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Op 108 welverzorgde pagina's plus 
noten en bijlagen beschrijft Nynke 
Zwierstra het ontstaan en de ontwik-
keling van vijftig jaar Humanitas in 
het na-oorlogse Nederland tegen 
de achtergrond van de maatschap-
pelijke ontwikkelingen in die pe-
riode. Aan bod komt het werk dat 
Humanitas op zich nam, de ver-
houding tot het humanisme en de 

ontwikkeling van de organisatie. Het 
boek is geschreven op basis van veel documenten en 

gesprekken met mensen binnen en buiten de vereniging die de 
ontwikkelingen zelf hebben meegemaakt en er vaak belangrijke invloed op 
hebben uitgeoefend. 
Het boek is niet in de handel maar kan rechtstreeks bij Humanitas worden be-
steld door f 29,50 (leden f 24.50) over te schrijven op postgiro 582.000 van 
Humanitas te Amsterdam. Vermeld onder mededelingen: jubileumboek. 
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HUMANITAS 

Naar Paterswolde 

Zoals bekend bezit Huma-
nitas twee vakantiehuisjes 
aan het wonderschone Pa-
terswold.se meer, geheel 
aangepast voor gebruik 
door gehandicapten. Die 

Rectificatie 
Een nul meer 
In het vorige nummer van 
Van Mens tot Mens meld-
den wij u dat Korrelatie per 
jaar zo'n 1.400 gesprekken 
voert met mensen die bel-
len naar aanleiding van 
TV-programma's. Dat was 
een nul te weinig. Het zijn 
er meer dan 14.000. 

Fotograaf 
Nog een foutje: De foto's 
bij het verslag van de Na-
tionale Burendag in 
Nieuwspoort zijn gemaakt 
door Ab Koers (pagina 3 en 
4) en Jos Dijkhulzen (pag.5 
en 6). Dat had er bij moe-
ten staan. 
Onze excuses. 

huisjes zijn te huur, voor 
een paar dagen of weken. 
Ze liggen vlak aan de plas 
en zijn goed bereikbaar. 
De huurprijzen variëren 
naar het seizoen en de duur 
van het verblijf. Wie meer 

wil weten over de perio-
den, dat een of beide huis-
jes nog vrij zijn kan contact 
opnemen met Willy Sienót 
bij Humanitas Groningen, 
telefoon 050-12.06.33 of 
13.16.45. 
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Terpstra maakt eind aan subsiflie Í  Iumanitas 
• 

Heel humanistisch 
Nederland protéstg'èrt 

Staatssecretaris Terpstra kent geen pardon. Foto: Ab Koers 

De vooraankondiging die Humanitas medio 
april van VVVS-staatssecretaris Terpstra 

ontving, riep allereerst verbazing op. Het 
schrappen van alle overheidssubsidies 

voor de landelijke ondersteuning van het 
verenigingswerk leek te onwaarschijnlijk 

om waar te zijn. Maar spoedig bleek het 
meer dan waar. De staatssecretaris heeft 

haar regeringscollega's toegezegd binnen 
drie jaar zo'n 32 miljoen te bezuinigen  en 

dat geld moet ergens vandaan komen. 

Zelfs het feit dat het welzijnswerk 
en daarbinnen het maatschappe-
lijk activeringswerk de laatste ja-

ren al flink heeft ingeleverd maakt 
dan blijkbaar niets meer uit. Dat 
maakt boos. Humanitas zal en wil zich 
niet zonder meer bij deze overheids-
luimen neerleggen. Met alle ter be-
schikking staande middelen zal de 
overheid en de politiek duidelijk wor-
den gemaakt dat het droogleggen van 
organisaties die het leeuwedeel van 
hun activiteiten voor eigen rekening 
en met inzet van duizenden vrijwilli-
gers uitvoeren een zeer slechte zaak 
is. Het ondergraaft juist dat waar de 
laatste jaren met name vanuit de poli-
tiek zo op wordt getamboereerd, na-
melijk de bereidheid van mensen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
zaken die in de samenleving spelen 
en waar noodzakelijk iets aan of mee 
moet worden gedaan. De huidige 
boodschap blijkt nu te zijn bijgesteld. 
Verantwoordelijkheid nemen prima, 
maar wel geheel voor eigen rekening. 
Humanitas is een vereniging die werkt 
voor anderen. Geen instelling dus die 
vooral van betekenis is voor eigen le- 
den. Veel van wat tot stand is en wordt 
gebracht ten behoeve van anderen 
wordt dan ook nog door leden zelf en 
(vooral via de loterijen) door het Ne- 
derlandse publiek bekostigd. De 
overheid droeg tot nu toe altijd haar 
steentje bij om net iets meer mogelijk 
te maken en net iets sneller zaken op 
gang te helpen. De staatssecretaris 
blijkt het, samen met haar regerings-
collega's niet meer nodig te vinden. 

Oproep 
Het hoofdbestuur heeft samen met 
het hoofdbestuur van het evenzeer 
getroffen Humanistisch Verbond alle 
humanistische organisaties opgeroe-
pen staatssecretaris Terpstra te mel-
den dat het radicaal wegbezuinigen 
van de overheidsbijdrage voor de 
landelijke ondersteuning van regio-
naal en plaatselijk werk in Humanitas 
en Humanistisch Verbond schadelijk 
is voor de humanistische bijdrage 
aan samenlevingsopbouwing, maat-
schappelijke dienstverlening en be-
zinningsactiviteiten. Aan deze oproep 
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Bezuinigingen op de welzijnszorg raken de samenleving in het hart. Foto: Mandé 

is goed gevolg geven. Zo liet de Hu-
manistische Geestelijke Verzorging 
in de Ouderenzorg (HGVO) mevrouw 
Terpstra weten ernstig bezwaar te 
maken tegen de bezuinigingsmaatre-
gel omdat het de ondersteuning van 
het vrijwilligerswerk van Humanitas 
en het HV in gevaar brengt. 'Onze 
dienst', schrijft het HVGO, 'heeft 
groot belang bij het goed functione-
ren van (met name) het HV dat het 
draagvlak vormt van de levensover-
tuiging van waaruit de voor ons werk-
zame raadslieden in de maatschappij 
werkzaam zijn'. Soortgelijke reacties 
kwamen van de Humanistische Om-
roep Stichting (HOS), van de Huma-
nistische Stichting voor Huisvesting 
Bejaarden (HSHB), van het Raadslie-
denwerk bij Defensie, van het Huma-
nistisch Instituut voor Ontwikkelings 
Samenwerking (HFVOS) en van de 
Universiteit voor Humanistiek. Deze 
laatste zusterorganisatie bracht het 
volgende naar voren. Het geld dat 
het ministerie van VWS via de stich-
ting Samenwerkende Organisaties 
voor het Maatschappelijke Active- 
ringswerk (SOM) onder andere aan 
Humanitas en het HV ter beschikking 
stelt wordt ingezet voor de ontwikke- 
ling en ondersteuning van irrijwilli- 
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gerswerk ten behoeve van de samen-
leving. Deze ondersteuning betekent 
dat hulp door een zeer groot aantal 
vrijwilligers aan zwakke groepen in 
de samenleving wordt mogelijk ge-
maakt. Hulp aan vluchtelingen, mi-
granten, daklozen, verstandelijk ge-
handicapten, ouderen en mensen in 
crisissituaties. Verder betekent het 
dat maatschappelijke betrokkenheid 
wordt gestimuleerd door het organi-
seren van meningsvorming over 
normen en waarden in de samenle-
ving met betrekking tot zaken zoals 

Onderlinge solidariteit 

en gezamenlijk 

optrekken 

individualisering, zorg, veiligheid, 
consumptiemaatschappij, etc. De 
UvH houdt de staatssecretaris voor 
dat haar ministerie zelf al vele malen 
op het maatschappelijk belang van 
vrijwilligersnetwerken heeft gewe-
zen. Welnu, deze worden onder an- 

dere door Humanitas en het HV in 
stand gehouden. De UvH voorspelt 
tenslotte dat het opdrogen van over-
heidssubsidie aan de beide Huma-
nistische organisaties onvermijdelijk 
tot een dramatische terugval van zo-
wel omvang als kwaliteit van de acti-
viteiten binnen beide organisaties 
zal leiden. Men stelt uitdrukkelijk 
dat ook de UvH belang heeft bij het 
goed functioneren van Humanitas en 
het BV. En de stichting Protecta wijst 
er op dat zij met een kleine bezet-
ting en vele vrijwilligers zonder sub-
sidie werkt en zowel financieel als 
voor het aantrekken van vrijwilligers 
sterk van Humanitas afhankelijk is. 
Forse bezuinigingen bij Humanitas 
kunnen ook voor Protecta niet zon-
der gevolgen blijven. 
De reacties vanuit de humanistische 
beweging richting overheid worden 
door Humanitas en het HV als een 
hart onder de riem ervaren. Onder-
linge solidariteit en gezamenlijk op-
trekken blijken vooralsnog de meest 
aangewezen weg om de humanisti-
sche stem in de samenleving in 
stand te houden. 



Als voorzitter van Humanitas is niets 
menselijks mij vreemd. Ik hoop 

bijvoorbeeld lekker oud te worden. 
Ik hoop als het even kan heel lang 

gezond te blijven. Heel lang zelfstandig 
te blijven. Dat willen we bijna 
allemaal, dus waarom ik niet. 

Tussen droom 
enttad 

Maar Elsschot heeft het ooit zo 
mooi gezegd: tussen droom en 
daad staan wetten in de weg en 
praktische bezwaren. Vooral prak-
tische bezwaren. Hoe gezond ben 
ik tegen de tijd dat alleen een paar 
nu heel jonge vrijwilligers zich 
herinneren dat ik ooit voorzitter 
Was van deze vereniging? Bestaan 
er tegen die tijd nog verzorgings-
tehuizen? Hebben we nog aanleun-
Woningen, wooncentra voor oude-
ren, deelhuizen, thuiszorg, bewo-
nerscommissies, patiëntenraden en 
seniorenraden? Mag ik zelf uitma-
ken hoe lang ik nog in mijn eigen 
huis blijf wonen of beslissen ande-
ren dat voor mij? Mag ik zelf bepa-
len wie mij helpt met opstaan en 
naar bed gaan of maken anderen 
dat wel voor mij uit? 
Beste mensen, de toekomst moet 
ie niet zomaar op je af laten ko-
Inen. Je moet er zelf aan werken. 
Daarom is het goed dat Humanitas 
betrokken blijft bij het ouderenbe-
leid en, in het bijzonder, bij de 
ontwikkelingen in het wonen en de 
daarmee verbonden zorg van en 
voor ouderen. 
'n het juni-nummer van Van Mens 
tot Mens heeft Michael Kerkhof u op 
de hoogte gehouden van de ontwik-
kelingen rond de fusie van de Hu-
manistische Bouwstichting Bejaar-
denhuisvesting (HBB) met de NCHB 
(Nederlandse Centrale voor Huis-
vesting van Bejaarden). Die fusie 
gaat door, dat staat wel vast. Is er 
dus straks geen 'humanistische'  

huisvesting meer voor ouderen? 
In huisvestings-technische zin mis-
schien niet, al blijft Humanitas sa-
men met De Vrije Gedachte en het 
Humanistisch Verbond bestuurders 
leveren voor de plaatselijke of re-
gionale beheerstichtingen, waar-
door belangrijke impulsen aan de 
zorgvisie kunnen worden gegeven. 
Als wij er voor zorgen voldoende 
bekwame bestuurders met een hu-
manistische achtergrond te leveren 
is al veel gewonnen. 
Minstens zo belangrijk is het echter 
om de humanistische normen en 
waarden een plaats te geven in het 
beleid van niet alleen de HBB-hui-
zen, maar in de hele ouderenzorg. 
Dat zijn waarden als het recht om 
binnen de grenzen van het moge-
lijke je eigen leven in te richten. Het 
recht om je eigen huisarts te kiezen, 
zelf te bepalen of je behoefte  hebt 
aan dominee, pastoor, imam, rabbi 
of aan een humanistisch raadsman 
of -vrouw. Je eigen lamp op te (la-
ten) hangen, een huisdier waaraan 
je bent gehecht te mogen meene-
men naar een verzorgingstehuis, ja 
of nee te mogen zeggen  tegen be-
paalde medicijnen, thee te drinken 
als je geen koffie lust of juist omge-
keerd, samen te wonen  met iemand 
van eigen keuze of het leven alléén 
voort te zetten als het zo ver is. 
Iedere instelling wa 	zorg moet 
worden gegeven aan veel mensen 

ar  

heeft de neiging die zorg te 'stan-
daardiseren'. Alles het zelfde voor 
iedereen. Humanisten  zien dat niet  

zo zitten. En dan krijg je die tegen-
stelling tussen droom en daad. We 
willen het anders, maar hoe krijgen 
we dat voor elkaar? 
Oplossingen zoeken en vinden voor 
die tegenstelling zal een van de 
voornaamste taken zijn van de 
nieuwe humanistische vereniging 
voor woonzorgvoorzieningen. Bij 
voorbeeld oplossingen vinden voor 
het probleem, dat wij iedereen in-
derdaad de kans willen geven tot 
het einde toe greep te houden op 
het eigen leven. Hoe, waar, met 
wie, op welke manier. Misschien 
moeten we daar nieuwe woonvor-
men voor uitvinden. Misschien heb-
ben we er heel andere zorgconcep-
ten bij nodig. Misschien moeten we 
veel meer mensen overtuigen van 
onze visie op wonen en zorg voor 
ouderen dan alleen de bestuurders 
van HBB en NCHB. 
Om die taak te vervullen moeten wij 
bekwame mensen opsporen en bij 
het werk betrekken. We moeten 
zorgen dat die mensen ook worden 
geschoold en bijgeschoold, dat ze 
op de hoogte blijven van de nieuw-
ste ontwikkelingen en in staat zijn 
concepten voor de woonzorg geza-
menlijk verder te ontwikkelen. Ook 
daarin ligt een belangrijke taak 
voor de nieuwe vereniging, die 
nauw gelieerd zal zijn aan de 'moe-
ders' Humanitas, Humanistisch Ver-
bond en De Vrije Gedachte. Die 
vereniging gaan wij oprichten. 

GEORGE BROUWER 
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Kinderen kun je alles leren, 
maar wat willen zij zelf? 
Foto: Mandé 
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Bijeenkomst over opvoeding en onderwijs 

Het regime van school 
en vaderhand 

04~ 

Jongeren krijgen steeds 
meer vrijheid bij het kiezen 

van hun eigen normen- en 
waardenpatroon. Migratie en 
nieuwe media brengen men-

sen steeds meer in aanra-
king met wat anderen als 
normaal beschouwen. Er 

blijven maar weinig bronnen 
over waaruit een compleet 

pakket normen en waarden 
geput kan worden. Onder-
wijs en opvoeding spelen 

daarbij nog een voorname 
rol. Maar wat is hun taak pre-
cies? Moeten zij krampachtig 

pogen om een patroon van 
normen en waarden op te 

leggen, of moeten zij kinde-
ren alleen wijzen op de mo-
gelijkheden zonder zelf een 

richting aan te geven? Op 18 
oktober beleggen Humanitas 

en het Humanistisch Ver-
ond een bijeenkomst over 

de vraag welke norme 
waarden het ge, das dip en de kinderopvalph 

overbrengen en op 
m 

De publieke omroep wordt steeds 
meer op een hoop gegooid. ncrv, eo, 
vara, vpro, als ideologisch getinte 
zendgemachtigden zullen in de toe-
komst steeds meer moeten gaan sa-
menwerken. In hun eentje hebben zij 
kennelijk nog te weinig kracht om de 
concurrentie te weerstaan. Organisa-
ties die vanuit een bepaalde visie een 
normen- en waardenpatroon aan een 
groep kijkers en luisteraars uits-
trooien, hebben kennelijk minder aan-
trekkingskracht dan vroeger. 
Het is weinig voorspelbaar welke 
waarden en normen mensen zullen 
gaan aanhangen en op welke gronden 
zij daartoe komen. Tot in de tweede 
helft van deze eeuw was het normen-
en waardenpatroon van de mens tot op 
zekere hoogte redelijk uniform. 
Rooms-katholieken luisterden naar wat 
de paus zei, marxisten volgden het 
rode boekje van Mao Tse Dong en ar- 

beiders legden hun oor te luisteren bij 
de vakbond en de socialistische partij. 
Maar met het toenemen van de indivi-
dualisering worden mensen steeds 
vrijer in het kiezen van normen en 
waarden. Zij volgen niet langer uitslui-
tend één bron van waaruit zij normen 
en waarden kunnen opdoen. Als zij om 
zich heen kijken, hebben zij een ruime 
keuze. Want er zijn nogal wat verschil-
lende normen en waarden. Zo was het 
voor de jaren zestig ongebruikelijk, ja 
zelfs schandelijk als twee mensen met 
elkaar sliepen voordat zij in de echt 
verbonden waren. Nu zijn er nog 
steeds mensen die er zo over denken. 
Maar gemeengoed is het zeker niet 
meer. 

Naastenliefde 
Er zijn mensen die vinden dat naasten-
liefde voorschrift is. Maar er zijn ook 
veel meningen die stellen dat het ei-
genbelang boven alles gaat. Er zijn 
mensen die liefde belangrijk vinden. 
Maar er zijn er ook die stellen dat ma-
terieel welzijn voorrang heeft. Er zijn 
mensen die stellen dat de wet bepaalt 
wat mag en niet mag. Maar anderen 
vinden dat het eigen geweten voor-
rang geniet. Soms moet je de wet over- 



A. van Dantzig, 
psychiater 

`Wij moeten 
zelf maar 

uitmaken wat 
geoorloofd is' 

`Wat wij in Nederland meema-
ken aan welvaart, vrijheid en mi-
nimalisering van lijden, is uniek 
in de geschiedenis, hoe onvol-
maakt het moge zijn. Ons bestel 
is echter ook uniek in zoverre 
dat het geen techniek heeft om 
de deelnemers, de burgers, kin-
deren en volwassenen, de waar-
den en normen waarop het sys-
teem is gebouwd als hun vanzelf-
sprekendheden aan te leren. Het 
bedenken en ten uitvoer bren-
gen van zo'n techniek lijkt mij 
een dringende overheidstaak. 
Als God niet bestaat - of wanneer 
zij die geloven dat hij wel be-
staat niet langer in staat zijn Zijn 
wil dwingend op te leggen -
moeten wij zelf maar uitmaken 
wat geoorloofd is.' 

Margot Meeuwig, 
pedagogisch 

wetenschapper 

`Serieus geno- 
men kinderen 
krijgen zelfver- 

trouwen' 
`Kinderen in de kinderopvang 
krijgen als het ware een vlie-
gende start in het leven. Ze leren 
dat het leven leuk is, dat zij er 
zelf wat aan kunnen doen. Zij le-
ren van jongs af aan zichzelf op 
een heel eigen manier uit te 
drukken en daarover met elkaar 
en met de volwassenen te com-
municeren. Kinderen worden 
heel serieus genomen en dat 
geeft zelfwaardering en zelfver-
trouwen.' 

treden. Sommigen vinden dronken-
schap schandalig. Anderen vinden dat 
in het weekend de boog niet altijd ge-
spannen hoeft te zijn. En er zijn mensen 
die zeggen dat het je eigen zaak is, 
zelfs al ben je altijd in de olie.Het 
grote aanbod van meningen over wat 
goed of slecht is, heeft verschillende 
oorzaken. Radio, televisie en andere 
media brengen een grote verscheiden-
heid aan normen en waarden tot in de 
huiskamer. De komst van grote groe-
pen buitenlanders heeft daarnaast ge-
leid tot meer inzichten in wat normaal 
is dan de gebruikelijke. Bovendien is 
de maatschappij minder verdeeld in 
hokjes, waarbij elk een eigen, afgeba-
kend normen- en waardenpatroon had. 
Invloeden van stad en platteland en 
hoog en laag opgeleiden lopen door 
elkaar heen. Er zijn nog maar weinig 
bronnen die algemeen aanvaarde nor-
men en waarden voortbrengen. Op-
voeding en onderwijs worden daarom 
steeds belangrijker als bron waaruit 
jongeren een normen- en waardenpa-
troon kunnen opdoen. 
Dat stelt echter de nodige eisen aan 
onderwijs en opvoeding. Want het op-
leggen van een normen- en waarden-
Patroon werkt niet. Daarvoor is de keu-
zevrijheid van jongeren te groot. Maar 
opvoeding en onderwijs kunnen even-
Min vrijblijvend zijn. Dat zou het ge-
vaar met zich brengen dat jongeren 
aan hun lot worden  overgelaten. Als er 
geen correctie is op het terzijde leg-
gen van bepaalde normen en waarden, 
ls de kans groot dat later een samen-
hangend patroon aan normen en waar-
den ontbreekt. 

Nauwgezet evenwicht 
Opvoeding en onderwijs moeten 
daarom een nauwgezet  evenwicht zien 
te vinden in enerzijds het sturen van 
jongeren, terwijl zij anderzijds vol- 
doende vrijheid moeten laten voor een 
eigen keuze. Humanistische organisa-

eel mee te maken. 
agelijks met dit di-

lemma  gecnfronteerd door haar acti-
viteiten in de kinderopvang. Het Hu-
Manistisch Verbond biedt op scholen 

Manistisch vormingsonderwijs. Voor 
de  is  het van belang om met het 
op de toekomst een evenwicht te 

en en laisser-faire. 

18 o 	eggen Humanitas en 
t Humanistisch Verbond daarom een 

blieenkonl$ 	deze materie. De 

centrale vraag daarbij is welke normen 
en waarden in de dagelijkse praktijk 
van opvoeden en onderwijs moeten 
worden overgebracht en op welke ma-
nier dat kan gebeuren. Deze vraag zal 
worden toegespitst op de dagelijkse 
praktijk op school, in het gezin en op 
de kinderopvang. Uiteindelijk is be-
langrijk om te weten of en zo ja welke 
normen en waarden moeten worden 
overgedragen. De discussie over de 
vorming van de mens van morgen is 
nog maar pas begonnen. 

HENK VLAMING 

Rob Tielman, 
Universiteit 

voor Humanistiek 

`Humanisten 
letten meer 
op levens- 

beschouwelijke 
vorming' 

'De mens is van nature goed 
noch slecht, maar heeft de mo-
gelijkheid om zich in beide rich-
tingen te ontwikkelen. Het paste 
in het vooruitgangsgeloof dat het 
onderwijzen in de wetenschap 
voldoende werd geacht voor een 
zedelijk goede ontwikkeling der 
jeugd. Het is een blijk van veran-
derend inzicht dat humanisten 
de laatste tientallen jaren in een 
aantal landen meer betekenis 
zijn gaan hechten aan de levens-
beschouwelijke vorming van de 
toekomstige generaties. Een 
dergelijke ontwikkeling ziet men 
ook in het openbaar onderwijs. 
Stond dat vroeger vooral in het 
teken van het buiten de deur 
houden van elke godsdienst, nu 
wordt steeds meer aandacht be-
steed aan het binnenhalen van 
de levensbeschouwelijke pluri-
formiteit en het daarmee samen-
hangend vermogen om op vrije 
en verantwoorde wijze keuzes te 
maken in levensvragen.' 
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Humanitas: pionier in 
humanistische opvoeding 

Naast de gezinsverzor-
ging, die in de vorige Van 

Mens tot Mens aan de 
orde kwam, was Humani-

tas in het verleden zeer 
actief op het gebied van 
de kinderbescherming. 

Een gesprek met betrok-
kene van het eerste uur, 
Hendrik Beuke, over hu-
manistisch opvoeden en 

Ellinchem. 

'Bij ons is nooit 
één meisje zwanger 

geraakt' 
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Humanitas werd kort na de Tweede 
Wereldoorlog opgericht om het bui-
tenkerkelijk deel van de bevolking te 
voorzien van passende hulpverlening 
die niet uitging van christelijke waar-
den, maar van algemeen humanisti-
sche uitgangspunten. De kinderbe-
scherming vormde daar een belang-
rijk onderdeel van. In de periode 
voorafgaand aan de oprichting van 
Humanitas had de kinderbescherming 
zich ontwikkeld tot een zelfstandig on-
derdeel van het maatschappelijk 
werk. In sociaal-democratische kring 
bestonden zelfs verschillende organi-
saties die op dit terrein werkzaam wa-
ren. Een aantal mensen dat bij deze 
organisaties (bijvoorbeeld de voog-
dijvereniging Eigen Gezin en de Ver-
eniging van Modern Georganiseerde 
Gezinsvoogden) actief was, zien we 
bij de oprichting van Humanitas weer 
terug. Het werk van deze vooroor-
logse organisaties zou na de oorlog 
door Humanitas worden opgepakt en 
voortgezet. Inmiddels zijn alle activi-
teiten van Humanitas op dit gebied 
opgegaan in algemene instellingen. 

Behangen 
De afdelingen van Humanitas begon-
nen vrijwel meteen na de oprichting 
met de levering van vrijwilligers voor 
gezinsvoogdij - begeleiding van kin-
deren en hun familie. Een logische 
voortzetting van dit werk was de er-
kenning van Humanitas als voogdij-
vereniging, waardoor Humanitas be-
voegd zou zijn kinderen op te voeden 
in een eigen kinderhuis. De erkenning 
kwam in 1951 en het kinderhuis Ellin-
chem werd een jaar later in Ellecom 
geopend. De heer Beuke was als eer-
ste betaalde maatschappelijk werker 
op het Centraal Bureau secretaris van 
de sectie Kinderbescherming. In die 
functie was hij nauw betrokken bij de 
bovenstaande ontwikkelingen. In 1953 
werd hij bovendien directeur van het 
kinderhuis. 
Beuke: `De aanvraag voor erkenning 
als voogdij-instelling en de oprichting 
van het kinderhuis was een compleet 
plan. We kozen voor een pand in Elle-
com omdat het een vrij progressieve 
gemeente was en bovendien een cen- 

trale ligging heeft. Om het geheel te 
kunnen financieren heeft Humanitas 
een obligatielening uitgeschreven, 
want kapitaal had de vereniging toen 
nog niet. De meeste obligaties zijn la-
ter overigens omgezet in een gift. 
Daarnaast hebben veel afdelingen 
geld ingezameld voor het kinderhuis. 
Ik was betrokken bij de voorbereidin-
gen om het huis helemaal klaar te ma-
ken. Om de kosten te drukken hebben 
we met het hele team staan schilderen 
en behangen.' 

Voorwaarde 
De toestemming voor de stichting van 
een humanistisch kinderhuis werd niet 
zonder slag of stoot gegeven. Ellin-
chem was namelijk het eerste kinder-
huis dat jongens en meisjes in de leef-
tijd van 4 tot 18 jaar tezamen huis-
vestte. Beuke: 'Justitie heeft maanden 
wakker gelegen voordat toestemming 
werd gegeven. Op voorwaarde dat de 
meisjesslaapkamer 's nachts op slot 
ging. Op het departement en ook bij 
de andere kinderbeschermingsorga-
nisaties zaten ze te wachten tot er iets 
mis zou gaan. Maar bij ons is nooit één 
meisje zwanger geraakt. We besteed-
den dan ook zeer uitvoerig aandacht 
aan seksuele voorlichting. 
Het gemengde element was een voor-
waarde voor Humanitas. 'Wij waren 
van mening dat een kinderhuis een zo 
goed mogelijke weergave van de 
maatschappij moet zijn', zegt Beuke. 
`Aparte opvang is onnatuurlijk en 
heeft geen enkele educatieve waarde. 
Wij leerden jongens en meisjes hoe je 
met elkaar moet omgaan en elkaar re-
specteren. Daarnaast vonden wij dat 
kinderen uit hetzelfde gezin zoveel 
mogelijk samen moeten worden op-
gevangen, wat bij aparte opvang niet 
mogelijk is.' 

Openbare school 
In het begin had Ellinchem een capaci-
teit van 38 kinderen, wat later door de 
bouw van een dependance is uitge-
breid naar 52 kinderen. De leiding 
heeft lange tijd op zolder en tussen de 
kinderen gewoond. Maar op de lange 
duur werkte dat niet goed. Na de 
bouw van een aparte personeelsflat 
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Ik heb eigenlijk nooit geweten wat ik 
me daarbij moest voorstellen. De be-
nadering van Humanitas is indertijd 
ontwikkeld in samenwerking met psy-
choloog/pedagoog Philip van Praag 
uit Amsterdam en kinderpsycholoog 
Prof. de Ruyter uit Groningen, die ook 
in de begeleidingscommissie van het 
kinderhuis zaten. We gingen uit van 
de volgende uitgangspunten: kinde-
ren moeten van jongs af aan worden 
geconfronteerd met hun eigen verant-
woordelijkheid. Opvoeders moeten 
hen helpen bij het vormgeven van hun 
leven en hen de kans geven zich op 
hun eigen niveau te ontwikkelen. 
Hierbij geldt respect voor elk kind. Ik 
wil hierbij wijzen op het feit dat deze 
benadering niet anti-autoritair was. 
Een samenleving kan naar mijn me-
ning niet zonder een vorm van orde. 
Maar binnen de regels moet wel 
ruimte zijn voor eigen invulling.' 

Swingen in Ellecom in de tijd van Hendrik Beuke. 

werd ook dit probleem opgelost. 
Beuke: 'Het team van Ellinchem be-
stond uit leuke en zeer gemotiveerde 
mensen. We hadden een werkweek 
van 70 uur en kregen minimaal be-
taald, zeker in de eerste tien jaar. 
Maar de medewerkers waren nooit 
moe.' In eerste instantie werden in El-
linchem kinderen uit buitenkerkelijke 
gezinnen opgevangen. Maar in nood-
gevallen kon elk kind terecht in het 
kinderhuis van Humanitas. Indien no-
dig werden dan ook speciale voorzie-
ningen getroffen. 'In de begintijd had-
den we een baby in huis die ernstig 
ziek was en het misschien niet zou ha-
len', vertelt Beuke. 'We hebben on-
middellijk geïnformeerd  naar de ach-
tergrond van die baby en vervolgens 
de pastoor uit Dieren laten komen om 
de sacramenten toe te dienen. Het 
kind is uiteindelijk hersteld, maar de 
pastoor keek er reuze van op dat we 
hem hadden laten komen.' 
De stichting van het humanistische 
kinderhuis had in Ellecom niet veel 
opschudding veroorzaakt. 'Aanvanke-
lijk reageerde het dorp wat geschrok- 

ken. Het waren natuurlijk kinderen 
die een achtergrond van verwaarlo-
zing hadden. Maar later bleek dat dit 
weinig overlast gaf. Door het kinder-
huis heeft Ellecom zelfs weer een 
openbare school gekregen. Voor de 
oorlog had die ook bestaan, maar de 
kerk had de kinderen daar voor een 
rijksdaalder weggekocht. We hebben 
toen een verzoek ingediend voor het 
oprichten een openbare school. Dat is 
ingewilligd.' 

`Frisse aanpak' 
De aanpak van Humanitas in Ellin-
chem verschilde in verschillende op-
zichten van die van andere (confessio-
nele) kinderbeschermingsorganisa-
ties. Ten eerste werden de kinderen, 
zoals eerder gezegd, gemengd opge-
vangen. Ten tweede was de opvoe-
ding in het kinderhuis niet autoritair. 
Beuke: 'In die tijd was de kinderbe-
scherming per definitie autoritair van 
aard. Ik had op de sociale  academie 
bijvoorbeeld geleerd hoe je dwang-
opvoeding moest toepassen: de jon-
gens 's ochtends fris in de ogen kijken. 

Mes en vork 
`Wij hechtten veel waarde aan de per-
soonlijke relatie van kinderen met de 
leiding. Op grond daarvan krijgen 
kinderen de gelegenheid - als tegen-
hanger van de dwang-aanpak - om 
zich te ontwikkelen. Wij vonden het 
bijvoorbeeld prettig dat kinderen met 
mes en vork aten: dan kan je dat alvast 
als je ergens anders terecht komt. Maar 
we dwongen ze niet, we deden het 
zelf en stimuleerden de kinderen het 
voorbeeld te volgen. Wanneer kinde-
ren mij toestemming om iets vroegen, 
stelde ik altijd de volgende vragen: 
wat vind je er zelf van en wat betekent 
het voor een ander. Dat week eigen-
lijk helemaal niet af van de houding 
die wij tegenover onze eigen kinde-
ren aannamen. 
`Tegenwoordig is deze aanpak niets 
nieuws, maar in die tijd wel. Als je 
heel arrogant bent, moet je zeggen 
dat de benadering vanuit het kind die 
nu gebruik is in de jeugdbescher-
ming, van het humanisme is uitge-
gaan. En daar hebben wij zeker aan 
bijgedragen. De oprichting van Ellin-
chem is aan de kinderbescherming 
niet ongemerkt voorbijgegaan'. 

NYNICE ZVVIERSTRA 
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Grote campagne van start 

Vrijwilligerswerk krijgt oppepper 
Vrijwilligerswerk valt niet 
weg te denken uit de Ne-
derlandse samenleving. 
Stel je voor dat vrijwilli-

gers zouden gaan staken: 
het hele openbare leven 

zou ontwricht raken. Vol-
gens het marktonder-
zoeksbureau Market-

Response doet ruim een 
kwart van de bevolking 

aan enige vorm van vrij-
willigerswerk, hetgeen 
neerkomt op bijna drie 

miljoen vrijwilligers. 
Toch is er nog steeds be-
hoefte aan meer vrijwilli-

gers. Er is ook ruimte 
voor. Maar het vrijwilli-

gerswerk kampt met een 
ietwat versleten imago. 
Om daarin verandering 

te brengen is de Stichting 
Ideële Reclame Sire in sa-

menwerking met de Ne-
derlandse Organisatie 
Vrijwilligerswerk NOV 

begonnen aan een cam-
pagne van achttien maan-
den om het vrijwilligers-

werk te ondersteunen. 
Vrijwilligerswerk, dat doe 

je niet voor niets. 
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Op een van de eerste zonnige dagen 
van dit jaar geeft staatssecretaris 
Erica Terpstra in een sportaccommo-
datie in Hoofddorp de aftrap voor de 
campagne. Voor de staatssecretaris 
is het duidelijk. Het vrijwilligerswerk 
is het sociale cement van de samenle-
ving. Stevig verankerd, maar niet on-
veranderbaar. Zo ziet zij een ver-
schuiving optreden van vrijwilligers 
die zich langdurig verbinden met een 
bepaald onderwerp naar vrijwilligers 
die zich gedurende korte periodes 
op steeds meer terreinen inzetten. 
Vrijwilligers zappen van de ene klus 
naar de andere. 
Hoewel Terpstra net haar bezuinigin-
gen op een groot aantal organisaties 
(waaronder Humanitas) had aange-
kondigd, ziet zij voor de overheid 
wel een blijvende taak in het stimule-
ren van het vrijwilligerswerk door bij 
te dragen aan regelingen op het ter-
rein van onkostenvergoedingen, ver-
zekeringen en scholing en training 
van vrijwilligers. Het vrijwilligers-
werk, in casu de NOV en de stichting 
VrijvvilligersManagement is buiten de 
bezuinigingen gehouden, verzekert 
zij haar gehoor. 

Groeiende verontwaardiging 
Bij mij als toehoorder maakt verba-
zing plaats voor een groeiende ver-
ontwaardiging. Niet bezuinigen op 
het vrijwilligerswerk? Door het bezui-
nigen op een groot aantal organisa-
ties, waaronder Humanitas, slinkt het 
totale budget voor het vrijwilligers-
werk wel degelijk. Ook voor de NOV 
en de sVM die na 1 januari 1996 meer 
organisaties naast zich moeten dul-
den. Vanaf dat tijdstip mogen name-
lijk alle vrijwilligersorganisaties 
mee-eten uit de ruif van het Fonds 
Vrijwilligerswerk,  dat tot nu toe al-
leen deze beide organisaties subsi-
dieert. Dat opent toch een unieke 
kans voor de campagne van Sire. 
Op naar Diergaarde Blijdorp, de vol-
gende lokatie die met een bus vol 
pers, Sire-mensen en  verdere geno-
digden wordt bezocht. Daar vraagt 
minister Melkert aandacht voor de rol 
die het vrijwilligerswerk ook kan 
spelen: het doorbreken van sociale  

uitsluiting van maatschappelijk isole-
ment. Vrijwilligerswerk kan mensen 
aansluiting op de arbeidsmarkt bie-
den die misschien via een andere 
weg moeilijk te bereiken is. Het is 
overigens geen gedachte die alleen 
in Nederland opkomt. Het bleek ook 
onderwerp van gesprek geweest tij-
dens de Sociale Top in Kopenhagen. 
Daar werd geconstateerd dat het vrij-
willigerswerk internationaal eigenlijk 
meer stimulansen nodig heeft om de 
samenhang in de samenlevingen te 
handhaven. In dit verband noemt 
Melken het vrijwilligerswerk 'het 
weefsel van dat hele lichaam wat die 
maatschappij is'. 

Weerbarstig 
Volgens de gegevens van het onder-
zoeksbureau MarketResponse is de 
wereld echter weerbarstiger dan 
Melkert ons in zijn optimisme wil 
doen geloven. Niet-werkenden blij-
ken minder geneigd om vrijwilligers-
werk te gaan doen dan werkenden. 
De stimulansen mogen dan ook van 
wereldformaat zijn om via vrijwilli-
gerswerk sociale uitsluiting te voor-
komen. 
In het asielzoekerscentrum in Leer-
sum sluit Johan Stekelenburg, voorzit-
ter van de FNV, de eerste dag van 
een nog lang te voeren campagne af. 
Hij is de mening toegedaan dat in 
een samenleving mensen zich niet 
-in ruil voor contributie, belastingen 
of andere financiële bijdragen- be-
perken tot de rol van consument of 
opdrachtgever. Op enig moment 
komt het ook op een andere vorm 
van persoonlijke inzet aan. 'Die vrij-
willige persoonlijke inzet is het 
kraakbeen waardoor de sportclub, 
de mensenrechten- en de milieuorga-
nisatie, de FNV en de stichting Vluch-
telingenWerk, waardoor kortom de 
samenleving als geheel kan scharnie-
ren. Die inzet is dus gewoon noodza-
kelijk'. 
Ouders kunnen de opvoeding van 
hun kinderen niet aan de school 
overlaten. De leefbaarheid van 
buurten en wijken kan niet worden 
overgelaten worden aan gemeen-
tebestuurders, politie en justitie. 
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En dat is ook de reden dat opvang 
en inburgering van mensen die 
van elders komen niet alleen aan 
officiële instanties kan worden 
overgelaten. 

Zeer lovend 
Iedereen liet zich die dag zeer lo-
vend uit over het vrijwilligerswerk. 
Voor de insiders van het vrijwilligers-
werk stond vast dat een samenleving 
zonder vrijwilligerswerk niet functio-
neert. Was die SIRE-campagne dan 
nog wel nodig? 
Volgens de bedenkers van de cam-
pagne is dat wel degelijk het geval. 
Voor velen heeft het nog te veel de 
klank van soft, belegen, niet echt een 
activiteit om je mee te profileren. Dat 
moet anders kunnen. 
De campagne wil dan ook aan het 
grote publiek laten zien dat vrijwilli-
gerswerk meer is dan het helpen van 
zielige mensen. Vrijwilligers zijn 
mensen zoals jij en ik en ze vormen 
de sociale spil van de samenleving. 
Vrijwilligerswerk in  reclame-termen 
is fun en de moeite waard om te gaan 
doen. Het vrijwilligerswerk en dus 
ook organisaties als Humanitas zijn 
gebaat bij een positievere uitstraling 
en het vergroten van de actieradius. 
Er is geen organisatie die het zich 
kan permitteren dit naast zich neer te 
leggen. 

MARIJKE VAN GENABEEK 

Wat een bollebozen 
Voor de pr-campagne, die inmiddels in volle gang is, heeft het pr-bureau Kramer en 
Staal Public Relations KSPR getekend. Het bureau investeert in dit deel van de campagne 
enkele tienduizenden guldens. Toch, getuige een interview in De Amersfoortse Courant, 
zien zij het als een eer dit voor Sire te kunnen doen. Dat geldt eigenlijk voor alle bedrij-
ven die voor Sire werken. Reclamebureau, fotografen, drukkers, zetters, papierleveran-
ciers, kranten, tijdschriften, televisie, radio, producenten dragen bij zonder er een cent 
voor te ontvangen. Velen zien het als een welkome afwisseling omdat er in de opdracht 
veel ruimte zit voor eigen invulling en creativiteit. Bovendien werken voor Sire vooral 
succesvolle bedrijven en wie wil daar niet bij horen? Maar buiten kijf blijft dat vooral de 
onderwerpen van de Sire-campagnes er wel bij varen zoals nu het vrijwilligerswerk. De 
pr-campagne is vooral bedoeld als warming-up voor de grote reclame-campagne die in 
september van start gaat en zal vooral leiden tot achtergrondartikelen in de media, in-
terviews en discussies op radio en televisie. Op dit moment is onder meer een pagina 
gepland in het Nederlands Dagblad, wordt contact gezocht met Margriet en de Telegraaf 
en zijn er voorbereidende gesprekken geweest met ID-TV over deelname aan het pro-
gramma De Uitdaging met Angela Groothuizen. De reclamecampagne, ontworpen en 
uitgevoerd door het befaamde  reclamebureau Saatchi & Saatchi volgt na de zomer en is 
vooral gericht op het grote publiek. Op 4 september is de presentatie van de eerste re-
clame-uitzending. Om vragen te kunnen beantwoorden en potentiële vrijwilligers te 
kunnen verwijzen staat vanaf dat moment een 06-nummer open. Om het effect van de 
Sire-campagne te vergroten zijn vrijwilligersorganisaties zelf er nauw bij betrokken. 
Wilma van Kasbergen, die voor de NOV de campagne coërdineert, ziet het als een kans 
voor de organisaties om ondersteund door Sire bijvoorbeeld in de plaatselijke pers aan-
dacht te vragen voor lokale ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk, maar ook als een 
mogelijkheid om het eigen vrijwilligersbestand fors uit te breiden. Als voorbeeld noemt 
zij de Limburgse afdeling Veilig Verkeer Nederland die in het huis-aan-huisblad de 
Trompetter met een oplage van 300.000 kopt: Veilig Verkeer Nederland daagt vrijwilli-
gers uit. Op een aantal plaatsen, waarbij de PIT regio-indeling wordt gebruikt, zijn in-
middels door organisaties werkgroepen gevormd die de campagne actief zullen volgen 
en waar mogelijk zullen aangrijpen voor verdere actie. Per regio treedt een organisatie, 
veelal een vrijwilligerscentrale, op als steunfunctie, wat tegelijkertijd ook het 
opvangen van de reacties op het 06-nummer inhoudt. De stichting Sire vormt 
voor vrijwilligersorganisaties een uniek aanbod. 
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Jongeren smachten 
naar vorming. 

Foto: Stan Coudron 

Jonge Humanisten 

'jong.are-: 
0 

za, Dij om 
De humanisten in Neder-

land hebben hun eigen 
jongerenvereniging, de 

Jonge Humanisten. In een 
tijd waarin maatschappe-
lijke groeperingen moe-
ten vechten voor de aan-

dacht van het publiek, 
hopen de Jonge Humanis-

ten hun steentje bij te 
dragen aan de maat-

schappelijke vorming van 
jongeren vanaf 18 jaar. 
Maar individualisering 

van de samenleving 
maakt hun taak moeilijk. 

Drie jaar geleden werd de vereni-
ging Jonge Humanisten opgericht. 
Aanvankelijk was het de jongeren-
organisatie van het Humanistisch 
Verbond. Maar tegenwoordig gaan 
de Jonge Humanisten als zelfstan-
dige groep door het leven. Het Hu-
manistisch Verbond speelt alleen 
nog een rol als suikeroom die op 
gezette tijden de portemonnaie 
trekt. Maar ook verder is de stu-
rende hand van het Verbond merk-
baar. Zo stelt zij het jaarverslag op 
en zijn de Jonge Humanisten ge-
huisvest in het Utrechts onderko-
men van het Verbond. 
`Maar wij mogen onze eigen activi-
teiten ontplooien', vertelt Ronnie 
Magnee, penningmeester van de 
Jonge Humanisten. 'Wij willen 
jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 
jaar aanspreken. Wij hebben het 
idee dat het Humanistisch Verbond  

hieraan te weinig aandacht 
schenkt.' De jeugdbrigade van de 
humanistische beweging telt iets 
minder dan 250 leden. 'Niet al te 
veel', vindt Magnee. Maar binnen-
kort start Jonge Humanisten een 
grote campagne van start in tien 
universiteitssteden. Jonge Humanis-
ten presenteren zich van achter 
stands aan jonge studenten in de 
hoop hen te interesseren voor hun 
beweging. Dat leidt doorgaans wel 
tot een zekere aanwas van leden. 
Die is nodig ook, want de doorstro-
ming van leden is groot. 
Eigenlijk lijkt een aparte jeugdbe-
weging in een tijd van individuali-
sering een anachronisme. Jeugd-
verenigingen van kerken of van po-
litieke groeperingen leiden een 
marginaal of zelfs kwijnend be-
staan. De animo om zich met een 
grote groep mensen tegelijk over 
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ontplooien' 
bepaalde thema's te buigen is niet 
bijster groot. Toch zien de Jonge 
Humanisten hier een roeping. 'Wij 
willen jongeren aan het denken zet-
ten, maatschappelijke ontwikkelin-
gen in een breder perspectief zet-
ten. Wij proberen iets toe te voegen 
aan hun denkpatroon. Dat doen wij 
door het organiseren van thema-
middagen en -weekends.' 
De Humanistische Jongeren hebben 
een tamelijk drukke agenda. Zo wa-
ren er bijeenkomsten met thema's 
als toekomstperspectieven en 
geweldloos verzet. Het komend sei-
zoen heeft de vereniging bijeen-
komsten gepland die gaan over bij-
voorbeeld het nut van humanisme, 
de band tussen ouders en kinderen, 
zin en betekenis van feesten, het nut 
van arbeid of leven met de dood. 
'Ik denk dat jongeren steeds min-
der bezig zijn met dit soort  

thema's', denkt Magnee. 'Zij heb-
ben andere dingen aan hun hoofd, 
zoals hun werk of hun studie. Boven-
dien zijn er tegenwoordig veel ka-
nalen waarlangs jongeren kennis en 
informatie krijgen aangereikt. Soms 
kunnen jongeren daarom ook niet 
de weg vinden naar een organisatie 
als de onze. Wij moeten concurre-
ren met de kroeg, de bioscoop of 
de sportclub. Filosoferen op een 
achternamiddag komt er vaak niet 
meer van.' 
Hoewel de Humanistische Jongeren 
zich richten op jongeren in het alge-
meen, is hun aantrekkingskracht toch 
beperkt tot de wat beter opgeleide 
jongens en meisjes. Jongeren uit so-
ciaal zwakke milieus voelen zich 
kennelijk niet aangesproken tot ab-
stracte discussie-bijeenkomsten over 
allerlei filosofische onderwerpen. 
'Wij zien een tendens dat jongeren 
met een wat hogere opleiding of 
een wat betere baan lid worden', 
vervolgt Magnee. 'Veel van onze le-
den hebben ook relaties met an-
dere maatschappelijke groeperin-
gen, vaak jongerenafdelingen van 
politieke partijen. Daardoor krijg je 
wel eens het idee je preekt voor ei-
gen parochie. Onze leden hebben 
sowieso al sociaal gevoel.' 
Dat neemt niet weg dat de interesse 
van de leden sterk wordt gekleurd 
door eigentijdse onderwerpen die 
leven bij jongeren. De Jonge Huma-
nisten geven als vereniging daarom 
een aardige indruk waar jongeren 
zoal mee bezig zijn. De veelbespro-
ken individualisering van de sa-
menleving is dan ook terug te vin-
den bij de Jonge Humanisten. Dat 
blijkt uit de belangstelling  voor ver-
schillende activiteiten. 
'Wij hebben dit jaar een themadag 
over geweldloosheid georgani-
seerd die zeer veel belangstelling 
opleverde', zegt de penningmees-
ter. 'Dit onderwerp werd vooral in 
de persoonlijke levenssfeer getrok-
ken. De belangstelling voor een 
thema-middag over angst was 
eveneens groot. Ik denk dat het niet 
erg zou hebben aangesproken als 
zulke onderwerp in een breder per- 

spectief zouden zijn geplaatst. Bij-
voorbeeld als het over ontwapening 
zou zijn gegaan. Dan zou de emotio-
nele belevenis van het onderwerp 
veel minder zijn geweest. Jongeren 
zijn vooral geïnteresseerd in ont-
wikkelingen die zij op zichzelf kun-
nen betrekken.' 
Magnee beseft dat deze trend on-
der jongeren bepaald niet in het 
voordeel van de JH werkt. Individu-
alisten staan niet te popelen om zich 
bij zoiets collectiefs als een vereni-
ging aan te sluiten. Hoewel de Jon-
gen Humanisten verwachten dat er 
altijd een zekere belangstelling 
voor hun vereniging zal zijn, gelo-
ven zij niet dat het zal uitgroeien tot 
een massale beweging. 
'Wij bieden een middel tot zelfont-
plooiing', zegt Magnee. 'Daarom is 
ons ideaal dat wij ooit nog eens een 
echt zelfstandige vereniging zullen 
worden. Maar bijna elke vereniging 
heeft te maken met een dalend aan-
tal leden. Ons ledental blijft geluk-
kig stabiel. Daarom is ons voortbe-
staan gewaarborgd. Maar ik denk 
niet dat wij ooit een bruisende ver-
eniging zullen worden. Wij blijven 
liever ingetogen. Mensen die iets 
anders willen, kunnen zich maar be-
ter aansluiten bij Veronica.' 

HENK VLAMING 
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Drie jaar jong 
Jongeren blijven over het alge-
meen niet lang hangen bij de 
Jonge Humanisten. Daarom vin-
den er snelle bestuurswisselin-
gen plaats. Deze wetenschap 
heeft de vereniging doen beslui-
ten om veel aandacht te besteden 
aan ledenwerving en training van 
bestuursleden. In juni vorig jaar 
zijn vijftien leden getraind in het 
overbrengen van de humanisti-
sche boodschap. Elk jaar mani-
festeert de vereniging zich op 
hogescholen en universiteiten. 
Jonge studenten zijn een goede 
visvijver voor de Jonge Humanis-
ten. De Jonge Humanisten zijn 
verschillende samenwerkings-
verbanden aangegaan. Zoals met 
de Vereniging 31, een koepelor-
ganisatie voor multilateraal jon-
gerenwerk. Ook zijn er contacten 
met de Belgische Humanistische 
Jongeren en met de Duitse Junge 
HumanistInnen. 
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Humanitas heeft begrepen waar het 
om gaat: Voor de vijftigjarige? 
Nieuwe leden! Dat was de oplossing 
van de grote jubileumpliz7e1 uit het 
vorige nummer van Van Mens tot 
Mens. U vond het kennelijk leuk, 
want er kwamen ditmaal véél oploss-
ingen binnen - en lang niet allemaal 
goed! Waar we géén rekening mee 
hebben gehouden: of u het vraagte-
ken en het uitroepteken ook op het 
girobiljet had vermeld of niet. Ze wa-
ren in het schema wel onderstreept, 
maar niet door u ingevuld. Ook telt 
voor de trekking niet mee of u f 5.-
hebt overgemaakt op postgiro 
668.000 of een groter bedrag. De re-
dactie en de beheerders van het Ju-
bileumfonds vinden het wel heel 
leuk dat er veel bedragen van meer 
dan f 5,- bij waren. 
De winnaars van deze maand zijn 
de dames M. Duyster-Wood in 
Gouda, H. Scholten-Pleging in Blari-
cum, V.A. Rietveld in 's-Graven-
hage en J.A. Kuiper-v.d. Mars in 
Olst en de heer C.P.G. Tilanus in 
Woerden. Zij ontvangen hun f 50.-
een dezer dagen op de giro. 

Nieuwe opgave 
De nieuwe opgave verbergt op-
nieuw een zin, die veel lezers be-
kend in de oren zal klinken. De 
kunst is die zin in de puzzel te vin-
den door eerst de juiste woorden in 
te vullen en die woorden vervol-
gens naar links of rechts te gaan 
schuiven. Als alle woorden op de 
juiste plaats staan is de zin die wij 
zoeken van boven naar beneden te 
lezen. Een schuifpuzzel dus. Alle 
woorden tellen tien letters. De om-
schrijvingen staan bij het schema. 
Bovendien geven wij u van elk 
woord alvast één klinker cadeau. 
De zin die wij zoeken zet u weer als 
`mededeling' op een girobiljet, 
waarmee u f 5.- of meer overschrijft 
op rekening 668.000 van het Jubi-
leumfonds Humanitas te Amster-
dam. Onder de inzenders van de 
goede oplossingen verloot onze 
oud-notaris N.J. Bunk weer 5 x vijf- 

tig gulden. 
Veel succes! 

Omschrijvingen: 
1. Rubriek op achter-
pagina Van Mens tot 
Mens 2. Favoriete be-
zigheid van bestuur-
ders 3. Hoeveelheid 
die meestal minder 
belangrijker is dan 
kwaliteit 4. Minderja-
rigen in tenten 
5. Pennevoerder 
6. Maakt kascommis-
sies overbodig 
7. De zachte dood 
8. Rubriek vóór de 
achterpagina van Van 
Mens tot Mens 
9. Bewoners van een 
hogere etage 10. Lot 
in een bekende loterij 
11. Als we elkaar 
tegenkomen 
12. Haagse instelling 
13. Stuk gereedschap 
dat z'n tanden laat zien 
14. Zo werd thuishulp 
vroeger wel genoemd 
15. Grote provincie 
16. Humanitas doet 't 
vriendschappelijk 
17. Inlichting die u 
kunt inwinnen 
18. Verhuurinrichting 
van beeldbanden 
19. Onderzoek en 
onderwijs op hoog 
niveau 

Behoefte aan een 
praatje of gesprek? 

Bel de praatlijn voor ouderen 
van Humanitas: 

020-627.33.85 
Elke avond 9-1 
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Humanitas en Humanistisch 
Verbond jubileren samen verder 

31 mei 1995 bestond 
Humanitas precies 

50 jaar. 17 februari 1996 
geldt datzelfde voor het 
Humanistisch Verbond. 

Daar zit minder dan een 
jaar tussen en dus beslo-

ten de beide besturen dat 
je in de tussenliggende 
periode ook heel goed 

een aantal dingen samen 
kan doen. Dat gaat dit na-
jaar gebeuren. De eerste 
gezamenlijke activiteit is 
de uitgave van een geza-
menlijke jubileumkrant. 
Bekend is dat onder de 
mensen die werkzaam 

zijn in de zorg en in het 
onderwijs meer dan ge-
middeld belangstelling 

bestaat voor het humanis-
tische denken en doen. 
Daarom wordt de jubi-

leumkrant in een flinke 
oplage verspreid onder 

vrijwilligers en professio-
nals in de zorgsector en 
in de wereld van onder-

wijs en opvoeding. 

Deze krant gaat een beeld geven 
van de grote variatie in onderwer-
pen, waar de humanistische organi-
saties zich mee bezig houden. 
In deze krant wordt ook een tweetal 
symposia aangekondigd: op 18 ok-
tober organiseren de beide jubile-
rende verenigingen een landelijke 
bijeenkomst over normen en waar-
den in de opvoeding, getoetst aan 
humanistische visies. Op 15 novem-
ber volgt een soortgelijke bijeen-
komst onder het motto 'Zin in Zorg', 
over motivatie en kwaliteit van de 
zorg in Nederland. 
Inleiders op 18 oktober zijn o.a. Rob 
Tielman (voorzitter bestuur Huma-
nistisch Vormingsonderwijs) en de 
beide pedagogen Diewertje Bakker 
en Margot Meeuwig. Staatssecreta-
ris onderwijs Tineke Netelenbos zal 
háár visie geven en psychiater 
Dries van Dantzig geeft als eerste 
een reactie op de sprekers. Maar 
ook 'de zaal' kan ruimschoots re-
ageren. 
Inleiders op 15 november zijn in elk 
geval Henk Rengelink (oud-direc-
teur GG&GD en oud-voorzitter  Hu-
manitas), Lies Claes (lid hoofdbe-
stuur Humanitas en voortrekker in 
de vrijwillige thuiszorg). Daarnaast 
worden inleidingen verzorgd  vanuit 
de invalshoeken mantelzorg  en de 
gebruikers van zorg. 
Beide bijeenkomsten vinden onder-
dak in De Rode Hoed aan de Kei-
zersgracht in Amsterdam (op loop-
afstand van het Centraal Station). 
Aanvang 13.00 uur, einde voorzien 
om 17.00 uur. Kosten van deelname 
f 75,- p.p., maar voor vrijwilligers 
en leden van Humanitas en het Hu-
manistisch Verbond f 25,-. Kaarten 
kunnen worden aangevraagd  bij de 
landelijke bureaus van beide orga-
nisaties. 
Eind november komt De Humanist 
met een speciale uitgave in extra 
grote oplage in de kiosken  en bij de 
abonnees met veel aandacht voor 
het werk van de beide jubilarissen. 
En het hele najaar plaatst de Huma-
nistische Omroep Stichting een aan- 
tal zorgvuldig uitgezochte  pro-
gramma's in het kader van de  

jubileumviering. In februari 1996 
volgt dan nog een internationale bij-
eenkomst (vermoedelijk in Utrecht), 
waar Humanitas en het Verbond in 
niEu-verband laten zien waar het ge-
organiseerde humanisme in Neder-
land zich mee bezighoudt. 

Inspiratie 
Het gezamenlijke deel van de beide 
jubilea wordt gedragen door één 
gezamenlijk motto: 50 jaar actief Hu-
manisme - kiezen uit inspiratie. Met 
dit motto willen Humanitas en het 
Verbond laten zien dat de humanis-
tische visie op mens en samenle-
ving nu 50 jaar een bron van inspi-
ratie is voor mensen die actief in het 
leven staan. In dit motto zijn de twee 
richtingen verenigd waarin het ge-
organiseerde humanisme zich in 
Nederland in die jaren heeft ontwik-
keld: de stroming die de nadruk 
legt op het humanistische denken 
en de stroming die de nadruk legt 
op het praktische handelen volgens 
humanistische uitgangspunten. In 
beide richtingen zijn humanisten ac-
tief, vanuit één gezamenlijke inspi-
ratiebron. 
Doel van de gezamenlijke jubileum-
viering is te laten zien wie en wat de 
georganiseerde humanisten in Ne-
derland zijn en hoe zij over een aan-
tal zaken denken. Daarom zal ook 
meer dan in het verleden door de 
organisaties gezamenlijk de publici-
teit worden gezocht om standpunten 
naar voren te brengen. Daarbij wor-
den niet alleen Humanitas en het 
Humanistisch Verbond betrokken, 
maar ook de andere humanistische 
organisaties, zoals onder andere de 
Universiteit voor Humanistiek, het 
Humanistisch Studiecentrum Neder-
land, het Humanistisch Vormingson-
derwijs en het Humanistisch Insti-
tuut voor Ontwikkelingssamenwer-
king. Het streven is ook langs deze 
weg meer bekendheid te geven aan 
humanistische opvattingen en de in-
vloed van het humanistische denken 
op de Nederlandse samenleving te 

versterken. 

ERIK STIBBE 
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13.7 WOW - 

In 1994 gaf het H 
tisch Instituut voor 

Ontwikkelingssamen-
werking Hrvos 60 miljoen 
gulden aan schenkingen 
en investeringsmiddelen 

aan partnerorganisaties 
in het Zuiden. Hrvos geeft 

daarnaast voorlichting 
over ontwikkelings-

thema's en komt op voor 
de belangen van het 

Zuiden, in samenwerking 
met onder andere de 

Noord-Zuid Federatie, 
Eurostep en de IHEU, de 

internationale organisatie 
van humanisten. 

Belangrijke nieuwe 
initiatieven zijn het 

Noord-Zuidplan (samen 
met de Triodos-bank) en 

het Hrvos-cultuur fonds. 
Hrvos is een organisatie 

met 72 medewerkers. 
In Nederland, maar ook in 
Zimbabwe, India en Costa 

Rica. In het jaarverslag 
over 1994 wordt nog eens 

toegelicht waar deze 
humanistische ontwikke-

lingsorganisatie de 
accenten legt. Kredietstu-

dies vormen de basis voor 
een systematische 
uitvoering van de 

voornemens op het gebied 
van de economische 

ontwikkeling. 
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Wat is het bestaande kredietpoten-
tieel, welke groepen hebben daartoe 
geen toegang, waarom niet en hoe 
kan Hrvos daar (op andere wijze) wat 
aan doen? Mogelijkheden zijn vooral 
garanties en deelname aan leningen. 
Het belang van schenkingen wordt 
minder. Bij het financiële traject 
wordt nauw samengewerkt met dá 
Triodos-bank. Dat heeft voordelen 
voor beiden, en vooral voor de groe-
pen waar zij voor werken. Bij HIVOS is 
de kennis aanwezig van de ontwikke-
lingsproblematiek. Bij de Triodos-
bank is de kennis beschikbaar op het 
financieel-bancaire terrein. 
Geld is echter niet alles. Hrvos onder-
kent dat velen in ontwikkelingslan-
den niet of nauwelijks thuis zijn in een 
cultuur, die berust op schriftelijke 
overdracht van kennis en ervaring. 
Dan zijn andere middelen nodig om 
de mensen te bereiken. Theater, 
muziek, dat spreekt mensen uit 'ver-
bale' culturen meer aan dan ons ver-
trouwen op beschreven en bedrukt 
papier. Samenwerking met lokale 
groepen is daarbij essentieel. 
Het Hrvos-cultuurfonds wordt vooral 
gevoed door donaties. 

In Nederland 
In Nederland voert  Hrvos dit jaar sa-
men met vier andere instellingen de 
campagne 'Vijf voor Afrika'. In Afrika 
heerst niet alleen oorlog en honger, 
maar er zijn ook  miljoenen mannen en 
vrouwen die dagelijks de handen uit 
de mouwen steken om hun land te 
ontwikkelen. In landbouw en veeteelt, 
in de handel, ambachten, wetenschap 
en cultuur. Op hun beurt bieden zij 
andere mensen werk en inkomen. De 
actie Vijf voor Afrika brengt in Neder-
land produkten op de markt, waar-
voor de producenten een eerlijke 
prijs ontvangen. De Fair Trade Orga-
nisatie importeert levensmiddelen en 
kunstnijverheid,  produkten die wor-
den verkocht in de eigen winkels van 
de FTO en de Wereldwinkels, via de 
Novib/Doen catalogus en gewoon in 
de supermarkt Daarmee geven deel-
nemende organisaties inhoud aan het 
uitgangspunt dat het beter is mensen 
in staat te stellen hun eigen levenson- 

derhoud te verdienen dan hen met 
noodhulp in leven te houden. Een be-
langrijk onderdeel van het beleid is 
dan ook om de producenten met ad-
viezen te helpen hun produkten en 
hun bedrijfsvoering te verbeteren. 
In het kader van de actie 'Vijf voor 
Afrika' wordt ook dit najaar weer een 
groot aantal activiteiten georgani-
seerd. De Vijf,  oor Afrika-toernee 
met de aanstekelijke muziek van de 
Kuni Kids en veel informatie komt dit 
najaar o.a. in Oldenzaal, Doetinchem, 
Maastricht en vermoedelijk ook 
enkele plaatsen in Drenthe. 
In oktober wordt een ontmoeting ge-
organiseerd tussen vrouwen uit het 
zakenleven in Afrika en Nederland., 
Hrvos heeft een fototentoonstelling 
verzorgd over 'Lerend produceren in 
Zimbabwe' die zelfs internationaal 
rondgaat en in december  wordt spe-
ciale aandacht gevraagd voor alles 
wat speelt rond de produktie en ver-
werking van katoen - in een aantal 
Afrikaanse landen een belangrijke 
bron van inkomsten. 
De CD van de Kuni Kids is niet alleen 
te koop in platenzaak en Wereldwin-
kels, maar wordt ook cadeau gedaan, 
onder meer aan nieuwe donateurs 
van het Hrvos-cultuurfonds of aan wie 
een Noord-Zuid spaarrekening opent 
bij de Triodos bank. 
Ontwikkelingssamenwerking is geen 
kernactiviteit van Humanitas, maar 
Humanitas is wel degelijk een van de 
constituerende organisaties  van 
Hivos. Die betrokkenheid komt voort 
uit een humanistisch gevoel van me-
deverantwoordelijkheid. Onze taak 
als vereniging voor maatschappelijke 
dienstverlening en samenlevingsop-
bouw ligt vooral in eigen land. Dat 
land maakt echter deel uit van een 
wereld, waarin de onderlinge ver-
banden steeds nadrukkelijker aan-
wezig zijn. Het kan ons op den duur 
niet goed gaan als het andere delen 
van de wereld blijvend slecht gaat. 
Dat schept verplichtingen. 
Hrvos is voor de humanisten in Neder-
land het kanaal om aan die verplich-
tingen te voldoen. 

ERIK STIBBE. 



Eigen bijdrage 
Als een echtpaar of een al-
leenstaande genoodzaakt is 
naar een verzorgingshuis te 
vertrekken, wat zijn dan de 
spelregels voor het geval 
AOW plus pensioen niet vol-
doende zijn om de verzor-
gingsprijs te betalen ? Wat 
mag men aan eigen vermo-
gen houden en hoe zit het 
met het zakgeld? 

Bewoners van verzorgings-
huizen moeten in beginsel 
alle verzorgingskosten be-
talen. De meesten betalen 
vanwege de hoogte van 
hun inkomen echter alleen 
een eigen bijdrage. De 
hoogte van die eigen bij-
drage wordt bepaald door 
de bijdragegrondslag, dat 
wil zeggen het netto inko-
men, de netto uitkering en 
het vermogen van de be-
woner, met bepaalde vrij-
latingen. Gemeenten zijn in 
1994 begonnen met con-
trole op de opgave van be-
woners, die (een bijdrage 
in) de kosten van het ver-
blijf moeten betalen indien 
en voorzover de bijdrage-
grondslag hoger is dan het 
vrijgelaten bedrag voor 
persoonlijke uitgaven. 
Van het inkomen wordt 
vrijgelaten: de netto vakan-
tie-uitkering van de AOW; 
het eventuele pensioen tot 
een maximum per maand 
van f 60,80 voor een echt-
paar en f 30,40 voor een al-
leenstaande; 10 procent 
van de netto-inkomsten uit 
tegenwoordige arbeid; in-
komsten (bijvoorbeeld: 
rente) uit het vrijgestelde 
vermogen; de ziektekos-
tenpremie voor opname in 
de laagste klasse (niet de 
nominale premie AWBZ) tot 
maximaal het bedrag van 
de standaard(pakket)polis 

f 148,-) en het eventuele 
eigen risico tot maximaal 
1 1.000.- voor een echtpaar 
en f 500.- voor een alleen-
staande per jaar. Als de be-
woner zelf broodmaaltijden 
en bewassing betaalt geldt 

een extra vrijstelling: per 
maand voor broodmaal-
tijden voor een echtpaar 
f 191,60 en voor een 
alleenstaande f 95,80, voor 
waskosten voor een echt-
paar f 67,08 en voor een 
alleenstaande f 33,54. 
Betalingen voor levenson-
derhoud voor echtgenoot 
en minderjarige kinderen 
komen ook in mindering 
op de bijdragegrondslag. 
En eventueel in het inko-
men begrepen uitkeringen 
voor bijzondere noodzake-
lijke kosten van het bestaan 
(bijzondere bijstand) tellen 
ook niet mee. 
Het bedrag voor persoon-
lijke uitgaven (het zak- en 
kleedgeld) is per maand 
voor een echtpaar f 540,62, 
voor een alleenstaande 
f 312,85. Van het vermo-
gen blijft buiten beschou-
wing: voor een echtpaar 
f 11.100,- en voor een al-
leenstaande f 5.550,-. Bo-
vendien blijft voor een al-
leenstaande een bedrag 
van f 5.000.- buiten be-
schouwing en voor een 
echtpaar f 10.000,-, als dit 
daadwerkelijk is gereser-
veerd voor de begrafenis-
of crematiekosten (en strikt 
voor dat doel alleen). De 
inkomsten uit dit vermogen 
en wat gespaard wordt van 
het bedrag voor persoon-
lijke uitgaven worden niet 
tot het vermogen gere- 
kend. Bij de vaststelling 
van de hoogte van het ver- 
mogen komen niet opeis- 
bare vorderingen (zoals 
bijvoorbeeld uit een nog 
niet verdeelde nalaten- 
schap) niet in mindering. 
Wie als langstlevende nog 
vermogen onder zich heeft 
in de vorm van niet opeis- 
bare vorderingen van de 
kinderen, kan deze vorde- 
ringen het beste voldoen 
voordat hij of zij naar een 
verzorgingshuis gaat. 
Houdt men het geld onder 
zich, dan telt het mee bij 
het totaal van het beschik- 
bare vermogen. 

IMSERVICE 

	

Onderbewindstelling 	geheel over aan Protecta, 

	

In het aprilnummer van 	met uitzondering van een 

	

Van Mens tot Mens is in 	tevoren afgesproken vast 
deze rubriek ingegaan op bedrag per maand, be-
het onderscheid tussen cu- stemd voor de eerste le- 

	

ratele, onderbewindstel- 	vensbehoeften. Protecta is 
ling en mentorschap en de er niet op ingericht om het 

	

gevolgen van die maatre- 	beheer van dit 'zakgeld' 

	

gelen voor mensen, die 	op zich te nemen. 

	

niet (helemaal) voor zich- 	In de praktijk houdt het 

	

zelf kunnen zorgen. On- 	beheer over het vermogen 

	

derbewindstelling van 	en de inkomsten en uitga- 
meerderjarigen (men 	ven in, dat alle rekeningen 

	

spreekt ook wel van `be- 	en zakelijke correspon- 

	

schermingsbewind') is 	dentie aan Protecta wor- 
daarvan de maatregel die den gezonden en door 
het meest op maat gesne- Protecta worden gecontro-
den kan worden, als men- leerd en betaald. Het saldo 

	

sen hun financiële belan- 	van de rekeningen wordt 

	

gen zelf niet voldoende 	in het oog gehouden en als 
kunnen behartigen. 	dit daartoe aanleiding 

	

In dat verband mocht een 	geeft, zorgt Protecta voor 

	

verwijzing naar Protecta, 	een veilige belegging. Als 
een werkstichting van Hu- regel wordt ook de belas-
manitas, eigenlijk niet ont- tingaangifte verzorgd. 

	

breken. Vandaar alsnog 	Over het gevoerde beheer 

	

een korte omschrijving 	legt Protecta periodiek 
van wat Protecta voor deze schriftelijk verantwoor- 

	

mensen kan betekenen. 	ding af aan de cliënt zelf 
Protecta helpt mensen, 	en/of aan een vooraf door 

	

waarvan vermogensbe- 	de cliënt aangewezen ver- 

	

standdelen door de kan- 	trouwenspersoon. In be- 

	

tonrechter onder bewind 	windzaken moet verant- 
zijn gesteld met het finan- woording worden afge-
cieel beheer van hun ver- legd aan de kantonrechter. 

	

mogen en hun inkomsten 	Behalve als bewindvoer- 
der kan Protecta ook een en uitgaven, maar ook 

	

cliënten die zich vrijwillig 	belangrijke rol vervullen 
tot Protecta wenden. Zowel bij nalatenschappen. In 

	

bij bewindvoering als bij 	een codicil, een  eigenhan- 

	

vrijwillig beheer gaat het 	dig geschreven brief, of 
om meerderjarigen, die bij testament (via de nota-
tengevolge van hun licha- ris) kan men Protecta na-
melijke of geestelijke toe- melijk benoemen tot exe-

cuteur-testamentair. stand tijdelijk of blijvend Pro- 
niet in staat zijn hun belan- tecta draagt dan zorg voor 
gen waar te nemen. Met de uitvoering van het tes- 
name is het vaak een tament. Maar ook erfgena- 

	

goede oplossing voor ou- 	men, die behoefte hebben 

	

deren, die hun financiële 	aan de hulp van een 
`derde' zaken niet meer zelf kun- derde' bij het beheer van 

nen regelen. Onderbe- een onverdeelde boedel 

	

windstelling houdt in, dat 	of juist bij de verdeling 

	

alle of bepaalde bestand- 	van de nalatenschap, kun- 

	

delen van het vermogen - 	nen Protecta aanwijzen als 
afhankelijk van de omstan- hun gevolmachtigde. Ten- 

	

digheden - onder bewind 	slotte kan Protecta bij tes- 
tament worden aartgewe- komen. Niet de betrok- 

kene zelf wordt onder be- zen als testamentair be- 
wind gesteld, maar hij 	windvoerder van  

	

wordt uitsluitend beperkt 	(bepaalde) erfgenamen, 
in zijn beschilddngsbe- die men niet (geheel) de 
voegdheid ten aanzien van vrije hand wil laten inzake 
die vermogensbestandde- hun erfdeel. 
len; zonder medewerking Voor nadere informatie kan 
van de bewindvoerder kan men zich op maandag, 
hij daar niet meer over be- dinsdag en woensdag tele- 

schikken. 	 fonisch wenden tot de ad-
Als Protecta tot bewind-
voerder wordt aangewe-
zen draagt de cliënt het fi-
nancieel beheer over die 
vermogensbestanddelen 

ministrateur van Protecta, 
mr W.L. Valk, tel. 020 -
62.62.445. 
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KW  , 	VAN STOF 

Yoy later 
Welk programma houdt 
het zes jaar lang op de 
televisie uit en blijkt dan 
nog lang niet 'versle-
ten'? Dat is YOY, het pro-
gramma van de Huma-
nistische Omroep Stich-
ting voor en over 
jongeren van vijftien jaar 
en ouder. Vanaf donder-
dag 14 september ko-
men er weer vier afleve-
ringen en na 28 wéér 
tien. Zoals altijd gaat 
YOY ook dit seizoen over 
gebeurtenissen, proble-
men en situaties waar-
mee jongeren worden 
geconfronteerd en waar-
over niet altijd even ge-
makkelijk wordt ge-
praat. Ook dit seizoen 
komen de jongeren zelf 
aan het woord en geen 
deskundigen of andere 
volwassenen. Het enige 
dat verandert is de tijd 
van uitzending: tien uur 
in de avond. Ouderen 
kunnen nu dus makkelij-
ker meekijken. 

Leerstoelen 
De Stichting Socrates 
heeft de onderwijspro-
gramma's bekend ge-
maakt voor de bijzon-
dere leerstoelen die zij 
financiert aan de uni-
versiteiten van Delft 
(Prof. mr dr Paul Cli-
teur), Groningen (Prof. 
dr Marian Verkerk), Lei-
den (Prof. dr Frans Ja-
cobs), Limburg (Prof. dr 
Henk Visser), Rotter-
dam (Prof. drs Adriaan 
van der Staay)en Wage-
ningen (Prof. dr Wouter 
Achterberg). Belang-
stellenden kunnen de 
onderwerpen en pro-
gramma's opvragen bij 
de Stichting Socrates, 
postbus 114, 3500 AC  

Utrecht. Voor telefoni-
sche inlichtingen kunt u 
bellen met het nummer 
030-36.71.04 

Kruipend verder 
`Kruipend Verder; Ge-
zondheidszorg en ge-
weld tegen vrouwen' is 
de titel van de voor-
dracht door Prof. dr An-
nemiek Richters op 
maandag 4 september in 
Ottone, Kromme Nieuwe 
Gracht 62 in Utrecht. Zij 
opent daarmee het aca-
demisch jaar 19995-96 
van de Universiteit voor 
Humanistiek. Annemiek 
Richters is bijzonder 
hoogleraar vrouwen-
hulpverlening aan de 
medische faculteit te 
Leiden. Aansluitend 
spreekt dr Gerard En-
denburg, onder meer di-
recteur van het Sociocra-
tisch Centrum Neder-
land over Zorgzaam 
Ondernemen. De zaal is 
open vanaf 15.00 uur en 
na afloop houdt de Uni-
versiteit receptie. Ge-
zien receptie en de 
Utrechtse parkeersitu-
atie openbaar vervoer 
aanbevolen. 

Zendtijd 
Beter gezegd: geen 
zendtijd voor De Vrije 
Gedachte. Staatssecreta-
ris Nuis vindt het te bil-
lijken dat aan een gees-
telijk genootschap (dat 
is DVG) door het Com-
missariaat voor de Me-
dia geen zendtijd wordt 
toegekend als de aan-
toonbare achterban niet 
groter is dan circa 3000 
mensen. Dat blijkt uit 
zijn reactie naar aanlei-
ding van een protest van 
Humanitas tegen het niet 
langer toekennen van 

OPHEFFEN 
Uit Vrijspraak, 

tijdschrift voor de 
reclasserings- 
instellingen, 
het volgende 
citaat van een 

ex-gedetineerde. 
`De reclassering 
kan maar beter 

opgeheven worden. 
Geef het geld maar 

aan Humanitas, 
want die doen 
tenminste iets. 

Aan de reclassering 
heb ik nooit 
iets gehad'. 

(een klein beetje) zend-
tijd op TV aan DVG. In-
middels heeft De Vrije 
Gedachte hier ook een 
bezwaarschrift tegen in-
gediend, waarover waar-
schijnlijk al is beslist 
nog voor dit nummer 
van Van Mens tot Mens 
bij u in de bus valt. 

Vaderschap 
De meeste kinderen we-
ten wel wie hun vader is 
Dat gaat niet op voor 
kinderen, die zijn ver-
wekt door kunstmatige 
inseminatie met het 
sperma van een donor 
(KID). Het Humanistisch 
Studiecentrum Neder-
land is van oordeel, dat 
het voor de ontplooiing 
van de eigen persoon-
lijkheid van een kind is 
vereist dat het weet op 
welke wijze het is ont-
staan. Als het even kan 
vóór de puberteit be-
gint, met al zijn twijfels 
aan de eigen identiteit. 
Ook informatie over de 
aard van de biologische 
vader kan voor het kind 
belangrijk zijn. Weten 
wat voor karakter wel-
licht met de genen is 
overgedragen, kleur van 
de ogen, dat soort gege-
vens. Het HSN is echter 
van mening dat naam en  

adres van de spermado-
nor alleen gegeven mo-
gen worden als deze 
daar uitdrukkelijk mee 
akkoord is gegaan. Tus-
sen donor en kind be-
staat geen enkele relatie 
in juridische zin; dat 
moet zo blijven vindt het 
HSN. Het rapport van de 
sectie 'beschikken over 
Individueel Menselijk 
Leven en Dood' van het 
HSN telt 28 pagina's en is 
te bestellen door f 12,50 
over te schrijven op de 
postgiro van het HSN te 
Utrecht, nr 550334. 
Zet bij de mededelin-
gen: KID. 

Gezondheidstelefoon 
Nog niet zo lang gele-
den voerden de oude-
renbonden het feno-
meen `gezondheidstele-
foon' in, een vraagbaak 
voor iedere oudere die 
iets wil weten op het ge-
bied van gezondheid. 
Geconstateerd is al dat 
de gezondheidstelefoon 
voldoet aan een grote 
behoefte. Recent is na-
gegaan wie van deze te-
lefonische hulpdienst 
gebruik maken. De 
grootste groep bellers 
blijkt boven de 65 jaar te 
zijn. Van hen bestaat 70 
procent uit vrouwen. 
Opvallend is dat van alle 
bellers slechts de helft 
lid is van een ouderen-
bond. Hetgeen wil zeg-
gen dat het initiatief ge-
zondheidstelefoon van 
de ouderenbonden ook 
buiten hun kring ruim 
bekend blijkt te zijn. 
De gezondheidstelefoon 
06-8212183 is op werk-
dagen bereikbaar van 
9.30 tot 12.30 uur. 
Het gesprekstarief is 20 
cent per minuut. 
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5JAH:rEN LAND 
Tien jaar 
Het informatieblad van 
de afdeling Alkmaar 
maakt melding van het 
tienjarig bestaan van 
haar werkgroep Huisbe-
zoek. In die tien jaar is de 
groep gegroeid van 13 
tot circa tachtig vrijwilli-
gers, van wie er acht al 
vanaf het begin mee-
draaien. Voor de begelei-
ding zorgen een vrijwil-
lige coordinator, een 
kleine kerngroep en een 
stagiaire. Nieuwe deelne-
mers worden ingewerkt 
door het bijwonen van 
thema-ochtenden, waar 
zij inzicht krijgen in de 
sociale kaart en kennis 
verwerven over de ouder 
wordende mens. Maar 
vooral ook zicht krijgen 
op de eigen motieven en 
vaardigheden voor het 
vrijwilligerswerk. Kenne-
lijk was 1985 in Alkmaar 
een vruchtbaar jaar, want 
in dat jaar begonnen ook 
de bijeenkomsten in het 
kader van Over Wonen 
voor Ouderen Gesproken 
(OWOG). Ook die activi-
teit was in 1994 aan zijn 
tiende jaar toe. Een vijftal 
interessante woon-
objecten is mede uit deze 
bijeenkomsten ontstaan. 

Eettafelproject 
In de loop van 1992 nam 
de afdeling Zuid-Oost 
Drenthe het initiatief voor 
een `eettafelprojece. In-
middels komen regelma-
tig een twintigtal deelne-
mers bij elkaar om sa-
men een maaltijd te 
gebruiken. 'De grondge-
dachte was om ouderen 
de mogelijkheid te bie-
den om van de maaltijd 
een gezelliger samenzijn 
te maken en de eenzaam-
heid te doorbreken', ver- 

telt een van de deelne-
mers. 'Daarbij wordt een 
verantwoorde maaltijd 
geboden, hetgeen bij ou-
deren nog wel eens te 
wensen overlaat', voegt 
hij er aan toe. Omdat hij 
betrokken was bij het 
werk van Humanitas be-
sloot hij na rijp beraad 
mee te doen om te hel-
pen het project te promo-
ten. Hij zag zichzelf im-
mers nog niet afhankelijk 
van dergelijke 'hulpmid-
delen' en vond het eigen-
lijk ongepast misbruik te 
maken van dit project. 
`Maar dat was verkeerd 
gedacht', voegt hij er aan 
toe. De keuken van het 
wooncentrum De Voorde 
in Coevorden verzorgt de 
maaltijden en biedt daar-
bij ook nog enige keuze, 
wat de deelnemers zeer 
waarderen. Maar het be-
langrijkste is dat het nut-
tigen van een warme hap 
is uitgegroeid tot een so-
ciale gebeurtenis die de 
deelnemers niet graag 
meer willen missen.  

rend of een van de an- 
dere klanten van de keu- 
ken van Humanitas in Rot- 
terdam. Drieduizend 
maaltijden per dag. 
Science fiction? Nee, al- 
leen een kwestie van tijd 
en geld. Voor zes miljoen 
gulden wordt momenteel 
de keuken van Humanitas 
in de Rotterdamse Achil- 
lesstraat geheel ver- 
nieuwd. Maaltijden voor 
de vaste klanten komen 
zolang uit de opge-
bouwde voorraad in de 
diepvries-silo. Ondanks 
al die techniek ziet alles 
er uit als vers, smaakt het 
als vers en heeft het de 
voedingswaarde van een 
vers bereide maaltijd. 
Dat is het resultaat van 
een geheel gesloten ke-
ten, die verloopt van con-
ventioneel koken, bak-
ken en braden tot het eet-
klaar op temperatuur 
brengen in speciaal voor 
Humanitas ontwikkelde 
heteluchtovens. De oude 
keuken is inmiddels ge-
heel afgebroken en de 
nieuwe is, geheel naar ei-
gen ontwerp, in aanbouw. 

Science fiction 
Automatisch verpakte en 
geëtiketteerde porties 
soep, aardappelen, 
groente, vlees, desserts 
of wat een maaltijd nog 
meer aan onderdelen 
kent gaan via lopende 
banden een carrousel in 
waar ze op 40° onder nul 
uitkomen. Robots bergen 
de diepgevroren maaltij-
den in een silo. Robots 
halen ze er ook weer uit, 
op het moment dat er be-
hoefte aan is in een van 
de verzorgingshuizen van 
Humanitas in Rotterdam, 
bij Tafeltje Dekje en an-
dere thuiszorgprojecten, 
een fabriek in Hilversum, 
een instelling in Purme- 

Politici 
Hoe denken plaatselijke 
politici over Humanitas? 
De afdeling Enschede 
heeft het ze gevraagd 
voor een speciale uitgave 
ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van Hu-
manitas. Negen gemeen-
teraadsleden van ver-
schillende partijen re-
ageerden, ieder op eigen 
wijze. Wethouder Buurs-
ink (PvdA): 'Ik hoop dat 
er altijd mensen zullen 
zijn die vanuit menselijke 
waardigheid solidair wil-
len zijn met anderen.' Cor 
van Loenen (CDA): 'Veel 
respect voor humaan be-
zig zijn.' Patricia Palmen 
(CDA): 'Door de toene-
mende individualisering 
in onze maatschappij zal 
Humanitas noodzakelij-
ker worden dan ooit tevo-
ren.' Hanny Flore (PvdA): 
Sumanitas weet als geen 
ander het onrecht op te 
sporen en de mens in 

nood op menswaardige, 
gelijkwaardige en re-
spectvolle wijze op te 
vangen.' Pauline Zomer 
(Groen Links): `De Stich-
ting Humanitas Onder 
Dak is een onmisbare 
schakel bij de opvang 
van dak- en thuislozen in 
de gemeente Enschede.' 
Aaltje Volbers (PvdA): 
`Dat humanisten sterke 
mensen zijn is voor mij 
nog steeds vanzelfspre-
kend, want om in het 
goede te blijven geloven,  
daar is heel wat moed 
voor nodig.' Gerard Perik 
(CDA): 'Vanuit die be-
zorgdheid voor de maat-
schappelijk zwakkere 
waren ze voor ons als 
raadsleden soms vast- 
hou- dende onderhande- 
laars als het ging om 
subsidie of anderszins. 
Persoonlijk heb ik dat al- 
tijd gewaardeerd.' A.G.J. 
Liedtke-Bevers (En- 
schede Nu): 'Ik hoop dat 
uw instelling nog heel 
veel jaren door mag 
gaan om zo veel mogelijk 
te trachten te voorkomen 
dat mensen buiten de sa-
menleving komen te 
staan.' Andries Moelijker 
(PvdA): Wat mij bijzon-
der aanspreekt is dat het 
een vereniging is met al-
gemeen menselijke uit-
gangspunten, die zonder 
onderscheid naar levens-
beschouwing, kleur, 
sekse, leeftijd of geaard-
heid inspeelt op de be-
hoeften die in de samen-
leving bestaan en ont-
staan.' T.H.D. de Weger 
(GPV): 'Ik heb vroeger al-
tijd geleerd dat humanis-
ten de mens centraal stel- 
len. Dat kan je positief en 
negatief opvatten. Bij Hu- 
manitas heb ik vooral een 
positief beeld.' En burge- 
meester J.H.H. Mans: 'Het 
is een halve eeuw gele- 
den dat we het einde van 
de onmenselijkheid kon- 
den vieren. Het is 
treffend en symbolisch 
dat zo vlak na het einde 
van die oorlog Humani-
tas, ook in Enschede, het 
levenslicht zag.' 
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Germaine Nijsten, 
humanistisch 
raadsvrouw, 
medewerker van 
de Werkgroep 
Transsexualiteit 
Humanitas. 

EKREET 	  

Het dunne ijs van acceptatie 
In Nederland is bijna alles 
aan regels gebonden. De 
positieve kant daarvan is 
dat veel zaken goed gere-
geld zijn, zoals ons sociale 
stelsel en de gezondheids-
zorg. Het blijven echter 
vangnetfuncties: ze treden 
in werking als iemand 
door het ontbreken van 
bestaansmiddelen of ge-
zondheid bijstand nodig 
heeft. Dit woord heeft nu 
de betekenis gekregen 
van geldelijke ondersteu-
ning. Maar het gaat om 
meer dan financiële hulp. 
Het gaat om rechten en 
rechtvaardigheid, solida-
riteit en acceptatie. 
Of het nu de zorg voor 
werklozen, ouderen, zie- 
ken, gehandicapten, psy- 
chiatrische patienten, ge- 
detineerden of transsek-

suelen betreft, er is en wordt overheidsbeleid voor 
gemaakt. Voor het recht op behandeling van trans-
seksualiteit door middel van hormonen en operaties 
heeft jarenlang'overleg plaatsgevonden. Dat heeft 
tenslotte resultaat gehad. Transseksuele mensen 
kunnen volgens vastgestelde criteria in aanmerking 
komen voor geslachtsaanpassing. Het is een proces 
dat vele jaren in beslag neemt. Vaak is een transsek-
suele man of vrouw al sinds de kinderjaren op zoek 
naar zichzelf en naar de eigen geslachtsidentiteit. 
Het Engelse woord hiervoor is `gender'. Iemand met 
het lichaam en de geslachtskenmerken van een 
man, die zich vrouw voelt, of een vrouw die zich man 
voelt, kan door de huisarts worden doorverwezen 
naar een `genderteam'. Een genderteam is altijd 
verbonden aan een (academisch) ziekenhuis. 
Ieder jaar melden zich ongeveer 175 mensen die on-
zeker zijn over hun `gender'. Bij een derde van hen 
is inderdaad sprake van transseksualiteit, zoals blijkt 
na uitvoerig medisch en psychologisch onderzoek. 
Minstens twee jaar van medische en psychologische 
begeleiding volgen om het veranderingsproces in 
alle opzichten te doen slagen. Daarbij hoort de be-
handeling met hormoonpreparaten, oefening in ge-
dragsverandering en eventueel ook ontharing en 
correctie van houding en stem. Als voorbereiding 
op de nieuwe geslachtsrol is vereist dat men die mi-
nimaal een jaar in praktijk heeft gebracht. Dit is de 
`real life test': kan hij als zij, of zij als hij, de confron-
tatie met de dagelijkse realiteit aan? Als dat zo is, 
kan worden overgegaan tot de geslachtsaanpas-
sende operatie. Na de operatie kan men de ge-
slachtswijziging, alsmede de nieuwe voornaam in 
het geboorteregister laten aanbrengen. 
Transseksuelen hebben recht op zorg, behandeling, 
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bijstand en ondersteuning, dat is in Nederland goed 
geregeld. Een groot aantal van hen gaat daarna op 
eigen kracht verder en vindt zijn of haar weg in de 
maatschappij. Maar rechten alleen zijn niet vol-
doende, er moet ook maatschappelijke integratie en 
acceptatie zijn. Het recht op operatie en officiële ge-
slachtswijziging garandeert niet dat men daarna -als 
in een sprookje- lang en gelukkig leeft. Er zijn he-
laas factoren die maken dat mensen het na de ope-
ratie niet redden. Zij zijn bijvoorbeeld hun werk 
kwijtgeraakt tijdens de jaren van voorbereiding of 
zijn in een isolement gekomen doordat de familie-
banden zijn verbroken. Naast het begrip recht zet 
een Nederlander graag het woord plicht: de ver-
plichting die iemand heeft om het verkregen recht 
nuttig te gebruiken. Er rust echter ook een verplich-
ting op degene die het recht heeft verschaft, op ons 
individueel, als vertegenwoordigers van de maat-
schappij waarin we leven. Dat is de plicht om de 
per3soon om wie het gaat te accepteren als gelijk-
waardig lid van de samenleving, niet meer en niet 
minder. Net  als gehandicapten, ex-psychiatrische 
patiënten en ex-gedetineerden behoren trans-
seksuelen te kunnen integreren in onze leef-, werk-
en woonomgeving. Daaraan ontbreekt helaas nog 
het een en ander. 
Al meer dan tien jaar biedt de Werkgroep Trans-
sexualiteit Humanitas morele ondersteuning en 
geestelijke bijstand aan transseksuelen en hun fami-
lieleden. Dit werk wordt gedaan door vrijwilligers, 
die zelf met het onderwerp te maken hebben (ge-
had). Vaak is de behoefte aan contact na de operatie 
groter dan ervoor. Jarenlang heeft men toegeleefd 
naar dit moment, en hoe nu verder? In de praktijk 
blijkt dat men zich na de operatie soms terugtrekt in 
de eigen woning. Men gaat nergens meer naar toe, 
uit angst toch nog gezien te worden als 'verklede 
vent' of 'omgebouwde vrouw'. Men is niet verkleed 
of omgebouwd, men is eindelijk (aangepast aan) 
zichzelf. Men is niet langer transseksueel, maar man 
of vrouw, zoals u en ik. U bent het hopelijk eens met 
die formulering, maar hoe staat het met onze accep-
tatie? Durven wij het aan om kennis te maken met zo 
iemand, om er een bekende van te worden? Kennen 
we zo iemand al van ons werk of in onze vrienden-
kring? Hoe was onze reactie, of hoe zou u reageren, 
denkt u? Zou u hem of haar ontslaan, of laten vallen? 
Transseksuelen hebben sinds 1985 recht op opera-
tie,. nu is het hoog tijd voor hun recht op acceptatie. 
Er zou geen verschil moeten zijn in onze waardering 
van mensen op grond van het uiterlijk. Toch heb-
ben we soms vooroordelen en een transseksueel is 
kwetsbaar, voor en na de operatie. Het is goed om 
het humanistische uitgangspunt van respect voor 
anderen en hun levenskeuze in gedachte te hou-
den. Ons past respect voor de moed van mensen 
die zich zoveel opofferingen getroosten om die 
keuze waar te maken. Het zou winst zijn als we niet 
alleen in woorden, maar ook in de praktijk uitdruk-
king geven aan onze acceptatie. 


