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Alle ingezonden brieven staan in het teken van het interview met Jan Postma over 
de fusie tussen de HBB en de NCHB, in het oktobernummer van Van Mens tot Mens. 

Dozijn 
In Van Mens tot Mens 
van oktober vraagt de 
heer Postma zich met 
betrekking tot de fusie 
tussen de HBB en de 
NCHB af of de HBB een 
bouwcorporatie is ge-
worden zoals er dertien 
in een dozijn gaan. Ik 
kan daar bevestigend 
op antwoorden. In 'Wo-
nen op Leeftijd' (jaar-
gang 9 nr. 3) wordt de 
bouw aangekondigd 
van een wooncentrum 
in Heerde met 24-uurs-
zorg en 22 koopwonin-
gen. De makelaar ver-
telde ons dat we het wel 
kunnen vergeten om 
een appartement te hu-
ren, omdat in Heerde 
veel belangstelling is 
voor dit wooncentrum. 
Wat kopen betreft gaf 
hij ons ook weinig kans. 
Tussen de HBB en de 
gemeente Heerde zijn 
verkoopbepalingen 
overeengekomen, waar-
door mensen uit Heerde 
voorrang krijgen. Dit is 
naar ik meen niet ge-
oorloofd naar Europese 
regelgeving en dus aan-
vechtbaar. Maar iets an-
ders vind ik nog onbe-
grijpelijker. Heerde is 
een overwegend gere-
formeerd-hervormd 
dorp. Als Heerdenaren 
voorrang krijgen, hoe-
veel humanistisch ge-
tinte bewoners zullen 
dit wooncentrum gaan 
bevolken? Is het dan 
niet vreemd om een Hu-
manistisch huis te gaan 
bouwen in een zeer 
kerkelijke plaats en dan 
ook nog een voorrangs-
bepaling in te bouwen? 
Wij zijn meer dan veer-
tig jaar lid van Humani-
tas en hopen dat nog ja- 

ren te blijven. We vra-
gen ons echter wel af of 
lid blijven nog zin heeft 
als humanistische in-
stellingen hun best 
doen om humanistische 
kenmerken te laten ver-
dwijnen. 

W. Sudmeijer, Uithoorn 

Zelfstandigheid 
Ik ben het helemaal eens 
met de visie van Jan 
Postma en hoop van harte 
dat de fusie niet doorgaat. 
Zelf hoop ik nooit terecht 
te komen in een bejaar-
denoord of verpleeghuis 
en mijn zelfstandigheid te 
verliezen. Ik ben lid van 
de HSHB teneinde eventu-
eel terecht te komen in 
een inrichting met voorna-
melijk gelijkgezinde on-
godsdienstigen. Volgens 
berichten in de pers die-
nen bejaardenoorden bin-
nen vier jaar te verdwij-
nen. Ik ben bang dat ik 
dan in een verpleeghuis 
zal belanden. Met mijn 
gehoorhandicap mis ik 
veel mogelijkheden tot 
contact en vereenzaam ik. 
Gelukkig heb ik af en toe 
nog enige contacten bin-
nen Humanitas en het Hu-
manistisch Verbond. 

C. Sanderse, Middelburg 

Verplichting 
Waarde Postma, 
Jouw hartekreet in van 
Mens tot Mens van okto-
ber over de fusie tussen 
de HBB en de NCHB kan 
ik volledig onderschrij-
ven. Ik denk dat onze mo-
tieven ook overeenstem-
men met de strekking van 
wat de voorzitter in het-
zelfde nummer van Van 
Mens tot Mens schreef: 
Humanitas is een vereni- 

ging voor maatschappe-
lijke dienstverlening, die 
legt ons de verplichting op 
steeds opnieuw na te gaan 
aan welke vormen van 
maatschappelijke dienst-
verlening onze samenle-
ving behoefte heeft. Maar 
als we die verplichting 
voelen, dienen we ook 
over instrumenten te be-
schikken om ze in daden 
om te zetten. Dan moeten 
wij direct invloed kunnen 
uitoefenen op de gang 
van zaken in de samenle-
ving. Daar hoort ook huis-
vesting van bejaarden bij. 
Jarenlang zijn de HSHB en 
de HBB instrumenten ge-
weest waarmee we vorm 
konden geven aan dat 
stukje van de samenle-
ving. Wij meenden iets 
waardevols te bieden met 
onze opvattingen en inten-
ties. We wilden dat door 
de zaken zelf ter hand te 
nemen, want dat gaf ons 
recht van spreken. Als we 
iets aan de samenleving 
willen veranderen, dan 
moeten we ons niet steeds 
verder uit die samenle-
ving terugtrekken. Dat 
geldt ook voor het werken 
met geestelijk gehandi-
capten, allochtonen en in 
de jeugdhulpverlening. 
Op die terreinen zullen 
we de handen uit de mou-
wen moeten steken, an-
ders lopen we het gevaar 
door 'de buitenwereld' te 
worden beschouwd als de 
beste stuurlui, die aan de 
wal staan. Beste Postma, ik 
ben het met je eens: lang 
leve het humanistisch bal-
konnetje! 

Tijme van Grootheest 
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Vernieuwing Humanitas bezegeld 

`Klaar voor de volgende vijftig jaar' 
Is het belangrijk dat 

Humanitas vijf districten 
krijgt in plaats van 
tien gewesten plus 

enkele met gewesten 
gelijkgestelde groot-

stedelijke afdelingen? 
Dat bestuurders nog 
maar acht jaar deel 

mogen uitmaken van 
hetzelfde bestuur in 
plaats van desnoods 

levenslang? 
Dat de kandidaatstelling 

voor het hoofdbestuur 
van Humanitas helemaal 

ondersteboven is 
gegooid? Dat ook lande-
lijke werkstichtingen van 

Humanitas stemrecht 
krijgen op de AVA, 

de Algemene Vergade-
ring van Afgevaardigden? 

Discussies over statuten en huishou-
delijk reglementen kunnen heel 
vervelend zijn. Puntkomma-specia-
listen zijn het soms eindeloos on-
eens. Maar het blijkt ook mogelijk 
door de formele tekst heen te kijken 
en de aandacht te richten op de be-
doelingen daar achter. Dat is dit 
jaar gebeurd bij Humanitas. Het re-
sultaat is dat een aantal dringend 
gewenste vernieuwingen nu is vast-
gelegd in nieuwe statuten en huis-
houdelijke reglementen. 

Activeren 
Een van de voornaamste doelstellin-
gen was het versterken van de ver-
eniging door vernieuwingen op een 
aantal punten. De gedachte achter 
die vernieuwingen is het actiever 
maken van de vereniging. Daar is 
een aantal maatregelen op terug te 
voeren. Bestuurders mogen acht jaar 
laten zien wat ze kunnen, daarna 
moeten zij plaats maken voor ande-
ren, uitzonderingen daargelaten. Dat 
lijkt hard. Maar voor goede bestuur-
ders is binnen Humanitas plaats ge-
noeg, zoals voorzitter George Brou-
wer het stelde. Na acht jaar een 
nieuwe taak aanvaarden is veelal 
produktiever dan blijven zitten. Of, 
zoals de praktijk heeft geleerd, tot je 
geen opvolger meer vinden kunt... 

Overigens zorgde de AVA op voor-
stel van de afdeling Utrecht voor 
een overgangsbepaling: wie nu zit-
ting heeft in een afdelingsbestuur 
mag in ieder geval nog één keer 
worden herbenoemd voor een ter-
mijn van vier jaar. 
Stevige aandrang om actiever te 
worden gaat ook uit van de 
(nieuwe) bevoegdheid van dis-
trictsbesturen om in te grijpen als 
een afdeling twee of meer jaren 
achtereen te weinig activiteiten ont-
plooit of over te weinig bestuursle-
den beschikt. Dat opent de weg 
naar een aanpak van het probleem 
van de 'slapende afdelingen'. Voor-
taan kunnen districtsbesturen een 
slapende afdeling tijdelijk onder de 
hoede plaatsen van een afdeling 
waar meer leven in zit, tijdelijk be-
stuurders van buiten aan het werk 
zetten. Of zij kunnen voor korte tijd 
zelf de verantwoording nemen, tot 
bijvoorbeeld een ledenvergadering 
de afdeling doet herleven. 

Versterken 
De organisatie versterken betekent 
ook de organisatie minder versplin-
teren. Daarom verdwijnen de ge-
westen en daarmee de strikt aan 
één gewest gebonden consulenten. 
Elk district krijgt een manager, die 
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Positief 
`Natuurlijk, ik oordeel zeer posi- 
tief over deze algemene verga- 
dering', zegt voorzitter George 
Brouwer. 'Dit is de afronding van 
een lange, interne discussie bin- 
nen de vereniging, die zeven jaar 
heeft geduurd. Wij hebben nu 
een goede structuur met goede 
randvoorwaarden waarmee wij 
aan de weg kunnen timmeren. 
We zijn klaar voor een periode 
van op z'n minst vijftig jaar. Heel 
opvallend vind ik het dat wij voor 
het eerst sinds 25 jaar weer meer 
leden hebben. Op deze vergade-
ring was het punt van de be-
stuurstermijnen heel belangrijk. 
Wij als hoofdbestuur denken dat 
een beperkte zittingsduur van 
een bestuurslid de kwaliteit en 
de flexibiliteit van het bestuur 
vergroot. Als mensen te lang in 
een bestuursfunctie blijven zit-
ten, kan verkalking optreden. 
Nieuwe mensen nemen frisse 
ideeën mee. Ook over de intro-
ductie van het nieuwe logo ben ik 
positief. Zo'n logo is toch het 
smoel van de vereniging.' 

onder meer geacht wordt onder 
verantwoordelijkheid van het dis-
trictsbestuur leiding te geven aan 
de betaalde medewerkers. De con-
sulenten gaan per district samen-
werken. In het aantal uren onder-
steuning per provincie mag dat 
geen verschil maken. De winst zit in 
de specialisatie. 
Vervanging van de gewesten door 
districten betekent ook een samen-
bundeling van bestuurskracht. Min-
der mensen, minder vergaderen en 
dus meer tijd voor het werk - hoopt 
het hoofdbestuur. De lijnen worden 
korter, overdracht van bevoegdhe-
den van het hoofdbestuur aan de 
districtsbesturen brengt die be-
voegdheden dichter bij het 'grond-
vlak', de werkers in de afdelingen. 
Districtsbesturen worden geacht 

meer begrip te hebben voor lokale 
of regionale verhoudingen, voor 
wat plaatselijk belangrijk is. Het 
hoofdbestuur kan zich op deze wijze 
meer dan tot dusver richten op 
hoofdlijnen, op het strategisch be-
leid, op de ontwikkeling van de ver-
eniging op de langere termijn. 

Erkenning 
Humanitas kende tot dusver alleen 
`natuurlijke leden'. Stichtingen kon-
den geen lid worden en hadden dus 
ook in de AVA geen stem. Dat is nu 
veranderd. Besturen van landelijke 
stichtingen kunnen voortaan op ge- 

lijke voet met de afdelingen deelne-
men aan de AVA. Daarmee erkent 
de vereniging dat zij binnen het ge-
heel van de vereniging een belang-
rijke functie vervullen. 
Overigens gaat het op dit moment 
maar om twee stichtingen: de kin-
deropvang en de stichting Humani-
tas voor Dienstverlening aan Men-
sen met een Handicap (DMH), 
voorheen de verstandelijk gehan-
dicapten-zorg. 

Hoofdbestuur 
Een goed hoofdbestuur combineert 
deskundigheid met toewijding aan 

Inspirerend 
`Het is heel inspirerend om deze sfeer te proeven', oordeelt Janny Von-
keman, afgevaardigde van de afdeling Heuvelrug. 'Het gaat om de 
mensen en niet zozeer om het papier en de discussie. Het is het gevoel 
van verbondenheid. De vergadering op zich is niet al te boeiend. Maar 
de wandelgangen, het onderling motiveren, dat is voor mij belangrijk.' 
'Ik vond de vrijdagavond heel ontspannend', valt Hanni Ditmar haar bij. 
`Met de films over verstandelijk gehandicapten en de discussie daar-
omheen. Ik heb het gevoel dat wij veel meer kunnen doen aan het werk 
voor verstandelijk gehandicapten. Daar zijn verschillende soorten van 
zorg denkbaar. Elke vorm van actie is bruikbaar. Waar nodig moeten 
wij een netwerk van zorg om hen heen bouwen.' 
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Voorzitter George Brouwer (rechts) 
heeft een onderonsje met 
directeur Fred Nelen van het Lande-
lijk Bureau. Uiterst links hoofdbe-
stuurslid Marjan Duijm. 

de vereniging. Dat even-
wicht was wel eens zoek. 
Daarom is meer 
structuur gebracht 
in de kandidaat-
stelling: voorzit-
ter, secretaris en 
penningmeester 
worden voor-
taan be-
noemd op 
voordracht 
door het zit-
tende hoofdbestuur. De districten 
krijgen het recht acht leden van het 
hoofdbestuur voor te dragen en de 
overige vier leden worden weer 
(als deskundigen) voorgedragen 
door het hoofdbestuur. Onder de 
laatste vier één lid op voordracht 
van de ondernemingsraad. 
Voorzitter, secretaris en penning-
meester vormen samen met nog 
twee hoofdbestuurders het dage-
lijks bestuur. Tot dusver bestond 
dat dagelijks bestuur alleen in de 
praktijk, nu ook formeel. 

Duidelijkheid 
Een duidelijke doelstelling (niet 
veranderd), een duidelijke opzet 
van de organisatie (wel veranderd) 
en een duidelijke  presentatie van  

de vereniging naar de samenleving 
toe - dat is waar het hoofdbestuur 
naar streeft. 
Humanitas blijft zich inzetten voor 
mensen in de knel, die haar hulp 
vragen. Uitgangspunt voor het han-
delen blijft het algemeen-humanisti-
sche beginsel van medemenselijk-
heid en eerbiediging van de men-
selijke persoonlijkheid, zoals 
geformuleerd in artikel 2 van de 
oude èn de nieuwe statuten. 
Humanitas wil zich daarbij actiever 
op de samenleving richten. Invloed 

uitoefenen op de politiek, 
zonder partij te kiezen 
in politieke zin. Mee 
bouwen aan een sa- 
menleving die in alle 
opzichten menswaar- 
dig is, zonder te dis- 
crimineren, met re- 
spect voor de eigen 

waarde van ieder mens. 
De nieuwe statuten zijn 

daarvoor een uitste- 
kende basis. 

ERIK STIBBE 
HENK VLAIVIING 

Autonomie 
`Wij zijn een nieuwe afdeling die 
wij dankzij eigen initiatief van de 
grond hebben getild', zegt me-
vrouw Greet van der Veen, afge-
vaardigde van de afdeling Doe-
tinchem. Autonomie, stelt zij, is 
goed, maar dat kan alleen als de 
begeleiding vanuit centraal ni-
veau goed werkt. 'Ik constateer 
dat het Landelijk Bureau niet al-
tijd even goed functioneert. Wij 
zijn onvoldoende geattendeerd 
op onze mogelijkheden en te-
kortkomingen. Dat gebrek aan 
support heeft ons als nieuw be-
stuur heel veel energie gekost. 
Voortdurend hebben wij in Doe-
tinchem compromissen moeten 
zoeken om elkaar niet te laten 
vallen. Wij hebben onze proble-
men per brief kenbaar gemaakt 
aan het hoofdbestuur. Maar nu 
blijken drie bestuursleden daar 
niet van op de hoogte te zijn. 
Hoe kan zoiets gebeuren? Het 
hoofdbestuur is er voor ons. 
Door gebrek aan support zijn 
veel van onze bestuursleden te-
leurgesteld afgehaakt. Ik hoop 
dat de begeleiding door het Lan-
delijk Bureau beter zal worden.' 
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Saai 
`Laten wij maar oppassen dat het lage het hoge niet controleert', zegt 
Ernst Scholer, afgevaardigde van de afdeling Heuvelrug. 'Dat risico zie 
ik opdoemen door de afwijzing van het amendement van de afdeling 
Utrecht op het voorstel voor wijziging van de statuten. Afdelingen heb-
ben nu voor hun jaarverslag bepaalde goedkeuring nodig van het 
hoofdbestuur. Als je echt vindt dat afdelingen autonoom zijn, laat ze dan 
binnen wettelijke normen hun gang gaan. We kunnen als Humanitas 
beter invulling geven aan het compagnonschap tussen afdeling en 
hoofdbestuur. In de praktijk lukt dat ook wel zonder regels voor con-
trole te bedenken. Volgens mij zijn er dingen die belangrijker zijn. De 
komende jaren zullen er binnen Humanitas nog grote vraagstukken aan 
de orde komen. Zoals over sponsorloterij: is dat een verlengstuk van 
Humanitas of niet? En is Humanitas wel of geen organisatie van vrijwilli-
gers? Dit soort discussies zal je met elkaar moeten voeren. 



Humanitas krijgt een nieuw gezicht 
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5 november 1994, een 
ochtend vol beslissingen 

is bijna voorbij. De 
nieuwe statuten en huis-
houdelijk reglementen 

zijn aanvaard, met enkele 
wijzigingen op onderde-

len die de hoofdlijnen 
niet aantasten. Humanitas 

zal voortaan bestaan uit 
afdelingen, districten, 

landelijke werk- of pro-
jectgroepen en stichtin-

gen. Het hoofdbestuur 
blijft de overkoepeling, 

ondersteund door het 
Landelijk Bureau. 

Maar dan gebeurt er nog 
iets. Op de drempel van 

het vijftigjarig bestaan 
van Humanitas krijgt de 

vereniging een nieuw 
`gezicht'. Pensioen voor 

het gezinnetje met het 
helpende, betuttelende, 
beschermende, bevoog-

dende, verfoeide maar 
ook zo vertrouwde 
`handje' er achter. 

Humanitas krijgt een 
nieuw vignet. 
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Eric Ezendam van het bureau Loco-
motive is de ontwerper. Samen met 
mede-directeur Thijs Riechelmann 
laat hij de zaal vol afgevaardigden 
zien hoe het oude vignet is onder-
graven door wildgroei. Versies van 
het vignet van tien jaar, twintig jaar, 
dertig jaar oud die door elkaar wor-
den gebruikt omdat zuinige be-
stuurders geen papier met verou-
derde vormgeving willen weg-
gooien. Op zich aardige variaties 
met dakjes, afwijkende plaatsing in 
een blokkenrij, open letter, de 
naam rechtop of cursief, er was 
geen eenheid meer te vinden in de  

verscheidenheid van vormen en 
toepassingen. 
De boodschap was duidelijk: zet het 
oude zó radicaal over boord dat 
vermenging van oud en nieuw niet 
meer mogelijk is. Breng daarna de 
saamhorigheid op om samen één 
nieuwe vorm te accepteren en de 
eenheid van de vereniging te stel-
len boven de behoefte binnen die 
eenheid weer iets aparts te willen 
doen. We zijn allemaal Humanitas, 
elk op eigen wijze maar samen ach-
ter één 'vlag'. 
Die vlag vertoont een stevige letter 
H, waarin twee gezichten opdoemen. 
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Het handje 
`Ik vond dat handje toch zo 

mooi', zegt Marjan van Eijck, 
afgevaardigde van de afdeling 
Hoekschewaard. 'Het houdt de 
wind tegen. Meer heb je niet 

nodig.' Zij wacht met de andere 
afgevaardigden gespannen de 
onthulling van het nieuwe logo 
af. 'Je kunt de keuze van een 

nieuw logo helemaal verkeerd 
doen', legt Peter van Agteren, 
lid van het hoofdbestuur, uit. 

`Dan heb je veel geld uitgege- 
ven voor een verkeerd logo.' 

`Als Humanitas bekend wil staan 
als een actieve vereniging met 
enthousiaste vrijwilligers, moet 

dat blijken uit de huisstijl', 
doceert Eric Ezendam van het 

reclamebureau Locomotive, de 
ontwerper van het nieuwe logo. 
`Niet zozeer het gezin staat cen- 

traal, maar de mens. 
Moet je daarom van die hand 

af? Wij vonden van wel.' 
`Ik word nu toch wel 

nieuwsgierig', 
zegt Marjan van Eijck. 

Even later wordt het nieuwe 
logo zichtbaar, de dik 

aangezette letter H met 
daarin twee naar elkaar 
toegewende gezichten. 

`Ik vind dit heel verrassend', 
vervolgt Van Eijck. 'In het begin 
hield ik mijn hart vast, want ik 

zag een hele koele zakelijkheid. 
Maar als ik nu kijk vind ik het 
logo heel mooi. Ik ben blij dat 
de kleur blauw gehandhaafd 

blijft. Dat geeft een stuk 
herkenbaarheid. Het gaat 

bovendien heel duidelijk om 
mensen. En ik denk dat dit logo 

het ook goed doet onder het 
kopieerapparaat.' 

Niet duidelijk man, vrouw, jong of 
oud, maar in de eerste plaats mensen 
die zich naar elkaar toe keren. Heel 
Humanitas dus. Het vig-
net past boven het 
nieuwe briefpapier, 
boeit de kijker in een 
licht aangepast blauw op 
de televisie, geeft aanlei-
ding tot een vernieuwde 
vormgeving van veel 
drukwerk en een nieuwe collectie 
Promotie-artikelen. De ontwerpers 
presenteren het nieuwe vignet in 
combinatie met een nieuwe belette-
ring: de naam helder neergezet met  

ruimte tussen de letters, de eerste en 
de laatste letter iets vergroot. Huma-
nitas letterlijk op twee stevige poten 
neergezet. In een nieuwe letter, 
vriendelijk, modern en apart: de Gal-
liard. 
Aan het eind van de presentatie 
blijkt ook de vlag met het nieuwe 
ontwerp present. De afgevaardigden 
krijgen een draagdoos mee met 
voorbeelden van het nieuwe druk-
werk. En naast de borden voor de 
lunch verrast een bonbondoosje met 
het nieuwe vignet (en twee bonbons 
er in) de deelnemers aan de AVA. 
Nog steeds is de klacht dat de naam 
Humanitas bekend is, maar dat veel 
buitenstaanders niet weten welke 
lading door onze vlag wordt ge-
dekt. De slogan Humanitas helpt 
mensen heeft daar acht jaar lang al 
enige duidelijkheid in gebracht. 
Die zin is zeker nog niet versleten, 
maar kan ook aanleiding geven tot 
misverstanden. Humanitas kan niet 
iedereen met alles helpen. Er zijn 
grenzen. 
Kenmerk van alles wat Humanitas 
doet is haar aandacht voor mensen. 
In alle werkvormen, zowel in het 
professionele als in het vrijwilli-
gerswerk. Uit die gedachte is een 
nieuw motto voortgekomen, bij uit-
stek geschikt voor het jaar waarin 
Humanitas de eerste halve eeuw 
van haar bestaan gaat vieren. 
Dat jaar gaat Humanitas in onder de 
slogan: 
Humanitas 50 jaar aandacht 
voor anderen. 
Aandacht voor ouderen, voor jon-
geren. Voor mensen dichtbij, in de 
eigen woon- en leefomgeving en 

aandacht voor mensen 
ver weg, mensen die 
onze aandacht waard 
zijn omdat het óók men-
sen zijn. 
Humanitas is aandacht 
voor anderen. Omdat 
het werk van Humanitas 

gericht is op mensen, niet op statis-
tieken of urenbriefjes. Aan de hele 
vereniging om dát wáár te maken. 

ERIK STIBBE 

Zet het oude 

radicaal 

overboord 
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Plaatselijke besturen willen 
behoud 'H' in ouderenhuisvesting 
Ze kwamen op 29 november met 
meer dan zestig uit alle windstreken 
naar Utrecht, om op uitnodiging van 
de drie humanistische ledenorganisa-
ties te praten over de mogelijke con-
sequenties van de voorgenomen fu-
sie tussen de HBB (Humanistische 
Bouwstichting Bejaardenhuisvesting) 
en de NCHB (Nederlandse Centrale 
voor Huisvesting van Bejaarden) over 
de positie van de plaatselijke stichtin-
gen. Het gesprek ging vooral over de 
waarde van een humanistische visie 
op de zorg voor ouderen en de mo-
gelijkheden voor die visie als het in-
derdaad tot de fusie komt. 
Eén conclusie overheerste het hele, 
zeer levendige gesprek: de invloed 
van het humanisme mag niet verdwij-
nen uit de HBB-huizen. 
De huisvesting voor ouderen moet 
bewoners twee zekerheden bieden: 
een veilig dak boven het hoofd en 
goede zorg in een vertrouwde omge-
ving. Humanisten wilden daarbij net 
zo goed het gevoel hebben 'onder el-
kaar' te zijn als katholieken of prote-
stanten. Daarom kwamen er humanis-
tische tehuizen, het A.H. Gerhardhuis 
als eerste. De HSHB werd opgericht 
om die tehuizen tot stand te brengen. 
In de eerste jaren was het meestal 
mogelijk de toegang tot het wonen in 
een humanistisch huis inderdaad te 
reserveren voor leden van de drie 
'constituerende organisaties' van de 
HSHB. De vergrijzing sloeg echter 
toe. Er kwamen inclicatiecommissies 
en verhuizen naar 'de verzorging' 
werd lastiger. Gemeenten bepaalden 
wie wel in aanmerking kwam en wie 
(nog) niet. Kiezen voor een humanis-
tisch (of ander) huis werd geleidelijk 
aan het uitspreken van een voorkeur. 
Soms lukte het, soms niet. Urgentie 
werd belangrijker dan identiteit. 
De eerste jaren werkte de HSHB bij 
de bouw van voorzieningen samen 
met de NCHB. Sinds 1966 werkt de 
HSHB met een eigen dochter: de Hu-
manistische Bouwstichting Bejaarden- 
huisvesting (HBB). De globale taak- 
verdeling: de woningbouwcorporatie 
HBB zorgde voor de techniek van 
bouw en beheer, de HSHB voor de 
ideële kant. 
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De wenselijkheid van de 
voorgenomen fusie van 
de HBB met de NCHB 
is discutabel, vinden 
vertegenwoordigers 

van Humanitas, 
het Humanistisch 

Verbond en De Vrije 
Gedachte in de besturen 

van wooncentra, 
verpleeg- en 

verzorgingshuizen van 
de HSHB\HBB. 

Voornaamste bezwaar: 
twijfel aan het behoud 
van de humanistische 

identiteit van de huizen. 
En die identiteit stellen 
de vertegenwoordigers 
van de drie organisaties 

op hoge prijs. 

Schaalvergroting 
Volgens plaatselijke bestuurders zijn 
er al geruime tijd aanwijzingen dat 
de HBB de humanistische identiteit 
wilde loslaten. Ook de door de poli-
tiek gewenste schaalvergroting in de 
ouderenhuisvesting werkt in die rich-
ting. Provincies hebben liever te ma-
ken met een klein aantal deskundige 
besturen dan met een veelheid van 
goedwillende vrijwilligers. En, zoals 
een aantal aanwezigen constateer-
den, de plaatselijke afdelingen van 
de constituerende organisaties heb-
ben vaak moeite mensen met vol-
doende deskundigheid te vinden. 
Om de noodzakelijke deskundigheid 
te waarborgen wordt daarom de laat-
ste jaren steeds vaker een beroep 
gedaan op 'buitenstaanders' met een 
humanistische kijk op de zaken. 
Over de voorgestelde fusie als zoda-
nig zijn de meningen verdeeld. Voor- 

standers achten de fusie tussen HBB 
en NCHB noodzakelijk om zakelijk te 
overleven. Sommige stichtingsbe-
stuurders denken dat het humanisme 
daar zelfs bij gebaat kan zijn als aan 
een aantal voorwaarden wordt vol-
daan. Anderen vroegen zich af of er 
nog ruimte is voor voorwaarden, ge-
zien de vaart waarmee de fusie wordt 
doorgezet. De HBB is al verhuisd naar 
een gebouw waarin nog voldoende 
ruimte beschikbaar is om, als alles 
doorgaat, ook de NCHB onder te 
brengen. Nog voor de pas ingestelde 
raad van commissarissen kon worden 
geïnstalleerd is de pers al over de fu-
sievoornemens geïnformeerd. 
Freek Snel, oud-directeur van verzor-
gingstehuizen, acht de argumenten 
van de HBB erg ondoorzichtig en stelt 
aan de orde dat partner NCHB over 
het algemeen een verouderd bezit 
heeft en vreest dat de NCHB de HBB 
zal 'opeten'. Zijn vraag: heeft de HBB 
ook andere partners gezocht? 

Geef de HSHB terug! 
`Goede regels voor de eigen bele-
vingssfeer en respect voor elkaars 
identiteit, hoe hou je dat in stand?' 
vroeg een afgevaardigde uit Coevor-
den zich af. 'Het humanistische uit-
gangspunt vertalen in praktische re-
gels', klonk het uit Zwolle. 'Terug 
naar de HSHB als koepel, waar je sa-
men over beleid kan praten' stelde 
Freek Snel voor. 'Geef ons de HSHB 
terug als zelfstandige organisatie, die 
kan zorgen voor voortgaande ontwik-
keling van een humanistisch zorgcon-
cept en voor werving, deskundig-
heidsbevordering en ondersteuning 
van de vrijwilligers. Besef dat vrijwil-
lige bestuurders weinig kosten en 
veel kunnen doen. Geef ons de HSHB 
terug inclusief contribuanten, het 
door hen opgebouwde vermogen en 
een door de drie humanistische orga-
nisaties benoemd bestuur.' De con-
clusies waren duidelijk. Commissa-
rissen, stichtingsraad en HBB-bestuur 
kunnen er hun voordeel mee doen. 

ERIK STIBBE 



Ieder mens heeft waarde. Dat kunnen we nu wel zeggen, maar hoe-
veel waarde hecht de samenleving aan langdurig werklozen, jon-
geren met een tekort aan opleiding, ouderen die de betaalde baan 
achter zich laten? Hoeveel waarde hecht de samenleving aan men-
sen zonder dak boven het hoofd, aan ex-psychiatrische patiënten, 
aan de vluchteling uit Somalië of voormalig Joegoslavië? 
Humanitas is opgericht vanuit een visie die de eigen waarde van 
ieder mens erkent. Maar daar komt iets bij: Humanitas wil naast de 
mensen staan als ze voor de samenleving 'waardeloos' dreigen te 
worden. Mooi gezegd, maar hoe geven we daar inhoud aan...? 

Ieder mens 
heeft waarde Hoor de Voorzitter 

De samenleving wordt harder. Dat 
kunnen we allemaal constateren, in ei-
gen omgeving. Individualisering is de 
erkenning dat ieder mens op zich van 
waarde is. Vrouwen zijn niet langer het 
verlengstuk thuis van bijbehorende 
mannen met een baan. In onze mo-
derne samenleving hebben ze het 
recht te kiezen voor een betaald werk. 
Als er kinderen zijn hebben man en 
vrouw het recht om een beroep te 
doen op kinderopvang en regelen ze 
de opvang verder met hun partner. 
We zien het bij jongeren die om de 
een of andere reden als `kansarm' zijn 
aangemerkt. Als de zelfredzaamheid 
onvoldoende is, heeft de samenleving 
de plicht daar extra aandacht tegen-
over te stellen. Het alternatief is dat de 
zelfredzaamheid zich bij gebrek aan 
andere kansen ontwikkelt in criminele 
richting. Of in vormen van zelfdestruc-
tie, de vlucht in drugs. Wat kunnen we 
daar tegenover  stellen? 
We leven langer. We blijven langer 
gezond. Toch zijn mensen vanaf hun 
65e in veel opzichten buitengesloten. 
Zeker, ze mogen goedkoper reizen, 
goedkoper naar concert en theater, 
goedkoper op vakantie (mits buiten 
het seizoen). Maar mogen ze ook nut-
tig blijven voor de samenleving, in ei-
gen tempo, met hun eigen kwaliteiten? 
Het is een opdracht voor een instelling 
als Humanitas daar aan te werken. Na-
tuurlijk, Humanitas kan er maar weinig 
aan doen om banen te scheppen. Daar 
staat tegenover dat Humanitas er veel 
aan kan doen om mensen een plaats in 
de samenleving te geven die hun ei-
gen waarde erkent. Dat heeft maar 
voor een deel te maken met geld. Ik 
geef toe: de samenleving drukt de  

waarde van een functie uit in de 
hoogte van het loon. Maar dat is niet 
meer dan een deel van het verhaal. De 
waarde van werk zit ook in de mate 
van waardering. In de sociale contac-
ten, in de klop op de schouder. In de 
erkenning dat het werk zinvol is, dat 
het nut heeft voor anderen. 
Dat is de waarde van werk, ook als er 
helemaal niets voor wordt betaald. De 
waarde van vrijwilligerswerk voor de 
samenleving en voor de vrijwilliger 
zelf. Natuurlijk mag vrijwilligerswerk 
geen betaalde banen verdringen. 
Maar de samenleving heeft niet alleen 
behoefte aan betaalde banen. Al ken-
nen we formeel in Nederland geen 
`basisinkomen', geen werk is geluk-
kig ook niet hetzelfde als geen geld. 
Dat geeft mensen ruimte om dingen te 
doen, die maatschappelijk waardevol 
zijn. Soms zonder enige bijkomende 
gedachte aan betaald werk. Soms met 
het bijkomende nut om werkervaring 
op te doen die meetelt bij het zoeken 
naar een betaalde baan. 
Soms gaat het bij Humanitas ook al zo. 
Bij Humanitas Onder Dak in Enschede 
bijvoorbeeld, waar goed opgeleide 
vrijwilligers helpen bij de maatschap-
pelijk opvang tot ze betaald in hun 
vak aan het werk kunnen. Ook elders 
in het land beginnen mensen vaak als 
vrijwilliger in de hoop dat er later een 
betaalde baan uit te voorschijn komt. 
Humanitas moet de durf hebben pro-
jecten op te zetten die er vooral op 
zijn gericht mensen dingen te laten 
doen die maatschappelijk nut heb-
ben, die ze de kans bieden sociale 
contacten op te bouwen en te onder-
houden en zelfvertrouwen op te bou-
wen. De winst in het gevoel van ei- 

genwaarde is het hoogste loon dat we 
in die situatie kunnen betalen, naast 
een redelijke vergoeding van reëel 
gemaakte onkosten. 
Humanitas zou de komende jaren pro-
jecten in deze sfeer moeten ontwikke-
len voor de groepen die het meest in 
de knel zitten. Welke groepen dat zijn 
kan per plaats verschillen. Ieder ar-
beidsbureau, iedere sociale dienst 
moet daar informatie over kunnen ge-
ven. Soms is er subsidie bij nodig. 
Dan is het goed een stevige relatie op 
te bouwen met de gemeente, met de 
wethouder die de sociale zorg 'onder 
zich heeft'. Ook via de Arbeidsvoor-
ziening zijn er soms mogelijkheden, 
al vraagt het inventiviteit en doorzet-
tingsvermogen om er uit te halen wat 
er in zit. Alleen al de inzet daar aan te 
werken kan voor mensen zonder 
baan een belangrijke stuk ervaring 
betekenen. 
Zolang voor één open plaats vaak 
meer dan honderd kandidaten staan 
te dringen heeft het weinig zin om te 
roepen dat mensen meer moeten sol-
liciteren. Zolang er te weinig banen 
zijn is het onzin kostwinners ver-
meende voordelen te ontnemen om 
de partner te dwingen óók betaald 
werk te zoeken. 
Het kabinet wil werk, werk en nog 
eens werk. Helemaal mee eens. Al-
leen: dat hoeft niet altijd betaald werk 
te zijn. 
Laten we er niet te veel over praten. 
Laten we proberen er wat aan te doen. 
Ideeën zijn welkom. Het hoofdbestuur 
van Humanitas zal er graag achter 
gaan staan als de ideeën zinvol zijn. 

GEORGE BROUWER 
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Protocol 
In Engeland zijn de nieuwste inzichten voor hormonale 
en chirurgische behandeling uitvoerig gepresenteerd. 
Belangrijk voor de omgang met transseksualiteit in de 
toekomst is de formulering van een nieuw, internatio-
naal protocol voor de behandeling, de 'Standards of 
Care'. Ook vanuit een humanistische visie is dit een ui-
terst belangrijk document: het beschrijft de ethiek en de 
strenge voorwaarden waaraan cliënten moeten voldoen 
voor kan worden ingegaan op de wens tot geslachtswij-
ziging. Het blijkt dat psychiatrische behandelcentra en 
verzekeraars dringend behoefte hebben aan een der-
gelijk protocol. De oude versie dateert uit 1981. Een ge-
actualiseerde versie kan in 1996 gereed zijn. 

Transseksualiteit: 
Humanitas uniek 

Ieder mens heeft het 
recht zichzelf te zijn. Dat 

typisch humanistische uit-
gangspunt is ook aan de 

orde als mensen twijfelen 
aan hun `gender-identi-

teit', het geslacht waartoe 
zij op grond van uiterlijke 
kenmerken behoren. Hu-
manitas is bereid mensen 
bij te staan die met deze 

twijfel worden geconfron-
teerd. Zij hebben grote 

behoefte aan psycho-so-
ciale begeleiding. 

In Nederland is maar één 
maatschappelijk werker 
die zich hier volledig op 

heeft gespecialiseerd: Pe-
tra Klene van Humanitas. 

Onlangs was zij in 
Engeland voor een confe-
rentie met meer dan vijf-

tig vakgenoten uit heel 
Europa, Amerika en 

Australië. Een uitleg. 
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Naast alle bemoeienissen van de 
medische kant is ook de sociale 
kant van een transseksuele rolwis-
seling uitvoerig aan bod gekomen. 
Hoewel transseksuelen in Neder-
land nog niet echt zijn geaccep-
teerd, is er in ons land wel een be-
hoorlijke mate van tolerantie en is 
het als verschijnsel bespreekbaar. 
In andere landen is een dergelijke 
tolerantie nog ver te zoeken, al 
heeft een aantal Europese landen 
rondom transseksualiteit inmiddels 
`liberale' wetten aangenomen. 
Somber is het beeld dat uit het psy-
chiatrische werk- 
veld komt. Sek-
sueel gedrag en 
seksualiteit sa-
men met identi-
teit werden in 
pathologische 
hokjes geplaatst vanuit een Engels-
Amerikaanse culturele basisge-
dachte. Transseksuelen die zich 
man voelen, maar de uiterlijke ken-
merken van een vrouw hebben, be-
horen zich na een geslachtsveran-
dering alleen seksueel te oriënte-
ren op mannen. Mannen die 
transseksueel zijn, horen zich na 
operatie dus op vrouwen te oriënte-
ren. Lesbisch of homoseksueel ge-
drag, dat veel voorkomt bij behan-
delde transseksuelen, vindt men uit 
den boze. Ook worden cliënten met 
genderproblemen, die voorafgaan- 

de aan de behandeling aan homo-
seksueel gedrag en relaties de 
voorkeur gaven, nauwelijks in be-
handeling genomen. Het hebben 
van zelf verwekte of gebaarde kin-
deren kon eveneens een reden 
voor afwijzing zijn. 
In Nederland denken we gelukkig 
ruimer over seksueel gedrag en sek-
suele voorkeur voorafgaand aan en 
na de geslachtsverandering en wordt 
de (seksuele)identiteit, de Gender 
van de cliënt, belangrijker gevonden. 
Dat transseksuele cliënten vaak eigen 
kinderen hebben, vraagt juist de in-

tensieve steun die 
wij vanuit Huma-
nitas trachten te 
bieden, via zelf-
hulpgroepen voor 
de familie en het 
spreekuur voor 

familieleden van transseksuelen. Het 
blijkt dat veel mensen grote proble-
men hebben met hun `gender-iden-
titeit', maar niet transseksueel blij-
ken te zijn en dus ook niet in aan-
merking komen voor operaties. Ook 
deze groep verdient echter begelei-
ding en steun. 

Kinderen 
Transseksuele gevoelens kunnen 
op iedere leeftijd manifest worden. 
Maar voorzichtig: Het persistent 
dragen van meisjeskleding door 
jongetjes is meestal van voorbij-
gaande aard en zeker geen crite-
rium dat deze kinderen transseksu-
eel zijn. Overdreven jongensachtig 
gedrag van meisjes is al evenmin 
een garantie dat ze later lesbisch of 
man willen zijn. 
Als blijkt dat kinderen inderdaad 
transseksueel zijn, kan de behande-
ling met toestemming van de ouders 
al ruim voor het 18e jaar plaatsvin-
den. Daardoor is de prognose van 
de behandeling aanmerkelijk posi-
tiever dan wanneer op latere leeftijd 
wordt ingegrepen. Over het alge-
meen gaat men in Nederland echter 
niet voor het 18e jaar over tot chirur-
gische behandeling. 

PETRA KLENE 

Homoseksueel of 
lesbisch gedrag vindt 

men uit de boze 
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Multi-culturele samenleving 

Remedie 
tegen racisme 

verplichting 
'Als je zoals Humanitas streeft naar zelfverwerkelijking in de samenle-
ving, heb je de verplichting om dat uitgangspunt te vertalen in actie', 
zegt Nelen. 'Dat hebben we vertaald in projecten voor asielzoekers, 
maar ook voor transseksuelen. Want die kun je beschouwen als een 
autochtone minderheid waarvoor in het traditionele circuit van de zorg 
weinig opvangmogelijkheden bestaan. We proberen onze inspannin-
gen voor een multi-culturele samenleving ook te weerspiegelen in ons 
personeelsbeleid en in de samenstelling van het hoofdbestuur. On-
langs plaatsten wij een advertentie waarin wij afdelingsmanagers 
vroegen voor districten. Daarin vermelden wij nadrukkelijk dat bij ge-
lijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een allochtoon.' 

De leuke kant van 
een multi-culturele 
samenleving: 
Antilliaans carnaval 
in juli in Rotterdam. 
Dit evenement trekt 
jaarlijks honderd- 
duizenden bezoekers 
van elke kleur. 

en democratie. Deelnemers waren 
talrijke organisaties uit het maat-
schappelijk middenveld. De centrale 
vraag was wat voor actie er onderno-
men dient te worden tegen discrimi-
natie, intolerantie, racisme en vreem-
delingenhaat. 'Dan praat je over ge-
volgen', zegt Nelen. 'De oorzaak 
daarvan is dat wij in vijftig jaar niets 
hebben geleerd. Wij konden in de 
Tweede Wereldoorlog zien waar fas-
cisme en racisme toe kunnen leiden. 
Door zulke oorzaken zijn nu wereld-
wijd 17 miljoen mensen op de vlucht. 
Die zoeken elders hun heil, ook in 
Nederland. Daar heb je geen invloed 
op. Uit medemenselijkheid bied je 
die mensen de helpende hand. Maar 
je moet tegelijk oog hebben voor de 
belangen van je samenleving en je 
beperkingen onderkennen.' 
Hoewel het om een Europese confe-
rentie ging, ontbreekt het aan een 
gezamenlijke visie over intolerantie 
ten opzichte van mensen uit andere 
culturen. Er waren op de conferentie 
zelfs organisaties uit landen met een 
dubieus imago, zoals Turkije en Slo-
wakije, naties die vaak in verband 
worden gebracht met schendingen 
van rechten van minderheden. 
`Sommigen landen moeten nog be-
ginnen, terwijl andere naties, zoals 
Nederland, al heel ver zijn', vervolgt 
Nelen. 'Veel landen hebben nog niet 
eens organisaties die zich opwerpen 
voor de belangen van minderheden, 
zoals bij ons het Landelijk Bureau Ra-
cismebestrij ding of het Bureau Ge-
lijke Behandeling. De erkenning dat 
intolerantie en discriminatie gevaar-
lijk zijn, die is er wel. Maar de be-
reidheid tot actie moet nog groeien. 
Vaak ontstaat racisme uit onwetend-
heid. Waarom is er niet wat meer 
aandacht voor de leuke kanten van 
een multi-culturele samenleving, zo-
als de verscheidenheid aan muziek 
en eten? Het geeft letterlijk kleur aan 
de samenleving. Op de conferentie 
sprak iemand die in Warschau was 
geweest, een cultureel gezien zeer 
homogene stad. Maar zij is zo saai, zo 
kleurloos en bedrukt.' 

HENK VLAMING 

In sommige Europese 
landen staat de aanpak 

van racisme en intoleran-
tie nog in de kinder-

schoenen. Maar het besef 
dat er iets moet gebeuren 

is er tenminste wel. Dat 
constateerde Fred Nelen, 
directeur van Humanitas. 
Hij bezocht in november 

een Europees congres 
over racisme-bestrijding. 
`Er moet aandacht komen 

voor de leuke kant 
van de multi-culturele 

samenleving.' 

'Als je alle mensen door elkaar zou 
mengen, zou dat dan per saldo voor-
deel opleveren?' zegt Fred Nelen.' 
Ik denk dat het winst zal geven. 

Want nu heerst er angst voor mensen 
die ergens anders vandaan komen. 
De meerwaarde van de multi-cultu-
rele samenleving komt weinig in 
beeld. Terwijl juist dat bij uitstek de 
remedie is tegen negatieve sympto-
men zoals racisme, intolerantie en 
discriminatie. Alleen door communi-
catie kunnen wij de kloof tussen au-
tochtonen en allochtonen overbrug-
gen.' Door te laten zien wie je bent. 
Als je elkaar niet kent, ervaar je el-
kaar als concurrenten die elkaar be-
dreigen op de huizenmarkt en de ar-
beidsmarkt.' 
Humanitas was uitgenodigd voor een 
congres in het Europees parlement in 
Straatsburg onder de titel Europa te-
gen discriminatie, waken over vrijheid 
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De Vereniging Weezenkas 
We bevinden ons in de 

jaren van jubilea en 
herdenkingen: 25 jaar 
HIVOS, 40 jaar HSHB, 

50 jaar bevrijding, 50 jaar 
Humanitas. Er is nog een, 

voor velen helaas 
onbekende, 100-jarige in 
de familie: de vereniging 
Weezenkas. Het was een 

voorloper van een 
bijstandfonds aan 

achtergebleven gezinnen 
van arbeiders. 

In 1995 is het 100 jaar 
geleden dat A.H. Gerhard 
de Vereniging Weezenkas 

oprichtte. Gerhard 
behoorde ook tot de zoge-

naamde twaalf apostelen 
van de SDAP. 
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Hij was een rode schoolmeester, die 
zich geheel inzette om de levensom-
standigheden van de arbeiders in zijn 
tijd te verbeteren. Zijn ideeën publi-
ceerde hij in het blad De Dageraad. 
Daarin kregen allerlei vrijdenkers de 
mogelijkheid om hun ideeën wereld-
kundig te maken. Vrijdenkers onttrek-
ken zich aan de dogmatiek en aan de 
plichten die een kerk haar leden op-
legt. In de tweede helft van de vorige 
eeuw stapten velen bewust uit de kerk 
om zich van deze druk te bevrijden. 
Veel nieuwe ontwikkelingen zijn via 
publikaties in De Dageraad begon-
nen. Zowel socialistische als liberale 
stromingen en ook de eerste vakbon-
den ontstonden in die tijd. Aan deze 
ontwikkeling zat voor de uit de kerk 
getreden arbeiders een grote moei-
lijkheid vast. Bij ontslag, ziekte of 
overlijden van de kostwinner kon het 
gezin in de problemen komen, want 
op steun van diaconie of armenzorg 
behoefde men niet te rekenen als 
men zijn eigen weg ging. 

Fondsen 
Uit solidariteit ging men over tot het 
stichten van allerlei fondsen: een bij-
standskas, een ziekenkas, een wedu-
wenkas enz. Zo ontstond er ook een 
weezenkas, bijeengebracht met cen-
ten en stuivers. Doel was de wezen 
van de leden te behoeden voor ar-
moede en bedelarij en tevens de ver-
zorging en opvoeding van deze pupil-
len op zich te nemen tot het moment 
dat zij hun eigen kost konden verdie-
nen. Het was toen geen rijkdom voor 
deze kinderen, maar men voorkwam 
situaties zoals door Andersen be-
schreven in zijn verhaal Het meisje 
met de zwavelstokjes, of door Heijer-
mans in Op hoop van zegen. 
Fondsen verdwenen, fondsen fuseer-
den, maar de Weezenkas is blijven 
bestaan na samengaan met anderen. 
Op zeker moment was de Weezenkas 
zelfs de enige eigenaar van een ver-
zekeringsmaatschappij met de naam 
Aurora. Dat betekent dageraad. 
Aurora groeide voorspoedig en werd 
na de Tweede Wereldoorlog opgeno-
men in andere verzekeringsmaat-
schappijen. Het in Aurora gekweekte  

vermogen kwam weer vrij voor de 
vereniging Weezenkas en werd des-
kundig belegd. Een ander deel van 
het vermogen kwam later vrij via pro-
fessor De Winter, directeur van Au-
rora. Met dat bedrag, twee miljoen 
gulden, werd in 1968 HIVOS (het Hu-
manistisch Instituut voor Ontwikke-
lings-Samenwerking) opgericht. 

Weezenkas nu 
De vereniging Weezenkas bestaat 
nog steeds en heeft leden. Er zijn ook 
(half-)wezen die gesteund worden. 
Gedurende de laatste jaren is er zo'n 
25.000 gulden per jaar uitgekeerd. 
Ook in deze tijd kan het overlijden 
van de kostwinner(-ster) van een ge-
zin ernstige moeilijkheden opleveren 
voor de achterblijvenden. Is men lid 
van de vereniging Weezenkas, dan 
zal deze vereniging bijspringen zodat 
de kinderen niets behoeven te ontbe-
ren en normaal hun gewenste oplei-
ding of studie kunnen voortzetten. Al-
lerlei tegemoetkomingen zijn dan mo-
gelijk. In de informatiefolder van de 
vereniging staan een aantal voorbeel-
den uitgewerkt. 
Gezien de uitgangspunten staat het 
lidmaatschap van de Weezenkas ook 
nu nog alleen open voor die meerder-
jarigen die zich niet als lid van een 
kerkgenootschap beschouwen. Lid-
maatschapsgeld voor deze vereni-
ging is nog steeds 20 gulden per jaar. 

Stichting Weezenkas 
Het vermogen van de vereniging 
Weezenkas wordt beheerd door een 
afzonderlijke Stichting Weezenkas. 
Elk jaar ontvangt de vereniging uit de 
opbrengst datgene wat zij nodig heeft 
voor haar verplichtingen, dus voor 
de kosten van de verzorging en op-
voeding van de pupillen. 
Nadere inlichtingen over vereni-
ging en stichting Weezenkas bij het 
secretariaat van de vereniging 
Weezenkas: Antwoordnummer 675, 
2060 WL Santpoort Zuid, of bij de 
schrijver van dit artikel: Brandts 
Buysweg 16, 6815 AZ Arnhem, 
tel: 085-436014 

L.N. WEBER 



Maria Brandt 'interviewt' Erasmus: 

`Ik ben een 
man van nuances' 

De algemene vergade-
ring van Humanitas 

besloot 5 november de 
samenwerking met het 

Humanistisch Verbond te 
verstevigen, overigens 
met behoud van eigen 

identiteit. De naam Eras-
mus is aan dat besluit on-

losmakelijk verbonden: 
het rapport dat de huma-
nistische organisaties tot 

meer samenwerking 
heeft geadviseerd, werd 

uitgebracht door de Eras-
mus-Universiteit. De na-
zaten van Erasmus dus. 

Maria Brandt vroeg zich 
af wat de meester er zelf 
van zou hebben gezegd. 

Een warme avond in Rotterdam. Even 
terug in de stad waar ik kind ben ge-
weest, sta ik ineens voor het beeld 
dat me als kind zo fascineerde. 
Vooral door het verhaal dat m'n moe-
der vertelde: 
als Erasmus de klok van de Sint Lau-
rens twaalf hoort slaan, komt hij tot le-
ven en slaat dan een bladzijde om van 
zijn boek... 
Natuurlijk had ik toen niet de kans 
het verhaal te checken, maar het is nu 
bijna 12 uur. Stel dat mijn moeder ge-
lijk had, wat zou ik Erasmus dan vra-
gen? 

Ja, wat wilt u mij vragen...? 

Eh, wat vindt u ervan dat het rapport, 
waarin verstrekkende aanbevelingen 
worden gedaan voor de humanisti-
sche instellingen in Nederland, uw 
naam draagt? 

Ik heb niet de indruk dat de stellers er-
van ook maar één moment gedacht 
hebben aan het verband tussen mijn 
persoon en werk en de voorstellen die 
zij hebben gedaan. Zij zijn gewoon 
medewerkers van de universiteit hier 
ter stede. 

Maar dan is het toch wel eervol dat er 
een universiteit naar u is genoemd? 

Naar wie anders had een Rotterdamse 
universiteit genoemd moeten worden. 
Welke andere filosoof, literator of 
theoloog heeft deze stad voortge-
bracht? Overigens, ik ben dan wel in 
Rotterdam geboren, maar ik heb er 
nog geen vier jaar gewoond en de 
noordelijke Nederlanden heb ik al in 
1501 verlaten om er nooit meer terug 
te keren. En mijn herinneringen aan 
mijn jeugd en studietijd in Gouda, 
Deventer en Steyn zijn niet bepaald 
gelukkig. Maar het is beter dat mijn 
naam verbonden is met een instituut 
waar de jeugd kennis kan opdoen en 
zich kan ontwikkelen, dan met dit 
standbeeld. Want, zoals ik al schreef in 
de Lof der Zotheid: 'wat is dwazer dan 
in brons vereeuwigd op de markt te 
staan, zonder dat er iemand naar je 
kijkt of luistert...'  

Wat vindt u van de strekking van het 
rapport, lijkt het u een goede zaak 
dat er wat druk wordt uitgeoefend om 
de humanistische organisaties tot sa-
menwerking te bewegen? 

Ik zou het prefereren als meer spiritu-
ele dan materiële overwegingen de 
drijfveer vormden tot samenwerking, 
anderzijds heb ik mij altijd gekant te-
gen verstarring in uiterlijke vormen van 
geestelijke stromingen. Zeker als dit 
door wereldlijke of kerkelijke macht-
hebbers wordt opgelegd. Maar ik heb 
zelf ervaren dat het onmogelijk is om 
goed werk te leveren als men niet kan 
beschikken over de nodige middelen... 

U geeft hiermee toch niet echt een 
duidelijk oordeel... 

Als u mij en mijn geschriften beter 
kende, dan zou u kunnen weten dat ik 
een man ben van nuances. De enkele 
keren dat ik gedwongen werd stelling 
te nemen, bijvoorbeeld tegen Luther, 
hebben mij tot het eind van mijn leven 
berouwd. Ik geef de voorkeur aan een 
open dialoog en wil niet worden vast-
gepind op dogma's en leerstellingen. 

Wat vindt u van de humanisten in de 
20e eeuw? 

Tja, het humanisme van uw tijd is ge-
stoeld op de Verlichting, is meer ge-
richt op de mens en de menselijke ver-
houdingen. De afwijzing van het geloof 
in een persoonlijke god is haast een 
dogma geworden. Voor mij en de hu-
manisten in mijn tijd lag de basis in de 
bijbel en de geschriften van de kerkva-
ders, al hadden de schrijvers van de 
Griekse en Romeinse oudheid ook veel 
invloed. Mijn persoonlijke levensdoel 
was de vereniging van de 'bonae litte-
rae' en de `sacrae litterae'. Het middel 
daartoe was voor mij de taal. Alleen 
het woord is geestelijk genoeg om 
voertuig te kunnen zijn van de geest, 
goddelijke en menselijke beide... 

Maar... 
Te laat. De bladzij is omgeslagen. 

MARIA BRANDT 
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De Humanist 
op school 

In steeds meer openbare 
basisscholen en vormen 

van voortgezet onderwijs 
kunnen kinderen 

Humanistisch Vormings 
Onderwijs (HVO) volgen. 

HVO kan worden 
gegeven door een HVO-

gevenden, op school 
vaak de Humanist 

genoemd. Aan de bron 
van het HVO staat het 
Pedagogisch Studie-

centrum HVO in Utrecht. 
Een kijkje in de keuken 

van het Pedagogisch 
Studiecentrum HVO. 

In het HVO-pand zijn twee nauw be-
trokkenen bij het HVO bereid wat 
achtergronden te vertellen van 
HVO in Nederland: 
Prof.dr. Rob Tielman en Wieberen 
Koopmans. Tielman is bestuurder, 
projectleider vervolgonderwijs en 
enthousiast pleitbezorger voor 
HVO. Koopmans is coordinator en 
directeur van het Pedagogisch Stu-
diecentrum HVO. 
`We hebben nadrukkelijk nooit ge-
kozen voor categoriale humanisti-
sche scholen', zegt Wieberen Koop-
mans. 'Die discussie speelde eind 
jaren zeventig. Toen was al duide-
lijk dat de verzuiling zijn langste tijd 
had gehad. Je ziet die ontzuiling ook 
overal, behalve in het onderwijs. 
Maar het is niet meer waar te maken 
dat er een nadrukkelijke relatie ligt 
tussen levensovertuiging en alle 
vakken van de basisschool, behalve 
dan bijvoorbeeld bij de Vrije 
School. Er bestaat geen katholiek 
lezen, of christelijk rekenen. Dat 
héeft wel bestaan, maar dan niet in 
de systematiek, maar in de ge-
bruikte voorbeelden. De policy van 
het Humanistisch Verbond is ook al-
tijd geweest: alleen afzonderlijke  

instituten oprichten als dat per se 
noodzakelijk is.' 
Ouders of grotere kinderen kiezen 
bewust voor HVO. 'Wij zijn absoluut 

60 procent kiest HVO 
Als ouders de keuze krijgen tussen godsdienst en 
HVO, blijkt 60 á 70 procent voor HVO te kiezen. Eén 
derde van alle openbare basisscholen in Nederland 
levert HVO. Juridisch gezien is dat mogelijk op ba-
sis van de grondwet en als gevolg van bijvoorbeeld 
de Wet op het Basis Onderwijs. 
Wekelijks krijgen ongeveer 34.000 leerlingen HVO 
van circa 350 HVO-gevenden. Dat zijn mensen die 
hun onderwijsbevoegdheid hebben behaald door 
de derdegraads opleiding HVO te volgen of, sinds 
1993, de tweede- of eerstegraads opleiding. Kinde-
ren volgen HVO op uitdrukkelijk verzoek van de ou-
ders, die elk jaar moeten tekenen voor deelname 
van hun kind aan HVO. Scholen die geen HVO bie-
den, kunnen dat meestal niet doordat zij financiële 
dekking door de gemeente missen. HVO wordt ner-
gens om niet gegeven. 'Dat zou je eigen professio-
naliteit schaden', zegt Tielman. `HVO moet op waar-
de worden geschat.' De wettelijke verplichting om 

HVO mogelijk te maken op openbare scholen wordt 
dus in de wielen gereden door de bekostiging op 
lokaal niveau. Lang niet alle gemeenten hebben 
geld over voor HVO. Het ontbreken van HVO op 
een openbare basisschool kan ook te maken heb-
ben met onvoldoende aanbod van HVO-gevenden. 
`We lijken wel eens het slachtoffer te worden van 
ons eigen succes', licht Koopmans toe. 'Onze HVO-
gevenden worden zó aantrekkelijk voor de arbeids-
markt, dat ze vaak ook doorstromen naar andere 
beroepen.' Regionale HVO-werkgroepen (verenigd 
in de Stichting Beheer HVO) treden op als bemidde-
laar tussen school en HVO-gevenden, die vaak op 
freelance-basis werken. Dat heeft te maken met het 
onderscheid in bevoegdheden: de aanwijzingsbe-
voegdheid en de inhoudelijke verantwoordelijkheid 
ligt bij het Pedagogisch Studiecentrum. De benoe-
mingsbevoegdheid berust bij het bevoegd gezag 
van de school, veelal de gemeenteraad. 
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tégen een piepsysteem', zegt Koop-
mans. 'Dus niet: als je je niet laat ho-
ren, heb je geen bezwaar. Nee, als 
er een keuze-aanbod is voor HVO, 
moet er óók de mogelijkheid zijn 
om godsdienstonderwijs of hele-
maal niets te kiezen.' 
Tielman vindt het principieel juist 
dat het om een keuze gaat. 'Dan ligt 
ook de inhoudelijke verantwoorde-
lijkheid niet bij het openbaar on-
derwijs, maar bij de humanistische 
instelling. Daardoor kan het open-
baar onderwijs ook een gekleurd 
pakket bieden. In andere landen zie 
je vaak dat men zich overal angst-
vallig buiten houdt. Het openbaar 
onderwijs in Nederland is pluralis-
tisch. We hoeven dus niet neutraal 
te zijn. En omdat het een keuze is 
van mensen, ligt er niet die grauw-
sluier op van algemeen.' 

Indoctrineren 
Koopmans voegt toe: 'Wij indoctri-
neren niet, maar we beïnvloeden 
wel. Daar zijn we ook volstrekt open 
In en men kan daar ja of nee tegen 
zeggen.' 

Als je de 
inhoud van 
het HVO 
bekijkt, 
valt op dat 
het veelal 
gaat om re-
laties tus-
sen men-
sen: 
vriend-
schap, eer-
lijkheid, 
anders zijn, 
arm en rijk 
en toleran-
tie. Dat zijn 
toch geen 
exclusief 
humanisti-
sche on-
derwer-
pen? 
`Nee', zegt 
Koopmans, 
`een onder-
werp als to-

lerantie bijvoorbeeld is geen speci-
fiek humanistisch beginsel, maar 
het hoort wel heel nadrukkelijk bij 
het humanisme. Binnen de diversi-
teit van godsdienst en levensover-
tuiging zie je vaak dat op hande-
lingsniveau hetzelfde wordt gedaan 
of gedacht, bijvoorbeeld 'discrimi-
natie is niet geoorloofd' of 'gij zult 
niet stelen'. In hun consequenties 
hebben die beginselen veel ge-
meen met het humanistische begin-
sel van de menselijke verbonden-
heid. Maar ze kunnen er wel sterk 
van verschillen door de onderlig-
gende motivatie. Waaróm moet iets 
wel of mag het niet? Vanwege een 
hogere macht, of vanwege het mo-
tief dat wij we allen voor God gelijk 
zijn?' 

de overeenkomsten tussen mensen 
en respect hebben voor elkaar, 
maar je moet ook heel duidelijk on-
derling praten over verschillen', 
legt Koopmans uit. 'Van Praag, een 
van de oprichters van het Humanis-
tisch Verbond, heeft eens gezegd 
dat je de crisis in de kerken niet tot 
de jouwe moet maken. Dat is zo. Het 
is wel een feit, dat we over vijf à tien 
jaar samenwonen met een vrij grote 
groep mensen die uit een volstrekt 
andere cultuur en religie komen. 
Die bijvoorbeeld volstrekt anders 
denken over respect, althans het 
anders motiveren. Als je nu al denkt 
de waarheid aan je kant te hebben, 
hoe kun je dan straks met elkaar in 
gesprek blijven en samenwerken? 
De humanistische beweging is ja-
renlang bezig geweest met het be-
grip 'samenwerkingsscholen'. In de 
tachtiger jaren waren we daarover 
uitgedacht. Toen was het verder 
aan de politiek. 

Samenwerkingsschool 
En nu staat in de regeringsverkla-
ring dat de samenwerkingsscholen 
een wettelijke grondslag moeten 
krijgen. Dat zijn fusies van scholen 
van uiteenlopende determinatie. De 
tijd is daar rijp voor geworden. Op 
den duur wordt het uiterst kostbaar 
als er almaar nieuwe bijzondere 
scholen komen en vanwege de 
noodzakelijke schaalvergroting, 
moeten scholen bovendien steeds 
meer samenwerken.' 
Wordt het ledental van humanisti-
sche organisaties gunstig beïnvloed 
door een toestroom van mensen die 
op school HVO gehad hebben? 
`Dat sluit ik niet uit, maar het is ze-
ker niet de drijfveer van HVO' , zegt 
Tielman. 'We zien wel een groot en-
thousiasme bij jongeren voor het 
vak. Wij kunnen bijvoorbeeld ook 
uitzendingen van de humanistische 
Omroep Stichting in de klas gebrui-
ken, zoals het jongerenprogramma 
YOY. Ik denk dat HVO zal bijdragen 
aan de toekomst van het humanis-
tisch denken in Nederland.' 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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Een duidelijk humanistisch gezicht 
in de openbare scholen, naast een 
duidelijk gezicht van andere le-
vensovertuigingen, is dat het doel 
van het HVO? 

'Als je voor pluralistische samen-
werking bent, moet je kijken naar 



50 jaar aandacht 
voor anderen 

De Letter en de Kryptozin 
het jubileumspel van 50 jaar Humanitas in 

Van Mens tot Mens 

Humanitas lanceert in het ju-
bileumjaar 1995 een nieuw 
spel. Het is net televisie. U 
gaat op zoek naar een woord 
van zes letters. In elk nummer 
van Van Mens tot Mens vindt 
u voortaan een verborgen 
aanwijzing, verstopt in een zin 
vol dubbele bodems: de 
Kryptozin. Van het woord dat 
wij bedoelen krijgt u alvast 
één letter cadeau. Met die let-
ter moet u een goed Neder-
lands woord van zes letters 
maken. Dat kan makkelijk. 
Er staan in het woordenboek 
honderden keurige Neder-
landse woorden van zes let-
ters. Er zijn er vast ook tiental-
len met die ene letter die u 
cadeau krijgt. Maar welk 
woord is het? 
De Kryptozin helpt. 
U kiint het woord dus vinden. 
U kunt het dus op een girobil-
jet schrijven, op de regel voor 
de 'mededelingen'. Met dat 
girobiljet schrijft u een be-
drag van f 5,- over op post-
giro 668.000 van Humanitas. 
Onder de juiste inzendingen 
verloten wij 10 x f 50,- omdat 
Humanitas vijftig jaar bestaat. 

10x f 50,- 
voor het 

juiste 
woord! 

De kryptozin voor 
december luidt: 

het geld is stof in 
de slaapkamer 

De help-letter vindt u elders in dit 
nummer van Van Mens tot Mens 

De netto opbrengst van 

dit spel is bestemd voor het 

jubileumfonds van 

Humanitas. Inzendingen 

zijn alleen geldig als het 

woord dat u hebt gevonden 

is ingevuld op een 

girobiljet, waarmee u vóór 

15 januari 1995 een bedrag 

van f 5,- overschrijft op 

postgiro 668.000 van 

Humanitas in Amsterdam. 

De juiste oplossing is gede-

poneerd bij mr. N.J. Bunk, 

gedurende vele jaren de 

`huisnotaris' van Humanitas 

in Amsterdam. De uitslag 

wordt gepubliceerd in het 

volgende nummer van Van 

Mens tot Mens. Over de uit-

slag kan niet worden gecor-

respondeerd. 

Leden van Humanitas zijn 

uitgesloten van deelname. 

Hebt u ook al kryptozin - letter dan lekker mee! 
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Inhaalpensioen 
Ik las dat het Europese 
Hof van Justitie in Luxem-
burg onlangs uitspraak 
heeft gedaan in een zaak 
die twee Nederlandse 
vrouwen hadden aange-
spannen tegen hun werk-
gever en hun pensioen-
fonds. Zij eisten dat de 
uitsluiting van deelname 
aan de pensioenregeling, 
die hen als gehuwde 
vrouw en als vrouw met 
een deeltijdbaan tot 1991 
trof, met terugwerkende 
kracht ongedaan zou wor-
den gemaakt. De Euro-
pese rechter besliste dat 
uitsluiting van vrouwen 
van deelname aan een 
pensioenregeling al vanaf 
1976 verboden was. Zij 
kunnen dus alsnog aan-
spraak maken op pen-
sioen. Kunnen nu alle na 
1976 uitgesloten vrouwen 
een pensioen opeisen? 

Al in 1990 besliste het 
Europese Hof in een En-
gelse zaak, de zogeheten 
zaak-Barber, dat onge-
lijke behandeling van 
Mannen en vrouwen in 
de pensioenen onder het 
beginsel van gelijke be-
loning valt. Pensioen is 
uitgesteld loon, stelde 
het Hof; mannen en vrou-
wen hebben op grond 
van het EG-verdrag recht 
°P gelijke beloning en 
dus hebben vrouwen 
eenzelfde recht op op-
bouw van pensioenaan-
spraken als mannen. Een 
°nbeantwoorde vraag 
Was echter of het alleen 
ging om opgebouwde 
rechten of dat de uit-
spraak ook verplichtte 
tot reparatie van gemiste 
Pensioenaanspraken in 
het verleden. In de 
Meest recente uitspraak 

kent de rechter vrouwen 
nu het recht toe alsnog 
met terugwerkende 
kracht vanaf 1976 deel te 
nemen aan de toen voor 
hen geldende pensioen-
regeling. Hoe die aan-
spraken in de praktijk 
verzilverd kunnen wor-
den, is op dit moment 
echter nog volstrekt on-
duidelijk. De pensioen-
fondsen zeggen de kos-
ten voor de ruim 200.000 
vrouwen om wie het gaat 
niet voor hun rekening te 
kunnen nemen. Vrouwen 
zelf moeten meebetalen. 
Het Hof is van oordeel 
dat het een vorm van on-
gerechtvaardigde verrij-
king zou zijn als vrouwen 
pensioen krijgen waar-
voor ze nooit premie 
hebben betaald. Een be-
vredigende oplossing 
die recht doet aan aan-
spraken van vrouwen op 
pensioenrechten moet 
echter nog gevonden 
worden. In afwachting 
daarvan doen vrouwen 
er goed aan zich te mel-
den bij de toenmalige 
werkgever of het pen-
sioenfonds, en anders bij 
de Verzekeringskamer, 
Postbus 9029, 7300 EM 
Apeldoorn. 

Inkomensgrens en 
ziekenfonds 
Elk jaar wordt de loon-
grens voor de verplichte 
ziekenfondsverzekering 
van werknemers ver-
hoogd. Gaat ook de inko-
mensgrens voor de zie-
kenfondsverzekering van 
65-plussers per 1 januari 
omhoog? 

Wie als werknemer of 
uitkeringsgerechtigde 
op de peildatum 1 no-
vember 1994 tot 58.950 

gulden aan loon en/of 
uitkering genoot, is in 
1995 verplicht verzekerd 
in het ziekenfonds. Voor 
65-plussers, voor wie 
vanaf 1 juli 1994 de mo-
gelijkheid is geopend 
over te stappen naar het 
ziekenfonds, gaat de in-
komensgrens niet extra 
omhoog, maar wordt het 
bedrag aangepast als ge-
volg van de gebruike-
lijke indexering. In 1995 
komt de grens op 30.950 
gulden. Onder inkomen 
wordt dan verstaan AOW-
pensioen, aanvullend 
pensioen en loon. Geen 
inkomen is: zelf afgeslo-
ten lijfrente en koopsom-
polissen, de toeslag op 
de AOW, spaarrente, di-
vidend, alimentatie en 
inkomsten uit vermogen. 
Er wordt dus niet geke-
ken naar het vermogen, 
maar uitsluitend naar in-
komsten uit tegenwoor-
dige en vroegere arbeid. 
Mensen met veel vermo-
gen en een laag inkomen 
kunnen toch zieken-
fondsverzekerd zijn. Vol-
gend jaar wordt onder-
zocht of een verdere ver-
hoging van de 
inkomensgrens nodig is 
om meer ouderen de 
kans te geven de over-
stap naar het ziekenfonds 
te maken. 

Vervoersvoorzieningen 
In de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten (WVG) 
staan regels over de ver-
strekking door de ge-
meente van rolstoelen en 
woon- en vervoersvoor-
zieningen ten behoeve 
van mensen met een 
handicap. Behalve ge-
handicapten kunnen 
sinds 1 april 1994 ook 
ouderen er een beroep 
op doen. Vooral voorzie-
ningen voor vervoer bui-
tenshuis blijken vaak niet 
aan te sluiten bij behoef-
ten van gebruikers. Uit-
gangspunt van de wet is 
dat het door de ge- 
meente georganiseerde 
vervoer in beginsel vol-
doende moet zijn. Daar- 

toe hebben de meeste 
gemeenten een systeem 
van collectief vervoer 
opgezet, het zogeheten 
Aanvullend Openbaar 
Vervoer. Dat rijdt dage-
lijks tussen negen uur 's 
ochtends en elf uur 's 
avonds. Daarnaast zijn 
andere, individuele ver-
voersvoorzieningen mo-
gelijk, bijvoorbeeld een 
taxi-vergoeding. De ge-
meentelijke WVG-veror-
dening geeft aan welke 
rechten er zijn. Dat kan 
echter verschillen per 
gemeente en persoon. 
Gemeenten hebben met 
hun collectieve vervoers-
systeem blijkbaar veel 
bespaard op de ver-
voerskosten in vergelij-
king met vroegere indivi-
duele tegemoetkomin-
gen. Maar dit collectief 
vervoer betekent voor de 
betrokkenen een forse 
beperking van de bewe-
gingsvrijheid. Dat blijkt 
uit een inventarisatie van 
de klachten over dit sys-
teem, de zgn. deeltaxi. 
De omvang van het ver-
voersgebied is slechts 
vijf zones, ongeveer 25 
kilometer. Wie verder 
wil reizen betaalt per ki-
lometer een rijksdaalder. 
De wachttijd voor een 
deeltaxi is maximaal een 
half uur, maar als de pas-
sagier niet klaar staat, is 
de taxi soms binnen vijf 
minuten weer vertrok-
ken. Bezwaren tegen de 
beslissing van burge-
meester en wethouders 
over de getroffen voor-
ziening kunnen worden 
aangetekend bij de ge-
meente. Wie het niet 
eens is met de beslissing 
over het bezwaar, kan 
daartegen beroep instel-
len bij de afdeling be-
stuursrecht van de recht-
bank met de mogelijk-
heid van hoger beroep 
bij de Centrale Raad van 
Beroep in Utrecht. 

TON VAN DEN BRINK 
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Honden, katten en vogels kunnen heel wat me-
dicijnen overbodig maken en zelfs mensen te-
gen ziekten beschermen. Die conclusie trekt 
professor Bergier uit Bonn uit een enquête on-
der medici, deskundigen uit de verzekerings-
wereld en van de overheid. Alleen al de aflei-
ding die dieren bieden en de aandacht die ze 
vragen leiden tot een gezondere wijze van le-
ven, denkt 60 procent van de ondervraagden. 
Volgens 67 procent helpt een huisdier tegen 
ziekmakende vormen van eenzaamheid. Me-
dici en andere deskundigen zien de positieve 
gezondheidseffecten vooral bij hart- en vaat-
ziekten, ziekten van het bewegingsapparaat, 
bij psychosomatische aandoeningen en bij 
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. 
Dat alles uiteraard mits u niet allergisch bent 
voor huisdieren. 

IMIIIVAN STOF 

Grote letters 
Dit is een boodschap om 
door te geven aan men-
sen in uw familie- of ken-
nissenkring die moeite 
hebben met het lezen 
van bijvoorbeeld Van 
Mens tot Mens. Ten eer-
ste: bij voldoende be-
langstelling bestaat de 
mogelijkheid Van Mens 
tot Mens op cassetteband 
te ontvangen, als gespro-
ken tijdschrift. Gaarne 
melden aan het Landelijk 
Bureau Humanitas, afde-
ling publiciteit, postbus 
71, 1000 AB Amsterdam. 
Daarnaast heeft de Ne-
derlandse Luister- en 
Braillebibliotheek in Den 
Haag een aparte uitge-
verij opgericht die een 
literair fonds gaat opbou-
wen in grote letter-boe-
ken. Die boeken worden 
aangeboden aan biblio-
theken, maar zijn ook 
voor particulieren te 
koop. Voor nadere inlich-
tingen: uitgeverij XL, 
telefoon 070-367.60.58 

Emancipatieprijs 
De Ribbius Pelletierprijs 
voor een man of vrouw 
die zich heeft onder-
scheiden door zijn of 
haar inzet voor vrou-
wen(emancipatie) vanuit 
een humanistische le-
venshouding is dit jaar 
dubbel toegekend. De 
eerste prijswinnaar is 
Rita Naloop. Zij is actief 
in een reeks organisaties 
en zet zich in het bijzon-
der in voor vrouwen uit 
de Surinaamse gemeen-
schap, voor kinderen, 
gehandicapten en ont-
heemden. Ook is zij de 
Nederlandse afgevaar-
digde van de Europese 
vrouwenlobby. De 
tweede prijswinnaar is  

de Vlaamse arts Chris-
tiane Pouliart, onder 
(veel) meer actief in de 
aids-preventie en in het 
bestrijden van vooroor-
delen en discriminatie 
ten opzichte van ouder 
wordende vrouwen. De 
jury van de Ribbius Pel-
letierprijs stond onder 
voorzitterschap van 
mevr. drs M.W.M. Vos-
Van Gortel, lid van de 
Raad van State. 

Zorg in beeld 
Ter gelegenheid van haar 
25 jarig jubileum gaf het 
pensioenfonds voor de 
gepremieerde en de 
zorgsector (PGGM) de fo-
tografen Harrie Timmer-
mans en Roel Visser op-
dracht de zorg in zieken-
huizen, verpleeghuizen 
en de thuiszorg te ver-
beelden. Zij deden dit 
door aandacht te geven 
aan de verzorgers, de 
verzorgden en de zorg-
techniek. Het is een in-
drukwekkend geheel dat 
de zorg meedogend voor 
het voetlicht brengt. De 
foto's zijn tot 11 septem-
ber tentoongesteld in het 
Rijksmuseum te Amster-
dam onder de titel `Zorg 
in Nederland'. Deze foto's 
zijn afgedrukt in een 
PGGM jubileumboek dat 
voor f 30,- bij het Rijks-
museum te koop is. 

Banenpoolers 
De gemeentelijke sociale 
dienst van Amsterdam  

kent sinds twee jaar een 
project 'bijzondere op-
drachten banenpool'. Via 
het project werden twin-
tig vrouwen door de ge-
meente in dienst geno-
men om ouderen thuis 
voorlichting te geven 
over mogelijkheden om 
in aanmerking te komen 
voor bijzondere bijstand 
en/of voor het kwijtschel-
den van gemeentelijke 
belastingen. Een nuttig 
project want veel oude-
ren zijn slecht op de 
hoogte van hun rechten 
in deze. Inmiddels zijn er 
al zevenduizend mensen 
thuis bezocht en zijn er 
zo'n achtduizend schrif-
telijk of telefonisch geïn-
formeerd. Een bijko-
mend doel van het pro- 

ject is het signaleren van 
sociale of medische pro-
blemen. De mogelijkheid 
daartoe geldt uiteraard 
alleen bij huisbezoek. 
Vorig jaar werden hier-
door liefst 1200 ouderen 
doorverwezen naar de 
hulpverlening (raadslie-
den, thuiszorg, wijkpos-
ten). 

Contributie 1995 
Ingevolge een besluit 
van de Algemene verga-
dering van Afgevaardig-
den wordt de contributie 
voor Humanitas om het 
jaar aangepast aan de 
index van de gezinscon-
sumptoie. Voor 1995 
bedraagt de contributie 
voor een gewoon lid 
f 32.50. Twee leden op 
één adres betalen f 38,-, 
donateurs ten minste 
f 35,-. Leden tot 23 jaar 
betalen vanaf 1995 het-
zelfde als alle anderen. 
Wie lid voor het leven 
wil worden betaalt één 
keer 15 x het geldende 
jaarbedrag. 

Correctie: 
Onder het artikel 'Niets is zo gewoon als de dood' 
in Van Mens tot Mens 1994 nr 5 van okotber j.1 is de 
naam van de auteur weggevallen. Dat was Annet 
Peetoom. Zij is (meestal 's-middags) te bereiken 
op het Landelijk Bureau Humanitas. 
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Hobby 
Het hoofdbestuur van Humanitas heeft een bij-
zondere prijs ter beschikking gesteld voor de 
in november afgeronde beurs Hobby '70 in 
Hoogeveen. De prijs is voor de inzender die 
het thema, aandacht voor ouderen, het beste 
tot uitdrukking wist te brengen. Hobby '70 is 
een activiteit van Humanitas. Hoofdbestuurslid 
Klara van den Berg reikte de prijs begin no-
vember uit. De beurs stond dit jaar in het te-
ken van aandacht voor ouderen. 'Deze hobby-
beurs is een voorbeeld van de inzet van vrij-
willigers', zei mevrouw Van den Berg tijdens 
de prijsuitreiking. 

STAD EN LAND 

Humanitas 
plant-aardig 
Wat doe je met een aan-
tal tuinen die moeten 
verdwijnen omdat de 
bijbehorende woningen 
worden gesloopt in ver-
band met de nieuw-
bouw van een verzor-
gingstehuis? De Stich-
ting Vrienden van 
Humanitas in Hengelo 
begreep dat je daar 
geen bulldozer over-
heen stuurt maar dat je 
er iets positiefs mee 
doet. Bijvoorbeeld de 
inwoners van Hengelo 
uitnodigen als 'struikro-
vers' hun slag te slaan 
door struiken en plan-
ten weg te halen en in 
eigen tuin een nieuw 
plekje te geven. Voor 
een kleine vergoeding, 
want al te goed is buur-
mans gek. De actie is 
geslaagd. De slopers 
hebben inmiddels hun 
werk gedaan. 

Leeftij ddiscriminatie 
Op 1 december heeft 
staatssecretaris Terp-
stra in Bunnik het 'Lan-
delijk Bureau Leeftijd-
discriminatie geopend. 
Met een startsubsidie 
van het ministerie van 
Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS) 
gaat dit bureau zich on-
der meer bezighouden 
niet het inventariseren 
van knelpunten en het 
uitbrengen van advie-
zen hoe deze op te los-
sen. Volgens directeur 
mevr. Christ gaat het bij 
leeftij ddiscriminatie 
Overigens niet alleen 
om ouderen maar ook 
°in jongeren. Discrimi-
natie op grond van leef-
tijd is dus niet aan leef-
tijd gebonden. Indivi- 

duele klachten gaat het 
nieuwe bureau niet be-
handelen. Daarvoor zijn 
andere instanties, zoals 
(toch!) de ouderenbon-
den. Om even enige ge-
heugens op te frissen: 
Humanitas bood ooit 
onderdak aan de Jong 
Oud Trust voor een on-
derbroken levensloop. 
Die bleek helaas niet 
levensloopbestendig. 

Goossenhuis 
Opwinding in Rotter-
dam. Het gemeentebe-
stuur heeft besloten dat 
het Gerard Goossenhuis 
van de Stichting Huma-
nitas dicht moet in het 
kader van de vervan-
ging van verzorgingste-
huizen door zelfstandig 
wonen van ouderen. De bovendien de nieuw-
opwinding is begrijpe-  bouw voorafgaan aan 
lijk, want er is de laatste de sloop, zodat de be-
jaren nog heel wat geld woners van Gerard 
gestoken in opknap- 	Goossen maar één keer 
beurten. Voorstel van 

	
hoeven te verhuizen. 

het bestuur van de 
	

Definitieve besluiten 
Stichting Humanitas is 	worden op korte termijn 
de bouw van 'levens- 	verwacht. 
loopbestendige' wonin- 
gen voor ouderen op 

	
Adopties 

dezelfde plaats in Rot- 	Het hoofdbestuur van 
terdam-Ommoord. Een Humanitas hecht er veel 
ander plekje in de- 	waarde aan dat geld 
zelfde omgeving was 	van de vereniging ook 
niet te vinden. De Stich-  uitsluitend wordt ge- 
ting Humanitas streeft 

	
bruikt voor activiteiten 

ernaar om de huren zo-  en projecten van Huma-
veel mogelijk op het ni-  nitas. Mensen geven 
veau van de huidige 	geen geld aan Humani- 
aanleunwoningen te 

	
tas om het door Huma- 

houden. Op het be- 	nitas weer te laten be- 
schikbare terrein kan 	stemmen voor andere 

De help-letter voor de 
Kryptozin 

van december is een 

doelen, hoe goed ook. 
Dat kunnen ze zelf wel. 
Een publikatie op de 
pagina 'Stad en Land' in 
Van Mens tot Mens van 
augustus dit jaar werd 
tijdens de AVA gesigna-
leerd als strijdig met dit 
uitgangspunt. In die pu-
blikatie werd vermeld 
dat een afdelingsbe-
stuur had besloten mee 
te doen aan het Foster 
Parents Plan. Uit eigen 
zak is daar niets op te-
gen, verenigingsgelden 
zijn hier echter niet 
voor bestemd, aldus 
penningmeester Van 
den Kerkhoff. Voor af-
delingen die vormen 
van ontwikkelingssa-
menwerking willen 
steunen ligt ons 'eigen' 
HIVOS meer voor de 
hand. Wie speciaal iets 
wil doen voor kinderen 
kan het Fonds Kinder-
kampen van Humanitas 
nog steeds steunen met 
een vrijwillige bijdrage 
op postgiro 582.000. 
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Dick Nagelkerke Nagelkerke 
is bestuurslid 

van het gewest 
Friesland 

Logeren 
De wachtkamer naderend verbaas ik 
mij over de gezellige drukte daar. Het 
lijkt zelfs de baliemedewerkster en de 
afdelingsmanager te animeren. Na 
enige verbaasde aarzeling, roep ik: 
'Mevrouw Jansen!' 
`Dat ben ik', doorbreekt een stem de 
plots ontstane stilte. 'Ben ik nu al aan 
de beurt?' Er klinkt een ondertoon 
van: hoe kun je nu zo bruut ons gezellig 
samenzijn verstoren!. Geschrokken re-
ageer ik: 'Drink gerust uw koffie even 
op.' Maar ze loopt al kwiek, met een 
nog iets opgewonden rood hoofd, op 
mij af. 
'Bent u de dokter?' vraagt ze. Nee, dat 
ben ik niet. Eenmaal in de rust van de 
onderzoekskamer zit ik samen met een 
aantrekkelijke, opgewekt ogende 83-
jarige dame. 
Op mijn vraag: 'hoe gaat het nu nadat 
u een paar maanden uw pacemaker 
hebt?' gaat zij verzitten. Ze kijkt me 
aan met een gezicht van hoe kunt u dat 
nu vragen? Meteen daarop hoor ik haar 
vol overtuiging zeggen: 'Ik wil niet 
meer. Ik ben moe. Het leven heeft mij 
niets meer te bieden. Het liefst maak ik 
er vandaag nog een eind aan.' 
Volledig overrompeld val ik bijna van 
mijn stoel. Terwijl ik mij enigszins her-
stel denk ik: Is dit de vrouw die net nog 
dat gezellige rumoer in de wachtkamer 
aanvoerde? Is dit de vrouw die vóór de 
implantatie al aangaf eigenlijk niet 
verder te willen? Snel lees ik de laatste 
correspondentie over haar geval nog 
eens nauwlettend door. Hier klopt iets 
niet! 
Vitaal en alert als ze is, gaat ze meteen 
tot de aanval over en vraagt of ik niet 
wat aan haar probleem kan doen. Ze 
wijst op het apparaat waarmee ik haar 
pacemaker zal programmeren. Ik ver-
richt wat metingen en open zelf de 
aanval.'Er klopt iets niet. Aan de ene 
kant oogt u absoluut niet depressief, u 
gaat zeer regelmatig op de fiets hier 
en daar op bezoek, bent redelijk op-
gewekt, al gauw tot een praatje te ver-
leiden en toch wilt u niet meer verder 
leven?' 
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23/2 

Overrompeld en ook wat verbaasd 
over mijn aandringen, komt het hele 
verhaal eruit. Van de kinderen die 
sinds de implantatie niets meer van zich 
laten horen, alsof ze nu een enge ziekte 
heeft waarvan ze plotseling volledig 
hulpbehoevend zou zijn geworden. Van 
haar te grote huis waar ze nu al twintig 
jaar alleen woont. Van haar bazige 
schoondochter waar ze absoluut niet 
mee overweg kan en waardoor ze al 
veel van haar contacten met haar enige, 
wèl meelevende zoon en zijn kinderen 
heeft moeten inleveren. Van de jongere 
buren die eigenlijk geen vaster contact 
willen, want je weet maar nooit hoe las-
tig dat kan worden. Van de huisarts die 
haar zei dat alleen 'oude mensen' voor 
een aanleunwoning in aanmerking ko-
men. Elke keer als zij haar huis ont-
vlucht, moet zij bij terugkeer weer die 
drempel van eenzaamheid over. Zij 
vertelt over algehele moeheid en moe-
deloosheid, van dat beklemmende, al-
les overheersende gevoel van intense 
eenzaamheid, als gevangene in eigen 
kasteel, zonder enig zicht op uitbreken, 
met nog maar één uitweg. 
Bij dat laatste aangeland vraagt ze dui-
delijk opgelucht maar ook wat vertwij-
feld: 'Bent u toch niet een beetje dok-
ter, een soort psycholoog?' 
We nemen rustig alle mogelijkheden 
door. Van overdosis slaappillen en het 
uitzetten van haar pacemaker tot min-
der drastische mogelijkheden als de 
bezoekregelingen van Humanitas. 
Bij het met dankwoorden overheerste 
afscheid kwam ze zelf met de misschien 
wel meest voor de hand liggende en 
juist daardoor originele oplossing toen 
ze weglopend verzuchtte: 'Kwam er zo 
nu en dan iemand alleen maar eens lo-
geren.' 
Een netwerk van logeerhuizen van 
mensen die graag een logé willen ont-
vangen. Een daarmee samenvallend 
netwerk van vertrouwde adressen voor 
ouderen die er af en toe wel eens uit 
willen. Maar wie zet het op? Niet de 
schoondochter, niet de buren... U mis-
schien? 
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