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Jeanette van Wijk 
is werkzaam als 
onderzoeker bij 

de Nationale om-
budsman. 

Daarnaast volgt zij 
de beroepsoplei-

ding conflictbe-
middeling. 

50 jaar aandacht 
voor anderen 
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R  FIT 	Met elkaar praten 
Problemen zijn er om te 
worden opgelost... maar 
dan wel graag door ie-
mand anders. 
Wil je verkering, dan 
laat je Robert ten Brink 
een date met je 'kanjer' 
regelen, ook al kom je 
je geliefde dagelijks te-
gen op je werk. Het 
schijnt langzamerhand 
vanzelfsprekender om 
je oogappel voor de 
ogen van een miljoe-
nenpubliek voor het 
blok te zetten met een 
video, dan zelf de stoute 
schoenen aan te trek-
ken en simpelweg.blijk 
te geven van je g.eyoe-
lens. Erger nog: raakt 
het weer uit dan'stuur je 
dezelfde Ten Brink ge-
wapend met de 'All you 
need is love'-videoband 
op pad om de verbro-
ken relatie weer te lij- 

men. Met obligate boodschappen wordt de ander,  
overgehaald het toch weer samen te proberen, onge- 
acht het leed dat men elkaar heeft toegebracht. Alles 
kan geregeld worden. 
De tendens om problemen bij voorkeur door een an-
der te laten oplossen heerst niet alleen in de niets ont-
ziende wereld van de televisie. Men lijkt steeds meer 
geneigd om conflicten uit te vechten op zo hoog mo-
gelijk niveau. Liefst met een rechter die niet alleen de 
tegenpartij streng dient te veroordelen maar ook ge-
acht wordt een schadeclaim toe te wijzen voor het 
aangedane leed. Ook de Nationale ombudsman wordt 
vaak gevraagd een oplossing te bieden voor hoog op-
lopende conflicten. De Nationale ombudsman onder-
zoekt klachten over gedragingen van bestuursorga-
nen (en hun medewerkers) op het niveau van rijks-
overheid, politie en waterschappen. Een aanzienlijk 
deel van de klachten die hem bereiken leidt echter 
niet tot een onderzoek. Zo kan hij niets veranderen 
aan grieven die betrekking hebben op de overvloed 
aan wetten en regels, danwel op het ontbreken van 
regels die kunnen worden aangewend om een lastige 
buurman van de aardbodem te doen wegvagen of een 
huizenhoge schuldenlast te laten verdwijnen. Als het 
gaat om klachten die wèl voor onderzoek in aanmer-
king komen dient de klager aan het zogenaamde 
`kenbaarheidsvereiste' te hebben voldaan. Dit bete-
kent dat men eerst zelf de betrokken instantie op de 
hoogte stelt van de klacht alvorens de Nationale om-
budsman een onderzoek instelt. Het is opvallend dat 
mensen met enige regelmaat niet zelf op het idee ko- 
men om hun grief eerst voor te leggen aan de aange- 

klaagde persoon of instantie. Gebeurt dat wel, dan 
blijkt regelmatig dat de betrokken instantie bereid is 
om in te gaan op de klachten, zonder dat de tussen-
komst van de Nationale ombudsman noodzakelijk is. 
De ontroerende, hartverwarmende brieven die ik on-
der ogen kreeg als jurylid voor de door Humanitas 
georganiseerde verkiezing van de `Beste Buur van Ne-
derland' staan in schril contrast tot de brieven die aan 
de Nationale ombudsman worden geschreven over ja-
renlang slepende, uiterst venijnige burenruzies. 
Vroeg of laat raakt de politie betrokken bij de steeds 
terugkerende incidenten. Zij kan in de meeste geval-
len niet méér doen dan de zaak sussen, proberen te 
bemiddelen of de partijen vermanend toespreken. 
Verder kan de politie niets concreets doen, tenzij de 
betrokkenen zich schuldig maken aan een strafbaar 
feit. Het ligt dan voor de hand dat ook de politie uit-
eindelijk als boosdoener wordt gezien. De verwach-
tingen ten aanzien van het onderzoek door de Natio-
nale ombudsman naar het optreden van de politie in 
dergelijke situaties kunnen meestal niet worden waar-
gemaakt. Hij toetst immers alleen of de gedragingen 
van de politie al dan niet als behoorlijk kunnen wor-
den aangemerkt: Het conflict als zodanig kan hij niet 
beoordelen. 
In Zwolle is men onlangs gestart met een experiment 
Waaibij vrijwilligers bemiddelen in conflicten tussen 
buurtbewoners onderling. Deze vorm van geschillen-
beslechting heet conflictbemiddeling en staat in Ne-
derland nog in de kinderschoenen. Zowel binnen als 
buiten de advocatuur wordt conflictbemiddeling ge-
zien als een belangrijk alternatief voor geldverslin-
dende gerechtelijke procedures en het verstopt raken 
van de rechterlijke instanties. Conflictbemiddeling 
houdt in dat de ruziënde partijen met elkaar en met de 
professionele conflictbemiddelaar om de tafel gaan 
zitten. In Engeland en de Verenigde Staten wordt deze 
methode op grote schaal toegepast. Soms wordt in fa-
miliezaken bemiddeling zelfs verplicht gesteld. 
Conflictbemiddeling leent zich voor zeer uiteenlo-
pende zaken, zoals echtscheidingen, arbeidsgeschil-
len en bestuursconflicten. Ogenschijnlijk het ei van 
Columbus, maar men moet er rekening mee houden 
dat, in tegenstelling tot veel andere mogelijkheden 
om een oplossing in een conflict te forceren, betrok-
kenen zèlf een actieve rol wordt toebedacht. Men 
moet het gemeenschappelijk belang voor ogen heb-
ben en ten volle bereid zijn om langs deze weg tot 
een oplossing te komen. Daarbij komt dat men elkaar 
met open vizier tegemoet treedt, wat met zich mee 
brengt dat de emotionele lading zichtbaar wordt die 
meespeelt in elk conflict, ook het strikt zakelijke. 
Als men hiertoe in staat is zullen partijen zelf met een 
oplossing komen zonder de tussenkomst van een 
derde, die een oplossing aanreikt. Zo wordt overeen-
stemming bereikt die toekomstgericht is. In feite komt 
het er op neer dat een conflictbemiddelaar mensen 
weer met elkaar laat praten. 
Dat biedt hoop voor de toekomst! 
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Nog één keet Krypto 
Veel lezers van Van Mens 
tot Mens hebben weer 
diep nagedacht over de 
merkwaardige omschrij-
ving van het woord 'daklo-
zen' uit het vorige num-
mer. Jazeker, 'daklozen' 
was de juiste oplossing 
van de Kryptozin van okto-
ber. 
Onder andere goed ge-
vonden door W. Cochius 
uit St Pancras, J. Derwinkel 
uit Emmen, mevr. M. Do-
misse uit Arnhem, mevr. B. 
Ooms uit Almere en mevr. 
W.M. Klomp uit Zwolle. Zij 
ontvangen elk f 50,- op de 
giro. Die kans hebt u ook 
als u begrijpt wat wij 
bedoelen met de laatste 
Kryptozin van dit jubi- 

Contributie voor 1996 
gelijk aan contributie1995 

Alle andere leden hebben 
inmiddels een acceptgiro 
ontvangen, waarmee de 
contributie voor 1996 kan 
worden voldaan. 
Bij die acceptgiro is ook 
weer een machtigingsfor-
mulier meegezonden. 
Omdat het betalen van de 
contributie via een mach-
tiging voor de vereniging 
veel voordeliger is, hoopt 
de (nieuwe) penning-
meester dat veel leden 
bereid zijn daar dit jaar 
toe over te gaan. Een een-
maal afgegeven machti-
ging kunt u op elk mo-
ment weer intrekken. 
Al geïncasseerde bedra-
gen kunt u altijd binnen 
twee weken terugvragen, 
als u het er niet mee eens 
bent. Hogere bedragen 
dan hierboven aangege-
ven worden in dank aan-
vaard. Lid voor het leven 
kunt u worden door één 
keer 15 x de voor u gel-
dende contributie te beta-
len. 
Donateurs dragen jaarlijks 
ten minste f 35,- bij. 

Humanitas en het Huma-
nistisch Verbond hebben 
besloten het 50-jarig be-
staan van beide organisa-
ties voor een deel samen 
te vieren. 
Naast een breed ver-
spreide `jubileumkrant' 
en twee symposia over 
Zin in Opvoeding en Zin in 
Zorg, is dit nummer van 
Van Mens tot Mens daar-
van een resultaat. 
Voor u ligt de december-
uitgave van ons vereni-
gingsblad met als extra 
middendeel een speciaal 
`jubileumkatern' van de 
Humanist. 
In dat katern veel informa-
tie over werkterreinen en 
activiteiten van beide ver-
enigingen. Ditzelfde jubi-
leumkatern treffen de 
lezers van de Humanist in 
hun eigen blad, samen 
met drie kaarten waarmee 
zij zich kunnen aanmelden 
als lid of donateur van Hu- 

manitas. 
Een unieke vorm van sa-
menwerking tussen twee 
verschillende maar goed 
bevriende organisaties. 

Voor 
één keer 
anders 

leumjaar: Het kweken van 
planten heeft betrekking 
op de samenleving als het 
meervoudig begint en als 
bijwoord eindigt. 
Eén van de 14 letters van 
het woord dat u zoekt vindt 
u als 'helpletter' elders in 
dit blad. Hebt u het woord 
gevonden, dan zet u dat 
als 'mededeling' op een 
girobiljet waarmee u uiter-
lijk 20 januari 1996 ten 
minste f 5,- overschrijft op 
postgiro 668.000 van het 
Humanitas Jubileumfonds 
in Amsterdam. Onder de 
goede oplossers verloot 
Van Mens tot Mens nog 
één keer 5 x f 50,-. 
Oplossingen op brief-
kaarten dingen niet mee. 

Bijna alles wordt duurder, 
maar Humanitas dit jaar 
niet. De contributie blijft 
voor een gewoon lid 
f 32,50 en voor twee 
leden op één adres f 38,-. 
Ongeveer de helft van de 
leden van Humanitas heeft 
de vereniging gemach-
tigd die contributie auto-
matisch te innen. Dat ge-
beurt begin januari. 
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ners van deze planeet. 
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Verstandelijk gehandicapten 

Baas in eigen huis 

Foto: André Ruigrok 

Nemen verstandelijk 
gehandicapten het heft 

voortaan in eigen hand? 
Wel als het aan Stichting 

Humanitas DMH ligt, 
een organisatie voor 

mensen met een verstan-
delijke handicap. 

Binnen bepaalde grenzen 
echter, want verstandelijk 

gehandicapten blijven 
behoefte houden 
aan begeleiding. 

Begeleiders en 
verzorgers moeten 

leren anders om te gaan 
met hun cliënten. 
Op 17 november 
organiseerde de 

stichting een congres 
over dit onderwerp. 

A 1 jaren probeert de overheid 
om de invloed van patiënten 
en andere consumenten van 

zorg, zoals ouderen en gehandicap-
ten, te vergroten. Steeds vaker gaan 
de gedachten uit naar een per-
soonsgebonden budget. Vooral 
voor mensen die voortdurend  ver-
zorging nodig hebben is dat aan-
trekkelijk. Geef hen een budget 
waarmee zij zelf die zorg kunnen in-
kopen die hen het best bevalt. 
Dat belooft een revolutie in de zorg. 
Voortaan zullen ziekenhuizen,  ver-
pleeghuizen en instellingen  voor 
gehandicapten rekening moeten 
houden met de wensen van hun 
klanten. Nu bieden instellingen  een 
soort zorg á la carte, waarbij klan-
ten maar weinig te kiezen  hebben. 
Maar die praktijk behoort  steeds 
meer tot de verleden tijd. 

Ook binnen de zorg voor verstan-
delijk gehandicapten wordt al volop 
gepraat over een betere  afstem-
ming van de zorg op de vraag van 

- 
de cliënt. De Stichting Humanitas
voor Dienstverlening aan  mensen 
met een handicap (kortweg DMH) 

 vindt ook dat verstandelijk  gehandi- 

capten de mogelijkheid moeten 
hebben zelf (mede) te bepalen 
welke zorg ze krijgen en van wie. 
Humanitas DMH heeft die mening 
niet gekregen als gevolg van ont-
wikkelingen in de budgettering van 
verstrekkingen. Zij was met haar ei-
gen inzicht op het terrein van de 
hulp- en dienstverlening die ont-
wikkelingen ver voor. 
Op 17 november organiseerde Hu-
manitas DMH, samen met Kerk en 
Wereld, Instituut voor vorming, trai-
ning, ontmoeting en beraad een 
congres met als thema Zelfbeschik-
kingsrecht binnen verantwoorde 
grenzen. Op dat congres, ter gele-
genheid van het 12,5 jarig jubileum 
van DMH en het 50-jarig bestaan 
van Kerk en Wereld, stond de zorg 
voor verstandelijk gehandicapten 
op basis van een 'persoonlijk toe-
komstplan' centraal. 

Persoonlijk toekomstplan 
Zo'n persoonlijk toekomstplan is 
geheel aangepast aan de mogelijk-
heden, leerdoelen, wensen, en be-
hoeften van de individuele cliënt en 

Vervolg op pagina 4 
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Het verhaal 
van Ton 
Het voorbeeld van Ton is type-
rend voor de nieuwe manier 
waarop Humanitas DMH mensen 
met een verstandelijke handi-
cap tegemoet treedt. Bij binnen-
komst in het Humanitas woon-
centrum was Ton 21 jaar, maar 
had hij een ontwikkelingsleef-
tijd had van circa 7 jaar. Hij had 
jarenlang in een internaat ge-
woond. Vanaf het moment dat 
hij kwam wonen in een eigen 
appartement, werd Ton veel 
zelfbewuster, zelfstandiger en 
vooral ook: gelukkiger. Ook de 
band met zijn ouders, die voor-
dien verre van ideaal was, is 
door het zelfstandig wonen van 
Ton aanzienlijk verbeterd. De 
hulp die hij kreeg van Humani-
tas' begeleiders was aangepast 
aan zijn individuele situatie en 
wensen. Hij werd dus niet over-
verzorgd, maar kwam ook niets 
te kort. En dat leverde de meer-
waarde op die Ton in zijn leven 

nodig had. 

Persoonsgebonden budget 
Met het persoonsgebonden budget krijgen cliënten (zieken, gehandi-
capten) niet meer net als vroeger gezondheidszorg in natura, maar ze 
ontvangen een budget waarmee ze zelf zorg kunnen 'inkopen'. Men-
sen die zorg nodig hebben, kunnen met het persoonsgebonden bud-
get dus zelf bepalen waar ze de zorg willen inkopen en hoe ze die ge-
regeld willen zien. De overheid denkt dat een persoonsgebonden 
budget doelmatiger is en dat het een betere afstemming bevordert 
van het aanbod van de zorg op de vraag van clinten. 

Vervolg van pagina 3 

dus een instrument voor de levering 
van zorg op maat. Dat vereist een 
omslag bij de hulp- en dienstverle-
ners. Kennelijk is bij Humanitas 
DMH de tijd voor zo'n omslag meer 

dan rijp. 

Op het congres schetste Bert Rein-
tjes van de Stichting Humanitas de 
woonsituatie van verstandelijk ge-
handicapten in de wooncentra van 
Humanitas DMH. In de wooncentra 
van Humanitas DMH worden de ei-
gen mogelijkheden van de cliënt in 
kaart gebracht, evenals diens be-
hoefte aan dienstverlening. De 
vraag is vervolgens wie die dienst- 
verlening moet leveren. Familie en 
kennisen, de zogenaamde mantel-
zorgers? Beroepskrachten in of bui-

ten het wooncentrum? 
'We hebben een flexibele organisa- 

en flexibel personeel nodig om 

de
tie 

 opga 
 gen taak goed te ,

kun- 

nen uit 

edr voeren, zegt geintjes. We 
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willen recht doen aan de bewoners 
met betrekking tot hun keuzevrij-
heid en maatschappelijke participa-
tie. We willen een vraaggericht 
zorgaanbod bieden. De attitude van 
het personeel speelt daarbij een 
belangrijke rol. In de houding van 
begeleiders komt ook de identiteit 
van de organisatie tot uitdrukking. 
Opleiding en training leveren daar-
bij zeker winst op.' 

Voor die opleiding en training van 
medewerkers van Humanitas DMH 
tekent al jarenlang de co-partner in 
het congres, Kerk en Wereld. De 
heer Broekema van de Keijenberg, 
het vormings- en trainingscentrum 
van Kerk en Wereld, legt uit hoe 
deskundigheidsbevordering er 
voor kan zorgen dat de visie van 
een organisatie ook werkelijkheid 
wordt in de dagelijkse werkprak-
tijk. Hij vertelt hoe de training van 
Humanitas' groepsleiders verloopt. 

Grote verwarring 
'Tot mijn verbazing zag ik in alle 
nieuwe teams hetzelfde proces dat 
ik in de loop der jaren met de an-
dere medewerkers meemaakte. In 
de nieuwe teams ontstond binnen 
een jaar grote verwarring. Men 
ging zich afzetten tegen de visie van 
Humanitas. Onderlinge conflicten 
en verschillen in de omgang met 
bewoners leidden tot een behoefte 
aan regels en afspraken. Begelei-
ders namen nogal eens een contro-
lerende en beheersende positie in, 
boden direct hulp en oplossingen in 
alle situaties en streven naar een  

groei naar taakvolwassenheid. 'Ik 
hoorde laatst een coordinator van 
een nieuw team zeggen dat bewo-
ners echt staan te dringen om zelf-
standig te worden, ze willen zelf op 
vakantie of naar een kookcursus, 
training of club. Het team is daar 
nog niet aan toe. Dat wil nog zo 
graag een gezellige groep, waar-
aan ze veel zorg en structuur kun-
nen geven.' 

Broekema concludeert dat het na 
deze fase beslist mogelijk is om op 
de door Humanitas DMH voorge-
stane wijze te werken. 'Begeleiders 
die taakvolwassen zijn geworden, 
kunnen voldoende afstand nemen  

Verstandelijk gehandicapten 
willen er ook zelf op uit kunnen. 
Foto: Mandé. 

om bewoners die noodzakelijke 
ruimte te bieden die nodig is om 
zelfstandiger te worden en eigen 
keuzen te maken.' 

Beeldend exposé 
Goede inzichten zijn mooi, maar om 
ze uit te voeren is heel wat anders. 
Op het symposium geeft Henk 
Heerkens, manager Regio Haagland 
van Humanitas DMH en zelf gepokt 
en gemazeld in het werken met ver-
standelijk gehandicapten, een beel-
dend exposé over de zware weg 
die begeleiders moeten gaan voor 
ze vraaggericht en uitgaand van de 
zelfstandigheid van de cliënt kun-
nen werken. 
'Het begeleiden en hulp bieden is 
er niet gemakkelijker op gewor-
den', zegt hij. 'Wel bevredigender. 
Noch de bewoners van de apparte-
menten (eigen woonruimte van ge-
handicapten, in Humanitas  woon-
centrum - red.) noch hun begelei-
ders zouden terug willen naar een 
vorm van groepswonen zonder de 
beschikking over die appartemen-
ten. Uitgangspunt is dat beroeps-
krachten niets uit handen  nemen 
dat door de bewoner of diens eigen 
sociale netwerk kan worden ge-
daan. 
Daarnaast verplichten beroeps-
krachten en cliënten zich  tot vergro-
ting van mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van onafhankelijkheid. 
Maar onafhankelijkheid is hier na-
drukkelijk iets anders dan zelfstan-
digheid. Want niet de mate van zelf-
standigheid bepaalt iemands gelijk-
waardigheid en levensgeluk. Dat 
doet de mate waarin onverander-
bare onzelfstandigheid leidt tot 
voelbare afhankelijkheid.' Heer-
kens pleit voor veelvormigheid van 
huisvesting voor mensen  met een 
verstandelijke handicap,  ook bin-
nen de perken van het nieuwe over-
heidsbeleid. 
Uit het congres van 17 november 
bleek heel duidelijk dat hetanders 
kan in de zorg voor verstandelijk 
gehandicapten. Maar daarvoor is 
niet alleen een duidelijke  visie no-
dig. Begeleiders zullen in  hun den- 

Zelfbeschikking 
binnen grenzen 
Veelvormigheid en zorg op 
maat zijn begrippen die tame-
lijk leeg blijven zolang niet be-
kend is wat de individuele be-
hoefte is van een gehandicapte. 
De Stichting Humanitas DMH 
ontwikkelde samen met weten-
schappers een instrument 
waarmee de precieze behoefte 
van cliënten kan worden geme-
ten en in individuele zorgplan-
nen kan worden vastgelegd. 
'Er vanuit gaan dat ieder mens 
recht heeft op zelfbeschikking 
is één ding', zegt Marja Eding 
van de Universiteit Groningen 
en samensteller van het Hand-
boek voor zorgplannen. 
'Als begeleider op een verant-
woorde manier omgaan met dat 
recht van bewoners is iets heel 
anders. Het kenmerkende van 
verstandelijk gehandicapten is 
immers het feit dat ze beper-
kingen hebben bij het zelf vorm 
en inhoud geven aan het leven. 
Het gaat dus om zelfbeschik-
king binnen verantwoorde 
grenzen. En die grenzen liggen 
nooit bij voorbaat vast. Boven-
dien zijn er nog maatschappe-
lijke waarden en normen die 
vastliggen. Bij het maken van 
een persoonlijk zorgplan, komt 
het leren maken van eigen keu-
zes heel duidelijk naar voren. 
Je verwacht dan ook van elke 
bewoner dat hij zelf nadenkt 
over zijn toekomst en over de 
vormgeving van zijn leven.' 

ken een duidelijke omslag moeten 
maken om te kunnen omgaan met 
het recht op zelfbeschikking van 
hun cliënten. Dat valt niet mee, 
maar het vált te leren. Dat feit en het 
gegeven dat Humanitas met haar vi-
sie en praktijkervaring weer ouder-
wets toonaangevend is op een be-
paald onderdeel van de zorg voor 
de medemens, was de belangrijkste 
uitkomst van het congres. 

JEANNET VAN GANZEVVINKEL 
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sfeer van als het maar gezellig is.' 
Intussen weet Broekema dat dit pro-
ces van groepsleiders een wat hij 
noemt noodzakelijk fase is in de 



Foto:  Stan Coudron 

Wie durft? 
Afdelingen die met Home Start 
willen beginnen, kunnen aanha-
ken bij het initiatief waar Huma-
nitas zich als vereniging sterk 
voor maakt. Afdelingen in Em-
men en Rotterdam hebben deze 
stap al genomen. Voor drie pro-
jecten is door Humanitas subsi-
die aangevraagd bij het ministe-
rie van VWS. Daarnaast zijn er 
wellicht mogelijkheden voor 
subsidie op lokaal of regionaal 
niveau. Home Start kan daar een 
uitkomst zijn. 
Voor meer informatie: Landelijk 
Bureau Humanitas, Loes Meijer, 
telefoon: 020-6262445. 

Nieuwe gezichten van 
het hoofdbestuur: vinr 

J. van Oudenaarden, 
J. de Koning, 

C.W. Maas, 
G.W. Eveleens, 
J.E.M. Berman 

en P. Snel. 
Foto: Ab Koers. 

Vast 
op koers 

Een heldere, strakblauwe 
lucht, windkracht twee of 

minder en een zee 
zo glad als een spiegel. 

Het schip ligt vast op 
koers en vaart rustig af 

op haar bestemming. 
Zelden heeft Humanitas 

zo'n rimpelloze 
Algemene Vergadering 

van Afgevaardigden 

meegemaakt als 
begin november 1995. 

Een keer per jaar vergadert het 'par-
lement' van Humanitas, genaamd de 
Algemene Vergadering van Afgevaar-
digden (AvA). Alle afdelingen sturen 
dan een aantal afgevaardigden die het 
beleid van de vereniging bespreken. 
In voorbije jaren Met alleen sociale 
bijeenkomsten, een ontmoetings-
plaats voor menigeen, maar ook één 
waar meningen niet onder stoelen of 
banken werden geschoven. Roerige 
jaren heeft die vergaderzaal meege-
maakt. Maar dit jaar lijkt een lange 
weg ten einde te komen en kan een 
nieuwe bladzijde worden opgeslagen. 
De reorganisatie van de vereniging is 
achter de rug (wat besluitvorming be-
treft) en de blik staat weer gericht op 
de horizon. 

De besluiten van 1995 
De AVA'95 had het in één opzicht ge-
makkelijk: er hoefden weinig beslui-
ten te worden genomen waarover veel 
discussie en een stemming nodig wa-
ren. Gestemd is er maar één keer: 
over de behandeling van een amende-
ment van de Afdeling Groningen  om 
voortaan de AVA te beperken tot één 
dag. Dat amendement haalde het niet. 
Goedgekeurd werden het beleid van 
het hoofdbestuur, zoals weergegeven 
in het jaarverslag over 1994 en de 
voortgangsrapportage over de dis-
trictsvorming, het financiële beleid van 
het hoofdbestuur, het beleid van de re-
dactie van Van Mens tot Mens en de in-
stelling van de prijs voor Verenigings-
opbouw, genoemd  naar Jan Renken. 
De datum van de AvA'96 werd voorlo-
pig vastgesteld op 8 en 9 november 
1996. De Afdeling Eemland heeft vast-
gesteld dat het verslag over de AVA'94 
een correcte weergave is van die bij-
eenkomst en de Afdeling Hoogezand-
Sappemeer werd aangewezen om het  

verslag over de AVA'95 te beoordelen. 
De meeste discussie ontstond op za-
terdagmorgen over de prioriteiten, 
die het hoofdbestuur heeft gesteld in 
het werkplan voor hoofdbestuur en 
landelijk bureau. Of de druk van de 
vergadering om de maatschappelijke 
opvang aan deze prioriteiten toe te 
voegen tot resultaat leidt, hangt voor 
een belangrijk deel af van de op-
brengst van de financiële actie voor 
dit project. Bij het ter perse gaan van 
dit nummer van Van Mens tot Mens 
was de stand boven de 79.000 gulden. 
Of dat voldoende is bepaalt het hoofd-
bestuur, dat het eigen werkplan vast-
stelt 'gehoord de AVA'. 

Veel nieuwe gezichten 
Vijf leden van het zittende hoofdbe-
stuur namen afscheid. Zij waren niet 
meer herkiesbaar: J.H.G. van Arn.eron-
gen, P.G.A. van den Kerkhoff, W.T.M. 
Molle, R.A. Pijlman en J. Renken. 
Het nieuwe hoofdbestuur telt weer 
vijftien leden. Op voordracht van het 
zittende hoofdbestuur werden be-
noemd: G. Brouwer voor een tweede 
termijn als voorzitter, J. van Oudenaar-
den als penningmeester, mevr. J.E.M. 
Berman op voorstel van de onderne-
mingsraad en G.W. Eveleens als lid 
met specifieke deskundigheden. 
Op voordracht van de districten wer-
den (her)benoemd: mevr. K.H. van 
den Berg-Veenhuizen en mevr. E. 
Claes (beide voor een tweede ter-
mijn), J. de Koning, C.W. Maas en P. 
Snel. Mevrouw Claes aanvaardde haar 
benoeming voor maximaal twee jaar. 
Zittende leden van het hoofdbestuur 
die ditmaal niet hoefden te worden 
herbenoemd zijn de dames M.T.A. 
Duijm (secretaris), E. Reijs en A.R.Sas-
tromedjo en de heren P. van Agteren, 
R.F. May en J.K. Cherpanath. 

Veel gezinnen met jonge 
kinderen dreigen te be-
zwijken onder de druk 

van opvoeding en verant-
woordelijkheid. Dat is 
een belangrijke reden 

van het op de klippen lo-
pen van huwelijken en re-

laties. Het leed van ge-
broken gezinnen brengt 
doorgaans veel schade 

toe aan de betrokkenen. 
Zo ver hoeft het echter 

niet te komen. Mits de ou-
ders tijdig ondersteuning 
krijgen. Humanitas maakt 

zich sterk voor Home 
Start, een nieuw op te zet-

ten vrijwilligersproject 
voor de begeleiding en 

ondersteuning van gezin-
nen met jonge kinderen. 

`Yvonne was moeder van een kleu-
ter, toen zij het leven schonk aan 
een tweeling, zodat er drie kinde-
ren van nog geen twee jaar oud aan 
haar zorgen waren toevertrouwd. 
Yvonne voelde zich zeer vermoeid 
en gespannen en had een jaar lang 
de ondersteuning nodig van een an-
dere moeder.' 
Margaret Harrison, directeur van de 
Britse organisatie Home Start, gaf 
tijdens de Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden begin novem-
ber een aantal voorbeelden  van ge-
zinnen die baat hebben gehad bij 
Home Start. Home Start is in Groot 
Brittannië al meer dan twintig jaar in 
zwang. Het reikt gezinnen met 
jonge kinderen de helpende hand 
en loodst hen door alle spanningen 
en moeilijkheden die bij opvoeding 
en huishouding de kop opsteken. 
Humanitas staat in de startblokken 
voor een vergelijkbaar project met 
een aan ons land aangepast  con-
cept. Ondersteuning van gezinnen 
met jonge kinderen gebeurt in de 
vorm van praktische begeleiding 
maar ook door het bieden  van 
vriendschap en een schouder om 
uit te huilen. Vooral dat laatste is 
belangrijk, zo ervaarde Margaret 
Harrison. 'Mijn eigen kinderen wa-
ren nog jong en ik werkte met 
jonge gezinnen in Leicester', ver-
telde zij tijdens de AVA. `Mijn erva-
ringen met deze gezinnen  leerden 
mij dat de meeste jonge gezinnen 
een vriend nodig hebben, in aan-
vulling op de steun van professio-
nele hulpverleners. Iemand die de 
tijd neemt om naar hun noden te lui-
steren, mee te voelen en om hen 
thuis te bezoeken. En, minstens zo 
belangrijk, tijd om plezier  met el-
kaar te hebben.' 
In Groot Brittannië is Home Start 
geen overbodige luxe. De sociale 
hulpverlening is zacht gezegd min-
der goed geregeld dan in Neder-
land. Alleen schrijnende  gevallen 
krijgen hulp, vaak gepaard gaande 
met het uithuisplaatsen. van kinde-
ren. In Nederland is de laatste jaren 
fors bezuinigd op de jeugdhulpver-
lening. Dat betekent dat veel gezin- 

g 

nen met problemen langer moeten 
wachten voor zij in aanmerking ko-
men voor hulp. Soms zijn de proble-
men dan al zo geëscaleerd, dat 
drastische ingrepen nodig zijn. 
Krijgen zulke gezinnen echter tijdig 
de juiste ondersteuning, dan kan 
veel verdriet worden voorkomen. 
Gezinnen die anders uiteen dreigen 
te vallen, kunnen bij elkaar blijven 
en de kinderen kunnen opgroeien 
in een stabiele situatie. Minder ge-
zinnen zullen stranden bij de rech-
ter, de professionele jeugdhulpver-
lening of bij de kinderbescherming. 
Het is een misverstand om te den-
ken dat alleen arme sloebers of so-
ciaal zwakken in aanmerking ko-
men voor Home Start. Integendeel, 
voor elk gezin met jonge kinderen 
liggen de problemen op de loer. 
Ook het modale, keurige gezin kan 
ten prooi vallen aan omstandighe-
den waarin de opvoeding een on-
draaglijke last wordt. 
`Dat kan komen door financiële pro-
blemen, ziekte, eenzaamheid of 
werkloosheid', zegt Loes Meijer. 
`Denk eens aan nieuwbouwwijken. 
Daar wonen veel eenzame mensen, 
gezinnen met geringe sociale con-
tacten. Home Start is daarom be-
doeld voor alle gezinnen met jonge 
kinderen.' 
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voor het gezin 
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Stichting Bedrijven & Humanitas 

De headhunters van Hurn.anitas 
Slaagt de Stichting Bedrij-
ven & Humanitas er in om 
afdelingen van nieuwe 
bestuurders te voorzien? 
Of schurkt zij te dicht te-
gen het bedrijfsleven aan 
en levert zij Humanitas uit 
aan het kapitalisme? 
Tijdens de Algemene Ver-
gadering van Afgevaar-
digden kon de vereniging 
er haar zegje over doen. 

De afdeling Zuid Kennemerland 
kreeg maar liefst drie bestuurders in 
de schoot geworpen via de stichting 
Bedrijven & Humanitas. In totaal heeft 
deze organisatie bijna veertig bemid-
delingen op haar conto staan. Zelfs 
anderen dan Humanitas profiteerden 
van de mogelijkheden om via de 
stichting bestuurders an te trekken: 
de HSHB en het Juliana Welzijnsfonds. 
Bedrijven & Humanitas voorziet on-
miskenbaar in een behoefte. 
Deze organisatie probeert bij het be-
drijfsleven interesse te wekken voor 
Humanitas. De bestuurders, veelal 
zelf afkomstig uit het bedrijfsleven, 
kloppen daarvoor aan bij hun eigen 
connecties. Zo heeft Aad van Oosten 
van de Stichting Bedrijven & Humani-
tas al eens een voordracht gehouden 
voor een groep uittredende ING-me-
dewerkers. Veel ex-werknemers met 
organisatorische en beheersmatige 

kwaliteiten komen in aanm in
erking. 

De stichting werd opgericht 1992 

door Cees 
Boer en Aad van Oosten, 

toen nog 
leden van het hoofdbestuur 

van Humanitas. Zij polst mogelijk ge 
- 
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schikte kandidaten over hun belang-
stelling voor een bestuursfunctie bij 
een afdeling van Humanitas. Afdelin-
gen die bestuurders zoeken, kunnen 
vervolgens bij de stichting aanklop-
pen. Die kijkt of dan of zij iemand in 
het bestand heeft die aan het ge-
wenste profiel van de afdeling vol-
doet. Net  als echte headhunters. 

Een uitkomst 
Voor menige afdeling is de stichting 
een uitkomst. 'Er zijn afdelingen die 
al jaren met dezelfde bestuurders 
werken', zegt Nynke Zwierstra, coCir-
dinator van de Stichting Bedrijven & 
Humanitas. `De bestuurders zijn oud 
en hebben geen opvolgers. Zij weten 
ook niet waar zij die moeten zoeken. 
Vaak zijn dit niet de meest bloeiende 
afdelingen. Hier kan de stichting uit-
komst bieden.' 
De keuze om in het bedrijfsleven te 
zoeken, is niet toevallig. Bedrijven & 
Humanitas gaat er van uit dat mensen 
op wat hogere posities in bedrijven 
over de nodige kennis van organisa-
tie, leidinggeven en onderhandelen 
beschikken. Een must in een tijd 
waarin maatschappelijk organisaties 
steeds professioneler moeten wer-
ken om wegvallende subsidies op te 
vangen en elders ingangen te vin-
den. Mensen die hun netwerken en 
hun kennis uit het bedrijfsleven mee-
nemen, kunnen daar een goede bij-
drage aan leveren. 
Maar niet iedereen ziet het zo. Tij-
dens de AVA klonken ongeruste ge-
luiden. Is dat wel vertrouwd, al die 
mensen vers uit het bedrijfsleven 
over de vloer? Wordt Humanitas uit-
geleverd aan bankiers, wat moet er 
tegenover staan? 'Wij hebben wel 
behoefte aan iemand in ons bestuur 
die goed is onderlegd en beleidsma- 

tig denkt. Maar wij hebben niet be-
hoefte aan zeven economen', zo ver-
tolkte afgevaardigde Sternheim de 
latente angst voor het bedrijfsleven. 
`Ons werk is niet het bedrijven van 
economie maar het helpen van men-
sen. Dat doen wij met ondersteuning 
van mensen die economisch zijn on-
derlegd. Ik ben bang mensen van 
Humanitas & Bedrijven te veel in een 
economische richting denken.' 

Klassieke tegenstelling 
Dat soort geluiden refereert aan een 
andere tijd, zo meent de stichting. 
Werknemers zijn niet minder sociaal 
voelend dan de gemiddelde Neder-
lander. De klassieke tegenstelling 
tussen sociaal werk en kapitalisme 
bestaat niet meer. Ondernemingen 
zijn tegenwoordig geworteld in een 
samenleving waar zij in veel gevallen 
ook actief aan willen bijdragen. 
`De interesse van bedrijven in Huma-
nitas is gelegen in het feit dat Huma-
nitas geen uitgesproken verzuilde, 
oud-Nederlandse indruk maakt', zei 
Aad van Oosten. 'Daardoor kunnen 
bedrijven zeggen dat zij een alge-
meen doel ondersteunen.' 
Er spelen echter meer emoties mee. 
Er bestaat een zekere argwaan tegen 
nieuwelingen uit het bedrijfsleven, 
die meestal pas met Humanitas in aan-
raking komen als de stichting hen be-
nadert. 'Sommige bestuurders van af-
delingen hebben zich jarenlang voor 
Humanitas ingezet', zegt Zwierstra. 
`Zij zien dat hun plaats wordt ingeno-
men door mensen die nog weinig 
band hebben met de vereniging. Dat 
is niet altijd gemakkelijk. Maar een 
nieuwe generatie bestuurders kan 
ook nieuwe leden binnenbrengen.' 

HENK VLAMING 

• , 	- 

Ik zal het maar eerlijk zeggen: ik 
ben vol ambitie begonnen. Ik 
kende Humanitas vanuit het Rot-

terdamse als een krachtige organi-
satie die het waard is om er veel 
energie in te steken. Zo denk ik er 
nog over, na die eerste vier jaar. 
Maar inmiddels heb ik ontdekt dat 
Humanitas niet alleen veel energie 
waard is, maar ook veel energie no- 
dig heeft. 

Er is heel wat gebeurd tijdens mijn 
eerste termijn. De discussie over de 
organisatie van de vereniging, de 
`structuurdiscussie', is afgerond. 
We hoeven geen aandacht meer te 
besteden aan de vraag 'hoe Huma-
nitas in elkaar moet zitten' en 'wie 
waarover gaat'. We kunnen alle 
energie weer richten op de inhoud 
van het werk en dat moeten we ook 
doen. De vijf districten zijn opge-
richt en daarmee is aan een eerste 
voorwaarde voldaan om de afdelin-
gen beter te kunnen ondersteunen. 
Daar, in de afdelingen, gebeurt het 
echte werk. Daar doen de vrijwilli-
gers waarvoor Humanitas is opge-
richt: aandacht schenken aan men-
sen die dat nodig hebben. 
Vijf districten, meer dan tachtig af-
delingen, maar we zijn en blijven 
één vereniging. Hoe sterk we sa-
men kunnen zijn hebben we rond 
31 mei gemerkt. Het vijftigjarig ju-
bileum van Humanitas was een fan-
tastisch succes. Ook voor veel afde-
lingen. Nog steeds stromen de 

De eerste vier jaren zitten er op. 
Sinds de invoering van de nieuwe statuten 

in 1994 ben je dan als voorzitter van 
Humanitas op de helft van de termijn. 

Tijd om een tussenbalans op te maken. 
Waar staat uw voorzitter en, 

nog veel belangrijker, 
waar staat Humanitas? 

Tijd voor een 
tussenbalans 

kranteknipsels binnen met artikelen goed worden voorbereid. Afdelin-
over ons werk naar aanleiding van 

tas staat als een huis: Humanitas is 	

gen moeten kunnen rekenen op 

ons jubileum. De naam van Humani- goede ondersteuning. Als er geld 
nodig is moeten we ons allemaal in- 

een synoniem voor goed werk, 

tiatief en bereidheid tot vernieu- 	

spannen om te zorgen dat het er 

kwaliteit, respect voor mensen, ini- komt. Het landelijk bureau kan daar 

Begin november is de Algemene 	

een stevige rol in spelen, maar niet 

wi ng. 	 alleen. Wie verantwoordelijkheid 
draagt voor een project is ook 

Vergadering van Afgevaardigden, 	medeverantwoordelijk voor de 

de AVA, er mee akkoord 
 gegaan dat financiering. Landelijk, regionaal en 

ik nog vier jaar blijf. Zonder discus- plaatselijk. 
sie, dank u. Waar ga ik mijn energie Nieuwe projecten kunnen in de ko- 

m? 
 op 

	

ijn
richten tijdens deze tweede ter- 	mende vier jaar bijdragen aan 

Belangrijk is dat Humanitas meer 	

nieuw elan. Denk aan het dichter bij 
elkaar brengen van vrijwillige 
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dieedistricten, 	menteren. Denk aan nieuwe initia- 

het landelijk bureau tieven om langdurig werklozen 

bestuur. 

	

Werking 	weer bij de samenleving te betrek- 

met

kunnen elkaar sterker maken 	

ken. Die nieuwe projecten trekken 

fors deel van ons werk  die 

g 

 een 
voor hun re- ook nieuwe vrijwilligers aan. Enige 

kening nemen. En op onderdelen  

ven van de basis komen 	

verjonging van het kader kan daar-
met het Humanistisch Verbond. We bij geen kwaad: de gemiddelde 

door 

o- 

	

leeftijd van onze circa 20.000 leden 

meer samen te doen. Of deinitiatie_ 
of van het 

is nu 70 jaar. Geen kwaad woord 

de AVA. Het hoofdbestuur, 	

over onze ouderen, maar zij moeten 

hoofdbestuur is niet bepalend. Be 
aan. 	

wel tijdig voor opvolging zorgen. 

palend is hoe we er mee ni Het zijn allemaal zaken waar ik in 

Strategische keuzes maken we op 
de dis- 	

mijn tweede termijn veel energie in 
wil steken. Samen met u. 

tricten en de werkstichtingen moe- 
ten er voor zorgen dat die keuzes GEORGE BROUWER 
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`Humanitas moet standpunten 
NIST SPECIALE JUBILEUM-UITGAVE VAN HUMANITAS EN HUMANISTISCH VERBOND 

In deze jaargang van 
Van Mens tot Mens is veel 

aandacht besteed aan 
verschillende aspecten 

van het verleden van 
Humanitas. In dit laatste 

nummer van het 
jubileumjaar een gesprek 

met drie leden van het 
hoofdbestuur over de 

mogelijkheden van 
Humanitas in deze tijd. 

Drie leden met zeer 
verschillende achtergron-

den: secretaris Marjan 
Duijm is werkzaam bij 

de gemeente Den Haag, 
Lies Claes is tevens 

interim-voorzitter van de 
afdeling Amstelveen en 

Ronald May en werkt 
bij de Haagse RIAGG. 

Vanuit hun eigen achter-
grond hebben zij ieder 

een uitgesproken mening 
over Humanitas. Hun uit-

spraken worden echter 
door alle drie gedragen. 

Om het geprek te openen wil 
ik jullie vragen wat voor jullie de 
kracht van Humanitas is. 

Ronald May - Humanitas is een kriti-
sche beweging, die oog heeft voor 
medemenselijkheid en gemeen-
schapszin, voor de betekenis die 
mensen geven aan de samenleving. 
Lies Claes - En die tegelijkertijd 
probeert iets te doen aan de pro-
blemen die zij signaleert. Dat is het 
belangrijke verschil met het Huma-
nistisch Verbond. 
Ronald May - Het is de kracht van 
Humanitas geweest precies op de 
juiste momenten activiteiten te 
plaatsen waar vele verantwoordelij-
ken het lieten afweten. Bijvoorbeeld 
in de ouderenzorg had Hu-
manitas een duidelijke 
voortrekkersrol. Maar 
ook de stichting 
Dienstverlening 
aan Mensen met 
een Handicap 
heeft een ver- 
nieuwende aan- 
pak in de zorg 
ontwikkeld. 
We zouden 
weer terug 
moeten naar 
die rol van 
Humanitas. 
Lies Claes -
Het probleem 
is dat de visie 
die wij in het 
verleden als 
enige hadden, nu 
is overgenomen 
door het hele 
werkveld. 
Daarbij heb-
ben 

veel initiatieven van Humanitas zich 
van de vereniging losgemaakt, zo-
dat niemand meer weet dat wij daar 
achter zaten. 

Ronald May - Ik ben daar persoonlijk 
blij mee. Door angstig vast te hou-
den aan je verworvenheden creëer 
je conservatisme. Maar ik ben overi-
gens wel van mening dat hier bin-
nen de vereniging eens over ge-
praat moet worden. Want niet ieder-
een denkt hier hetzelfde over. 

Welke mogelijkheden 
zien jullie 
nu voor Humanitas? 

Marjan Duijm - Ik vind euthanasie 
een heel belang-

rijk thema, 
waarover 

Humani-
tas naar 
mijn 
mening 
heel 
goed 
een 

me-
ning 
kan 
for-
mule-
ren. 
Het is 
een 

onder-
werp 
waar 
heel 
veel 

mensen mee 
bezig zijn. 
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KIEZEN VANUIT 
INSPIRATIE 



Het Humanistisch Verbond viert feest! Op 

17 februari 1996 wordt een mijlpaal bereikt, 

want dan geeft het Humanistisch Verbond 
vijftig jaar lang humanistische inspiratie. 
Dit jubileum wordt gevierd met een feestelijk 

programma. Een gebeurtenis die u niet mag 

missen. 

Het thema van de jubileumdag is 'Bemoei je 

d'r mee!: tolerantie als activiteit'. Tolerantie 

betekent de handen uit de mouwen steken om 

onverschilligheid te bestrijden. 
In een inspirerend en verrassend programma 

wordt dit belangrijke humanistische ideaal tot 

leven gebracht. Hoe tolerant is Nederland? 

In een forumdiscussie worden mensen uit 

verschillende maatschappelijke gebieden naar 

de grenzen van hun tolerantie geleid. U kunt 

genieten van een cabaretvoorstelling, maar u 

wordt zelf ook uitgedaagd mee te denken, 

en te doen! 

Er is een inspringtheater en een speakerscorner. 

Hoe klinkt muziek die tot tolerantie oproept? 

Bovendien wordt het startschot gegeven voor een 

nationale prijsvraag: de bemoei je d'r mee prijs. 

Het middagprogramma wordt afgesloten met 

een feestrede die vooruit kijkt op de humanisti-

sche inspiratie in de komende vijftig jaar. 

Daarna kunt u deelnemen aan een groot inter-

nationaal buffet. Na het buffet is er weer een 

feestelijk programma. U kunt dan bijvoorbeeld 

dansen op swingende muziek, kijken naar een 

filmvoorstelling en luisteren naar een verteller 

en natuurlijk ook gewoon gezellig bijpraten. 

• 
J 

Het feest vindt plaats op 17 februari 

1996 in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle, 

tegenover het centraal station. Het middag-

programma begint om 13.00 uur. Het avond-

programma begint om 19.30 uur. De toegangs-

prijs voor de middag bedraagt f 25,-

1-let avondprogramma kost f 15,- en het buffet 

kost fl. 35,- Een paspartout kost f 60,-

Opgaveformulieren kunt u aanvragen bij het 

Humanistisch Verbond Utrecht, 

tel. 030-2392114. Toegangskaarten 

zullen worden verzonden in volgorde 

van aanmelding. 

a 

Het jubileumfeest 
BEMOEI JE D'R MEE! 
	

durven innemen' 
Lies Claes - Humanitas zou over eu-
thanasie een praatpapier kunnen 
maken, zodat afdelingen het op bij-
eenkomsten aan de orde kunnen 
stellen. Sommige afdelingen doen 
dit overigens al. *) 
Marjan Duijm - Een ander onder-
werp dat sterk in de belangstelling 
staat is het armoedevraagstuk. Ik 
denk dat er op dat gebied grote 
problemen zijn, waar voor Humani-
tas zeker een taak is weggelegd. 
Lies Claes - Ik las laatst ergens dat 
de mogelijkheden van vrijetijdsbe-
steding voor jongeren van 13 tot 18 
jaar zeer beperkt zijn. Deze jonge-
ren hebben nauwelijks mogelijkhe-
den om zich te vermaken, hebben 
ook problemen met schoolwerk en 
dergelijke en worden door de sa-
menleving snel als lastig bestem-
peld. De afdeling Ooststellingwerf 
van Humanitas gaat voor deze 
groep in samenwerking met de ge-
meente een project opzetten. Voor 
andere afdelingen zou het ook een 
mogelijkheid kunnen zijn. 
Ronald May - Dat doet me denken 
aan een bestaand project voor de-
zelfde groep, het Big Brother Big 
Sister-project, waarbij jongeren die 
wat ouder zijn jongeren begeleiden 
die nog niet zo stevig in hun schoe-
nen staan. Eigenlijk een soort Home 
Start voor jongeren. Veel jongeren 
houden vroegtijdig op met school, 
terwijl andere jongeren wel slagen 
in de samenleving. Met een derge-
lijk project verklein je deze twee-
deling tussen jongeren. Ik zie overi-
gens nog een ander belangrijk 
maatschappelijk probleem, name-
lijk dat van het grote sociale isole-
ment waarin veel mensen verkeren. 
Humanitas zou kunnen voortbordu-
ren op het thema Nationale Buren-
dag door in wijken waar sociaal iso-
lement veel voorkomt, meer buurt-
gerichte activiteiten op te zetten. In 
mijn werk bij de RIAGG merk ik dat 
er vaak geen buurtgerichte initiatie-
ven zijn waarnaar je mensen kunt 
verwijzen. En dan heb ik het niet 
over activiteiten voor mensen met 
problemen, maar over aantrekke-
lijke activiteiten voor mensen in de 
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buurt. Je hebt echter wel mensen 
nodig die bereid zijn zich voor der-
gelijke initiatieven in te zetten. Een 
belangrijke vraag hierbij is: waarin 
wil je investeren als vereniging? 
Het is op dit moment belangrijk dat 
wij als vereniging de communicatie 
verbeteren, niet alleen extern, maar 
ook intern. Dit kan je in eerste in-
stantie doen door de mensen die bij 
de positieve projecten betrokken 
zijn de nodige waardering te geven 
en ze daarmee als Humanitas naar 
buiten te laten treden. Het hoofdbe-
stuur moet tegelijkertijd contact met 
die mensen houden. In tweede in-
stantie moet de vereniging als ge-
heel meer naar buiten treden en la-
ten zien: dit zijn de verworvenhe-
den van Humanitas en dit zijn onze 
plannen voor de toekomst. 
Marjan Duijm - Ik wil dat verruimen 
naar de hele humanistische bewe- 

ging, daaraan hecht ik zelf heel 
sterk omdat ik de verzuiling binnen 
de humanistische beweging echt 
grote onzin vind. De humanistische 
beweging moet als geheel meer 
naar buiten treden en niet bang zijn 
om standpunten in te nemen. De hu-
manistische beweging heeft veel te 
vertellen op allerlei terrein en ik 
vind dat we daarover uitspraken 
moeten doen. Nu zijn we vaak te 
bang om stelling te nemen. Dat is 
niet nodig. 

Wat is dan voor jullie de 
achtergrond van Humanitas 
van waar uit die standpunten 
bepaald moeten worden? 

Ronald May - Voor mij onderscheidt 

Humanitas zich door tolerantie -
nee, dat is te paternalistisch - ver-
trouwen in het eigen vermogen van 
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Boek over 50 jaar Humanitas 

Vijftig jaar redder in nood 

mensen om goede keuzes te ma-
ken, op basis van het menselijke re-
spect voor elkaar. Die basis is bij-
zonder. 

Vinden jullie dat die basis 
voldoende in de activiteiten 
tot uiting komt? 

Ronald May - Dat is een heel belang-
rijk probleem. Misschien te weinig.  
Maar het is wel nodig. We hebben 
een gevestigd imago en moeten 
vanuit dat imago nieuwe, levensvat-
bare activiteiten opzetten. 
Lies Claes - Op een bijeenkomst 
over de kinderkampen is laatst ge-
sproken over het humanistische ele-
ment en of bij de voorbereidingen 
daaraan aandacht wordt besteed. 
Het bleek dat dat niet werd gedaan, 
maar dat gaat nu veranderen. Ik 
vind het toch belangrijk dat de lei-
ders die je werft in elk geval op de 
hoogte zijn van hoe je zelf vindt dat 
het moet gaan. Maar het heeft al 
gauw iets betuttelende ten opzichte 
van die leiders. Want: als ze het niet 
eens zijn met de aanpak van Huma-
nitas, moet je ze dan weigeren als 

leider? 
Ronald May - Ik denk dat het daar 
wel toe moet leiden. Het is toch 
wel belangrijk dat je activi-
teiten onder één be-
paalde noemer vallen. 
Je verleent tenslotte je 
naam er aan. 
Marjan Duijm - Een 

project met veel po-
tentieel op dit ge- 
bied is het idee om 
samen met het Hu-
manistisch Ver-
bond een diensten-

pakket rond overlij-
den aan te bieden, 
een combinatie van 
terminale thuiszorg, 

uitvaartbe 	
g. Dat 

geleiding en 

rouwverve 
kan een belangrijk visi-
tekaartje worden van de 
humanistische bewe-
ging, omdat allerlei 
mensen hiervan gebruik 
zullen maken, lang niet al-
leen de leden van Humani- 
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Praten over 
euthanasie 
De werkmap 'Praten over eutha-
nasie' is speciaal door en voor 
Humanitas samengesteld en 
zeer geschikt voor het op gang 
brengen van gesprekken over 
dit onderwerp. 
Te bestellen bij het landelijk 
bureau Humanitas door f 15,-
(voor leden en donateurs f 10,-) 
over te schrijven op postgiro 
582.000 van Humanitas o.v.v. 
'Euthanasie' 

tas en het Humanistisch Verbond. 
Ook aan andere activiteiten kan je 
zien dat veel mensen zich nog 
steeds tot Humanitas aangetrokken 
voelen. Ik denk dat het onze 'nest-
geur' is. Maar Humanitas moet de 
nestgeur wel veranderen, zodat jon-
geren er ook door worden aange-
sproken. Anders is het een aflo-
pende zaak. 

Ronald May - Natuurlijk 
moet Humanitas zich 

meer op jon-
geren rich-

ten. 

Maar investeren in ouderen hoort 
ook nog steeds een belangrijk aan-
dachtspunt van Humanitas te zijn. 
We moeten vertrouwen hebben in 
de mogelijkheden van mensen, ook 
al zijn ze oud, en ouderen hun rol in 
de samenleving laten. Ouderen zijn 
geen probleem, ze worden in de sa-
menleving als probleem ervaren. 
Dat is een fictie waar we vanaf moe-
ten. We moeten anderen zien in hun 
eigen mogelijkheden. Ouderen 
hebben zoveel bagage, die moeten 
wij benutten. Misschien moeten we 
nog meer een beroep op ze doen 
dan we tot nu toe gedaan hebben. 
Lies Claes - Als je nu kijkt naar mijn 
afdeling, daar is de gemiddelde 
leeftijd van de leden 77 jaar. 
Marjan Duijm - Ik onderschrijf Ro-
nalds pleidooi helemaal, maar ik wil 
toch de nadruk leggen op het be-
lang van verjonging van de vereni-
ging. Veel leden zijn voor een ver-
eniging als Humanitas belangrijk 
om mee te tellen in de maatschap-
pij. Wij hebben de pretentie dat we 
een groep vertegenwoordigen, dus 
moet dat ook een redelijk grote 
groep zijn. Om meer leden te krij-
gen moeten we de volgende maat-
regelen nemen: meer stelling ne-
men naar buiten toe, niet bang zijn 
voor politiek getinte uitspraken en 
meer activiteiten opzetten die jon-
geren aanspreken. 
Lies Claes - Ja, en dat hoeven niet 
per sé activiteiten voor jongeren te 
zijn, het is belangrijker dat jonge-
ren erdoor worden aangesproken. 
Maar dat werkt in de ene plaats be-
ter dan de andere. In Groningen 
bijvoorbeeld zijn voornamelijk jon-
geren betrokken bij de begeleiding 
van asielzoekers bij Humanitas. 

Jullie zien de toekomst van 
Humanitas niet somber in? 

Marjan Duijm - Er zijn nog volop 
mogelijkheden voor Humanitas. 
Steeds meer mensen vallen buiten 
de boot, mede door toedoen van 
de politiek. Die laat alles in toene-
mende mate over aan het markt-
mechanisme. Humanitas is in staat 

om deze leemten te vullen met 
goede projecten. 
En daarmee is iedereen het eens. 

NYNKE ZWIERSTRA 

Geen opgeheven vinger 
maar een uitgestoken 

hand. Met die titel heeft 
Nynke Zwierstra treffend 
de werkopvatting weer-
gegeven, die Humanitas 

kenmerkt. Het is de sfeer 
die haar tegemoet kwam 
bij haar onderzoek naar 

het wel en wee van 
Humanitas van 1945 tot 

1995. Wat heeft Humani-
tas in die tijd gedaan en 

hoe werd dat gedaan? 
Maar zij is verder gegaan 

dan alleen een halve 
eeuw historie van een 

vereniging te beschrij-
ven. Zij heeft die historie 
in verband gebracht met 
de maatschappelijke ont-
wikkelingen in die jaren. 

Daarmee is deze 
jubileumuitgave 

van Humanitas meer ge-
worden dan alleen 
een voor insiders 

interessant document. 

Nynke's boek 
`Geen opgestoken vinger maar een 
uitgestoken hand' door Nynke Zwier-
stra is een uitgave van Humanitas 
(ISBN90-73890 06 3) en kost inclusief 
verzendkosten f 29,50 (f 25,50 voor 
leden van Humanitas). Het boek is 
niet in de handel, maar rechtstreeks 
te bestellen bij Humanitas door het 
verschuldigde bedrag over te schrij-
ven op postgiro 582.000 van Humani-
tas te Amsterdam, onder vermelding 
van 'Jubileumboek'. 

Treffend beschrijft Nynke Zwierstra 
het ontstaan van Humanitas. Al voor 
1940 onderkenden voortrekkers van 
de arbeidersbeweging dat een groei-
end deel van de bevolking in noodsi-
tuaties geen beroep kon of wilde doen 
op instellingen voor maatschappelijke 
hulpverlening: de buitenkerkelijken. 
We leefden nog in de zuilenmaat-
schappij, de samenleving van beslo-
ten kringen die elkaar zo veel moge-
lijk uitsloten. Daar zou verandering in 
komen, maar zo ver was het in 1945 
nog lang niet. 
Duidelijk komt in een aantal hoofd-
stukken naar voren op hoe veel ver-
schillende werkterreinen Humanitas 
deze vijftig jaar actief is geweest. 
Werk van vrijwilligers, werk van pro-
fessionals. Er is werk dat verdween als 
gevolg van de emancipatie van de sa-
menleving en werk dat niet langer on-
der de vlag van Humanitas mocht blij-
ven onder invloed van ontzuiling, 
schaalvergroting en politieke priori-
teiten. Een sprekend voorbeeld van 
het eerste: een van de vormen van 
dienstverlening die Nynke Zwierstra 
in de beginjaren aantrof was het thuis-
bezorgen van de steun. Dan hoefde 
niemand te merken dat je 'van de 
steun trok'. Voorbeelden van het 
tweede: de groei, bloei en het via fu-
sies weer verliezen van de eigen ge-
zinszorg, het maatschappelijk werk en 
de jeugdhulpverlening. 

Landelijke ontwikkelingen 
Waar mogelijk zijn de ontwikkelingen 
binnen Humanitas in verband ge-
bracht met de ontwikkelingen in de 
samenleving als geheel. Duidelijk 
komt naar voren dat het landelijke be-
leid niet altijd even helder en rechtlij-
nig is geweest. Vooral in de beginja-
ren van het Ministerie van CRM (Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk) blijken beleidsmakers  te heb-
ben geworsteld met de inhoud van 
begrippen als maatschappelijkwerk 
en samenlevingsopbouw. Het is de 
vraag of zij voldoende in staat waren 
te overzien hoe het particulier initia- 
tief
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zich ontwikkelde, waar  steun van 

aal  Humanitas 
als organisatie was dat soms 

o
n
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waar mis-

gunstig, 
soms ook belemmerend.  beschrij- 

ving van deze periode door Zwierstra 
roept een beeld op van verwarring; 
waarschijnlijk terecht. 

De H van Humanitas 
Uiteraard gaat het boek ook in op de 
relatie van Humanitas met het huma-
nisme. De conclusie valt te trekken dat 
die relatie altijd onder spanning heeft 
gestaan. Gesprekken met oud-be-
stuurders en leden uit de eerste jaren 
en opgespoorde documenten maken 
duidelijk dat de keuze voor het huma-
nisme vooral pragmatisch was. In de 
jaren '40 en '50 was het ondenkbaar 
dat een organisatie als Humanitas kon 
bestaan zonder 'geestelijke achter-
grond'. Je moest en zou in een vakje 
passen. In die context was de keuze 
voor het humanisme als filosofie zon-
der kerk, zonder betutteling en ge-
richt op de eigen verantwoordelijk-
heid van de mens een logische. 
Maar, zo constateert Zwierstra, Huma-
nitas wilde eigenlijk niet in een le-
vensbeschouwelijke hoek gedrukt 
worden. Het was wel een vereniging 
op humanistische grondslag, maar zij 
wilde zich niet alleen op humanisten 
richten. Duidelijk was het allemaal 
niet, vooral niet voor de buitenwereld. 
Maar zij beschrijft ook hoe binnen de 
vereniging de meningen over nau-
were of lossere banden met het Huma-
nistisch Verbond soms tot forse tegen-
stellingen hebben geleid. 

De jongste geschiedenis 
Deze jubileum-uitgave geeft uiteraard 
geen volledig beeld van de maat-
schappelijke ontwikkelingen en de rol 
van de vereniging in de eerste vijftig 
jaar na de Tweede Wereldoorlog. De 
lijn van de ontwikkelingen is duidelijk 
geschetst. Het meeste werk van Hu-
manitas komt op een of andere wijze 
aan de orde. Ook aan de ontwikkelin-
gen in de laatste jaren is op heldere 
wijze aandacht besteed, met inbegrip 
van een persoonlijke visie van de 
schrijfster op de perspectieven voor 
de naaste toekomst. Enkele schema's 
en een groot aantal noten en verwij-
zingen vullen de prettig leesbare tekst 
aan en helpen lezers met een weten-
schappelijke belangstelling op weg. 

ERIK STIBBE 
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HBB en NCHB samen de markt op  Vrouwenre 
Stichting Woonzorg Nederland mensenre 

De fusie tussen de Huma-
nistische Bouwstichting 

Bejaardenhuisvesting en 
de Nederlandse Centrale 

voor Huisvesting van 
Bejaarden gaat door. 

Per 1 januari gaan beide 
instellingen samen onder 
de nieuwe naam Stichting 

Woonzorg Nederland, 
(wzN). De nieuwe stich-

ting stelt zich in de eerste 
plaats op als bouwer en 

beheerder van kwalitatief 
goede woonvoorzienin-

gen waar ouderen een op 
hun behoeften aangepast 

onderdak vinden in 
combinatie met zorg. 

De nieuwe stichting heeft 
een algemene signatuur. 

De WZN 
streeft naar nauwe 

samenwerking met de 
plaatselijke stichtingen. 
Maar in die participatie 

zal volgens het lid van de 
raad van bestuur 

H. van den Heuvel de 
beoogde Humanistische 

Vereniging Woonzorg-
voorzieningen niet 
worden betrokken. 

De Stichting Woonzorgvoorzieningen 
Nederland gaat er duidelijk van uit dat 
stilstand neerkomt op achteruitgang. 
Groei is een doelstelling, naast het be-
heer van het gezamenlijke bezit van 
de I-IBB en de NCHB. Dat bezit is niet ge-
ring: in totaal gaat het om 20.000 zelf-
standige woningen en 160 verzor-
gings- en verpleeghuizen. Voorzienin-
gen waar wonen gecombineerd is met 
een zekere mate van zorg. Soms intra-
muraal (zorg binnen de muren van een 
instelling). Dat is vooral aan de orde in 
de grotere verzorgingshuizen en in de 
verpleeghuizen. Maar steeds vaker 
ook extramuraal (verzorging of ver-
pleging die bij cliënten thuis wordt ge-
bracht), met behulp van plaatselijke of 
regionale instellingen voor thuiszorg. 
Het grote aantal ouderen dat hierbij 
betrokken is, maakt het in een aantal 
opzichten mogelijk te profiteren van 
schaalvoordelen. Landelijke contrac-
ten met aanbieders van zorg (zoals be-
jaardenoorden of ziekenhuizen), ver-
zekeraars, ouderhoudsbedrijven en 
investeerders moeten financiële voor-
delen opleveren die ten goede kunnen 
komen aan de kwaliteit van het wonen 
èn de zorg. 

Samenwerking 
Door de organisatie op te delen in een 
vijftal districten hoopt de WZN de orga-
nisatie dichter bij de plaatselijke be-
sturen, directies en gebruikers te 
brengen dan tot dusver het geval was 
bij HBB en NCHB. De nieuwe leiding 
streeft naar een Participatiemodel. 
Plaatselijke besturen moeten nauw be-
trokken worden bij zaken als markton-
derzoek, de verwerving van nieuwe 
projecten, de ontwikkeling van nieuwe 
vormen van wonen in combinatie met 
zorg en visie-ontwikkeling in het alge-
meen. Lopende afspraken over taak-
verdeling tussen plaatselijke besturen 
en de landelijke organisaties blijven 
vooralsnog gehandhaafd. In hoeverre 
die taakverdeling op den duur wijzi-
ging zal ondergaan, is nog niet duide-
lijk. Dat er veranderingen komen lijkt 
zeer waarschijnlijk. De nadruk in de 
nieuwe organisatie zal immers worden 
verlegd van de landelijke kantoren 
naar districtskantoren in Assen,  

Deventer, Breda en Amsterdam. Dat 
verkleint niet alleen de psychologi-
sche maar ook de fysieke afstand: van-
uit Assen even gaan kijken in Hooge Q. -
veen of Emmen gaat nu eenmaal snel- (1)' 
ler dan vanuit Amsterdam. Resultaat tr,E. 
van alle veranderingen moet een be- '.<1,4  
tere dienstverlening zijn en een ster-
kere positie op de markt voor wonen 
van en zorg voor ouderen. Experimen-
ten in samenwerking met organisaties 
voor thuiszorg zullen daarvan een be-
langrijk onderdeel zijn. Via een ver-
sterkte samenwerking met de plaatse-
lijke besturen hoopt men meer zicht te 
krijgen op de plaatselijke en regionale 
behoeften en ontwikkelingen. Dat be-
tekent dat de WZN met de participatie 
aanzienlijk verder wil gaan dan ver-
plicht volgens het Besluit Beheer So-
ciale Huursector. 

Humanistische invloed 
Als instelling met een algemene signa-
tuur zijn humanistische normen en 
waarden geen specifiek uitgangspunt 
voor de nieuwe organisatie. Dat wil 
niet zeggen dat het humanistisch ge-
halte van bestaande voorzieningen zal 
veranderen. De plaatselijke besturen 
zijn daarvoor verantwoordelijk. Die 
plaatselijke besturen worden volgens 
H. van den Heuvel van de WZN ook het 
aanspreekpunt voor beïnvloeding van 
het beleid in humanistische zin. Bij 
voorbeeld door de Humanistische 
Vereniging Woonzorgvoorzieningen, 
waarvan de levensvatbaarheid mo-
menteel wordt onderzocht. Die vereni-
ging zou convenanten met de plaatse-
lijke besturen kunnen afsluiten over za-
ken als de toegang van humanistische 
geestelijke verzorgers tot de instellin-
gen, het euthanasie-beleid, de vrije 
keuze van samenleven met andere be-
woners etc. Zij hoeft zich dan ook niet 
alleen te beperken tot de van de HBB af-
komstige voorzieningen, maar kan zich 
richten tot alle instellingen van de WZN 

en anderen. Langs die weg zou de 
humanistische invloed wellicht meer 
kansen krijgen dan ooit. Aan Humani-
tas, het Humanistisch Verbond en De 
Vrije Gedachte om dat waar te maken. 

ERIK STIBBE 

Zowel in als buiten 
Nederland doen zich nog 

elke dag situaties voor 
die lijnrecht indruisen 

tegen vrouwenrechten. 
Soms gaat dat doelbe-

wust, bijvoorbeeld door 
de man die een vrouw 

verkracht. Maar het ge-
beurt ook minder recht-
streeks, door wetten en 

regels die als bijwerking 
hebben dat ze voor vrou-

wen ongunstig uitpakken. 
In sommige landen bij-

voorbeeld zijn de regels 
voor (financiële) bijstand 

ronduit stuitend als het 
over vrouwen gaat. 

In september van dit 
jaar werd de vierde 

VN-Wereldvrouwen-
conferentie gehouden in 
Beijing (China). Een van 

de agendapunten was de 
rapportage over de 

inspanningen die de VN 
op bovengenoemd punt 

heeft verricht en de 
vertaling van de intenties 

van de verklaring naar 
de dagelijkse praktijk. 

Specifieke aandacht 
voor vrouwen 

nog niet uit de tijd 

Als er iets duidelijk wordt, dan is 
het wel dat het nog lang niet in orde 
is met vrouwenrechten. Neem bij-
voorbeeld regels over erfrecht en 
mogelijkheden voor vrouwen om 
kredieten te verkrijgen. Je ziet het 
ook in onze eigen migratiewetge-
ving, waarin de rechten van vrou-
wen vaak afgeleid zijn van de rech-
ten van hun echtgenoten. 
Soms ontstaat door bepaalde wet-
en regelgeving een soort gedoogsi-
tuatie, waardoor het onmogelijk is 
vrouwenrechten te handhaven. Een 
man die zijn vrouw mishandelt in de 
echtelijke woning, hoeft de politie 
bijvoorbeeld niet binnen te laten. 
Nederland loopt zeker niet voorop 
bij het bestrijden van dit soort 
vrouwonvriendelijke omstandighe-
den, al is het zonder meer waar dat 
er landen zijn waar het voor vrou-
wen nog aanzienlijk droeviger ge-
steld is. 
In de slotverklaring van Beijing 
wordt gesproken over fundamen-
tele mensenrechten voor vrouwen, 
onder verwijzing naar het actiepro-
gramma. Daarin staat dat vrouwen 
het recht moeten hebben te be-
schikken over hun eigen seksuali- 
teit, zonder dwang, geweld of dis-
criminatie. 

De slotverklaring van Beijing is na-
tuurlijk een mooie mijlpaal, maar de 
dagelijkse praktijk zal  waarschijn-
lijk weerbarstiger zijn. Blijf-van-
mijn-lijf huizen bijvoorbeeld, die er 
het droeve bewijs van zijn dat het 
met vrouwenrechten niet overal 
even goed gesteld is, worden in 
hun bestaan bedreigd. Kennelijk is 
men er in ons land van overtuigd 
dat een categoriale aanpak van 
sommige problemen een  achter- 

haalde zaak is. Vrouwen zijn im-
mers volledig geïntegreerd in de 
samenleving en dus moeten ze ook 
maar genoeg hebben aan voorzie-
ningen die voor iedereen zijn. 
Die 'volledige integratie' geldt mis-
schien voor een bovenlaag van de 
vrouwen. Daar kan de behoefte aan 
specifieke aandacht, aan het kijken 
door een `vrouwenbril', als een ge-
passeerd station beschouwd wor-
den. Maar voor het grootste deel 
van de vrouwelijke wereldbevol-
king is het nog lang niet zo ver. 
Vrouwenconferenties kunnen de 
gedachten van de wereld beïnvloe-
den en daarmee een bijdrage leve-
ren aan het denken over vrouwen-
rechten. Ze kunnen er ook (daar zijn 
ze voor bedoeld!) toe bijdragen dat 
landen hun wet- en regelgeving 
verbeteren, dat wil zeggen: bruik-
baar maken voor allerlei soorten 
mensen, óók vrouwen. 
Voor de feitelijke situatie van alle-
dag zijn wetten en regels slechts 
randvoorwaarden. Daar gaat het er 
veel meer om hoe mensen met el-
kaar (ook met vrouwen) menen te 
moeten omgaan. En vooral op dat 
punt valt veel te verbeteren. 
Redenen voor overspannen opti-
misme zijn er dus (ook ná Beijing) 
nog steeds niet, net zo min als rede-
nen om het vechten voor vrouwen-
rechten overboord te gooien omdat 
er al zoveel bereikt is. Vertegen-
woordigers van landen doen er 
daarom goed aan ruim baan te ma-
ken voor vrouwenconferenties,  

maar vooral niet te denken dat 
daarmee de problemen afdoende 
zijn opgelost. Want daar is meer 
voor nodig. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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LEDENSERVICE 

Op verjaarsvisite bij de 
buren. De kabbelende 
conversatie verandert in 
een heuse discussie als 
buurvrouw's schoonzoon 
op stellige toon verklaart 
dat die feministen veel te 
veel macht gekregen 
hebben. Hij is heus wel 
voor gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen, 
maar nu slaat de schaal 
te ver door naar de 
kant van de vrouwen. 
Neef Karel valt buur-
vrouw's schoonzoon bij: 
vrouwen worden voor-
getrokken op de 
arbeidsmarkt en nou 
willen ze allemaal een 
baan buitenshuis terwijl 

er toch al zoveel 
werkloosheid is. 

Ik geloof mijn oren niet. Ik denk aan 
het jaarrapport van de Verenigde 
Naties (UNDP), waarin geconclu-
deerd wordt dat niet één land ter 
wereld vrouwen op dezelfde wijze 
behandelt als mannen. Zelfs in lan-

den waar de g
elijkberechtiging het 

verst is doorgevoerd, worden vrou-
wen nog onderbetaald. Ook hier in 
Nederland. In feite komt Nederland 

op de 
twintigste plaats op de rang- 

lijst waar het gaat om 
kansen voor 

gelijke  
mannen en vrouwen 

termen van kans 
in 	rk, gelijke be- 
op we 
taling en 

Maatschappelijke invloed. 

gernoederen op het feestje zijn 

ntUSsen. behoorlijk verhit en ieder-

1 oo k 
de vrouwen is het gloei- 

een
'inet 

elkaar eens: dat het zo 

seri

d echt gaat in Nederland komt door- 
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dat de vrouwen hun gezin niet meer 
op de eerste plaats willen zetten, 
waardoor de kinderen geen opvoe-
ding krijgen en de man zijn rustpunt 
is kwijtgeraakt. 

Kater 
Ik vind dit geen leuk feestje meer 
en ga met een kater naar huis. Wat 
ik in de weken daarop hoor (via de 
radio), zie (op TV) en lees (in kran-
ten en tijdschriften) doet die kater 
nog groeien. Bijvoorbeeld: het ar-
rest van het Europese Hof waarbij 
het positieve actiebeleid van de 
stad Bremen onderuit werd ge-
haald. Met dat onderuithalen wordt 
een precedent geschapen voor an-
dere West-Europese landen. Ook 
Nederland dus. 
Neef Karel kan tevreden zijn. Nog 
verontrustender vind ik de uitspra-
ken van de 'dames van de NRC' in 
een interview in HP/De Tijd van 20 
oktober 1995. Deze drie columnis-
tes van NRC/Handelsblad zijn alle 
drie circa 40 jaar. Ze zijn getrouwd, 
hebben kinderen, wonen in een 
goede buurt, zijn hoog opgeleid en 
behoren tot de hoogste welstands-
groep. En wat hebben deze dames 
te melden op het punt van femi-
nisme en vrouwenemancipatie? 
Volgens Beatrijs Ritsema, die ooit het 
feminisme de belangrijkste stroming 
van deze eeuw noemde, heeft de 
vrouwenbeweging haar doelen wel 
bereikt: op politiek gebied is er niet 
zoveel meer te doen en als er nog 
sprake is van achterstand, moeten de 
mensen dat zelf maar regelen. 
Haar collega, Ileen Montijn, vindt dat 
als vrouwen nog wat te klagen heb-
ben, dat hun eigen schuld is. Met 
wilskracht en karakter kun je van al-

les bereiken; dat wil-
len we kennelijk niet 
allemaal altijd. 
Rita Kohnstamm, op-
richtster van het blad 

`Ouders van nu' en hoofdredactrice 
van het blad Psychologie zegt: "Ik 
vind de verschillen tussen mannen en 
vrouwen alleen maar grappig (.1) en 
vanzelfsprekend. Het feminisme is 
een onderdeel van de sociale bewe- 

ging waardoor ook de arbeiderse-
mancipatie op gang is gekomen. De 
eerste feministische golf, in het begin 
van deze eeuw, was heel indrukwek-
kend. Maar wat er later kwam was 
niet fundamenteel." 
Over de 'wonderbaarlijke terug-
keer van de solidariteit' gesproken! 
In hetzelfde nummer van HP/De Tijd 
worden Hedy d'Ancona en haar 
dochter Hadassah geïnterviewd. 
Moeder Hedy: Ja, die jonge meiden 
van tegenwoordig, daar zitten sterke 
vrouwen tussen. Hadassah is daar 
een voorbeeld van. Die fierheid is 
toch het resultaat van een stukje ge-
slaagd feminisme." 

Andere onrechtvaardigheden 
Dochter Hadassah: "Ik zie mezelf ab-
soluut niet als feministe. Tegenwoor-
dig zijn er andere onrechtvaardighe-
den in de wereld om je druk over te 
maken. Het is allemaal keurig voor 
ons geregeld. Ik heb er nooit last van 
dat ik een vrouw ben." 
Deze uitspraken bezorgen mij kip-
pevel! Als vrouwen die een goed 
verstand en opleiding hebben en 
bovendien de kans hebben menin-
gen te beïnvloeden zo redeneren, is 
het geen wonder dat neef Karel dat 
ook doet. 
Maar het vormt wel een bedreiging 
voor wat er tot dusver in Nederland 
is bereikt. Er zijn signalen die op 
teloorgang van verworven rechten 
wijzen: beknotting van vrouwen-
hulpverlening, het uitblijven van 
een emancipatiebeleid 1996-2000. 
Zodra iets schaars dreigt te worden, 
of het nu om onderwijs, banen, 
voedsel, geld, vrije tijd of gezond-
heidszorg gaat, het wordt als eerste 
van vrouwen afgenomen. 
Opgebouwde rechten en ogen-
schijnlijk ingeburgerde praktijken 
blijken dan als veertjes in de wind 
te worden weggeblazen. In Neder-
land zal dat niet anders zijn en de 
houding van succesvolle, 'ge-
slaagde' dochters leidt ertoe dat 
onze kleindochters in 2010 weer he-
lemaal opnieuw moeten beginnen. 

MARIA BRANDT  

Vermogenstoets 
afgeschaft 
Goed nieuws voor men-
sen met een eigen huis 
of met wat spaargeld, 
die naar een bejaarden-
huis moeten verhuizen: 
de vermogenstoets voor 
bewoners van bejaar-
denoorden wordt na vol-
gend jaar afgeschaft. 
Alleen iemands inko-
men telt vanaf 1997 nog 
bij het vaststellen van 
de eigen bijdrage voor 
het bejaardenoord. 
Ouderen betalen dan 
voor bejaardenoord èn 
verpleeghuis een ho-
gere inkomensafhanke-
lijke eigen bijdrage van 
maximaal 3000 gulden 
per maand. Tegelijker-
tijd komt voor ouderen 
de vrijstelling van be-
taling van de eigen bij-
drage gedurende het 
eerste halfjaar van op-
name in een verpleeg-
huis te vervallen. Boven-
dien moeten ouderen 
die in een verpleeg- of 
verzorgingshuis met 
meer dan gemiddeld 
wooncomfort wonen, 
een kwaliteitstoeslag 
van 200 à 300 gulden 
per maand gaan betalen. 

Ouderen en ziekte-
kostenverzekering 
De premie voor bejaar-
den met een standaard-
pakketpolis in de parti-
culiere ziektekostenver-
zekering gaat in 1996 
omhoog van f 148 naar 
f 191,40. Voor verzeker-
den onder de 65 jaar is 
de premiestijging iets 
minder groot. Belang-
rijkste oorzaak van de 
premiestijging is de uit-
breiding van het verze-
keringspakket: medicij-
nen en hulpmiddelen 
worden vanaf volgend 
jaar niet langer vergoed  

door de AWBZ, maar 
door de ziektekosten-
verzekering. Tegenover 
de premieverhoging 
staan compenserende 
maatregelen, zoals een 
verhoging van de AOW. 
Wie echter een inkomen 
heeft van meer dan 
f 31.450 (in 1996) en net 
buiten het ziekenfonds 
valt, gaat daardoor naar 
verhouding erg veel 
premie betalen. De 
PvdA wil nu de inko-
mensgrens voor oude-
ren verhogen van 
f 31.450 naar f 38.500. 
Daardoor zouden 180 
duizend 65-plussers 
naar het ziekenfonds 
kunnen overstappen. Al-
leenstaanden kunnen zo 
worden ontzien. Een 
echtpaar, waarvan één 
partner boven de inko-
mensgrens zit, is niet 
langer gedwongen zich 
particulier te verzeke-
ren. Volgens de minister 
is dat echter op zijn 
vroegst mogelijk in 
1997. De ziekenfonds-
grens voor bejaarden 
blijft in 1996 in ieder ge-
val gelijk aan die van 
1995. Wel wil de minis-
ter bekijken of het reëel 
is om mensen met een 
behoorlijk vermogen of 
een lijfrente nog langer 
tot het ziekenfonds toe 
te laten. 

Schenkingsrecht 
Ik wil mijn dochter van 30 
eenmalig een bedrag van 
f 38.277 of jaarlijks 
f 7.655 schenken om 
haar in staat te stellen 
een eigen huis te kopen. 
Mijn dochter wil haar va-
der, van wie ik sinds en-
kele jaren gescheiden 
ben, eveneens financiële 
hulp vragen in de vorm 
van een lening of schen-
king. Als zij ook van haar  

vader eenmalig f 38.277 
zou ontvangen, moet er 
dan schenkingsrecht 
worden betaald? Zo ja, 
hoeveel? 

Een ouderpaar (ouders 
van een kind tellen voor 
één) mag per jaar aan 
ieder van de kinderen 
voor een waarde van 
f 7.655 (in 1995) belas-
tingvrij schenken. In 
plaats van deze vrijstel-
ling in enig jaar heeft 
een kind tussen 18 en 35 
jaar een eenmalige vrij-
stelling van f 38.277 (in 
1995). Van zo'n schen-
king moet wel aangifte 
worden gedaan en daar-
bij moet tevens een be-
roep op de vrijstelling 
worden gedaan. Uw 
dochter kan gezien haar 
leeftijd van de eenma-
lige vrijstelling profite-
ren. Stel dat uw dochter 
in hetzelfde jaar zowel 
van u als van haar vader 
een schenking van 
f 38.277 (in totaal 
f 76.554) zou ontvangen, 
dan geldt dus de eenma-
lige vrijstelling van 
f 38.277. Over het meer-
dere (f 76.554 minus 
f 38.283 = f 38.271) 
betaalt zij dan 5% 
schenkingsrecht 
(= f 1913). Dit percen-
tage loopt bij hogere be-
dragen langzaam op van 
11 naar 27%. Zou u uw 
dochter in plaats van 
f 38.277 in datzelfde jaar 
een bedrag van f 7.655 
schenken, dan is het 
schenkingsrecht even-
eens 5% over dit bedrag 

f 383). Als u zou we-
ten dat uw dochter dit 
jaar van haar vader een 
schenking - ongeacht de 
grootte - ontvangt en u 
wilt voorkomen dat zij 
belasting moet betalen 
over uw gift, kunt u de 
schenking beter uitstel-
len en haar bijvoorbeeld 
vanaf volgend jaar jaar-
lijks maximaal f 7.655 
geven (aannemende dat 
zij in die jaren niet op-
nieuw schenkingen van 
haar vader ontvangt). 

Giften en 
belastingvoordeel 
Giften voor een goed 
doel kunt u aftrekken van 
de belasting, mits aan-
toonbaar via een bankaf-
schrift. Het moet gaan om 
schenkingen aan levens-
beschouwelijke, liefda-
dige, culturele, weten-
schappelijke of het alge-
meen nut beogende 
instellingen in Neder-
land. Een gift aan Huma-
nitas is aftrekbaar (lid-
maatschapsgeld wordt 
ook als gift beschouwd). 
Er geldt echter een be-
paalde drempel: giften 
kunnen alleen worden af-
getrokken als zij (tesa-
men) meer bedragen dan 
1% van het onzuiver inko-
men met een minimum 
van f 120. Maximaal mag 
10% van het onzuiver in-
komen worden afgetrok-
ken. De belastingbespa-
ring is daardoor beperkt 
en afhankelijk van de 
voor u geldende belas-
tingdruk. Doet u jaarlijks 
schenkingen, maar voor-
ziet u dat u een jaar niet 
boven de drempel uit-
komt, dan zou u uw gift 
kunnen uitstellen tot een 
volgend jaar. U geniet 
dan toch belastingaftrek. 
Meer levert een schen-
king op via een overeen-
komst van lijfrenteschen-
king. U belooft b.v. Huma-
nitas minstens vijf jaar 
jaarlijks met een bedrag 
te steunen. U kunt dat be-
drag van de schenking 
aftrekken van uw inkom-
sten zonder rekening te 
houden met een drempel. 
Het gaat hier om een 
schenking van jaarlijkse 
lijfrenten. De verplich-
ting om lijfrenten te beta-
len, vervalt als u komt te 
overlijden. Zo'n overeen-
komst moet notarieel 
worden vastgelegd en 
dat geeft notariskosten 
(minstens f 100). Voor-
deel is: u kunt het bedrag 
van de schenking in zijn 
geheel van uw jaarlijkse 
inkomsten aftrekken. 

TON VAN DEN BRINK 
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Vrouwenemancipatie: 

onvoltooid verleden tijd? 

Neef Karel kan 
tevreden zijn 



'Na vele lovende woorden op de AVA 
op 4 november te Amersfoort aan 
mijn adres, wil ik gaarne reageren. 
Ik voel zowel ongerustheid als tevre-
denheid. Een schip dat hulpeloos 
rond drijft kan zinken. Humanitas is 
ook aan het zinken, als ik de leden-
tallen van de afgelopen jaren bekijk. 
37.000 leden in 1973, minder dan 
20.000 in 1995. De vergrijzing van 
ons ledenbestand komt op ons af. 
Ongerustheid dus. De voorzitter van 
Humanitas, George Brouwer, roept 
op de AVA dat Humanitas een zeer 
goede pers heeft gehad met het 50-
jarig bestaan op de Nationale Buren-
dag. Dan zou je denken dat Humani-
tas een bloeiperiode doormaakt. Dat 
is niet het geval. Humanitas mist naar 
mijn gevoel het wij-gevoel. Niets of 
weinig te bieden voor de jeugd en 
voor mensen beneden de 45 jaar. 
Humanitas moet op weg met activi-
teiten voor jongeren en het profijtbe-
ginsel invoeren. Een voorbeeld: 
Hobby 70 in Hoogeveen trekt in vijf 
dagen ongeveer 11.000 bezoekers. 
Waarom? Men krijgt steeds meer 
vrije tijd en vraagt om ideen, daar 
werkt Hobby 70 aan. Ik hoop dat het 
hoofdbestuur ieder jaar een natio- 

nale buren-
dag orga-
niseert, 
met veel 
pers en 
propa-
ganda. Daaromheen een grote tot 
zeer grote ledenwerfactie. Het moet 
mogelijk zijn met ons allen weer een 
zeer sterk Humanitas op de been te 
brengen. 
Ook tevredenheid bij deze afscheid-
nemende. Ruim 30 jaar bestuurslid 
van een afdeling en verder tal van 
functies. Met 48 leden begonnen, 
nu dus ruim 1000 leden; met veel 
activiteiten en een zeer gezonde af-
deling Zuid Drenthe. Veel mensen-
kennis opgedaan hebbende, vele 
goede en prettige vergaderingen 
bijgewoond hebbende, leg ik 
komend voorjaar mijn laatste functie 
als voorzitter van de afdeling Zuid 
Drenthe neer. Ik ben van plan om 
één jaartje geen functies meer te 
bekleden binnen Humanitas en alles 
goed te overwegen. Nogmaals allen 
bedankt, ook de personen die niet 
op de AVA waren en die ik niet de 
hand kon drukken. Bedankt voor de 
goede samenwerking.' 

Ongerustheid en tevredenheid 
Afscheidswoord van Jan Renken, die na vele jaren trouwe 
dienst zijn bestuursfuncties binnen Humanitas neerlegt. 
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-KART VAN STOF 
Directeur DMH 
Mevrouw drs. J.A.M. 
Schiphorst is met in-
gang van 1 december 
1995 benoemd tot di-
recteur van Stichting 
Humanitas voor Dienst-
verlening aan Mensen 
met een Handicap 
(DMH). Deze afgestu-
deerde econome gaf tot 
voor kort leiding aan de 
Raad voor het Jeugdbe-
leid, een adviesorgaan 
van de regering. Bij Hu-
manitas DMH ziet zij als 
een van haar taken om 
een duidelijk beleid 
voor de toekomst neer 
te zetten. 'Vooral als je 
kijkt naar de ontwikke-
ling van een persoons-
gebonden budget', zegt 
Schiphorst. 'We moeten 
daar duidelijkheid over 
scheppen.' 

Vormingsonderwijs  
Sinds enige tijd kent 
het Humanistisch Vor-
mings Onderwijs een 
project vervolgonder-
wijs. Vorming vanuit 
een humanistische in-
valshoek op scholen 
voor voortgezet, mid-
delbaar en hoger on-
derwijs. Hoe staat het 
met de belangstelling 
daarvoor, wat zijn de 
mogelijkheden voor het 
volgen van e 

en  eno 
l
est
era

aat 
ren- 

opleiding h  
het met stageplaatsen 
en werkgelegenheid? 
Dat zijn onderwerpen 
voor een evaluerende 
studiedag op vrijdag 
2 februari 1996 in 
Utrecht. Ook de komtl 
planontvvikkeli de ng 	

i- 
aan de orde en 
ders gaan uitgebreid 
met elkaar (en mis-
schien met u) in discus

-

sie. Voor nadere informatie: 
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Pedagogisch Studie-
centrum Hvo, project 
vervolgonderwijs, 
Plompetorengracht 21 
Utrecht, telefoon 030-
23.41.700 en fax 030-
23.10.794. 

Vrouw in oorlogstijd 
Op 26 januari 1996 or-
ganiseren het Hom (Hu-
manistisch Overleg 
Mensenrechten) en het 
Vrouwenberaad Ont-
wikkelingssamenwer-
king een publieksmani-
festatie over de overle-
vingsstrategieën die 
vrouwen hanteren in 
oorlogstijd. De manifes-
tatie, getiteld War and 
Piece: for men only?, 
(Oorlog en vrede: al-
leen voor mannen?) 
wordt gehouden in de 
Rode Hoed in Amster-
dam. De voertaal is En-
gels. De stelling is dat 
de rol van de vrouw in 
oorlogstijd wordt on-
derbelicht. Samen met 
internationale deskun-
digen en vertegenwoor-
digers van organisaties 
en netwerken kunt u 
discussiëren over dit 
onderwerp. Welke in-
vloed heeft een gewa-
pend conflict op de po-
sitie en rol van vrouwen 
in een samenleving? 
Op welke wijze organi-
seren vrouwen zich in 
(pré-)conflictsituaties 
en tijdens de wederop-
bouw; op regionaal, na-
tionaal en internationaal 
niveau? Welke rol kun-
nen NGO'S (non-gouver-
nementele organisaties) 
vervullen? Informatie 
kunt u krijgen door con-
tact op te nemen met 
het Vrouwenberaad 
Ontwikkelingssamen-
werking via telefoon-
nummer 071-51 59 392. 

NIBUD-agenda 
Het Nederlands Insti-
tuut voor Budgetvoor-
lichting (NIBUD) geeft 
jaarlijks een agenda 
uit. Ook nu weer, voor 
1996. Per week twee 
pagina's, dat is niets 
bijzonders. Bijzonder 
is dat deze agenda 
meteen is opgezet als 
hulpmiddel om meer 
inzicht te krijgen in uw 
uitgaven. Er is een ko-
lom voor de wekelijkse 
uitgaven, de agenda 
helpt met het maken 
van een begroting, een 
financiële planning, 
een overzicht achteraf. 
Voor een aantal 
belangrijke (en 
beïnvloedbare) posten 
worden tips gegeven. 
Voor alle informatie 
over uitgaven van het 
NIBUD (dus ook deze 
agenda) kunt bellen 
met de NIBUD-brochure-
lijn, 070-362.55.96. 

Professor bijzonder 
welzijn 
De Universiteit Utrecht 
is een humanistische 
hoogleraar rijker. 
Met ingang van 1 de-
cember heeft de hu-
manistische stichting 
Socrates dr. Ruut Veen-
hoven benoemd tot 
bijzonder hoogleraar 
met als leeropdracht 
Humanisme in het bij-
zonder welzijn, een 
leerstoel aan de facul-
teit der sociale weten-
schappen. Deze leer-
stoel wordt aangeduid 
met de naam Thoenes-
leerstoel, een verwij- 

De helpletter 
voor de 

Kryptozin is 
een 

zing naar de be-
roemde Utrechtse so-
cioloog Piet Thoenes 
(1921-1995). Veenho-
ven zal vraagstukken 
over het menselijk 
welzijn behandelen. 
Daarbij komen opvat-
tingen over en voor-
waarden voor welzijn, 
alsmede de sociaal-
culturele context van 
welzijn aan de orde. 
Een vraag waar de 
kersverse professor 
zich bijvoorbeeld over 
buigt, is in welke soci-
aal-culturele omstan-
digheden mensen zich 
het gezondst en geluk-
kigst voelen. In dat 
kader wordt ook het 
humanisme belicht. 

Directeur vertrekt 
In overleg met het 
dagelijks bestuur van 
Humanitas heeft Fred 
Nelen, directeur van het 
landelijk bureau, 
besloten zijn functie 
neer te leggen. 
Gebleken is dat een 
goede en constructieve 
samenwerking tussen 
beide partijen niet 
meer mogelijk is. 
De komende maanden 
moet een groot aantal 
besluiten worden geno-
men en op goede wijze 
uitgevoerd. Daarom is 
besloten tot aanstelling 
van een interim-
manager. De heer Ton 
Vendel heeft deze taak 
inmiddels op zich geno-
men. Hij zal in het 
bijzonder aandacht be-
steden aan de uitvoe-
ring van de reorganisa-
tie van het landelijk 
bureau, projectverwer-
ving, onderzoek naar 
de mogelijkheden van 
samenwerking tussen 
Humanitas en het 
Humanistisch Verbond, 
uitbouw van het overleg 
tussen de districtsma-
nagers en het landelijk 
bureau, strategisch be-
leid en (uiteraard) het 
vinden van een nieuwe 
directeur voor het lan-
delijk bureau. 

District Zuid 
Op 28 november is het 
District Zuid opgericht. 
In een levendige bijeen-
komst kwamen afgevaar-
digden van afdelingen 
en MA-werkers bijeen 
om plannen voor de toe-
komst te smeden. De zes 
bestuursleden van het 
District Zuid (twee uit 
Limburg, drie uit Brabant 
en een lid van het hoofd-
bestuur van Humanitas) 
werden bij acclamatie 
gekozen. Zij kunnen nu, 
samen met MA-werkers 
en een nieuw aan te stel-
len districtsmanager en 
secretaris, de schouders 
zetten onder een niet ge-
ringe klus: de verdere 
ontwikkeling van District 
Zuid. Jac Poels (MA-wer-
ker in Brabant) en Max 
van Haaften (MA-werker 
in Limburg) zien heil in 
de nieuwe constructie. 
Poels ziet als belangrijk-
ste voordeel de invulling 
van 'witte vlekken' in het 
district en het gezamen-
lijk werken aan speer-
punten van Humanitas. 
Van Haaften heeft veel 
vertrouwen in de onder-
linge uitwisseling van 
deskundigheid. In Lim-
burg bijvoorbeeld is 
veel ervaring opgedaan 
met °wao-projecten en 
met vluchtelingenwerk, 
in Brabant zit veel know-
how op het terrein van 
de maatschappelijke op-
vang. Het districtskan-
toor wordt gevestigd in 
het pand waar voorheen 
de Bredase afdeling ge-
vestigd was. Helaas kon 
de afdeling Breda zich 
niet vinden in de be-
schikbare formatie voor 
het management van het 
district en gaf te kennen 
om die reden af te ha-
ken. Desondanks was het  

enthousiasme onder de 
aanwezigen groot en had 
men het volste vertrou-
wen in de mogelijkhe-
den om District Zuid suc-
cesvol tot ontwikkeling 
te brengen. 

Benzinebonnen 
De Rotary Club Busnik 
wil ter gelegenheid van 
haar 25-jarig bestaan 
goede doelen steunen. 
Dat lazen ze ook bij het 
wooncentrum voor ver-
standelijk gehandicap-
ten van Humanitas in 
Odijk. Daar beschikken  

ze dankzij een schen-
king over een busjes 
voor de bewoners. Maar 
eigenlijk is er te weinig 
geld om er ook mee te 
rijden. Dat probleem is 
nu (voorlopig) opgelost. 
Voorzitter J. van Dieten 
van de Bunnikse Rotary 
Club overhandigde me-
dewerkers van Humani-
tas eind september een 
aantal bonnen, goed 
voor voldoende benzine 
voor ongeveer 8000 kilo-
meter. Zo zie je maar: 
alert reageren kan zeer 
de moeite waard zijn. 

Wereldcongres 
`Humanism for the third 
world: everybody's con-
cern' is de titel van het 
congres dat de Interna-
tional Humanist and Ethi-
cal Union (IHEu) van 15 
tot 20 november organi- 

seert in Mexico. Spre-
kers uit verschillende 
landen stellen thema's 
aan de orde als mensen-
rechten, seksualiteit, 
educatie, ecologie, mas-
samedia, wetenschap, 
racisme en overbevol-
king. Zij willen de pro-
blemen analyseren van 
het humanisme als waar-
devolle levensbeschou-
welijke visie voor onder-
ontwikkelde landen met 
bijzondere nadruk op de 
mogelijkheden van we-
reldwijde wederzijdse 
samenwerking. Wie er 
meer van wil weten kan 
in het Spaans of Engels 
schrijven, bellen of 
faxen naar de Asociatión 
Mexicana Etica Raciona-
lista, A.C. - Apartado 
Postal 19-546 Mexico, DF 
03900 - telefoon en fax 
(525) 651-6504. 
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Wereldwijde betrokkenheid 
Elders in dit blad treft u een aankondi-
ging aan van het IHEu-wereldcongres 
in Mexico City (15-20 november 
1996). Humanitas rekent er op aan dit 
congres een positieve bijdrage te le-
veren. De interesse van onze leden en 
vrijwilligers is, zeer begrijpelijk, 
vooral gericht op wat er wordt gedaan 
in afdelingen en districten, in de ei-
gen regio. Maar als wij terugblikken 
in de jaargang 1995 van Van Mens tot 
Mens en in oudere jaargangen, kun-
nen wij vaststellen dat onze vereni-
ging een 'wereldclub' is met veel in-
ternationale contacten en activiteiten. 
Als u met vakantie gaat binnen Europa 
of misschien naar landen in andere 
werelddelen, kunt u daar vrijwilligers 
tegenkomen van organisaties die 
sterk overeenkomen met Humanitas of 
het Humanistisch Verbond. Zij vormen 
soms maar heel kleine eilandjes van 
democratisch denkende en werkende 
mensen, die zich te weer stellen tegen 
een hen omringende overmacht van 
klerikalisme en intolerantie. De IHEU 
(International Humanist and Ethical 
Union) is het ontmoetingspunt, wereld-
wijd, waarbij al deze organisaties zijn 
aangesloten. In landen in het voorma-
lige oostblok ontstaan nu groepen en 
organisaties die toenadering zoeken 
tot de IHEU en zich als lid aanmelden. 
En ook landen in de Derde Wereld ra-
ken in toenemende mate vertegen-
woordigd. Internationale steun van ge-
lijkgestemde organisaties is voor deze 
beginnende groepen van groot be-
lang. De Humanitas-werkgroep Inter-
nationale Contacten gaat na of we wel-
licht één of twee groepen kunnen 
'adopteren' in landen waar het moei-
lijk gaat. 
In veel landen loop je letterlijk gevaar 
als je een programma wilt opstarten 
van hulpverlening, onderwijs of vor-
ming op basis van rationele uitgangs-
punten en met nadruk op tolerantie en 
persoonlijke vrijheid. We hoeven 
maar te denken aan landen waar fun-
damentalistische groeperingen aan de 
macht zijn of trachten te komen. Met 
de principes die ook Humanitas 
voorop stelt, stuit je daar onherroepe- 

lijk op zelfs gewelddadige tegenwer-
king. 
De IHEU zet zich in voor individuele ge-
vallen van mensen die soms zonder 
vorm van proces in de gevangenis be-
landen en mishandeld worden. Zoals 
de Chinese schrijfster Xiao Huehui. Zij 
zal helaas niet de laatste zijn op een 
lange lijst. 
De congressen van de IHEU (in 1992 
nog in Amsterdam) bieden regelmatig 
een forum waar acties worden gestart, 
gericht op overheden en op de Ver-
enigde Naties, met als doel het signa-
leren en bestrijden van misstanden. 
Dat het congres in 1996 in Mexico 
wordt georganiseerd, is van extra be-
tekenis nu de enorme kloof tussen de 
ontwikkelde landen en de door ar-
moede overheerste delen van de we-
reld steeds sterker de aandacht vra-
gen. 
Deze kloof zal het hoofdthema zijn van 
'Mexico'. Ook in dat land is de kloof 
tussen rijke en arm, tussen machtig en 
machteloos nog steeds rampzalig voor 
de onderlaag. En ook rampzalig voor 
de economie en het milieu. Natuurlijke 
bronnen van welvaart raken door de 
roofbouw uitgeput. In 1991 werd de 
Mexicaanse 'Asociatión Etica Raciona-
lista' opgericht. Een nog kleine bewe-
ging, die toch via pers en media de 
overheid en belanghebbende bevol-
kingsgroepen waarschuwt voor de ge-
volgen van kortzichtige en op winst 
gerichte praktijken waar slechts weini-
gen van profiteren. De 'Asocatión' 
presenteert een nieuwe, humanisti-
sche moraal, die meer kansen biedt 
op een gezonde samenleving dan de 
traditionele opvattingen die al eeuwen 
lang door de rooms-katholieke clerus 
worden bepaald. 
Voor onze vereniging is niet alleen het 
IHEu-congres een weg om blijk te ge-
ven van internationale solidariteit. Hu-
manitas is ook vertegenwoordigd in 
de Europese humanistische organisa-
tie, in Hivos (ontwikkelingssamenwer-
king) en het Humanistisch Overleg 
Mensenrechten. En natuurlijk zijn we 
actief in interculturele projecten in ei-
gen land. 
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