
der kan delen. Samen 
met de maximale toe-
slag blijft de uitkering 
dan op het oude niveau. 
Ook is het begrip pas-
sende arbeid aange-
scherpt. Academici zul-
len werk op HBO-ni-
veau moeten 
accepteren en voor 
schoolverlaters zal elk 
werk als passend gel-
den. De sociale dien- 

sten zullen nauwer met 
de arbeidsbureaus 
gaan samenwerken om 
alle bijstandsgerechtig-
den met enig uitzicht op 
werk ook daadwerkelijk 
aan een baan te helpen. 
Kinderen boven vijf jaar 
gelden niet langer als 
reden voor ontheffing 
van de verplichting 
aangeboden werk te 
aanvaarden. Uitbrei-
ding van de Jeugdwerk-
garantiewet (JWG) zal 
de groep jongeren die 
een beroep op bijstand 
zal moeten doen sterk 
beperken. Zij krijgen 
van de gemeente een 
basisuitkering op kin-
derbijslagniveau, even-
tueel aan te vullen als 
dat nodig is. Jongeren 
met de zorg voor één of 
meer jonge kinderen 
kunnen rekenen op een 
aanvulling op de lande-
lijke norm met 20 pro-
cent van het minimum-
loon. 

De ANW 
Het kabinet is er in ge-
slaagd de oude Alge-
mene Weduwen- en We-
zenwet (AWW) te ver-
vangen door de nieuwe 
Algemene Nabestaan-
den Wet (ANVV). Men-
sen die na 1 juli 1996 
weduwe of weduwnaar 
worden, komen alleen 
nog voor een uitkering 
in aanmerking als de 
zorg voor kinderen jon-
ger dan 18 jaar op hen 
rust, als zij arbeidson-
geschikt zijn of als zij 
vóór 1950 zijn geboren. 
De uitkering zal ook in 
dit geval maximaal 70 
procent van het mini-
mumloon bedragen en 
is afhankelijk van het ei-
gen inkomen. Als dit in-
komen verband houdt 
met werkloon, met een 
eerdere sociale verze-
keringsuitkering of met 
een VUT-uitkering zal 
het tot 70 procent wor-
den gekort. Een ge-
deelte zal worden vrij-
gelaten om werken niet 
te ontmoedigen. Bij een 

arbeidsinkomen van 
meer dan 3800 gulden 
per maand vervalt de 
gehele uitkering. Nabe-
staanden die de zorg 
voor jonge kinderen 
hebben krijgen de 70 
procent-norm aange-
vuld met een inkomens-
onafhankelijke toeslag 
van 20 procent van het 
minimumloon. Nabe-
staanden die niet ge-
huwd waren maar wel 
een gemeenschappe-
lijke huishouding voer-
den, komen onder bo-
vengenoemde voor-
waarden voor een 
ANW-uitkering in aan-
merking. Eigen vermo-
gen wordt buiten be-
schouwing gelaten, 
evenals een eventueel 
partnerpensioen. Nabe-
staanden die vóór 1 juli 
1996 een AWW-uitke-
ring ontvingen, behou-
den die ongewijzigd tot 
1 januari 1998. Dan zal 
ook voor hen de inko-
menstoets gaan gelden. 
Alleen als de nabe-
staande vóór 1 januari 
1941 is geboren geldt 
daarbij een beperking: 
zij behouden in alle ge-
vallen een inkomenson-
afhankelijke uitkering 
van 30 procent van het 
minimumloon. 

De Energieheffing 
Vanaf 1 januari 1996 
gaan particulieren en 
het bedrijfsleven een 
heffing betalen over het 
gebruik van elektriciteit 
en aardgas. Wie geen 
aardgas gebruikt maar 
huisbrandolie of bijvoor-
beeld LPG, vindt de 
heffing in de prijs per li-
ter verwerkt. 
De heffing wordt gelei-
delijk ingevoerd. Voor 
dit jaar zal de heffing 
op aardgas 3,8 cent per 
kubieke meter bedra-
gen en die op elektrici-
teit 3,5 cent per Kilowa-
tuur. De volgende jaren 
zal de heffing op elek-
triciteit nagenoeg gelijk 
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Europees bezoek 
Waar haalt het Europees 
parlement informatie 
vandaan? Onder andere 
van het prostitutie-maat-
schappelijk werk van 
Humanitas in Rotterdam. 
Een delegatie uit het 
parlement wilde meer 
weten over het Neder- 

landse prostitutie-be-
leid en hoe een particu-
liere organisatie als Hu-
manitas daarmee om-
gaat. De delegatie 
bestond uit vrouwen uit 
Ierland, België, Duits-
land en Nederland. De 
Franse deelneemster 
kon in verband met sta- 

kingen in Frankrijk Rot-
terdam niet tijdig berei-
ken.De delegatie liet 
zich uitgebreid informe-
ren over het Neder-
landse gedoogbeleid 
ten aanzien van de pros-
titutie, de positie van 
buitenlandse vrouwen 
die in ons land in dat 
beroep terechtkomen 
en het werk dat Humani-
tas voor deze beroeps-
groep doet. Aan de 
orde kwam ook het idee 
om een 'uitzendbureau' 
voor prostituées op te 
zetten, om daarmee de  

commerciële exploitan-
ten de wind uit de zeilen 
te nemen. De delegatie 
vond het een origineel 
en zinvol idee, al zal er 
nog heel wat water door 
de Maas stromen voor 
het zover komt. En voor 
de goede orde: Humani-
tas wil de mensen wel 
op weg helpen, maar 
gaat dat uitzendbureau 
uiteraard niet zelf ex-
ploiteren. Het gaat er 
juist om dat een derge-
lijke opzet iets van, voor 
en dóór de vrouwen zelf 
wordt. 

Rouwverwerking 
Rouwen is verhalen en herhalen. Vrijwilligers-
werk in de begeleiding van een verlies komt 
vooral neer op het geven van de gelegenheid om 
over dat verlies te verhalen en dat verhaal telkens 
weer te herhalen. Een luisterend oor zijn. Dat is 
een van de belangrijkste conclusies uit een re-
gionale themadag van Humanitas in Gelderland. 
mensen zijn echter niet zonder meer te vergelij-
ken in hun wijze van rouwverwerking. Kinderen 

die 
een ouder of een broer of zus verliezen gaan 

daar heel anders mee om dan bij voorbeeld ou-
deren, die hun ouders verliezen. Het kan veel 
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verschil uitmaken of het verlies is voorafgegaan 
door een langdurig ziekbed of het gevolg is van 
een verkeersongeluk. En rouwgevoelens ontstaan 
niet alleen na het overlijden van iemand in je 
naaste omgeving, maar kan ook samenhangen 
met het verlies van je werk (ook door pensione-
ring!) of door echtscheiding. 
Voor de vrijwilliger is het van belang je grenzen 
te kunnen stellen. Tijd te nemen om over andere 
dingen te praten. Aandacht geven, maar het pro-
bleem niet van de ander overnemen. Daarom is 
het ook van belang te weten waar je als hulpver-
lener met jouw verhaal terecht kunt. 



~STbIDTEN LAND 

Scheiden 
`Een scheiding op la-
tere leeftijd betekent 
veelal een enorme en 
blijvende verandering 
in het dagelijks leven. 
De scheiding is het be-
gin van een tijd die in 
veel opzichten lijkt op 
de rouwperiode die 
een weduwe of we-
duwnaar meemaakt. 
Ook gescheiden men-
sen moeten opnieuw 
hun weg en hun plaats 
vinden, ook voor hen 
geldt een periode van 
heroriëntatie. Toch zijn 
er ook verschillen en 
het belangrijkste is na-
tuurlijk dat bij een 
scheiding de partner 
in leven blijft, waar-
door de partners bei-
den een actieve rol 
spelen' Aldus citeert 
Huis aan Huis Leeuw-
arden Andrea Schrok 
uit Nijeholtpade, coor-
dinator van een nieuw 
project van de afdeling 
Leeuwarden van Hu-
manitas: een reeks bij-
eenkomsten voor ge-
scheiden 55-plussers. 
Uit signalen in Fries-
land bleek behoefte 
aan deze vorm van 
hulpverlening en daar 
is Humanitas Leeuwar-
den op ingesprongen. 
Voor nadere informa-
tie: 058-26.66.608 (be-
reikbaar van 9-16 uur). 

Grootouderopvang 
Het Humanitas-kinder-
dagverblijf Wolke-
wietje in Noordwijk or-
ganiseert jaarlijks een 
wel heel bijzonder 
evenement: een Opa-
en Oma-dag. `Zo vaak 
zien wij de opa's en 
oma's niet en door on-
bekendheid is het voor 
de ouderen nog wel  

eens onduidelijk hoe 
het er bij ons aan toe 
gaat' vertelt Gisela van 
Delft, plaatsvervan-
gend teamleidster. 
`Ook voor de ouders 
kan het lastig zijn te-
gen een dergelijk on-
begrip op te boksen, 
vooral als je bedenkt 
dat de kinderen hier 
gemiddeld zo'n 21 /2  
dag per week door-
brengen'. De Opa- en 
Oma-dag in 1995 was 
in elk geval een groot 
succes: Wolkewietje 
had ruim 250 genodig-
den over de vloer. Ter 
vergelijking: dit kin-
derdagverblijf vangt 
wekelijks ongeveer 
140 kinderen tot 12 
jaar op in zeven ver-
schillende groepen. 

Aan het werk 
In Barendrecht gaan 
vanaf maart verstande-
lijk gehandicapten aan 
het werk om onkruid te 
wieden, hapjes klaar 
te maken voor feestjes, 
de schutting van een 
nieuw verfje te voor-
zien of andere kleine 
klusjes uit te voeren. 
Dat is een nieuw initia-
tief van het werkcen-
trum Aksent van de 
Stichting Humanitas 
voor Dienstverlening 
aan Mensen met een 
Handicap. Per adver-
tentie vraagt het werk-
centrum bakkers, 
koks, klusjesmannen 
en winkelpersoneel. 
Zowel mannen als 
vrouwen mogen solli-
citeren, mits verstan-
delijk gehandicapt. 
Eventueel bestaat ook 
de mogelijkheid van 
een speciaal voor ver-
standelijk gehandicap-
ten gebouwde woning. 

Het werkcentrum 
maakt onderdeel uit 
van de nieuwe aanpak 
van de opvang van 
verstandelijk gehandi-
capten, waarbij de 
stichting Humanitas 
DMH uitgaat van de ei-
gen mogelijkheden 
van mensen, in plaat 
van hun handicaps als 
uitgangspunt te ne-
men. In Barendrecht 
wordt nauw samenge-
werkt met de Pameij-
erstichting, Huize Tho-
mas en de Stichting 
Voorzieningen Ver-
standelijk gehandicap-
ten Rotterdam. Het 
woongedeelte van het 
project omvat 96 
wooneenheden, ver-
spreid over vijf groe-
pen woonhuizen in de 
wijk. Het project moet 
in 1998 op volle toeren 
draaien. 

Mensenhandel 
Hulpverleningsinstel-
lingen (waaronder het 
maatschappelijk werk 
van Humanitas in Rot-
terdam) gaan samen-
werken met de politie 
bij de opvang van 
slachtoffers van men-
senhandel die in Ne-
derland terecht zijn 
gekomen in de prosti-
tutie. Zodra een slacht-
offer zich meldt, ne-
men de instellingen 
contact op met de poli-
tie. Zij bemiddelen 
dan bij het zoeken 
naar onderdak, het re-
gelen van een `ver-
blijfstitel' en een tolk. 
Later bekijken politie 
en justitie of de daders 
van mensenhandel 
worden vervolgd. Vol-
gens prostitutie-maat-
schappelijk werkster 
V. Malkus van Humani-
tas zijn vooral minder-
jarige slachtoffers 
moeilijk onder te bren-
gen, omdat kinderte-
huizen vaak terug-
schrikken voor min-
derjarigen met een 
prostitutie-verleden. 
Het afgelopen jaar  

heeft de regio-politie 
Rotterdam-Rijnmond 
drie grote zaken van 
mensenhandel aan het 
licht gebracht. 

Ouderenprij s 
Een kunstwerk en een 
bedrag van 2500 gul-
den zijn de ereprijs 
die de afdelingen 
Haagland van Humani-
tas en het Humanis-
tisch Verbond gaan uit-
reiken aan degene die 
zich bijzonder verdien-
stelijk heeft gemaakt 
voor de ouderenzorg 
op een manier die aan-
sluit bij het humanisti-
sche gedachtengoed. 
Daarmee willen zij 
luister bijzetten aan de 
gezamenlijke viering 
van het 50-jarig be-
staan van beide ver-
enigingen. De termijn 
waarbinnen kandida-
ten konden worden 
aangemeld, is inmid-
dels gesloten. De prijs 
wordt komend voorjaar 
uitgereikt. 
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blijven maar die op 
aardgas sterk toene-
men: 7,5 en 11,2 cent 
per kubieke meter in 
1997 en 1998. De eerste 
800 kubieke meter 
aardgas en 800 Kwh 
elektra per jaar zijn vrij-
gesteld van heffing. De 
energieheffing wordt in 
de maandelijkse ener-
gienota's verwerkt en 
later doorgesluisd naar 
de Belastingdienst. Te-
genover de energie-
heffing staat een com-
pensatie in de vorm van 
een belastingverlaging: 
de belastingvrije som 
wordt verhoogd met 80 
gulden en de eerste 
schijf in het belastingta-
rief verlaagd met 0,3 
procent in 1996 (in 1998 
met 0,6 procent). De ou-
derenaftrek is per 1 ja-
nuari 1996 verhoogd 
met 100 procent. 

HARRY GEN 
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Marjan Duijm is 
lid van het 
hoofdbestuur 
van Humanitas. 

De ongewenste 
neveneffecten van de Koppelingswet 

Op 26 juni 1995 heeft de regering bij de 
Tweede Kamer een wetsvoorstel inge-
diend dat beoogt om illegale vreemdelin-
gen uit te sluiten van collectieve voorzie-
ningen. Het wetsvoorstel richt zich niet uit-
sluitend op illegale vreemdelingen, maar 
ook op die vreemdelingen die in Neder-
land mogen blijven in afwachting van hun 
beroepsprocedure ofwel om een andere 
reden Nederland niet kunnen of mogen 
worden uitgezet. Met andere woorden: 
vreemdelingen die expliciet in Nederland 
worden gedoogd. Die illegale en ge-
doogde vreemdelingen worden uitgeslo-
ten van een aantal voorzieningen op het 
terrein van de sociale zekerheid, onder-
wijs, gezondheidszorg en hulpverlening. 
Het wetsvoorstel maakt slechts een be-
perkt aantal uitzonderingen. Illegale 
vreemdelingen houden toegang tot rechts-
bijstand, gezondheidszorg in acuut levens-
bedreigende situaties en - voorzover de 
kinderen nog de leerplichtige leeftijd heb-
ben - het onderwijs. Met deze Koppelings-
wet beoogt de regering het verblijf van il-
legale vreemdelingen in Nederland te ont-
moedigen. Deze doelstelling is op zich 
legitiem. Toch is er wat mis mee. Ik zal 
proberen hieronder aan te tonen dat deze 
wet zo veel ongewenste neveneffecten 
heeft dat het middel erger is dan de kwaal. 
Zoals hierboven aangegeven kunnen ille-
gale vreemdelingen en vreemdelingen 
die in Nederland worden gedoogd uitslui-
tend een beroep doen op de gezondheids-
zorg als er sprake is van een acute levens-
bedreigende situatie. Wanneer is dat? Een 
vreemdeling met kanker in de terminale 
fase? Of is het louter constateren van kan-
ker waarvoor een medische behandeling 
(chemokuur, radiotherapie) geïndiceerd 
is, maar waarbij (nog) geen sprake is van 
een levensbedreigende situatie, reeds vol-
doende om toegelaten te worden tot de 
gezondheidszorg? En wat te denken van 
de bedreigingen op het terrein van de al-
gemene volksgezondheid. Kinderen van il-
legalen zullen niet meer kunnen worden 
ingeënt, besmettelijke en overige ziekten 
zullen te laat worden opgespoord of onno-
dig verspreid omdat de mensen geen arts 
kunnen raadplegen. Minister Borst is wel-
iswaar voornemens een (beperkt) fonds in 
te stellen voor medische hulp in aperte  

noodsituaties, maar dat is louter symp-
toombestrijding. Naar mijn mening wor-
den met name de huisartsen in de oude 
wijken van de grote steden in een ontoe-
laatbaar gewetensconflict gebracht. Krach-
tens internationale verdragen hebben alle 
leerplichtige kinderen - ongeacht de ver-
blijfsstatus - recht op onderwijs. Dit recht 
wordt naar mijn mening volstrekt uitge-
hold als zij niet in staat worden gesteld een 
eenmaal aangevangen opleiding af te ma-
ken. De leeftijdsgrens van 16 jaar maakt 
dat voor de meeste opleidingen onmoge-
lijk.Dat illegalen niet voor een bijstandsuit-
kering in aanmerking komen, lijkt mij in 
beginsel juist. Wel moet het mogelijk zijn 
gebruik te maken van een hardheidsclau-
sule als er sprake is van een acute noodsi-
tuatie. Dat in Nederland gedoogde vreem-
delingen geen beroep kunnen doen op de 
Algemene Bijstandswet acht ik principieel 
onjuist. De overheid geeft hen immers toe-
stemming om in Nederland te verblijven in 
afwachting van een beroepsprocedure 
danwel op een verbetering in de situatie in 
hun land van herkomst. Deze toestemming 
verliest echter elke betekenis als de ge-
doogde vreemdeling niet in aanmerking 
komt voor een ABW-uitkering danwel an-
derszins van collectieve voorzieningen is 
uitgesloten.Tot slot acht ik het een slechte 
ontwikkeling dat leerkrachten, artsen, 
hulpverleners en bepaalde categorieën 
gemeenteambtenaren met controletaken 
worden belast. Juist deze functionarissen 
hebben voor de cliënt bij uitstek een ver-
trouwensfunctie. De controle op de ver-
blijfstitel is daarentegen bij uitstek een 
taak van de (vreemdelingen)politie. Hulp-
verleners mogen daar niet mee worden 
belast. Humanitas is een vereniging die 
vanuit humanistische principes activiteiten 
ontplooit op het terrein van de maatschap-
pelijke dienstverlening en samenlevings-
opbouw en als zodanig in de toekomst be-
trokken (direct en indirect) bij de uitvoe-
ring van de Koppelingswet. Om deze 
reden kan de vraag worden gesteld of de 
vereniging Humanitas geen stelling moet 
nemen tegen de voorgenomen wetswijzi-
ging, op basis waarvan grote groepen 
mensen worden uitgesloten van elemen-
taire collectieve voorzieningen. Ik ben be-
nieuwd naar uw reactie. 

— 	
- 
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