
 Het   Leo   Polakhuis   als 

 humanistisch 
 woonzorgcentrum 
 Toen 
 Het   Leo   Polakhuis   werd   in   1972   geopend 
 als   humanistisch   verpleeg-   en 
 bejaardenhuis   zonder   winstoogmerk.   Het 
 was   nadrukkelijk   bestemd   voor   ouderen 
 en/of   langdurig   zieken   die   een   voorkeur 
 hadden   voor   een   tehuis   met   een 
 niet-godsdienstige   achtergrond.   Op   de 
 achtergrond   werd   de   oprichting 
 ondersteund   door   verschillende   stichtingen 
 en   verenigingen   waarbij   Humanistische 
 idealen   als   vrijheid,   zelfstandig   denken, 
 rechtvaardigheid,   gelijkwaardigheid   en 
 verantwoordelijkheid   leidend   waren. 
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 De   humanistische   achtergrond   van   het   huis 
 kwam   op   verschillende   manieren   tot   uiting. 
 Hier   bood   een   humanistisch   raadsvrouw   of 
 -man   ondersteuning   bij   levensvragen. 
 Elders   deed   een   dominee   of   pastoor   dat 
 vaak. 
 Ook   werd   hier   vergeleken   met   de   meeste 
 andere   huizen   in   Nederland   al   vroeg 
 euthanasie   gefaciliteerd   toen   dit   nog   bij   wet 
 verboden   was. 
 Een   ander   voorbeeld   is   dat   in   plaats   van 
 kerst   de   ‘Zonnewende’   werd   gevierd. 

 Kerstversiering   was   daarbij   toegestaan, 
 zolang   deze   maar   niet   christelijk   was.   In   het 
 boekje  Leo   Polakhuis   45   jaar  schrijft   een 
 medewerker   dat   zij   en   haar   collega’s   jaren 
 geleden   hun   afdeling   liefdevol   en   uitbundig 
 hadden   versierd   met   engeltjes.   Haar 
 afdeling   kreeg   toen   een   uitbrander   van   de 
 directie   en   heeft   de   engeltjes   moeten 
 vervangen   door   kerstmannetjes. 

 Nu 
 Er   is   veel   veranderd   in   Nederland. 
 Tegenwoordig   is   de   ideologische   kleur   van 
 instellingen   minder   belangrijk.   Als   mensen 
 kunnen   kiezen   kijken   ze   vaak   liever   naar   of 
 een   instelling   een   goede   naam   heeft,   goede 
 faciliteiten   biedt   en/of   in   de   buurt   ligt   van   de 
 eigen   woonomgeving   of   die   van   naaste 
 familie. 
 Het   ‘Leo   Polakhuis’   werd   het   ‘WZC   Leo 
 Polak’   en   er   wonen   nu   ook   veel   mensen 
 met   een   religieuze   achtergrond.   Voor 
 christelijke   mensen   is   er   zelfs   maandelijks 
 een   kerkdienst;   dat   was   vroeger 
 ondenkbaar. 
 Een   humanistisch   raadspersoon   is   er   nog 
 steeds   en   die   zal   vermoedelijk   ook   blijven, 
 maar   deze   kan   tegenwoordig   ook   gelovige 
 mensen   ondersteunen. 
 Euthanasie   wordt   eveneens   nog 
 gefaciliteerd   in   dit   huis   maar   het   is   de   vraag 
 of   het   Leo   Polak   zich   daarin   nog 
 onderscheidt   van   andere   instellingen. 
 De   viering   van   de   Zonnewende   in   plaats 
 van   kerst   wordt   in   ere   gehouden,   maar 
 engeltjes   zijn   toegestaan. 

 Bronnen:   Het   Leo   Polakhuis,   45   jaar;  www.humanistischverbond.nl/humanisme/wat-is-humanisme  . 
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