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vermaatschappeWng van het maaschappelnik werk (I) 

De Smet: Ik werk op de afdeling Den Haag en 
daar ben ik verantwoordelijk voor een bepaal-
de wijk van de stad n.l. Zuiderpark en alles 
wat ten zuiden van dat park ligt voor de stad. 
Daar heb ik een kantoortje en daar kunnen 
mensen op bepaalde dagen en bepaalde uren 
met hun problemen komen. Dat variëert van 
schulden tot opvoedingsmoeilijkheden, huwe-
lijksmoeilijkheden tot het komen, zoekend in 
wanhoop naar een huis na zoveel pogingen, na 
zoveel maal reageren op advertenties . 

Commentaar: De vermaatschappelijking van het 
maatschappelijk werk. De laatste tijd staat het 
maatschappelijk werk in de publieke belang-
stelling en dat is dan vooral naar aanleiding van 
een reeks pamfletten, in allerlei kleuren van de 
regenboog, die veranderingen voorstellen in or-
ganisatie en doelstellingen. Deze pamfletten 
zijn vooral afkomstig van maatschappelijke 
werkers. Centraal staat hierbij o.a. de vraag of 
de maatschappelijk werker er altijd vanuit moet 
gaan dat zijn cliënt zich beter aan moet passen 
of dat hij op een bepaald moment moet zeggen, 
er moeten dingen in de maatschappij verande-
ren want de onaangepaste reaktie van de cliënt 
is een gezond antwoord op een ongezonde si-
tuatie. Aan deze problemen wijden wij drie uit-
zendingen: vanochtend, volgende week en over 
twee weken. De daaropvolgende uitzending hou-
den wij open voor eventuele reacties en aan-
vullingen. 

Drs. Bram Peper: Die hele taak van het maat-
schappelijk werk, die is in de laatste jaren na-
tuurlijk aan verandering onderhevig. Wat die 
maatschappelijke werkers moeten doen dat is 
voor een deel het opvangen van stukken indi-
viduele nood, maar in steeds groter kringen be-
gint men zich af te vragen, wat doen wij nu 

eigenlijk, is het oplossen van individuele nood 
wel effectief, is die samenleving niet zo geor-
ganiseerd en gestructureerd dat wij permanent 
bezig blijven met dit soort individuele noodge-
vallen op te lossen, terwijl wij aan de preven-
tie, dus aan het voorkomen van nood (iets wat 
u trouwens in kringen van het georganiseerde 
maatschappelijk werk ook terugvindt, die hele 
term van wij moeten maatschappelijke nood 
voorkomen, in de praktijk doet men er niet zo 
geweldig veel aan, heeft men ook niet de mo-
gelijkheden om dat te doen) maar of het niet 
noodzakelijk zou zijn om inderdaad die voorko-
ming van deze maatschappelijke nood meer cen-
traal te stellen. Om daar iets aan te doen. En 
er zijn, dacht ik, de laatste jaren ontwikkelingen 
ook bij maatschappelijk werkers, die de hele 
dag niets anders doen dan dat en bij verschil-
lende aktiegroepen zijn er bewegingen gaande 
die zich eigenlijk meer op dat voorkomen van 
die nood zijn gaan richten. Een doelstelling, die 
al heel lang in het maatschappelijk werk was 
opgenomen, maar waar men, naar mijn idee, on-
voldoende serieus aandacht aan heeft besteed. 

Commentaar: Roel de Smet, die u in het begin 
van deze uitzending hoorde, maatschappelijk 
werker in dienst van Humanitas, Den Haag, is 
betrokken bij een aktie tegen de woningnood. 

De Smet: Begin april heeft de Haagse Sociale 
Raad en Burgemeester en Wethouders de maat-
schappelijk werkenden uitgenodigd om in het 
Haagse Congresgebouw te komen praten over 
sanering en maatschappelijke begeleiding van 
bewoners van saneringswijken. De maatschap-
pelijk werkers hebben gemeend voor deze dag 
een alternatief programma te moeten opbouwen 
en te presenteren aan de organisatoren. Wij wa-
ren n.l. van mening dat het volkomen zinloos is 
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om over begeleiding te gaan praten wanneer 
in zulke hoge mate de woningnood blijft heer-
sen. Wij hebben n.l. gesteld dat om te kunnen 
saneren, om de mensen te kunnen begeleiden 
dat er nieuwe woningen moeten zijn, en op dit 
ogenblik kunnen alleen maar mensen geholpen 
worden in een verhuizing van een getto naar 
een getto. En dat hebben wij aan de kaak ge-
steld. 20 jaar lang is een zodanig beleid gevoerd 
dat wij als maatschappelijk werkers gewoon 
gedwongen waren om lapwerk te verrichten, 
om het decor te blijven stutten, om de reële 
problematiek te blijven verdoezelen. Wij hebben 
nu eens eindelijk duidelijk willen maken dat wij 
enig opbouwend en constructief werk willen 
doen maar daarvoor is de eerste en enige voor-
waarde dat er mogelijkheden geboden worden. 

Vraag: De maatschappelijk werker is dan poli-
tiek bezig. Zie je daar dan geen problemen aan 
de horizon rijzen, n.l. dat mensen, die die poli-
tieke richting dan niet toegedaan zijn dan aar-
zelingen gaan vertonen om naar de maatschap-
pelijk werker toe te komen. 

De Smet: Tot nu toe hebben wij nog helemaal 
niet gemerkt dat vanuit de cliënten er enig be-
zwaar zou zijn, dat wij aan politiek doen; in 
tegendeel nu pas worden de bewoners van de 
saneringswijken enthousiast en zeggen ze aha, 
nu wordt er eindelijk iets gedaan, nu wordt er 
echt wel aan de deur geklopt bij de verant-
woordelijken. Nu wordt er echt eens aange-
toond dat zij zich jaren lang verborgen hebben 
gehouden achter valse beloften, achter toezeg-
gingen waar in de praktijk nooit iets van te-
recht kwam. Heel wat bewoners van de sa- 
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neringswijken zijn bij de maatschappelijk werk-
ster en de maatschappelijk werker gekomen en 
hebben gevraagd of zij mee kunnen helpen om 
de problematiek aan de orde te stellen en om 
hun stem mee te laten horen bij de verant-
woordelijke beleidsbepalers. Sommige mensen 
zijn met voorstellen gekomen om een handteke-
ningenaktie te doen en hebben zich spontaan 
aangemeld om handtekeningen te verzamelen 
en een petitie naar de 2e Kamer te sturen b.v. 

Commentaar: Gaat het hierbij nu om een nieu-
we problematiek of gaat het om problemen die 
een tijd lang vergeten zijn . 
Wij vragen Prof. J. In 't Veld, mede-oprichter 
en oud-voorzitter van Humanitas, om de discus-
sie die zich voor de oorlog al in socialistische 
kring afspeelde te vergelijken met de discussie 
van nu. 
In 't Veld: Ik geloof dat er inderdaad wel een 
zekere gelijkenis is al gaat natuurlijk elke ver-
gelijking mank, dus ook deze. De zaak voor de 
oorlog lag wel iets anders dacht ik, wij leefden 
toen nog in een tijd dat er van maatschappelijk 
werk, in moderne geest, nog maar heel weinig 
sprake was. Men dacht alleen maar aan een 
soort materiële steun in de vorm van beperkte 
geldbedragen. Het droeg voor het overgrote 
deel eigenlijk meer het karakter van liefdadig-
heid dan wat wij tegenwoordig maatschappelijk 
werk noemen. Nu is het begrijpelijk als men de 
toestanden uit die tijd kent, vooral de toestan-
den in de 30er jaren, toen wij met de grote 
werkloosheid te maken hadden en de werklozen 
werden afgescheept met vrij magere uitkerin-
gen. Dat er toen bij de SDAP bij het grootste 
deel van de leden de overtuiging leefde, wij 
moeten in de eerste plaats zorgen dat er in dit 
soort ellendige toestanden verbetering komt. 
De strijd die moest dus voornamelijk gericht 
worden op verbetering van de sociale wetge- 



ving. Toch begon toen al de gedachte op te ko-
men dat ook al zouden wij een min of meer 
ideale toestand bereiken op dat punt, zodat er 
van werkelijke materiële nood nog maar weinig 
sprake zou zijn, dat er toch nog tal van gevallen 
over zouden blijven waarin de mensen indivi-
dueel behoefte aan hulp of steun zouden voe-
len. U kan denken aan reclassering of kinder-
bescherming. Er zijn mensen die het leven niet 
aankunnen en daardoor in moeilijkheden raken. 
Dat heeft heus niet alleen te maken met mate-
riële nood, maar dat is heel dikwijls een kwes-
tie van geestelijke nood. 
Zo is er dus al voor de oorlog in de SDAP een 
begin gemaakt met de medewerking aan re-
classering. Er kwam een reclassingsinstelling 
op socialistische grondslag. Aan de kinderbe-
scherming werd al het nodige gedaan, in Am-
sterdam werd een vereniging van vrijwillige 
verzorgers opgericht, uit de kring van de mo-
derne vakbeweging, zodat toen wij na de oor-
log voor het probleem stonden, wat moeten wij 
hiermee aan, er al een belangrijk begin was. 
Zelf worstelde ik b.v. heel erg, toen ik Burge-
meester van Zaandam werd en daar merkte dat 
wij daar nog altijd te maken hadden met een 
burgerlijk armbestuur in de oude stempel, toen 
zei ik, het wordt toch hoog tijd dat de beweging 
zich met deze problemen ook eens gaat bezig-
houden. Het betekende natuurlijk niet dat je 
daarmee afzag van een verbetering van de 
maatschappelijke structuur. Dat bleef voorop 
staan. Wij hebben het maatschappelijk werk 
altijd gezien als een opvulling van moeilijkhe-
den die dan toch nog over zouden blijven. En 

Toegeven aan behoeften 

Zeldzaam zijn de mensen, die, wanneer behoef-
ten aan iets of begeerten hen overvallen, sterk 
genoeg zijn om zich te kunnen beheersen en te 
matigen, en die, wanneer zij veel geld kunnen 
machtig worden, sober blijven en boven het vele 
de bescheiden maat kiezen. 

De grote meerderheid der mensen echter is juist 
daaraan tegenovergesteld. Wanneer zij behoef-
ten hebben, voelen zij een buitensporig gemis. 
En wanneer het hun moeilijk is in het fatsoen-
lijke gewin te behalen, kiezen zij liever winst 
in het ongehoorde. 

Naar meer jaagt de mens. Het heeft een won-
derlijke kracht: het eenmaal verworven bezit: 
het dringt naar eindeloze vergroting ,neemt alle 
gedachten in beslag en verstikt de ontwikkeling 
van geest en karakter in de individu en de bloei 

van kunst en wetenschap in de staat. 

Plato 
Grieks wijsgeer, 426-347 v. Chr. 

Agressie 
bij de mens 
door Anthony Storr 

Het gezonde verstand dat aan het hele boek ten 
grondslag ligt maakt het begrijpelijk voor ieder-
een; de grondige kennis en de gedisciplineerde 
wetenschappelijke instelling van de auteur ma-
ken het tot een openbaring voor de man van 
de wetenschap, vooral voor de biologisch inge-
stelde onderzoeker die tot op heden nogal scep-
tisch stond tegenover de psycho-analytische 
theorie. 
De auteur schrijft over agressie als instinktieve 
impuls, als faktor in het leven van kind en vol-
wassene, in hun seksuele relaties. Hij toont aan 
hoe vijandigheid kan ontstaan, hoe agressie zich 
uit bij een opgewonden kind, een jaloerse echt-
genoot, een politicus of een psychopaat. Agressie 
kan op vernietiging uitlopen. De auteur besluit 
zijn helder en humaan boek dan ook met een 
pleidooi voor begrip en beheersing. 
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in zoverre is er dus, dacht ik, toch wel een 
verschil. Het ligt nu eigenlijk precies andersom. 
In het maatschappelijk werk komt men, stuit 
men, voortdurend op tekortkomingen in de 
maatschappelijke structuur, voelt men dat men 
er met individuele hulp alleen toch niet komt. 
Wij kunnen zeggen, materiële nood is voor een 
belangrijk deel overwonnen, ieder heeft nu 
recht op een minimumbestaan, maar daarnaast 
zijn er toch altijd nog allerlei moeilijkheden, de 
woningnood en aantasting van het milieu en 
dergelijke dingen, waardoor het maatschappe-
lijk werk dikwijls belemmerd wordt en dan 
acht ik het volkomen logisch dat men zegt, ja 
nu moet juist uit de kring van het maatschap-
pelijk werk een sterkere aandrang komen om 
ook in dergelijke tekortkomingen in de maat-
schappelijke structuur de nodige verbeteringen 
te brengen en ik vind het alleen toe te juichen 
dat de maatschappelijk werkers, die in de prak-
tijk met die moeilijkheden in aanraking komen, 
daarvoor publieke belangstelling trachten te 
wekken. 

Commentaar: De akties van de maatschappelijk 
werkers richten zich niet alleen op de woning-
nood. Wel is die woningnood voor hen in hun 
werk wellicht het meest frustrerende obstakel 
en het zijn niet meer alleen de beroepswerkers 
die zich met, wat tegenwoordig heet, welzijns-
vragen bezighouden. Daarover volgende week 
meer. In deze eerste van drie uitzendingen over 
actuele problemen in het maatschappelijk werk 
hoorde u Roel de Smet, Drs. Bram Peper, Prof. 
J. in 't Veld en Huub van Dijk. 



Gigatte ED 	 n9onaDel D. _abn 
Wanneer je niet bang wordt bij de gedachte 
door de ander opgeslokt te zullen worden, wan- 
neer je er geen bezwaar tegen hebt „gebruikt" 
te worden en wanneer je niet in opstand komt 
tegen zoiets als collusie, dan kun je onder de 
druk van valse schuldgevoelens voor je gevoel 
de onwillige medeplichtige of het tegenstrib-
belende slachtoffer worden van de ander, en 
dan is vaak ook dat „slachtoffer"-zijn een kwes-
tie van collusie. Maar het kan ook dat de ander 
het zelf ertoe brengt dát valse zelf aan te ne-
men dat het zelf ontzettend graag wil zijn en 
dat het maar al te graag gestalte geeft, vooral 
wanneer de ander van zijn kant een fictie be-
lichaamt waar het verlangen van het zelf naar 
uitgaat. We zullen hier voor het ogenblik af-
zien van verdere uitweidingen over de vormen 
die het beroep op elkaar en de onderlinge 
dwang kan aannemen en over de technieken die 
daarbij worden gebezigd, en evenmin zullen we 
ingaan op de zeer uiteenlopende reacties van 
ene partij op de verlangens van de andere par-
tij, die openlijk of verhuld en al dan niet met 
elkaar in overeenstemming kunnen zijn. 
Wanneer het zelf in de ander iemand vindt die 
het zelf zal „sterken" in het valse zelf dat het 
zelf tot werkelijkheid wil maken, en omge-
keerd, dan grijpen de verlangens van beide 
kanten in elkaar en dan loopt de collusie ge-
smeerd. Dan is de basis gelegd voor een lang-
durige verhouding waarin men van beide kan-
ten waarheid en werkelijke zelfontplooiing uit 
de weg zal gaan. Elk van beiden heeft dan een 
ander gevonden die bereid is zijn onjuiste idee-
en over zichzelf te onderschrijven en deze ver-
toning een schijn van werkelijkheid te verlenen. 
Een derde partij is altijd een gevaar voor een 
collusie tussen twee mensen. Met een meetkun-
dige precisie die aan Spinoza doet denken, schil-
dert Sartre in zijn Huis Clos een helse kring 
van onmogelijke sivaties waarin steeds twee 
mensen, met een derde op de achtergrond, col-
lusie willen aangaan. In dit stuk komt tot 
uiting wat een smartelijke zaak het is, wanneer 
je „levensontwerp" van die aard is dat je op 
collusie bent aangewezen om voor jezelf een 
enigszins dragelijke identiteit te hebben. Drie 
dode mensen een man en twee vrouwen, be-
vinden zich samen in een kamer. De man is een 
lafaard, de ene vrouw een heterosexueel rot-
wijf, de andere een slimme lesbienne. De man 
is bang dat hij een lafaard is en dat andere 
mannen geen respect voor hem zullen hebben. 
De heterosexuele vrouw is bang dat ze niet aan-
trekkelijk is voor mannen. De lesbienne is bang 
dat vrouwen zich niet tot haar aangetrokken 
zullen voelen. De man heeft een andere man, 
of anders desnoods een intelligente vrouw nodig 
die hem als dapper ziet, zodat hij zichzelf wijs 
kan maken dat hij dapper is. Hij is bereid om, 
zover dat in zijn vermogen ligt, datgene te zijn 
wat één van de beide vrouwen van hem zullen 
verlangen dat hij is, mits ze maar met hem mee 
wil doen (collusie) en hem wil vertellen dat hij 
dapper is. Maar de ene vrouw kan hem alleen 
maar als sexueel object zien. De lesbienne kan 
hij niets bieden waar zij behoefte aan heeft, be-
halve dat hij een lafaard is, want zo ziet ze 
mannen graag, om zichzelf namelijk te kunnen 
rechtvaardligen. Voor de beide vrouwen is geen 
enkele stabiele collusie mogelijk, voor de les-
bienne niet omdat ze met een man en een hete-
rosexuele vrouw zit opgescheept, en voor de  

heterosexuele vrouw niet omdat ze niet echt 
heterosexueel kan zijn zonder iets voor een 
man te „betekenen". Maar deze man is niet ge-
interesseerd. Alle drie zijn ze aangewezen op 
collusie om hun „kwade trouw" in stand te hou-
den en geen van drieën slagen ze erin die col-
lusie met een van de beide anderen tot stand te 
brengen; en zo blijven ze gekweld door nimmer 
aflatende angst en wanhoop. In deze situatie 
„L'enfer, c'est les autres" (De hel, dat zijn de 
anderen). 
In zijn stuk Le balcon behandelt Jean Genet het 
thema van de kwasi-verhoudingen die geba-
seerd zijn op een samenvallen van identiteit-
voor-jezelf en identiteit-voor-de-ander met be-
hulp van collusie met, en aanvulling door, de 
ander. Het stuk speelt grotendeels in een bor-
deel. De meisjes daar blijken letterlijk prosti-
tuées te zijn. Ze staan-voor (pro-stare) wat de 
klant wil dat ze zijn, zodat hij voor een tijdje 
kan zijn wat hij wenst te zijn. Drie van die iden-
titeiten waarvoor prostituées nodig zijn om een 
spelletje mee te spelen (collusie) zijn Bisschop, 
Rechter en Generaal .De Bisschop heeft een 
biechteling nodig om die te kunnen veroorde-
len en een beul om zijn orders uit te voeren, 
de Rechter heeft een dief nodig en de Generaal 
een merrie. 
De Rechter geeft instructies aan het meisje dat 
dievegge moet zijn, wil hij rechter kunnen zijn. 
Als jij een namaakdievegge bent, dan word ik 
een namaakrechter. Jij moet een modeldievegge 
zijn, anders kan ik geen modelrechter zijn. Be-
grepen?! 
Het bordeel wordt gebruikt om een identiteit 
die, wanneer je op je eentje bent, slechts illusie 
of waan is, door collusie kracht bij te zetten. 
Madame somt alle „identiteiten" op waarvoor 
haar klanten het bordeel bezoeken. 
Er is één man die het bordeel niet bezoekt om 
iemand anders te worden — de Hoofdcommissa-
ris van Politie. Die heeft het idee dat zijn leven 
zin zou hebben gehad wanneer een ander zijn 
identiteit zou willen aannemen, hoofdcommissa-
ris zou willen worden. Het doet hem verdriet 
dat niemand wil spelen dat hij dat is: dit is in 
de geschiedenis van het bordeel de enige iden-
titeit waarvoor zich nooit een klant heeft aan-
gediend. Alle mensen zijn z'n aanvulling, z'n 
complement. Dat bevredigt hem niet meer. Hij 
is de enige die niet de identiteit van een ander 
wenst aan te nemen. Pas wanneer iemand an-
ders zich met hem identificeert, zal hij het idee 
hebben dat zijn leven zin heeft gehad en dan is 
hij bereid te sterven. 
De Revolutie keert zich tegen het bordeel. De 
revolutie die een einde wil maken aan illusie 
en collusie. De revolutie die wil dat iedereen 
zichzelf is, ernst maakt met zijn leven, is wat 
hij is. 

(Uit: Het zelf en de anderen. 
Meppel, Boom, 1970. p. 102-105). 

Wat men maar half weet, staat het weten in de 
weg. En daar al ons weten maar half is, staat 
ons weten altijd het weten in de weg. 

Goethe 
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