
-.' "I'*_.,.it 
 

LEDENORGAAN HUMANITAS 	.>k -.*  
Y 	 4. ,... 

44ste jaargang 1996 	april nr.2 	 _.'3,. 
.,, 

.•- 	.• 	• 

• I 

Ulpr 7". : 
ri l  BIBLIOTHEEK 

UNIVERSITEIT 	Postbus 797 3500 AT Utrecht 
voa 

HUMANISTIEK 	Tel: (030) 239 01 99 

IN DE GREEP VAN 
DE MANTELZORG 

DIENSTVERLENING BIJ 
ROUWVERWERKING  

-PROFIEL AFDELING 
ZAAN STREEK 



COLOFON 
LEDENORGAAN VAN 

HUMANITAS 

Verschijnt 6 x per jaar 

Jaarabonnement f 15,-, 
voor leden gratis 

ISSN NR 0166-1124 

REDACTIE: 
Maria Brandt 

Michael Kerkhof 
Henk Vlaming, Erik Stibbe 

Ondertekende artikelen zijn 
voor de verantwoordelijkheid 

van de auteur. 

ADRES: 
voor redactie en exploitatie: 

Postbus 71, 
1000 AB Amsterdam 
Telefoon 020-6262445 

Bezoekadres: 
Sarphatistraat 4 

Amsterdam-centrum 

LAY-OUT: 
Studio Brouwer 

DRUK 
Brouwer Delft 

De redactie behoudt zich het 
recht voor advertenties te wei- 
geren indien zij de inhoud in 
strijd acht met de uitgangs- 
punten van de Vereniging. 
Overname van artikelen 
alleen in overleg met de 

redactie 

HUMANITAS 
De Vereniging Humanitas 

houdt zich bezig met vele ver- 
schillende vormen van maat- 
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 

ieder, die de algemeen-huma- 
nistische uitgangspunten van 
eigen verantwoordelijkheid en 
zelfbeschikking aanvaardt, in 
solidariteit met de medebewo- 

ners van deze planeet. 

Aanmelding voor het lidmaat- 
schap schriftelijk bij het 

Landelijk Bureau, postbus 71, 
1000 AB Amsterdam. 
Opzegging eveneens 

schriftelijk aan hetzelfde 
adres, mits ontvangen voor 

3 december, gaan in per 
1 januari daaropvolgend. 

Postgiro 582.000 
Postgiro ledenadministratie: 

294050 t.n.v. Humanitas, 
Amsterdam. 

j-J UMANI 

Inhoud 

In de greep van de mantelzorg pag 3,4,5,6 
Hoor de voorzitter 7 
Tweede Wereldoorlog 8 
Vrijwilligerswerk 9 
Patiëntenbelangen 10 
Chronisch zieken 11 
Dienstverlening rond overlijden 12 

Profiel Afdeling Zaan 13 
Ontwikkelingen HSHB 14 
Radicaal humanisme in India 15,16 

Rubrieken 
Ledenservice 

Stad & Land 
Hartekreet: Nellien de Ruijter 

17 
18,19 

20 

JAN MENS TOT MENS april 1996 

• 

Koppelingwet (1) 
In het februarinummer 
van Van Mens tot Mens 
(m.i. een uitstekend 
blad, van een goede 
geest) het artikel van 
Marjan Duijm over de 
Koppelingswet. Zij 
vroeg reacties. Hierbij 
de mijne: Met alle 
kracht protesteren te-
gen deze Koppeling-
wet. 
WESTERVOORT, 
G.R.SNIJDER 

Koppelingswet (2) 
Met verwijzing naar de 
`Hartekreet' van Marjan 
Duijm in uw blad van fe-
bruari 1996 constateren 
wij, dat onze bezorgd-
heid voor de problema-
tiek van asielzoekers 
ook door uw hoofdbe-
stuur beleefd wordt. 
Vrijwel gelijk ontvingen 
wij het bulletin van de 
Pauluskerk in Rotter-
dam, waaruit wij cite-
ren: 
Ook op het medisch 
spreekuur voor onver-
zekerden merken we 
hoe het beleid met be-
trekking tot illegalen en 
uitgeprocedeerden  

strakker wordt. Een ille-
gale jongen kreeg in 
het ziekenhuis een 
stoma: hij verkeerde in 
een levensbedreigende 
situatie. De geboden 
vervolgoperatie wordt 
hem echter geweigerd, 
omdat hij niet meer in 
levensgevaar verkeert. 
Die operatie kost 
f 7000,-. Voor hem zoe-
ken we nog een oplos-
sing. Een Ethiopiër met 
een kapotte pacemaker 
wordt niet geholpen. 
De gewenste operatie 
kost 11.000 gulden. 
We hebben er voor ge-
zorgd dat hij door de 
Engelse National Health 
Service kan worden 
geholpen. Wij hoeven 
alleen de overtocht te 
betalen. Je wordt vin-
dingrijk in dit werk. 
Deze concrete pro-
bleemgevallen zijn wel-
licht ook voor uw me-
ningsvorming van be-
lang. We menen er 
goed aan te doen deze 
gegevens aan u door te 
sturen. Een beschaafd 
land zorgt voor de men-
sen, die in dat land ver-
blijven. 
HILVERSUM, ANKE EN JACK 
VAN DER MADE-LANSING 

Bemoeials 
Het blad Van Mens tot 
Mens is gelukkig nog in 
zwart-wit druk. Zelf zie 
ik nog slechts uit één  

oog. Nu kreeg ik in uw 
blad de reclame 'Ge-
zocht de beste be-
moeials'. Afschuwelijk 
die reclame. Zelfs voor 
mensen die door een 
leesbril nog aardig kun-
nen kijken. Oranje let-
ters in rood. Een heel 
blokje met piepkleine 
witte lettertjes in rood 
met oranje. Het is een 
nieuwe modegril in de 
reclame, die kleuren-
druk. Bemoeials? Daar 
ben ik er een van, ook 
met mijn 88 jaren sta ik 
altijd op de bres voor 
mijn medemens. 
Daarom vraag ik u: 
schrijft u daar eens 
over, dat de druk zoveel 
mogelijk in zwart en wit 
blijft. Want het zijn juist 
de oudere mensen met 
veel tijd die alles willen 
lezen. 
`S-GRAVENHAGE, MEVR. 
M W C. STIERMAN BRAAT 

Contributie- 
incasso 
In december 1995 
kondigde Van Mens 
tot Mens aan dat de 
leden die Humanitas 
hebben gemachtigd 
de contributie jaar-
lijks automatisch te 
innen, er op konden 
rekenen dat de 
afschrijving in de 
loop van januari zou 
worden uitgevoerd. 
Dat was ook de be-
doeling, maar het 
Landelijk Bureau ont-
ving dit jaar zoveel 
nieuwe machtigin-
gen dat er meer tijd 
nodig was om de op-
drachten voor post-
bank en bankgiro-
centrale gereed te 
maken. 
Inmiddels is deze 
welkome stroom ver-
werkt. Als het goed 
is hebt u inmiddels 
op uw rekeningaf-
schrift gezien dat uw 
contributie voor 1996 
is betaald. 
Onze dank. 



`Zorg wordt afgeschoven op economische minkukels.' 

In de greep 
van de mantelzorger 

Miljoenen mensen zorgen 
in hun vrije tijd geheel 
onbetaald en vrijwillig 

voor hun ouders, kinde-
ren, buren of kennissen. 
Zo hoort het ook, vinden 

velen. Maar in het ver-
borgene dreigen heel wat 

van die mantelzorgers 
overbelast te raken. 

Het vrijwillige van de 
mantelzorg verandert al 
snel in mentale dwang. 

Mantelzorg kan effectief 
zijn, maar de verzorgen-

den moeten wel goed 
worden ondersteund. 

Het lijkt zo'n nobel gebaar van 
naastenliefde, zorgen voor je zieke 
of gebrekkige ouder, geliefde of 
buur. Mantelzorg heet deze vorm 
van zorg tegenwoordig eufemis-
tisch, zorg uit de naaste omgeving 
die de zorgvrager als het ware als 
een beschermende mantel om-
kleedt. Duizenden ouderen, chro-
nisch zieken en gehandicapten heb-
ben deze ondersteuning nodig. Zij 
wonen weliswaar thuis, maar kun-
nen niet zonder de broodnodige 
verzorging. 
Mantelzorg wordt steeds belangrij-
ker. De toenemende bezuinigingen 
in de zorgsector maken dat mensen 
steeds meer aangewezen raken op 
zichzelf bij ziekte, gebrek of onge-
val. De overheid is druk bezig aan 
een reorganisatie van de zorg, 
waarbij verpleging en verzorging in 
elkaar worden geschoven en extra-
muralisering van de zorg hoog op 
de agenda staat. Dat betekent dat  

Maar er is ook een categorie man-
telzorgers die het heel anders ver-
gaat. Dat zijn de mensen die uit een 
soort plichtsbesef ondersteuning 
bieden, hun hele hebben en hou-
den opofferen en er uiteindelijk 
bijna zelf aan onderdoorgaan. Lang 
niet altijd is dit de joviale buurman 
of de krachtige zoon, maar ook vaak 
de bejaarde echtgenote of de ver-
moeide dochter. Op het symposium 
`Zin in Zorg' van Humanitas en het 
Humanistisch Verbond in november 
1996 werd duidelijk dat het lang 
niet altijd een bewuste keuze of een 
rationele beslissing is. Mantelzor-
gers springen vaak te hulp uit 
plichtsgevoel of schuldbesef. 

mensen die zorg nodig hebben, die 
zo veel mogelijk thuis kunnen krij-
gen. Er komt een steeds zwaarder 
accent op de thuiszorg. Maar die 
kan ook niet alles. Omdat veel ou-
deren zo lang mogelijk thuis willen 
blijven wonen en omdat de over-
heid steeds minder scheutig is met 
het verstrekken van professionele 
zorg, komt verzorging vaak neer op 
familie of kennissen. 
De overheid maakt daar dankbaar 
gebruik van. Het woord mantelzor-
ger duikt steeds vaker op in allerlei 
nota's en beleidsstukken. De man-
telzorg wordt in ambtelijke kringen 
en bij ziekenfondsen steeds meer 
gezien als een wezenlijk onderdeel 
van gezondheidszorg. 
Maar het valt te betwijfelen of man-
telzorgers zelf daar blij mee zijn. 
Over patiënten en consumenten van 
zorg is heel veel bekend maar niet 
over de mantelzorger. Menigeen 
denkt aan een mantelzorger in beel-
den als van een goede relatie die 's 
morgens goedgeluimd "goedemor-
gen" komt zeggen, een bloemetje 
op tafel zet, de dekens recht trekt en 
vrolijk nog een aantal hand- en 
spandiensten verricht. Een soort 
zonnetje in huis dus. Zulke mantel-
zorgers zitten er inderdaad tussen, 
meestal buren en kinderen met 
brede schouders die door hun tome-
loze inzet een zorgbehoevende van 
mentale energie kunnen voorzien. 
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raken. Sluipenderwijs wordt het 
steeds meer werk. Het kan dan een 
spiraal van incompetentie worden. 
Lang niet iedereen vergaat het zo, 
maar wel veel. Mantelzorgers staan 
dag en nacht klaar, ze durven ge- 

Miljoenen 
mantelzorgers 
In de brochure 'Zin in Zorg' 
wordt mantelzorg gedefinieerd 
als 'vrijwillige, onbetaalde en in-
formele zorg, die door familiele-
den, buren en kennissen aan el-
kaar wordt gegeven'. In Neder-
land geven 1,3 miljoen mensen 
deze persoonlijke en huishoude-
lijke zorg aan 1,5 miljoen hulp-
vragenden. Van alle vrouwen 
van 16 jaar en ouder biedt 15 
procent mantelzorg, terwijl dat 
percentage bij mannen blijft ste-
ken op 7 procent. Andere om-
schrijvingen van mantelzorg wij-
ken hiervan af en gaan uit van 
ongeveer 35 procent mannen. In 
het boek Het verschijnsel zorg 
van de hoogleraar zorgkunde 
Hattinga Verschure is zorg pas 
dan mantelzorg als sprake is van 
een structureel karakter. Iemand 
die een paar keer boodschap-
pen doet voor zijn oma, is daar-
mee nog geen mantelzorger. Je 
bent pas mantelzorger als je een 
wezenlijk deel van iemands zorg 
onbetaald en vrijwillig uitvoert. 
De LOT, de Landelijke Organisa-
tie van Thuisverzorgers, de be-
langengroep van de mantelzor-
gers, spreekt liever over thuis-
verzorger dan over 
mantelzorgen. Dat laatste woord 
suggereert zorg van een lagere 
orde, zorg die de mens om-
kleedt als een beschermende 
mantel. Iets extra's dus. Maar 

mantelzorg is integraal onder-
deel van de zorg en geen toetje 
bij het dagelijkse leven. Het 
gaat om volwaardige zorg. Het 
woord thuisverzorger doet vol-
gens de LOT daarom beter recht 
aan de inzet van mensen die op 
vrijwillige basis en onbetaald 

zorg verlenen aan mensen uit 

hun naaste omgeving. 

`Mantelzorg is een kwestie van warmte en betrokkenheid.' 

De echte mantelzorger kan daar-
door maar al te gemakkelijk ver-
strikt raken in deze liefdadigheid. 
Het vrijblijvende gaat er al snel af. 
De patiënt raakt chronisch aange-
wezen op de hulp uit de naaste om-
geving en de vrijetijds-verzorger 
kan of durft niet de verantwoorde-
lijkheid te nemen om de handen er 
vanaf te trekken. Een vicieuze cirkel 
dreigt, waarbij de vrijwilliger er 
naar eigen gevoel niet of nauwelijks 
in slaagt toereikende hulp te bie-
den. De zorgvrager, doodsbenauwd 
dat er een einde komt aan deze 
zorg, blijft met klem een appèl doen 
op de mantelzorger. 
'Mantelzorg is niet iets waar je voor 
kiest, maar iets dat je overkomt', 
zegt L. Borst van de Landelijke Or-
ganisatie van Thuisverzorgers, LOT. 
Deze nog jonge organisatie werpt 
zich op als belangenorganisatie van 
mantelzorgers. 'Het kleeft aan je en 
je kan er emotioneel bij betrokken 

Het stappenplan 
De Overijsselse provincie-ambtenaar Hein Wubs heeft een stappenplan 
gemaakt waarmee lokale organisaties van thuisverzorgers kunnen wor-
den opgezet. 

Stap 1 - Een initiatiefgroep 
Aan verschillende organisaties wordt gevraagd om mensen te leveren 
die in een initiatiefgroep gaan zitten. Die groep schept voorwaarden 
voor het opzetten van een lokale organisatie voor thuisverzorgers. 

Stap 2 - Een interventierapport 
Een initiatiefgroep gaat na of er al plannen voor thuisverzorgers be-
staan, hoe meer bekendheid met thuisverzorgers kan worden verkre-
gen, welke thuisverzorgers bij instellingen bekend zijn die zich actief 
willen inzetten, welke inzet organisaties kunnen bieden en hoe een or-
ganisatie van thuisverzorgers kan samenwerken met andere hulpverle-
ningsorganisaties. 

Stap 3 - Een concpet-organisatieplan 
In een concept-organisatieplan worden doelstelling, zelfstandige status, 
inbreng van thuisverzorgers en van professionele ondersteuners en sa-
menwerkingsmogelijkheden omschreven. 

Stap 4 - Een voorlopig bestuur 
De initiatiefgroep brengt belangstellenden en geïnteresseerden bij el- 
kaar in een voorlopig bestuur. 

Stap 5 - Activiteiten 
Het voorlopig bestuur ontwikkelt verdere activiteiten. 
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woon niet weg. Toch hebben zij 
vaak het gevoel dat zij het niet goed 
doen. Eerst offert de thuisverzorger 
vrije tijd en zelfs studie op. De vol-
gende stap is dat het ingrijpt in het 
persoonlijke leven. Tenslotte kan 
de thuisverzorger zelfs maatschap-
pelijk geïsoleerd en overbelast ra-
ken.' 
Het zijn vaak mensen die beschik-
ken over de nodige vrije tijd die 
zich belasten met mantelzorg. Net  
als alle zorg is er namelijk veel tijd 
voor nodig. Dat schakelt alle men-
sen met drukke banen al bij voor-
baat uit. Die hebben de tijd niet, 
waardoor uiteindelijk huisvrouwen, 
werklozen en gepensioneerden 
voor de opdracht staan het gat in de 
zorg te dichten. 
'Je moet al bijna vrouw en dom zijn 
als je nog aan zorg doet', sneert 
Borst. 'De samenleving laat een 
deel van de zorg neerkomen op 
economische minkukels. Ik ken 
vrouwen die hun baan eraan gege-
ven hebben om voor hun ouders te 
zorgen. Dat is acceptabel, maar 
vraag eens aan de directeur van 
Unilever of hij voor zoiets zijn baan 
opzegt.' 
`De omgeving heeft vaak niet door 
in welk dilemma mantelzorgers zich 
bevinden', vervolgt Borst. 'Ik ken 
een vrouw die stopte met het 
schoonmaken van het huis van haar 
demente moeder. Anders zou de 
omgeving nooit iets gemerkt en dus 
geloofd hebben van wat er gaande  

was. Dit zijn problemen die je beter 
zou moeten ondersteunen.' 
Dit inzicht komt stukje bij beetje 
naar boven. Beleidsmakers hebben 
lang gedacht dat mantelzorg er ge-
woon bijhoort. Allerlei officiële 
nota's die betrekking hadden op 
zorg, gingen daarom wel in op de 
vraag wat iemand nodig had aan 
mantelzorg, maar niet wat voor on-
dersteuning mantelzorgers nodig 
hebben. De eerste, echte interesse 
kwam van een Overijsselse provin-
cie-ambtenaar, Hein Wubs, die 
mantelzorgers persoonlijk bezocht. 
Hij heeft naar aanleiding daarvan 
een stappenplan opgezet waarmee 
lokale belangengroepen van thuis-
verzorgers kunnen worden opge-
zet. Recent is het ministerie van 
VWS een onderzoek begonnen naar 
noodzakelijke ondersteuning van 
mantelzorgers. 

Daarvoor moet geld beschikbaar 
komen. Er zullen faciliteiten gescha-
pen moeten worden, zoals cursus-
sen, trainingen, vervangers, tijde-
lijke opvang. Wellicht kan met sub-
sidie voor vrijwilligers een deel van 
de druk van mantelzorgers worden 
afgenomen. Borst heeft er een hard 
hoofd in. Zorg blijft vaak ondank-
baar werk. 'Het werk voor een club 
als Greenpeace is aantrekkelijker 
dan het schoonmaken van toiletten', 
zegt zij. 
Bovendien kan financiering van on-
dersteuning nog moeilijkheden op- 

`Ik heb strijd 
gehad met opa 
Mevrouw Duijnker, Noord-Hol-
land: 'Ik heb heel veel van opa 
gehouden, maar zijn verzorging 
was tegelijk ook heel zwaar voor 
mij. Hij was de vader van mijn 
man. Hij woonde een half jaar bij 
ons omdat hij niet meer voor 
zichzelf kon zorgen en niet naar 
het bejaardenhuis wilde. De rest 
van het jaar woonde hij bij zijn 
andere kinderen. In het begin 
dacht hij echt dat hij mij de wet 
kon voorschrijven. Alles moest 
gebeuren zoals hij dat wilde. Als 
ik vroeg of hij zijn eigen spullen 
dan kon opruimen, deed hij het 
gewoon niet. Ik was een vrouw 
en zijn schoondochter en hij 
dacht dat hij zich ook in mijn 
huis boven mij kon plaatsen. Hij 
zei nooit dankjewel. Ik heb veel 
strijd gehad met opa. De andere 
gezinsleden hebben hier nooit 
veel erg in gehad. Op het laatst 
heeft opa mij een nieuwe was-
machine en een diepvries gege-
ven. Dat was zijn manier om zijn 
waardering uit te spreken. Ik 
begreep het allemaal wel, maar 
ik heb mijzelf er soms heel een-
zaam onder gevoeld.' 

leveren. De zorg ligt financieel 
zwaar onder vuur: minister Borst wil 
de ziektekostenpremie verhogen, 
een organisatie voor thuiszorg in 
Oost-Nederland balanceert op het 
randje van faillissement en het bud-
get voor de zorg van lagere overhe-
den wordt afgeroomd. 

Ondersteuning van thuisverzorgers 
is echter geen kwestie van alleen 
maar geld. Mantelzorg is complex 
omdat de thuisverzorger zich in 
principe wil inzetten, maar de grens 
tussen inzet en opoffering niet meer 
scherp ziet. 'Als je ze vraagt, gaan 
zij het liefst door met de zorg', zegt 
Borst. 'Mantelzorg gaat om warmte, 
emotie en betrokkenheid. Verzor-
ging is geen kwestie van organisa- 

ar' 1996 VAN MENS TOT MENS 5 



Het ging zo ongemerkt 
Zie ze daar zitten 
aan de feestdis, 
onze vader en moe-
der, vandaag 65 
jaar getrouwd. Voor 
het vertrek naar de 
feestzaal heeft va-
der laten zien wat 
mantelzorg is: hij 
heeft moeder in de 
rolstoel geholpen 

r• 
en zorgzaam haar 
mantel om haar 
schouders gelegd. 
Zo'n zeventig jaar 
geleden hebben zij 
voor elkaar geko-
zen: vader voor 
`zijn Marietje' en 
moeder voor 'haar 
vent'. Al die jaren 
zijn ze zorgzaam en 
liefdevol geweest 
voor elkaar en hun 
kinderen; hebben 
ze de crisis van de 
dertiger jaren door-
staan, de Tweede 
Wereldoorlog en 
de hongerwinter. 

Hebben ze alle zeven kinderen een goede opleiding laten volgen of la-
ten studeren. Gaandeweg is het overvolle ouderlijke huis weer van hen 
beiden geworden, deden zij samen de huishouding, gingen samen 
boodschappen doen aan de hand van de lijstjes die moeder maakte. 
Wanneer precies ging dat patroon veranderen? Was dat na moeders 
operatie, tien jaar geleden, of toen haar gezichtsvermogen zo vermin-
derde dat ze niet meer kon lezen? Niemand kan het moment aangeven 
dat de gewone hand- en spandiensten veranderden in complete verzor-
ging: hulp bij het aan- en uitkleden, bij het dagelijkse baden, de toilet-
gang, de maaltijdverzorging, het medicijnenbeheer en al die duizend 
kleine dingetjes waaraan moet worden gedacht, óók in een 'tweeper-
soonshuishouden'. Het ging zo ongemerkt, zo vanzelfsprekend dat het 
pas na een paar jaar opviel. 'Maar vader, dit kán zo toch niet...!' En dan 
hij: 'Och, het gaat best.' En moeder: 'We hebben het heel genoeglijk zo 
met ons tweeën'. 
Het kostte heel wat tijd en overredingskracht voordat hulp van buitenaf 
werd geaccepteerd en over alle uitbreiding daarvan moest lang wor-
den gepraat. Nu komt de thuiszorg dagelijks om moeder te helpen bij 
het opstaan en naar bed gaan. Een keer per week is er hulp bij het ba-
den, twee uur per week huishoudelijke hulp en moeder gaat twee da-
gen per week naar de dagopvang van het verpleeghuis in de buurt, zo-
dat vader ruimte krijgt om iets voor zichzelf te doen. Maar de maat van 
deze zorg wordt bepaald door wat vader geacht wordt zelf aan te kun-
nen. En dat is: zorg voor moeder, 24 uur per etmaal, zeven dagen per 
week. Het gevolg van een keuze van zeventig jaar geleden. 

MARIA BRANDT 

Vervolg van pagina 5 

tie maar van attitude. Maar wel met 
ondersteuning als randvoor-
waarde.' 
De LOT is bezig met het opzetten 
van steun- en contactpunten voor 
thuisverzorgers in het hele land. Het 
aantal is in een jaar verviervoudigd 
tot veertig. Maar het moeten er vol-
gens de LOT een paar honderd zijn. 
`Thuisverzorgers willen vooral hun 
verhaal aan elkaar kwijt', zegt Borst. 
`Zij zoeken ook oplossingen voor 
problemen. Is respijtverlof moge-
lijk, wat zijn de mogelijkheden voor 
vervangende oplossingen in de 
buurt. Thuisverzorgers hebben ook 
behoefte aan hulpmiddelen en trai-
ning.' Vanuit de zorg zelf ontstaat 
ook meer interesse voor mantel-
zorg. Zo heeft het kruiswerk in 
Breda een steunpunt voor mantel-
zorg opgezet. Ook Humanitas toont 
zich actief op dit gebied. In diverse 
afdelingen, zoals Dordrecht, partici-
peert men in netwerken die mantel-
zorgers ondersteunen. Zij nemen 
deel in telefoonketens waarmee 
wordt voorkomen dat vooral oudere 
mantelzorgers in een sociaal isole-

ment schieten. 
`Het is belangrijk dat thuisverzor-
gers een bewuste keuze maken tus-
sen zichzelf en degene die zij ver-
zorgen', zegt Borst. 'Zij moeten an-
deren in hun omgeving, zoals 
broers en zusters, ook aanspreken 
op hun verantwoordelijkheid. Maak 
een taakverdeling, bijvoorbeeld 
waarbij jij de hele week de zorg op 
je wil nemen, maar niet in het week- 

end.' 

HENK VLAMING 

Adres LOT: Postbus 1004, 

8001 BA, Zwolle. 
Telefoonnummer: 038 4230180. 
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Elkaar sterker maken 
Zoals u hebt kunnen lezen in het aardige boek van 
Nynke Zwierstra over de eerste vijftig jaar van 
Humanitas*) wilden de oprichters van onze 
vereniging professioneel maatschappelijk werk 
mogelijk maken voor buitenkerkelijken. 
Dat was het streven, maar al snel bleek het nood-
zakelijk een beroep te doen op vrijwilligers. 

Dat beroep was niet tevergeefs. Veel 
werk in die eerste jaren werd op uit-
stekende wijze door vrijwilligers ver-
richt, uit pure bewogenheid, zonder 
enige vergoeding. Maar geleidelijk 
aan bepaalden professionele reclas-
sering, gezinszorg, jeugdbescher-
ming en maatschappelijk werk 
steeds meer het gezicht van Humani-
tas. Tot in de zeventiger en tachtiger 
jaren de grote fusiegolven over ons 
heen kwamen. Het professionele 
werk verdween voor een groot deel 
naar algemene instellingen, Humani-
tas hield meestal niet meer over dan 
een paar zeteltjes in een bestuur. 
Sommige afdelingen dachten in die 
tijd dat de emancipatie van de zorg 
voor buitenkerkelijken daarmee 
rond was. Maar er waren ook afdelin-
gen, die terecht constateerden dat 
we door het verdwijnen van veel 
professioneel werk de kans kregen 
terug te keren naar onze oorsprong: 
het vrijwilligerswerk. Alleen in een 
klein aantal afdelingen bleven vrij-
willigerswerk en professioneel werk 
naast elkaar bestaan. 
Inmiddels zijn we met Humanitas 
een aantal jaren verder. Het vrijwil-
ligerswerk is opgebloeid en vindt 
een basis in ruim tachtig afdelingen. 
Daarnaast is nieuw professioneel 
werk tot stand gekomen in de zorg 
voor mensen met een (verstande-
lijke) handicap, in de kinderopvang, 
het financieel beheer, de organisa-
tie van loterijen en plaatselijk ook in 
de zorg voor en het wonen van ou-
deren, het bedrijfsmaatschappelijk 
werk en de thuiszorg. Beroeps-
krachten en vrijwilligers werken 
naast en met elkaar in de maat-
schappelijke opvang en de psycho-
sociale begeleiding van transseksu-
elen. Met al dat werk levert Humani-
tas kwaliteit. Ook mensen die niet 
precies weten wat Humanitas doet 
vinden ons 'een goeie club'. 
Dat betekent maatschappelijke er-
kenning, voor ons werk en voor de  

manier waarop we dat doen. 
Humanitas weet wat vrijwilligers 
waard zijn, maar ook wanneer je ta-
ken moet toedelen aan beroeps-
krachten. Het professionele werk 
vindt zijn kracht vooral in kwaliteit en 
beschikbaarheid, maar ontmoet zijn 
grenzen in de prijs die we er voor 
moeten betalen. Juist voor de pri-
maire doelgroepen van Humanitas is 
die prijs vaak hoog. Door verminde-
ring van subsidies en oplopende ei-
gen bijdragen vaak zo hoog, dat ze 
er geen of te weinig gebruik van 
kunnen maken. 
Het vrijwilligerswerk daarentegen 
vraagt aan de cliënt geen prijs. Dat 
kan omdat de kosten in verhouding 
laag zijn. Kenmerkend zijn de grote 
betrokkenheid en inzet van de vrij-
willigers. Zij mogen en kunnen zelf 
bepalen hoeveel tijd zij aan een 
cliënt besteden en bouwen vaak een 
hechte band op met de mensen voor 
wie zij werk verzetten met een eigen, 
onvervangbare kwaliteit. 
Een van de grote opdrachten voor de 
komende tijd is uit te vinden, hoe we 
een verbinding kunnen leggen tus-
sen het professionele en het vrijwilli-
gerswerk. Die twee moeten elkaar 
gaan versterken. Ze hebben allebei 
ruim voldoende positieve mogelijk-
heden. Ze hebben ook allebei hun ei-
gen zwakke kanten. Het aardige is 
juist dat ze die zwakke kanten van el-
kaar heel goed kunnen opvangen. 
Wat de vrijwilliger kan doen in zijn 
eigen, vrije tijd is letterlijk onbetaal-
baar. De faciliteiten en de vaktechni-
sche kwaliteit van de professionele 
werksoorten kunnen een even on-
schatbare aanvulling zijn voor het 
vrijwilligerswerk. We moeten er sa-
men tegenaan. Ik ben er van over-
tuigd dat we dan meer kunnen berei-
ken voor de mensen waar het ons om 
gaat. Voor mensen in de knel. Voor 
mensen die er alleen niet uit komen. 
Samen kunnen we nieuwe taken op 
ons nemen. Denk aan nieuwe projec- 

ten als Home-Start, de vrijwillige ge-
zinsbegeleiding. Die kan niet zonder 
professionele coordinatie en onder-
steuning. Een project als Weerwerk, 
waarmee we willen proberen mensen 
die kansloos zijn of lijken op de ar-
beidsmarkt een nieuwe taak te geven 
die erkenning inhoudt van hun capa-
citeiten, betaald of als vrijwilliger. 
Samen kunnen we de vereniging 
ook sterker maken. Door problemen 
te analyseren en projecten aan te 
pakken die daar oplossingen voor 
bieden. En jawel, ook door samen 
meer leden te werven, meer vrijwil-
ligers, meer donateurs, meer fond-
sen. Kwaliteit is een kenmerk van 
Humanitas. Daarom kán het. 
31 mei gaan hoofdbestuur, districts-
besturen en vertegenwoordigers 
van onze professionele werkstichtin-
gen daar over praten. Hoe we Hu-
manitas samen verder kunnen ver-
sterken. Niet voor ons zelf, maar als 
dienend deel van de samenleving. 
Ideeën zijn welkom. 

GEORGE BROUWER 

*) 'Geen opgeheven vinger maar 
een uitgestoken hand'. Bij het lande-
lijk bureau te bestellen door over-
schrijving van f 24,50 op postgiro 

582.000 t.n.v. Humanitas te Amster-
dam o.v.v. `Zwierstra'. 
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H UMANITAS 

"Marjolien is een jonge vrouw van in de twintig, 
maar voelt zich emotioneel nauwelijks een tiener om 
dat haar ouders haar de noodzakelijke aandacht, 
steun en duidelijkheid in de opvoeding niet hebben 
kunnen geven. Daarom zoekt zijn voor twee of drie 
jaar een 

pleeggezin 
dat haar kan helpen structuur te brengen in haar le-
ven, haar op het spoor kan zetten van normen en 
waarden, met wie zijn over van alles kan praten en 
met wie zij de leuke dingen kan beleven die ouders 
met hun kinderen gewend zijn te doen. Zij heeft een 
Havo-diploma en wil fagot studeren. Zij woont mo-
menteel in de regio Amsterdam, maar heeft geen 
problemen met een pleeggezin elders in het land. 
Wie denkt haar te kunnen helpen, kan in een brief 
aangeven wat de mogelijkheden daatoe zijn met ee 
korte omschrijving van de eigen gezins- en leefsitu-
atie. U kunt deze brief toezenden aan het landelijk 
bureau Humanitas, postbus 71, 1000 AB Amsterdam, 
ten aanzien van de redactie Van Mens tot Mens. Alle 
brieven worden zeer vertrouwelijk behandeld. 

Tweede Wereldoorlog 

Bijzondere oorlogsfilm van HOS 
Herdenkingen in de mei-
dagen gaan meestal over 
oorlog en verzet, over 
slachtoffers en helden. 
Maar ook tussen 1940 en 
1945 ging het gewone le-
ven door. Mensen werden 
verliefd op elkaar, kinde-
ren werden geboren. 
Niets om nu speciaal een 
film over te maken, be-
halve als het gaat om een 
heel teer onderwerp: tus-
sen het begin en het eind 
van de Tweede Wereld-
oorlog zijn ook veel huwe-
lijken gesloten tussen 
Duitsers - vooral mannen -
en Nederlanders - vooral 
vrouwen. Die echtparen 
hebben inmiddels hun 
vijftigjarig huwelijk achter 
de rug. 

Zo ook de ouders van Uta 
Schtzendorf. Zij ontmoet-
ten elkaar in het Amster-
damse City-theater, toen 
haar vader als Duits mili-
tair in Amsterdam ver-
bleef. Het was liefde op 
het eerste gezicht en in 
1943 verhuisde haar moe-
der naar Duitsland. Het 
paar trouwde in 1944 in 
Amsterdam, maar verder 
leefde Uta's moeder ge-
durende de oorlogsjaren 
in Duitsland, alleen. Haar 
vader verbleef her en der, 
werd in 1945 in Italië 
krijgsgevangen gemaakt 
en bleef nog twee jaar in 
Egypte geïnterneerd. Pas 
na 1947 werden nog twee 
kinderen geboren. Het 
gezin is vaak verhuisd,  

alsof het nooit ergens zou 
kunnen settelen. De laat-
ste plek waar zij samen 
woonden was in België. 
Daarna keerden de ou-
ders terug naar Duitsland, 
Uta en haar twee broers 
kwamen terecht in Am-
sterdam. Over het verle-
den werd nauwelijks ge-
praat. Uta zinde dat niet. 
Een verleden dat zo bepa-
lend is geweest voor het 
hele gezin - en dat in feite 
zo illustratief is voor de 
geschiedenis van veel 
gezinnen in twee genera-
ties Duitsers en Nederlan-
ders, - mag niet verzwe-
gen worden. 
Zij besloot daarom een 
film te maken over haar 
ouders.. 

Een film waarin de re-
construeert wat precies is 
gebeurd in de oorlogsja-
ren en in hoeverre dat nu 
nog het leven van haar ou-
ders, haar broers en haar-
zelf bepaalt. Een geschie-
denis van een grensover-
schrijdende liefde, met 
veel strijd, doorzettings-
vermogen en te overwin-
nen vooroordelen. Een 
persoonlijke en intieme 
terugblik op een nog al-
tijd controversieel stukje 
geschiedenis onder de ti-
tel En de liefde zal de oor-
log overwinnen. 
Uitzending door de Huma-
nistische Omroep Stich-
ting op donderdag 2 mei, 
Nederland 1, van 22.25 tot 
23.15 uur. 

Trouwfoto van Heinz en Anita. 
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Vrijwilligerswerk 

Slacht- 
offerhulp 

Recent uitgebracht onder-
zoek van het Sociaal Cul-
tureel Planbureau naar de 
tijdsbesteding van land-
genoten in de periode 
1985-1990 bracht opmer-
kelijke zaken naar voren. 
De verzameling jongeren, 
hoogopgeleiden en het 
werkend deel van de 
mannelijke bevolking is in 
de beschikbare vrije tijd 
(alle tijd minus dagelijkse 
verrichtingen aan onder-
wijs, werk, huishouden en 
persoonlijke verzorging) 
minder met maatschappe-
lijke participatie (allerlei 
vormen van vrijwilligers-
werk) bezig dan in de pe- 

riode daarvoor. Met name 
veel hoogopgeleiden zijn 
passiever geworden, 
meer gericht op pure 
privé-genoegens. Daaren-
tegen is er een duidelijk 
groei in deelname aan 
maatschappelijke activi-
teiten door werklozen en 
arbeidsongeschikten. De 
stijging van maatschappe-
lijke participatie van ge-
pensioneerde mannen is 
in de afgelopen jaren zelfs 
verdubbeld. 
Overigens geeft deze in-
formatie maar een be-
perkt zicht op de feitelijke 
graad van participatie aan 
maatschappelijke activi- 

teiten. Die komt pas goed 
in beeld als we de per-
centages die vanuit de 
verschillende groepen 
aan maatschappelijke par-
ticipatiebesteden bekij-
ken. Welnu gemiddeld 
besteden hoger opgelei-
den 6 procent van hun 
vrije tijd aan maatschap-
pelijke activiteiten, werk-
lozen en arbeidsonge-
schikten zo'n 7 procent en 
gepensioneerden 8 pro-
cent. Scholieren besteden 
slechts 3 procent van hun 
vrije tijd aan maatschap-
pelijke doelen, maar blij-
ken feitelijk de minste 
vrije tijd te hebben.  

De hulp aan verkeers-
slachtoffers door de bu-
reaus Slachtofferhulp is 
in 1995 sterk gegroeid. 
Met een totaal aantal 
van 24.038 slachtoffers 
komt 'verkeer' daar-
mee op een tweede 
plaats achter de bijna 
29.500 slachtoffers van 
inbraak met diefstal. In 
totaal konden de 1500 
vrijwilligers van Slacht-
offerhulp Nederland 
liefst 110.200 slacht-
offers van divers mis- 
drijven en verkeerson- 
gelukken hun hulp aan- 
bieden. 
Naast de Vereniging 
kent Nederland ook 
een Fonds Slachtoffer-
hulp. Dit Fonds draagt 
onder meer bij aan de 
deskundigheidsbevor-
dering van en vergoe-
ding van onkosten aan 
vrijwilligers. Daarnaast 
financierde het Fonds 
in 1995 (o.a. uit op-
brengsten van zijn 
deelname aan de Na-
tionale Sponsorloterij) 
een videodocumen-

taire, een project 
slachtofferhulp voor 
toeristen en de lotge-
notenondersteuning 
verkeersslachtoffers'.  

Vooral inactieven zetten zich in 
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Patiëntenbelangen 

Hooggeleerd vraagteken bij regionalisatie 
Het idee dat het zorgbe-
leid dicht bij de patiënt 
moet staan om een betere 
afstemming te bereiken 
met wat hij of zij nodig 
heeft en daardoor aan ef-
fectiviteit kan winnen lijkt 

Voor de 32e keer kunnen 
op 3 t/m 5 mei homosek-
suele mannen en lesbi-
sche vrouwen elkaar ont-
moeten op een weekend, 
georganiseerd door de 
homo/lesbische werk-
groep van het Humanis-
tisch Verbond, in samen-
werking met Driekant Op-
leiding & Advies. De 
deelnemers krijgen een 
programma voorgescho-
teld dat varieert tussen 
praat- en doe-workshops 
zoals massage voor man-
nen, leren van je eigen 
symbolen, stijldansen, 
contact maken, yoga en 
meditatie, koormuziek en 
een open podium. Intrige-
rend is ook het thema 'Ik - 

De Stichting Nederlands 
Gender centrum en de 
werkgroep Transsexuali-
teit van Humanitas hebben 
samen het eerste nummer 
gepubliceerd van een 
nieuw blad, dat twee á 
drie x per jaar zal verschij-
nen: de Gender Gids. Het 
blad is bestemd voor ie-
dereen die beroepsmatig 
of als vrijwilliger te maken 
heeft met de vaak inge-
wikkelde problematiek 
rond transsexualiteit, tra-

vestie en andere vormen 
van genderdysforie. 
In het eerste nummer in-
formatie over een aantal 
juridische zaken die sa- 
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onjuist. Dat is de stelling 
van bijzonder hoogleraar 
dr ir Theo de Vries van de 
Universiteit voor Humanis-
tiek. Weliswaar gaat het 
beleid in de regio ge-
paard met veel overleg, 

een clown' voor een van 
de workshops. Aanvang 
vrijdag 3 mei om 19.00 
uur, einde zondag 5 mei 
om 13.30 uur. De kosten 
worden berekend naar 
draagkracht met een 
keuze tussen f 145.-, 
f 175.- en f 195.- per per-
soon. Daarbij inbegrepen 
twee overnachtingen, alle 
maaltijden, koffie, thee en 
deelname aan het pro-
gramma. Onderdak is 
weer gevonden in confe-
rentiecentrum De Kapel-
lerput in Heeze bij Eindho-
ven. Er is ruimte voor 90 
personen. Inlichtingen: 
043-369.02.59 (maandag 
t/m vrijdag onder kantoor-
tijd). 

menhangen met trans-
sexualiteit, een samenvat-
ting van de recente publi-
katies over de mogelijke 
oorzaak van transsexuali-
teit, operatienieuws, cur-
sussen en andere activitei-
ten van Humanitas, infor-
matiemappen en enkele 
komende bijeenkomsten. 
Wie er meer van wil we-
ten: redactie en adminis-
tratie zijn gevestigd aan 
de Amsterdamseweg 286, 
1182 HN Amstelveen. 
Maar u kunt ook (bij voor-
keur 's ochtends) bellen 
met het Landelijk Bureau 
Humanitas, Petra Klene 
(020 6262445).  

maar het is niet duidelijk 
wat dat oplevert. De be-
nodigde kennis en infor-
matie ontbreken veelal. 
Dit knelt met name nu het 
overheidsbeleid preten-
deert de patiënt een be-
langrijke rol te geven in 
de gezondheidszorg. 
Twijfels vinden hun oor-
zaak in het ontbreken van 
voldoende kennis en in-
formatie die ook werkelijk 
ter zake is. Over het aan-
bod aan zorg is vaak wel 
voldoende bekend, maar 
daarmee wordt de vraag 
en de behoefte van de pa-
tiënt nog niet duidelijk. 
Een informatiesysteem dat 
vanuit de zorgvraag is op-
gezet en waarin bele- 

vingsaspecten van patiën-
ten zijn opgenomen is vol-
gens De Vries een abso-
lute voorwaarde voor het 
goed functioneren van 
een regionaal georgani-
seerde gezondheidszorg. 
Patiëntenorganisaties 
raadt hij aan zich niet te 
veel te laten betrekken 
bij beslissingen die neer-
komen op bijvoorbeeld 
bezuinigingen. Voor je 
het weet krijg je te horen 
dat je 'er toch zelf meer 
akkoord bent gegaan'. 
Hoe onafhankelijker hoe 
beter vindt hij en pleit 
daarom ook voor een on-
afhankelijke financiering 
van de patiëntenorganisa-
ties. 

Ontmoetingsweekend 

Transsexualiteit 



Chronisch zieken 

Stimuleringsprijs voor verhalen 
Chronisch zieken of be-
trokkenen die hun erva-
ringen met een chroni-
sche ziekte op schrift wil-
len stellen kunnen nu 
meedingen naar de Stimu-
leringsprijs Egodocumen-
ten 1996. Veel chronisch 
zieken hebben de ge-
woonte om hun ervarin-
gen op schrift te stellen. 
Dat helpt hen beter om te 
gaan met hun ziekte. Uit 
een studie is gebleken dat 
mensen met Egodocu-
menten net als bijvoor-
beeld met een dagboek 
problemen 'van zich af 
kunnen schrijven'. Daar-
mee zijn zij van grote 
waarde voor alle betrok-
kenen, vooral voor de 
schrijver zelf. 

Ook lotgenoten en men-
sen uit de naaste omge-
ving (verzorgenden) heb-
ben gemerkt dat het zin-
vol is hun gedachten te 
ordenen in dergelijke 
`egodocumenten' en er 
vaak troost in gevonden. 
Voor wetenschappers en 
werkers in de gezond-
heidszorg zijn egodocu-
menten vaak een goede 
sleutel om inzicht te krij-
gen in het leven van een 
chronisch zieke. 
Egodocumenten zijn be-
schrijvingen van de eigen 
beleving, in dit geval van 
een chronische ziekte. 
Met het instellen van de 
Stimuleringsprijs Egodo-
cumenten 1996 wil het 
Fonds voor Chronisch Zie- 

ken een bijdrage leveren 
aan het schrijven van deze 
documenten. Een deskun-
dige jury met zowel pa-
tiënten als mensen in de 
gezondheidszorg, de me-
dia en de literatuur zal be-
oordelen welke inzendin-
gen in aanmerking komen 
voor een prijs. De jury zal 
daarbij vooral letten op 
invoelbaarheid en her-
kenbaarheid. Ook het ge-
geven of een egodocu-
ment er toe kan bijdragen 
het lot van een chronisch 
zieke dragelijker te ma-
ken, zal zwaar wegen. Om 
iedereen een eerlijke 
kans te geven, worden 
alle inzendingen inge-
deeld in een drie catego-
rieën: kinderen en jonge- 

ren tot 16 jaar, volwasse-
nen vanaf 16 jaar die niet 
eerder publiceerden en 
`professionele' schrijvers. 
Kinderen en jongeren mo-
gen ook stripverhalen of 
tekeningen inzenden. 
Meer informatie en de in-
schrijfvoorwaarden zijn 
verkrijgbaar bij het Secre-
tariaat Stimuleringsprijs 
Egodocumenten Chro-
nisch Zieken, p/a Dwerg-
gans 6, 1423 RC Uithoorn, 
telefoon 0297 564749, fax 
0297 568017. Inzendingen 
uiterlijk half augustus aan 
hetzelfde adres. Ook in-
zendingen onder pseudo-
niem worden geaccep-
teerd, mits de echte naam 
bekend is bij het secreta-
riaat. 

Kaste voor 
gehandicapten? 

Gehandicapten worden 
binnen de gezondheids-
zorg te vaak gezien als 
produkt van een mislukte 
preventie. We moeten op-
passen dat gehandicapten 
niet tot een aparte kaste 
worden, een kaste van 
mensen bij wie preventie 
klaarblijkelijk mislukt is 
en die dientengevolge 
niet passen in het gezond-
heidsideaal. Ongeveer in 
deze bewoordingen 
drukte prof. dr. J.G. Knol, 
bestuurslid van de Fede-
ratie van Ouderverenigin-
gen namens de ouderver-
eniging Philadelhia zich 
uit tijdens het jaarlijks 
congres van de vereni-
ging van Christenpedag-
ogen en Beroepsopvoe-
ders half maart. Prof. Knol 
waarschuwde voor een 
ontwikkeling naar predes-
tinatie om gezond te zijn. 
Naar zijn mening worden 
de toekomstkansen van  

gehandicapte kinderen 
kleiner naarmate er be-
leidsmatig gekoerst wordt 
op gezondheid als 'ge-
loofsartikel'. Knol leidt zijn 
inzicht af uit het feit dat er 
in Nederland relatief wei-
nig uitgetrokken wordt 
ten behoeve van voorzie-
ningen voor mensen met 
een handicap en het ac-
cent in de zorg verscho-
ven is van gezondheids-
bevorderende activiteiten 
naar het vroegtijdig voor-
komen en uitschakelen 
van ziekte en gebrek. In 
de gezondheidszorg 
wordt slechts vijf procent 
richting gehandicapten 
besteed. Te weinig om 
gehandicapten een nor-
maal burgerschap te kun-
nen garanderen. Volgens 
Knol mag de beschikbaar-

heid van middelen niet de 
maat zijn waarmee de 
rechtspositie van gehandi-
capten wordt bepaald. 
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Gebundelde aandacht 
dienstverlening rond overlijden 

Naar aanleiding van de 
nieuwe subsidievoor-

waarden heeft Humanitas 
via de stichting Samen-
werkende Organisaties 
voor Maatschappelijke 

Activeringswerk (SOM) 
twee projectvoorstellen 

bij het ministerie van 
VVVS ingediend met het 

verzoek bij te dragen aan 
de bekostiging van de 

uitvoering. Eén van deze 
voorstellen betreft het 

project 'Dienstverlening 
rond Overlijden' dat 

samen met het 

Humanistisch Verbond zal 
worden uitgevoerd. 
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Met het project 'Dienstverlening 
rond Overlijden' willen Humanitas 
en het Humanistisch Verbond geza-
menlijk één samenhangend pakket 
van dienstverlenende activiteiten 
rond overlijden ontwikkelen en het 
aanbod van de dienstverlening ver-
ruimen en kwalitatief verbeteren. 
Het gaat dan om vrijwillige en pro-
fessionele rouwbegeleiding, vrijwil-
lige terminale thuiszorg, uitvaartbe-
geleiding, professionele stervensbe-
geleiding en een bezinnend 
educatief aanbod met betrekking tot 
overlijden. 
Vertrekpunt van het project is de ge-
signaleerde toenemende behoefte 
om overlijden van familieleden, 
vrienden en bekenden op een meer 
persoonlijke en betrokken manier 
onderdeel van het bestaan te maken. 
Steeds meer mensen willen het af-
scheid van naasten zelf organiseren 
en op een meer persoonlijke manier 
beleven. De praktijk maakt duidelijk 
dat enige steun bij het organiseren 
en ook bij het verwerken van ver-
driet dikwijls een welkome handrei-
king is. Humanitas ervaart dit al jaren 
via de, door inmiddels 25 afdelingen 
met vrijwilligers georganiseerde, 
Steun-bij-Rouw projecten en het Hu-
manistisch Verbond via twaalf regio-
nale werkgroepen Uitvaartbegelei-
ding. Geconcludeerd is dat de toe-
genomen publieke behoefte aan een 
aanbod van dienstverlening rond 
overlijden vraagt om een passend, 
toegankelijk en uitgebreider aan-
bod. Voor Humanitas en het Huma-
nistisch Verbond gaat het om dienst-
verlening die mensen helpt zelf hun 
weg te vinden in het omgaan met de 
dood in het bestaan. 

Wat willen beide organisaties met 
deze aanpak bereiken? 
In de eerste plaats willen zij een 
breed beschikbaar en toegankelijk 
aanbod van dienstverlening tot stand 
brengen. Dat moet bijdragen aan het 
nemen van eigen verantwoordelijk-
heid en het beter mogelijk maken 
om uitdrukking te geven aan betrok-
kenheid bij het overlijden van naast-
staanden voor een met name het bui-
tenkerkelijk publiek. Een van de we-
gen daartoe is een meer adequate  

inzet van vrijwilligers en professio-
nals. Ook moet het project leiden tot 
efficiënter werken aan deskundig-
heid en kwaliteitsverbetering 
Begin oktober wordt samen met het 
Humanistisch Verbond een lande-
lijke dag georganiseerd om vormen, 
betekenis en zin van uitvaartbegelei-
ding, van ondersteuning bij rouw, 
vrijwillige terminale thuiszorg, ster-
vensbegeleiding en bezinningsacti-
viteiten bij overlijden (wat, waarom, 
hoe) breed onder de aandacht te 
brengen van geïnteresseerden bin-
nen beide verenigingen. Een dag 
waarin het er dus vooral om zal gaan 
voor het voetlicht te brengen wat 
zoal rond het overlijden wordt ge-
daan en welke betekenis dit heeft. 
Uiteraard zal de dag tevens gericht 
zijn op het wekken van belangstel-
ling om binnen afdelingen van Hu-
manitas en Humanistisch Verbond 
samen aan het opzetten van activitei-
ten te werken. 
Een andere actiepunt is de organisa-
tie van speciale instructiedagen sa-
menwerking Humanitas/Humanistisch 
Verbond over het opzetten van 
dienstverlening rond overlijden. Be-
oogd wordt om in ieder Humanitas-
district in de komende tijd ten minste 
één instructiebijeenkomst te organi-
seren. In dergelijke bijeenkomsten 
gaat het over de voorwaarden om 
beide partijen het publiek zo optimaal 
mogelijk kunnen bedienen met een 
afgestemd aanbod. Uiteraard wordt 
voor dergelijke bijeenkomsten pas-
send werkmateriaal gemaakt. Zo ook 
een model-samenwerkingsprotocol 
met duidelijke afspraken over wat er 
precies samen wordt aangepakt en 
hoe het daarbij met de verantwoorde-
lijkheden, aansprakelijkheid en be-
voegdheden ligt. 
Een volgende actiepunt betreft de 
organisatie van interne/externe pu-
bliciteit. Maar wellicht het belang-
rijkste actiepunt is het opstarten van 
proefprojecten. Voor wat dit jaar be-
treft wordt gedacht aan minimaal één 
proefproject in twee districten. De 
keuze van proeflokaties zal in nauw 
overleg en afstemming met de dis-
trictsbureau's plaatsvinden. 

MICHAEL KERKHOF 



Humanitas Zaanstreek: 
een vitale 50-plusser 

Op 4 oktober 1945 
opende de Stichting voor 
Maatschappelijk werk op 
Humanistische Grondslag 

een adviesbureau in het 
Nutsdepartement aan de 

Czaar Peterstraat in Zaan-
dam. Iedere donderdag-
avond konden Zaankan-

ters daar kosteloos inlich-
ten krijgen op het gebied 
van kinderbescherming, 

opvoedingsmiddelen, 
reclassering en maat-

schappelijk hulpbetoon. 

Dat was het begin, geïnspireerd door 
de Zaanse burgemeester Mr. Joris in 
`t Veld, eerste voorzitter van de 
Stichting die nu de Vereniging Hu-
manitas is. 
Dik vijftig jaar later is de Afdeling 
Zaanstreek van Humanitas actief met 
hulp bij rouwverwerking en vriend-
schappelijk huisbezoek, houdt goed 
bezochte zondagse 'inloopmidda-
gen', is druk bezig met kinderen en 
neemt deel aan het werk van de 
Stichting Protecta. 
Allemaal vrijwilligerswerk, zoals het 
ook begon. Werk dat tekenend was 
voor die tijd: hulp aan gerepatrieer-
den uit onze overzeese gebieden in 
samenwerking met Nederlands 
Volksherstel. 

Vrijwilligers die het 'ondersteunings-
geld' wekelijks of maandelijks thuis-
bezorgden bij 'Thuiszittende Armen', 
als die zelf niet in staat waren het geld 
te gaan halen. Daaruit ontstonden har-
telijke banden, de vrijwilligers raak-
ten steeds meer op de hoogte van 
persoonlijke noden en hielpen met 
raad en daad waar dat mogelijk was. 
Dat persoonlijk contact werd minder 
naarmate giro en bank de contante 
betaling van de steungelden vervin-
gen. De behoefte aan maatschappelijk 
werk bleef echter aanwezig en leidde 
tot een groeiende vraag naar profes-
sionele medewerkers. In 1954 trad de 
eerste maatschappelijk werkster bij 
de afdeling in dienst. Omdat steeds 
meer beroep op Humanitas werd ge-
daan met betrekking tot huwelijkspro-
blemen, kinderbescherming, reclas-
sering, kleding, kinderkampen of de 
VARA-speelgoedactie kwam er een 
tweede maatschappelijk werkster en 
een derde en... In 1973 besloot het rijk 
echter dat instellingen ten minste vijf 
beroepskrachten in dienst moesten 
hebben om nog voor subsidie in aan-
merking te komen. Dat besluit leidde 
zoals op zo veel plaatsen tot een fusie, 
waarin voor Humanitas alleen nog 
plaats was in het bestuur. 
Een nieuwe impuls voor Humanitas 
kwam met de groei van het ouderen-
werk. Begin zestiger jaren werden in 
het Zaanse plannen ontwikkeld om te 
komen tot de bouw van een verzor-
gingstehuis voor buiten- en `kleinker-
kelijken'. In 1969 ging het Erasmus-
huis open, gevolgd door de serviceflat 
De Meerpaal, waar Humanitas nog ja-
renlang een eigen kantoor had en 
spreekuur hield, en het msHB-wooncen-
trum `De Lorzie' in Wormer. 

Nieuw elan 
Ook de Afdeling Zaanstreek heeft een 
periode gekend waarin weinig activi-
teiten tot ontwikkeling kwamen. Be-
stuurlijke vertegenwoordigingen ble-
ven echter intact, een actieve vrijwilli-
ger verkocht soms meer lootjes van 
de Humanitas-loterijen dan tien an-
dere afdelingen bij elkaar en onder 
de paraplu van Humanitas ontwik-
kelde zich een bijna professionele 
vorm van rouwbegeleiding. Geleide-
lijk aan groeide het elan weer. Een  

nieuwe aanpak van de rouwbegelei-
ding leidde tot de huidige opzet van 
de werkgroep Verdriet samen delen. 
De zondagse 'inloopmiddagen' zijn 
vooral bedoeld voor mensen die, door 
het wegvallen van de gewone dage-
lijkse contacten, in het vaak zo stille 
weekend het gezelschap van anderen 
zoeken. Het vriendschappelijk huisbe-
zoek heeft momenteel vooral als be-
langrijkste doelstelling vereenzaming 
bij ouderen te voorkomen of ten min-
ste te verlichten. Ook is Humanitas Af-
deling Zaanstreek betrokken bij het 
werk van Protecta, de werkstichting 
van Humanitas die geldzaken behar-
tigt van diegenen die dat te zwaar vin-
den om zelf te doen. 

Kinderen 
In Humanitas-kringen is het een vaak 
uitgesproken wens meer aandacht te 
geven aan jongeren in de knel. Huma-
nitas Zaanstreek is daar actief mee be-
zig. Sinds september 1995 trekken 
vrijwilligers van Humanitas zich het lot 
aan van kinderen van drugsverslaafde 
ouders. Zij worden voor dit werk ge-
traind en begeleid door de beroeps-
krachten van de Brijderstichting. Als 
het gaat om het functioneren van een 
kind in het gezin en in de maatschap-
pij worden de ouders bij voortduring 
aangesproken op hun eigen, speci-
fieke verantwoordelijkheid. In de toe-
komst zal dit werk wellicht ook wor-
den uitgebreid naar kinderen van ou-
ders die aan alcohol zijn verslaafd. 
Tenslotte is de Afdeling Zaanstreek 
sinds 1994 ook mede-financier en 
mede-organisator van de kinderva-
kantiekampen van eerst het Gewest 
Noord-Holland en nu het District 
Noord-West. 
Met een bestuur dat de laatste jaren 
aanzienlijk is versterkt en een eigen 
kantoor laat de afdeling Zaanstreek 
van Humanitas zien een actieve vijftig-
plusser te zijn. Een wakkere afdeling 
met al weer de nodige nieuwe initia-
tieven in het achterhoofd. 
ERIK STIBBE 

Bij het schrijven van dit artikel werd 
dankbaar gebruik gemaakt van het 
boekje 'Humanitas Zaanstreek 50 jaar', 
uitgegeven door de Afdeling Zaan-
streek, Pauwenven 20, 1504 AT Zaandam 
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Denken over 
H-geïnspireerde ouderenhuis 

Per 26 maart nodigde de 
Humanistische Stichting 

voor Huisvesting Bejaarden 
(HSHB) besturen en 

directies van aangesloten 
verzorgingshuizen, woon-

centra en Humanitashuizen 
in Rotterdam, Deventer en 

Hengelo uit om deel te 
nemen aan één van de vijf 
geplande gespreksbij een-

komsten. Die gaan allen 
over een discussiestuk con-

cept-bedrijfsplan voor de 
HSHB nieuwe stijl. 

Deze uitnodiging volgde op de ge-
zamenlijke conclusie van Humani-
tas, Humanistisch Verbond, de Vrije 
Gedachte èn de HSHB om niet verder 
te gaan met een eerder ontworpen 
plan voor een nieuwe Humanisti-
sche Vereniging Woonzorgvoorzie-
ningen (mvw) als opvolger van de 
HSHB. Onderzoek van een extern bu-
reau had duidelijk gemaakt dat de 
bedachte Hvw in het veld te weinig 
weerklank vond. Uit hetzelfde on-
derzoek bleek wel duidelijke be-
langstelling voor voortzetting van 
`humanistische aandacht' voor 
woonzorg van ouderen. 
Inmiddels zijn de vijf geplande ge-
spreksbijeenkomsten bijna achter 
de rug. Over de uitkomst kunnen 
wij u nog niet berichten. Wel kun-
nen wij u informeren over de kern-
punten uit het concept-bedrijfsplan 
HSHB nieuwe stijl en melden dat op 
grond van de resultaten van de be-
sprekingen een definitief plan voor 
de HSHB wordt opgesteld waarover 
het HsHB-bestuur na consultatie van 
de constituerende organisaties, de 
Raad van Commissarissen en de 
Stichtingsraad voor de zomer zal 
beslissen. 

Bouwstenen 
Het concept-bedrijfsplan HSHB is ge- 
baseerd op bouwstenen uit het oor- 
spronkelijke Hvw-plan, op informa- 
tie uit het genoemde onderzoek en 
op informatie uit gesprekken met 
diverse bestuursleden, directeuren 
en vertegenwoordigers van Huma-
nitas, Humanistisch Verbond en de 
Vrije Gedachte. Centraal uitgangs-
punt is de geconstateerde behoefte 
aan een organisatie ter ondersteu-
ning en onderbouwing van de hu-
manistische identiteit met betrek-
king tot de al gerealiseerde en zo 
mogelijk nog te realiseren woon-
zorgvoorzieningen voor ouderen. 
Als essentieel hierbij geldt de wens 
om kwaliteit geënt op de humanisti-
sche visie zichtbaar te maken. Om 
een en ander voor elkaar te krijgen  

is een HSHB gewenst die zich bezig-
houdt met belangenbehartiging, in-
formatievoorziening, inhoudelijke 
handreikingen en coordinatie van 
de humanistische geestelijke ver-
zorging. 
In het concept-plan wordt de vol-
gende opdracht voor een HsHB 
nieuwe stijl geformuleerd: ge-
streefd zal worden naar een prakti-
sche vertaling van humanistische 
waarden in het wonen van en de 
zorg voor ouderen, in het bijzonder 
door bestaande, vanuit humanisti-
sche betrokkenheid opgerichte, 
woonzorgvoorzieningen ondersteu-
ning te bieden bij het handhaven en 
verder ontwikkelen van een kwali-
tatief goed woonzorgaanbod. Daar-
naast is het expliciet de bedoeling 
dat er binnen het in Nederland be-
schikbare pakket van woonzorg-
voorzieningen gezorgd wordt voor 
voldoende ruimte en aandacht voor 
hulp en ondersteuning aan ouderen 
die uitdrukkelijk op zoek zijn naar 
een vanuit een humanistische le-
vensvisie ingevulde leefomgeving. 
Vanuit deze opdracht worden een 
aantal werkdoelen die de gewenste 
ontwikkeling handen en voeten 
moeten geven genoteerd. Samen-
gevat komen deze neer op het ont-
wikkelen en uitdragen van humanis-
tisch geïnspireerde visie op oude-
renhuisvesting en ouderenzorg, op 
het ondersteunen van besturen en 
directies om vanuit die visie te wer-
ken, op het coordineren en bevor-
deren van humanistische geeste-
lijke verzorging, op het behartigen 
van de levensbeschouwelijke be-
langen naar buiten en op het bevor-
deren van interne communicatie. 

Werkdoelen 
Al deze werkdoelen worden vervol-
gens uitgewerkt in termen van ta-
ken, diensten en produkten die men 
in den lande van de HSHB nieuwe stijl 
mag gaan verwachten. 
Het concept-bedrijfsplan gaat uiter-
aard ook in op de vormgeving en fi- 

Is er toekomst? Of: Er is toekomst! 
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vesting 
nanciering van de Elms nieuwe stijl. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van 
handhaving van de naam FisHB en 
van de stichtingsvorm. De stichting 
zou evenwel meer verenigingsken-
merken moeten krijgen. Wat in ie-
der geval zal verdwijnen is de Raad 
van Commissarissen. Het ontstaan 
van deze raad was ten nauwst ver-
bonden met het tot voor kort sa-
menvallen van het HSHB-bestuur met 
het Fn-bestuur en de voor de HBB 
(als woningcorporatie) geldende 
wettelijke verplichting een raad van 
commissarissen te hebben. Het 
voorstel is het nieuwe HsHB-bestuur 
klein en slag-vaardig te maken en 
weer directer te binden aan huma-
nistische organisaties. Gedacht 
wordt aan een bestuur van vijf per-
sonen, waarvan twee afkomstig uit 
de kring van Humanitas, Humanis-
tisch Verbond en de Vrije Ge-
dachte, één persoon uit de stich-
tingsraad, één persoon voorgedra-
gen door en vanuit de kring van 
begunstigers met een onafhankelijk 
voorzitter. Naast het bestuur is een 
stichtingsraad (afgevaardigden uit 
de aangesloten stichtingen) en een 
begunstigersraad (door de contri-
buanten uit hun midden gekozen) 
voorzien. Voor wat het HSHB-bureau 
betreft staat een kleine bezetting 
voor ogen. Een coordinator (80 pro-
cent) en administratieve en secreta-
riële ondersteuning (80 procent). 
Voor wat betreft de coordinatie van 
de humanistische geestelijke ver-
zorging is recent met het Humanis-
tisch Verbond overeengekomen dat 
deze voor een bij het HsHB-bureau 
gedetacheerde personele inbreng 
zal zorgen. Verondersteld wordt 
verder dat de bekostiging van de 
HSHB nieuwe stijl vanaf 1999 zonder 
exploitatie-tekort kan plaatsvinden. 
Een en ander is met name geba-
seerd positieve verwachtingen om-
trent hoger opbrengsten uit stichtin-
gen en contribuanten. 

MICHAEL KERKHOF 

Rationalisme vormt in dit deel van 
de wereld een belangrijke pijler 
van het humanisme. Dat valt vanuit 
de sociale structuur goed te begrij-
pen. Dit land telt, samen met Paki-
stan, Bangla Desh, en Sri Lanka zo'n 
1,2 miljard inwoners, meer dan 
China, en met een lagere levens-
standaard. Meer dan de helft van 
deze enorme mensenmassa is anal-
fabeet. Bijgeloof, onkunde, en irra-
tioneel fundamentalisme vieren 
hoogtij. Niet alleen bij moslims 
maar ook bij de Hindi steekt het 
fundamentalisme steeds meer de 
kop op. Zo hebben Hindi-priesters 
een goed georchestreerde cam-
pagne gestart waarin ze melden dat 
de olifantgod Ganesha melk blijkt 
te drinken die je tegen zijn slurf 
houdt. De rationalisten tonen aan 
dat het ofwel de capillaire werking 
is van het steen waaruit de olifant is 
gemaakt, of dat de melk langs het 
beeld wegloopt. Zelf word ik bena-
derd door een televisieploeg die 
vraagt wat ik hiervan vind, en of er 
in Nederland ook zo iets bestaat. Ik 
vertel ze van de madonna-tranen in 
Limburg en hun harsgehalte. 

‘Guhru-bursting' 
In een buitenwijk van mijn eerste 
reisdoel New Delhi brandt een 
groot houtvuur. Als de vlammen zijn 
gedoofd tot een gloeiend koolbed 
laat een in de krant als 'activist of 
the Rationalists of India' beschreven 
expert zien dat niet alleen heiligen 
dankzij bovennatuurlijke krachten 
over dit vuurbed kunnen lopen,  

maar iedereen met wat durf. De 
techniek is simpel: kleine snelle 
stapjes nemen en je komt onge-
deerd aan de overkant. Het onder-
liggende principe is dat tussen voet 
en vuurbed aanvankelijk een va-
cum heerst. Als je snel bent dringt 
te warmte niet verder door. De Eu-
ropeanen kijken gefascineerd toe 
en maken foto's, maar durven het 
niet aan. Vervolgens steekt onze ac-
tivist eerst een shaslik-pen verticaal 
door zijn tong, loopt er zonder bloe-
den een rondje mee, haalt hem 
eruit en steekt dezelfde pen vervol-
gens eerst door linker en daarna 
door rechter wang. Aldus gespietst 
maakt hij opnieuw een rondje, met 
open mond, de spies loopt langs 
zijn tong deze keer, weer zonder 
bloed. De gedachte erachter is dat 
fakirs en andere heiligen dit ook 
doen, maar nooit door harde delen 
steken zoals schedel of strot. Ieder 
gaat tevreden weg. De rede heeft 
gezegevierd. 

Bombay 
Bombay is het volgende reisdoel. 
Mijn hotel ligt in Juhu Beach, een 
strandplaats ver buiten het centrum, 
en relatief welvarend. Aan het eind 
van het terras is een poortje dat toe-
gang geeft tot het strand. Ik ga het 
door en ga zitten met mijn rug te-
gen de muur om van de zonsonder-

gang te genieten. Er komt een jon-
getje van een jaar of acht naast me 
zitten die in gebroken Engels de 
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Radicaal humanisme 
in India 
Marcel van den Broecke is directeur van het Huma-
nistisch Verbond. In december nam hij deel aan de 
Board Meeting in India, in het Centre for the Study of 
Social Change in New Delhi. Samen met vijf Noren, 
twee Finnen, vier Britten, vier Nederlanders, 
drie vertegenwoordigers uit India (die naar verluidt 
voor het eerst met elkaar aan tafel zaten) en Bangla 
Desh, en verder een twintigtal geïnteresseerden uit 
verschillende delen van India. 
Maar hij keek ook verder rond en begreep waarom 
humanisme ook radicaal kan zijn. 
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standaard vragen stelt. Waar ik van-
daan kom, hoe ik heet, hoe lang ik 
hier al ben, wat ik van India vind. 
We babbelen wat tot dat ik merk 
dat de zon is verdwenen. Er is een 
obstakel tussen gekomen. Ik kijk op 
om te zien wat. Een muur van men-
sen, honderden, komt langzaam na-
derbij. Ze kijken, wijzen, en zeggen 
verder niets. Geleidelijk worden we 
ingesloten. Ik blijf zitten en vraag 
het jongetje: 'Wat komen ze doen? 
Ik wou in de zon zitten.' Hij zegt iets 
in het Murathi dat hier wordt ge-
sproken maar ze reageren niet. Ik 
zeg hem gedag en sta op, er ont-
staat geleidelijk een opening in de 
muur, en ik wandel langzaam door 
het poortje terug naar het hotelter-
ras een andere wereld. "What do 

ihey'  want?" vraag ik de genifor- 
eerde bewaker. "Just don't do 

that, Sir", antwoordt hij. 

Social Change 
De vergadering is in het Centre for 
the Study of Social Change, aan de 

ran
d van een groot moeras en al-

leen via 
  een dichtbebouwde slop- 

erivvijk te bereiken. Het is nog in 

a
aribouW. Met posters en doeken is 

ons vergaderdeel wat aangekleed, 

ver
der gonzen er grote ventilatoren 

en 
 is e

r een geluidsinstallatie die al-

les 
 nog onverstaanbaarder maakt. 
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Ramen heeft het gebouw nog niet, 
dat is met deze temperatuur van 
dertig graden alleen maar een ver-
ademing. Aan de voet van het ge-
bouw is een bouwput met een wa-
terbak waarin continu groepen 
mensen zichzelf en hun kleren staan 
te wassen. Bij de betonmolen en 
grintberg loopt een stoet vrouwen 
heen en weer, met sierlijke maar 
versleten en vieze Saree's aan en 
een grote mand op hun hoofd. Daar-
mee lopen ze de trappen van het 
gebouw op om bouwmateriaal aan 
te leveren. In sommige delen die 
min of meer af zijn hebben mensen 
tijdelijk hun intrek genomen, er 
hangt was in de raamopeningen. 
Hier is inderdaad nog wel ruimte 
voor Social Change. 
Een van de congresorganisatoren 
wijst me op de huizenblokken voor 
de ingang. Alles vierhoog, met bal-
kons, en naar onze maatstaven 
acuut rijp voor de sloop, hoewel pas 
tien jaar geleden gebouwd. Dit zijn 
de huizen van de beter gesitueerde 
helft van de bevolking. Van de 
arme helft woont een deel in slums, 
zelfgebouwde optrekjes van golf-
plaat, karton en jute zonder water, 
afvoer of elektriciteit. En de armste 
3 miljoen hebben zelfs dat niet, le-
ven op straat, met niets dan de kle-
ren die ze aan hebben. Toch, legt 
mijn gastheer uit, is er verbetering. 
In de zestiger jaren stierven men- 

sen hier bij bosjes van de honger. 
Nu is het armste kwart slechts onder-
voed. Mensen zitten hier dichter op 
elkaar dan in Hong Kong of Singa-
pore: 25.000 per vierkante kilometer 
(bij ons landelijk 450). De arme helft 
heeft per persoon 2,5 vierkante me-
ter leefruimte. Dit kan zo niet voort-
gaan. 

Radicaal 
Ik raak in gesprek met professor 
Sibnarayan Ray, Research Director 
of the Indian Renaissance Institute in 
Calcutta, een schilderachtige ze-
ventiger die mij in vlekkeloos En-
gels informeert. Toen hij student in 
Calcutta was, aan het eind van de 
oorlog, hebben de Engelsen de 
rijsttoevoer naar dat gebied afge-
sneden om het niet in handen van 
de Japanners te laten vallen. Ook al 
kwamen die niet, er zijn toen tien 
miljoen mensen van de honger om-
gekomen. Dat zag hij om zich heen 
gebeuren. Als humanist word je dan 
radicaal, vertelt hij. Je wacht niet in 
tolerantie ten opzichte van de ver-
oorzakers van die omstandigheden 
of ze door discussie beteren. Je 
wordt radicaal, en intolerant  ten op-
zichte van de obstakels die er lig-
gen tussen zo'n situatie en een be-
tere, humanistische maatschappij • 
Ik heb hem begrepen. 

MARCEL P.R. VAN DEN BROECKE 



,LfDáSERVICE 
Zak- en kleedgeld 
Tot hun aangename ver-
rassing en ongeloof ont-
vingen in januari en fe-
bruari bijstandsgerech-
tigde bewoners van 
verzorgingshuizen een 
extraatje van 70 tot 100 
gulden bij hun zak- en 
kleedgeld. Op slag kon 
het paarse Kabinet bij 
deze ouderen een aardig 
potje breken. 
De vreugde was echter 
van korte duur. Enkele 
ambtenaren waren bij 
het opstellen van de 
nieuwe regels in de Al-
gemene Bijstandswet 
wat ingedommeld zodat 
hen een noodzakelijke 
wijziging in de Wet op 
de Bejaardenoorden was 
ontgaan. Gevolg was dat 
toen de vernieuwde Bij-
standswet op 1 januari 
1996 van kracht werd, 
twee maal rekening 
werd gehouden met de 
vakantietoeslag. Foutje! 
Schade voor de schat-
kist: ongeveer 6,5 mil-
joen gulden per maand 
en paniek bij staatsse-
cretaris Erica Terpstra 
van VWS. Dan blijkt wat 
het paarse Kabinet in 
crisis aan daadkracht 
weet op te brengen: op 
26 januari besluit de mi-
nisterraad dat de Wet op 
de Bejaardenoorden zo 
snel mogelijk moet wor-
den gerepareerd zodat 
het zak- en kleedgeld tot 
op het oorspronkelijke 
peil wordt terugge-
bracht en wel per 1 
maart 1996. De ontvan-
gen extraatjes mogen de 
ouderen houden. 
Op 29 februari is de 
wetswijziging in Staats-
courant gepubliceerd. 
Een wet wijzigen in ruim 
een maand, een abso-
luut record, dankzij die 
366ste dag dit jaar. 

Vermogenstoets vervalt 
De zogeheten vermo-
genstoets voor bewoners 
van verzorgingshuizen 
wordt per 1 januari 1997 
afgeschaft. Dat staat in 
de nieuwe Overgangs-
wet Bejaarden die begin 
februari bij de Tweede 
Kamer is ingediend en 
die de oude Wet op de 
Bejaardenoorden gaat 
vervangen. 
Groot nieuws dus voor 
die bewoners die tot 
dus ver eerst hun ver-
mogen grotendeels 
moesten 'opeten' voor-
dat hun eigen bijdrage 
in de kosten van verblijf 
en verzorging in een 
bejaardenoord omlaag 
gaat of vervalt. Bij het 
vaststellen van de eigen 
bijdrage wordt vanaf 
die datum dus alleen 
rekening gehouden met 
iemands inkomen. Is er 
sprake van een eigen 
huis, aandelen of geld 
op de bank, dan wordt 
dit verder buiten be-
schouwing gelaten. Ui-
teraard zal op 1 januari 
1997 ook bij de kinde-
ren van deze ouderen 
de vlag uitgaan. Ver-
pleeghuisbewoners 
mochten altijd al hun 
hele vermogen behou-
den. Aan die langdu-
rige en schrijnende on-
gelijkheid komt dus nu 
een einde. Voorgaande 
kabinetten zagen geen 
kans het aanzienlijke fi-
nanciële gat te dichten 
dat het afschaffen van 
de vermogenstoets tot 
gevolg heeft. Het 
paarse Kabinet dacht 
daar anders over: de 
maximale eigen bij-
drage van verpleeg-
huisbewoners zal wor-
den verhoogd tot de 
maximale eigen bij-
drage die nu al voor be- 

woners van verzor-
gingshuizen geldt. 
(3.000 gulden per 
maand). Dat is natuur-
lijk wel pech voor de 
verpleegde ouderen, 
maar het was nooit 
goed uit te leggen 
waarom een ver-
pleegde en een ver-
zorgde elk een verschil-
lende eigen maximale 
bijdrage moesten op-
brengen. Ook deze on-
gelijkheid komt dus ten 
einde. 
Omdat vanaf 1 januari 
a.s. ook de subsidies 
voor de verzorgingshui-
zen uit het Algemeen 
Fonds Bijzondere Ziek-
tekosten zullen worden 
betaald dreigt dit fonds 
- ondanks de extra in-
komsten uit de eigen 
bijdragen van de ver-
pleeghuisbewoners -
alsnog te kort te komen. 
Met behulp van een zo-
genaamde Rijksbij-
drage zal dit tekort wor-
den aangevuld. 
Het kabinet heeft daar-
voor diep naar dubbel-
tjes en kwartjes in de 
voering van de rijksjas 
moeten zoeken. Dat de 
verzorgingshuizen uit 
de AWBZ-pot zullen 
worden betaald bete-
kent niet dat de bewo-
ners van de verzor-
gingshuizen net als de 
verpleeghuisbewoners 
nu al te maken zullen 
krijgen met de uitvoer-
ders van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziekte-
kosten, de ziektekos-
tenverzekeraars. Dat 
komt omdat de Rege-
ring tot en met het jaar 
2000 een overgangspe-
riode heeft vastgesteld 
waarbij de uitvoering 
van de overgangswet 
Bejaardenoorden is op-
gedragen aan de Zie-
kenfondsraad. 
Gemeenten en provin-
cies krijgen op deze 
wijze de gelegenheid 
om enerzijds aan hun 
contractuele verplich-
tingen tegenover de 
verzorgingshuizen te 

blijven voldoen en om 
anderzijds de geld-
stroom van de verzor-
gingshuizen naar de 
AWBZ-pot te verleggen. 
Tegelijkertijd zullen 
volgens de regering 
objectieve indicatiever-
eisten voor opname in 
een verzorgingshuis 
worden ontwikkeld. 
Ook zullen onafhanke-
lijkheidscriteria worden 
vastgesteld voor de in-
dicatiecommissies die 
per gemeente niet al-
leen zoals voorheen op-
name verzoeken zullen 
beoordelen maar ook in 
het algemeen iemands 
zorgbehoeften zullen 
inventariseren en ver-
volgens vaststellen op 
welke zorg naar inhoud, 
omvang en kwaliteit 
aanspraak kan worden 
gemaakt. Hierdoor 
hoopt de Regering te 
bereiken dat de vraag 
naar dure zorgvoorzie-
ningen (bejaardenoor-
den) zal verschuiven 
naar goedkopere (thuis-
zorg). Ook voor de part-
ner van een oudere die 
in een verzorgingshuis 
zal moeten worden op-
genomen is er goed 
nieuws. Op voorstel van 
de Raad van State die 
de regering ten aanzien 
van de inhoud van de 
overgangswet Bej aar-
denoorden heeft gead-
viseerd, is de mogelijk-
heid geschapen dat zij 
onder dezelfde voor-
waarden als die voor 
wel-geïndiceerden in 
een verzorgingshuis 
worden opgenomen. 
Als op 1 januari 1997 de 
overgangswet Bejaar-
denoorden in werking 
treedt zal daarmee een 
zwarte bladzijde in het 
boek van de ouderen-
zorg worden omgesla-
gen. 

HARRY GEN 
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:STAD EN LAND 
Levensloopbestendig 
De Stichting Humanitas 
Rotterdam heeft een 
concept ontwikkeld 
voor wonen en zorg dat 
landelijk opzien heeft 
gebaard. Het vorige 
nummer van Van Mens 
tot Mens heeft daar al 
het een en ander van la-
ten zien. Om tegemoet 
te komen aan de vele 
vragen over dit project 
en de discussie die 
daaromheen is ontstaan 
organiseert diezelfde 
stichting op woensdag 8 
mei in Rotterdam een 
informatief symposium 
onder de titel 'Humani-
tas-zorg in woningen 
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voor het leven'. Aan de 
orde komen onderwer-
pen als het zorgcon-
cept, de technische uit-
werking, de financiën 
en de economische re-
gelgeving. Aanvang 
9.15 uur, afsluiting tus-
sen 16.00 en 17.00 uur. 
Aanmelding en nadere 
informatie: Stichting 
Humanitas, afd. secreta-
riaat, postbus 37137, 
3005 LC Rotterdam. 
Faxen kan ook: 010-
418.64.64 

Praatgroepen 
`Praatgroepen van Hu-
manitas geven de dood 
weer een plek' zet het  

Utrechts Nieuwsblad als 
kop boven een interes-
sant artikel over de ont-
wikkeling van rouwbe-
geleiding in Utrecht. Ei-
genlijk was het de 
bedoeling van Humani-
tas om de cursus Praten 
over de dood te organi-
seren voor mensen die 
als vrijwilliger rouwen-
den wilden begeleiden. 
Maar daar was het lang 
niet alle deelnemers 
aan een eerste bijeen-
komst om te doen. Die 
wilden gewoon praten 
over de dood. 
In deze cursus betrekt 
de afdeling Utrecht al-
lerlei aspecten van het 
levenseinde, met als 
doel om gemakkelijker 
over de dood te praten. 
In tien bijeenkomsten 
met maximaal twaalf 
deelnemers komen on-
derwerpen aan de orde 
over de plaats van de 
dood in de samenle-
ving, levensbeschou-
wing en de dood, uit-
vaartrouw en rouwbe-
geleiding. 'Praten over 
de dood is voor veel 
mensen niet gemakke-
lijk', vertelde afdelings-
voorzitter Boet Israel 
aan de krant. 'Het is 
heel intiem. Doodgaan 
is het enige wat je al-
leen moet doen, waar 
niemand je bij kan hel-
pen. Hoe het is, hoe het 
gaat, daar weten we 
niks van. Alleen dát het 
gebeurt staat vast.' 
Aan de nieuwe cursus 
kunnen daarom ook 
mensen deelnemen die 
niet de bedoeling heb-
ben anderen als vrijwil-
liger hun steun te bie-
den. Maar het wordt 
geen therapiegroep: bij 
echte problemen wordt 
verwezen naar de 
Riagg. 

Kinderbescherming 
Ondanks alle goede 
bedoelingen van de in-
stellingen voor jeugd-
hulpverlening kan het 
gebeuren dat mensen 
problemen hebben de 
adviezen van deze in-
stellingen, met gezins-
voogden of rond bij-
voorbeeld omgangsre-
gelingen. Om advies, 
ondersteuning en zo 
nodig hulp te bieden 
aan (pleeg)ouders, 
voogden en familiele-
den is in Hoogeveen 
onder de vleugels van 
Humanitas een Steun-
punt Ouders en Kinder-
bescherming opge-
richt. In dit steunpunt 
werkt een aantal vrij-
willigers met een so-
ciale of juridische ach-
tergrond. 
Het steunpunt kan hel-
pen door bijvoorbeeld 
de contacten met een 
gezinsvoogd te verbe-
teren of door te assiste-
ren bij het formuleren 
en op schrift stellen van 
een klacht bij de Raad 
voor de Kinderbescher-
ming. Ook kan men bij 
het steunpunt terecht 
met vragen over zaken 
als wijziging van de 
voogdij, onder toezicht-
stelling, uithuisplaat-
sing of ontheffing uit de 
ouderlijke macht. Het 
steunpunt geeft infor-
matie over rechten en 
plichten en over moge-
lijkheden om proble-
men aan te pakken. 
Ook kan het steunpunt 
mensen ondersteunen 
als een conflict is ont-
staan en begeleiden bij 
gesprekken met 'in-
stanties'. 
Formele of feitelijke be-
voegdheden hebben 
de vrijwilligers uiter-
aard niet. Het gaat om 

Behoefte aan 
een praatje 
of gesprek? 

Bel 
de praatlijn 

voor ouderen van 
Humanitas: 

020-627.33.85 
Elke Elke avond 
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Groots afscheid 
Zaterdag 30 maart had de Tamboer in Hooge-
veen een volle zaal. Na 25 jaar in diverse func-
ties nam Jan Renken definitief afscheid als be-
stuurslid van de Afdeling Zuid Drenthe en 
daarmee van zijn laatste officiële taak binnen 
Humanitas. Voortaan is hij gewoon lid en hoog-
stens - incidenteel - nog eens gewoon vrijwilli-
ger. Hij werd van alle kanten toegesproken en 
had uiteraard zelf het laatste woord. Ook de re-
dactie van Van Mens tot Mens wenst zijn oud-
voorzitter nog vele goede jaren. 

`het vinden van een uit-
gang in de doolhof die 
Kinderbescherming 
heet', aldus het Steun-
punt. 

Humanitas 
helpt blinden 
Humanitas in de Noord-
Oostpolder gaat activi-
teiten organiseren voor 
blinden en slechtzien-
den. Omdat in de 
Noord-Oostpolder geen 
afdeling aanwezig is 
van de Nederlandse 
Vereniging van Blinden 
en Slechtzienden en vi-
sueel gehandicapten 
ook voor andere voor-
zieningen aangewezen 
zijn op Zwolle. 
De werkgroep 'Zien 
met andermans ogen' 
van Humanitas wil nu 
onder meer contactbij-
eenkomsten organise-
ren, voorlichting geven 
over het gebruik van 
hulpmiddelen en zo no-
dig assisteren bij con-
tacten met overheidsin-
stanties. 
Voor meer informatie: 
0527-61.29.76, 25.23.48 
en 61.92.77 

Multifunctioneel 
De cliënten van de 
Stichting Humanitas 
voor dienstverlening 
aan mensen met een 
handicap (DMH) willen 
graag werken, zo is uit 
onderzoek gebleken. 
Met uitgesproken trots 
vertellen zij dat zij kok 
zijn of bakker, admini-
strateur, telefoniste, 
serveerster, wasvrouw 
of tuinman. Met de ope-
ning van het multifunc-
tionele centrum Aksent 
in Barendrecht krijgen 
zij daartoe de gelegen-
heid. In dat centrum 
zijn een sporthal en een 
werk- en activiteiten- 

centrum voor mensen 
met een verstandelijke 
handicap geïntegreerd. 
Dat werk- en activitei-
tencentrum wordt 
geëxploiteerd door Hu-
manitas DMH. Mensen 
met een verstandelijke 
handicap kunnen daar 
verschillende activitei-
ten ontplooien. Er is 
ruimte voor een wasse-
rette, een eetcafé en 
een winkeltje waar zelf- 

gemaakte produkten 
kunnen worden ver-
kocht. Heel bijzonder is 
daarnaast een proef 
met computers die wer-
ken met spraakherken-
ning. Als de proef 
slaagt, kunnen daar 
mensen mee werken 
die bijvoorbeeld geen 
brieven met de hand 
kunnen schrijven. Zoals 
al eerder in dit blad 
vermeld, biedt Humani- 

tas DMH in Baren-
drecht overigens niet 
alleen deze vorm van 
dienstverlening, maar 
bouwt ook woningen 
waar verstandelijk 
gehandicapten met 
maximale zelfstandig-
heid 'in de wijk' kun-
nen wonen. 

Humanitas erkend 
De Stichting Humani-
tas Thuiszorg en 
Maatschappelijke 
Dienstverlening Rot-
terdam wordt door 
minister Borst (Volks-
gezondheid) erkend 
als 'kruisorganisatie'. 
Humanitas Rotterdam 
biedt al van oudsher 
professionele gezins-
verzorging. Twee jaar 
geleden startte de af-
deling een project, 
waarbij naast gezins-
verzorging ook wijk-
verpleging werd aan-
geboden. Het onder-
deel wijkverpleging 
werd daarbij tijdelijk 
uit eigen middelen 
gefinancierd. De 
stichting heeft mo- 
menteel ongeveer 
600 cliënten, waar 
155 mensen (deels 
part time) zorg aan 
geven. Doel van het 
aanbod van Humani- 
tas naast Thuiszorg 
Rotterdam (ontstaan 
uit een fusie tussen 
verschillende instel- 
lingen) is het vergro- 
ten van de keuzemo- 
gelijkheden voor de 
zorgvragers. Het 
wordt in Rotterdam nu 
tijdelijk ook mogelijk 
hulpmiddelen en ver-
pleegartikelen te ver- 
strekken. 
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EKREET 
Vrouw in oorlogstijd 

Ir. Nellien. 
C. de Ruiter 
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Toen mijn vader, postuum, een Israëli- 
sche onderscheiding kreeg, was ik van 
mening dat deze niet aan hem toe- 
kwam maar aan mijn moeder. Hoewel 
hij, wat heet, wel in 'het verzet' zat en 
zij, wat heet, niet. Naar ik aanneem was 
de nominatie tot stand gekomen door 
toedoen van de dochter van tante Bets, 
de Joodse vrouw die vrijwel de hele 
oorlog bij ons woonde. Tante Bets was 
een oudere, ook wel lastige vrouw, die 
al langs meerdere adressen was ge- 
gaan. Mijn moeder stak een stokje 
voor verder transport. 'Die oude vrouw 
blijft hier', sprak zij en zo geschiedde. 
Zij vertrouwden, begrepen en moch-
ten elkaar. Dat wil vooral zeggen dat 
moeder zich kon inleven in de positie 
waarin tante Bets verkeerde. Moeder 
liet haar het gevaarlijke joodse gebe-
denboek, dat niet in huis mochten blij-
ven, houden en verstopte het in het 
kippenhok. Alleen al dat gebaar duidt 
erop dat mijn moeder begrip had voor 
de desolate onzekerheid en eenzaam-
heid van tante Bets, terwijl 'het verzet' 
zich kon permitteren om min of meer 
zwart-wit te leven met de twee begrip-
pen veilig en onveilig en niks daartus-
senin. 
Achteraf denk ik dat verschillen tussen 
vrouwen en mannen in het verzet heel 
fundamenteel zijn geweest. De man 
was het verzet, er was geen èn-èn situ-
atie. Voor veel mannen was het een 
zaak waar ze haast toe verplicht waren, 
een soort ondergrondse carrièreplan-
ning of een verplicht nummer waarop 
rechtlijnig heldendom en macht ge-
boekt konden worden (de goeden ove-
rigens niet te na gesproken!). In de 
veemgerichten zaten ook geen vrou-
wen die de thuissituatie hadden kun-
nen beoordelen. Vrouwen vereenzel-
vigden zich volledig met de situatie 
van onderduikers, doken onder mèt 
hun onderduikers. Zij gingen het aan 
zonder positie. De man opereerde als 
en vanuit een groep, de thuisvrouw als 
individu, puur en alleen vanuit zichzelf. 
Het veilig stellen van onderduikers 
was een afgeronde, kortstondige, 
goed georganiseerde, effectieve daad, 
overwegend van mannen. Het jaren-
lang opvangen, inpassen, begeleiden, 
bezighouden, voeden en verzorgen 
van onderduikers was de automatische  

en vanzelfsprekende taak van de huis-
vrouw-thuisvrouw. 
Hier speelden man-vrouw-rolpatronen 
en daaraan ontleende beeldvorming 
een belangrijke rol. Beeldvorming is 
het proces achter de 'vanzelfspre-
kende' beelden over vrouwen en man-
nen, die te maken hebben met en 
voortbouwen op de ongelijke verde-
ling van positie en maatschappelijke 
functies tussen vrouwen en mannen. 
Op zich is dat vanuit een feministische 
visie niet het meest verwerpelijk. Het 
meest verwerpelijk is dat er een waar-
deoordeel aan werd (en wordt) gekop-
peld, dat tot stand komt door vrouwen 
te vergelijken met mannen en daarbij 
mannen als maat en norm te nemen. 
Nu nog zijn vrouwen een (emancipa-
tie)doelgroep om redenen van partici-
patie-achterstand en zijn ze onvol-
doende geïntegreerd in de samenle-
ving, hebben ze een achterstand op 
sociaal-economisch gebied ten aan-
zien van inkomen, opleiding, mobiliteit 
en dergelijke. 
Zelf vervulde ik als jonge vrouw koe-
riersdiensten tussen Gaasterland en 
Sneek. Van mijn vriendje wist ik van 
overvallen en wapendroppings. Hij 
leerde mij hoe wapens werkten, ik kon 
wapens uit elkaar halen en invetten. 
Dat vond ik het echte grote werk, waar 
ik slechts zijdelings wat aan mocht rui-
ken. In vergelijking daarmee vond ik 
koerierster-zijn een randactiviteit. 
Eerst nu realiseer ik me dat het toen, 
ook door mijzelf, nauwelijks gewaar-
deerd, maar wel uiterst eenzaam werk 
was waar je volstrekt alleen voor 
stond. Eerst nu ook realiseer ik me dat 
ik het bevrijdingswerk nooit verlaten 
heb en voortzette in mijn werk, mijn 
politieke functies en in de feministi-
sche-, de lesbische-, de kraak- en de 
anti-fascistische beweging. Wellicht 
duidt dit op een consistentie die vrou-
wen anders ver- en doorwerken dan 
mannen. Wij gingen kennelijk niet 
over tot de orde van de dag. 


