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Erik Stibbe gaat, Jacqueline Kenkel komt 
Als u dit leest is Erik Stibbe na elf jaar Humanitas-
publiciteit met pensioen. Hij gaat verder als vrijwil-
liger (o.a. in de redactie van Van Mens tot Mens). 
Per 1 september is hij opgevolgd door Jacqueline 
M. Kenkel. Zij werd door de sollicitatiecommissie 
unaniem gekozen uit meer dan 325 kandidaten. Jac-
queline Kenkel behaalde eerst haar MO-A pedago-
giek met als studierichting de transculturele pedago-
giek en studeerde vervolgens aan de Universiteit 
van Amsterdam aan de politiek-sociale faculteit met 

als studierichting communicatiewetenschap, onderwijskunde, audiovisuele communica-
tie. Zij werkte onder andere bij Cinekid, bij het Amsterdamse culturele centrum De 
Meervaart en tot 1 september bij de Pleegzorgcentrale Noord-Holland als medewer-
ker pr/publiciteit. Zij is 36 
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jaar, getrouwd en heeft twee 
kinderen. Binnen het lande-
lijk bureau zal zij als mede-
werker publiciteit voorlopig 
deel uitmaken van de afde-
ling Bestuursondersteuning. 
Dat wil echter niet zeggen dat 
zij alleen besturen gaat on-
dersteunen: binnen de moge-
lijkheden van haar vier-
daagse werkweek neemt zij 
alle taken op het gebied van 
de publiciteit van Erik Stibbe 
over. 

Rubriek 
ledenservice 
De redactie heeft helaas 
moeten besluiten de ru-
briek 'ledenservice' in elk 
geval voorlopig stop te 
zetten. Door een langdu-
rige ziekte van onze vaste 
medewerker Ton van den 
Brink en het ontbreken 
van een deskundige ver-
vanger is het op dit mo-
ment niet mogelijk de 
kwaliteit van deze rubriek 
te handhaven. Mochten 
zich onder de lezers van dit 
blad mensen bevinden die 
zeer goed thuis zijn in de 
sociale en sociaal-juridi-
sche ontwikkelingen en 
zich in staat achten de le-
zers daarover tweemaan-
delijks te informeren en 
eventuele vragen op dit 
terrein te beantwoorden, 
dan nodigen wij hen 
gaarne uit contact met ons 
op te nemen. Ton van den 
Brink wensen wij graag 
een voorspoedig herstel 

toe. 	 De redactie 
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Nog eens 'buren' 
Even een reactie op het ingezonden stukje in Van Mens tot 
Mens juni '96 met bovenvermeld opschrift. Ik prijs mij ge-
lukkig in mijn jeugdjaren voor en na de Tweede Wereld-
oorlog lid te zijn geweest van de AJC. Hier hadden we een 
soort grondwet waarnaar we moesten leven. Een van de 
mij meest aansprekende artikelen was: "Wij Rode Valken 
hebben eerbied voor iedere eerlijke overtuiging, ook wan-
neer ze niet de onze is."Die paar regels hebben voor een 
groot deel mijn levenswijze bepaald. Daardoor werd ik 
humanist. Eerbied opbrengen voor een ander zijn overtui-
ging kan alleen als je echt humaan bent. Humaan kan je 
ook zijn als religieus (kerkelijk, belangstellend). Als de 
buurman trots is reeds jaren tot de humanisten te beho-
ren, is dat z'n goed recht. Als men christen wil zijn is dat 
een even goed recht. Wie heeft er nou gelijk als de een de 
ander afwijst omdat hij niet zo denkt als hijzelf? Vroeger 
werden in streng christelijke kring de niet-kerkelijken 
vaak afgewezen. Als humanist vonden en vinden we dit 
fout (niet humaan). Wie geeft de humanist dan het recht dit 
te doen tegenover de christen? Laten wij humanisten niet 
dezelfde fout maken. Probeer liever naar elkaar te luiste-
ren. En dan nog als je geen tekst wil zingen waarin het 
woord 'god' voorkomt. Bedenk dan eens hoe vaak je het 
woord in je dagelijkse spraak gebruikt, bijvoorbeeld bij 
pijn: 'ach god, ik heb zo'n pijn', bij verdriet: 'ach god ik 
heb zo'n verdriet', of is je met een hamer op je duim slaat 
(GVD!). Dus maak er geen drama van als dit woord in een 
lied voorkomt en zing het, of geef dit woord in je gedachte 
een betekenis die bij je eigen levensovertuiging past. Het 
siert de mens dat hij verdraagzaam is. Humaan is vooral 
verdraagzaam. Een goede buur is beter dan een verre 
vriend. 	 Groningen, Bertus Kuipers 
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Gerrit Eveleens DB-lid en vice-voorzitter. 

Vice-voorzitter 
Gerrit Eveleens 

`Onze 
structuur 

is niet 
meer van 
deze tijd' 

Als een vondeling kwam 
hij aanwaaien bij Humani-

tas, ex-adviseur Gerrit 
Eveleens, zomaar uit het 
bedrijfsleven. Een band 

met de vereniging had hij 
niet, maar inmiddels is hij 
vice-voorzitter van Huma-
nitas. In ieder geval zorgt 

zijn onbevangen opstel-
ling voor frisse geluiden. 

Er kan veel ten goede 
veranderen, betoogt hij, 

maar Humanitas heeft 
een formidabele uit-

gangspositie. 'Wat een 
onnozele hals, zo dachten 
ze over mij.' Een gesprek 

met een onbevangen 
bobo. 

Sinds de Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden, zeg maar het 
parlement van Humanitas, vorig 
jaar nieuwe hoofdbestuurders koos, 
is Gerrit Eveleens een van de ge-
zichtsbepalers van de vereniging. 
Toch is hij door geen enkele afde-
ling voorgedragen. Hij was zelfs 
niet eens lid van Humanitas. Deze 
voormalige organisatie-adviseur, 
voorzitter van de management con-
sultants-groep en lid van de raad 
van bestuur van KPMG, Nederlands 
grootste accountants- en adviesbu-
reau, kwam binnen via de stichting 
Bedrijven en Humanitas. 
`In de krant had ik een artikel gele- 

zen over de stichting Bedrijven en 
Humanitas', vertelt Eveleens. 'Dat 
ging over bestuurders uit het be-
drijfsleven die na hun pensionering 
als vrijwilliger een bestuursfunctie 
op zich namen. Als je net als ik stopt 
met werken, moet je je afvragen 
wat je daarna wil doen. Ik heb toen 
een goede bekende van mij, Cees 
Boer van de stichting Bedrijven en 
Humanitas gebeld. Er was daar ze-
ker interesse. Het heeft toen lang 
geduurd voordat ik weer iets 
hoorde. Dat vond ik weinig zakelijk 
en attent. Je hoeft niet op elk aan-
bod in te gaan, maar als mensen 
zich aanmelden, ga dan ook onmid- 

augustus 1996 VAN MENS TOT MENS 3 



Eveleens tussen de bobo's. 

Gebrekkige kennis 
In ieder geval belemmert zijn ge-
brekkige historische kennis Eve-
leens niet om onbevangen te kijken 
naar het Humanitas van vandaag. 
Wat hij ziet is rijp voor verandering. 
Vooral de structuur is niet meer van 
deze tijd. Toch wil hij graag afreke-
nen met het volgens hem heers-
ende beeld dat het zo slecht gaat 
met Humanitas. Humanitas is een 
sterke vereniging met veel betrok-
ken mensen en de vereniging heeft 
ijzersterk uitgangspunten voor de 
toekomst. Bovendien staat de club 
er financieel lang niet zo slecht voor 
als vaak is gedacht, ondanks het 
Wegvallen van overheidssubsidie. 
Een aantal organisatorische aanpas-
singen zijn daarom aan te bevelen, 

zo betoogt Eveleens. 
'Als je op een AVA komt dan hangt 
daar nog zo'n AJC-achtige sfeer. 
Wat hebben wij het toch goed met 
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elkaar, wat is het toch gezellig. Tege 
lijk mag je katten op het hoofdbe-
stuur. Dit kan niet meer in een mo-
derne organisatie. Jammer, want je 
neemt mensen echt iets af. Maar de 
activiteiten zijn de vereniging ont-
stegen. Kijk naar Humanitas in Rot-
terdam, naar de stichting Kinderop-
vang, naar Protecta, naar DMH. Je 
kan je toch niet voorstellen dat een 
AVA het hoogste orgaan is? Het is 
een fictie dat een AVA in een enkel 
weekend beslissingen kan nemen 
over allerlei belangrijke en com-
plexe vraagstukken. In de praktijk 
zijn de echte beslissingen al geno-
men of worden ze na de AVA geno-
men. 
Ik begrijp dat veel mensen dit een 
vervelende gedachte vinden. Voor 
wat je wil bereiken moet je kiezen 
voor een andere organisatie van de 
verenigingsgedachten of je moet 
zeggen dat een vereniging een ach-
terhaalde zaak is. Andere vereni-
gingen zoals de ANWB en de KNVB 
hebben allang geen klassieke ver-
enigingsstructuur meer. Dat wij ook 
deze kant op moeten ligt niet aan de 
mensen maar aan de ontstane situ-
atie. Men heeft te weinig informatie 
om zich goede oordelen te vormen 
en een bijeenkomst van het hoogste 
orgaan een keer per jaar is te wei-
nig. Tussentijds gebeuren er teveel 
dingen. Daardoor kan een AVA zich 
alleen over formele zaken buigen 
en weinig meer doen dat het uitge-
zette beleid goed- of afkeuren. Dan 
gaat het om zaken als de begroting, 
het beleidsplan en de verkiezing 
van het hoofdbestuur. Maar in een 
crisistijd komt je sturend vermogen 
aan de orde en dan blijkt dat de 
AVA de problemen niet aankan.' 

Getrapte democratie 
Volgens Eveleens is het kader van 
de vereniging voorzichtig bezig om 
een antwoord te formuleren op dit 
soort bestuurlijke problemen. Ant-
woorden die zonder grote schok-
golven gepaard zullen gaan, zo be-
looft hij. 'Zodat wij slagvaardig en 
vernieuwend kunnen zijn zonder de 
verbinding met de achterban te 
verliezen', zegt hij. 'De districtsvor-
ming is een van die pogingen tot 

verandering. Het is getrapte demo-
cratie, het zal moeten leiden tot be-
tere contacten tussen werkstichtin-
gen en districten, zij het geleidelijk. 
Ik verwacht dat de vereniging van 
binnenuit op natuurlijke wijze zal 
veranderen. Er gaat heel veel werk 
om in die werkstichtingen, het zijn 
onze commerciële voorposten. Wij 
moeten daarom wel zorgen dat 
stichtingen en districten elkaar ken-
nen. Laat ik een voorbeeld noemen. 
In mijn woonplaats Heiloo is een 
kinderopvang van Humanitas. Daar 
mogen wij trots op zijn. Maar er is 
alleen een naamsverbintenis tussen 
die kinderopvang en Humanitas. De 
organisatielijnen komen niet bij el-
kaar. Zou je dit door een zwarte bril 
bezien, dan zou je denken dat Hu-
manitas als los zand aan elkaar 
hangt. Laten we eens beginnen om 
elkaar vaker op te zoeken. Dat 
werkt beter dan een ledenraad als 
hoogste orgaan, want daarin zitten 
vaak weer de bekende bobo's. Dat 
is de dood in de pot, want hun ver- 
ankering in een vereniging is ge- 
ring. Daarom heb ik liever dat men 
in de districten bij elkaar komt, 

dellijk om de tafel zitten.' 
Het was een weinig gelukkige ken-
nismaking met de vereniging. Ge-
lukkig had Eveleens ook andere in-
drukken. 'Ik wist van Humanitas dat 
het een goede club was met goede 
mensen die goede dingen doen', 
vertelt hij. Nog steeds is hij als be-
trekkelijke nieuweling niet tot in de 
puntjes ingevoerd. Maar dat hoeft 
ook niet, betoogt hij. 'Je hoeft niet 
met je voeten in de klei te staan om 
te zien dat het land goed wordt be-
werkt. Op allerlei bijeenkomsten, 
zoals de AVA, ontmoet ik mensen 
van stichtingen en districten. Dan 
proef je echt wel of het goed gaat of 
niet. Bovendien ben ik ook lid van 
de Raad van Toezicht van de Stich-
ting Kinderopvang. Alleen weet ik 
nog niet zo goed hoe in het verle-
den dingen zijn gelopen. Daardoor 
snap ik ook niet alles van de ver-
houding met het Humanistisch Ver-
bond. Ik weet niet op wat voor te-
nen ik trap als ik mij daarmee be-
moei. Ik heb wel eens geroepen dat 
bij het Verbond toch heel aardige 
mensen zijn die zo bij Humanitas 
zouden kunnen zitten. Wat een on-
nozele hals, zo was zo ongeveer de 
samengevatte reactie uit Humani- 

tas.' 



daar is de verankering sterker. For-
meel is onze vereniging nog niet zo 
georganiseerd, maar het gaat lang-
zaam wel deze kant op.' 

Los zand 
De werkelijkheid gebiedt te zeggen, 
zo geeft Eveleens even later toe, dat 
Humanitas niet echt als los zand aan 
elkaar hangt. 'Het organisatorische 
plaatje mag dan niet zo mooi zijn, de 
verbinding tussen vrijwilligers, le-
den en bestuurders is er wel dege-
lijk. Bovendien heeft Humanitas een 
sterke naam met grote bekendheid. 
Die kracht gebruiken wij slechts be-
perkt om nieuwe diensten neer te 
zetten en om duidelijk te maken 
welke kwaliteit en gedrevenheid wij 
bezitten. Wij hebben een groot ge-
brek aan goede publiciteit die op 
een handige en goedkope manier 
kan worden verkregen. Meningen, 
boodschappen, kwaliteit, we heb-
ben het genoeg maar in de media 
krijgen wij weinig aandacht. Dat 
geldt ook in eigen huis. We gaan 
niet eenvormig om met Humanitas 
terwijl wij juist verbondenheid zou-
den moeten uitstralen. 

`We moeten een 
winnersmentaliteit 
krijgen, een klein 

beetje Ajax' 

Ik denk wel eens dat wij elkaar de 
problemen aanpraten. Wij zijn niet 
blij en vrolijk. Ja, we zoeken wel ge-
zelligheid maar wij doen alsof het 
crisis is. Zo kun je elkaar lekker in 
de put praten. Terwijl Humanitas in 
werkelijkheid een lekkere, pittige 
en strijdbare club is. Leg je oor 
eens te luisteren bij de werkstich-
tingen. Dan merk je dat het allesbe-
halve somber toegaat. Kijk maar 
eens naar de kinderopvang, naar 
de opening in Rotterdam van le-
vensloopbestendige woningen: je 
likt je vingers erbij af. 
Ik zeg niet dat wij alle problemen 
maar schouderophalend moeten af-
doen. Maar het is zeker niet zo dat  

wij het risico lopen het jaar 2000 
niet te halen. Financieel zijn we zeer 
solide. Het is niet onze aard om 
geld over de balk te smijten. Goed, 
we krijgen wel wat tikken maar die 
kunnen we opvangen. Wij voldoen 
aan de belangrijkste voorwaarden 
voor een gezonde toekomst: we 
vormen een goede club met goede 
mensen en goede producten. Dus 
verheug ik mij op de dingen die wij 
samen gaan bedenken en doen. 
Een beetje een winnersmentaliteit 
moeten we krijgen, een klein beetje 
Ajax. 
Wat wij ook moeten doen is zorgen 
dat de naam van Humanitas duide-
lijk wordt en elk product versterkt 
en opgesierd wordt. Uit ervaring 
weet ik dat het mogelijk is om vrije 
publiciteit te krijgen. Neem een 
Theo Offermans van de stichting 
Kinderopvang, die doet het uitste-
kend in de publiciteit en bij Huma-
nitas in Rotterdam weten ze ook uit-
stekend de aandacht te trekken. Als 
de media je links laten liggen, komt 
dat door jou en niet door de krant.' 

HENK VLAMING 
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De z,  
familie 

van 
Humanitas 

Vroeger had je in Neder-
land de 'rode familie'. Als 

je stemde op de SDAP en 
later de PVDA was je haast 

vanzelfsprekend ook lid 
van de VARA, van een van 

de bonden van het NVV, je 
las Het Volk (later Het 

Vrije Volk) en stuurde je 
kinderen naar de AJC. Het 
was de tijd van de zuilen, 

maar ook van de zeker-
heid dat je bij mensen 

van eenzelfde levensbe-
schouwelijke of politieke 
kleur altijd 'onder fami-

lie' was. Je was thuis. 

Familiebanden kunnen een steun 
zijn, maar zoals alle banden kunnen 
ze ook knellen. Bij de wederop-
bouw van Nederland is vanaf 1945 
geprobeerd het oude patroon te 
doorbreken. Daarom was Humani-
tas niet alleen van en voor socialis-
ten of liberalen, Humanitas was er 
voor mensen die geen beroep wil-
den of konden doen op hulpverle-
ning vanuit de kerkelijke hoek. Hu-
manitas trok een humanistische jas 
aan. Naaste familie zijn nu organisa-
ties als het Humanistisch Verbond, 
het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten, het Humanistisch Instituut 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
en (nog even) de Humanistische 
Stichting voor Huisvesting van Be-
jaarden. Maar daar willen we het 
niet bij laten, anders lopen we het 
risico toch weer terug te vallen in 
de beslotenheid van de zuilenmaat-
schappij. 
Humanitas wil open zijn. Wie zich 
bij ons thuis voelt en het eens is met 
onze uitgangspunten is bij Humani-
tas welkom. Dat betekent dat lang 
niet al onze leden, donateurs en 
vrijwilligers buitenkerkelijke huma-
nisten zijn. Welkom bij Humanitas is 
iedereen die bereid is de verant-
woordelijkheid voor het eigen le-
ven te aanvaarden, de verantwoor-
delijkheid voor de eigen keuzes in 
dat leven te dragen en daarnaast 
anderen zonder betutteling bij te  

staan waar dat nodig is. Dat zijn 
waarden die ook belangrijk zijn 
voor anderen dan alleen overtuigde 
humanisten. Daarom kan Humanitas 
ook heel goed samenwerken met 
personen en organisaties die niet 
met zoveel woorden als humanis-
tisch te boek staan. Personen en or-

ganisaties die dat allereerste uit- 
gangspunt van Humanitas de-

len: hulp en dienstverlening 
bieden aan mensen die 

daarvoor geen beroep 
willen doen op 

kerkelijke in-
stellingen, om 
redenen die 
alleen hen zelf 
aangaan. 
Dat betekent 
dat onze fami-

lie uitgebreider is dan wij soms 
denken. Daarom wil Humanitas 
meer samenwerking zoeken met or-
ganisaties als de AVVL, de Nationale 
Woningraad, Ouderverenigingen 
rond verstandelijk gehandicapten, 
vakbonden, het NIVON, de Culturele 
Sportbond, de Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs. Zonder de 
banden met de humanistische orga-
nisaties te verzwakken. Doel moet 
zijn elkaar te versterken door een 
vorm van wat ik wil noemen 'net-
werksynergie'. Gebruik maken van 
elkaars contacten om er allebei be-
ter van de worden. In modern taal-
gebruik: de win-win-situatie. 
Maar één ding moeten we wel be-
denken: om samenwerking  met 
derden een succes te maken moe-
ten we zorgen zelf sterk te zijn. We 
moeten weten wat we willen. Onge-
veer gelijk met dit nummer van Van 
Mens tot Mens ontvangen de afde-
lingen het programma voor de ko-
mende Algemene Vergadering van 
Afgevaardigden. Daar kunnen we 
verder praten en dit jaar ook wer-
ken aan onze toekomst als vereni-
ging. Het nieuwe elan van Humani-
tas wordt zichtbaar. Wie daarin wil 
meedelen in eigen afdeling of op 
een andere manier is welkom. 

GEORGE BROUWER 
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Staatsecretaris (Volksgezondheid) Terpstra tijdens dr Nationale Burendag 

Checklist Van Mens tot Mens 

Paarse zorg 
or2i,c7 

Wat voor daden heeft 
het paarse kabinet tot 

nu toe laten zien op het 
gebied van de zorg? 

En hoe verhouden 
die zich met haar 

beleidsvoornemens? 
Onze medewerker 

lichtte het kabinets-
beleid door en keek 

welke invloed dat had op 
het terrein van de zorg. 
Vlak voor Prinsjesdag 

concluderen wij dat 
het een hard beleid 

is dat wel geld oplevert 
maar ook grote gaten 

trekt in de zorg. 
Ook zijn er wel 

succesjes te melden. 
De conclusies staan 

samengevat in de 
checklist van 

Van Mens tot Mens. 

Een paar zaken springen in het 
oog. Nog nooit heeft een kabinet in 
twee jaar zoveel maatregelen ge-
nomen om de kosten van de zorg 
te beteugelen. Desondanks wordt 
het budget voor de totale zorgsec-
tor dit jaar met 655 miljoen gulden 
overschreden. Volgend jaar zal dat 
oplopen tot 700 miljoen. 
De Zorgfederatie denkt dat dit 
komt doordat er in 1994 van uit 
werd gegaan dat het budget voor 
de Volksgezondheid met 1,3 pro-
cent per jaar zou toenemen. 
Die calculatie is gemaakt op basis 
van de groei van de economie, 
inflatie en rente. Met reële prijsstij-
gingen is geen rekening gehou-
den. De Nederlandse Zorgfedera-
tie stelt dat het tekort voor de 
periode 1995 tot en met 1998 in to-
taal 3 tot 5 miljard gulden zal be-
dragen. Te laag ingeschatte groei, 
te laag geraamde prijsontwikkelin-
gen en te hoge verwachtingen van 
bezuinigingen zijn hiervan de oor-
zaak. 

Wat ook opvalt is dat in de hele 
zorgsector sprake is van wachtlijs-
ten, de verzorgingshuizen uitge-
zonderd. Ze variëren van 3 maan-
den tot 10 jaar. Verder is er de 
dreiging van een tweedeling in de 
zorg. Voorbeelden zijn de op-
komst van bedrijvenpoli's waar 
werknemers van bepaalde bedrij-
ven voorrang krijgen en de op-
komst van commerciële bureaus in 
de thuiszorg. 
Door de verminderde dienstverle-
ning van erkende instellingen 
neemt de druk op de mantelzorg 
en vrijwilligersorganisaties zoals 
Humanitas toe. Hun takenpakket 
wordt breder en ook zwaarder. 
Vrijwillige thuiszorg wordt opge-
zadeld met oneigenlijke vragen 
terwijl zij ook bezuinigingen opge-
legd krijgt. 
Hopelijk is de economische groei 
voor het kabinet aanleiding om de 
bakens te verzetten. 

MARIA BRANDT 
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Paarse plannen 
Ziekenhuiszorg 
- Ten behoeve van een adequate aanbodregulering blijft een gedere-

guleerde Wet Ziekenhuisvoorzieningen van kracht. Intramurale 
voorzieningen en topklinische zorg blijven een taak van de over-
heid. 

Specialisten en huisartsen 
- Versterken van de positie van de huisarts als poortwachter. 
- Integratie in het ziekenhuisbudget van de medische specialisten. 

Vergoeding medicijnen 
- Versoberen van het pakket door middel van de zogenaamde trech- 

ter van Dunning en opschonen van pakket van geneesmiddelen. 

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen 
- Afschaffing van de vermogenstoets per 1 januari 1997. 
- Overheveling van de financiering van de ouderenzorg (5,5 miljard 

per jaar) van de provincies naar de AWBZ. 
- De eigen bijdrage voor zowel vezorgings- als verpleeghuizen wordt 

gelijk getrokken tot maximaal 3.000 gulden per maand met een 
kwaliteitstoeslag van maximaal tien procent in de goede tehuizen. 

_ Extra bezuinigingen voor de provincies en de vier grote steden. 
Noord-Holland moet 1.900 bedden schrappen; Amsterdam moet 4 
miljoen gulden inleveren. 

- De discussie over scheiding tussen kosten voor wonen en voor zorg 
moet voor het jaar 2001 zijn afgerond. 

Thuiszorg 
- Extra werkgelegenheid in de zorg, oudererdiulp, veiligheid en kin- 

deropvang. Tenminste 40.000 extra arbeidsplaatsen. 
Kabinetsbesluit om 30 miljoen gulden extra uit te trekken om eerste 
knelpunten op te lossen. 

- Invoering persoonsgebonden budget per 1 juli 1997. 
- Verhoging eigen bijdrage 

Contributie vanaf 1 januari 1997 vanaf 50 gulden per persoon per 
jaar. Daarnaast een inkomensafhankelijke bijdrage. 
Per 1 juni 1996 een weektarief voor alleenstaanden met een inko- 
men tussen 2000 tot 2300 gulden dat varieert van 50 tot 80 gulden. 

- Introductie van de marktwerking. 
- Reorganisatie en integratie van kruiswerk en gezinszorg. 
- Regionalisering 
- Differentiatie van de hulp 
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Pa -a rse d coxd ce-n. 
Ziekenhuiszorg 
- Ondoorzichtige saneringen ziekenhuizen, te krappe budgetten voor 

ziekenhuizen, onvermijdelijke personeelsstops, sluiten van afdelin-
gen. 

- Te lange wachttijden, mede als gevolg van gesleep van patiënten 
door het hele land, sluiten van afdelingen en de cao voor verpleeg-
kundigen. Patiënten worden sneller ontslagen hetgeen leidt tot druk 
op de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. 

- Opkomst van bedrijvenpoli's die voorrang verlenen aan werkne-
mers van aangesloten bedrijven. Tweedeling in de ziekenhuiszorg 
dreigt. Inmiddels heeft minister Borst van volksgezondheid zich te-
gen bedrijvenpoli's uitgesproken. 

- hospices, terminale, palliatieve zorg wordt niet gesubsidieerd. 

Specialisten en huisartsen 
- Wachtlijsten van drie tot zes maanden voor met name oogheel- 

kunde, orthopedie, cardiologie en psychiatrie. 
- Fysiotherapie wordt beperkt tot negen behandelingen, eenmaal 

met negen behandelingen te verlengen. Voor chronische patiënten 
bestaan uitzonderingen. 

- Tandartsenhulp gaat uit het ziekenfondspakket. 
- Kosten voor hulp van de huisarts vallen tien procent lager uit (200 

tot 300 miljoen gulden) dan geraamd. 

Vergoeding medicijnen 
- Een plan voor eigen bijdragen ad 200 gulden wordt weggestemd in 

de Tweede Kamer. 
- Bepaalde medicijnen worden niet meer vergoed, zoals duspatal (le-

ver- en darmaandoeningen) en dozinan (psychische aandoeningen). 
- Per 1 juni 1996 gaat de prijzen voor medicijnen met 20 procent om-
laag. Dit jaar levert dat 350 miljoen gulden op, volgend jaar naar 
verwachting 700 miljoen. 

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen 
- Ouderen stellen de gang naar het verzorgingshuis uit. Daardoor 

ontstaan leegstand en exploitatietekorten. Provincies stellen zieken-
fondsen aansprakelijk, maar die wijzen dit van de hand. Moeten de 
verzorgingshuizen zelf voor de tekorten opdraaien, dan zal worden 
gesnoeid in de personeelskosten. 

- De eigen bijdrage bedraagt maximaal 2.200 gulden. De AWBZ dekt 
het tekort voor wie niet kan betalen. Bewoners van Verpleeghuizen 
zien hun eigen bijdragen met soms wel 800 gulden per maand stij-
gen. 

- Steeds meer ouderen vragen om alternatieven voor het verzor-
gingshuis. Zij kunnen bij het ziekenfonds een pesoneelsgebonden 
budget (pgb) aanvragen voor verzorging aan huis. Dat kan een be-
sparing op gaan leveren in vergelijking met intramurale zorg. Voor 
dit jaar is het budget echter al op. 

- Wegens bezuinigingen is het aantal bedden in verzorgingshuizen 
gedaald van 135.000 naar 120.000. 

- Volgens onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Verpleeg-
huisbewoners is de leefsituatie in verpleeghuizen zeer slecht. In de 
313 instellingen met 55.000 bedden zijn maar 8.000 eenpersoonska-
mers. De meeste tehuizen hebben drie- of meerpersoonskamers en 
huiskamers met 16 personen. De Raad voor de Volksgezondheid 
eist 23.000 eenpersoonskamers maar dat kost 50 tot 80 miljoen gul-
den en nog eens 10 tot 13 miljoen voor exploitatie. 

Thuiszorg 
- 45 instellingen hebben een wachtlijst met een gemiddelde wachttijd 

van 7 weken voor in totaal 10.600 mensen. 
- 83 procent van de instellingen voor thuiszorg rantsoeneert de zorg, 

60 procent geeft minder uren hulp, 6 procent stopt eerder met de 
hulp, 4 procent staakt bepaalde diensten, 67 procent scherpt de indi-
catie aan, 69 procent verwijst naar particuliere instellingen,  mantel-
zorg, instellingen voor vrijwilligers of persoonsgebonden budget. 

- 46 procent van de instellingen heeft op het budget een tekort van 5 
procent. 

- Instellingen komen in de problemen doordat de regering slechts 1 
procent groei toestaat terwijl de vraag sneller stijgt. Daardoor 
wordt men tot bezuinigingen gedwongen met als gevolg ontslagen 
omzetten van vaste naar losse contracten en inzet van Melkert-ba-
nen. 

- Het voorstel voor verhoging van de eigen bijdrage is afgestemd. 
- Commerciële bureaus profiteren van gemeenschapsgeld. Nieuwe 

instellingen krijgen een budget van maximaal 2,4 miljoen gulden 
per jaar. Dat wordt in mindering gebracht op budgetten van be-
staande instellingen als prikkel om efficiënter te werken. Sommige 
instellingen richten daarom zelf nieuwe bureaus op. Soms is er geen 
strikte scheiding meer tussen AWBZ- en commerciële instellingen. 
Zo ontstaat ook in de thuiszorg tweedeling. 

- Fusies en reorganisaties nemen toe. Verpleegkundige hulp, verzor-
ging en huishoudelijke hulp worden gescheiden. Lichte verpleging 
wordt door verpleeghulpen gedaan, verpleging door verpleegkun-
digen. Het werk wordt saaier en zwaarder. De diensten worden ge-
broken: 's ochtends een paar uur en 's avonds weer. 



Paarse plannen 
Opleiding in de zorgsector 
- Invoeren van een nieuwe opleidingsstructuur per 1 augustus 1997. 

Opleidingen komen onder het ministerie van Onderwijs in plaats 
van Volksgezondheid. Bestaande opleidingen, zoals hbo-v, zullen 
vervallen. Daarvoor in de plaats komen drie kwalificaties: hbo, mbo 
en kort mbo. 

Gehandicaptenzorg 
- Alle instellingen krijgen een korting opgelegd van 1 procent. De 

definitieve plannen worden gepresenteerd op Prinsjesdag. 
- Verstrekken van de hulpmiddelen wordt een zaak van gemeenten. 

Geestelijke gezondheidszorg 
- Minister Borst zal bezuinigen op de eigen begroting. 
- Vergoedingen voor psychotherapie strekken zich tot 15 sessies in 

plaats van 90. 
- Vergoeding voor vrij gevestigde therapeuten wordt niet meer ver-

goed via de AWBZ maar via het ziekenfonds of de particuliere ver-
zekering. Verwijzing van een huisarts is noodzakelijk. Dit levert 40 
miljoen gulden op. 

Jeugdhulpverlening 
- Herschikken van prioriteiten in de collectieve voorzieningen. 
- Oplossen van problemen in de jeugdhulpverlening in het kader van 

een preventief veiligheidsbeleid. Het gaat om een inzet die bo-
venop de extra werkgelegenheid in de zorgsector komt. 

- Eigen bijdragen voor jeugdhulpverlening, internaten van schip-
perskinderen en kermisexploitanten. 

Daklozenopvang 

Kinderopvang 
- Minstens 40.000 extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd in de ver-
zorging en veiligheid annex openbaar toezicht en kinderopvang. 

- Verhoging van de ouderbijdragen volgend jaar voor de kinderop-
vang. 

- Decentralisatie per 1 januari 1996 naar gemeenten. 

Paarse daden 
Opleiding in de zorgsector 
- Uit onderzoek van de vakbond CFO en jongerenorganisaties blijkt 

dat opleidingsinstellingen te weinig aandacht besteden aan bege-
leiding van leerlingen. Soms draaien die alleen nachtdiensten. Zij 
willen betere getraind worden in praktische vaardigheden zoals 
omgang met agressie en stervensbegeleiding. Problemen op afde-
lingen worden veelal veroorzaakt door onderbezetting, slechte lei-
ding en overvolle afdelingen. 

Gehandicaptenzorg 
- Volgens het Zorg Registratiesysteem staan 5.000 verstandelijk ge-
handicapten op een wachtlijst voor begeleiding of een plaats in een 
instelling. 

- Thuiswonenden missen vaak fysiotherapie, begeleiding bij ge- 
dragsstoornissen en dagopvang. 

- Jongeren zitten na verlaten van een kinderdagcentrum vaak jaren 
thuis wegens plaatsgebrek in dagcentra voor volwassenen. 

- Wachttijden voor vormen van wonen met zorg kunnen oplopen tot 
10 jaar. 

- Thuishulp, ook voor lichamelijk gehandicapten, kent ook een lange 
wachttijd. 

- De 40 miljoen gulden voor het persoonsgebonden budget is voor 
dit jaar al op. 

- Lichamelijke vrijheidsbeperking wordt in veel instellingen nog toe- 
gepast. 

- Budgetten voor voorzieningen worden door gemeenten niet of ge- 
deeltelijk ingezet. 

- Gehandicapten moeten 15 tot 20 procent van hun netto inkomen be-
steden aan zaken die verband houden met hun handicap. Bijna een 
half miljoen mensen is ernstig gehandicapt en komt in grote proble- 
men als zij niet met speciale voorzieningen worden geholpen. 

Geestelijke gezondheidszorg 
De Inspectie Volksgezondheid wil de mogelijkheid invoeren voor 
gedwongen behandeling van psychiatrische patiënten die niet in een 
ziekenhuis zijn opgenomen. De rechter zou hen moeten kunnen 
dwingen tot het gebruik van medicijnen en op afspraken te verschij-
nen. Zo niet dan volgt gedwongen opname. Er zijn mensen die daar 
baat bij zouden hebben. 

Jeugdhulpverlening 
- (Pleeg)ouders en jongeren worden door ambtenaren en hulpverle- 
ners weinig betrokken bij het nemen van beslissingen. 

- Cliënten krijgen weinig informatie. 
- Overheden hebben weinig inzicht in werkwijzen van instellingen. 
- Weinig samenwerking tussen diverse instellingen. 
- Wachtlijsten voor tehuizen van de jeugdhulpverlening en voor 
pleeggezinnen. 

- De Inspectie wil uiterlijk in 1998 in elke provincie 1 bureau Jeugd- 
zorg, dat alle soorten van hulp biedt. 

- Er is te weinig opvang voor zwerfjongeren. HVO's en het Leger des 
Heils signaleren steeds meer jongeren onder de 18 jaar in slaaphui- 
zen. 

Daklozenopvang 
- Opvanghuizen moeten steeds vaker mensen die bij hen aankloppen 
weigeren. 

- In 1995 vroegen 87.000 mensen een plaats in een crisisopvangcen- 
trum, blijf-van-mijn-lijf huis of instelling voor dak- en thuislozen. 
Slechts 17.000 kregen onderdak. 

- Bezuinigingen staan haaks op toenemende nood. 
- Bezuinigingen worden gecompenseerd door vernieuwingen. Die le-
veren 15 miljoen gulden op, hetgeen te weinig is om de nood te le- 
nigen. 

Kinderopvang 
- Ouderbijdragen moeten kostendekkend zijn. Iedereen met een in-

komen van 5.000 gulden per maand, wordt geacht voor 2 kinderen 
in een crèche 16.300 gulden per jaar te kunnen betalen. 

- Het wordt niet duidelijk vanaf welke inkomensgrens het volle pond 
moet worden betaald en of bij het tweede kind reductie mogelijk is. 

- Deze plannen zullen leiden tot het inschakelen door ouders van 
zwartbetaalde kinderoppassen of au pairs. Of een van de ouders 
stopt met werken, een opbrengstderving voor de fiscus. 

- Er zijn wachtlijsten in deze sector. 
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Beleving 

Atheïsmedag 
in Rotterdam 
Het Humanitastich Studiecentrum 
Nederland belegt een bijeenkomst 
over een atheïstisch alternatief voor 
oprukkend religieus fundamenta-
lisme. De kerken lopen leeg maar 
tegelijkertijd groeien de evangeli-
satie-bewegingen, vaak ten koste 
van traditionele godsdiensten. Met 
name de groeiende aanhang van 
fundamentalistische bewegingen 
maakt het gewenst dat vrijdenkers 
en humanisten opnieuw werken aan 
een helder en eenduidig oordeel 
over de boven- en buitenmenselijke 
voorstelling. De huidige 'metafysi-
sche verwarring' maakt het vinden 
van een samenhangend antwoord in 
de vorm van een consistente visie 
op persoon en maatschappij van 
grote betekenis. Hieruit volgt de 
ontwikkeling van een nieuwe, voor 
deze tijd relevante atheïstische le- 

venshouding.  
'Een duidelijk naar voren gebracht 
modern atheïsme gaat verder dan 
de enkele bestrijding van het geloof 

in een god. Het biedt alternatieven 
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en beziet ook kritisch de ontwikke-
lingen van onze geseculariseerde 
maatschappij, waarin de burger on-
danks de schijnbaar groeiende par-
ticipatie steeds onmondiger worden 
gemaakt.' 
Dat is de invalshoek van de studie-
dag van het Humanistisch Studie-
centrum Nederland, op 12 oktober 
in het Humanitas-gebouw aan de 
Pieter de Hooghweg 110 in Rotter-
dam, georganiseerd ter gelegen-
heid van het 140-jarig bestaan van 
de vrijdenkersvereniging De Vrije 
Gedachte. Aanmeldingen bij voor-
keur schriftelijk bij het HSN, postbus 
797, 3500 AT Utrecht, per fax (030-
239.01.70) of door overschrijving 
van de toegangsprijs à f 25,- per 
persoon op postgiro nr. 550334 
t.n.v. het HSN te utrecht. 

Symposium 
transseksualiteit 
De Landelijke werkgroep Trans-
sexualiteit van Humanitas en Stich-
ting Nederlands Gendercentrum or-
ganiseren op donderdag 10 oktober 
1996 in 'Het Trippenhuis', Konink-
lijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen, in Amsterdam een 
eendaags symposium over de be-
handeling en begeleiding van  

transseksuelen. In de ochtend wor-
den de psychosociale facetten van 
transseksualiteit belicht, in de mid-
dag komen de medische en juridi-
sche aspecten op de voorgrond. 
Het transseksuele proces doet alle 
facetten van het leven van de cliënt 
geheel veranderen. Tijdens dat pro-
ces is sprake van veel contacten 
met behandelaars en begeleiders 
en een duidelijk doel: het verkrij-
gen van de gewenste lichamelijke 
en juridische identiteit. Bij die 
transseksuele rolwisselingen kan 
een drietal leeftijdsgroepen worden 
onderscheiden, rond het 20e jaar, 
het 40e jaar en 60 jaar en ouder. In 
iedere leeftijdsgroep vragen speci-
fieke problemen de aandacht. Naast 
deze sociale en maatschappelijke 
veranderingen zijn er steeds 
nieuwe ontwikkelingen op het ge-
bied van psychologische, hormo-
nale, chirurgische en juridische as-
pecten tijdens de transseksuele be-
handeling. 
Het symposium richt zich vooral op 
huisartsen, medewerkers van 
RIAGGS, artsen en verzekeringsge-
neeskundigen, medewerkers van 
bedrijfsverenigingen, maatschap-
pelijk werkers, transseksuelen, hun 
familie en vrienden. Onder de spre-
kers zijn begeleiders en ervarings-
deskundigen van Humanitas, van 



het Genderteam van de Vrije Uni-
versiteit van Amsterdam prof. dr 
L.J.G. Gooren, endocrinoloog en 
hoogleraar transseksuologie, dr C. 
Doorn, klinisch psycholoog, Dr A. 
Verschoor, klinisch psycholoog en 
Dr J.J. Hage, plastisch chirurg, van 
de Rijksuniversiteit van Utrecht 
Prof. Dr P. Cohen-Kettenis, hoogle-
raar genderontwikkeling bij kinde-
ren en Mr F.A. v.d. Reijt of Mevr. Mr 
C. Gommers van de Stichting Ne-
derlands Gendercentrum. Dagvoor-
zitter is Dr H. Asscheman, internist 
bij het AZVU. 

Voor nadere informatie: 
020-6262445, op werkdagen van 
8.30 tot 13.00 uur of 075-6313953, 
mevrouw Petra C. Klene, coordina-
tor. Mocht u dit symposium willen 
bijwonen dan stellen wij het op prijs 
als u dit tevoren even laat weten via 
een van bovengenoemde telefoon-
nummers. 

Buitenlandse zaken 

Humanisten 
naar Warschau 
Wat kunnen humanisten bijdragen 
aan de eenwording van Europa? Dat 
is de centrale vraag op een confe-
rentie eind september in Warschau 
van de Europese Humanistische Fe-
deratie in samenwerking met de Fe-
deratie van Poolse Humanistische 
Organisaties. Wie eind september 
de gelegenheid heeft Polen te be-
zoeken kan op dit congres proeven 
van de bijzondere sfeer die steeds 
aanwezig is tijdens bijeenkomsten 
van humanisten uit Oost- en West-
Europa. Gastsprekers uit verschil-
lende landen zullen het woord voe-
ren, er wordt gezorgd voor simul-
taanvertaling en er is een aardig 
cultureel-toeristisch programma. 
Dit congres is van grote waarde 
voor de Poolse humanisten in hun 
streven een zichtbaar en waardevol 
alternatief te bieden voor de domi-
nante Rooms-Katholieke kerk in Po-
len. Daarbij speelt het merkwaar-
dige gegeven een rol dat huma-
nisme als buitenkerkelijke 
levensvisie in oostelijk Europa nog 
steeds wordt vereenzelvigd met het 
communistisch anti-klerikalisme. 
Het is belangrijk te tonen dat het 
democratische, op het individu ge-
richte humanisme een volstrekte te-
genstelling is tot het autoritaire, op 
de collectieve onderwerping ge- 

richte communisme. Meer informa-
tie is te verkrijgen bij het secretari-
aat voor Centraal en Oost-Europa 
van de Europese Humanistische Fe-
deratie, c/o HVB, Hobrechtstrasze 
8, D-12043 Berlin. Fax +48-30-
61390450. 

Humanisten 
naar Mexico 
In Mexico buigen humanisten uit 
alle landen zich over de wereld-
wijde maatschappelijke veranderin-
gen waar wij tegen het einde van 
deze eeuw mee worden geconfron-
teerd. Die voltrekken zich met een 
ongekende snelheid. Het Humanis-
tische wereldcongres 1996 in 
Mexico, van 14 tot 19 november, 
buigt zich onder andere over de 
modernisering van de agrarische 
bevolking, de informatie-revolutie 
binnen gevestigde industriële sa-
menlevingen, ontregelde samenle-
vingen en aftakelende waarden. 
Toch bieden diezelfde veranderin-
gen ons ook ongekende kansen om 
het leven van de mens intellectueel, 
sociaal en economisch op een ho-
ger plan te brengen. Vrezen wij de 
risico's of grijpen wij de kansen? 
Het dertiende humanistische we-
reldcongres wil denkers en doe-
ners uit de hele wereld bijeenbren-
gen om deze onderwerpen te on-
derzoeken en humane en op het 
verstand gebaseerde antwoorden 
te formuleren op de uitdagingen die 
voor ons liggen. Daaromheen 
brengt het congres uiteraard een 
programma met cultuur, praktische 
werkbijeenkomsten, toeristische at-
tracties en de feestelijke uitreiking 
van de Humanist Awards. Inleiders 
komen uit de hele wereld. Onder 
hen internationaal befaamde schrij-
vers, filosofen, politici en dichters 
als Tasmira Nasrin, Oscar Arias, Ma-
rio Bunge, Carlos Fuentes, Octavio 
Paz, Wole Soyinka en Mario Vargas 
Llosa. Onderwerpen tijdens dit con-
gres zijn onder andere de infome-
dia-revolutie en de Derde Wereld, 
uitdagingen van de biotechnolo-
gie, ontkerkelijking en de dreiging 
van intolerantie, versterking van de  

positie van de vrouw en als laatste 
`het humanisme organiseren in Cy-
ber-Age'. Voertalen zijn Engels en 
Spaans met simultaanvertaling. 
Voor meer informatie: AMER, Apdo, 
postal 19-549, Mexico DF 03900, 
=co, fax 525-6516504 of CODESH, 

P.O. Box 664, Arnherst NY 14226-
0664 USA, Fax 716-3631733. Meer in-
formatie is ook te vinden op Inter-
net: HITTP://WWW.CODESH.ORG  

Aids bij 
Roemeneense 
kinderen 
In Roemenië heersen nog volop ta-
boes rond alles wat te maken heeft 
met seksualiteit. Dat betekent ook 
dat onderwerpen die daarmee te 
maken hebben het liefst in de doof-
pot worden gestopt. Aids is zo'n on-
derwerp. Zelfs als kinderen via de 
moeder zijn besmet, is aids nog een 
taboe. Nodig is een regionaal cen-
trum voor de opvang, behandeling, 
verzorging en observatie van deze 
kinderen. Vanuit een dergelijk cen-
trum zou het ook mogelijk zijn on-
dersteuningsprogramma's voor de 
gezinnen waaruit deze kinderen ko-
men en preventie- en voorlichtings-
programma's op te zetten. Moge-
lijkheden daartoe zijn met steun van 
de Stichting Kinderpostzegels Ne-
derland onderzocht door het Inter-
national Child Resource Institute in 
Heerlen, in nauwe samenwerking 
met de Roemeense vereniging te-
gen Aids en de Stichting Kinderop-
vang Humanitas. Zij concluderen 
dat een regionaal centrum kan bij-
dragen aan het doorbreken van de 
taboes rond seksualiteit en ook voor 
het groeiende aantal volwassen 
aidspatiënten in dit deel van Europa 
van grote betekenis kan zijn. Voor 
andere informatie: de stichting len 
telefoon 045-5729797 
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Eerste nationale jeugdlezing 

Jeugd als uitgangspunt in plaats van 
Humanitas bereidt zich 

voor op haar eerste Natio-
nale Jeugdlezing, een po-

ging tot behoud van het 
geestelijk erfgoed van de 
opgeheven Raad voor het 

Jeugdbeleid. Centraal 
staan het serieus nemen 

van jongeren en de 
daarbij horende 
consequenties 
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Afgelopen april werd de Raad voor 
het Jeugdbeleid na een zestien jaar 
officieel opgeheven. De opheffing 
van de Raad betekent natuurlijk niet 
het einde van het jeugdbeleid. Stel 
je voor. Juist daarom is het verdwij-
nen van de Raad volgens diverse 
aanwezigen tijdens de in april in de 
Nieuwe Kerk te Den Haag gehou-
den afscheidsbijeenkomst dood-
zonde en niet anders dan de onge-
lukkige uitkomst van het politieke 
idee dat flink snoeien in radenland 
tot snellere beleidsbeslissingen en 
betere afstemming zou leiden. 
Jeugdbeleid moet nu mede worden  

gestuurd door de nieuwe Raad voor 
Maatschappelijk Ontwikkeling 
(RMO) die per 1 juni van start is ge-
gaan. Of deze zeer breed opgezette 
nieuwe Raad dat waar kan maken 
moet nog blijken. 
Bij het afscheid werd gemeld dat 
het werk en de ideeën van de Raad 
worden overgenomen door via an-
deren. Genoemd zijn de project-
groep Ontwikkeling Lokaal Jeugd-
beleid, de CNV-jongerenorganisa-
tie, het Landelijk Aktie Komitee 
Scholieren, de Stichting Jeugdinfor-
matie Nederland, Defence for Chil-
deren International, de Stuurgroep 



Regie in de Jeugdzorg en de al ge-
noemde RMO. 

Steentje bijdragen 
Ook Humanitas zal een bescheiden 
steentje bijdragen. Zij heeft de Raad 
voor haar afscheid toegezegd een 
poging te zullen doen om jaarlijks 
een nationale lezing over de jeugd 
te organiseren: de Nationale Jeugd-
lezing. De eerste lezing is nog sa-
men met medewerkers van de Raad 
voor het Jeugdbeleid georgani-
seerd en wordt op 27 september in 
het Museon in Den Haag uitgespro-
ken door prof. Christien Brinkg- 

reve. Als co-referent zal drs. Lydia 
van Dongen, human resource ma-
nager bij McDonald optreden. 
Het onderwerp van 27 september is 
Het tobben met de tijd. Hierbij gaat 
het om de spanningsverhouding 
tussen de opvoeding van kinderen 
en het werken van ouders buiten de 
deur. Deze spanningsverhouding is 
een bron van stress binnen veel 
huishoudingen en zou in ieder ge-
val ook een zorg voor het bedrijfs-
en organisatieleven moeten zijn. De 
lezing sluit nauw aan bij het aller-
laatste advies van de Raad voor het 
Jeugdbeleid. Tijdens haar afscheid 
in april kwam de Raad met het poli-
tiek jeugdmanifest "Een andere kijk 
op jeugd". Met een andere kijk op 
de jeugd wordt letterlijk 'een posi-
tieve kijk' bedoeld. Jeugdbeleid 
moet niet alleen afgestemd zijn op 
`risicojongeren'. Weliswaar kan er 
niet genoeg energie gestoken wor-
den in het aanpakken van de pro-
blemen van kwetsbare jongeren, 
maar wat we doen moet steunen op 
een vruchtbare ondergrond, schrijft 
de Raad in het voorwoord van haar 
slotmanifest. 

Serieus en gelijkwaardig 
Met die vruchtbare ondergrond 
doelt men op het serieus nemen van 
jongeren en hen als gelijkwaardig 
met volwassenen beschouwen. De 
Raad begint haar manifest met te 
stellen dat wie niet in de jeugd in-
vesteert, de kip met de gouden ei-
eren een langzame dood laat ster-
ven. Aandacht voor jeugd is dus ei-
genbelang voor de samenleving. 
En met dat eigenbelang wordt voor-
alsnog niet goed omgegaan. Met 
een groot deel van de jeugd gaat 
het niet slecht, maar veel jongeren 
zitten wel met talloze vragen over 
hun toekomst. Zullen ze wel mee 
kunnen doen, is er wel voldoende 
werk voor ze, hoe moet het verder 
met het milieu, wat kan er aan oor-
log en terrorisme gedaan worden? 
Een klein deel van de autochtone en 
een groter deel van de allochtone 
jeugd heeft en geeft serieuze pro-
blemen. Veel jongelui hebben vaak 
dezelfde gewone idealen als hun 
leeftijdsgenoten (baan, huis, gezin)  

maar weinig of geen kans deze 
langs de normale weg te realiseren. 
Het is vooral de probleemjeugd die 
de meeste aandacht trekt. Alsof jon-
geren die zich 'normaal' ontwikke-
len niet interessant zijn. 
De Raad citeert dan de socioloog en 
cultuurcriticus prof. Kees Schuyt die 
scherp formuleerde: "Het maat-
schappelijke en culturele klimaat is 
thans bepaald jeugd-onvriendelijk. 
Jongeren worden nog slechts van be-
lang geacht als toekomstige belas-
tingbetalers voor de ouderdoms-
voorzieningen van de huidige mach-
tige generaties." 

Spijker op de kop 
De Raad meent dat de opvatting van 
Schuyt, hoe hard deze ook over-
komt, de spijker precies op de kop 
slaat. Want inmiddels zijn jongeren 
politiek en beleidsmatig het sluit-
stuk van allerlei regelingen op soci-
aal-economisch en sociaal-cultureel 
terrein. Nederland gaat niet goed 
met haar kinderen om. Als het gaat 
om grootbrengen van kinderen dan 
is de boodschap aan ouders en op-
voeders: kinderen zijn (geheel) 
voor eigen rekening en verantwoor-
ding. Als het gaat om lokaal wel-
zijnsbeleid dan is de boodschap 
aan jongeren: jullie zijn niet interes-
sant als je geen probleem vormt. 
Lokale algemene voorzieningen 
voor jeugd zijn de afgelopen jaren 
sterk uitgedund. 
Als het gaat om studie en onderwijs 
is de boodschap: jullie zijn te duur, 
jullie studeren te lang, en jullie zijn 
met te veel. Als het om werk, inko-
men en sociale zekerheid gaat dan 
is de boodschap: jongeren kunnen 
wel met minder toe, ze hebben hun 
hele leven nog voor zich. 
Wat ons land nodig heeft, schrijft de 
Raad, is een andere benadering van 
jongeren. De nadruk moet dan ko-
men te liggen op mogelijkheden 
van zowel problematische als van 
de niet-problematische jongeren. 
"Jongeren verdienen een vanzelf-
sprekende en gewaardeerde plaats 
in de samenleving. Ze moeten er bij 
kunnen horen en mee mogen doen. 
Alle jongeren serieus nemen bete-
kent in de ogen van de Raad dan in- 
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vesteren in alle jongeren als een in-
vestering in de toekomst en de sta-
biliteit van de samenleving. De 
jeugd moet niet het sluitstuk maar 
juist het uitgangspunt van beleid 
zijn. Een positieve aanpak van 
jeugd en jeugdbeleid heeft preven-
tieve waarde, bevordert de burger-
schapsvorming en heeft voor jonge-
ren en de samenleving een grote 
meerwaarde. 

Investeren in jeugd 
Investeren in de jeugd laat zich ver-
talen op drie belangrijke terreinen. 
Er moet positieve aandacht zijn, 
voor de overdracht van normen en 
waarden, voor sociaal-economische 
bescherming en voor politieke in- 
vloed. 
Voor wat de positieve aandacht 
voor overdracht van normen en 
waarden betreft noteert de Raad het 
volgende. De jeugd moet elemen-
taire, basale normen en waarden 
meekrijgen (zoals solidariteit, de-
mocratie en burgerschap, verant-
woorfflijkheidsbesef, respect voor 
verschillen, het belang van de dia-
loog, zorg en liefde). De opbouw 
daarvan verloopt alleen goed als 
ouders en mede-opvoeders goed 
samenwerken. Scholen en voorzie-
ningen voor opvang moeten hun 
pedagogische opdracht waarma- 

ken. 
Uitgangspunt is dat jongeren 
recht hebben op een goede op-
voeding. Het houdt in dat ze zowel 
bescherming krijgen als uitge-
daagd worden in hun groei naar 
maatschappelijke zelfstandigheid. 
Om goed op te voeden hebben 
ouders tijd nodig. Kinderen op-
voeden doe je er niet zo maar 
even bij. De Raad stelt dat een be-
tere verdeling van zorgarbeid en 
betaald werk over mannen en 
vrouwen in deze behoefte kan 
voorzien, net zoals zorgfaciliteiten 
voor ouders die betaald werk ver-
richten, en opvangvoorzieningen 
voor jongeren. Voor een goede 
opvoeding is ook geld nodig. 
wetgeving en andere regelingen 
moeten het opvoeden en groot-
brengen van kinderen juist moge-
lijk maken en financieel steunen. 
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De eerste (mede) door 
Humanitas georganiseerde 
Nationale Jeugdlezing vindt 

plaats op donderdag 27 
september in het Museon 

te Den Haag. 
Aanvang 17.00 uur 
Deelname is gratis. 

Wie aanwezig wil zijn 
gelieve zich te melden bij 

secretariaat van het 
landelijk bureau te 

Amsterdam. 
Het hoofdbestuur rekent op 

een grote belangstelling 
voor de lezing vanuit 

Humanitas. 

De Raad pleit voor een beleid dat 
verzorging en opvoeding van 
jeugdigen ondersteunt. 

Nieuwe mogelijkheden 
Met betrekking tot de sociaal-eco-
nomische bescherming van de 
jeugd merkt de Raad op dat de hui-
dige flexibilisering van de arbeids-
markt jongeren nieuwe mogelijkhe-
den biedt, maar dat jongeren dan 
wel geleerd moet worden daarmee 
om te gaan. Flexibilisering vormt 
echter ook een bedreiging. Het kan 
jongeren belemmeren een zelfstan-
dig bestaan op te bouwen. Flexibili-
sering raakt ook ouders. Voor hen 
wordt het steeds moeilijker om be-
taald werk met zorg en opvoeding 
te combineren. Een flexibilisering 
van de arbeidsmarkt die geen reke-
ning houdt met maatschappelijke 
noodzaak om voor andere mensen 
te zorgen en nieuwe generaties op 
te voeden, maakt van kinderen een 
sluitstuk, aldus de Raad. De samen-
leving kan zich dan op termijn niet 
meer in stand houden. De Raad is 

Jullie zijn te duur, 
jullie studeren te 

lang, jullie zijn met 
te veel 

duidelijk zeer bezorgd over flexibi-
lisering. Naar haar mening heeft het 
grote invloed op het leefritme. Het 
kan ingaan tegen de behoefte aan 
regelmaat, zekerheid en veiligheid 
die de meeste mensen zoeken en 
wensen en als zodanig individuali-
sering en verzakelijking van rela-
ties tussen mensen versterken. 
De gevolgen zijn vooral voor zorg 
en opvoeding. Werk op onregelma-
tige tijden en met weinig zekerheid 
over de toekomst laat zich immers 
moeilijk combineren met het dra-
gen van verantwoordelijkheid voor 
mensen die geregeld zorg en aan-
dacht nodig hebben, stelt de Raad. 
Zij stelt ook dat het een economisch 
belang is dat er gezorgd en opge-
voed wordt. Flexibilisering moet 
daarom een sociaal aanvaardbaar 
gezicht krijgen. 

Jeugd en politiek 
Tenslotte de gewenste aandacht 
voor het betrekken van de jeugd bij 
het politieke bedrijf dat de Raad 
voorstaat. De Raad is mening dat de 
kloof tussen jeugdcultuur, school en 
de wereld van volwassenen ver-
kleind kan worden door jongeren te 
laten ervaren hoe het er aan toe 
gaat in allerlei maatschappelijke si-
tuaties: in bedrijven, in het vrijwilli-
gerswerk, in de verzorging, in 
buurtactiviteiten, in politiek werk. 
Er zouden meer vormen van directe 
democratie kunnen worden inge-
bouwd in de bestaande vertegen-
woordigende democratie waarbij te 
denken valt aan stads/dorpsge-
sprekken, panels, referenda over 
serieuze alternatieven. 
Jongeren kunnen heel goed mee-
doen aan creatief meedenken, aan 
het aandragen van ideeën. Van be-
lang is volgens de Raad ook om jon-
geren via `jeugdeffectrapportages' 
bij de politiek te betrekken en de 
politiek meer rekening met de 
jeugd te laten houden. Jeugdeffec-
trapportage wil zeggen dat syste-
matisch wordt nagegaan wat de ef-
fecten van beleid voor jongeren zijn 
en hoe jongeren daarbij betrokken 
kunnen worden. 

MICHAEL KERKHOF 



umanisten op de bres 
tegen verdwijningen 

Reeds in 193 werd een 
dichtbundel uitgegeven 
om te herdenken dat de 
Dwaze Moeders van Ar-

gentinië op 30 april 1977 
voor het eerst een stille 
rondgang maakten over 

het Plaza de Mayo om op-
heldering te eisen over 

verdwenen familieleden. 
Het probleem van ver-
dwenen mensen kreeg 

toen wereldwijd aan-
dacht. Nu, twintig jaar 

later, vinden nog steeds 
verdwijningen plaats, 

overal ter wereld. De Hu-
manistische organisatie 

Hom heeft een project op-
gezet om ijveraars tegen 
verdwijningen te onder-

steunen. 

Het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (Hom) heeft met steun van 
de Nederlandse Sectie van Amnesty 
International en de Stichting Oecu-
menische Hulp (soH) sinds augustus 
vorig jaar aan een project dat het 
werk van comités en familieleden 
van verdwenen mensen zal verge-
makkelijken. Het project, Linking 
Solidarity, bevordert structurele en 
effectieve contacten tussen plaatse-
lijke comités die verdwijningen en 
executies documenteren onderling 
en solidaire organisaties in het bui-
tenland. 
Volgens gegevens van Amnesty In-
ternational vinden sinds 1990 in 63 
landen buitengerechtelijke execu-
ties plaats en zijn in ongeveer der-
tig landen verdwijningen aan de 
orde van de dag. De afgelopen 25 
jaar zijn naar schatting een miljoen 
mensen verdwenen, honderd per 
dag. Verdwijningen, buitengerech-
telijke executies en folteringen 
gaan vaak samen. Verdwijning is 
een extreme wijze van foltering 
voor slachtoffers en hun verwanten. 
Het is een levenslange gijzeling van 
familieleden en andere betrokke-
nen. De slachtoffers zijn afgesloten 
van de buitenwereld en kunnen 

geen hulp van buitenaf of 
juridische bescherming 
verwachten. Hun familie-
leden worden in onwe-
tendheid gehouden. Dat 
betekent mentale chan-
tage omdat men niet durft 
te protesteren uit angst 
daarmee het lot van de 
verdwenene te bezege-
len. De autoriteiten hou-
den deze onzekerheid 
nog lange tijd in stand, 
ook wanneer zij weten 
dat de desbetreffende 
persoon al gedood is. Het 
in onzekerheid houden 
van de achtergeblevenen 
wordt gehanteerd als 
middel tot intimidatie. 

Ontwrichtend 
Verdwijningen werken 
ontwrichtend. De achter-
blijvende familieleden 
worden geconfronteerd  

met praktische problemen. Hun ge-
liefde kan niet begraven worden, ze 
kunnen geen aanspraak maken op 
een weduwenuitkering of erfenis en 
in sommige landen worden onge-
huwd levende vrouwen en hun kin-
deren het slachtoffer van sociale uit-
sluiting. Maar het moeilijkst te dra-
gen is de rechteloosheid en het 
besef dat daders straffeloos hun 
gang kunnen gaan. De meest be-
langrijke factor die bijdraagt aan 
verdwijningen is die van straffeloos-
heid, zo oordeelde in 1990 de werk-
groep Verdwijningen van de Ver-
enigde Naties. De ervaringen be-
vestigen dat straffeloosheid 
minachting voor de wet veroorzaakt 
en versterkt. 
Maar ondanks de intimidatie en 
mentale chantage, zijn over de hele 
wereld comités gevormd van fami-
lieleden van verdwenen personen. 
Gesteund door niet-gouvernemen-

tele en kerkelijke organisaties heb-
ben deze comités moedig werk ver-
richt met het documenteren van 
verdwijningen en buitengerechte-

lijke executies. Door het verzame-
len van deze informatie hebben zij 
internationale mensenrechtenorga-

nisaties en de Verenigde Naties in 
staat gesteld om verdere actie te 
ondernemen. Maar voor al deze co-
mités geldt dat het hen ontbreekt 
aan middelen, internationale aan-
dacht en contact met soortgelijke 
comités elders. 
Linking Solidarity, het Hom-project, 
heeft twee functies. Allereerst naast 
de al genoemde van documentatie 
van comités en het faciliteren van 
onderlinge contacten. Het gaat om 
het verstrekken van informatie aan 
pers en publiek over activiteiten 
van de lokale comités in het voorko-
men van straffeloosheid. Daarnaast 
bevordert het project internationale 
uitwisselingsverbanden en informa-
tie-uitwisseling, zoals het beleggen 
van conferenties waar ook de co-
mités aanwezig kunnen zijn. 

MARIA BRANDT 

Voor mijn zoon en 
die van anderen 
En jij, die er aan voorbij gaat, 
zeg niet dat je het niet weet, 

zeg niet dat het jou niet aangaat, 

want luister ze waren met duizend 
en duizend... 

Ze waren nog allemaal jong. 

Ze werden ontvoerd in het duister 

en ze keerden tot nu toe niet weer. 

De tijd gaat voorbij. Maar wat geeft dat? 

Zeg hen, als je weet waar ze zijn 

dat de moeders doorgaan met treuren 

dat de moeders doorgaan met vechten 

dat de moeders bidden en wachten. 

Anonieme Argentijnse moeder 
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HSHB 
vooralsnog 
voortgezet 

Er is weer een nieuwe 
bladzijde toegevoegd aan 

de moeizame discussie 
over de overleving van 

de Humanistische 
Stichting voor Huisvesting 
Bejaarden (HsHB). Plannen 
voor een nieuwe stichting 
zijn weer ingetrokken en 
er ligt nu een plan klaar 

om de HSHB in een nieuwe 
vorm te gieten. Nu maar 

afwachten wat de 
contribuanten daar van 

vinden. 
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Al eerder meldde Van Mens tot 
Mens over de ontwikkelingen rond 
de HSHB. Voor en ook na de fusie per 
1 januari '96 van de Humanistische 
Bouwstichting Bejaardenhuisvesting 
(HBB) met de NCHB, een niet-Huma-
nistische bouwstichting, lag levens-
groot de vraag op tafel wat de toe-
komst zou worden van de Humanis-
tische Stichting voor Huisvesting 
Bejaarden (HSHB). De HSHB waaruit in 
het verleden de HBB als werkstich-
ting was ontstaan, de HSHB als de 
oorspronkelijke initiatiefnemers 
voor huisvesting van ouderen op 
humanistische grondslag. Vanuit 
Humanitas, het Humanistisch Ver-
bond en De Vrije Gedachte (ooit de 
constituerende organisaties, de ini-
tiatiefnemers van weleer van de 
HSHB) is vorig jaar het HSHB-bestuur te 
kennen gegeven dat de voortzetting 
van humanistische bemoeienis met 
ouderenhuisvesting, ook na het ver-
dwijnen van de HBB, als een belang-
rijk na te streven doel werd gezien. 

Realistische doelstellingen 
Of dit een realistische doelstelling 
was, zou moeten blijken. In de prak- 

tijk is dit inmiddels veelvuldig na-
getrokken. Allereerst is er op basis 
van de wensen van de drie oor-
spronkelijke initiatiefnemers en de 
HsHB een bedrijfsplan voor een 
nieuw type, organisatie uitgewerkt, 
ter opvolging van de HSHB: het be-
drijfsplan voor een Humanistische 
Vereniging Woonzorgvoorzienin-
gen (Hvw). Met inschakeling van 
een onderzoeksbureau is hierop bij 
zowel alle betrokken stichtingen als 
bij een steekproef uit de contribu-
anten nagegaan of men brood zag 
in de beoogde nieuwe organisatie. 
Alhoewel de resultaten niet zonder 
meer eenduidig te interpreteren 
waren, is toch unaniem door alle 
partijen geconcludeerd dat een Hvw 
er niet in zou zitten en dat beter kon 
worden aangestuurd op een HSHB 

met een nieuwe, beperkte op-
dracht. Door het HSHB-bestuur is 
speciaal iemand aangetrokken om 
in consultatie met de constituerende 
organisaties een bedrijfsplan te 
schrijven voor een HSHB nieuwe stijl. 
Over dit plan zijn eerder dit jaar 
een serie consultatie-bijeenkom-
sten voor stichtingsbesturen en di- 



recties georganiseerd. De belang-
stelling hiervoor viel tegen. De be-
vindingen uit deze bijeenkomsten 
hebben er wel toe geleid dat door 
het Elms-bestuur na overleg met de 
Stichtingsraad, de Raad van Com-
missarissen en de constituerende 
organisaties het een en ander is ge-
concludeerd. Alhoewel alle partijen 
de intentie van het bedrijfsplan on-
derschrijven, is er grote twijfel over 
de financiële haalbaarheid van-
wege het feit dat er te weinig 
draagvlak is gebleken voor een 
goede voortzetting van een ideële 
organisatie. Het Hms-bestuur heeft 
daarop besloten mandaat te geven 
voor het uitwerken van een over-
gangssituatie waarin met Humani-
tas, het Humanistisch Verbond en 
De Vrije Gedachte gezocht wordt 
naar nieuwe vormen om een aantal 
belangrijk geachte functies uit het 
bedrijfsplan van de Elms-nieuwe stijl 
inhoud te geven. 

Nieuw bestuur 
Vooralsnog betekent het dat de HSHB 

blijft. Er zal een nieuw bestuur wor-
den benoemd dat als belangrijkste  

taak meekrijgt het vermogen van 
de Elms en de contribuant-inkom-
sten te beheren. Een beheer dat 
neerkomt op het verzorgen van een 
aanwending van middelen voor de 
uitoefening van belangrijk geachte 
functies zoals bevordering van de 
humanistische geestelijke verzor-
ging, het ontwikkelen en uitdragen 
van een humanistische visie en het 
bieden van bestuursondersteuning. 
De gesprekken hierover tussen 
Elms, Humanitas, Humanistisch Ver-
bond en De Vrije Gedachte zijn re-
cent begonnen. 
Intussen zorgde het Hms-bestuur 
voor informatie aan de achterban. 
Per 24 juni ontvingen besturen en 
directies van de bij de HSHB aange-
sloten verzorgingstehuizen en be-
heerders van wooncentra een brief 
met de nuchtere mededeling dat 
het Hsxs-bestuur vanwege het ont-
breken van gezond financieel 
draagvlak tot de conclusie is geko-
men dat zij geen toekomst meer ziet 
voor een zelfstandige Elms en der-
halve besloot tot een afbouw van de 
HSHB in haar huidige vorm. 
In de afbouwperiode zullen doelen 
en taken zoals weergegeven in het 
bedrijfsplan Elms nieuwe stijl, in 
nauwe samenwerking met Humani-
tas, Humanistisch Verbond en De 
Vrije Gedachte vorm worden gege-
ven. Middelen van de Elms zullen 
worden ondergebracht in een fonds 
waaruit activiteiten en projecten 
zullen worden gefinancierd die 
stoelen op doelen en taken uit het 
genoemde bedrijfsplan. 
Ook de contribuanten hebben een 
schrijven ontvangen. Dit loste me-
teen de eerder gedane belofte in 
dat teruggekomen zou worden op 
de relatie contribuantschap Elms en 
het ontvangen van het blad Uit & 
Thuis. Een relatie die in de loop van 
het jaar tot de nodige commotie, 
misverstand, irritatie en boosheid 
heeft geleid. 

Voorrang 
Over de relatie tussen HSHB en Uit & 
Thuis wordt het volgende geschre-
ven. Vroeger kwamen contribuan-
ten bij voorrang in aanmerking voor 
een plaats of een woning in een hu- 

manistisch verzorgingstehuis of 
wooncentrum. Voorrang is lang niet 
meer overal vol te houden. Vandaar 
dat gepoogd is een nieuwe `tegen-
prestatie' aan contribuanten te bie-
den. Deze is gezocht in het bieden 
van de mogelijkheid aan leden om 
langer en plezierig thuis blijven wo-
nen. Informatie en dienstverlening 
op dit vlak wordt door de HSHB inge-
kocht bij de stichting Uit & Thuis. 
Deze tegenprestatie is vooral prak-
tisch van aard en hangt niet direct 
samen met de ideële doelstelling 
van de HSHB. De meningen over 
deze tegenprestatie lopen uiteen 
van enthousiast tot lauw. Over de 
toekomst van de HSHB wordt conform 
het voorafgaande in dit artikel ge-
schreven dat gezocht wordt naar 
een nieuwe invulling van een aantal 
gewenste en aan de Elms verbonden 
functies met inschakeling van Hu-
manitas, het Humanistisch Verbond 
en De Vrije Gedachte. Expliciet ge-
noemd zijn kennisuitwisseling, be-
vordering humanistisch geestelijke 
verzorging, ondersteuning van 
plaatselijke stichtingsbesturen en 
informatievoorziening en het ver-
zorgen van publiciteit. 

Vier mogelijkheden 
De brief eindigt met de contribuan-
ten te melden dat zij per 1 januari 
1997 niet meer automatisch 'aange-
sloten zijn bij' Uit & Thuis. Er wor-
den de contribuanten dan vier mo-
gelijkheden voorgelegd. Men blijft 
puur 11ms-contribuant of men blijft 
contribuant en ontvangt tevens het 
blad Uit & Thuis. Als derde optie 
kan men kiezen voor het kaart-hou-
derschap van Uit & Thuis of men 
blijft Hms-contribuant en wordt te-
vens kaarthouder van Uit en Thuis. 
Aan elke mogelijkheid hangt een 
prijskaartje. Het laatste woord is ui-
teraard aan de contribuanten. 

MICHAEL KERKHOF 
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De Nationale Sponsorloterij nodigt u uit: 

Steun Humanitas 
Open de folder, die op de enveloppe om dit nummer van Van Mens tot 
Mens is geplakt. Daarin vindt u alle informatie die u nodig hebt om Hu-
manitas een extra steuntje in de rug te geven. Hoe de Nationale Spon-
sorloterij een nieuwe, landelijke actie start met medewerking van de 
VARA. Hoe u kans hebt op een uitnodiging om de opname bij te wonen 
van een van de aardigste spelprogramma's van Nederland. Plus kans op 

extra  prijzen in de loterij. 
paar is  één voorwaarde aan verbonden: die kans hebt u alleen als u 
deelneemt aan de Nationale Sponsorloterij. En dan hebt u die kans me-

teen  iedere week weer, voor maar één tientje in de maand. Van dat tien-

t
je gaat bovendien meteen zes gulden naar het goede doel, in dit geval 

Humanitas. 

Het hangt mede van u af of Humanitas financieel in staat blijft zijn werk 

te doen. De VARA maakt dat nu nog veel leuker. Open de envelop en doe 
' 

mee
. Meer kans voor u zelf, meer zekerheid voor Humanitas! 

Marius Ernsting 'terug' 
bij Humanitas 

Nieuwe directeur 
Landelijk Bureau 
benoemd: 

Marius Ernsting kent het kader waar-
binnen Humanitas actief is als weinig 
anderen. Hij was onder meer lid van 
de Stuurgroep Herstructurering Lan-
delijke Organisaties op het gebied 
van de eerstelijnszorg, gehandicap-
tenzorg, jeugdbeleid, ouderenzorg 
en maatschappelijk-culturele ont-
wikkeling die de basis legde voor 
het huidige Rijksbeleid. Ook maakte 
hij deel uit van de Commissie Uit-
voering Clustering op het terrein 
van politieke vorming, homo-eman-
cipatie, vrijwilligerswerk, samenle-
vingsvormen, identiteitsgebonden 
jeugd- en jongerenwerk en maat-
schappelijke activering. Hij heeft er- 
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varing als teamleider in een buurt-
huis, als directeur van een stedelijke 
koepel voor buurt- en jongeren-
werk, als onderzoeker bij de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten 
vivc, als free lance beleids- en orga-
nisatie-adviseur, als lid van de 
Tweede Kamer voor de toenmalige 
CPN en als fractievoorzitter van 
Groen Links in de Provinciale Staten 
van Noord-Holland. Hij is vice-voor-
zitter van de Stichting 1940-45 en 
voorzitter van het NrvoN. 

Marius Ernsting is voor velen binnen 
Humanitas geen onbekende. 'Om 
de kansen van Humanitas tot ver- 

sterking van draagvlak en mobilisa-
tiekracht te vergroten is het nodig 
dat er wordt gewerkt aan een actu-
ele en samenhangende visie, van 
waaruit initiatieven worden onder-
nomen' schreef hij in 1990 in de ge-
spreksnotitie 'Humanitas 45 jaar na 
dato - bron van vernieuwing of sta-
in-de-weg'. Die notitie vormde de 
onderlegger voor de 'perspectief-
discussies', waaraan werd deelge-
nomen door meer dan 70 bestuur-
ders van afdelingen en gewesten, 
hoofdbestuurders, leden van stich-
tingsbesturen en bestuurscommis-
sies, vrijwilligers en medewerkers. 
Hij constateerde ook dat het oppak-
ken van lijnen, gelet op de karakte-
ristiek van de organisatie Humani-
tas, niet van boven af kan worden 
verordonneerd. Daarbij leek het 
hem het meest effectief aansluiting 
te zoeken bij wat de vereniging aan 
sterkte in huis heeft: een aantal ac-
tieve afdelingen en initiatieven, die 
als voortrekker kunnen optreden. 
'Geen dikke rapporten de vereni-
ging in, maar met de mensen die 
wat willen en die getoond hebben 
wat te kunnen systematisch en goed 
voorbereid praten over kernachtige 
vragen dicht bij huis'. 

Inmiddels heeft de vereniging dui-
delijke keuzes gemaakt. Het hoofd-
bestuur heeft in het werkplan 1996 
duidelijke prioriteiten gesteld voor 
de ondersteuning van het vrijwilli-
gerswerk. Er is een begin gemaakt 
met een omslag naar een meer 
taak- en produktgerichte organisa-
tie. Het landelijk bureau is grondig 
gereorganiseerd om slagvaardiger 
en efficiënter te kunnen werken. 
Marius Ernsting kan voortbouwen 
op ontwikkelingen die Humanitas 
inderdaad een nieuw perspectief 
bieden. 
In het volgende nummer een na-
dere kennismaking met de man die 
Humanitas zes jaar geleden als bui-
tenstaander aan een grondige ana-
lyse onderwierp en nu als directeur 
van het Landelijk Bureau mee kan 
bouwen aan een vernieuwde ver-
eniging. 

ERIK STIBBE 

Per 1 september 1996 is drs M. Ernsting benoemd tot 
directeur van het Landelijk Bureau Humanitas. Hij 

wordt daarmee de opvolger van de heer A.W.G. Ven-
del, die deze functie als interim-manager waarnam 

na het vertrek van de heer F. W Nelen. 



Jong en oud; wie toetert het hardst? 
	

Foto: Mandé. 

Generatieverschillen 
Volgens Coby Ploeger uit Eindhoven klaagde So-
crates er destijds al over dat de jeugd niet kon 
luisteren en niet gehoorzaamde aan de ouderen. 
Dat is dus een probleem van alle tijden. Zij sloot 
daarmee een aardige discussie af waarmee aan 
een ledenvergadering van de afdeling Zuid-Oost 
Brabant een levendige inhoud werd gegeven. Ter 
discussie stond een zestal stellingen over het be-
lang van contact tussen kinderen en ouderen, op-
passen als goede taak voor grootouders, het ge-
brek aan respect van 'de jeugd van tegenwoor-
dig' voor ouderen en daar tegenover de kritiek 
die ouderen vaak ten onrechte op jongere heb-
ben. Prikkelend was ook de stelling dat het ver-
wennen van kleinkinderen door grootouders een 
nuttige bijdrage kan leveren aan de opvoeding. 
En tenslotte de stelling dat grootouders recht 
hebben op een eigen leven en dat kinderen er 
daarom niet altijd van mogen uitgaan dat ze op 
hun hulp mogen rekenen. In het forum van vier 
personen waren verschillende generaties verte-
genwoordigd. Jong en oud lieten beide merken 
niet op hun mondje te zijn gevallen. Dus toch 
geen generatiekloof daar in Zuid-Oost Brabant? 

51/1,1' IrEN LAND 
Knuffelhond 
Sinds kort kunnen bewo-
ners van de 'woningen 
voor het leven' van Hu-
manitas aan de Bergweg 
in Rotterdam een hond 
lenen voor een wande-
ling, een knuffelpartij of 
wat aanspraak. Uit Engels 
onderzoek is gebleken 
dat zo'n troeteldier goed 
kan helpen tegen gevoe-
lens van stress en dat het 
hart van de 'knuffelaars' 
er zelfs regelmatiger 
door kan gaan kloppen. 
"Het zit in het wederzijds 
vertrouwen dat je met de 
hond deelt. dat geeft een 
stukje rust" vertelde Jaap 
Kraal aan een plaatselijke 
krant. Hij is hoofd oplei-
dingen bij de Rotter-
damse Humanitas-kliniek 
maar in zijn vrije tijd ook 
hondenfokker. De hond 
waar het om gaat is Dud-
ley, een golden retriever. 
`Dat ras heeft een hoog 
`aaibaarheidsgehalte'. 
Hij zoekt de mensen 
graag op, heeft een zacht 
karakter en ziet er nog 
vriendelijk uit ook, aldus 
Jaap Kraal. 'Als een be-
woner Dudley een koekje 
geeft, neemt hij het voor-
zichtig aan en bijt niet 
gelijk de hele hand af. 
Bovendien kan hij uren 
lang rustig naast iemand 
blijven zitten.' Dudley 
wordt nu alleen uitge-
leend aan bewoners van 
het Bergweg-complex. 
Maar het is de bedoeling 
dat uitleenhonden, -kat-
ten en -cavia's ook in an-
dere vestigingen ge-
meengoed worden. Op 
het idee rust geen patent: 
het staat iedere afdeling 
van Humanitas vrij om 
het voor te leggen aan 
besturen van woonvoor-
zieningen voor ouderen, 
waarin de afdeling verte-
genwoordigd is. 

`Eimanitas' 
Uit een onderzoek in 1993 
bij vestigingen van de 
Stichting Humanitas Rot-
terdam door uitgeverij 
Lemniscaat bleek dat ou-
deren veel belangstelling 
hebben voor jeugdboe-
ken. Naar aanleiding van 
dit onderzoek heeft de 
Stichting Humanitas nu 
zelf een 'jeugdboek' uit-
gebracht met de titel 'Ei-
manitas'. Uitgangspunt 
voor het boek is de bele-
ving van een kind in de 
wereld van ouderen in een 
verpleeghuis of een 'wo-
ning voor het leven'. Het 
boek is vooral bestemd 
voor ouderen, hun familie 
en personeel in de oude-
renzorg en kost f 29,50. 
Te bestellen bij de Stich-
ting Humanitas, postbus 
37137, 3005 LC Rotterdam. 

HIVOS-bestedingen '95 
Het Humanistisch Instituut 
Ontwikkelingssamenwer-
king (Hrvos) kent vijf be-
leidsspeerpunten: econo-
mische verzelfstandiging, 
kunst & cultuur, mensen-
rechten & aids, vrouwen & 
ontwikkeling en tenslotte 
milieu. Met de uitvoering 
van de diverse projecten 
op deze beleidsgebieden 
is veel geld gemoeid. In 
1995 besteedde Hivos 
ruim 61 miljoen aan 
schenkingsmiddelen en 
6,7 miljoen aan lenings-
middelen voor partners in 
het Zuiden. Een formida-
bel bedrag, dat afkomstig 
was van Hivos-donateurs, 
van spaarders, van de Ne-
derlandse overheid, van 
de Europese Unie en van 
particuliere instellingen. 
Achter de bestedingen 
voor kunst & cultuur zit de 
expliciete filosofie dat 
theater, film, muziek, 
dans, beeldende kunst en 
literatuur bij uitstek com- 

municatiemiddelen zijn in 
een proces van ontwikke-
ling en emancipatie. Je 
uitdrukken helpt een kli-
maat vestigen waarin 
ideeën vrij kunnen wor-
den uitgewisseld. Zonder 
verbeelding geen toe-
komstperspectief en dus 
geen uitzicht op verande-
ring, stelt Hivos. In die zin 
wordt steunen van kunst 
en cultuur gezien als fun-
dament voor de opbouw 
van een democratische 
samenleving. 
Hivos kent voor steun aan 
kunst & cultuur-projecten 
het Hivos Cultuur Fonds. 
Men kan dit fonds steunen 
met een donatie vanaf 
f 30,- per kwartaal. 
Studenten en mensen met 
een minimuminkomen 
kunnen f 10,- per kwar-
taal overmaken. Informa-
tie via tel. 070-363.69.07  

Psychiatrische ouderen 
Het Liornehuis, een ver-
zorgingshuis in Hoorn 
voor buitenkerkelijke be-
jaarden, heeft een video-
band gemaakt over twin-
tig psychiatrische patiën-
ten die sinds een jaar in 
haar midden wonen. Zij 
woonden voorheen in 
een psychiatrisch zieken-
huis in Castricum. In de 
film, Onder anderen - zo 
gek nog niet, vertellen 
de patiënten hun eigen 
ervaringen met het wo-
nen in het Liornehuis en 
maken een vergelijking 
met het psychiatrisch 
ziekenhuis. De band is 
voor 98 gulden te verkrij-
gen bij het Liornehuis, 
Westfriese Hof 153, 1624 
HG in Hoorn. 
Telefoon: 0229-216446. 

augustus 1996 VAN MENS TOT MENS 19 



,HAIIIEKREET 

Illegaal 
Is een, beschaafde samenleving 
verantwoordelijk voor alle men-
sen die zich binnen haar gren-
zen bevinden? Geciteerd uit een 
artikel in Onze Wereld van juli 
1996: 'Op een voorjaarsdag 
werd Mekele Mangistu afgezet 
bij het station in Roosendaal, 
aan de grens met België. Met 
een klap viel de deur van de 
auto acht*Zhem dicht en de me-
dewerkster van het aanmeld-
centrum in Rijsbergen, die hem 
had weggeb40.cht, verdween uit 
zicht. Hef wad 25 	de zon 
scheen, er was-èen licht briesje. 
In Mekele's Doof` g moet het ech-

ter hebben gestormd. Hif\hag geen cètit op zak en 
wist :niet waar hij heen moesi: De /Ethiotiër had asiel 
aangevraagd, maar zijn verzoek waskafgewezen. 

De Nederlandse samenleving heeft in onze eeuw 

de verzorgingsstaat-opgebouwd voorhaar eigen 
ingezetenen en is vervolgens vooral in de laatste 
jaren drastisch gaan afslanken. Ondanks de vele 
beperkingen in het zorgpakket zullen Nederlandse 
staatsburgers het nooit helemaal zonder middelen 
van bestaan hoeven te stellen door voorzieningen 
als AOW of Bijstandswet, hoe karig die ook zijn. An-
ders ligt dat voor mensen van buitenlandse afkomst 
die, om welke reden dan ook, uit hun eigen land 
zijn gevlucht en hier een veilige plaats hebben ge- 

zocht. 
Het asielbeleid van de overheid zoekt terecht maat-
staven voor erkenning van de gegrondheid van 
asielredenen. Ongetwijfeld een uiterst moeilijke 
kwestie. Vaak zijn de redenen waarom iemand zijn 
land ontvlucht hier moeilijk te beoordelen. Maar 
niemand ontvlucht zomaar zijn geboortegrond. 
Natuurlijk kan asieltoerisme, zoals uit Oost-Europa, 
niet worden gehonoreerd. Vaak zijn er echter in 
landen van herkomst mensonterende toestanden 
op het gebied van mensenrechten. Het risico van 
repressieve maatregelen bij terugkeer is dan le-
vensgroot. Als mensen na jlitzetting uit ons land 
zomaar kunnen verdwijnéh in hun eigen land, is er 
reden om te tv.kijfelen aan het uitzettingsbeleid. 
Een ander aspect waarover de vraag kan worden 
gesteld of dit wel een beschaafd beleid is, betreft 
de vaak veel te lange duur van behandeling van 
asielaanvragen. Het is zeker geen beeld van een 
werkelijke beschaving als  medemensen jaren in 
onzekerheid verkeren, meestal opgesloten in op-
angcentra en zonder toekomstperspectief. Dit feit  

dat vrijwel altijd tot ernstige psychische problemen 
en zelfs tot suïcide kan leiden, moge ons ook aan 
het denken zetten. 
Daarnaast blijkt dat het niet meewerken aan een 
procedure van terugkeer door het land van her-
komst leidt tot onmogelijke situaties. Asielvragers 
blijven dan illegaal in Nederland, zonder middelen 
van bestaan. In ieder mens zit de natuurlijke drijf-
veer tot overleven. Zijn daar dan nog mogelijkhe-
den voor? Heel vaak zal de oplossing worden ge-
zocht in de richting van criminaliteit of prostitutie. 
Het komt mij voor dat dit voor een beschaafde sa-
menleving nooit aanvaardbaar kan zijn. Niet tegen-
over de individuele asielzoeker en niet tegenover 
onszelf. 
Nog duidelijker wordt dit probleem als de desbe-
treffende mensen door ziekte worden getroffen of 
andere problemen tegenkomen waarvoor zij onmo-
gelijk zelf een oplossing kunnen vinden. Het ont-
breekt hen immers aan de beschermende sfeer van 
ziekenfondsen en alle andere ons behoedende in-
stituties. Kunnen wij, als fatsoenlijke Nederlandse 
samenleving, het ons in die situaties permitteren 
deze mensen aan hun lot over te laten onder het 
motto: je zoekt het zelf maar uit? 
Particuliere instellingen zoals de Stichting Vluchte-
lingen in Nood, de Pauluskerk in Rotterdam en het 
missionair centrum in Heerlen gaan hun verant-
woordelijkheid in deze niet uit de weg. Maar hun 
hulp blijkt slechts het topje van de ijsberg te kun-
nen omvatten. Op basis van particulier initiatief zijn 
alle initiatieven in deze belangrijk. Van de over-
heid mag worden veracht dat zij voorwaarden-
scheppend in deze zaken optreedt. 
Het zal goed zijn als allerlei maatschappelijke in-
stellingen de politiek hiertoe onder druk zetten. 
Minstens zullen niet-erkende asielaanvragers die 
niet terug kunnen en daarmee tot illegaliteit ge-
dwongen worden, enigerlei vorm van erkenning 
moeten krijgen zodat zij tenminste minimale be-
staansmogelijkheden hebben. 
Wellicht is Humanitas een van de organisaties in 
ons land die kunnen proberen de politiek van de 
noodzaak tot het vinden van een oplossing te over-
tuigen. Het zal niet eenvoudig zijn, zeker gezien het 
feit dat er momenteel eerder wordt gesproken over 
bezuinigingen voor de opvangcentra dan over uit-
breiding van de mogelijkheden. Zowel moreel als 
praktisch en zakelijk is op de lange termijn een 
goede opvang echter van levensbelang voor onze 
hele samenleving. Een beschaafde maatschappij 
laat medemensen nooit zodanig aan hun lot over 
dat zij slechts te keuze hebben tussen creperen en 
criminaliseren. 

Jack 
van der Made 
is lid van 
Humanitas 
in Hilversum 
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