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De Vereniging Humanitas 
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schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 

ieder, die de algemeen-huma- 
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eigen verantwoordelijkheid en 
zelfbeschikking aanvaardt, in 
solidariteit met de medebewo- 
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P. C. Faber 
In het artikel "Toen er nog niets 
was" in het februarinummer van 
uw blad vraagt de heer Rietveld 
zich af hoe Faber het hem lapte. 
Als dochter van de heer Faber kan 

ik deze vraag beantwoorden. Vader was eigenlijk 
dag en nacht voor Humanitas in de weer. Behalve 
bij de avondmaaltijd en Zondags zagen wij hem 
praktisch nooit. Overdag was hij op het bureau van 
Humanitas aanwezig en 's avonds reisde hij per 
openbaar vervoer (in die jaren nog niet zo gemak-
kelijk) door het land om te helpen bij het oprichten 
van nieuwe afdelingen. Veelal logeerde hij dan bij 
leden om de volgende dag weer naar zijn bureau te 
gaan. De eerste maanden van het bestaan van Hu-
manitas werkten mijn vader en Jo Boetje bij ons 
thuis. Naar ik meen is door brand het archief van 
Humanitas vernietigd en beschikt u niet meer over 
historisch materiaal. Vijf jaar lang heeft mijn vader 
zich ingezet voor Humanitas en daarom waren mijn 
broer en ik zeer teleurgesteld toen bij het 40-jarig 
jubileum alleen de naam van Jo Boetje werd ver-
meld. Ik wens u een goed jubileum en een goede 
toekomst toe en ik hoop ook in de komende jaren 
als lid uw werk te kunnen blijven volgen. 

Amsterdam, Wil Faber 

Doe mee en win f 50,- met 
de nieuwe KRYPTOZIN 
De puzzelredacteur van 
Van Mens tot Mens heeft 
weer diep nagedacht 
over een nieuwe Krypto-
zin. Wat denkt u hier van: 
Zoek troost in de reisba-
gage met een 'r uit en de 
helpletter er in. 
Als u weet welk woord 
van zes letters hiermee 
wordt bedoeld, schrijft u 
dat woord als 'medede-
ling' op een girobiljet 
waarmee u f 5,- over-
schrijft op postgiro 
668.000 van het Jubi-
leumfonds van Humani-
tas (meer mag natuurlijk 

• 

Ftivos 
Hivos vernieuwt 
In het jaar 2000 moet 
Hivos, het Humanistisch 
Instituut voor ontwikke-
lingsSamenwerking een 
kwart van het voor haar 
werk benodigde geld 
uit andere bronnen ha-
len dan overheidssubsi-
dies. Dat betekent kort 
en goed: verbreden van 
het draagvlak. Duidelijk 
maken wat Hivos is en 
wat Hivos doet. Dat be-
tekent ook: de presen-
tatie verbeteren. Ont-
werpbureau yZ uit Rot-
terdam ontwierp 
daartoe niet alleen een 
nieuwe, bij de tijdse 
huisstijl maar bouwde 
ook het 'Projectbericht' 
om tot een aangenaam 
leesbaar 'Hivos maga-
zine', nieuwe brochures 
en nieuwe folders. Het 
geheel ziet er aantrek-
kelijk uit en heeft een 
moderne uitstraling. 
Voor meer informatie: 
Hivos, Raamweg 16, 
2596 HL Den Haag, tele-
foon 070-363.69.07  

ook). Onder de goede 
inzendingen verloten wij 
weer 5 x f 50,-. 
De helpletter vindt u el-
ders in dit nummer van 
Van Mens tot Mens. 
De oplossing van de 
Kryptozin van februari 
was Rusten. De winnaars 
van de 50 gulden zijn 
weer uitgeloot door de  

heer N. Bunk, vele jaren 
onze huisnotaris. De na-
men zijn: mevr.J.C.Ko-
ning-Andriesen uit Am-
sterdam, de heer en me-
vrouw J. Derwinkel-
Lubbers uit Assen, de 
heer R. van Elsloo uit Nu-
enen, mevr. G. Prop-Al-
berda uit Axloo en mevr. 
M. Dommisse uit Arnhem. 
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Humanitas op de arbeidsmarkt 

Op de bres tegen 
armoede en uitsluiting 

Terwijl er steeds harder 
wordt gewerkt, daalt het 

aantal mensen dat arbeid 
verricht. Het aantal men-

sen dat niet meer deel-
neemt aan het arbeids-

proces blijft hoog. 
De spanning tussen werk-

loosheid enerzijds en 
werkbelasting voor te 
weinig mensen ander-
zijds houdt Humanitas 

bezig. Zo is de afdeling 
Doetinchem in nauwe 

samenwerking met de 
plaatselijke welzijnsstich-

ting voornemens een 
project op te zetten ten 

behoeve van mensen aan 
de onderkant van de 

samenleving, zonder be-
taald werk. Ook op lan-

delijk niveau heeft dit on-
derwerp de aandacht. 

toe, maar deze toename was van tij-
delijke aard. Het werklozenbestand 
toont weliswaar doorstroming, toch 
blijkt er een groot percentage lang-
durig werklozen te zijn. Binnen deze 
categorie is een harde kern van 
zeer moeilijk plaatsbare werklozen, 
die door de arbeidsbureaus als on-
bemiddelbaar worden bestempeld. 
Deze groep mensen krijgt nauwe-
lijks ondersteuning, zoals begelei-
ding, bemiddeling en het aanbod 
van cursussen. 

Humanitas maakt zich ernstig zor-
gen over de grote groep mensen 
die geen betaald werk meer doen 
en langdurig sociaal uitgesloten 
zijn. Humanitas heeft immers al 50 
jaar aandacht voor mensen in moei-
lijke sociale omstandigheden en 
biedt hulp die tot verbetering kan 
leiden. Zij vindt het onaanvaardbaar 
dat mensen als gevolg van (langdu-
rige) onvrijwillige werkloosheid in 
problemen raken. Humanitas stelt 
uitdrukkelijk de vraag of de vereni-
ging een bijdrage kan leveren om 
mensen zonder werk weer deel te 
laten nemen aan zinvolle maat-
schappelijke activiteiten. 
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Bijna wekelijks worden we via de 
media geconfronteerd met de nog 
steeds groeiende werkloosheid. 
Schrijnende verhalen over mensen 
die na een jarenlang dienstverband 
plotseling op straat komen te staan, 
met de naderende bijstand als een 
zwaard van Damocles boven hun 
hoofd. Velen van hen komen nooit 
meer aan de slag. 
Sinds het midden van de jaren '70 
kent ons land een in omvang wisse-
lende, maar voortdurend hoge mate 
van werkloosheid. In de jaren '80 
nam de werkgelegenheid enigszins 

Ronde-tafelgesprek 
In het kader van mogelijke aanbevelingen om de positie van kansarme 
langdurig werklozen te verbeteren organiseert Humanitas een ronde ta-
felgesprek. Afdelingen en districten, alsmede professionals werkzaam in 
het land hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Op 10 mei wil het 
hoofdbestuur in Hoog Brabant (nabij het Utrechtse centraal Station) met 
de vertegenwoordigers uit de vereniging van gedachten wisselen welke 
mogelijkheden Humanitas kan bieden. Uiteraard is de heer Den Broeder 
aanwezig, evenals andere betrokkenen bij het genoemde onderzoek. 
Denkt u mee op 10 mei in Utrecht van 19.30 tot 22.00 uur? 



In verband daarmee heeft het 
hoofdbestuur in januari opdracht 
gegeven tot een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor deze onbemid-
delbaren. De onderzoeksopdracht 
wordt uitgevoerd door dr. Arie den 
Broeder, ex-topfunctionaris bij de 
overheid en een bekend humanist. 
Den Broeder wordt bijgestaan door 
een kleine adviesgroep. 

Werkloosheid is een probleem met 
verschillende aspecten. Econo-
misch gezien betekent werkloos-
heid dat een deel van de beroeps-
bevolking niet produktief is. Een 
deel van de menselijke energie en 
creativiteit blijft onbenut. In sociaal 
opzicht betekent werkloosheid dat 
mensen die kunnen en willen wer-
ken niet aan het arbeidsproces 
deelnemen en verstoken blijven 
van allerlei sociale contacten die 
aan arbeid verbonden zijn. 
De huidige werkloosheid komt 
slechts voor een deel door kwalita-
tieve verschillen tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt. Over- 

schotten en tekorten van arbeid ko-
men naast elkaar voor. Zo is er bij-
voorbeeld veel vraag naar goed ge-
schoolde vaklieden en een lage 
vraag naar ongeschoolden. Helaas 
is het aanbod groot van mensen met 
geen of weinig scholing. Het komt 
ook voor dat sommige sectoren on-
derbezet blijven, bijvoorbeeld de 
gezondheidszorg en maatschappe-
lijke dienstverlening. De vraag naar 
meer personeel is in deze sectoren 
wel degelijk aanwezig. Bijvoor-
beeld in de thuiszorg. Ook de be-
geleiding en psycho-sociale hulp-
verlening aan asielzoekers vraagt 
meer menskracht. 

Naast beroepskwalificaties spelen 
de mate van gezondheid, leeftijd en 
etnische afkomst een rol. Momen-
teel kunnen werkgevers de in hun 
ogen beste kandidaten kiezen. Be-
halve min of meer objectieve crite-
ria zoals kennis en ervaring spelen 
vooroordelen zeker een rol. De gro-
tere werkloosheid onder ouderen, 
gedeeltelijk gehandicapten, wou- 

wen en allochtonen is natuurlijk niet 
alleen toe te schrijven aan geringe 
kennis en vaardigheden, maar ook 
of vooral aan vooroordelen van 
werkgevers. 

Werkloosheid werkt ontwrichtend. 
Mensen kunnen erdoor vereenza-
men, verarmen en zelfs in de crimi-
naliteit belanden, terwijl het ook 
schadelijk is voor de gezondheid. 
Sinds 1980 is de armoede in ons 
land toegenomen onder de langdu-
rig werklozen. Sinds dat jaar heb-
ben de uitkeringen geen gelijke 
tred gehouden met de algemene in-
komensontwikkeling, terwijl de 
vaste lasten sinds die tijd aanzien-
lijk zijn gestegen. Zij marginalise-
ren, dat wil zeggen dat zij hun mo-
gelijkheden verliezen om zelfstan-
dig en volwaardig aan de 
samenleving deel te nemen. Deze 
mensen vormen een sociale onder-
klasse voor wie geen enkele vorm 
van waardering of beloning bestaat. 
Zij zitten in een negatieve spiraal: 
zij verkeren in de marge van de sa- 

Sociale duisternis 
Mondiaal gezien behoort Nederland nog steeds tot de 
rijke landen met een aanzienlijke welvaart. Toch is er 
sprake van armoede onder de categorie van achterge-
stelden. Wie werkloos wordt verliest zijn inkomen en 
wordt afhankelijk van een sociale uitkering. Dat leidt 
meestal tot een verlaging van de levensstandaard en op 
den duur tot aantasting van reserves. Hoe langer men 
werkloos is, hoe groter de kans op financiële moeilijk-
heden. Het inkomen gaat geheel op aan vaste lasten. 
Voor enige luxe is geen ruimte, evenmin als voor ver-
vanging van meubilair. Dat geldt nog sterker in gezin-
nen met kinderen. De onlangs verlaagde kinderbijslag-
regeling is bij lange na niet toereikend om de kosten 
voor opgroeiende kinderen te dekken. Leningen kun-
nen moeilijk worden afgelost, schulden nemen toe. 
Langdurige werkloosheid heeft nog meer gevolgen. Zo 
volgt na verloop van tijd sociale uitsluiting. Arbeid 
geldt als een belangrijke vorm van maatschappelijke 
participatie. Via arbeid leveren we een belangrijke bij-
drage aan de instandhouding, ontwikkeling en samen-
hang van de maatschappij. Werkloosheid daarentegen 

wordt negatief gewaardeerd, ook door werklozen. Het 
niet hebben van werk drukt zwaar op de psychische si-
tuatie van de werklozen: zij worden instabiel, voelen 
zich overbodig, nutteloos en onbruikbaar. Zij verliezen 
hun zelfvertrouwen, zelfrespect, hoop en ambitie en 
kunnen zelfs apathisch worden. 
Ontevredenheid, vervreemding en fatalisme komen 
veelvuldig voor. Gemiddeld gezien zijn werklozen 
eenzamer dan werkenden. Indien ook de bindingen 
met de samenleving ontbreken, is de kans aanwezig 
dat een werkloze in het criminele circuit belandt. Dat 
geldt met name voor jongeren. Ook zwerfgedrag en 
dakloosheid behoren tot de risico's. 
Langdurige werkloosheid heeft soms zeer directe ge-
volgen voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat 
werklozen zich van werkenden onderscheiden door 
een slechtere gezondheid en een vroegere sterfte. 
Daarnaast beïnvloeden werkloosheid en gezondheid 
elkaar wederzijds: ongezonde mensen hebben meer 
kans op ontslag en minder kans in een 
sollicitatieprocedure. 
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Drie oplossingen van 
Arie den Broeder: 
Het onderzoek van Arie den Broeder zal resulteren in een aantal prakti-
sche aanbevelingen. Momenteel wordt gedacht aan een drietal moge-
lijkheden: 
1.De inzet van langdurig werklozen binnen de vereniging en aanver-
wante werkstichtingen. Dit zal een wijziging van personeelsbeleid, als-
mede extra inspanningen vergen. 
2.Het creëren van additionele banen binnen de daarvoor van overheids-
wege gestelde mogelijkheden. Binnen een organisatie als Humanitas 
met haar steeds uitbreidende activiteiten zijn aanvullende banen zeer 
goed mogelijk. Werken met behoud van uitkering is momenteel be-
spreekbaar geworden. 
3.Organiseren en aanbieden van passend vrijwilligerswerk aan onbe-
middelbaar geachte werklozen. Voor een groep zeer langdurig werklo-
zen zal het onmogelijk blijken, welke inspanningen ook geleverd wor-
den, deze groep te plaatsen binnen het betaalde arbeidsproces. Om so-
ciale uitsluiting van hen te voorkomen is vrijwilligerswerk binnen 
Humanitas een goed alternatief: het opnieuw krijgen van sociale verban-
den, waardering en respect van anderen. Gemeenten hebben te kennen 
gegeven dat zij voorstellen om de maatschappelijke betrokkenheid van 
langdurig werklozen te vergroten van harte toejuichen. 

Wel werk maar geen banen. 

menleving, de arbeidsmarkt stelt 
voor hen te hoge eisen aan oplei-
ding en ervaring en biedt derhalve 
geen mogelijkheden. Het perspec-
tief van deze mensen wordt steeds 
minder. Marginalisering is ook een 
Probleem voor de samenleving als 
geheel. Het bevordert desintegra-
tie, toename van sociale ongelijk-
heid, tegenstellingen en conflicten. 

De samenleving blijkt er niet in te 
slagen de idealen van de verzor-
gingsstaat, zoals een menswaardig 
bestaan  voor iedereen, rechtvaar-
dige sociale verhoudingen en een 
eerlijke  verdeling van kansen, te 
realiseren. Programma's om de so-
ctaal zwakken toch kansen te bie-
den, hebben tot nu toe niet gehol-
Pen. Zij waren te kleinschalig of niet 

rffectief genoeg. In sommige geval-
len blijken de toelatingscriteria te 
"°°g gesteld. 

Humanitas  wil nagaan of er toch 

veer mogelijk is. Het onderzoek 
an Den Broeder zal daarom aanbe-

vn"rigen voor Humanitas bevatten. 
;. zowel de professionals als de 
1,1-1lWilligers te kunnen betrekken 
-ernt er een tweetal ronde- tafelge- 

sprekken. Naast een gesprek met 
de professionele werkstichtingen 
zal er één bijeenkomst worden ge-
organiseerd op 10 mei voor verte-
genwoordigers vanuit de afdelin-
gen en districten. Daarin staan de 
mogelijkheden centraal die Huma- 

nitas via het vrijwilligerswerk kan 
bieden. 
Hoewel Humanitas het probleem 
niet kan oplossen, maar zij acht het 
onaanvaardbaar om grote groepen 
mensen af te schrijven, zoals nu ge-
beurt bij de arbeidsbureaus. Die 

april 1995 VAN MENS TOT MENS 5 



Werkloos 
en toch 
zinvol 
Er zijn groepen werklozen die 
zich onttrekken aan de apathie 
en fatalisme van hun situatie en 
overlevingsstrategieën beden-
ken. Zij nemen op een zinvolle 
wijze deel aan de samenleving 
door middel van vrijwilligers-
werk en hebben de illusie op 
betaald werk in de toekomst ter-
zijde geschoven. Daarnaast zijn 
er groepen die zich bewegen in 
het grijze en zwarte circuit. Het 
bewegen in dit circuit brengt 
echter wel het risico van stigma-
tisering van de gehele groep 
werklozen met zich mee. Het 
zwart bijklussen is een stigmati-
serende uitspraak die men nog 
al eens tegenkomt. 

delen de kanslozen in een speciale 
categorie in en doen nauwelijks 
meer iets voor hen. 

Dedoor Den Broeder genoemde 
mogelijkheden worden in ieder ge-
val uitvoerbaar geacht. Maar het is 
natuurlijk niet ondenkbaar dat naar-
mate het onderzoek vordert er o.a. 
vanuit de vereniging meer aanbe-
velingen zich voordoen. Wat te den-
ken van een stringente doorvoering 
van het idee van Rob Offers om het 
werk eerlijker en beter te verdelen. 
Dit zou dan voor de vereniging en 
haar gelieerde werkstichtingen, 
maar wellicht ook voor de andere 

Veel mensen duiken in het zwarte en grijze circuit. 

1:5 

0 

Humanistische organisaties kunnen 
betekenen dat in de toekomst ge-
streefd zal worden naar het in deel-
tijd vervullen van functies, hoewel 
dat binnen Humanitas al veel ge- 

beurt. Gezamenlijk moeten er uren 
ingeleverd worden ten behoeve 
van diegenen die nu aan de kant 
staan. En natuurlijk brengt dit pro-
blemen van organisatorische aard 
met zich mee. Problemen die op te 
lossen zijn. Als de bereidheid aan-
wezig is lijkt de kans van slagen 
groot. 
Er zijn nog vele varianten en sug-
gesties denkbaar, maar die worden 
ook aan de Vereniging overgelaten. 
Het ligt in de planning om voor de 
zomer met een eindrapport te ko-
men met conclusies en concrete 
aanbevelingen. Uiteraard wordt u 
o.a. via Van Mens tot Mens op de 
hoogte gehouden. 

LOES MEIJER 

Werkloosheid 
De werkloosheid in de gezondheidszorg en welzijnssector is in 1993 
liefst 17 procent gegroeid. Meer mensen in de WW dus, terwijl er aan-
wijsbaar zo veel te doen is. Hoe duidelijk de 'betaalde' werkgelegen-
heid in de zogenaamd zachte sector is gekelderd, blijkt ook uit het feit 
dat mensen uit de gezondheidszorg en de welzijnssektor in de WW 
daar gemiddeld ook langer in blijven. Er zijn eenvoudig minder banen. 
Deze sombere gegevens zijn afkomstig van de Bedrijfsvereniging voor 
de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen die inmid-
dels 44.000 mensen een WW-uitkering verstrekt. Volgens deze be-
drijfsvereniging zal, als de trend doorzet, einde 1995 het aantal werklo-
zen in de gezondheids- en welzijnssector al 50.000 personen bedragen. 
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Vrijwilligerswerk is verslavend. Als je het eenmaal te 
pakken krijgt laat het je niet meer los. Dat heeft grote 
voordelen, voor de vrijwilligers zelf en voor de 
samenleving. 
Vrijwilligerswerk geeft je de kans een zelf gekozen taak 
op zelf gekozen wijze uit te voeren. De beloning is geen 
geld maar waardering. En waardering is iets waaraan 
ieder mens behoefte heeft. 

De doorstroming op 
gang brengen 

Die waardering is de kern van de 
verslaving. De werkzame stof, de 
nicotine in de sigaret, de alcohol in 
de drank. En zoals met elke versla-
ving: het is moeilijk er afscheid van 
te nemen. Zelfs als er voldoende 
keuzemogelijkheden zijn om de ene 
verslaving zonder mankeren in te 
ruilen voor een andere. 
Dat komt ook bij Humanitas voor. 
Mensen die zich zozeer in een func-
tie vastbijten dat zij vergeten dat 
hun kwaliteiten en hun inzet op 
meer plaatsen in de vereniging nut-
tig kunnen zijn. Terwijl zij door te 
lang op één plaats te blijven zitten, 
het risico lopen op den duur 'be-
drijfsblind' te worden. 

Soms blijven zij zo lang in één func- 
tie actief, dat alle mogelijke opvol- 
gers al een andere taak hebben ge- 
zocht voor zij zelf aan opstappen 
denken. Soms  vergeten zij dat hun 
eigen kwaliteiten op een andere 
Plaats beter tot hun recht kunnen 
korren. Ieder mens is vervangbaar, 
maar Met iedereen is bereid zich zo 
nu  en dan eens door een ander te 
laten Vervangen. Te veel verslaafd, 
denk ik dan. 

Een Van de essentiële voorstellen 
van het hoofdbestuur  aan de 

A VA:94, de algemene ledenverga- 
dering
r 	van vorig jaar, was de be-
perking van de zittingstermijn van 
bestuurders. Niet om mensen weg 
te A, 

-erken, maar om de doorstro- 
ming op gang te brengen. Het is 
een goede zaak dat juist bekwame  

bestuurders op tijd hun aandacht 
verleggen. Nieuwe taken aanpak-
ken. Vastgelopen werk weer op 
gang brengen. Ruimte maken voor 
nieuwe mensen vóór die hun tijd en 
aandacht als vrijwilliger elders heb-
ben ondergebracht. 

Bekwaamheid is niet gebonden aan 
één functie. Dat is een van de be-
vindingen van modern personeels-
beleid. Laat mensen maar eens rou-
leren, breng maar eens een circuit 
op gang. Bekwame mensen herken-
nen wat hun voorgangers goed heb-
ben gedaan en zorgen er voor dat te 
behouden. Ze zien ook wat beter 
kan, en zo gaan we vooruit. Ervaring 
die op de ene plaats is verworven 
kan zo weer op een andere plaats 
worden benut. Humanitas kan er 
twee keer beter van worden. 

Dit jaar treedt onder andere een 
aantal ervaren hoofdbestuurders re-
glementair af. Verse krachten zullen 
aantreden. De mensen die weggaan 
worden niet afgedankt, maar kun-
nen hun kennis en ervaring inbren-
gen op andere plaatsen in de ver-
eniging. Daar kan iedereen beter 
van worden. Wie het zo voorstelt  

dat dit beleid neerkomt op een 
soort verkapte leeftijdsdiscrimina-
tie, heeft niet goed opgelet tijdens 
de discussie op de AVA'94. Onze 
landelijk penningmeester, Pieter 
van den Kerkhoff, heeft bepaald 
niet de leeftijd om met 'functioneel 
leeftijdsontslag' te gaan. Toch zit 
zijn termijn er op. Ik hoop na 4 no-
vember nog met hem in vele an-
dere functies binnen Humanitas 
samen te werken! 
En dan is er nog iets. Weet u nog 
hoe het ging in de laatste jaren van 
Joop den Uyl? De ene na de andere 
gedoodverfde opvolger haakte af. 
Eigenlijk wilde Joop den Uyl nog 
helemaal niet opgevolgd worden, 
en zeker niet door al die mensen 
die door zijn partij (of de media!) 
als 'kroonprins' naar voren werden 
geschoven. 

Laat u dat niet gebeuren. Zorg tijdig 
voor goede opvolging en geef uw 
opvolgers tijdig de ruimte, voor ze 
verdwenen zijn. Zij zullen het an-
ders doen dan u. En u gaat gewoon 
wat anders doen. Mogelijkheden 
genoeg bij Humanitas. 

GEORGE BROUWER 

De help-letter voor de 
Kryptozin  qi• 

van april is een J.  
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Toekomst humanistische bemoeienis 
met woonzorg ouderen in discussie 

De Humanistische Bouw-
stichting Bejaardenhuis-
vesting (HBB) overweegt 
een fusie met de Neder-

landse Centrale voor 
Huisvesting van Bejaar-

den (NCHB). Hoe zal het 
dan gaan met 'De vorm-

geving van de H-inbreng 
in de ouderenhuisvesting 
en ouderenzorg'. Delega-
ties van de hoofdbesturen 

van Humanitas, het Hu-
manistisch Verbond en 
De Vrije Gedachte (de 

Constituerende Organisa-
ties, kortweg CO's) over-
legden aan de hand van 
de gelijknamige notitie 

van de HBB over de toe-
komst van de humanisti-
sche identiteit in de bij 

de HBB/HSHB aangeslo-
ten woonzorgvoorzienin-
gen na de fusie. Ook de 

HBB/HSHB Stichtingsraad 
en de Raad van Commis-
sarissen kregen deze no-
titie ter bespreking. Waar 

leidt de discussie toe? 
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In de januari-vergadering gaven de 
CO's hun eerste indrukken. Voorzit-
ter George Brouwer van Humanitas 
onderstreepte het belang van 'in-
vloed op de zorg vanuit humanisti-
sche optiek'. Uit de HBB-notitie 
blijkt echter dat met de voorgeno-
men fusie ook de humanistische in-
vloed en bemoeienis met de zorg 
verdwijnt, voegde hij daar met zo-
veel woorden aan toe. In die zin 
groeit de HBB/HSHB volgens Brou-
wer steeds verder weg van de 
CO's. De Vrije Gedachte voegt hier 
met nadruk aan toe dat men zich 
niet aan de indruk kan onttrekken 
dat alles wat tot de HSHB behoort 
(of behoorde) inmiddels door de 
HBB is overgenomen, ondanks dat 
de HBB steeds stelt dat de HSHB 
buiten de fusie staat. In de praktijk 
komt het er dan op neer dat de 
HSHB na de fusie als een lege huls 
overblijft. 
De CO's plaatsten verder vraagte-
kens bij de claim op bemoeienis 
met de zorg van de nieuw te forme-
ren fusie-organisatie NCHBB. Zij 
vinden 'zorg geen taak van een wo-
ningbouwcorporatie'. 

Humanistische Vereniging 
Per brief gaven de CO's te kennen 
dat zij de HSHB als ondersteuner, 
bewaker en ontwikkelaar van hu-
manistische bemoeienis met oude-
renzorg en ouderenhuisvesting 
nieuw leven willen inblazen. Zij stel-
len voor over te gaan tot de oprich-
ting van een Humanistische Vereni-
ging van Woonzorg (HVW), als 
rechtsopvolger van de HSHB oude 
stijl. In de optiek van de CO's heeft 
deze HVW vijf hoofddoelen: 
1. de ontwikkeling en vernieuwing 

van zorgdoelen; 
2. de initiëring/ontwikkeling van 

nieuwe woonzorgprojecten; 
3. de zorgadvisering/consultatie 

aan lokale-/regionale stichtingen; 
4. de informatie aan natuurlijke le-

den/contribuanten; 
5. de ontwikkeling van humanisti-

sche geestelijke verzorging. 

De CO's willen de nieuwe vereni- 

ging een goede, levensvatbare start 
geven door te zorgen voor een ge-
zonde financiële basis. Aangezien 
zij de HVW als rechtsopvolger van 
de HSHB zien hebben de CO's de 
HBB voorgesteld om het vermogen 
van de HSHB over te dragen aan de 
nieuwe vereniging. Verder lijkt het 
de CO's logisch de huidige HSHB-
contribuanten te vragen om hun 
contribuantschap om te zetten in 
een lidmaatschap/contribuantschap 
van de nieuwe vereniging. Ten-
slotte is voorgesteld om 'gezien de 
sociale taken van woningbouwcor-
poraties èn gegeven de medebe-
trokkenheid van de humanistische 
organisaties bij het opbouwen van 
het huidige eigen vermogen van de 
HBB na de fusie, binnen het dan ont-
stane vermogen van de nieuwe cor-
poratie NCHBB, jaarlijks een nader 
vast te stellen deel van het eigen 
vermogen beschikbaar te stellen 
voor vernieuwende woonzorgpro-
jecten die vanuit de HVW worden 
geïnitieerd'. 

Tegengestelde visie 
De HBB reageerde scherp afwij-
zend. De HBB schreef dat de CO's 
nieuwe elementen in de discussie 
brengen, elementen die 'in onze vi-
sie substantieel verschillen van 
onze opvattingen'. Men stelt een fu-
sie-organisatie na te streven die 
moet uitgroeien tot een holding met 
verschillende produkt-divisies. Een 
divisie onroerend goed, een divisie 
zorg en een divisie voor andere dan 
zorgdiensten aan thuiswonende ou-
deren. 'Dit conglomeraat', vervolgt 
de HBB, 'heeft geen formeel levens-
beschouwelijke vlag. Immers, de 
NCHB is een organisatie met een al-
gemene signatuur en de zorgex-
ploitatiestichtingen van de NCHB-
tehuizen hebben een uiteenlopende 
signatuur'. Alleen al om die reden is 
formele invloed van levensbeschou-
welijke organisaties in de nieuwe 
organisatie een dan hebben wij het 
zowel over de holding als over de 
werkmaatschappij en of de 
divisies') niet aan de orde, aldus de 
HBB. 



De HVVV.  die ons voor ogen staat, al-
dus de HBB, houdt zich bezig met 
`humanistische belangenbeharti-
ging'. De HBB geeft de CO's daarbij 
uitdrukkelijk te verstaan niets te 
voelen voor het overgaan van de 
HSHB-contribuanten naar de nieuwe 
door de CO's voorgestelde organi-
satie. Gemeld wordt dat zopas een 
nieuwe stichting 'Uit en Thuis' is op-
gericht en dat het de bedoeling is 
`de huidige contribuanten op ter-
Mijn over te hevelen naar de 
nieuwe stichting'. Ook beklemtoont 
de HBB niets te voelen voor over-
dracht van het HSHB-vermogen. Dit 
ls 'wat ons betreft niet aan de orde', 
schrijft de HBB. 

Verder overleg 
Op 13 maart kwamen de CO's op-
nieuw met de HBB bijeen om te be-
zien in hoever de verschillende me-
ningen dichter bij elkaar gebracht 
kunnen worden. Gesteld is dat de 
kern van de discussie zou moeten 
gaan over de afbakening en de pre-
cieze taken van een Humanistische 
Vereniging voor Woonzorg en over 
de financiering van een dergelijke 
nieuwe vereniging. Zonder dat de 
partijen het volledig eens werden 
over deze zaken is besloten om een 
gezamenlijke werkgroep aan het 
werk te zetten. Deze werkgroep 
moet mogelijkheden voor een HVW 
inventariseren en zo mogelijk verta- 

len in een ondernemingsplan. Eind 
april zullen de bevindingen hierom-
trent worden uitgewisseld. 
Intussen heeft het HBB-bestuur, hoe-
wel de Raad van Commissarissen 
zijn advies daar nog over moet uit-
brengen, al definitief besloten tot 
een fusie met de NCHB. Humanitas, 
het Humanistisch Verbond en De 
Vrije Gedachte informeerden begin 
april hun bestuurders en hun verte-
genwoordigers in de plaatselijke 
stichtingen en vroegen daarbij om 
hun mening over het karakter van 
een nieuwe Humanistische vereni-
ging voor Woonzorg. 
Tot zover. Wordt vervolgd. 
MICHAEL KERKHOF 
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Steeds meer Nederlan-
ders keren de kerk de rug 

toe. Tegelijkertijd groeit 
het draagvlak voor het 

humanistisch gedachten-
goed, vooral onder 

jongeren. Zelfs in kerke-
lijk Nederland winnen 

humanistische stellingen 
aan draagvlak. 

Uit het onderzoek 'Secularisatie in 
Nederland, 1966-1991' van het So-
ciaal Cultuureel Planbureau blijkt 
dat een groeiend aantal Nederlan-
ders buitenkerkelijk is. Nederland 
behoort met 52 procent buitenker-
kelijken tot de meest ontkerke-
lijkte landen uit de westerse we-
reld. Onder de jongeren is 70 pro-
cent buitenkerkelijk, en de 
verwachting is dat in 2020 76 pro-
cent van de bevolking buitenker-
kelijk zal zijn. 
Uit het Sociaal-Cultureel Rapport  

1994 blijkt dat processen die met 
secularisatie samenhangen, zoals 
emancipatie, stijgend opleidings-
niveau, individualisering en de-
confessionalisering, zich voortzet-
ten. Datzelfde geldt voor tenden-
sen van liberalisering (meer 
nadruk op zelfbeschikking) en se-
cularisering die zich sinds de jaren 
zestig hebben voorgedaan. 
Betekent dit nu dat het huma-
nisme in Nederland ook groeit? 
Om die vraag te kunnen beant-
woorden, is het noodzakelijk om 

Het humanisme 
woelt  zelfs fr 

t-a-1 olitioneel 

kerkelijke kitirdgen 
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ontkerkelijking bloeit 
een aantal onderscheidingen te 
maken tussen denken, stroming 
en beweging. 

Zelfbeschikking 
In de eerste plaats kan men spreken 
van een groei van het humanistische 
denken: het levensbeschouwelijke 
uitgangspunt dat mensen het ver-
mogen en het recht hebben om zelf 
zin en vorm te geven aan hun be-
staan zolang zij het zelfbeschik-
kingsrecht van anderen niet aantas-
ten. 
Uit het secularisatie-onderzoek 
blijkt dat humanistische opvattingen 
wijd verspreid zijn in de Neder-
landse samenleving, ook onder 
mensen die formeel nog lid van een 
kerk zijn. Zo vindt 79 procent van de 
bevolking dat men zelf zin aan het 
leven moet geven. Dit percentage is 
82 procent onder de buitenkerkelij-
ken en 53 procent onder de gerefor-
meerden (als duidelijkste tegenhan-
ger van de buitenkerkelijken). 
De opvatting Ieder bepaalt zijn eigen 
lot wordt gesteund door 33 procent 
van de bevolking,  56 procent van de 
buitenkerkelijken en 13 procent van 
de gereformeerden. 
De stelling Alleen God geeft het le-
ven zin wordt door 19 procent van 
de bevolking  onderschreven, 3 pro-
cent van de buitenkerkelijken en 79 
Procent van de gereformeerden. 
De uitspraak Goed en kwaad moeten 
gebaseerd zijn op Gods wetten wordt 
gedeeld door 26 procent van de be-
volking, 2 procent van de buitenker-
kelijken  en 83 procent van de gere-
formeerden. 

kerkelijk leergezag 
Een groeiend deel van de kerkleden 
blijkt dus ideeën aan te hangen die 
in humanistische kringen leven maar 
Met door het kerkelijk leergezag 
worden onderschreven.  Er is sprake 
van een toenemende verwereldlij-
king van het zingevingsdenken. 
in de tweede plaats is er sprake van 
een groeiende humanistische stro-
ming. Dankzij regelmatig onder-
zoek door de afdeling kijk- en luis-
teronderzoek van de NOS weten wij  

dat het percentage mensen die af-
finiteit hebben met het humanisme 
ongeveer de helft van het percen-
tage buitenkerkelijken is. Ook hier 
is een stijging waar te nemen van 7 
procent in 1966, via 14 procent in 
1978, tot 25 procent van de totale 
bevolking in 1992. 
Men zou deze groep van mensen 
die affiniteit hebben met het huma-
nisme ( dus meer dan twee miljoen 
volwassen Nederlanders is) kunnen 
vergelijken met de stemmers op po-
litieke partijen bij verkiezingen. 
Onze volksvertegenwoordiging 
worden niet samengesteld op grond 
van het lidmaatschap van politieke 
partijen maar op grond van de om-
vang van de stromingen die de be-
trokken partijen steunen zoals dat 
tot uiting komt bij verkiezingen. Als 
men een juiste indruk wil hebben 
van de omvang van de humanisti-
sche stroming in Nederland, is het 
dus niet voldoende om naar het ge-
organiseerde humanisme te kijken. 
Men zal ook de aanhang in de be-
volking als geheel daarbij moeten 
betrekken. 

Weerzin 
Dat geldt zeker voor een op indivi-
duele zelfbeschikking gebaseerde 
levensovertuiging als de humanisti-
sche, waar zelfs sprake is van een 
zekere weerstand tegen organisa-
tievormen die godsdienstig of le-
vensbeschouwelijk gefundeerd zijn. 
Deze tendens bestaat in de samen-
leving als geheel, maar onder bui-
tenkerkelijken in het bijzonder. Het 
zou daarom onjuist zijn om de vraag 
naar de groei van het humanisme 
uitsluitend te koppelen aan organi-
satievormen omdat daardoor de hu-
manistische stroming  onevenredig 
benadeeld zou worden. 
In de derde plaats groeit de huma-
nistische beweging: de mensen die 
daadwerkelijk humanistische voor-
zieningen ondersteunen door lid te 
worden van een of meerdere huma-
nistische organisaties, door schen-
kingen daaraan te geven en door 
gebruik te maken van die voorzie-
ningen. Als voorbeeld kan men het  

humanistisch vormingsonderwijs 
noemen. Dit wordt jaarlijks in het 
openbaar en daarmee vergelijkbaar 
onderwijs aangeboden aan en ge-
kozen door 36.000 leerlingen en hun 
bijna 70.000 ouders. Deze groep 
van 100.000 heeft bijna geen over-
lap met de 200.000 volwassen le-
den/contribuanten van humanisti-
sche organisaties, of met de hon-
derdduizenden die gebruik maken 
(of hebben gemaakt) van humanisti-
sche geestelijke verzorging, die in 
humanistische bejaardenhuizen wo-
nen, die regelmatig naar humanisti-
sche uitzendingen luisteren of kij-
ken, enz. 

Islamitische stroming 
Alles bijeen benadert de groep van 
200.000 volwassenen die humanisti- 
sche voorzieningen steunen naar 
schatting de omvang die voor de is- 
lamitische stroming als geheel 
wordt aangenomen (460.000), in- 
dien men de daarbij getelde kinde-
ren buiten beschouwing zou laten. 
De vraag of het humanisme groeit in 
Nederland kan dus met een ondub-
belzinnig ja worden beantwoord. 
Het humanistisch denken groeit in 
de samenleving als geheel maar 
ook in traditioneel kerkelijke krin-
gen. Ongeveer de helft van het 
groeiend aantal buitenkerkelijken 
beschouwt zichzelf als humanist. En 
het gebruik van en de steun voor 
humanistische voorzieningen neemt 
toe. Deze tendens doet zich met 
name onder jongeren voor, en dat 
betekent dat zij zich ook de ko-
mende jaren voor zal doen. Juist 
voor een bevolkingsgroep die ertoe 
neigt om zich niet te organiseren is 
het van groot belang dat via het on-
derwijs en de media aandacht aan 
levensbeschouwelijke vraagstuk-
ken wordt besteed op een wijze die 
aansluit bij hun levensovertuiging. 
Dit is vooral van grote betekenis 
voor de jongeren omdat zij in de ko-
mende jaren tot een ontkerkelijking 
van meer dan 70 procent zullen bij-
dragen. 

ROB TIELMAN 
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50 jaar aandacht 
poon anderen 

Humanitas 50 jaar Aandacht voor Anderen 

Volop aandacht voor Nationale 
Het idee van de Nationale 

Burendag slaat aan. 
Kranten schrijven er over. 

Regionale radiozenders 
hebben interviews en op-

roepen uitgezonden. 
De Breakfast-club van 

Radio Drie heeft er meer 
dan drie kwartier aan 

besteed. Huis aan huis-
bladen plaatsen oproe-

pen om brieven aan 
Humanitas te sturen met 

gegevens over bijzondere 
buren. In veel plaatsen 

hangen mini-affiches 
met de oproep in buurt-

en wijkgebouwen, 
bij dienstencentra, 

in bibliotheken en bij 
de kinderopvang van 

Humanitas. Zelfs in het 
Turks en het Arabisch. 
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In de laatste week van april ver-
schijnt ook een oproep om kandida-
ten voor de Beste Buren van Neder-
land aan Humanitas te melden in de 
Libelle. Een aantal Afdelingen van 
Humanitas heeft de kleine adverten-
tie die al eerder in Parool, Trouw en 
Volkskrant verscheen ook laten 
plaatsen in plaatselijke bladen. Het 
radio-spotje wordt druk gebruikt 
door regionale en lokale zenders, 
soms in combinatie met korte ge-
sprekjes met vertegenwoordigers 
van Humanitas. 
Maar dat niet alleen: het belangrijk-
ste is dat uit alle hoeken van het 
land brieven binnenkomen. Iedere 
dag wel weer een aantal. Roerende 
brieven vaak, van mensen die met 
duidelijk herkenbare emotie vertel-
len over de aandacht die hun eigen 
buren aan hen geven. Mensen heb-
ben nog aandacht voor elkaar!. 

Juy samengesteld 
Wie wordt (of worden) uitgeroepen 
tot de beste Buren van Nederland 
wordt bepaald door een onafhanke-
lijke jury. Toegezegd hebben Koos 
Postema (TV-programmamaker) en 
de dames Gerda Havertong (schrijf-
ster en actrice), Bloemendaal-Lind-
hout (burgemeester van Culemborg 
en oud-hoofdbestuurslid van Huma-
nitas) en namens de Nationale Om-
budsman mevrouw J.D. van Wijk. 
Inzenden kan trouwens nog. Laat u 
niet tegenhouden. Staatssecretaris 
Terpstra zal op 31 mei de 'Beste Bu-
ren van Nederland' in de bloemen 
zetten. Maar daarnaast doen vele af-
delingen van Humanitas hetzelfde 
met de plaatselijke Beste Buren. 
Burgemeesters en wethouders heb-
ben al toegezegd daar hun mede-
werking aan te geven. 
Daarnaast bloeien ook andere initia-
tieven op. Een vrijwilligster re-
ageerde spontaan op het idee van 
de Nationale Burendag met het 
voornemen alle buren op het rijtje 
waar zij woont die dag een bloem 
aan te bieden, met een kaartje van 
Humanitas er aan. Oudste leden van 
Humanitas worden in het zonnetje 
gezet. Buren van Humanitas-kanto- 

ren krijgen aandacht. Radio en ver-
moedelijk ook de televisie zullen op 
31 mei Nederland laten weten dat 
Humanitas die dag tot de Nationale 
Burendag heeft uitgeroepen. 

Bloemen cadeau! 
Het Nederlands Bloemencentrum, 
de organisatie waarin de bloemen-
veilingen samenwerken o.a. aan de 
promotie en reclame voor bloemen 
in ons land vindt het initiatief van de 
Nationale Burendag aardig genoeg 
om mee te doen. Dat betekent dat 
het idee van Humanitas om de 
'Beste Buren van Nederland' een 
jaar lang elke twee weken een vers 
boeket bloemen aan te bieden door 
het Bloemencentrum wordt gespon-
sord. Misschien gaat de samenwer-
king zelfs nog wel verder. U hoort er 
van. 

Noordelijke accenten 
Het District Noord heeft een hele 
route uitgezet voor de jubileumvie-
ring, met vijf duidelijke accenten. 
Eerste accent: ledenwerving in sa-
menwerking tussen afdelingen en 
het District: adressen verzamelen 
van mensen die gevoelig kunnen 
zijn voor onze boodschap, een brie-
venactie gevolgd door een bel-
ronde. 
Tweede accent: fondsenwerving, 
gericht op bedrijven. Als onderdeel 
van deze actie krijgen grote bedrij-
ven het verzoek certificaten te ko-
pen t.b.v. het jeugdwerk van Huma-
nitas. Het District zal via de regio-
nale radio bekend maken welke 
bedrijven het werk van de vereni-
ging op deze manier steunen. 
Derde accent: extra aandacht voor 
de plaatselijke en regionale pers. 
Afdelingen wordt gevraagd de 
plaatselijke bladen artikelen (voor-
beelden beschikbaar) en interviews 
aan te bieden. Het District zorgt 
voor de regionale pers. 
Vierde accent: verspreiding van 
een speciaal themanummer van het 
districtsbulletin in brede kring. Ook 
gemeentelijke en provinciale be-
stuurders worden zo geïnformeerd 
over de betekenis van Humanitas 



Burendag 
voor de Noordelijke samenleving. 
Vijfde accent: een spraakmakend 
symposium op 31 mei in het Gro-
ningse Stadspark. Wat is in een ver-
anderende samenleving de rol van 
de provincie, de gemeente, van 
professionele instellingen en van 
Humanitas. Gevolgd door een fees-
telijke receptie met presentaties 
van activiteiten van Humanitas, hap-
jes en drankjes. 

Overig Nederland 
Ook op veel andere plaatsen zijn de 
nodige activiteiten in voorberei-
ding. Arnhem gaat uitgebreid ad-
verteren in een plaatselijk blad en 
komt 31 mei met het oudste en het 
jongste lid op de lokale radio. En-
schede organiseert een 'Humanitas-
markt'. De Praatlijn voor ouderen 
gaat een week lang verhalen note-
ren die ouderen zelf moeilijk op pa-
pier zetten.  Rotterdam gaat onder 
andere een 'Humabraham' uitroe-
pen. Zuid Drente koppelt uiteraard 
weer een ledenwerfactie aan het ju-
bileum, met een bij plaatselijke win-
keliers te verzilveren cadeaubon. 

Jubileumboek 
In een aantal afdelingen zijn boek-
jes of speciale  uitgaven van het af-
delingsblad in voorbereiding naar 
aanleiding van het 50-jarig bestaan 
van Humanitas.  Op 31 mei wordt het 
officiële jubileumboek van Humani-
tas 'Geen opgeheven vinger maar 
een uitgestoken hand' gepubli-
ceerd. Nynke Zwierstra beschrijft in 
dit boek de eerste halve eeuw van 
het bestaan van Humanitas in de 
Context van de maatschappelijke 
ontwikkelingen in die periode. Het 
boek komt niet in de handel, maar is 
te bestellen  door f 24,50 over te 
schrijven op postgiro-rekening 
582.000 van  Humanitas (zet er bij: 

jubileumboek). 

3  x op TV 
In juni komt Humanitas driemaal uit-
gebreid op de televisie. De Huma-
nistische Omroepstichting heeft 

voorbereiding over Programma's in 
het werk van Humanitas met asiel- 

zoekers, de eenzaamheidsproble-
matiek (Praatlijn voor ouderen, 
vriendschappelijk huisbezoek etc.) 
en de maatschappelijke opvang in 
het sociaal pension. Alle uitzendin-
gen zijn te zien op Nederland I, 's 
avonds van 22.50 tot 23.25 uur en 
worden nadrukkelijk in het kader 
van het jubileum geplaatst. De data: 
woensdag 14, 21 en 28 juni a.s. 

In samenwerking 
Humanitas bestaat 50 jaar in 1995. 
Het Humanistisch Verbond wordt 50 
in februari 1996. Dat is aanleiding 
om in het najaar van 1995 een aantal 
gezamenlijke activiteiten te ontwik-
kelen. 18 oktober zijn belangstel-
lenden welkom in de Rode Hoed in 
Amsterdam, voor een middagbij-
eenkomst waar de humanistische vi- 

sie op opvoeding en onderwijs aan 
de orde komt. 15 november volgt 
een bijeenkomst over visies op 
zorg. Nadere informatie volgt. 
Begin september verschijnt een 
speciale jubileumkrant, waaraan 
vooral buiten Humanitas en het Hu-
manistisch Verbond brede ver-
spreiding wordt gegeven. De Hu-
manist van december zal bijzon-
dere aandacht besteden aan het 
praktische werk van beide vereni-
gingen en ook in een extra oplage 
uitkomen. 

ERIK STIBBE 
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Het prille begin in Heerlen en Wageningen 

`Soms wilden ze mijn vader 

50 
50 jaar aandacht 

voor anderen 

In dit tweede artikel in 
de reeks over 50 jaar 

Humanitas aandacht voor 
twee afdelingen die zijn 
ontstaan in overwegend 

kerkelijk gebied. 
Natuurlijk hebben alle 

afdelingen van Humanitas 
moeten knokken voor een 
plekje. Hier een gesprek 
met twee (ex-)bestuurs-
leden van de afdelingen 

Heerlen en Wageningen, 
die in elk geval een lange 

weg zijn gegaan. 

`In Heerlen 
werden 

buitenkerkelijken 
niet 

geaccepteerd' 

Dick Smit werd kort na de oprich-
ting van de afdeling Heerlen in 1950 
bestuurslid van Humanitas. Aanvan-
kelijk werd hij gevraagd voor het 
ophalen van de contributie, maar al 
snel nam hij zitting in het bestuur. 
De positie van Humanitas was niet 
gemakkelijk. 'Toen de mijnen hier 
geopend werden in 1902 hadden ze 
niet genoeg arbeiders', zegt Smit. 
'Daarom werden arbeiders aange-
trokken uit andere delen van Neder-
land en het buitenland. Het meren-
deel daarvan was niet katholiek. 
Omdat deze groep sterk in de min-
derheid was, was er een hoge orga-
nisatiegraad en veel animo voor or-
ganisaties als Humanitas. De vijan-
digheid van de katholieken jegens 
deze groep werd onder andere ver-
oorzaakt door het feit dat zij in de 
mijnen vaak de middenkader-baan-
tjes bezetten. Dat stak de rest van de 
bevolking.' 
De meerderheid van de buitenker-
kelijken in Heerlen was gehuisvest 
in een aparte wijk. De mijnen heb-
ben de verschillende groepen vol-
gens Smit altijd bewust apart ge-
huisvest. 'Daardoor was er grote 
saamhorigheid in die wijken', ver-
volgt Smit. 'Iedereen kende elkaar 
en hielp als er problemen waren. 
Humanitas begon met gezinsverzor-
ging. Daaraan was grote behoefte 
ontstaan omdat de kerk de gezins-
verzorging aangreep om mensen 
die buitenkerkelijk waren onder 
druk te zetten. De zieke vrouwen 
werden bijvoorbeeld door de ge-
zinsverzorgster aangesproken op 
het stemgedrag en vakbonds-lid-
maatschap van hun mannen.' 

Condooms 
Doordat niet alle buitenkerkelijken 
bij elkaar woonden, verspreidde 
het werk van Humanitas zich over 
de stad. Ook ging Humanitas, dat in-
middels over een goedlopend ap-
paraat beschikte, hulp verlenen aan 
katholieke gezinnen. Dat laatste ver-
liep niet altijd even soepel. 'We 
hadden hier in Heerlen een winkel-
tje, Sanitas, waar onder andere con-
dooms werden verkocht,' vertelt  

Smit. 'Toen de gezinsverzorgsters 
van Humanitas ook in de katholieke 
gezinnen kwamen, werden ze ervan 
beschuldigd dat ze de mensen pak-
ketten condooms aanboden. Ook 
werden onze gezinsverzorgsters in 
die kringen niet erg gewaardeerd 
omdat ze goed ontwikkeld waren en 
over allerlei onderwerpen konden 
meepraten. Deze meisjes waren 
veel te vrij voor de kerk en zouden 
de gezinnen maar op ideeën kun-
nen brengen. Deze houding kwam 
echter niet zozeer voort uit de kerk, 
maar eerder van de katholieke 
maatschappelijk werkers en de lei-
ding van de gezinsverzorging. Zij 
hebben zeker geprobeerd de ont-
wikkeling van Humanitas tegen te 
houden, door bijvoorbeeld ver-
scheidene malen te proberen de 
gezinsverzorging van Humanitas in 
te lijven. Dit is echter nooit gelukt 
door het enorme doorzettingsver-
mogen van de toenmalige bestuur-
ders.' 

Pastoor 
'Hier in Heerlen werden buitenker-
kelijken vroeger niet geaccepteerd. 
Toen mijn vader hier in 1917 als 
spoorwegarbeider kwam, werd 
hem soms geen brood verkocht. 
Daarom hebben ze de Codperatie 
opgericht. Ik kan mij herinneren dat 
ik als gemeenteraadslid van de 
PvdA in de raad soms geen ant-
woord kreeg. Dan deden ze gewoon 
alsof je er niet was. Dat is echt heel 
erg geweest. Het staat vast dat een 
heleboel gezinsondersteuning zon-
der Humanitas nooit had bestaan. 
Dan had men de hulp aan buitenker-
kelijken veel meer afgeremd dan nu 
gebeurd is. Maar we hebben altijd 
geprobeerd samen te werken. Voor 
problemen binnen gezinnen die te 
maken hadden met geestelijke ver-
schillen tussen man en vrouw ver-
wees ik bijvoorbeeld naar een be-
vriende pastoor, die hen op dat ge-
bied beter kon bijstaan. En dat werd 
erg gewaardeerd. We waren zeker 
geen scherpslijpers. Iedereen heeft 
recht op zijn eigen mening, maar 
dat betekent niet dat iemand zijn 

14 VAN MENS TOT MENS april 1995 



geen brood verkopen' 

  

    

mening mag laten overheersen,' zo 
besluit Smit zijn verhaal. 

Wageningen 
Joop Vogt was van 1956 tot 1966 
voorzitter van de afdeling Wagenin-
gen (tegenwoordig afdeling Neder-
Veluwe), een gemeente die als bui-
tenkerkelijke enclave in kerkelijk 
gebied kan worden omschreven. 
Omringd door protestantse bolwer-
ken als Ede en Veenendaal en de 
katholieke plaatsen Oosterbeek en 
Renkum, wist Humanitas in het 
kleine Wageningen van de grond te 
komen. Vogt, na 1966 achtereenvol-
gens gemeenteraadslid en Eerste 
Kamerlid voor de PSP, heeft onlangs 
nog ervaren hoe er in de kerkelijke 
gemeenten tegen Humanitas wordt 
aangekeken: 'Bij mijn sollicitatie 
naar de functie van voorzitter van de 
indicatiecommissie van de gemeen-
ten  Wageningen en Ede had ik een 
gesprek met de wethouder. Hij zei 
tegen  mij: "Meneer Vogt, ik ben er-
van overtuigd dat u deze baan aan-
kunt, maar u bent wel een beetje te 
extreem." Ik antwoordde dat ik be-
greep dat de PSP een wat extreme 
Partij is voor een CDA-er, maar dat 
ik mijn politieke opvattingen heel 
goed buiten deze 
functie zou kun-
nen houden. 
Maar dat be-
doelde hij hele-
!rlaal niet. Omdat 
ik voorzitter van 
'iurnanitas was 
geweest, wist hij 
Zeker dat ik altijd 
2°11  proberen 
mensen in niet-
Christelijke huizen opgenomen te 
'rijgen. Zo ziet u waardoor het ons 
nog steeds niet gelukt is om in Ede 

een poot aan de grond te krijgen. In 
Wageningen is Humanitas gelukkig 
Wel vertegenwoordigd in allerlei in-
stellingen.' 

"guurzagen 
Maar ook in Wageningen ging het h  

vanzelf. Vogt: 'We hadden hier 
een jeugdhonk dat was opgezet  

door de gereformeerde en her-
vormde kerken. Humanitas wilde 
ook in het bestuur, maar kon vol-

gens de statuten 
geen stemrecht 
krijgen. Op zich 
gaf dat niets, er 
werd toch nooit 
gestemd. Maar 
ergens hoorde 
je er toch niet 
bij. De mede-
werkers van het 
honk waren vre-
selijk stijf en 

christelijk. U kunt zich voorstellen 
dat de integratie met de humanisti-
sche vrijwilligers nogal stroef ver-
liep. Nou waren er bijbelcursussen 
en dergelijke in het honk, waar we 
nooit iets van gezegd hebben. Op 
een gegeven moment wilde de 
jeugdleider echter dat er voor de fi-
guurzaaglessen gebeden werd. 
Daar hadden wij natuurlijk ernstige 
bezwaren tegen. Het werd een con-
flict, dat door een WIKA, een werker  

in kerkelijke arbeid, beslecht moest ts 
worden. Deze kwam uit Driebergen 
hierheen, hoorde het verhaal aan en • . 
riep tot onze grote lol: "Maar het 
evangelie is toch veel te heilig om het 
aan figuurzagen te binden." Waar-
mee wij in het gelijk werden ge-
steld. 
Toen het jeugdwerk verder werd 
uitgebreid en Humanitas als vol-
waardige partner in het bestuur zat, 
heb ik mijn uiterste best gedaan om 
de katholieken erbij te betrekken. 
Ik wilde de dominantie van de pro-
testanten een beetje verminderen.' 
En net als Dick Smit houdt ook Joop 
Vogt zich verre van scherpslijperij: 
`Toen wij in het bestuur zaten heb-
ben we wèl een gereformeerde 
jeugdwerker aangenomen, met ie-
ders volledige instemming. Ook in 
die kringen heb je verlichte men-
sen, die niet dogmatisch zijn en met 
verschillende groepen kunnen sa-
menwerken.' 

NYNKE ZWIERSTRA 

`In Wageningen 
moest worden 
gebeden voor 

figuurzaaglessen' 
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Sponsorloterij 

Het miljoen 
drie hoog 

Het begon heel onschul-
dig met een telefoontje 

begin januari. `1.1.  spreekt 
met Jan van Huuksloot, 

directeur van de Sponsor-
loterij. Mevrouw Jansen, 
ik heb een leuk bericht 

voor u dat ik graag 
persoonlijk zou willen 

vertellen, kan ik een 
afspraak met u maken?' 

Wat komt dat nu slecht uit, over 
een kwartier word ik opgehaald 
door mijn schoondochter, ik ga een 
paar daagjes naar mijn zoon in 
Schiedam. Maar wat wil je me ko-
men vertellen, heb ik een prijsje in 
de loterij gewonnen?' 

Ik deed net of ik die laatste zin niet 
hoorde en dramde door met: 'Vindt 
u het goed als ik u bij uw zoon be-
zoek, misschien wilt u het hem vra-
gen als u zelf geen bezwaar hebt. 
Als u mij zijn telefoonnummer geeft 
bel ik morgenochtend even.' 

Een goed idee. 
`Oh, daar heeft mijn zoon zeker 
geen bezwaar tegen.' Nadat ze mij 
het telefoonnummer had gegeven 
zei ik: 'ik bel u morgenochtend om 

tien uur.' 

Klokslag tien, een dag later draaide 
ik het nummer van mevrouw's zoon. 
Een mannenstem meldde zich. 'IJ 
spreekt met Jan van Huuksloot', zei 
ik. Voordat ik nog meer kon zeg-
gen, klonk het: 'IJ bent van harte 
welkom. Want we stikken van de 

zenuwen.' 
`Over een kwartiertje ben ik bij u', 
antwoordde ik. Schiedam ligt ten-
slotte maar op een steenworp van 

Rotterdam. 
Precies 15 minuten later belde ik 
getooid met een grote bos bloemen 
aan. Er hing een kaartje aan. Op 't 

kaartje stond: Voor de winnares van 
`t miljoen van de Sponsorloterij. 
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De bloemenman, die het kaartje 
had bevestigd, had het kennelijk 
ook gelezen. Toen ik met de bloe-
men wegging zei hij terloops: `Zo, u 
gaat iemand vandaag heel gelukkig 
maken'. 'Dat hoop ik', mompelde ik 
terwijl ik op weg ging naar Schie-
dam. 

Honderdduizend gulden? 
Mijn bellen werd ogenblikkelijk ge-
volgd door het opentrekken van de 
deur. Drie verdiepingen hoger 
werd ik opgewacht door twee ze-
nuwachtige mensen. Moeder en 
zoon. Het was ongetwijfeld tot hen 
doorgedrongen dat mevrouw Jan-
sen een grote prijs had gewonnen. 
Ik gaf mevrouw Jansen de bloemen 
en adviseerde haar het kaartje te le-
zen. Terwijl ze het kaartje las, trok 
ze krijtwit weg en stamelde: 'Dat 
kan niet waar zijn. Dat dit mij mag 
overkomen'. 
Even dacht ik dat het mevrouw Jan-
sen te veel werd. Nam, wat is er? 
Hebt u de honderdduizend gewon-
nen?' hoorde ik de zoon vragen. 
Terwijl ik mevrouw ondersteunde, 
sprak ik de legendarische woorden: 
`Dát is de eerste keer in mijn leven, 
dat ik een miljonair bijstand verleen.' 
In één klap sloegen alle stoppen 
door. Troostend zei ik: 'Och me-
vrouw, wees maar kalm, het is alléén 
maar geld. En geld alléén maakt niet 
gelukkig.' 
`Maar het is zo verschrikkelijk veel', 
kreunde mevrouw Jansen. En terwijl 
ze zich vermande zei ze tegen haar  

zoon: 'En nu ga jij eindelijk eens met 
je gezin op vakantie'. De zoon van 
mevrouw Jansen bleek al meer dan 
tien jaar niet meer met vakantie ge-
weest te zijn. Hij lijdt aan een chroni-
sche ziekte. Op mijn verzoek vertelde 
mevrouw Jansen haar levensgeschie-
denis. 
'Op mijn dertigste werd ik weduwe. 
Met twee kinderen bleef ik achter. In 
die tijd waren er geen voorzieningen 
zoals nu. Mijn werkhuizen brachten 
zes gulden per week op. Geen vetpot 
dus. Nee, rijkdom heb ik niet ge-
kend, maar ik had één troost, mijn 
kinderen trouwden met partners 
waar ik het opperbest mee kon vin-
den. Wij vormen met elkaar een ge-
lukkige familie.' 
Toen ik afscheid wilde nemen nadat 
ik een afspraak met onze notaris 
had gemaakt zei haar zoon: 'Mam 
zullen we vanavond uit eten gaan 
om het te vieren?' 
`Zoveel geld heb ik niet bij me" zei 
zijn moeder, terwijl ze in lachten uit-
barstte. Het komt best goed met dat 
miljoen in die familie. Over een half 
jaar zal ik nog eens bellen. 

JAN VAN HUUKSLOOT. 

De naam van de winnares is 
gefingeerd. Bij de sponsorloterij 
is de privacy van de winnaar 
volledig gewaarborgd. Winnaars 
worden niet in de etalage gezet. 
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Belangenbehartiging 
Het recht kent een aantal 
regelingen voor situaties 
waarin mensen hun ei-
gen belangen niet kun-
nen behartigen. Zo kan 
het gebeuren dat het ie-
mand feitelijk onmoge-
lijk is om het noodzake-
lijke te doen. Wanneer 
een ander dan onge-
vraagd behulpzaam is en 
in zijn plaats handelend 
optreedt, noemt het recht 
dit zaakwaarneming. Wie 
gedurende een langere 
periode om lichamelijke 
of psychische redenen 
niet (geheel) voor zich-
zelf kan zorgen, verdient 
bescherming tegen zich-
zelf of tegen anderen die 
van die situatie misbruik 
zouden kunnen maken. 
Het recht kende daar-
voor al maatregelen van 
curatele of onderbewind-
stelling. Sinds kort - 1 ja-
nuari van dit jaar - is het 
mentorschap er als 
derde bijgekomen. 

Van zaakwaarneming is 
sprake als iemand vrij-
willig, ongevraagd en 
zonder daartoe een op-
dracht te hebben gekre-
gen, de belangen van 
,een ander behartigt. 
Meestal zal die ander 
claarvan niet op de 
hoogte zijn, soms ook 
wel. Het kan gaan om fei-
telijke verrichtingen, zo-
als het sluiten van de 

die 
van de buurman, 

.LLue niet thuis blijkt of het 
',Jussen van de brand in 
`-uens huis, maar ook van 
rechtshandelingen,_ 	zoals 
'lei aangaan van een 
e'vereen.komst voor een 
ander. Wie bij iemands 
La.fvvezigheid een plotse-
linge stormschade aan 
diens huis laat repareren,  

sluit een overeenkomst 
voor een ander. Het kan 
zelfs noodzakelijk zijn om 
bij iemands plotselinge 
afwezigheid voor langere 
tijd het gehele beheer 
van zijn huis of vermogen 
over te nemen en daar-
voor min of meer vers-
trekkende beslissingen 
te nemen. Met in het ach-
terhoofd het directe be-
lang van de afwezige bij 
deze handelingen. Het 
motief van de zaakwaar-
nemer is daarbij van 
geen enkel belang. Vol-
doende is dat men wil-
lens en wetens de zaak 
van een ander waar-
neemt. Zaakwaarneming 
brengt rechten én plich-
ten met zich. De zaak-
waarnemer moet de vrij-
willig op zich genomen 
taak behoorlijk vervul-
len. In de taal van de wet: 
hij moet als een goed 
huisvader voor de zaak 
zorgen. Verder is hij ver-
plicht met de waarne-
ming door te gaan totdat 
zijn taak is volbracht of 
totdat degene, wiens be-
langen hij waarneemt, 
weer in staat is om dat 
zelf te doen. Bij diens 
overlijden moet hij door-
gaan totdat de erfgena-
men de zaak ter hand ne-
men. De zaakwaarnemer 
heeft geen recht op loon. 
De wet beschouwt de 
zaakwaarneming als een 
vriendendienst. Wel kan 
de zaakwaarnemer aan-
spraak maken op vergoe-
ding van gemaakte kos-
ten en moet degene, 
wiens belangen zijn 
waargenomen, de via de 
zaakwaarnemer aange-
gane verplichtingen na-
komen. 

Curatele, bewind en 
mentorschap 
De wet kent een drietal 
maatregelen voor 
mensen die niet (hele-
maal) voor zichzelf kun-
nen zorgen. Daarbij kan 
men denken aan mensen, 
die verstandelijk gehan-
dicapt, psychiatrisch pa-
tiënt of verslaafd zijn. 

Ondercuratelestelling is 
de meest vergaande 
maatregel en is bedoeld 
voor diegenen die zowel 
hun financiële als an-
dere persoonlijke belan-
gen niet meer kunnen 
behartigen. Iemand die 
onder curatele is ge-
steld, verliest zijn of haar 
handelingsbekwaam-
heid en mag dus niet 
zonder goedkeuring van 
de curator zelfstandig 
rechtshandelingen ver-
richten. 
Onderbewindstelling 
van goederen is be-
doeld voor mensen die 
tijdelijk of blijvend niet 
in staat zijn hun finan-
ciële belangen te behar-
tigen. Het is niet altijd 
nodig om al iemands 
gelden en goederen on-
der bewind te stellen. 
Soms kan men met een 
beperkt bewind vol-
staan. Het betekent dat 
men niet meer zelfstan-
dig over de goederen 
mag beslissen. Zo mag 
men bijvoorbeeld niets 
verkopen of uitgaven 
doen zonder toestem-
ming van de bewind-
voerder. De bewind-
voerder beheert de goe-
deren geheel zelf zonder 
dat de betrokkene zich 
daarmee kan bemoeien. 
Bij het mentorschap gaat 
het niet om belangen die 
met geld of goed te ma-
ken hebben, maar om 
belangen op het per-
soonlijke vlak. Men kan 
daarbij denken aan be-
slissingen rond verzor-
ging, verpleging, be-
handeling of begelei-
ding. Het gaat hier niet 
alleen om verstandelijk 
gehandicapten en psy- 

chiatrische of bijvoor- 
beeld comateuze patiën- 
ten, maar met name ook 
om psycho-geriatrische 
(demente) patiënten, die 
zelf geen persoonlijke 
beslissingen meer kun- 
nen nemen. De mentor 
neemt dan, zoveel mo- 
gelijk samen met zo ie-
mand, de beslissing. Bij-
voorbeeld als iemand 
moet kiezen tussen wel 
of niet zelfstandig blij-
ven wonen of als het 
gaat om een medische 
behandeling. Beslissin-
gen over euthanasie blij-
ven uitdrukkelijk voor-
behouden aan de be-
trokkene zelf. De mentor 
heeft de plicht om 
hem/haar zoveel moge-
lijk bij zijn taak te be-
trekken en zelfstandig 
optreden van de betrok-
kene te bevorderen. Ook 
op andere gebieden van 
het persoonlijke vlak 
(invulling vrije tijd) is 
het de taak van de men-
tor te waken voor de be-
langen van de betrok-
kene en raad te geven. 
Het mentorschap wordt 
door de kantonrechter 
ingesteld en kan worden 
aangevraagd - evenals 
curatele en bewind -
door de betrokkene zelf, 
diens echtgenoot of 
partner en door de fami-
lieleden tot in de vierde 
graad. Het kan worden 
gezien als een goed al-
ternatief voor curatele, 
waaraan verschillende 
nadelen kleven. Zo is de 
curatele bevoogdend en 
geeft soms te veel be-
scherming aan de han-
delingsonbekwame be-
trokkene, die geen kies-
recht meer heeft en 
geen testament mag ma-
ken. Wie een mentor 
krijgt toegewezen, be-
houdt het recht om over 
al die zaken zelf te be-
slissen en wordt gehol-
pen bij het nemen van 
beslissingen op het per-
soonlijke vlak. 

TON VAN DEN BRINK 
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-1011VAN STOF 
200.000 gesprekken 
Vorig jaar kwamen er bij 
SOS telefonische hulp-
diensten liefst 200.000 ge-
sprekken binnen. De 
meeste bellers meldden 
zich met relatieproble-
men, maar ook zeer veel 
met psycho-sociale pro-
blemen. De meeste ge-
sprekken (70 procent) 
wordt buiten kantooruren 
gevoerd en wel tussen ze-
ven uur 's avonds en twee 
uur 's nachts. Wat de leef-
tijd van de bellers betreft 
zit er een piek in de leef-
tijdsgroep tussen de 35 
en 50 jaar. Eén derde van 
alle bellers bevindt zich 
in die leeftijdscategorie. 
Volgens de SOS telefoni-
sche hulpdiensten heeft 
dit vooral te maken met 
het feit dat juist in die 
leeftijdsgroep het leven 
nogal eens een nieuwe 
wending neemt dan wel 
dat men balans opmaakt. 

Vrijwilligerswerk 
Volgens gegevens uit 
1992 van het Centraal Bu-
reau voor Statistiek ne-
men gemiddeld vier van 
de tien mensen deel aan 
vrijwilligerswerk. Vrou-
wen doen vaker vrijwilli-
gerswerk via hulp op 
school en via buren- en 
bejaardenhulp. Mannen 
doen over het algemeen 
vrijwilligerswerk binnen 
de sportwereld. Overi-
gens zijn vrouwen met 
een betaalde baan ook 
vaak actief binnen sport-
verenigingen en bieden 
mannen zonder betaald 
werk ook vaak hulp aan 
buren en bejaarden. Blijft 
staan dat 60 procent van 
de mannen en vrouwen 
met een betaalde baan 
en rond 55 procent van 
de mannen en vrouwen 
zonder baan géén vrij-
willigerswerk doen. 
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Gehandicapte 
kinderen 
De meerderheid van de 
Tweede Kamer liet de re-
gering in februari weten 
dat zij extra steun nodig 
vindt aan ouders die zelf 
thuis een gehandicapt 
kind verzorgen. Volgens 
staatssecretaris Zinscho-
ten van Sociale zaken 
biedt de Kinderbijslagwet 
geen mogelijkheden om 
ouders van thuisver-
zorgde gehandicapte kin-
deren een dubbele KB-
uitkering te geven. De Ka-
mer is van mening dat die 
mogelijkheid er wel moet 
komen. Men vindt het on-
rechtvaardig dat ouders 
die hun gehandicapt kind 
in een inrichting plaatsen 
wel voor dubbele kinder-
bijslag in aanmerking ko-
men. Volgens van Lin-
schoten moet de AWBZ of 
de Wet voorzieningen ge-
handicapten uitkomst 
kunnen bieden. 

Reanimatie 
Het recht om te beslissen 
over eigen leven is voor 
sommigen een onver-
vreemdbaar persoonlijk 
goed en voor anderen 
onbetwistbaar buiten de 
mens gelegen. Wie dit 
laatste is toegedaan heeft 
niet het recht om anderen 
die mening op te dringen 
en hun persoonlijke be-
slissingsrecht te ontne-
men. Wat dat betreft is 
het Academisch Medisch 
Centrum (AMC) te Am-
sterdam op de goede 
weg. Het AMC gaat pa-
tiënten vragen om op ba-
sis van pure vrijwilligheid 
een verklaring af te ge-
ven van non-reanimatie. 
Via deze verklaring 
wordt expliciet gevraagd 
hoe ver artsen mogen 
gaan wanneer zich zeer 
bepaalde gevolgen van  

ziekte of ongeval voor-
doen. Het Ministerie van 
Volksgezondheid staat 
positief tegenover het 
AMC-initiatief, dat goed 
zou aansluiten op de 
nieuwe relatie arts/pa-
tiënt zoals geregeld in de 
Wet op de geneeskun-
dige behandelingsover-
eenkomst. 

Donorschap 
Een steekproef van het 
bureau Inter/View onder 
500 jongeren bracht aan 
het licht dat bijna twee-
derde van de jeugdigen 
zich weinig druk maakt 
over gebruik van hun or-
ganen na overlijden voor 
transplantatie-doelein-
den. Ruim 63 procent gaf 
te verstaan te voelen 
voor automatisch donor-
schap. Het komt er op 
neer dat zij vinden dat 
hun organen na overlij-
den verwijderd mogen 
worden zonder vooraf-
gaande schriftelijke toe-
stemming. Overigens 
hadden van de 500 jon-
geren er 66 een donor-
codicil op zak. Punt is 
natuurlijk wat zulke cij-
fers werkelijk zeggen. 
Wellicht geldt dat wie 
subjectief ver de dood 
staat, weinig boodschap 
heeft aan wat er na het 
overlijden met lijf en le-
den gebeurt. Maar even-
zeer is het mogelijk dat 
juist jeugdigen 'onbe-
vangen' hun organen 
voor het behoud van 
medemensen beschik-
baar stellen. 

Postbus 51 infolijn 
De 14 ministeries krijgen 
jaarlijks zo'n 300 duizend 
telefoontjes. Een fors 
deel betreft zaken van al-
gemene aard en komt te-
recht bij het verkeerde 
ministerie. Om hier iets 
aan te doen opent de 
overheid op proef een 
postbus 51 Infolijn onder 
het nummer 06 - 8051. 
Dit nummer is alle werk-
dagen bereikbaar van 
9.00 uur tot 21.00 uur en 
kost 40 cent per minuut. 

De medewerkers aan de 
postbus 51 Infolijn ko-
men overwegend van de 
voorlichtingsafdelingen 
van de verschillende mi-
nisteries en worden ge-
acht daarom zeer veel 
soorten vragen te kun-
nen beantwoorden. Bel-
lers hoeven in principe 
niet langer dan 30 secon-
den te wachten voordat 
zij aan de beurt zijn. 

Tentoonstelling 
In het museum voor Vol-
kenkunde aan de Wil-
lemskade te Rotterdam 
wordt deze zomer een 
tentoonstelling georgani-
seerd over literatuur en 
beeldende kunst over 
migratie onder de titel 
"het land dat in mij 
woont" een aantal beel-
dende kunstenaars-mi-
granten verbeeldt aan de 
hand van literatuur ge-
voelens die samenhan-
gen met het leven in een 
nieuwe omgeving. De 
tentoonstelling loopt van 
24 juni t/m 24 septem-
ber. Bij de tentoonstel-
ling verschijnt een publi-
katie met werk van de 
kunstenaars en van de 
schrijvers/dichters waar 
zij op reageerden. Te-
vens zijn twee essays op-
genomen waarin wordt 
geschreven over veran-
deringen in heden-
daagse migratie en de 
invloed daarvan op lite-
ratuur en beelden kunst. 
Informatielijn museum 
voor Volkenkunde Rot-
terdam 010 - 41.12.201 

Vrouwen 
Van vrijdag 9 tot en met 
zondag 11 juni wordt in 
Vogelenzang een studie-
weekend georganiseerd 
voor vrouwen met als on-
derwerp: Vrouwen als 
slachtoffers van structu-
reel geweld. Nadruk zal 
liggen op de voorbeelden 
uit de Holocaust en het 
voormalige Joegoslavië. 
Voor meer informatie: De 
Tiltenberg, Zilkerduinweg 
375, 2114 AM Vogelen-
zang, tel: 02520-17044 



( _Ik bel niet... 
bel wel.. 

Praatlijn jarig 
Op zondag 5 maart vierde de Praatlijn voor Ouderen 
van de afdeling Amsterdam haar tien-jarig bestaan. 
Dat komt neer op 3650 avonden van vier uur maal 
twee mensen, is 29.420 uur. Allemaal tijdsinvestering 
van vrijwilligers op onaangename werktijden, zo re-
kende Koos Diephuis, een van de mensen van het 
eerste uur, de aanwezigen voor. Diephuis heeft veel 
voorbereidend werk gedaan en stond aan de wieg 
van de Praatlijn voor Ouderen. Aan dit project van 
Humanitas bestaat grote behoefte, zo is in die tien 
jaar wel gebleken. Elk jaar worden er ongeveer 2500 
gesprekken gevoerd. Meestal gaat het daarbij om de 
contacten zelf, om de aandacht. Bellers zijn er vaak 
niet op uit om oplossingen te vinden voor hun proble-
men. Ze willen even praten met iemand die laat blij-
ken dat ze de moeite waard zijn, praten over datgene 
wat hen bezighoudt, ook al is dat voor een buiten-
staander van weinig gewicht. Bij de vrijwilligers van 
de Praatlijn krijgen zij die aandacht. Hoewel de Praat-
lijn voorziet in een duidelijke behoefte, is het toch 
steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden in de 
avonduren. Steeds vaker wordt ook door andere or-
ganisaties een beroep gedaan op vrijwilligers. De 
vraag naar vrijwilligers wordt steeds groter. Klas-
sieke wervingsmethoden, zoals advertenties, vallen 
in het niet bij moderne, soms agressieve telefonische 
wervingscampagnes. Met de Praatlijn geeft de afde-
ling Amsterdam in de praktijk vorm aan de slogan 
aandacht voor anderen. 

5jAtrEN LAND 
Buitenspel 
Vorig jaar was Humani-
tas Hoogeveen betrok-
ken bij een initiatief van 
de gemeente om in het 
kader van het ouderen-
beleid een klussen-
dienst op te zetten. Ge-
sprekken van de afde-
ling met ambtenaren 
duidden op perspectief 
voor daadwerkelijke 
deelname van Humani-
tas. De afdeling Hooge-
veen zag daar tegelijk 
een goede mogelijkheid 
in om eigen werkruimte 
te realiseren.  De klus-
sendienst zou dan, naast 
allerlei andere afde-
lingsactiviteiten, vanuit 
die eigen werkruimte 
uitgevoerd kunnen wor-
den. In de gesprekken 
met de gemeente is dit 
gemeld, evenals het feit 
dat Humanitas bereid 
zou zijn gedurende drie 
jaar ruim financieel bij 
te dragen in de exploita-
tie. De gemeente 
Hoogeveen had daar wel 
oren naar maar wilde 
even pas op de plaats in 
verband met verdere 
voorbereidende activi-
teiten. Humanitas 
hoorde niets meer en de 
betrokken ambtenaar 
gaf bij pogingen hem te 
spreken te krijgen, 
steeds niet  thuis. Tot Hu-
manitas er bij toeval 
achter kwam dat de ge-
meente de definitieve 
realisering van het pro-

leet  OP de rol had staan, 
Maar dan zonder Huma-
nitas. Navraag  leverde 
de informatie op dat 
ambtelijk geconsta-
teerd' was dat de Huma-
Mtas wens om ook eigen 
werkruimte te realiseren 
zich niet zou verdragen 
met het opzetten van 
een klussendienst. De 
afdeling Hoogeveen  

heeft bij het gemeente-
bestuur over deze 
kromme constatering 
aan de bel betrokken. 
Men voelt zich geheel 
ten onrechte buitenspel 
gezet. En juist op een 
gebied waar Humanitas 
uitstekend werk zou kun-
nen doen. 

Ontmoetingsweekend 
Het jaarlijkse ontmoe-
tingsweekend van het 
Humanistisch Verbond 
voor homo-mannen en 
lesbische vrouwen wordt 
dit jaar in samenwerking 
met Driekant georgani-
seerd op 5-7 mei in 
Heeze bij Eindhoven. Er 
is plaats voor circa 90 
deelnemers, die onder 
andere kunnen deelne-
men aan een reeks van 
praat- en doe-werkgroe-
pen. U kunt informeren 
of er nog plaats is bij 
Gertie Hassink van Drie-
kant, 043-69.02.59, 
maandag t/m donder-
dag onder kantoortijd. 
De kosten bedragen f 
145,-, f 175,- off 195,-
per persoon, naar gelang 
van de draagkracht van 
de deelnemer. 

Eén stem 
Het Humanistisch Ver-
bond besliste op een 
vervolg-congres in 
Utrecht over een aantal 
essentiële wijzigingen in 
de Statuten en het Huis-
houdelijk Reglement van 
het Verbond. Dit vervolg 
of extra congres was no-
dig omdat meer tijd no-
dig bleek voor overleg 
over de definitieve tekst-
voorstellen. Belangrijker 
was wellicht nog dat het 
HV-hoofdbestuur haar 
voorstel tot invoering van 
een Algemene Ledenver-
gadering (ALV) in no-
vember weliswaar aan- 

genomen kreeg, maar 
niet met de vereiste 
tweederde meerderheid. 
De hoofdbestuursvoor-
stellen van 18 maart hiel-
den rekening met de in 
november naar voren ge-
brachte bedenkingen en 
kritische kanttekeningen 
bij de voorgestelde in-
voering van een ALV.  Het 
bleek ruimschoots vol-
doende om nu de ver-
eiste tweederde meer-
derheid van de congres-
deelnemers te krijgen. 
Dat betekent dat het HV 
in het vervolg met een 
jaarlijkse algemene le- 

denvergadering zal wer-
ken. In principe kan elk 
HV-lid deelnemen aan 
een ALV en is daarin ook 
stemgerechtigd. Men 
hoeft zich niet tevoren 
voor een ALV aan te mel-
den. Aanmelden kan aan 
het begin van de verga-
dering. Ook is het vol-
gens de nieuwe spelre-
gels mogelijk dat stem-
gerechtigden andere 
leden in hun plaats vol-
macht geven, waarbij 
geldt dat een gevolmach-
tigde nooit meer dan 
twee stemmen mag uit-
brengen. 
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Rudy Kremer is 
M.A.-Consulent 
in het 
District Noord. - 

Orgaan-donatie hard nodig 
In oktober 1991 werd plotseling duidelijk 
dat mijn nieren niet meer werkten. Na 
een vergadering kreeg ik onderweg 
ademhalingsmoeilijkheden. Ik kreeg het 
benauwd en ben gestopt om ergens keel-
tabletten te kopen. Bij die winkel moest 
ik op de stoep uitrusten. Ik zag ook 
steeds minder. Later bleek dat door de 
hoge bloeddruk te komen. Thuis trof mijn 
dochter me bij de garagedeur aan. Die 
kon ik zelf niet meer dichtmaken. 
In het ziekenhuis bleek mijn bloeddruk 
explosief hoog. Ik had nog maar een 
nierfunctie van 3 procent. 
Achteraf gezien had ik in de periode 
daarvoor wel signalen gehad. Ik kon 
steeds minder, was gauw moe. Maar om-
dat dat proces zo geleidelijk ging, raakte 
ik daar min of meer aan gewend. En van 
nature ben ik iemand die graag doorgaat. 
Eenmaal in het ziekenhuis had ik twee 
dagen om te wennen aan het feit dat ik 
een ernstige kwaal had. En ik had een 
uur de tijd om te kiezen uit twge manie-
ren van dialyseren: drie keer ïn de week 
in het ziekenhuis heamodialyse, of regel-
matig gedurende de dag zelf dialyseren 
via het buikvlies. 
Dat dialyseren in het ziekenhuis had ik 
gauw bekeken. Je zag een zaal met men-
sen aan zo'n apparaat liggen. Al die men-
sen keken naar hetzelfde televisiepro-
gramma. Ik kreeg daar het beeld bij van 
één grote familie en van samen verjaarda-
gen vieren. Dat wilde ik in elk geval niet. 
Ik koos dus voor de methode van zelf 
doen. Dat ging ook steeds beter. Ik kon 
het op een gegeven moment ook als ik 
onderweg was met de auto. Het enige 
probleem dat ik dan had, was dat ik te 
weinig verval had om het vocht te laten 
weglopen. Dan zette ik de auto langs de 
kant en zocht een boom op. Ik had een 
grote vleeshaak bij me, hing die in de 
boom en zo creëerde ik de zwaartekracht 
die ik nodig had om mezelf te dialyseren. 
Je leven verandert natuurlijk wel. Veer-
tien dagen met z'n allen met de auto op 
vakantie zat er niet meer in. Alle materi-
aal dat ik voor die periode nodig had, 
zou niet eens in een auto kunnen. 
Mede op advies van mijn nefroloog heb 
ik me vrijwel onmiddellijk aangemeld  

voor transplantatie. Toen ik eenmaal op 
de lijst stond, heb ik maar drie maanden 
hoeven wachten op een transplantatie-
nier. Waarschijnlijk heeft dat te maken 
met mijn weefsel-type en bloedgroep. 
Helaas ging het die eerste keer mis. Een 
afschuwelijke tijd voor mijn gezin. 
Nadat ik weer uit het ziekenhuis was, heb 
ik eerst nog even heamodialyse gehad en 
ben vervolgens weer zelf gaan dialyse-
ren. Weer werd me geadviseerd om me 
aan te melden voor de transplantatielijst. 
Dat heb ik niet zomaar gedaan. Dat was 
toch een beslissing waarmee alle huisge-
noten het eens moesten zijn. Het heeft ook 
een tijdje geduurd voor het zover was. 
In november 1993 heb ik opnieuw een 
donor-nier gekregen. Dat is meteen goed 
gegaan. Er is geen enkele storing ge-
weest. Mijn nierfunctie is nu weer 60 pro-
cent, ik kan weer alles en ik werk dus 
weer volledig. 
In mijn directe omgeving is het aantal co-
dicil-dragers toegenomen. Mijn ziekte 
was de aanleiding daartoe. Maar meestal 
hebben mensen niet zo'n aanleiding en 
dan komt het er gewoon niet van. Zelf liep 
ik al vanaf 1986 met een codicil rond. 
Emotioneel was dat belangrijk voor mij. Ik 
zou anders misschien het gevoel hebben 
gehad een profiteur te zijn. Ik ben er geen 
voorstander van om de vraag van wel of 
niet orgaandonatie over te laten aan de fa-
milie van iemand die hersendood is. Die 
moet je daar niet mee opzadelen. 
Ik heb alle respect voor het proces waar 
nabestaanden doorheen gaan als er 
sprake is van orgaan-donatie. Dat zijn 
heel zware momenten. Daar hoort niet 
ook nog zo'n vraag bij, dat is de ver-
keerde vraag op het verkeerde moment. 
De oplossing is dus dat je zelf die indrin-
gende vraag op een veel eerder moment 
beantwoordt. Daarom vindt ik het com-
promis-voorstel van Minister Borst, 
waarin van iedereen een aantekening 
wordt gemaakt of hij wel of niet orgaan-
donor wil zijn, een hele goede. Zo krij-
gen in elk geval al die mensen die eigen-
lijk wel willen, maar die nooit aanleiding 
zagen om een codicil in te vullen, ook de 
gelegenheid deze belangrijke vraag 
te beantwoorden. 
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