Inleiding
bij de meningen
over samenlevingsopbouw
A. Hogers

IN DE STROOMVERSNELLING.
Het kraken van woningen heeft heel wat reacties opgeroepen
en de discussie over het eigendomsrecht van de grond weer
actueel gemaakt. Niet iedereen is dan ook gelukkig met
het ingediende anti-kraak wetje.
Er zijn meer groepen in de maatschappij die menen, dat
er wijzigingen in onze samenleving moeten komen. U kent
ze: Dolle-Mina's, werkende jongeren, studenten enz. Sommige
groepen menen dat de maatschappij fundamenteel is scheefgegroeid en dat er daarom fundamentele wijzigingen moeten
komen om verder te kunnen leven. Meer dan voorheen
wordt een beroep op mensen gedaan hun standpunt in deze
zaken te bepalen.
Ook Humanitas ontkomt niet aan de gevolgen van die
stroomversnelling als organisatie die zich met de samenleving
bezighoudt. Wil Humanitas een bijdrage blijven leveren
aan het tot stand komen van een in alle opzichten gezonde
samenleving dan zal zij haar koers moeten wijzigen of op zijn
minst bijstellen.
DE TAKEN VAN HUMANITAS IN DISCUSSIE.
Welke taken Humanitas kan en moet verrichten en hoe zij
die moet verrichten is sinds haar oprichting voortdurend in
discussie geweest. Deze discussie zal ook op het tweejaarlijkse congres van de vereniging, dat in het najaar
gehouden zal worden, voortgezet worden en daar zal de
vereniging besluiten moeten nemen. Besluiten die de weg
aangeven waarover in de komende twee jaren gewandeld
wordt. Dat houdt in dat de congresgangers hun mening
gevormd moeten hebben over de vraag op welke manier men
aan de samenleving wil werken. Dat betekent onder andere
dat men over de taak 'samenlevingsopbouw' moet hebben
nagedacht.
HOE IS DE DISCUSSIE OVER SAMENLEVINGSOPBOUW ONTSTAAN.
In 1969 kreeg de discussie binnen Humanitas over haar
bijdrage aan de samenleving weer een impuls doordat de
nota samenwerkingsorganen van het Ministerie van C.R.M.
verscheen. Naast de maatschappelijke dienstverlening werd als
tweede taak genoemd 'Het leveren van bijdragen aan de
doeleinden van de samenlevingsopbouw'.
Het probleem daarbij was dat niet duidelijk gemaakt werd
wat precies onder samenlevingsopbouw verstaan moest
worden. Was het een erkenning van het werk dat altijd al
gedaan was of bedoelde men iets geheel nieuws. Eerst door
de maatschappelijke dienstverlening in beslag genomen,
nog schoorvoetend en voornamelijk binnen bestuurs- en de
functionarissen groepen, daarna langzamerhand in een bredere
kring van de vereniging (maar nog steeds in onvoldoende
mate) komt de discussie over de samenlevingsopbouw op
gang.

Het ledenorgaan Van Mens tot Mens kreeg in het voorjaar
van 1971 een ander jasje en de inhoud werd meer gericht op
de samenlevingsopbouw. Men wilde hiermee de leden van
de vereniging op de hoogte brengen en hen stimuleren
zich met samenlevingsopbouw-activiteiten bezig te gaan
houden. De landelijke en gewestelijke functionarissen bogen
zich over de vraag wat onder samenlevingsopbouw moest
worden verstaan. Duidelijk werd dat niet ieder daarbij het
zelfde dacht.
Moesten alle activiteiten die buiten het beroepswerk door de
leden van de afdelingen verricht worden tot samenlevingsopbouw-activiteiten gerekend worden? Konden slechts enkele
van die activiteiten op de noemer samenlevingsopbouw
gebracht worden? Of betekende samenlevingsopbouw iets
geheel nieuws voor de vereniging.
Om de discussie op dit punt te verhelderen werd besloten
een weekend te houden genaamd 'BOUWPLAATS', om aan
de hand van getoonde activiteiten duidelijker te krijgen in
welke richting Humanitas zou moeten koersen.
Hoewel die bijeenkomst door velen positief gewaardeerd is,
bleven vraagtekens over de richting, die we moeten inslaan,
overeind.
In de discussie die o.a. naar aanleidig van de bouwplaats
binnen de groep van gewestelijke en landelijke functionarissen
ontstond, kwam men tot de conclusie dat in ieder geval
gezocht moest worden naar een basis die richting kon geven
aan de activiteiten in het kader van de samenlevingsopbouw
om zo tot werkafspraken te komen. Om die gemeenschappelijke uitgangspunten te vinden werd op een gegeven
moment besloten twee gedachtenstromingen uit te werken
en daarna na te gaan hoe daaruit een werkbasis gevonden
kon worden.
Toen de gedachten op papier stonden bleek het echter
moeilijk om hieruit gezamenlijke uitgangspunten te destilleren.
Op 2 en 3 maart j.l. werd een conferentie gehouden met als
doel de meningen te peilen over de organisatievorm die
Humanitas in de toekomst zou moeten aannemen. Omdat
de taken van de vereniging voor een groot deel de organisatievorm bepalen, werden twee uitgangspunten voor activiteiten
in het kader van samenlevingsopbouw aangedragen en ter
discussie gesteld.
Het merendeel van de aanwezigen op de conferentie sprak
als zijn mening uit: het moet mogelijk gemaakt worden dat
activiteiten voortvloeiend uit beide uitgangspunten een
kans krijgen binnen de vereniging.
Niet iedereen is daar gelukkig mee en men stelt de vraag
'Is er nu voldoende informatie aan de verenigingsleden gegeven
om op het congres de juiste besluiten te nemen?' Dit blijkt
o.a. uit een brief van mevrouw C. Hulst-Mochèl, secretaresse
van de afdeling Utrecht. In deze brief aan de staffunctionarissen van het centraal bureau vertolkt zij naar vermoed
wordt iets wat bij velen in de vereniging leeft. De volledige
tekst van die brief treft u dan ook in een kader gezet aan.
(Zie volgende pagina).
Hopelijk is uw nieuwsgierigheid door deze inleiding en de
brief zo geprikkeld dat u de uiteenzetting van beide standpunten zult willen lezen. U treft deze op de volgende
bladzijde aan onder de titel 'Fundamentele democratisering,
Humanitas en samenlevingsopbouw' en 'Samenlevingsopbouw,
een bijdrage tot een gezonde samenleving'.
Daarna kunt u een tweede reactie op de conferentie van
2 en 3 maart lezen. Deze reactie ontvingen we van de heer
J. A. Ebbinge Wubben. In deze bijdrage geeft hij zijn visie
op de gevoerde discussies en voor de lezer extra discussiestof.
Hopelijk gaat het er warm toe op het congres in oktober.
Dat zou namelijk betekenen dat men zich verdiept heeft in
de problematiek waarvoor Humanitas gesteld is: de veranderingen in de maatschappij en in de vereniging.
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Samenlevingsopbouw,
een bijdrage tot een
gezonde
samenleving
Op zoek naar een eigen rol

'------------------------)
Allerlei groepen en groepjes, verenigingen, kerken, stichtingen en instellingen maken zich zorgen over HET
WELZIJN.
Aktiegroepen van verontruste burgers
organiseren protest tegen bestaande of
dreigende misstanden.
Stichtingen, al dan niet met subsidie
van de overheid, behartigen de belangen
van groepen die in onze samenleving
op de tweede rang zitten.
Kerken organiseren vredesweken en
wereldwinkels, en stellen de vraag naar
internationale gerechtigheid.
Wijkbewoners eisen meer groen en
speelgelegenheid voor de kinderen. En
op allerlei niveau ontwikkelen zich overkoepelende organen, koördinerende
kommissies, raden van overleg, kompleet
met horizontale en vertik ale lijnen,
dwarsverbindingen, en andere
kommunikatie-kanalen die een goede
behartiging van het welzijn moeten
garanderen en verzekeren.
Humanitas maakt deel uit van de samenleving waarin dit allemaal speelt.
We zijn 25 jaar geleden begonnen als
een groep mensen die samen een stuk
verantwoordelijkheid voor het welzijn
op zich nam.
We schreven in ons vaandel: beginselen
van medemenselijkheid, eerbiediging
van de menselijke persoonlijkheid, en
ontplooiïngsmogelijkheden voor ieder
mens. We wilden iets doen om onze
bijdrage te leveren tot 'een in alle
opzichten gezond maatschappelijk leven'.
Welke betekenis hebben deze woorden
NU, na 25 jaar, voor ons?
Welke inhoud geven we NU aan de
verantwoordelijkheid die we in de loop
van de jaren op ons hebben genomen?
Welke konsekwenties heeft het verleden
voor onze visie anno 1973?
In de allereerste plaats dat de meest
c!ementaire levensbehoeften voor iedereen verzekerd moeten zijn.
Het is niet toelaatbaar dat mensen niet
toekomen aan zaken als voldoende kleding en voeding, redelijke huisvesting
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en een leefbaar milieu.
Elke activiteit die zich richt op het
bereiken of behouden van dit minimum
betekent voor ons: bijdragen tot opbouw
van de samenleving.
Maar deze visie behelst meer.
Hij houdt in dat Humanitas zal willen
werken aan de bevordering van de
gelijkwaardigheid van de mens, en aan
konkrete uitingen van mede-menselijkheid.
We zullen ons richten tegen omstandigheden en tegen strukturen die dit
belemmeren.
Als we dit hebben vastgesteld als uitgangspunt vanwaaruit we onze bijdragen
willen leveren aan de behartiging van
het welzijn, dan komen er een paar
levensgrote vragen op ons af:
Welke rol kan en wil Humanitas vervullen, naast en temidden van alles wat
er op dit terrein aan de hand is?
Welke konkrete aktiviteiten moeten we
ter hand nemen?
En welke taken moeten we ons stellen?
De groep die de samenlevingsopbouw
wil benaderen op basis van bovenstaand
uitgangspunt komt dan tot de volgende
inventarisatie:
Direkte taken van Humanitas.
Taken die noodzakelijk vervuld moeten
worden om te komen tot het ontwikkelen
van aktiviteiten.
Intern, binnen de vereniging, denken
we aan:
- leden motiveren en stimuleren zich
met het welzijn bezig te houden,
- werven en begeleiden van mensen die
zich voor de aktiviteiten willen inzetten,
- de mogelijkheid kreëren tot het opvangen en vertalen van signalen uit
de samenleving,
- studie en onderzoek,
- er voor zorg dragen dat er inzicht in
het voorliggende probleem komt en dat
meningsvorming plaats vindt,
- een plan van aktie opstellen.
Als direkte taken, die meer extem liggen,
zien we de volgende, die zelfstandig
of samen met anderen ter hand genomen

kunnen worden:
- informatie verstrekken, bijvoorbeeld
d.m.V. publiciteit,
- tot stand brengen van voorzieningen,
- gaan deelnemen in aanwezige voorzieningen,
- zo nodig werken aan de onderliggende
problemen, die de noodzaak van voorzieningen hebben opgeroepen,
- aktie ondernemen tegen ondemokratische (lees: onmenselijke) situaties
of strukturen (inspraak).
Indirekte taken van Humanitas.
Steeds zal overwogen dienen te worden:
- of ook de aandacht van anderen op
de gesignaleerde problemen gevestigd
moet worden,
- of anderen bij de oplossing moeten
worden betrokken, en
- of men beter doet zich aan te sluiten
bij mogelijk reeds genomen initiatieven.
In het voorgaande zijn enige 'handvaten'
gegeven voor het antwoord op de vraag
welke aktiviteiten Humanitas in de
praktijk moet gaan ontwikkelen.
De praktische invulling kan plaats
vinden op twee manieren:
- door initiatieven van (groepen) mensen in de afdelingen.
We denken aan mensen die open staan
voor signalen uit de samenleving, en
die samen uiteindelijk willen beslissen
of hierop aktie moet worden ondernomen,
en hoe.
- door deelname aan aktiviteiten die
elders op gang gekomen zijn.
Wanneer men zich de vraag stelt welke
mensen er bij de aktiviteiten betrokken
zullen worden mag men hopen dat er
uit het eigen ledenbestand een goede
respons komt. Essentiëel is het lidmaatschap echter allesbehalve!
Het zal erom gaan mensen te verzamelen die zich duidelijk betrokken voelen
bij een bepaalde problematiek, en iets
willen doen aan de oplossing.
De werkgroep 'GEZONDE SAMENLEVING' heeft verder uitgewerkt hoe
er binnen de vereniging groepen gevormd. kunnen worden, op verschillende
'niveaus'.
Humanitas moet een dubbele rol vervullen bij de snelle en ingrijpende
veranderingen die, overal in onze samenleving, zich voltrekken, aktief participeren in deze processen, maar tegelijkertijd een menselijke handreiking
bieden aan hen die er 'onderdoor'
dreigen te gaan.
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Fundamentele
democratisering,
Humanitas en samenlevingsopbouw
('The long and windy raad .. ')
'-,-------------)
Inleiding:
Op 21 en 22 april 1972 werd in Soesterberg een landelijke conferentie aan
het onderwerp 'Samenlevingsopbouw'
gewijd. Deze conferentie stelde zich
ten doel:
- aan de leden van de vereniging duidelijk te maken dat Humanitas een
bijdrage kan leveren aan het goed funktioneren van de samenleving,
- het stimuleren van verdere aktiviteiten en
- het ondersteunen van reeds genomen
en nog te nemen initiatieven.
De conferentie 'Bouwplaats' bracht
vooral aan het licht de onduidelijkheid
over de inhoud van het begrip samenlevingsopbouw binnen de vereniging.
Voortzetting van de inhoudelijke dis-

cussie bleek alleszins gewenst en noodzakelijk.
Een aantal funktionarissen van Humanitas hebben zich sindsdien uitvoerig
beziggehouden met het bediscussieren
van de inhoud van het begrip samenlevingsopbouw, hetgeen uiteindelijk
resulteerde in een soort 'scheiding der
geesten'. Een aantal funktionarissen
ging bij de discussie uit van de verantwooordelijkheid voor en de bezorgdheid
over samenleving in zijn totaliteit. Zij
beschouwden samenlevingsopbouw als
een aktiviteit, die gericht dient te zijn
op het fundamenteel democratiseren
van de samenleving. De overige funktionarissen hebben gepoogd een antwoord te geven op de vraag op welke
wijze men vanuit Humanitas een bij-

drage kan leveren aan goed funktioneren
van de samenleving. Hoewel beide
standpunten reeds uitvoerig ter discussie
stonden op de conferentie 'Humanitas,
hoe nu verder', dd. 2 en 3 maart jJ.,
terwijl beide standpunten ook in een
groot aantal gewesten en afdelingen
onderwerp van gesprek zijn geweest,
bestaat m.n. over begrippen als fundamentele democratisering, macht, politisering, emancipatie enz. nog veel
onduidelijkheid. Onderstaand artikel
is een poging hierin enige duidelijkheid
te brengen.
De welvaartsstaat en haar problemen:
De wereld van vandaag kent een groot
aantal samenlevingsvormen, waarvoor
onze taal een even groot aantal etiketten
ter beschikking heeft (ontwikkelde en
minder ontwikkelde samenlevingen,
geindustrialiseerde en minder geindustrialiseerde samenlevingen, agrarische
maatschappijen enz.). Wanneer we evenwel onze blik richten op de geindustrialiseerde samenlevingen zijn daarin
globaal drie soorten maatschappijvormen
in te onderscheiden. 1. Liberale samenleving 2. Socialistische samenleving
3. Welvaartsstaat.
Aangezien wij Nederland - evenals de
meeste West-europese landen - tot deze
laatste categorie kunnen rekenen zullen
wij ons in dit verband beperken tot
het maken van een aantal opmerkingen
over deze samenlevingsvorm. De welvaartsstaat, die beschouwd kan worden

BRIEF VAN DE SEKRETARIS VAN DE AFDELING UTRECHT
AAN HET CENTRAAL BUREAU
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Nadat ik 3 maart jJ. met een enigszins katterig gevoel
afscheid genomen had van de conferentie in Amersfoort,
terwijl ik de opzet en organisatie van deze bijeenkomst
toch hogelijk waardeerde, raakte ik er hoe langer hoe meer
van overtuigd, dat de opsplitsing in 3 kategorieën aan
het eind van de bijeenkomst en de stemming erna, een
onjuist beeld opgeleverd moet hebben van de meningen
der aanwezigen.
Deze opdeling t.W.: 1. Fundamentele Demokratisering.
2. Alles behalve F.D. en 3. Experimentele periode + F.D.
werkte naar mijn mening hoogst verwarrend.
Ik veronderstel dat er binnen Humanitas ruwweg 2
groepen bestaan, die tegengesteld zijn aan elkaar.
A. Zij, die primair de F.D. voorstaan en daarnaast hulp
willen blijven verlenen in traditionele zin.
B. Zij, die de traditionele hulpverlening primair stellen
met daarnaast wat gesleutel aan een F.D.
Tussen deze beide standpunten zal eerst gekozen moeten
worden omdat pas dan de doelstellingen van Humanitas
geformuleerd kunnen worden.
Er kan echter pas gekozen worden nadat beide standpunten uitgebreid gemotiveerd en verdedigd worden en
de konsekwenties aangegeven. M.a.W. eerst dienen de
kiezers uitgebreid geïnformeerd te worden.
Ik ben oprecht bang dat de bestuurders zoals zij 3 maart
bijeen waren, niet in staat zijn zonder hulp tot een ver-

antwoorde keus te komen. Ik wil u het volgende
voorstellen. Bestaat misschien de mogelijkheid dat uw
functionarissen een goed uitgewerkte beginselverklaring
uit laten gaan met het verzoek om adhesie-betuigingen?
Wanneer het niet mogelijk blijkt binnen uw groep functionarissen tot een unanieme meningsvorming te komen,
kan ik me heel goed voorstellen dat er 2 beginselverklaringen uitgaan. Twee pleidooien dus voor twee
ideeën. Misschien met een half oog naar de televisierechtbank? Deze peiling, die niet in de laatste plaats een
stuk informatie zal moeten bieden, kan natuurlijk ook
d.m.V. een schriftelijke enquete plaatsvinden. In ieder
geval kan er dan een stuk denkwerk vooraf gaan aan het
congres in Lunteren. Ik denk dat uw apparaat hiermee
een stuk duidelijkheid zal verkrijgen, hetgeen toch nodig
zal zijn i.v.m. de samenstelling van uw kader en het
aantrekken van nieuwe leden. Wat mij betreft zal het
inderdaad noodzakelijk zijn dat standpunt A een grote
aanhang verwerft, omdat het recente verleden, dacht ik,
reeds uitgewezen heeft dat Humanitas, zonder een
Fundamentele Demokratisering na te streven, voorbestemd
is om langzaam ten onder te gaan.
Met vriendelijke groet,
C. Hulst-Mochèl/sekr.

afd. Utrecht.
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als een tussenvorm, waarin zowel elementen van de liberale als van de
socialistische samenleving te onderkennen zijn, kenmerkt zich door een op
democratische leest geschoeid systeem
van overheidszorg dat bij handhaving
van een kapitalistisch produktie systeem
streeft naar het collectief welzijn van
onderdanen.
In de bovenstaande omschrijving komen
drie aspecten naar voren die van belang
zijn:
a. Op democratische leest geschoeid
systeem van overheidszorg - Dit heeft
voornamelijk gestalte gekregen op
politiek niveau. Het democratisch funktioneren van onze samenleving vindt
zijn weerslag in het parlementaire stelsel.
b. Kapitalistische produktiesysteem Dit systeem, dat gekenmerkt wordt door
privé bezit van het produktie-apparaat,
winst, vrije konkurrentie, geen nationale
planning, vrijheid van handel en vrijheid
van onderneming, berust op de veronderstelling dat het privé bezit van de
produktie middelen en de mogelijkheid
om winst te maken de hoogste produktie oplevert. Hoewel onze economie
een groot aantal liberale aspecten vertoont, dient in dit verband te worden
opgemerkt dat in een aantal sectoren
van het bedrijfsleven de overheid een
bijzonder grote invloed heeft.
c. Collectief welzijn - Ondanks alle
bezwaren die tegen iedere omschrijving
van welzijn zijn in te brengen, zou ik
hieronder willen verstaan: de lichamelijke en geestelijke volksgezondheid,
zoals die verstaan wordt in de medische
en sociale wetenschappen in een samenleving waarin elk individu gelijke rechten
en kansen heeft.
Het onderstaande overzicht geeft één
en ander schematisch weer;
Hoewel het bovenstaande misschien de
indruk wekt van een keurig aangeharkt
tuintje, waarin welzijn en welvaart hand

w

L

•

A
S

kapitalistisch
produktiesysteem
~

collectief welzijn

W = Welvaartsstaat
L = Liberale samenleving
S = Socialistische samenleving.
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in hand gaan, blijkt dit in werkelijkheid
allerminst het geval te zijn. In werkelijkheid wordt het oplossen van de
kolossale problemen, waarvoor de welvaartsstaat zich geplaatst ziet, (zoals
b.v. de uitputting van de natuurlijke
hulpbronnen met daarmee samenhangend het beteugelen van een op hol
geslagen industrie, het nivelleren van
grote verschillen in inkomen, macht en
ontwikkeling enz.), voortdurend belemmerd door ernstige conflicten, die
voortvloeien uit grote politiek economische belangen die onder de oppervlakte van 'geinstitutionaliseerd overleg'
hun invloed uitoefenen. In werkelijkheid treedt er onder de dekmantel van
het parlementaire stelsel een steeds grotere kloof op tussen 'leiders' en 'geleiden'.
In werkelijkheid wordt de mogelijkheid
tot optimale ontplooiing van grote
groepen individuen opgeofferd aan
tovenaars leerlingen van consumptie,
produktie en kompetitie.
De wijzen waarop verschillende verontruste leden van de samenleving op deze
maatschappelijke ontwikkelingen reageren vertonen een scala van mogelijkheden, dat loopt van een zich volledig
unttrekken aan iedere verantwoordelijkheid ('ik kan er toch niets aan doen .. :)
tot de roep naar het gewelddadig
omverwerpen van de huidige maatschappij struktuur. Op de veranderingsstrategie die hoopt binnen het kader
van de parlementaire democratie tot
fundamentele maatschappelijke veranderingen te komen, n.l. het streven van
de 'machtelozen' naar een 'power to
tbe people' wil ik hier nader ingaan.
Fundamentele democratisering:
een alternatief?
Het parlementaire stelsel biedt d.m.v.
nationale en lokale verkiezingen, mogelijkheid tot lidmaatschap van politieke
partijen, vrijheid van woord en geschrift
enz. een aantal mogelijkheden tot participatie van burgers in de besluitvorming. Toch bestaat bij zeer velen in
onze samenleving een gevoel van machteloosheid om ook maar enige invloed
te kunnen uitoefenen op het reilen en
zeilen van onze samenleving. Een dergelijk verlammend gevoel van machteloosheid heeft twee oorzaken. Enerzijds
is de invloed die de burgers binnen de
formele, parlementaire, democratie
over het algemeen kunnen uitoefenen
inderdaad zeer gering, anderzijds worden
er buiten de politieke kaders een oneindig groot aantal beslissingen genomen,
waarbij dikwijls slechts een zeer gering
aantal personen betrokken is.
Onze samenleving is n.l. opgebouwd
uit een groot aantal verbanden, waarin
mensen met elkaar samenleven en/ of
samenwerken. Deze verbanden lopen in
grootte, intensiteit en totaliteit sterk

uiteen. Toch is in ieder samelevingsverband (zoals gezin, school, gezelligheidsvereniging, bedrijf, kerk, universiteit, leger, politieke partij, vakbond,
nationale staat enz.) hoe verschillend
deze verbanden ook gestruktureerd zijn,
een bepaalde machtstruktuur te onderkennen, die verantwoordelijk is voor
de wijze waarop de besluitvorming tot
stand komt.
In een samenleving, die gericht is op
optimalisering van produktie, is ook in
deze verbanden een beheersstruktuur
te onderkennen, die ten doel heeft de
onderordening die is vastgelegd in
tegenstellingsverhoudingen als producent - consument, bezitter - niet bezitter, hoogleraar - student, produktieven niet produktieven man - vrouw, werkgever - werknemer, enz. te handhaven.
Wanneer men de participatie van burgers in de besluitvorming in de formele
democratie uitbreidt tot een streven
betrokkenen in ieder samenlevingsverband in de besluitvorming te laten
participeren spreekt men van fundamentele democratisering.
Dit kan men bereiken met behulp van
het Z.g. emancipatie-model.
Dit betekent dat men ondergeschikten,
onderdrukten, in elk samenlevingsverband bewust maakt van de ondergeschikte positie die zij daarin innemen.
Deze machtsvorming van onderop
veronderstelt dat men zich richt op
samenklontering van individuen op basis
van gedeelde ervaring van eenzelfde
machteloosheid en vanuit overeenstemming over het te bereiken doel.
Het doel van de fundamentele democratisering is een humanisering van de
samenleving d.m.v. het vergroten van
deelname van de bevolking in de totale
maatschappelijke struktuur. Deze deelname van de bevolking richt zich in
dit verband in het bijzonder op de wijze
waarop in allerlei verschillende samenlevingsverbanden de besluitvorming
tot stand komt: inhoudelijk slaat dit op
de strijd om de toegang tot de sleutelposities in deze samenlevingsverbanden.
Zoals reeds in de inleiding werd gesteld,
is de samenleving in al zijn verbanden
het werkveld van de fundamentele
democratisering. Dit neemt evenwel
niet weg dat men zich bij het uitvoeren
van een aktieprogramma kan beperken
tot één bepaald samenlevingsverband,
aangezien ieder denkbaar samenlevingsverband zich in principe leent voor
aktiviteiten die gericht zijn op fundamentele democratisering.
Fundamentele democratisering:
een alternatief voor Humanitas?
Tot slot zullen wij ons moeten bezighouden met de vraag of subsidiëring
van samenlevingsopbouw zoals deze
momenteel door de centrale overheid aan

de levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen wordt aangereikt een wezenlijk
alternatief is in de overgangsfase,
waarin de vereniging zich momenteel
bevindt. Wanneer men samenlevingsopbouw beschouwt als een aktiviteit
die zich richt op het fundamenteel
democratiseren van de samenleving
worden we voor een groot aantal moeilijkheden geplaatst.
1. Humanitas was oorspronkelijk een
vereniging voor maatschappelijk werk
van buitenkerkelijke signatuur met een
uitdrukkelijke politieke neutraliteit.
Samenlevingsopbouw in de bovenomschreven betekenis staat echter los van
iedere vorm van verzuiling (verantwoordelijkheid voor de totale samenleving) en heeft heel duidelijke raakvlakken en zelfs overlappingen met de
politiek. (het democratiseren van
machtsposities in b.v. militaire organisaties, bedrijven enz.)
2. Het ledenbestand van Humanitas is
sterk vergrijsd. De belangrijkste wervingskracht van de vereniging berust
op de dienstverlening (met nadruk op
dienstverlening t.b.v. bejaarden) van
buitenkerkelijke signatuur. Vanuit dit
perspectief is het begrijpelijk dat de
leden niet of nauwelijks betrokken zijn
bij het doordenken van, laat staan vormgeven aan de nieuwe verenigingsdoelstelling.
3. In wezen vormen de afdelingsbesturen
het grondvlak van de vereniging, hetgeen impliceert dat samenlevingsopbouw
op dit niveau geinitieerd zou moeten
worden. Gezien echter het feit dat
bestuursleden hun bestuurslidmaatschap
over het algemeen vanuit een andere
motivatie hebben aanvaard dan vanuit
een behoefte bijdragen aan samenlevingsopbouw te leveren, is het zeer
de vraag of uit deze bestuurslaag relevante aktiekaders gerecruteerd kunnen
worden.
4. Verjonging en politisering van het
ledenbestand alsmede samenwerking
met organisaties die zich reeds op het
terrein van samenlevingsopbouw bewegen lijkt de enige mogelijkheid. Hierbij
zullen wij ons evenwel moeten realiseren,
dat aktiviteiten in het kader van de
samenlevingsopbouw dikwijls een duidelijk ad hoc karakter hebben; het is niet
ondenkbaar dat mensen wel bereid zijn
zich hiervoor in te zetten, zouden terugschrikken voor de verplichting die zij
op zich nemen door het lidmaatschap
van een vereniging die zich samenlevingsopbouw in algemeene zin ten
doel stelt.
Literatuur:
Karl Mannheim - Man and society in
an age of reconstruction
Piet Thoenes - De elite in de verzorgingsstaat

Dienstverlenende,
undamenteel
democratische
en integrale samenlevingsopbouw
'--De conferentie van 2 op 3 maart was
voortreffelijk voorbereid. In de eerste
plaats de gerechten, die wij aten en de
daarbij gegeven service. In de tweede
plaats door de voorbereiding van de
conferentiestof en de methodiek van
de conferentie. Het scherp uiteenzetten
van twee goed verenigbare standpunten - beide liggend binnen doel
en werkwijze van Humanitas - als
twee onverzoenlijke tegenstellingen
moest wel ieder opwekken tot deelname
en heeft dat ook gedaan. Door het
onredelijke zo scherp te stellen, moest
het redelijke wel overwinnen.
In de voorbereidende stukken werden
deze twee standpunten tweemaal
'ui t-één- gezet'.
(I) Het standpunt der fundamentele
democratisering:
eerste maal: Samenlevingsopbouw
richt
zich op een
fundamentele democratisering van de
samenleving.
Dit betekent: het in zo groot mogeli;ke
mate deelnemen aan en betrokken zi;n
van de bevolking bi; de vormgeving
van het eigen woon- en leefmilieu. Dit
uitgangspunt heeft consequenties voor
al die verbanden, waarin de mens samenleeft en samenwerkt met anderen
zoals het gezinsverband, schoolverband,
werkverband,
verenigingsorganisaties ...
om het hier maar bi; te laten.
Toelichting: Deze opvatting houdt in
dat Humanitas werkt aan een verandering van de huidige samenleving,
u;aarin vele mensen ondergeschikt zi;n
aan anderen. De 'humane' samenleving
is - volgens deze mening - die
samenleving, waarin de mensen geli;ku;aardig samenwerken.
tweede maal: 'Doel van de samenlevingsopbouw is een verandering van
samenlevingsverbanden.
Men denkt
aan democratischer structuren, het
openbreken van meer ontwikkelingskansen, het blootleggen van eenzi;dige
machtsposities, een herverdeling van de

J. A. Ebbinge Wubben j
macht naar beneden, de verhoudingen
in het onderwi;s'.
(II) Het standpunt van de dienstverlenende samenlevingsopbouw:
eerste maal: 'Vanuit de huidige doelstelling van Humanitas worden bi;dragen
geleverd aan de opbouw van een
samenleving, waarin de bevolking
zoveel mogeli;k haar welzi;n naar eigen
inzichten kan behartigen. Humanitas
levert zi;n bi;drage aan deze samenlevingsopbouw vanuit zi;n traditionele
verantwoordeli;kheid:
helpen bi; het
oplossen van sociale problemen.
Toelichting: Deze tweede omschri;ving
is beperkter van inhoud. De samenlevingsopbouw in deze zin richt zich
op het terrein dat in het verlengde
ligt van de maatschappeli;ke dienstcerlening: inzet van de vereniging
(mèt haar leden) om de medemens te
helpen ... zichzelf te helpen. Dit vraagt
canuit Humanitas: mensen motiveren
en stimuleren; opvangen en vertalen
van signalen uit de samenleving; werven,
vormen, en coachen van vri;willigers;
het voeren van actie tegen ondemocratische en onmenseli;ke toestanden
tweede maal: 'Het doel van de samenlevingsopbouw houdt in dat men werkt
aan de bevordering van het welzi;n
d.m.V. het oplossen van sociale problemen door de mensen zelf; door het
treffen van welzi;nsvoorzieningen,
zoals
bv. wi;kcentra, dorpshuizen, vri;willigersdiensten, en de burgers bi; 't
tot stand komen daarvan te betrekken'.
Als men deze woorden rustig overweegt
komt de vraag naar het verschil tussen
beide standpunten op:
Wat is het verschil tussen
1. het in zo groot mogelijke mate
deelnemen aan en betrokken zijn van
de bevolking bij de vormgeving van het
eigen woon- en leefmilieu
en
II. opbouw van een samenleving,
waarin de bevolking zoveel mogelijk
haar welzijn naar eigen inzichten kan
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behartigen (eerste maal) of het betrekken
van de burgers bij het treffen van
welzijnsvoorzieningen (tweede maal)?
Wat is het verschil tussen
I. Democratischer structuren, openbreken van meer ontwikkelingskansen,
het blootleggen van eenzijdige machtsposities, een herverdeling van de macht
naar beneden (tweede maal)
en
11.het voeren van actie tegen ondemocratische en onmenselijke toestanden
(eerste maal)?
Wat is het verschil tussen
I. De 'humane' samenleving, waarin
de mensen gelijkwaardig samenwerken
en
II. Mensen motiveren en stimuleren;
werven, vormen en coachen van
vrijwilligers; opdat de mens zichzelf
helpt.
Men kan hoogstens aan verschil in
beklemtoning denken, maar meer ook
niet.
Met deze graduele verschilpunten
hebben wij ons alleen bezig gehouden
met de samenlevingsopbouw. Het valt
echter op, dat standpunt II zich daartoe
niet beperkt, maar ook de maatschappelijke dienstverlening er bij betrekt.
Het doet dan ook merkwaardig aan,
dat in de toelichting op standpunt 11
(eerste maal) geschreven wordt, dat
standpunt 11 beperkter van inhoud is.
Het is juist rijker van inhoud, doordat
het nadrukkelijk de maatschappelijke
dienstverlening omsluit.
In de dienstverlening staat een helper
tegenover een geholpene.
Vaak is er een gezagsverhouding of
een afhankelijkheidsverhouding zoals
bij arts en patient, wijkverpleegster en
langdurig zieke, maatschappelijk
werker en dient. Ik geloof, dat de
fundamenteel democraten deze verhouding verschrikkelijk vinden. Daar staat
tegenover, dat vele patienten, zieken
en clienten zich er zeer wel in bevinden en soms zelf hun afhankelijkheid
als machtsfactor hanteren. Nu kan men
deze dienstverleningsverhouding ook
doortrekken in de samenlevingsopbouw
en het lijkt mij voor beroepskrachten,
dynamische vrijwilligers en bestuurders
bijzonder moeilijk om dat niet te doen.
Is dit ongeveer wat standpunt II wil?
Haar terminologie wijst in die richting.
Ik denk hierbij aan 'helpen bij het
oplossen van sociale problemen' en
'de medemens te helpen ... zichzelf te
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helpen', 'vanuit Humanitas mensen
motiveren en stimuleren'. Met dergelijke
termen onderscheidt men Humanitas
(mèt haar leden) van de medemens, van
de te werven, te vormen en te coachen
vrijwilligers, van de mensen die zelf
de sociale problemen oplossen. Dit is
uiteraard geen houdbaar standpunt.
Immers ook de leden, beroepskrachten
en bestuurders van Humanitas zijn leden
van de samenleving en geen goden die
van welwillende afstand de samenleving
leren zichzelf te regelen. Het is niet zo,
dat de vrijwilligers door ànderen
geworven, en begeleid worden, maar
dat zij dat zichzelf en elkaar doen en
dat onder die vrijwilligers de leden van
Humanitas zijn. Dit is echter in
standpunt 11 niet duidelijk geformuleerd.
Vandaar dat ik dit standpunt genoemd
heb de 'dienstverlenende samenlevingsopbouw.
In de 'dienstverlenende' samenlevingsopbouw zit echter reeds samenlevingsopbouw en niet slechts
maatschappelijke dienstverlening. Men
wil dat de mensen zichzelf en elkaar
helpen en dat de burgers meewerken
aan hun eigen welzijnsvoorzieningen
en aan verandering van hun eigen
samenleving. Hierin beoogt de dienstverlenende samenlevingsopbouw
hetzelfde als de fundamentele
democratisering.
Historisch gezien is Humanitas een
dienstverlenende vereniging. Daar is
naderhand bijgekomen de samenlevingsopbouw. Het ligt voor de hand, dat dan
als eerste opkomt het standpunt van
de dienstverlenende samenlevingsopbouw.
Logischerwijs is dit dus het vanzelfsprekend eerste standpunt. Het ware
misschien duidelijker geweest als de
voorbereiders van de conferentie de
beide standpunten andersom genummerd
hadden.
De fundamentele democratisering,
althans volgens de aanhangers daarvan
binnen Humanitas, richt zich slechts
op de taak, die historisch gezien
Humanitas pas later is gaan opnemen,
dus de samenlevingsopbouw als toevoeging aan de dienstverlening.
Zij ziet dit als een afzonderlijke, van
de dienstverlening losstaande taak.
Daarmede is de 'fundamenteel democratische samenlevingsopbouw' dus
beperkter dan de dienstverlenende.
Zijn aanhangers omschrijven voorts wel

een doel, dat, zij het anders beklemtoond,
hetzelfde is als dat van de dienstverlenende, maar niet hun methode.
Ook hierin is het door hen ontwikkelde
standpunt armer en beperkter dan
dat van de dienstverlenende. Toch is
de fundamenteel democratische
samenlevingsopbouw m.i. een logische
reactie op de dienstverlenende, omdat
het bij 'een op afstand dienstverlenen'
niet blijven kan. Men moet zelf in
het strijdgewoel, men moet meevechten
en mee-lijden. De tijd van slechts
dienstverlenen is voorbij. Slechts dienstverlenen is onvoldoende. De goden
worden mensen, gelijkwaardigen. Er
moet gestreden worden tegen de
afhankelijkheidsmacht van patient en
client en tegen de overheersende
macht van artsenstand en maatschappelijk werk, om bij mijn vroegere
voorbeelden te blijven. Ik leg hier met
opzet nadruk op de strijd, want in
de omschrijving van de fundamentele
democratisering ligt die hier en daar
besloten: Het 'openbreken' van meer
ontwikkelingskansen, het 'blootleggen'
van eenzijdige machtsposities, het
'herverdelen' van de macht naar beneden, wijst op geweld, op macht om
macht te breken, op strijd. Het aspect
van de diemtverlening wordt niet
genoemd.
Het werd ter conferentie zelfs als
onaanvaardbaar naast de fundamentele
democratisering afgewezen. VolgenS
de aanhangers van dit standpunt moest
de conferentie kiezen en was er maar
één goede keuze, de hunne.
Naar mijn gevoel kwam dit machtsstreven en deze onmacht om dienst
te verlenen op de conferentie herhaaldelijk naar voren. Eigenlijk zat het
al - naar mijn mening - in de voorbereiding. Want wij moesten van te
voren kiezen tussen I en II en wie zoals
ik beide standpunten verenigbaar
vond, werd gevoegd 'ter wille van de
discussie en kleinheid van groep r bij
de discussiegroep I. Ook toen ik
naderhand bij de voorbereiding van
de verdere gang van zaken vroeg naar
de mogelijkheid van vereniging van
beide standpunten, werd dit genegeerd.
De discussiegroep I stelde zich,
wonderlijk genoeg, helemaal niet op
het standpunt van de fundamenteel
democratische samenlevingsopbouw.
Maar de voorzitter en verslaggever
rapporteerden alsof dat wel het geval

was en demonstreerden zo hun onmacht
tot dienstverlening. In de plenaire
slotzitting renden de fundamenteeldemocraten om de beurt naar de
microfoon om te trachten nog meestanders te winnen en de conferentie voor
een uitspraak te behoeden.
Wie echter tegenstellingen toespitst
moet dat zelf ook ervaren.
En zo kwam het andere standpunt in
het geweer. Dat was te voorzien,
want, zij het minder nadrukkelijk, de
strijd is ook aan de dienstverlenende
samenlevingsopbouw niet vreemd.
Wil zij immers niet 'het voeren van
actie tegen ondemocratische toestanden'? (toelichting, eerste maal).
Dus nam de conferentie de strijd tegen
het ondemocratisch optreden van de
fundamenteel democraten op en verlangde en verkreeg opiniepeiling.
Toen bleek, dat er onder de honderd
conferentiegangers er slechts een
dozijn fundamenteel democraten waren.
De fundamenteel democraten werden
door de democratie, door datgene wat
zij beogen, verslagen.
Het was echter geen overwinning in de
gebruikelijke zin. De conferentie
verwierp het standpunt van de fundamenteel democraten dat hun samenlevingsopbouw onverenigbaar was
met de dienstverlenende samenlevingsopbouw, maar zij verwierp ook het
standpunt van een dozijn dienstverlenende samenlevingsopbouwers die
hunnerzijds de twee standpunten als
onverzoenlijk zagen. De conferentie
wenste nadrukkelijk voort te gaan met
beide standpunten, sprak zelfs als
haar mening uit dat de discussie tussen
beide standpunten van wezenlijk
belang is en onthield zich van een
uitspraak of dit samengaan experimenteel
of definitief is.
U mag het mij niet euvel duiden, dat
ik deze uitspraak toejuich, want het is
mijn, reeds v66r de conferentie
ingenomen, standpunt.
Het is een op de duur een m.i. onvermijdelijk standpunt, dat ik als
standpunt 111zou willen formuleren
met de woorden integrale samenlevingsopbouw.
Integraal, omdat daarin de eerste twee
standpunten volledig tot hun recht
kunnen komen in bewustzijn van hun
beperktheid.

Het maatschappelijk
werk op zoek naar de
gehandicapten
organisaties V.V•
G. F. Hoekstra

Sinds twee jaar is een gesprek op gang
tussen enerzijds vertegenwoordigers
van gehandicaptenorganisaties, anderzijds het Landelijk Overleg Maatschappelijk Werk Revalidatie (LOMARE).

De gesprekspartners
De lezer zal in het algemeen wel weten
wat hij zich bij een gehandicaptenorganisatie moet voorstellen. Wat hij
wellicht niet weet is dat er :!: 25 van
dergelijke landelijke organisaties bestaan
die Of een algemeen - bijvoorbeeld
de Algemene Nederlandse Invalidenbond, de Gehandicapten Organisatie
Nederland (voorheen NKIB) - of een
specifiek karakter dragen (bijvoorbeeld
Cystic Fibrosis Vereniging, Vereniging
Spierdystrofie Nederland,. BOSK bond van motorisch gehandicapten,
Nederlandse Multiple Sclerose Stichting,
blinden- en doven-organisaties).
Al deze organisaties zijn voor een
deel op dezelfde wijze, voor een deel
anders gestructureerd. De ene vereniging is opgebouwd uit regionale
afdelingen, een andere heeft plaatselijke
afdelingen, weer andere werken uitsluitend vanuit één landelijk punt.
Kortom een verscheidenheid van
organisaties met uiteenlopende
structuren.
Door een aantal gehandicaptenorganisaties werd hoe langer hoe meer
de noodzaak onderkend meer onderling samen te werken omdat een aantal
belangen gelijkluidend waren. Dit
heeft tot gevolg gehad dat er een
Federatie van Gehandicapten Organisaties is ontstaan, waartoe op dit
moment 12 ledenorganisaties zijn
toegetreden.
Een enkele inleidende opmerking over
wat LOMARE is en beoogt, is eveneens
op zijn plaats. Dit orgaan is twee jaar
geleden ontstaan onder verantwoordelijkheid van de Nationale Raad
voor Maatschappelijk Welzijn en de
Nederlandse Vereniging voor Revalidatie
en is in hoofdzaak samengesteld uit

vertegenwoordigers van landelijke en
provinciale samenwerkingsorganen voor
maatschappelijk werk. Het doel van
dit overleg is o.m. dat genoemde
maatschappelijk werk organen door
onderling overleg en door het maken
van afspraken met elkaar bevorderen
dat de maatschappelijke werk hulp
aan gehandicapten beter tot zijn recht
komt.

Vraagstelling
Toen dan ook enkele jaren geleden
door één van de gehandicaptenorganisaties de vraag op tafel werd
gelegd 'hoe kunnen ouders op het
spoor van de sociale dienstverlening
worden gezet' lag het voor de hand dat
LOMARE zich in die vraag voelde
aangesproken en deze oppakte. Spoedig
bleek dat de vraag, weliswaar in een
andere formulering, bij een groot
aantal andere gehandicaptenorganisaties
ook leefde. En op 22 september 1971
zaten vertegenwoordigers van LOMARE
en de gehandicaptenorganisaties om
de tafel om te trachten een antwoord
te formuleren op de volgende vragen:
• wat zijn de behoeften van de
gehandicapten ten opzichte van het
maatschappelijk werk?
• hoe ervaren de gehandicapten
de sociale dienstverlening?
.welke veranderingen achten zij met
betrekking tot het functioneren van
de sociale dienstverlening noodzakelijk?
.welke mogelijkheden ziet men om
gewenste veranderingen te realiseren?
.welke mogelijkheden ziet men voor
een samenwerken tussen professionele
dienstverleners (d.w.z. mensen die
er hun beroep van hebben gemaakt
anderen te helpen) en plaatselijke,
regionale, provinciale en/of landelijke
gehandicaptenorganisaties?
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Hoe ziet de
gehandicaptenorganisatie .
het maatschappelijk werk?
In het gesprek dat er tussen de maatschappelijk werk organen en de
gehandicaptenorganisaties is ontstaan
bleek al spoedig dat de gehandicaptenorganisaties bepaald geen eensluidende
verwachtingen van het maatschappelijk
werk hebben. Bovendien werd in de
discussie de veronderstelling gewekt
dat gehandicapten de activiteiten welke
functionarissen van overheidsorganen
(Gemeentelijke Sociale Dienst,
Gemeentelijke Geneeskundige en
Gezondheidsdienst etc.) ontplooien en
advies van uitvoeringsorganen van de
sociale verzekering (Raden van Arbeid,
Gemeenschappelijke Medische Dienst,
Bedrijfsverenigingen etc.) ook als
maatschappelijk werk bestempelen als
gevolg waarvan een vertekend beeld van
wat maatschappelijk werk beoogt,
ontstaat.
Het moge zo zijn dat hiermee het
'echte' maatschappelijk werk onrecht
wordt gedaan, maar het bewijst wel
eens te meer dat het maatschappelijk
werk er nog niet in geslaagd is zijn
eigen identiteit - zo u wilt zijn eigen
gezicht - voor de buitenwereld duidelijk
te maken.
Een ander aspect is de doelstelling van
het maatschappelijk werk. Deze is
voor een aantal gehandicaptenorganisaties kennelijk een andere dan voor
het maatschappelijk werk zelf.
Sommigen verwachten van de maatschappelijk werker dat hij 'vakbekwaam
sleutelt aan sociale pijn', anderen
daarentegen zien hem als een soort
ombudsfiguur waar de gehandicapte
en zijn ouders met al hun vragen en
klachten terecht kunnen. Iemand, die
ten behoeve van de gehandicapte,
zonodig door ambtelijke muren heenbreekt, voor je in beroep gaat, hogere
uitkeringen voor je in de wacht sleept,
maar ook wordt hij gezien als de
persoon bij wie je letterlijk en figuurlijk
kunt uithuilen.
En dan ten slotte de steeds in allerlei
verbanden terugkerende vraag 'hoe
vind ik de weg naar de juiste figuur?'.
Het revalidatieveld is kennelijk zo
onoverzichtelijk en ondoorzichtig dat
naast allerlei andere voorzieningen ook
de maatschappelijk werker niet vindbaar
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is. Ook de maatschappelijk werk
adviseur in de revalidatie blijkt een
onbekende figuur te zijn, terwijl hij
juist bij uitstek degene is die overzicht
heeft in de provincie welk maatschappelijk werk beschikbaar en waar het
vindbaar is. Overigens willen de revalidatieadviseurs binnenkort aan die
onbekendheid wat doen.
Zij hopen zich door middel van een
folder beter aan den volke bekend te
maken.
Als dan de gehandicapte - al of niet
via een gehandicaptenorganisatie - op
het spoor van de revalidatie maatschappelijk werk adviseur gekomen is
en via hem/haar in contact met een
maatschappelijk werker is gebracht
voelt deze laatste zich dan aangesproken
en is hij dan in staat met zijn hulp
aan te sluiten bij de behoefte van de
gehandicapte?

Het maatschappelijk werk
heeft ook zijn vragen
Het laat zich verstaan dat de communicatiestoornis niet door één partij
wordt veroorzaakt waarbij het er niet
toe doet of deze met of buiten zijn
schuld is ontstaan.
Het maatschappelijk werk heeft ook
zijn vragen naar de kant van de
gehandicaptenorganisaties. De belangrijkste is wel - en dat onderkennen
de gehandicaptenorganisaties erg goed dat zij slechts als afzonderlijke
organisatie aanspreekbaar zijn. Wil je
afspraken maken dan moet je met ik
weet niet hoeveel organisaties tegelijk
praten. Niemand is bevoegd namens
anderen te spreken of te handelen. Het
lukt gewoon niet om een representant
te vinden. Bovendien bestaat er bij
de maatschappelijk werk organen het
gevoel dat de gehandicaptenorganisaties
niet goed weten wat zij willen en
voorzover daarover bij enkelen wel
duidelijkheid aanwezig is, zijn de
onderlinge verschillen weer zo groot,
dat het maatschappelijk werk geen kans
ziet en geen mogelijkheden heeft er
adequaat op in te spelen.

Samenvatting en appèl
Kortom, getracht is een aantal knelpunten te noemen die de samenwerking
tussen maatschappelijk werk en
gehandicaptenorganisaties in de weg

staat.
Wanneer je deze probeert samen te
vatten, dan kun je als hoofdoorzaken
onderscheiden
• de verschillen in structuur tussen
LOMARE (het maatschappelijk werk
veld) en de gehandicaptenorganisaties
• het feit dat de gehandicaptenorganisaties zich meer richten op voor
hen voor de hand liggende zaken,
zoals ledenwerving en hun plaats in
de maatschappij
• dat het maatschappelijk werk onvoldoende zicht geeft in zijn organisatievorm en doelstelling, maar bovendien
zijn werkwijze wellicht onvoldoende
afstemt op de behoeften van hen die
op het maatschappelijk werk een beroep
willen doen
• dat de gehandicaptenorganisaties
elkaar niet kunnen representeren omdat
zij de specialiteit van de handicap
moeilijk kunnen relativeren.
Beide partijen hebben echter de
behoefte en ook de intentie elkaars
wensen nauwer op elkaar af te stemmen.
Op dit moment ontbreekt helaas de
visie op welke wijze dit zou zijn te
realiseren en te structureren. Het
overleg dat daarover tussen LOMARE
en de gehandicaptenorganisaties op
gang was gekomen heeft hooguit geleid
tot een stukje bewustmaking van de
vragen waarmee beide partijen zaten.
Tot dusver is het echter niet gelukt
de vragen zodanig te kanaliseren dat zij
uiteindelijk in een gezamenlijke bedding
terecht kwamen.
De behoefte is dan ook ontstaan om
anderen mee te laten denken in de
vraagpunten die hierboven zijn gesignaleerd onder het kopje 'vraagstelling'.
De vraag aan de lezer is dan ook: Wat is
uw visie op het aan de orde gestelde
probleem? Misschien ziet u oplossingen
voor enkele of misschien wel alle
vragen. Daarin zijn LOMARE en de
gehandicaptenorganisaties erg
geïnteresseerd. Uw reactie wordt dan
ook met meer dan gewone belangstelling
tegemoet gezien bij ondergetekende,
p/a Eisenhowerlaan 142, Den Haag,
opdat hij de reacties naar de betrokken
partijen kan doorspelen.

De omweg van het

woord
Het gebeurt mii minstens één keer
per iaar dat ik door alles heen zak.
Met 'alles' bedoel ik, als vliitige verbalist, op de eerste plaats de wereld
van woorden die als een enorm oerwoud woekert op een bodem waarvan op dat moment niet meer
duideliik is of het de wereld is of
ook een substraat van woorden. Want
het ene woord roept het andere op,
leunt ertegen aan en sluit er een
verbond mee. Steun vindend bii elkaar wekken zii de suggestie van een
doortimmerde werkeliikheid die op
zich zelf kan bestaan. Wat zo ernstig
en herhaaldeliik gezegd wordt, kriigt
de dichtheid van een ding. Als het
woord 'welziin', om maar een willekeurig voorbeeld te noemen, serieus
wordt uitgesproken en met enig vertoon van nobele bekommerdheid
geplaatst wordt tegenover 'welvaart',
neemt het dezelfde vlezigheid aan
en ziin wii geneigd te denken dat
welziin iets is of dat het gerealiseerd
kan worden. Maar intussen is alleen
duideliik geworden dat erover vergaderd kan worden. En zo is dat met
veel andere woorden, het meest met
de duurste, de dikste, de nobelste.
Bliikbaar is er toch 'n grens waarboven woorden, hoe dik ook, zoveel
aan soortgeliik gewicht verliezen dat
ze niet meer kunnen afdalen naar
een realiteit waaraan hun betekenis
gecontroleerd zou kunnen worden.
Zii houden ergens hoog in de lucht
elkaar in stand en vormen een verbaal heelal dat met de werkeliikheid
cocurreert' of zelfs: zit zuigen alle
andere woorden naar hun eigen vacuüm totdat dit samenvalt met de
weren ld.
De periodieke instorting van die
wereld is iets heel anders dan een
plotselinge aanval van skepsis, vitaler
en meer elementair. Zii heeft eerder
te maken met het voortaar dan met
de herfst, meer met Pasen dan met
Allerzielen. Onder een koepel van
nietszeggende woorden en vanzelfsprekend geworden dingen vandaan
breekt een elementaire werkeliikheid
door. Over die werkeliikheid spreken
soms dichters en filosofen; maar zii
hebben het in de loop van de eeuwen
al zo dikwiils gedaan, dat herhaling
van hun woorden een biidrage liikt
aan het woekerend verbalisme. Er

ziin steeds nieuwe woorden nodig
om oude ervaringen uit te spreken.
En iuist bii het uitspreken van elementaire ervaringen dreigt de kitsch.
Hierdoor worden zii onuitsprekeliik.
De onuitsprekeliikheid van zaken die
onze verwondering wekken, is niet
een gevolg van een tekort aan woorden, maar van een teveel. Onuitsprekeliik is wat verstikt wordt onder
een herhaling van woorden uit het
verleden. De taal zelf is een barrière,

Biigaande beschouwing van
dr. C. Verhoeven over de taal
die hii soms ziet als een omweg naar de sprakeloosheid:
'Als er echt iets gebeurt, hebben we niets te zeggen', werd
eerder gepubliceerd in 'De
Tiid' van 21 april '73.
Wii danken de schriiver en
de redactie van 'De Tiid' voor
de toestemming om deze beschouwing in ons blad op te
nemen.
red.

het cliché een obstakel. De meest
elementaire dingen worden onuitspreekbaar omdat zii ondergesneeuwd
ziin, ingepakt in een laag van gemakkeliik te herhalen woorden die alleen
nog verwitzen naar vroeger gebruik
van diezelfde woorden. Juist wat
zo goed gezegd is, dat het definitief
onder woorden gebracht liikt te ziin,
leent zich alleen nog voor rituele
herhaling. Spreken wordt citeren,
verwiizen naar nummers in een magaziin. 'wii betreuren dit ten zeerste',
'wii ziin diep geschokt', 'dit is voor
ons een bron van grote verheugenis',
zegt de woordvoerder, maar er is
niemand meer die bii zulke verklaringen nog aan verdriet of vreugde
kan denken.
Om de kitsch te vermiiden worden
we biina gedwongen over elementaire
ervaringen te zwiigen of erover te
spreken in een taal waarin van elke
verwiizing naar buiten en naar binnen wordt afgezien. Poëzie moet wel
tot een autonome kunst worden. Als
er nog een dichter is die over de
lente schriift, moet hii wel schriiven

over de poëzie over de lente, over
dichters die over de lente dichten.
Ziin creativiteit wordt een omweg
opgestuurd, waarvan nog nooit
iemand is teruggekeerd. Als een aap
klimt hii in de papieren bomen van
een overbodig oerwoud. Dat gebeurt
uit naam van een raffinement dat
gebouwd is uit de scherven van veel
mislukkingen en verworpen sentiment. Elke argeloze directheid leidt
tot kitsch.
Het taboe op de elementaire dingen
is biina tot een vanzelfsprekendheid
geworden. Uit vrees voor het sentiment wordt hun bestaan genegeerd,
zodat ze zich moeten verschuilen
in de tameliik obscure hoek van het
amusement. Verpakt tussen grollen,
pikanterie en stuntwerk mag daar
ook nog de lente, de moederliefde
en het verdriet ter sprake komen.
Daarbuiten wordt eindeloos verder
geknutseld aan een heelal van woorden over woorden, gestolde lava
rond een vulkaan die toch ooit gewerkt moet hebben.
Zelfs het activisme, erfgenaam van
een aloude grimmige daadkracht,
heeft ziin eigen verbalisme ontwikkeld. Weinig uitdrukkingen ziin zo
verbalistisch als de duizend maal
herhaalde stelling, dat het niet om
woorden, maar om daden gaat en
dat er eindeliik eens iets moet gebeuren. Er ziin tientallen woorden in
omloop gekomen die met een zekere
wilskrachtigheid
gehanteerd worden,
maar die betrekking hebben op daden en gebeurtenissen die nooit
hebben plaatsgevonden en ver boven
ons vermogen liggen: de maatschappit veranderen, revolutie, progressief beleid, bewust maken en zelfs:
opvoeden. (Is er ooit iemand opgevoed?) De zogenaamde mensen
van de daad ziin de grootste verbalisten geworden. Voor hen zijn woorden het middel om de illusie in stand
te houden dat de wereld volkomen
hanteerbaar is, even hanteerbaar als
de taal.
Het is een elementair genot en een
klein wonder deze wereld te zien
instorten, geruisloos als natgeworden
karton, naar buiten te kunnen kijken
zonder een mist van woorden voor
de ogen, een merel te horen zingen
zonder aan poëzie te denken, oude
dingen nieuw te zien worden zonder
een revolutionaire ingreep en zonder
begeleidend commentaar. De taal
is een omweg naar de sprakeloosheid;
als er echt iets gebeurt, hebben we
niets te zeggen.
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Boek-

besprekingen
'-OORLOGSSYNDROMEN
Meer aandacht voor 'tweede generatie'.
De kinderen van de mensen die in de
oorlog 1940-1945 vervolgd zijn, vormen
een steeds belangrijker punt van aandacht voor de hulpverlening. Het aantal
gezinnen waarin een of beide ouders
lijden aan de gevolgen van ernstige
druk tijdens de oorlog bedraagt blijkens
de aanvragen voor de wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 14.000 en per
maand komen er 500 aanvragen bij.
Hun kinderen groeien op onder
ongunstige omstandigheden: de angst
om te leven bij de ouders deelt zich
mede aan de kinderen. Deze ontwikkelen
daardoor allerlei identiteitsproblemen.
Soortgelijke verschijnselen doen zich
voor bij kinderen die in de oorlog
ondergedoken en van hun ouders
gescheiden werden. Aldus wordt gemeld
in het meinummer van het Maandblad
voor de Geestelijke Volksgezondheid.
Deze aandacht voor de tweede generatie oorlogsslachtoffers is een van de
steeds terugkerende elementen in dit
nummer dat geheel is gewijd aan het
thema van de oorlogsslachtoffers en
hun geestelijk/lichamelijk lijden.
Nadat in april/mei 1972 de voorgenomen vrijlating van de Drie van Breda
schoksgewijs veel informatie over dit
lijden had losgemaakt, probeert het
Maandblad nu in een evenwichtiger
setting de jongste inzichten en
ontwikkelingen door te geven. De
opening van het speciale Centrum '45
in Oegstgeest voor de psycho sociale
hulp aan verzets- en oorlogsslachtoffers
is mede aanleiding tot dit themanununer.

Isolement
Diverse auteurs in het MGV proberen
het oorlogsleiden uit een isolement te
halen bijvoorbeeld door het concentratiekampsyndroom te vergelijken met
gevolgen van een andersoortige zware
emotionele belasting.
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De psychiater A. Hustinx, verbonden
aan het Centum '45 stelt daartoe voor
de term KZ syndroom niet meer te
gebruiken. Om te beginnen lijkt de term
in het Nederlands veel op het KZ van
de Krankzinnigen verklaring, ten tweede
lijkt het nu alsof het bij dit syndroom
om iets nieuws gaat. Maar in feite is
het KZ-syndroom iets dat reeds lang
bestaat: een verzameling van verschijnselen die iedereen heeft die onder
extreme langdurende emotionele druk
stond. Hustinx stelt voor van het EES
syndroom te spreken - het existentioneel emotioneel stress-syndroom.
Eén van de oorsprongen van zo'n
syndroom is verlating in de vroege
jeugd, inbreuken op het menselijke
basisvertrouwen van het kind, die het
nooit te boven kan komen.

Geschikt
Hustinx wijst erop dat de mensen die
onder zo'n druk zijn opgegroeid
bepaalde karaktereigenschappen ontwikkelen die hen juist uitermate
geschikt maken om een goede verzetsman of verzetsvrouw te worden.
De spanningen uit de oorlog kwamen
daardoor nog boven op wat zij in hun
jeugd ervaren hadden.
Hun faalangst verdrongen ze na de
oorlog vaak weg met overaktiviteit werken tot ze er bij neervielen.
Kortom: Hustinx meent dat er meer
invloeden werken dan alleen die uit het
concentratiekamp. Hij beveelt ambulante (zonder opname) therapie voor
deze oorlogsslachtoffers aan met name
ook gezinstherapie, met hun eveneens
bedreigde kinderen als tweede generatie
erbij dus. Veel waarde hecht hij aan
een invaliditeitsverklaring: als de dokter
zegt dat ze niet meer hoeven te werken,
kan er eindelijk een stuk ontspanning
komen waarin ze als burger opbloeien.
Juist ook omdat leefmoeilijkheden van
deze aard niet alleen door het concentratiekamp of andere oorlogservaringen

zijn gewekt, hoeft een opvang in een
instituut als Centrum '45 niet het enige
te zijn - zo vindt dr. A. Sunier van
de Joodse Sinai-kliniek. Er zijn slachtoffers bij die beter geholpen zijn in een
algemeen psychiatrisch behandelingsinstituut. Hij pleit voor een keuze
mogelijkheid naar behoefte.
Nog verder gaan drie beroepskrachten:
T. Wibout, J. van Ravenstijn (tweede
generatie) en L. v. d. Most ten aanzien
van de hulp aan de tweede generatie.
Zij pleiten wel voor speciale aandacht
voor deze kinderen, bijvoorbeeld al
bij de huisarts, maar geen specifieke om het isoloment door de hulpverlening niet groter te maken.
Het Joodse Maatschappelijk Werk
meldt daar tegenover dat het bijzonder
moeilijk blijkt bij psychiatrische
moeilijkheden therapeuten voor de
hulpverlening te vinden.
W. L. Meijering, direkteur van het
Centrum '45 tevens verbonden aan
Amnesty International, geeft een even
koele als angstaanjagende opsomming
van landen waarin thans gemarteld
wordt en dus oorlogssyndromen
ontstaan.
De psychiater dr. H. Musaph besluit
zijn bijdrage met een soortgelijke
opmerking: er kan verwacht worden
dat bijvoorbeeld in Vietnam en Amerika
oorlogsslachtoffers aan hetzelfde
syndroom gaan lijden. Wat dat syndroom
inhoudt - dat maakt Musaph uit
literatuur en uit eigen patientenkring
duidelijk met vele voorbeelden: een
Joodse vrouw, ondergedoken geweest
in de oorlog, die sinds de kwestie van
de Drie van Breda in februari 1972
opnieuw met de angst leeft opgepakt
te worden - een hardwerkende zakenman die ineens gaat dromen van zijn
vermoorde familieleden - een vrouw
met huwelijksmoeilijkheden nu omdat
ze haar kampervaringen koste wat
kost buiten het huwelijk houdt - een
vrouw die telkens in februari een
depressie krijgt om onbewust haar in
die maand gedode vader te herdenken een demente vrouw van 81 die agressief wordt tegenover iedere niet-jood.
Of zoals nog markanter in een bijdrage
staat waaraan een kind uit de tweede
generatie meewerkte: het niet meer
kunnen werken (veel oud-kampbewoners
werken tot ze erbij neervallen) betekent
voor velen nog steeds een definitieve
selectie voor de gaskamers.

GROEPSWERK
BEJAARDEN

MET

Een bundel praktijkervaringen van
groepswerk met oudere mensen.
Oorspronkelijk verschenen onder de
titel 'Gruppenarbeit mit älteren
Menschen'. Nederlandse vertaling:
Dekker & v. d. Vegt, Nijmegen. Serie:
'Gerontologie en Geriatrie', deels,
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Het gesprek over doelstellingen, inhouden en methoden van het vormingswerk
met oudere mensen is nog maar amper
op gang gekomen. De aandacht van
de publieke opinie èn van de overheid
is tot nu toe in hoofdzaak gericht op
het scheppen van de noodzakelijke
materiële voorzieningen, zoals een
minimum inkomen, aangepaste huisvesting en adekwate verzorging en
verpleging. Er was nog weinig aandacht
voor de sociaal-kulturele aspekten van
het proces van ouder-worden en er
zijn nog erg weinig mensen, die zich
deskundig mogen noemen in het sociaalkulturele werk met ouderen, waartoe
ook het vormingswerk kan worden
gerekend.
Daarom is iedere publikatie, die kan
bijdragen tot verheldering van de doelstellingen van dit werk, die aanwijzigingen geeft hoe methodisch gehandeld
kan worden en de aandacht richt op
andere dan uitsluitend materiële
elementen van het welzijn voor ouderen,
erg welkom.
Vanuit dat gezichtspunt kan de onderhavige publikatie voor het vrijwillige
èn beroepskader in de bejaardenzorg
van groot nut zijn.
Erich Reisch schreef de eerste bijdrage
in deze bundel, getiteld 'Bejaardenvorming nu'. Hij gaat in op de vraag,
waarom dit vormingswerk nodig is, Is
het nog wel nodig voor deze groep
mensen, die niet meer kunnen en/ of
willen deelnemen aan het produktieproces. Konklusie: Ja, want er is geen
enkele reden waarom men ouderen van
het recht op vorming en ontwikkeling
zou mogen uitsluiten. Integendeel. Ook

zij hebben recht op het delen in de
kennis van eigen tijd en het deel hebben
aan de eigen tijd. Een mens kan zich
blijven ontwikkelen tot op hoge ouderdom. Kreatieve menselijke vermogens
blijven bestaan, ook al is men ouder
geworden. De dialoog tussen de verschillende generaties is onmisbaar om
de samenleving voor allen leefbaar te
doen zijn. Oudere mensen zijn pas in
staat in deze dialoog te participeren als
zij in de gelegenheid worden gesteld zich
daartoe te bekwamen.
De bijdrage van Wolfgang Schöpping
'Groepspedagogische methode als hulpmiddel tot aktivering', wijst op de
mogelijkheden van het werken met
kleine groepen.
De kleine groep geeft kansen tot zelfontplooiing, doch dan moet er wel voor
een voor dit werk gekwalificeerde
(bege)leiding worden gezorgd. Verder
bevat deze bijdrage informatie van
methodische aard. Ik ben geneigd om
te stellen, dat deze methodische noties
in het algemeen niet specifiek zijn voor
het werken met ouderen. Het is een
vooroordeel te denken, dat oudere mensen na hun 65 ste verjaardag plotseling
geheel anders zijn geworden en dat de
regels van het groepswerk op dat moment hun geldigheid zouden hebben
verloren.
Nelly Simons geeft in haar bijdrage
'Groepswerk in trefcentra voor bejaarden' o.a. een goede aanvulling op de
voorafgaande bijdrage door te attenderen op allerlei 'technische' bijzonderheden, die bij het werken met ouderen
van belang kunnen zijn: inrichten van
gebouwen en lokaliteiten, tijdsduur,
soort stoelen en tafels. ook besturen van
bejaardensociëteiten èn van dienstencentra kunnen er hun voordeel mee doen
wanneer men verbouw- of nieuwbouwplannen heeft.
De overige bijdragen in de bundel zijn
feitelijke rapportages over het werken
met bejaardengroepen in allerlei kaders:
in het verband van een bejaardensociëteit, een dienstencentrum, een
kerkelijke gemeente. Interessant zijn
ook de ervaringen, die worden opgedaan
in groepswerk met hulpbehoevende
bejaarden en in bejaardentehuizen.
Speciaal in de bejaardentehuizen zou
m.i. veel meer gebruik moeten worden
gemaakt van de mogelijkheden, die het
groepswerk biedt om de leefbaarheid
in zulk een huis te vergroten. Nog al te

veel ligt daar de nadruk op voeding,
verzorging en verpleging van de individuele bejaarde. De eenzaamheid is
er een dagelijkse gast. Het besef dat de
groep voor de enkeling een belangrijke
steun kan zijn, heeft nog onvoldoende
geleid tot het entameren van het groepswerk in deze tehuizen.
Th. F. W. Wehkamp.

DAT WORDT
TE GEK

ME

is een bundel interviews en artikelen
over de hedendaagse psychiatrie, samengesteld door G. de Bruyn.
Prof. Trimbos schrijft in zijn voorwoord
dat deze bundel 'als een tijdsdocument
kan worden gekwalificeerd'. Hij stelt:
'een heterogeen boek met zeer uiteenlopende meningen en opvattingen, die
misschien juist daardoor een beeld
van de tijd geven: pluriform, individualistisch, bewogen en onmachtig.'.
In deze kritische beschouwingen komen
we in contact met vele hedendaagse
psychiaters. Waar we enerzijds geconfronteerd worden met een aantal vaststaande theorieën en behandelingsmethoden, komen we anderzijds in
contact met mensen die van mening zijn
dat de maatschappelijke processen en
structuren de grondslag vormen van
menige psychiatrische afwijking. Tegelijk
met deze constatering voelt men een
grote onmacht om hier in de kern iets
aan te doen.
Trimbos geeft aan dat één van de weinige manieren waarop men een stuk
beïnvloeding kan bewerkstelligen is
'door te getuigen, te spreken en te
schrijven'. Hij noemt dit boek dan ook
een goed voorbeeld 'van wat men met
sociale actie in de psychische gezondheidszorg bedoelt.'
Men vindt in deze bundel zienswijzen
van onder meer Foudraine, Van Emde
Boas, Mathijsen, Milikowski, Terruwe,
Teuns, Weyel en vele anderen, die op
een zeer indringende wijze hun menin-
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gen en gevoelens naar voren brengen.
Om nogmaals met Trimbos te spreken:
'het is de vraag of het wel juist geweest
is dat de zorg voor opvallende gedragsafwijkingen die wij thans geestes'zieken'
noemen binnen het medisch systeem
opgenomen werd. De criteria voor het
psychiatrische doen en laten van de mens
zijn van sociale, culturele en ethische
aard en vragen (vaak) om een andere
dan een puur medische reactie:
Dit boek is zeer aanbevelenswaardig
voor allen die geïnteresseerd zijn in C.q.
te maken hebben met de mens in
relatie tot anderen, tot de maatschappij
en tot zichzelf. De vraag wat onder
afwijkend gedrag moet worden verstaan
en in hoeverre dit (mede) bepaald wordt
door onze eigen normen, cultuur en
gevestigde opvattingen komt hier
levensgroot naar voren.
J. S. F.
'Dat wordt me te gek' De psychiater
kritisch bekeken, artikelen en interviews
ingeleid door prof. dr. C. J. B. Trimbos.
Uitgeverij Contact N.V. Amsterdam,
1972. Prijs f 14,90.
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Toekomstdenken
en toekomstonderzoek in de
welzijnssektor

Het zojuist verschenen rapport Welzijnszorg, planning en beleidsvoering")
formuleert algemene uitgangspunten
voor de organisatie van de planning op
het terrein van de welzijnszorg. Als
kerntaak van een planningsorgaan in
deze sektor zien de opstellers van het
rapport: het stimuleren en koördineren
van het toekomstdenken en het toekomstonderzoek.
In januari 1970 bracht de kommissie
- met als voorzitter de Tilburgse
hoogleraar dr. J. Godefroy en ingesteld
door de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn - het eerste deel
van haar rapport uit onder de titel
'Toekomst, wetenschap en politiek'.
Daarin werd gepleit voor een nationale
planontwikkelingsraad ten behoeve van
het toekomstonderzoek voor de gehele
maatschappelijke ontwikkeling. Voor de
planning in de verschillende maatschappelijke sektoren werden vergelijkbare
instituten aanbevolen.
Het tweede deel van het rapport geeft
daarvan een uitwerking voor de sektor
van de welzijnszorg, die wordt gevormd
door de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. De kommissie beveelt soortgelijke instituten
ook aan voor andere terreinen, zoals het
onderwijs. Het rapport vertoont in een
aantal opzichten een duidelijke parallelliteit met het rapport van de zgn.
Kommissie-De Wolff (1970) die voorstellen deed tot het instellen van een
Raad voor de planning en een Sociaal- cultureel planbureau.
Als taken voor de Planontwikkelingsraad
voor de welzijnszorg denkt de kommissie-Godefroy aan
•• het signaleren en bewustmaken van
maatschappelijke behoeften;

•• het koördineren van de sektor-inspraak
in de nationale planraad;
•• het stimuleren van de politieke
discussies;
••het bestuderen van de konsequenties
daarvan voor de welzijnszorg.
De raad moet zo onafhankelijk mogelijk
kunnen opereren. Daarin onderscheidt
het rapport zich van het rapport-De
Wolff, dat zich vrijwel uitsluitend richtte
op de equipering van de overheid.
Immers: 'De democratisering van het
toekomstdenken, waaraan alle deskundigen moeten kunnen meewerken zowel zij die binnen het overheidsapparaat opereren als zij die in beleidsvoerende partikuliere instanties zijn
gestationeerd - vraagt om een buiten
het overheidsapparaat geplaatst orgaan'.
N.B. Exemplaren zijn tegen betaling van
f 6,15 excl. btw verkrijgbaar bij de
NRMW (tel. 070-51 21 41, toestel 134).

Het congres
197J

Het nummer van het kaderblad dat wij
u hiermede aanbieden is eigenlijk een
bijzonder nummer, anders dan u gewend
bent. Gewoonlijk gaan wij in ons kaderblad in op allerlei onderwerpen van
algemeen maatschappelijk belang. Het
nummer dat nu voor u ligt is bijna
uitsluitend gewijd aan de vereniging
zelf. En daar is alle aanleiding toe.
Niet alleen omdat er in het najaar van
1973, om precies te zijn op 27 en 28
oktober, een congres wordt gehouden,
maar ook vanwege het belang dat aan
dit congres moet worden gehecht. Er
komen nI. een aantal voorstellen aan de
orde die accentueren dat Humanitas
een andere positie is gaan innemen dan
in het recente verleden het geval was.
Er zullen op het congres een aantal
voorstellen worden behandeld, die in
nauwe relatie staan met het feit dat een
belangrijk stuk van het werk van
Humanitas buiten de directe invloedssfeer van onze vereniging is gekomen.
Wij doelen hier op de maatschappelijke
dienstverlening (a.m.w., gezinsverzorging
e.d.) die om een belangrijk deel werd
ingebracht in allerlei samenwerkingsvormen, meest van interlevensbeschouwelijke aard. Daardoor worden wij meer
dan ooit tevoren teruggeworpen op onze
andere taak, nl. die op het gebied van
de samenlevingsopbouw.
Het is hoogst noodzakelijk dat wij de
structuur van onze vereniging aanpassen
aan de eisen die het wegvallen van een
belangrijk deel van de maatschappelijke

dienstverlening en het accentueren van
onze bijdrage aan de samenlevingsopbouw, stelt.
Van nog meer belang is het dat de
gehele vereniging, voor zover als dat
mogelijk is, helpt meedenken over de
voorstellen die het hoofdbestuur aan het
congres zal voorleggen. Een middel om
dat mogelijk te maken is een kaderblad
grotendeels te wijden aan deze congresvoorstellen. Op de volgende bladzijden
vindt u dan ook het gehele pakket
voorstellen integraal weergegeven. Er
zijn een aantal belangrijke voorstellen
bij en een aantal voorstellen met een
minder ingrijpende betekenis. De voorstellen rondom organisatie en samenlevingsopbouw moeten het in ieder geval
mogelijk maken dat het hoofdbestuur
en de deelorganen, dit zijn de besturen
van gewesten en afdelingen, een flexibel
beleid terzake kunnen gaan voeren. De
motivering daarvan wordt in een
inleiding weergegeven.
Maar misschien wel het allerbelangrijkste

voorstel wat u in dit nummer kunt
aantreffen is het voorstel met betrekking
tot de doelstelling van Humanitas. Op
het vorige congres (1971) werd nl.
voorgesteld een commissie te benoemen
die nader beraad over de doelstelling
van Humanitas zou gaan voeren, Deze
commissie is inderdaad aan het werk
geweest en het rapport van deze doelstellingscommissie treft u ook in zijn
totaliteit in dit nummer aan. Het hoofdbestuur heeft het rapport van de doelstellingscommissie met de grootst mogelijke meerderheid overgenomen en gaat
het congres voorstellen de redactie van
artikel 2 van de statuten (het doelstellingsartikel) te wijzigen overeenkomstig
de commissie in het rapport heeft
gesteld.
Helaas is het zo, dat congresvoorstellen
dikwijls in een taal worden uitgedrukt,
waarvan niet gezegd kan worden dat het
tot het meest sappige nederlands mag
worden gerekend. Het staat er allemaal
nogal droog en het nodigt niet direct
tot lezen uit. Dat neemt niet weg dat
de inhoud van de congresvoorstellen
van veel belang is voor de toekomst van
onze vereniging en wij zouden u dan
ook willen uitnodigen om u door de
misschien wat droge taal heen te worstelen en kennis te nemen van de voorstellen. Wij willen u ook uitnodigen te
reageren. U kunt dit het beste doen
door uw reactie kenbaar te maken aan
het bestuur van de afdeling of gewest
waarvan u deel uitmaakt. Uw reacties
zullen zeker op prijs worden gesteld,
en kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding t.b.v. het congres.
De redactie

doelstellingscommissie in het hiernavolgende rapport voorstelt.

Doelstelling

Rapport doelstellingscommissie

Congres 1973

Het hoofdbestuur stelt het congres voor
de redactie van artikel 2 van de statuten
te wijzigen overeenkomstig hetgeen de

I. Het congres 1971 (Hoogeveen) werd
geconfronteerd met vijf amendementen
op het doelstellingsartikel van Humanitas, amendementen die op zichzelf niets
te maken hadden met het voorstel van
het hoofdbestuur, in het doelstellingsartikel met zoveel woorden de samenlevingsopbouw op te nemen naast de
maatschappelijke dienstverlening. Omdat
de amendementen moeilijk te coördineren waren en omdat de strekking van
de amendementen - de formulering
van de beginselen en achtergronden van
Humanitas - eigenlijk niet aan de orde
was, besloot het congres, het hoofdbestuur op te dragen, een commissie in
te stellen waarin alle geledingen van
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Humanitas vertegenwoordigd zouden zijn
en die de opdracht moest krijgen, het
doelstellingsartikel, mede in aanmerking
nemend de vijf amendementen, te
herschrijven. Deze commissie, bestaande
uit C. M. Swiebel, A. Hogers, E. F.
Boerlijst-Bosch, A. J. Flach, W. van
Halm, H. Nippérus, A. van Oosten, J.
Poppema, H. T. Sie Dhian Ho en A.
Stempels, heeft haar overwegingen en
conclusies in de volgende paragrafen
neergelegd.
11. De verlangens, uit de amendementen
sprekend, kunnen als volgt worden
samengevat:
1. de woorden 'waarbij in het bijzonder
wordt gedacht aan de buitenkerkelijken'
schrappen wegens het negatieve karakter van de term 'buitenkerkelijken' en
wegens de toenemende samenwerking
met andere organisaties;
2. aanduiden dat Humanitas, 'openstaat
voor buitenkerkelijken en in het algemeen voor allen die deze onderwerpen
(te weten maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw) vrij van
leerstelligheid tegemoet willen treden';
door deze formulering kan de indruk
worden weggenomen dat alleen buitenkerkelijken die onderwerpen vrij van
leerstelligheid tegemoet zouden kunnen
treden;
3. ter bereiking van een zo open mogelijke structuur de woorden 'vrij van leerstelligheid' te wijzigen in 'vrij van elke
leerstelligheid' ;
4. de woorden 'algemeen humanistisch
beginsel' schrappen, waardoor de betekenis van de betrokken zin niet zou
worden gewijzigd en onbedoelde associaties zouden worden voorkomen;
5. elke verwijzing naar een humanistisch
beginsel, naar buitenkerkelijken en
naar vrij zijn van leerstelligheid schrappen en derhalve een geheel nieuwe tekst
formuleren waarin het beginsel van
Humanitas alleen wordt aangeduid door
de woorden: ' ... staat open voor allen
die de mens en de samenleving centraal
stellen'.
111.Na uitvoerig beraad is de commissie
tot de conclusie gekomen, dat de tekst
van het geldende artikel 2 stellig voor
verbetering vatbaar is. Bij pogingen tot
verbetering moet naar de mening van
de commissie wel voor ogen worden
gehouden, dat Humanitas als vereniging
tot nu toe is gekenmerkt door een bepaalde sfeer die steeds wel iets te maken
heeft gehad met de levenshouding die
met de ruime term 'algemeen humanis-
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tisch' kan worden aangeduid. Dit is
terug te brengen op de oorspronkelijke
statuten waarin Humanitas uitdrukkelijk
een organisatie 'op humanistische grondslag' werd genoemd. Deze kwalificatie
is in de loop der jaren, overeenkomstig
een gebleken behoefte, enigszins verruimd enerzijds, enigszins nader omschreven anderzijds; aldus is men gekomen tot de formulering in het geldende
artikel 2.
Het leek de commissie niet raadzaam,
het doel-artikel zo te formuleren, dat
het passend zou zijn voor een neutrale
organisatie. Dat de toenemende samenwerking met andere organisaties het wenselijk zou maken dat Humanitas zich als
een neutrale organisatie zou opstellen,
meent de commissie te moeten bestrijden.
De meeste van die andere organisaties
zijn duidelijk levensbeschouwelijke
organisaties.
Humanitas mag zich tegenover die
andere samenwerkingsorganisaties presenteren als een organisatie met een
eigen karakter, dat door een levensbeschouwing, althans door een levenshouding die een zekere sfeer met zich
brengt, wordt gekenmerkt.
De conclusie uit deze en dergelijke
overwegingen is, dat een aanduiding
waarin een algemeen humanistische
achtergrond tot uiting komt, niet kan
worden gemist. Een term die hierop,
overeenkomstig de werkelijkheid, betrekking heeft, kan worden gebruikt bij de
formulering van het karakter dat Humanitas heeft. Een dergelijke formulering
hoort, naar de commissie meent, vooropgesteld te worden wanneer de doelstelling aan de orde is; bij de omschrijving van de doelstelling kunnen aanduidingen worden gebruikt, die de inhoud
van het algemeen humanistische karakter
der vereniging verduidelijken.
Aan de aanduiding 'buitenkerkelijken'
heeft de commissie geen behoefte. Zij
meent, dat er voldoende positiefs is te
zien in de aanduiding 'humanistisch' en
in de uitwerking daarvan zoals deze
in de omschrijving van de doelstelling
kan worden vervat. Wordt zo'n omschrijving aanvaard, dan kan ook de tot
misverstanden aanleiding gevende term
'vrij van leerstelligheid' achterwege
blijven. Met deze term is bedoeld 'vrij
van godsdienstige dogmatiek' hetgeen
met de gebezigde woorden niet ondubbelzinnig blijkt (zie par. IV, ad 3).
Alvorens een nieuwe redactie van de
doelstelling te formuleren, zal de com-

missie thans haar commentaar geven op
de amendementen die in Hoogeveen ter
tafel lagen.
IV. Hierboven is onder 11 de strekking
van de verschillende amendementen
weergegeven. De commissie heeft daaromtrent het volgende overwogen en
geconcludeerd:
Ad 1. De term 'buitenkerkelijken' kan
worden gemist. Hij wordt dan ook niet
gebruikt in het door de commissie
ontworpen artikel 2. De motieven van
de indieners van het amendement kunnen door de commissie ten dele worden
onderschreven. Het motief dat de term
een negatief karakter heeft, is voor de
commissie van voldoende gewicht om
het woord 'buitenkerkelijken' niet te
bezigen.
Ad 2. Wanneer het woord 'buitenkerkelijken' niet wordt gebruikt, komt elke
behoefte aan dit amendement te vervallen.
Ad 3. In de discussie van de commissie
bleek, dat de vraag niet zo zeer is, of er
moet worden gesproken van 'vrij van
leerstelligheid' dan wel van 'vrij van elke
leerstelligheid' .
Veeleer is het geboden, de term in zijn
eigenlijke betekenis te beschouwen,
hetgeen kan leiden tot een voorkeur
voor een andere terminologie. 'Vrij van
leerstelligheid' is op zichzelf een
paradox, omdat het vrij van leerstelligheid willen zijn op zichzelf ook iets
leerstelligs kan worden genoemd.
De bedoeling van de opstellers van de
geldende statuten moet zijn geweest, aan
te duiden dat er sprake is van een
tegemoettreden vrij van kerkelijke of
theologische dogma's. Wanneer in Nederland van dogmatiek wordt gesproken
met betrekking tot geestelijke achtergronden, spreekt het wel haast vanzelf,
dat daarmee kerkelijke dogmatiek wordt
bedoeld.
Het waarschijnlijk door een zekere drang
tot purisme ingegeven woord 'leerstelligheid' heeft deze strekking niet,
althans niet zo duidelijk.
Bedoeld is met 'vrij van leerstelligheid':
vrij van stellingen - dogma's - die hun
kracht ontlenen aan de erkenning van
een buiten de mens Zetelend gezag. Een
dergelijke van buitenaf gegeven normathiek heet met een vreemd woord
'heteronoom'. De woorden 'vrij van
leerstelligheid' kunnen dus 'vertaald'
worden als 'vrij van heteronome dogmatiek'.
Ofschoon het denkbaar is, een dergelijke

terminologie in een statutaire bepaling
te bezigen, vond de commissie dat niet
zeer aantrekkelijk. Zij meent bovendien
dat de hele aanduiding 'vrij van leerstelligheid' of woorden van een dergelijke strekking kan worden gemist, (als
het 'humanistisch beginsel' vergezeld
van een zekere uitwerking wordt voorop
gesteld).
Het is voldoende de woorden 'vrij van
leerstelligheid' te vervangen door een
verwijzing naar de geest die spreekt uit
het vooropstellen van het humanistisch
beginsel enz.
Ad 4. De commissie meent, dat het
schrappen van de woorden 'algemeen
humanistisch beginsel' wel degelijk verandering zou brengen in de betekenis
van art. 2. De betekenis wordt er nI.
vager en onduidelijker door. Het is heel
goed mogelijk te pretenderen, dat men
het 'beginsel van de menselijke persoonlijkheid enz: eerbiedigt zonder dat men
daarbij in een humanistische sfeer een sfeer die gekenmerkt wordt door
autonoom denken - de zijne zou willen
noemen. Het schrappen van de woorden
'algemeen humanistisch beginsel' zou
juist iets aan de fundamentele betekenis
van art. 2 ontnemen.
De commissie zou 'onbedoelde associaties' betreuren als hiermee bedoeld zou
zijn een neiging om Humanitas te identificeren met het Humanistisch Verbond.
Zonder zich te willen begeven in een
beoordeling van de merites van het
Humanistisch Verbond meent de commissie te mogen zeggen, dat het functioneren van Humanitas duidelijk genoeg
maakt, dat de vereniging Humanitas iets
anders is dan het Humanistisch Verbond.
Waar niettemin verwarring dreigt te
ontstaan, zal het op de weg van de
leden, de functionarissen en de bestuursorganen van Humanitas liggen,
duidelijk te maken dat Humanitas en
Humanistisch Verbond twee organisaties
van verschillende soort met verschillende
doelstellingen zijn, al kunnen er bijv.
wat betreft het ledenbestand en ook
wat betreft bepaalde activiteiten raakpunten zijn. De kans op verwarring waar iets tegen te doen is - mag Humanitas er niet van weerhouden, in haar
statuten te zeggen, uit welke sfeer zij
voortkomt en in welke sfeer zij tracht
te functioneren.
Dit alles overwegende, heeft de commissie gemeend, in het door haar ontworpen artikel 2 voorop te moeten
stellen, dat Humanitas uitgaat van het

humanistisch - en niet enig ander 'beginsel van medemenselijkheid en
eerbieding van de menselijke persoonlijkheid ... enz:.
Ad 5. Gezien hetgeen ad 4 stelt, kan de
commissie geen instemming betuigen
met het hier bedoelde amendement Een
bijkomende overweging om te ontraden,
het doelstellingsartikel in de trant van
dit amendement te redigeren, is dat het
beeld van 'de mens en de samenleving
centraal stellen' allerminst duidelijk is.
Het is mogelijk, de mens centraal te
stellen; het is ook mogelijk de samenleving centraal te stelIen. Maar beide
tegelijk centraal stellen is een aanduiding
die niet aan de eisen van logica voldoet
en die daardoor een belemmering vormt
voor goed begrip.
V. De commissie stelt voor, de volgende
nieuwe redactie van art. 2 aan het
congres voor te leggen:

Artikel 2
~. Uitgaande van het humanistisch beginsel van medemenselijkheid
en eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht op en de plicht tot
zelfbestemming en zelfontplooiing voor
ieder mens, stelt de vereniging zich ten
doel het verrichten van maatschappelijke
dienstverlening in de ruimste zin en het
leveren van bijdragen tot opbouw van
de samenleving;
2. De vereniging staat daarbij op het
standpunt dat
a) haar activiteiten behoren te worden
gedragen door een in gemeenschapszin
wortelend besef van verantwoordelijkheid zowel voor het lot van de naaste
als voor het welzijn van de samenleving.
b. zij in de praktijk van haar activiteiten
een overwegende plaats toekent aan het
ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef, niet alleen met betrekking tot de
eigen levensvervulling, maar ook ten
opzichte van de groepen waarvan de
mens deel uitmaakt;
c. zij in haar activiteiten openstaat voor
al diegenen die in de geest van dit
artikel willen werken ten dienste van
mens en samenleving.

tegelijk met het formuleren van de
doelstelling ook het karakter van de
vereniging aanduiden.
De doelstelling krijgt immers pas haar
volIe betekenis wanneer duidelijk wordt
uit welke gezindheid zij voortkomt.
Daarom leek het de commissie logisch en
dus dienstig, het algemeen geformuleerde uitgangspunt voorop te stelIen.
Het in de eerste zin van het ontwerp
genoemde beginsel kan eventueel ook
door anderen het hunne worden genoemd, maar krijgt een andere kleur
tegen een andere achtergrond. Vandaar
dat de behoefte werd gevoeld, het beginsel als 'humanistisch' te kwalificeren
(zie ook wat hierboven onder IV ad 4
is betoogd).
De meer inhoudelijke aanduiding van
het beginsel is uit het geldende art. 2
overgenomen, met uitzondering van de
woorden 'zij het binnen de grenzen door
het belang van de gemeenschap getrokken'. Wat deze woorden willen aanduiden wordt teruggevonden in het ontworpen tweede lid onder a, welke zinsnede ook uit het geldende art. 2 is
overgenomen; in het geldende artikel zijn
de in het ontwerp achterwege gelaten
woorden dan ook overbodig.
Het onder b in het ontworpen tweede
lid gestelde is eveneens uit het geldende
artikel overgenomen, behoudens de
vervanging van 'aankweken' door 'ontwikkelen', welke laatste term verkieselijker is omdat hij meer omvat.
Wat in het geldende artikel 2 in het
tweede lid onder c is gesteld had zin,
toen alIeen maatschappelijke dienstverlening het expliciet aangeduide doel
der vereniging was. Het onder c gestelde
had al geschrapt kunnen worden toen
'het leveren van bijdragen tot opbouw
van de samenleving' in de doelstelling
werd opgenomen. Dat schrappen is toen
verzuimd; het kan bij de beschrijving
van art. 2 alsnog worden verricht.
Naar aanleiding van het hierboven onder
IV ad 3 gestelde zij verwezen voor een
toelichting op hetgeen in lid 2 onder c
is geformuleerd.
De commissie.

VI. De commissie heeft gemeend, bij
het ontwerpen van een nieuw artikel 2
niet meer in de geldende tekst te moeten
veranderen dan in samenhang met de
amendementen geboden leek. Naar de
mening van de commissie moet artikel 2
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Minderheidsstandpunt
van het
commissielid
de heer
J. Poppema
Minderheidsstandpunt der doelstellingscommissie met betrekking tot het ontwerp-artikel 2, Ie lid van de statuten
van Humanitas: artikel 2 worde aldus
gelezen:
Ie lid 'Uitgaande van het beginsel van
medemenselijkheid en eerbiediging der
menselijke persoonlijkheid •... enz.• het
navolgende (Ie en 2e lid) overeenkomstig
de nieuwe redactie der doelstellingscommissie.
Toelichting
a. De beginselen van medemenselijkheid
en eerbiediging der menselijke persoonlijkheid en de erkenning van het recht
op en de plicht tot zelfbestemrning en
zelfontplooiing voor ieder mens in
sociale verbanden is o.i. niet een monopolie te achten van het humanisme. In
'motief en functie' zegt onze ere-voor-

r

Organisatie en
samenlevings-

"\

opbouw
Congres 1973

Inleiding
De voorgeschiedenis van de voorstellen
met betrekking tot de organisatie van
Humanitas begint reeds in 1967. Op het
congres dat in dat jaar werd gehouden
kreeg het hoofdbestuur de opdracht een
onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid van wijziging in de structuur
van de vereniging. Het hoofdbestuur
riep daarop de Werkgroep Organisatie
in het leven en deze werkgroep bracht
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zitter mr. dr. J. in 't Veld het aldus:
'Deze op de mens rustende dubbele
verantwoordelijkheid vindt men eveneens
terug in andere levensopvattingen en
geloofsovertuigingen (blz. 151-164).
b. Deze levensopvattingen, deze geloofsovertuigingen en deze humanistische
levenshouding binden ons als leden in
één vereniging, Humanitas samen, en
scheiden ons tegelijkertijd van de onder
meer traditionele kaders.
Als zodanig kan onze vereniging zich
presenteren als een landelijke organisatie,
met een zo open mogelijke doelstelling,
die een bredere structuur mogelijk
maakt.
c. Mede overeenkomstig een gebleken
behoefte leidt een herformulering van
de principiële grondslagen onzer vereniging thans opnieuw tot een verruiming
van haar kwalificatie, die de ideële
doelstelling: een gezonde samenleving
niet aantast, als het woord 'humanistische' komt te vervallen, zelfs eerder
leidt tot een verrijking en verdieping
daarvan, in overeenstemming met de
levenshouding van Humanitas: de sfeer
van waaruit zij is voortgekomen en van
waaruit zij in de toekomst langs nieuwe
wegen zal trachten te functioneren.
via een aantal stappen, o,a. via het
congres '69 toen een interimrapport
werd uitgebracht, en in 1970 op het
buitengewoon congres toen een herziene
opdracht aan de werkgroep werd gegeven, uitvoerig verslag uit van zijn werkzaamheden in het in mei 1971 verschenen organisatierapport.
De werkgroep organisatie zette in de inleiding tot het rapport uiteen hoe het
komt dat vier jaar nodig waren om tot
dit resultaat te komen. Snelle veranderingen in de opvattingen over de structuur van de maatschappelijke dienstverlening, vooral met betrekking tot de
samenwerking van organisaties en instellingen die tot dan toe onafhankelijk
van elkaar hadden gewerkt, met daarnaast de vraag hoe vorm gegeven zou
kunnen worden aan taken op het gebied
van de samenlevingsopbouw, confronteerden de werkgroepen met een hoeveelheid 'nieuwe feiten'. die een snelle
totstandkoming van het rapport in de
weg stonden. Ditzelfde verschijnsel van
veranderingen en 'nieuwe feiten' vermengd met nog andere onzekerheden
met name betreffende de vraag of en
zo ja op welke wijze de taak van Hu-

manitas op het gebied van de samenlevingsopbouw gestalte kan krijgen, doet
zich ook heden nog voor.
In de discussie over het organisatierapport, die in eerste instantie vooral
op het congres van het najaar 1971
(voortgezet in januari 1972) tot een
hoogtepunt voerden, kwam overduidelijk
tot uitdrukking dat de situatie nog te
diffuus was om reeds tot een definitieve
besluitvorming te komen.
Op dit congres werd besloten de discussie rond het organisatierapport voort
te zetten en zo mogelijk meer definitieve
maatregelen te treffen op het volgende
congres dat in 1973 gehouden zou worden.
Thans schrijven wij 1973 en wij dienen
ons af te vragen of de situatie inmiddels
zodanig duidelijk is geworden, dat reeds
besluiten omtrent de structuur van
Humanitas genomen kunnen worden.
Een belangrijk punt bij de beoordeling
daarvan is de door het hoofdbestuur
georganiseerde conferentie op 2 en 3
maart van dit jaar. In totaal 103 personen namen aan de beraadslagingen op
deze conferentie deel. Er werd geanimeerd gediscussieerd en deelnemers aan
de conferentie spraken dan ook als hun
oordeel uit dat van een geslaagd geheel
gesproken kon worden.
Desondanks bracht deze conferentie ons
niet geheel en al uit de onzekerheden
voor wat betreft de inhoud die Humanitas wil geven aan het begrip samenlevingsopbouw en uiteraard dus ook niet
aan de organisatorische vorm waarin die
activiteiten gegoten dienen te worden.
Overigens dient te worden opgemerkt
dat de deelnemers aan de conferentie
uitsluitend namens zichzelf aan de discussies deelnamen en niet aanwezig
waren krachtens enig mandaat.
Eigenlijk wensten de conferentiedeelnemers een experimentele fase, waarbinnen voor diverse vormen van samenlevingsopbouw ruimte zou moeten zijn.
Welke zijn nu die verschillende vormen
van samenlevingsopbouw. Hier veroorloven wij ons te citeren uit de beschrijvingsbrief voor de conferentie:
'I: Samenlevingsopbouw richt zich op
een fundamentele democratisering van
de samenleving. Dit betekent: het zo
groot mogelijke mate deelnemen aan en
betrokken zijn van de bevolking bij de
vormgeving van het eigen woon- en
leefmilieu. Dit uitgangspunt heeft consequenties voor al die verbanden, waarin
de mens samenleeft en samenwerkt met

d1lderen, zoals het gezinsverband,
schoolverband, werkverband, verenigingsorganisatie ... om het hier maar bij
te laten.
Toelichting: Deze opvatting houdt in
dat Humanitas werkt aan een verandering van de huidige samenleving, waarin
vele mensen ondergeschikt zijn aan
anderen. De 'humane' samenleving is volgens deze mening - die samenleving,
waarin de mensen gelijkwaardig samenwerken.'
Een andere mening is:
'II: Vanuit de huidige doelstelling van
Humanitas worden bijdragen geleverd
aan de opbouw van een samenleving,
waarin de bevolking zoveel mogelijk
haar welzijn naar eigen inzichten kan
behartigen.
Humanitas levert zijn bijdrage aan deze
samenlevingsopbouw vanuit zijn traditionele verantwoordelijkheid: helpen bij
het oplossen van sociale problemen.
Toelichting: Deze tweede omschrijving
is beperkter van inhoud. De samenlevingsopbouw in deze zin richt zich op
het terrein dat in het verlengde ligt van
de maatschappelijke dienstverlening:
inzet van de vereniging (mèt haar leden)
om de medemens te helpen ... zichzelf te
helpen. Dit vraagt vanuit Humanitas:
mensen motiveren en stimuleren; opvangen en vertalen van signalen uit de
samenleving; werven, vormen en coachen
van vrijwilligers; het voeren van actie
tegen ondemocratische en onmenselijke
toestanden.'
Tot zover de standpunten zoals die op
de conferentie aan de orde kwamen.
Aan het slot van de conferentie werd
over de identiteit van Humantas een
opiniepeiling gehouden met het volgende
resultaat:
- 15 deelnemers zijn vóór het standpunt
dat alleen op fundamentele democratie
gerichte activiteiten in het kader van
de samenlevingsopbouw legitiem zijn;
- 12 deelnemers willen alleen activiteiten volgens het standpunt 11 (zie hiervoor) toestaan;
- en 56 deelnemers achten beide vormen van activiteiten naast elkaar mogelijk, althans gedurende een experimentele fase.
Behalve tijdens de conferentie van 2 en
3 maart van dit jaar werd ook op andere
wijze door allerlei kaders van de vereniging gediscussieerd over de nieuwe
taken.
Vele bijeenkomsten van gewestelijke
raden waren b.v. aan dit onderwerp

gewijd.
Het gewest Friesland belegde een aparte
conferentie, waar ongeveer dezelfde
resultaten uit naar voren kwamen als
uit de landelijke conferentie.
In Noord-Holland werd een enquête
gehouden onder de leden en bestuursleden. De resultaten van deze enquête,
die als nogal negatief gekwalificeerd
moeten worden, riepen heel wat discussies op.
Ook afdelingsbesturen overal in het land
hebben hun gedachten laten gaan rond
de diverse mogelijkheden en daarbij het
organisatierapport besproken. dit alles
echter zonder dat al deze discussies voorzover wij hebben kunnen nagaan hebben geleid tot reeds duidelijk omlijnde standpunten.
Al met al zijn we daarom van mening,
dat er nog te veel onduidelijkheid is
over de mogelijkheden op het gebied
van de samenlevingsopbouw (inhoudelijk) en de taak van Humanitas daarin,
zodat nog niet de mogelijkheid bestond
allerlei vragen rond de organisatie (gekoppeld aan inhoudelijke vragen) te
formuleren. Wij achten het daarom prematuur het congres nu al te vragen om
verregaande uitspraken.
De situatie warin wij verkeren heeft
inderdaad nog teveel onzekerheden in
zich om met beslistheid, voor wat de
structuur van onze vereniging betreft,
reeds nu een bepaalde weg te kiezen.
Daarbij komt, dat de taken die Humanitas nog vervult op het terrein van de
maatschappelijke dienstverlening, vooralsnog het best kunnen worden verricht
vanuit de bestaande kaders, zodat ook
vandaar uit geen argument ontleend kan
worden tot definitieve structuurwijziging

nu.

De discussie en het denken over samenlevingsopbouw in het kader van Humanitas dienen te worden voortgezet, maar
nu aangevuld met meer systematisch
opgezet werken en experimenteren.
Dit is, in het kort gezegd, de conclusie
die zich aan ons opdringt na kennisneming van al datgene wat daarover
binnen de vereniging werd gezegd.
Daarmede staan wij voor de vraag wat
de inhoud moet zijn van een experimentele fase. Omtrent dat punt doen wij het
congres een aantal voorstellen.
Bij het formuleren van deze voorstellen
is rekening gehouden met het voorafgaand beraad met de gewestelijke beituren op 12 mei 1973 en met de verschillende functionarissen op gewestelijk

en landelijk niveau.
Dit beraad vond plaats op grond van
een discussienota over mogelijke uitgangspunten, onder meer deze dat
geëxperimenteerd zou moeten worden
met plaats en functie van de gewesten
en dat een landelijk platform als beleidsgroep van bestuursleden zou moeten
worden gevormd. Met name deze uitgangspunten bleken aanzienlijke weerstand te ontmoeten.
Het hoofdbestuur heeft daarop besloten,
gehoord de beraadslagingen van de gewesten en van de betrokken functionarissen, congresbesluiten te formuleren, die
in belangrijke mate losstaan van die
uitgangspunten, maar met handhaving
van het ook in diverse andere discussies
gelanceerde idee van een 'experimentele
fase'.
Deze congresvoorstellen betreffen de
volgende onderwerpen:
a) interprovinciale samenwerking;
b) de instelling van een begeleidingsraad
samenlevingsopbouw;
c) het maken van werkafspraken tussen
hoofdbestuur enerzijds en gewesten en
grootstedelijke afdelingen anderzijds
betreffende de inzet van functionarissen;
d) het bevorderen van participatie vanuit
de deelorganen in het hoofdbestuur.
Ieder voorstel gaat nog vergezeld van
een motivering.
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Interprovinciale
samenwerking
Het congres van Humanitas, draagt het
hoofdbestuur op te bevorderen, dat er
binnen de vereniging zodanige functioneel bepaalde intergewestelijke samenwerkingen tot stand komen, dat optimale
werksituaties ontstaan, die mede de
serviceverlening aan de afdelingen en de
gewesten ten goede komen en een
adequate aanpassing van de subsidiemogelijkheden wordt bereikt.
De terzake tussen gewesten gemaakte
afspraken worden van kracht na goedkeuring door het hoofdbestuur, gehoord
de verenigingsraad.
Toelichting
Uiteraard moeten betrokkenen bij het
zowel geografische gegevens als gegevens
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tot stand komen van deze samenwerking
over het functionarissenbestand van
Humanitas als ook die over de algemene
ontwikkelingen zoveel mogelijk in aanmerking nemen.
Met bovengeformuleerd congresvoorstel
wordt het volgende beoogd:
- Teamvorming van gewestelijke functionarissen moet zoveel mogelijk worden
bevorderd waardoor o.a de bezwaren
verbonden aan eenmansposten worden
vermeden.
- De mogelijkheid wordt geopend de
verschillende kwaliteiten van functionarissen, binnen een groter gebied dan de
eigen provincie, aan het werk van Humanitas dienstbaar te maken.
- De mogelijkheid wordt geopend verschillende werkzaamheden en taken
binnen een groter gebied dan één provincie te bundelen, waarbij het niet uitgesloten behoeft te zijn voor bepaalde
doeleinden (b.v. administratie, gezamenlijke projecten) te komen tot vorming
van districten die meerdere gewesten
omvatten.

Begeleidingsraad
samenlevingsopbouw
Het congres van Humanitas draagt het
hoofdbestuur op om vóór 1 januari 1974
een Begeleidingsraad Samenlevingsopbouw in te stellen met als taak:
A. het zich bezinnen op het formuleren
van uitgangspunten en doeleinden van
samenlevingsopbouw in het kader van
Humanitas;
B. het met betrekking tot de samenlevingsopbouw geven van advies, gevraagd en ongevraagd, aan afdelingen,
gewesten en hoofdbestuur, over het opzetten van projecten en de uitvoering
daarvan op plaatselijk/regionaal, provinciaal en landelijk niveau;
C. het geven van advies met betrekking
tot de structurering van de samenwerking met andere organisaties en groepen
waarmede Humanitas op basis van zijn
doelstelling verbindingen kan aangaan
en waarbij Humanitas deze organisaties
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dienstbaar kan zijn zowel op het personele als op het materiële vlak.
De Begeleidingsraad dient gedurende
een experimentele periode van twee
jaar zijn werkzaamheden te verrichten en
zal rapporteren omtrent werkwijze en
bevindingen aan het hoofdbestuur van
Humanitas, in welk rapport tevens aanbevelingen kunnen worden gedaan omtrent het in het vervolg te voeren beleid.
Het hoofdbestuur zal reportage en aanbevelingen op het congres 1975 van
Humanitas aan de orde stellen.
De Begeleidingsraad zal zoveel mogelijk
een afspiegeling dienen te zijn van de
verschillende geledingen van de vereniging.
De Begeleidingsraad kan zich doen bijstaan door externe adviseurs.
Toelichting
In de inleiding is reeds voldoende het
waarom van dit voorstel naar voren
gebracht. Kortheidshalve herhalen wij
hier enige motieven.
- De in de vereniging gevoelde behoefte
om een experimentele fase te beginnen
met het oog op de eisen die de goeddeels nieuwe taakstelling aan Humanitas
zal stellen.
- De noodzaak van de instelling van
een 'raad' die - los van allerlei andere
verenigingsbeslommeringen - zich
expliciet bezig kan houden met fundamentele opinievorming rond het onderwerp samenlevingsopbouw.
De wenselijkheid van het bevorderen
van coördinatie tussen het denken en
doen van afdelingen, gewesten en hoofdbestuur.
De noodzaak van het stimuleren en
kritisch begeleiden van projecten en
experimenteren op het gebied van de
samenlevingsopbouw door een 'raad',
waarin kennis van de verschillende
geledingen bijeen is.

Werkafspraken tussen
gewesten en hoofdbestuur
Het congres van Humanitas draagt het
hoofdbestuur op om de bijdrage van

functionarissen aan de werkzaamheden
in het kader van landelijke taken van
samenlevingsopbouw door middel van
schriftelijke werkafspraken met de afzonderlijke besturen van gewesten en
grootstedelijke afdelingen van de vereniging tot stand te brengen. Deze werkafspraken zullen in nauw overleg met de
functionarissen moeten worden geformuleerd. Hierbij dient te worden uitgegaan van de wenselijkheid, dat de
minimale bijdrage in tijd neer komt op
gemiddeld twee volledige werkdagen per
maand per functionaris.
Toelichting
De beperkte mankracht, die de vereniging landelijk zowel als gewestelijk ter
beschikking staat met betrekking tot de
werkzaamheden op het terrein van het
leveren van een bijdrage aan de samenlevingsopbouw en de zeer ongelijke territoriale verdeling van die mankracht
over het gehele werkgebied maakt het
noodzakelijk om optimaal door middel
van nauwe samenwerking met alle betrokken functionarissen te gaan opereren.
Vooral wordt in dit verband gedacht
aan de gemeenschappelijke verdieping
en uitwerking van een aantal concrete
taken op het terrein van de samenlevingsopbouw alsmede aan het leveren
van een bijdrage aan het te voeren landelijke beleid b.v. via de voorgestelde
landelijke begeleidingsraad.
Daarnaast zal het wellicht mogelijk worden om een beroep op ondersteuning
van plaatselijke activiteiten te honoreren,
die anders of door gebrek aan mankracht of door gebrek aan een bepaalde
deskundigheid niet mogelijk zouden zijn.
Daar een en ander een groter beroep op
het 'gemeenschappelijk' functioneren van
de landelijke en gewestelijke medewerkers zal doen, is het gewenst om hieromtrent tot duidelijke schriftelijke afspraken met de betrokken besturen en .
functionarissen te komen.
Hierdoor zal dan tevens tegemoet kunnen worden gekomen aan het nadeel van
de te grote vrijblijvendheid, die als
kenmerkend werd beschouwd ten aanzien van het gemeenschappelijk overleg
in het verleden.

Kandidaatstelling
hoofdbestuur
Het congres van Humanitas overwegende
dat een goede functionering van het
hoofdbestuur kan worden bevorderd door
participatie van leden met goede contacten in provinciale, regionale en plaatselijke deelorganen, draagt het hoofdbestuur op voor het in 1975 te houden
congres voorstellen uit te werken, die
ertoe kunnen leiden dat bij de kandidaatstelling voor het hoofdbestuur alle
deelorganen der vereniging actief worden betrokken.
Toelichting
In verband met de voorgenomen aanpak
van nieuwe taken lijkt het eens te meer
gewenst, dat uit de kring der organen
die deze taken uitvoeren, een inbreng
wordt gegeven bij de beleidsbepaling in
het hoofdbestuur.
De enkele bevoegdheid van afdelingen,
om kandidaten voor het hoofdbestuur te
stellen, heeft deze inbreng in onvoldoende mate kunnen verzekeren. De
afdelingen maakten van dit recht zo
weinig gebruik, dat in het verleden ook
aan het hoofdbestuur de bevoegdheid tot
het stellen van kandidaten is gegeven.
Deze uitbreiding van mogelijkheden
heeft de procedure vereenvoudigd, maar
heeft als zodanig uiteraard niet geleid
tot voldoende gespreide inbreng uit de
kring van de deelorganen. Dit temeer
niet omdat gewesten tot dusverre niet
bevoegd zijn kandidaten voor het hoofdbestuur te stellen. De inbreng van deelorganen in het hoofdbestuur is tot dusverre betrekkelijk toevallig. Mede door
de afstand tot de gebruikelijke vergaderplaatsen in de 'randstad' is het lidmaatschap van het hoofdbestuur voor personen in andere delen van het land bezwaarlijk. Toch meent het hoofdbestuur
de inbreng van althans enkele leden
met bestuurlijke banden buiten de
'randstad' niet te kunnen missen.
Door de algemeen gestelde opdracht zou
het hoofdbestuur verplicht willen worden
te zoeken naar mogelijkheden om deze
inbreng te verkrijgen. Wellicht kan de
interprovinciale samenwerking ertoe
leiden, dat de hierbij betrokken gewesten
gezamenlijk kandidaten voor het hoofdbestuur gaan stellen.

Delegatie
bevoegdheden
congres aan
verenigingsraad

Congres 1973
Het congres van Humanitas besluit voor
een periode ingaande 1 november 1973
en eindigende 1 mei 1975 zijn bevoegdheid bedoeld in artikel 23, eerste lid
onder e, te delegeren voorzover dit voor
een slagvaardig beleid op het terrein van
de maatschappelijke dienstverlening en
samenlevingsopbouw noodzakelijk is.
Toelichting
Een besluit van eenzelfde strekking werd
ook genomen op het congres 1971,
echter met een beperkte werkingsduur
(zie artikel 23 lid 3 van de statuten)".
Het is derhalve voor het toekennen van
bevoegdheden a~n de verenigingsraad
noodzakelijk wederom met beperkte
werkingsduur een dergelijk besluit te
nemen.
" Artikel 23, lid 3 luidt:
'Het Congres kan zijn bevoegdheden
genoemd in het eerste lid van dit artikel
onder e, voor een periode van maximaal
anderhalf jaar delegeren aan de Verenigingsraad. Aan deze delegatie kunnen
door het Congres voorwaarden worden
verbonden.'

Verenigingsperiodieken

Het hoofdbestuur vraagt zich af in
hoeverre het nog langer gewenst is de
scheiding tussen het ledenorgaan 'Van
Mens tot Mens' en het Kaderblad te
handhaven. Nu de doelstelling van
Humanitas op het terrein van de samenlevingsopbouw meer op de voorgrond
treedt zal een meer intensief contact
mede middels een verenigingsorgaan
noodzakelijk zijn. Het onderscheid tussen
een ledenorgaan en een kaderblad lijkt
ons daarbij niet meer zo relevant. Een
eventuele samenvoeging van de beide
periodieken en de verhoging van de
frequentie van verschijnen tot eens per
maand lijkt een aantrekkelijk alternatief
maar kan aanzienlijke implicaties hebben
vooral op het financiële vlak. Mede om
deze reden doen wij het congres dit
voorstel onder een zeker voorbehoud en
om tevens mogelijk te maken dat het
congres zich principieel uitspreekt over
de grote lijnen van het terzake te voeren
beleid.
Uiteraard zal, alvorens een eventueel
besluit genomen kan worden, de verenigingsraad om advies worden gevraagd
en zal met dit advies ernstig rekening
worden gehouden bij de formulering van
een definitief besluit. Het congresvoorstel
luidt aldus:
'Het congres van Humanitas, machtigt
het hoofdbestuur besluiten te nemen tot
samenvoeging van de beide verenigingsorganen (Van Mens tot Mens en Humanitas) of tot andere zodanige wijzigingen
als nodig om beide organen dienstbaar
te laten blijven aan het doel van de
vereniging, zulks met inachtneming van
financiële en andere implicaties.
Het congres draagt het hoofdbestuur
op de verenigingsraad advies te vragen
omtrent de onderhavige materie.
Dit verzoek om advies zal tenminste
twee maanden voor de datum van behandeling in de verenigingsraad aan de
besturen van de afdelingen kenbaar
gemaakt worden.'

Congres 1973
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Doorrijden

maar
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Als wij even onze (wel)vaart ingehouden hadden
als wij Joop nu eens zijn zin gegeven hadden
als wij dus de accijns op benzine verhoogd hadden
ja dan hadden we dit jaar onder andere:
t 5.500.000,- meer aan gezinsverzorging en
gezinshulp
t 1.600.000,- meer aan de bureaus voor levens- en
gezinsvragen
t 1.450.000,- meer aan maatschappelijk werk ten
behoeve van gehandicapten
t 1.820.000,- meer aan jeugd- en jongerenwerk
t 930.000,- meer aan samenlevingsopbouw
t 500.000,- meer aan opbouwwerk in bijzondere
situaties
t 150.000,- meer aan algemeen maatschappelijk
werk en organen van samenwerking
kunnen besteden.
Maar wie zijn wij?
Wie zijn verdomme die wij!
Uylskuikens!

Uitbreiding
hoofd-

bestuur

Samenwerking van de
landelijke
samenwerkingsorganen
J. Terlouw

Congres 1973

Het congres van Humanitas besluit
artikel 40 lid 1 en 3 van het huishoudelijk reglement der vereniging als volgt te
wijzigen:
lid 1: Het hoofdbestuur bestaat uit ten
hoogste vijftien leden.
lid 3: Om de twee jaren treden zeven
of, voorzover nodig, acht bestuursleden
af, voorzover zij vier jaren zitting in het
bestuur hebben. Zij zijn terstond herkiesbaar.
Toelichting
Deze wijziging van het huishoudelijk
reglement is noodzakelijk wegens uitbreiding van taken van het hoofdbestuur
als geheel en van de hoofdbestuursleden afzonderlijk. Bovendien komt het
tegemoet aan de uitdrukkelijke wens
van het hoofdbestuur meer dan tot op
heden een participatie vanuit de regio's
in het hoofdbestuur mogelijk te maken.
Uiteraard is het de bedoeling de extra
zetels te laten bezetten door representanten uit de verschillende regio's.

Eind juni 1973 mocht de notaris - met
het verlijden van de statuten - een
streep zetten onder de werkzaamheden
van enkele jaren.
De landelijke samenwerkingsorganenhebben zich in die tijd bezonnen op de
noodzaak van bundeling van bepaalde
werkzaamheden, hebben zich erop beraden hoe deze werkzaamheden in structuur gebracht moeten worden en hebben
zich erover uitgesproken, dat gestreefd
zou moeten worden naar een breder
verband van serviceverlening.
Dit alles is nu vastgelegd in statuten
van een (tijdelijke) stichting, die o.a.
tot taak krijgt het definitieve orgaan
per 1 januari 1974 voor te bereiden.
Het ontwikkelingsproces, waarin de
landelijke samenwerkingsorganen gewikkeld zijn, is nog gaande en laat zich
daarom moeilijk analyseren. Enkele grote
lijnen zijn wel te ontdekken en zijn
zeker een bespreking waard. Het is niet'
mijn bedoeling te komen tot een analyse
van de stormachtige ontwikkeling, die
de samenwerking bevorderde tussen
instellingen voor dienstverlening op

HET CONFERENTIEDEEL
TIJDENS HET CONGRES 1973
In het conferentiedeel van het
congres zal speciale aandacht
gegeven worden aan bepaalde
vragen waarvoor de vereniging
gesteld is en zal worden.
Deze vragen hebben betrekking
op de te kiezen activiteiten en de
voorwaarden die nodig zijn om
die te realiseren.
Een commissie is het conferentiedeel aan het voorbereiden en wil
de discussiestof op een aantrekkelijke manier aanbieden. Gehoopt
wordt hiermee te bereiken dat
de aandacht van de congresgangers op de congresvoorstellen
worden toegespitst.

plaatselijk, regionaal en provincionaal
niveau.
Wat de oorzaak daarvan ook geweest
moge zijn: deze ontwikkeling liet uiteraard, ook het landelijk niveau niet onberoerd.
De landelijke samenwerkingsorganen
hebben hun taken op de juiste wijze
opgevat en zijn, na enkele jaren voorbereiding, gekomen tot één gezamenlijk
antwoord op vragen die in een streven
naar doelmatigheid en doeltreffendheid
vanuit de samenwerkingsprojecten in
het land opkwamen. Dit gezamenlijk
zoeken naar een gezamenlijk antwoord
was het aarzelende begin.
Tegen de aanvankelijke verwachtingen
in werd al spoedig duidelijk, dat een
nieuw gemeenschappelijk orgaan niet
zonder meer zou kunnen rekenen op het
vertrouwen en de 'goodwill' vanuit deal dan niet gebundelde - achterlanden
van de verschillende landelijke levensbeschouwelijke samenwerkings-organen.
De relatie tot de provinciale en plaatselijk/regionale instellingen zou moeten
berusten op zakelijke afspraken.
Voor een beter begrip van de'stuatie
is het nuttig te weten, dat de relatie
tussen de landelijke samenwerkingsorganen en hun deelorganen tot nu toe op
twee wijzen kon worden getypeerd:
hetzij als 'koepelorgaan' d.w.z. bundeling
van de (service aan de) deelorganen
binnen één landelijk verband, zonder
dat de gezamenlijke besluitvorming
bindend is voor de deelorganen; hetzij
als 'beheersorgaan' d.w.z. een organisatie waarin de besluitvorming bindend
is voor de deelorganen (Humanitas).
Het nieuwe landelijke orgaan is geen
van tweeën. Het is meer een bundeling
van bepaalde deskundigheden (op het
gebied van het algemeen maatschappelijk
werk) met het doel deze zo effectief
mogelijk aan de uitvoerende instellingen
ten goede te laten komen.
Het nieuwe orgaan gaat er daarbij
vanuit, dat de serviceverlening één
geheel moet zijn en gericht moet zijn op
de organen, die de rechtstreekse dienstverlening aan het publiek verzorgen.
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Er valt dus geen duidelijk onderscheid
te maken tussen landelijke en provinciale dienstverlening. Wel zal er een
taakverdeling moeten komen op basis
van overleg tussen het nieuwe landelijke
orgaan en de provinciale organen.
Welke problematiek met een dergelijke
taakverdeling kan samenhangen, komt
o.a. tot uitdrukking in het artikel van
provinciale structurering (elders in dit
blad).
Een algemeen uitgangspunt vormt de
stelling: wat provinciaal kàn gebeuren
moet daar gebeuren.
Om een goede relatie te krijgen met de
instellingen waarvoor de service bedoeld
is, zal men een zodanige structuur moeten ontwikkelen, dat de plaatselijk/
regionale instellingen - hetzij direct,
hetzij indirect via het provinciaal niveau
- mee beslissen over het (landelijk)
beleid.
Op dit punt is de ontwikkeling, die
gaande is in de richting van een landelijk
verband van instellingen interessant.
Als een zodanig verband, gevormd door
en uit de plaatselijk/regionale instellingen, mogelijk en levensvatbaar blijkt,
dan kan dit zelfs een enorme steun
betekenen voor het nieuwe landelijke
orgaan. Al was het alleen maar als
orgaan, dat vanuit de praktijk van het
werk z'n eisen op tafel legt en daarmee
een duidelijke tegenhanger zou kunnen
vormen tegen de eisen, die de rijksoverheid aan een dergelijk orgaan zou willen
stellen.
Bovenstaande uitgangspunten en overwegingen zijn neergelegd in een (concept) nota taakstelling. *0
Deze nota is toegezonden aan alle regionale en provinciale instellingen.
Een eerste beraad daarover heeft met
deze instellingen plaatsgevonden op 18
en 19 juni 1973. De resultaten daarvan,
evenals van een bezinning die momenteel binnen de landelijke samenwerkingsorganen plaatsvindt, zullen in een aanvulling worden verwerkt.
De dan ontstane nota zal voor de komende periode van ongeveer één jaar
uitgangspunt van werken zijn. Een
evaluatie zal dan plaatsvinden en een
noodzakelijk geachte bijsturing zal worden gerealiseerd.
De structuur van het nieuwe orgaan is
zeer flexibel door een (voorlopige) indeling van functionarissen in vakgroepen
en projectgroepen. In de vakgroepen
zijn de functionarissen geplaatst, die
vanuit dezelfde deskundigheid werken;
in de projectgroepen zijn functionarissen
vanuit verschillende vakgroepen bijeen
gebracht. De projectgroepen, waaraan
ook functionarissen vanuit andere
organisaties kunnen deelnemen, richten
zich op een bepaalde werkzaamheid
met als duidelijk te omschrijven doel
en met verschillende deskundigheids-
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aspekten. Deze flexibele organisatiestructuur is nodig om de ontwikkelingen
in het veld van de maatschappelijke
dienstverlening te blijven volgen. Hij is
ook nodig om zich te kunnen aanpassen
aan een volgende fase, waarin (binnen
de Nationale Raad voor Maatschappelijk
Welzijn) een ronde tafelgesprek zal
moeten plaatsvinden met andere landelijke service-organen voor gebieden van
de maatschappelijke dienstverlening
buiten het algemeen maatschappelijk
werk.
Zover is het echter nog niet. Voorlopig
beperkt het nieuwe orgaan zich tot het
algemeen maatschappelijk werk, waarbij
men nà 1 oktober a.s., als ongeveer 16

functionarissen van de verschillende
landelijke samenwerkingsorganen, gedetacheerd worden bij het orgaan in Den
Bosch, aan de slag zullen gaan om de
officiële start per 1 januari 1974 voor
te bereiden.

* Kath. Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening;
Generale Diaconale Raad der Hervormde Kerk;
Gereformeerde Sociale Arbeid;
Vrijzinnig Protestantse Centrale voor
Maatschappelijk Werk;
Humanitas.
." Deze nota is ter inzage bij het
centraal bureau verkrijgbaar.

Samenwerking
reclassering

Begin augustus gaat in Den Bosch het
landelijk bureau van de nieuwe reclasseringsinstelling van start. In dat bureau
zijn de centrale apparaten gebundeld
van vier landelijke reclasseringsinstellingen en het Nationaal Bureau voor
Reclassering.
Die landelijke instellingen zijn: de
Katholieke Reclasseringsvereniging, het
Nederlands Genootschap tot Reclassering, de Dr. F. S. Meyers-Vereniging
en de Protestants Christelijke Reclasseringsvereniging.
De instellingen hebben enkele jaren
geleden tot fusie besloten omdat zij
meenden dat het beter was samen te
zoeken naar de plaats en de functie van
de reclassering in de maatschappij, dan
dat gescheiden te doen. Daarbij komt
dat de levensbeschouwing steeds minder
werd ervaren als voldoende bestaansgrond voor een eigen, aparte, organisatie.
Bovendien konden de gescheiden optrekkende arrondissementsbureaus de
taken waarvoor zij zich gesteld zagen
niet meer aan.
Men meende dat bundeling van krachten
en deskundigheid ruimere mogelijkheden
zou bieden tot bezinning op inhoud en
functie van het reclasseringswerk en tot
aanpassing van dat reclasseringswerk
aan de plaatselijke situatie. Ook de
verruiming van de mogelijkheden het
reclasseringswerk in te voegen in het

geheel van de welzijnszorg heeft bij de
fusie-partners een rol gespeeld.
In een ruim twee jaar durend proces,
waarbij alle medewerkers voortdurend
betrokken waren, heeft het fusieberaad
de globale kaders voor de nieuwe reclasseringsinstelling geformuleerd.
De organisatie (ongeveer 600 medewerkers) zal twee organisatorische niveaus
kennen: een landelijk niveau en een
regionaal niveau. De regio's zijn in principe gebouwd op de arrondissementsindeling. In enkele gevallen zullen
meerdere arrondissementen worden samengevoegd tot één regio.
Dat gebeurt vanuit de wens te komen
tot een evenwichtig opgebouwde organisatie, terwijl de regio ook een zekere
omvang moet hebben om het regionale
takenpakket te kunnen uitvoeren. Binnen de regio, waarin het reclasseringsgebied sterk op de plaatselijke situatie
kan worden afgestemd, opereert een
aantal 'werkeenheden' en een 'regionaal
bureau'.
Een werk eenheid bestaat uit ongeveer
acht maatschappelijk werkers en een of
meer administratieve medewerkers. De

werkeenheid is verantwoordelijk voor
het uitvoerende werk, waaronder niet
alleen verstaan wordt de hulpverlening
aan de individuele kliënt en zijn omgeving, maar ook de beïnvloeding van
maatschappelijke verhoudingen en strukturen die delinquent gedrag in de hand
werken. Het regionale bureau verricht
taken op het vlak van coördinatie, personeelsbeleid, materieel beheer, werkontwikkeling, public relations en sociale
actie. De vorming van het algemene
beleid in de regio - binnen de kaders
van het landelijke beleid - vindt haar
basis in de regionale vergadering. Alle
medewerkers en een aantal buitenstaanders hebben daarin zitting. Voor wat
betreft de buitenstaanders denkt men
aan vertegenwoordigers van verwante
organisaties, vrijwillige medewerkers en
deskundigen op een bepaald gebied.
Ook wordt nagegaan hoe kliënten of
belangenorganisaties van kliënten in de
beleidsvorming kunnen worden betrokken. De voorbereiding van het regionale
beleid is in handen van een regionaal
beleidsorgaan dat door de regio-vergadering wordt gekozen. De regio-vergadering kan dat orgaan ook uitgebreidere
beleidstaken dan alleen de voorbereiding
opdragen.
Het landelijk bureau van de nieuwe
instelling is opgebouwd uit een aantal
sekties, te weten: algemeen management,
financiën en beheer, personeelsbeleid,
bonden. De rechtspositie van de medeen onderzoek, voorlichting en public
relations en centraal secretariaat. De
sekties zullen op hun vakgebied kontakten onderhouden en samenwerken met
de regio. Men denkt daarbij aan de
vorming van overleggroepen en aan de
vorming van projektgroepen waarin
regionale deskundigen en medewerkers
van de landelijke sektie deelnemen.
Het algemeen beleid van de nieuwe
organisatie zal bepaald worden door een
gekozen beleidsraad en een gekozen
bestuur. In beide organen zullen medewerkers zowel als buitenstaanders zitting
hebben.
Tijdens het fusieproces is voortdurend
nauw overleg gepleegd met het Ministerie van Justitie, de personeelscommissie
terie van Justitie, de personeelscommissies van de instellingen en de vakbonden. De rechtspostie van de medewerkers is in dat overleg zo goed
mogelijk gegarandeerd. Vrijwel alle
medewerkers kunnen in de nieuwe
organisatie een functie krijgen. Als er
medewerkers zijn voor wie geen functie
beschikbaar is, (het zal daarbij om een
uiterst beperkte groep gaan), dan gelden
afvloeiingsregelingen op het niveau van
de rijkswachtgeldregeling.
De instellingen verwachten dat het
fusieproces ook op regionaal niveau binnen drie jaar geheel voltooid zal zijn.

Provinciale
structurering van de
maatschappelijke
dienstverlening

Weet u 't nog? Op 't congres 1969 van
onze vereniging was juist iets naders
bekend geworden over de wijze, waarop
het ministerie van C.R.M. zich de instellingen van de provinciale en regionale
raden dacht. Dit gaf aanleiding tot een
ludieke uitwerking, die onder de naam
'koepeltjesland' ook nà dat congres nog
stof gaf tot praten en lachen. Of echter
de waarschuwing (tegen bureaucratisering en technocratisering) toen goed begrepen werd is voor ons een vraag.
De ontwikkelingen, die haast in iedere
provincie een eigen weg volgen,
schreeuwen om enige duidelijkheid.
Veel vragen kunnen daarbij worden
gesteld. Om de belangrijkste te noemen:
welke functies moeten door welk orgaan
worden vervuld? Op welk niveau (regionaal, provinciaal, landelijk) moeten de
verschillende functies worden vervuld?
Het door de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn ingebrachte discussierapport vervult bij de behandeling
van deze vragen een belangrijke rol;
lezing en bespreking - zeker door onze
gewestelijke kaders - wordt dan ook
zeer aanbevolen! Het is te hopen dat dit
rapport - meer, dan het wellicht zelf
bewust beoogt - tevens een bijdrage zal
leveren tot een inter-prOvinciale afstemming van de ontwikkelingen. Want wat
is nu het beeld? In drie provincies treffen
we een raad voor de maatschappelijke
dienstverlening (RMD) aan doch alle
drie met verschillende taken.
In drie andere provincies zijn de provinciale samenwerkingsorganen gekomen

tot een bundeling van bepaalde taken
binnen een gemeenschappelijk instituut
voor maatschappelijke (of sociale)
dienstverlening (GIMD/GISD). De
functies van deze instituten vertonen
een ongeveer gelijk beeld.
Het valt daarbij overigens op dat hoewel op papier duidelijk eigen functies
voor een RMD en een GIMD zijn te
onderscheiden - men in de praktijk het
naast elkaar bestaan van beide organen
blijkbaar nog niet zo ziet zitten.
In de drie provincies met een RMD is
geen GIMD (behalve in Friesland als
uitvoeringsorgaan) en omgekeerd daar
waar een GIMD is is geen RMD en
wordt zelfs in twee provincies als 'onwenselijk' aangeduid.
Slechts in twee provincies zijn RMD en
GIMD gelijktijdig in voorbereiding.
Hoe dit zal uitpakken is nog duister.
En in dat wat vertroebelde beeld, waarbij overwegingen van praktische en
emotionele aard een grote rol meespelen,
zal duidelijkheid moeten komen. Duidelijkheid verkrijgt men niet zonder
inzicht en daar ligt de grote verdienste
van het genoemde rapport: het gééft
inzicht!

Verschillen in opvatting
Er zijn verschillende opvattingen over
de waarde van het provinciaal niveau.
Deze variëren van een grote twijfel aan
de noodzakelijkheid van voortbestaan
van het provinciale niveau voor begeleiding en service verlening tot de overtuiging dat zonder het provinciale niveau
de dienstverlening aan de individuele
burger (want dáár('m gaat 't uiteindelijk I)
ernstig in gevaar komt.
Het rapport gaat ervan uit, dat hoe dan
ook voor bepaalde functies een tussenniveau (hetzij provinciaal, hetzij interprovinciaal, hetzij gewestelijk) - zeker
nog geruime tijd noodzakelijk is.

Hoofdfunkties
Bij de overwegingen, die tot deze uit-
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spraak leidden, gaat men uit van twee
hoofdfuncties, die - los van het uitvoerend niveau en ten behoeve daarvan
- moeten worden verricht.
Deze kunnen als volgt worden omschreven:
1) overleg, planning en beleidsadvisering
(aan overheid en particulier initiatief);
2) serviceverlening aan uitvoerende instellingen.
Hierbij kunnen tijdelijk en meer permanente taken worden onderscheiden.
Tijdelijk: werkbegeleiding aan maatschappelijk werkers en het voorzien in
lacunes ten behoeve van de bedrijfsvoering (het 'runnen' van de uitvoerende
instelling).
Meer permanent: advisering bij doelmatig beheer van de uitvoerende instelling; deskundigheidsbevordering als:
supervisie ,training, conferenties, besturenvoorlichting e.d. en service bieden
aan onderling overleg van werkers en
bestuurders van de uitvoerende instellingen.
Als men deze twee hoofdfuncties bekijkt
dan valt op, dat er verschillen zijn ten
aanzien van
- werkklimaat: de eerste vraagt een
objectievere houding en meer van de
uitvoerende instelling gedistancieerde
werkverhouding, de tweede een werkhouding, die volledig inspeelt op en
rekening houdt met de werkers in het
veld en met de instelling waar zij
werken, hetgeen uiteraard ook verschil
oplevert in:
- deskundigheid van de werkers: enerzijds een meer directieve benadering:
het verzamelen van feiten en het adviseren op grond van die feiten, anderzijds
een non-directieve benadering; met als
belangrijkste vraag wat heeft de ander
voor zijn functioneren in zijn situatie
nodig en hoe kan ik hem daarbij helpen?

lijke samenwerkingsorganen) tot één
landelijk serviceverband en het daarover
gevoerde overleg met provinciale en
regionale instellingen. Bij het nieuwe
landelijke samenwerkingsverband (dit
start per 1 oktober 1973) bestaat zeker
de behoefte een zodanige structuur te
ontwikkelen, dat de serviceverlening
volledig kan zijn afgestemd op de behoeften 'in het veld'.
Dat hierbij een te creeëren verband van
instellingen een belangrijke rol kan vervullen is duidelijk.
Het is niet eenvoudig alle aspecten uit
een bondig geformuleerd rapport van
27 pagina's in een veel korter bestek
weer te geven. Wij volstaan er dus ook
mee om ter afsluiting van dit artikel
een drietal belangrijke punten, die
hierboven wellicht te weinig aandacht
kregen over te nemen uit het hoofdstuk
'Conclusies en aanbevelingen':
'Overweeg ook de mate van onzekerheid
omtrent toekomstige ontwikkelingen en
houd de te kiezen strukturen open,
voorlopig, relatief, flexibel. Spreek uit
en leg vast dat, indien evaluatie na bijv.
3 jaar indikaties voor een andere opzet
oplevert, de konsekwenties daaruit ook
getrokken zullen worden.'
'Hoewel tijdrovend is een democratische
procedure bij het kiezen en doen funktioneren van strukturen voor maatschappelijke dienstverlening op principiële en
pragmatische gronden niet slechts een
wenselijkheid doch veeleer een noodzaak.
Demokratie houdt in ieder geval ook in
dat betrokkenen, maar dan ook àlle

RECTIFICATIE

Organisatie
Deze verschillen alleen al rechtvaardigen
de vraag of deze functies in één organisatorisch verband kunnen worden
ondergebracht. Het rapport noemt vooren nadelen. Maar ook rijst de vraag of
deze functies wel (volledig) op provinciaal niveau moeten worden vervuld.
Het is aantrekkelijk te denken aan een
mogelijke landelijke bundeling van bepaalde taken, maar dan gaan wellicht
de geografische en psychologische afstand een woordje meespreken.
In dit verband is het wellicht nuttig te
wijzen op ontwikkelingen waarmee in
het rapport nog geen rekening kon
worden gehouden.
Enerzijds zijn dit de ontwikkelingen die
gaande zijn in de richting van een (landelijk) verband van instellingen anderzijds de ontwikkeling (vanuit de lande-
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Tot onze spijt zijn in het juninummer de namcn van de schrijvers van de twee artikelen over
de samenlevingsopbouw weggevallen.
Wij willen dit verzuim gaarne alsnog goedmaken.
Het artikel: 'Samenlevingsopbouw,
een bijdrage tot een gezonde
samenleving' werd geschreven
door E. M. Sevink.
Het artikel: 'Fundamentele democratisering, Humanitas
en
samenlevingsopbouw' door W.
B. Prins.

relevante betrokkenen, tijdig de kans
krijgen in het voortgaande proces van
gedachtenvorming mee te komen. Wij
denken hier met name aan die werkvormen van maatschappelijke dienstverlening welke buiten de werkingssfeer
van samenwerkingsorganen vallen.'
'Indien zich uiteenlopende patronen
ontwikkelen in de verschillende provincies verdient het krachtig aanbeveling,
dat de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn en/of het Ministerie van
C.R.M. systematisch de effecten van
deze uiteenlopende oplossingen evalueert.
Op deze wijze kan door vergelijking
van het ervaringsmateriaal voor de toekomst de mogelijkheid groeien van een
uniform toepasbaar model.'
• Een discussierapport onder deze naam
werd in maart '73 uitgebracht door een
werkgroep van de Nationale Raad voor
Maatschappelijk Welzijn en is daar verkrijgbaar à f 2,50 (excl. BTW en verzendkosten).

Homofilie
Korte samenvatting van het artikel dat
binnenkort verschijnt in de losbladige
bundel 'HELPEN EN VERANDEREN'
door mr. dr. K. Straver.

.......
----------1. Het onvermijdelijk
a priori
Bij het bestuderen van of schrijven over
homofilie wordt een uitgangspunt gekozen, vaak onbewust omdat men er van
uitgaat dat de man-vrouw verhouding
optimaal is en andere vormen op een
misgroei berusten.
Deze a priori stellingname wordt inmiddels minstens als aanvechtbaar beschouwd. Sinds enkele jaren geeft men
er de voorkeur aan de homofilie te
bestuderen vanuit de moderne deviatie
theorie, die het afwijkend gedrag ziet
als het gevolg van de samenleving zelf,
die zulke enge grenzen stelt aan wat
toelaatbaar is of niet, dat een aantal
mensen met andere voorkeuren of
hebbelijkheden eenvoudig buiten het
systeem vallen. Door deze optiek kreeg
men meer begrip voor psychische spanningen voortvloeiend uit het anders zijn
en bovendien ontstonden er emancipatiebewegingen die kritiek uiten op die
enge grenzen van wat acceptabel is of
niet.

2. Homofilie als afwijkend
gedrag
Het probleem is dus niet 'hoe komt het
dat mensen afwijkend zijn geworden',
maar 'hoe komt het dat de maatschappij
deze mensen als afwijkenden verklaart'.
Vanuit dit standpunt gaat men het
maatschappelijk waarden-systeem onderzoeken en de mogelijkheden dat waardensysteem te verruimen. Dit laatste
is dan de zaak van de emancipatiebeweging. Door emancipatie-arbeid
veranderde het beeld van de homofiel
als afwijkend en gevaarlijk en ontaard
in een veel lichtere etikettering en ten
dele zelfs in een neutrale term: mensen
die min of meer toevallig anders zijn.
Als de idee van pluriformiteit in waarden
meer wordt geaccepteerd is de afwijkende groep minder genoodzaakt tot
een sociaal isolement. Het afnemen van
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psychische problemen bij de afwijkers
is daar het gevolg van.
De druk van de samenleving (ontslagdreiging, sociale boycot, uitsluiting
kerkelijk leven) leidt tot isolering en de
vlucht in de subcultuur gekenmerkt
door geestelijke inteelt en persoonlijke
psychische problemen. De emancipatiebeweging heeft hun ideeën over de
maatschappelijke waarden uitgedragen
voor de media. Ook de overheid heeft
onderzoek uitgevoerd naar de homofielen. Het gevolg was betere voorlichting en discussies bv. in het parlement
(afschaffing wetsartikel 248bis met betrekking tot homosexuele omgang met
minderjarigen) over suggesties voor een
betere wettelijke bescherming voor
homofiele relaties en een ministeriële
uitspraak dat discriminatie in overheidsdiensten niet voor mag komen. Bij de
bevolking is homosexualiteit meer aanspreekbaar geworden. Men beseft dat
homofilie geen ziekte is. In feite zijn de
overheersende sociale waarden gewijzigd.
Alle problemen zijn nu nog niet opgelost, want een echte aanvaarding en
integratie is nog niet bereikt. Er is wel
een wezenlijk verschil met bv. 10 jaar
geleden. De verdergaande beïnvloeding
en verandering wordt nu gezien als een
zaak van de hele bevolking en in het
hoofdbestuur van het C.O.C., commissies
en werkgroepen zitten thans ook niethomofielen. Het COC is ook geen
homofielen-organisatie meer, maar een
algemene organisatie die een bijdrage
levert aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. De naam luidt
nu: Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homosexualiteit 'COC'.

3. Het huidige
maatschappelijk
klimaat
Hoe is op het ogenblik de houding van
de Nederlandse bevolking tegenover
homofilie en welke kansen biedt onze
samenleving op het moment aan een
geïntegreerd bestaan voor homofielen.

Inmiddels is onderzoek verricht naar de
houding van de bevolking tegenover
homosexualiteit en tegenover se~aliteit
in het algemeen. Dat is belangrijk in
dit verband omdat het kind wordt
opgevoed in heterosexueel gerichte zin.
Alles wat daarbuiten valt is verboden.
Deze vereniging van de sexualiteit staat
niet los van de algemene negatieve
houding tegenover sexualiteit als effectieve en erotische beleving. Deze wat
negatieve houding is sterker bij conservatieve groeperingen op het platteland,
bij ouderen en bij mensen met lagere
ontwikkeling (Sex in Nederland 1968).
Zowel uit voornoemd onderzoek als
uit het onderzoek 'Meningen over
homosexualiteit' bleek dat 2/3 van de
bevolking tolerant staat zowel tegenover homosexueel gedrag als tegenover
homosexuelen. Ook hier zijn de zelfde
categorieën (plattelandsbevolking, lagere
ontwikkeling, ouderen e.d.) minder
tolerant. Artsen blijken opvallend vaak
zeer conservatieve opvattingen te hebben over sexualiteit en een hogere
afweer tegenover homosexualiteit.
Dit hangt waarschijnlijk samen met het
biologisch-fysiologisch model dat zij
koesteren. Ook bij de bevolking denkt
men sterk aan 'natuurwetten' en biologie
als het over sexualiteit gaat. Hoe komt
het dan toch dat men over het algemeen
(2/3 van de bevolking) een zekere
tolerantie opbrengt tegenover homosexualiteit? Dit valt alleen te rijmen
met het feit dat tolerantie tegenover
afwijkende groepen en maatschappelijke
apart vormt en de opvattingen over
sexualiteit bepaald worden door de eigen
beleving van sexualiteit. In het onderzoek 'Meningen over homosexualiteit'
zegt 78% homosexualiteit griezelig te
vinden. De uitspraak 'homosexualiteit
zit in ieder mens' kreeg maar weinig
instemmers (:1:: 33%):de verwantschap
hetero-/homosexualiteit wordt niet
(h)erkend. Samenvattend: twee derde
van de bevolking is tolerant, één derde
is aanvaardend.

4. De situatie in het
bedrijfsleven
CRM heeft de opdracht gegeven een
onderzoek te verrichten naar de discriminatie van homosexuelen door het
bedrijfsleven. Dit onderzoek omvatte
intervieuws en enquêtes bij G.A.B.'s
en Personeelsafdelingen van bedrijven.
Het bleek dat er bedrijven zijn die geen
homosexuelen in dienst willen hebben.
De G.A.B.'s maken dan ook aantekening van iemands homosexuele gerichtheid. In de bedrijven bestaan geen
richtlijnen voor het aannemen van
homofielen, er zijn echter wel symptomen van het weren van homofielen.
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Dat blijkt uit de volgende gegevens:
- de helft van de personeelschefs vindt
homofilie een relevant iets bij sollicitatie;
- meer dan de helft van de personeelschefs vindt dat homofielen niet geschikt zijn voor alle functies; vooral
leidinggevende posities vormen een
bezwaar;
- een derde vindt dat homofielen niet
geschikt zijn voor bepaalde afdelingen
bv. waar jongeren werken.
Vraagt men personeelschefs naar hun
houding tegenover homosexualiteit dan
blijkt dat zij iets intoleranter zijn dan
de nederlandse bevolking als geheel.
De tolerantie die bij een deel van de
personeelschefs bestaat laat toch weinig
ruimte aan de homofielen, want het
betekent: ze mogen hier wel werken
als ze er maar niets van laten blijken.
Een eis die aan heterosexuelen niet
wordt gesteld.
Dit wordt dan wel gerechtvaardigd met
opmerkingen als 'de ouders zouden er
bezwaar tegen maken' e.d.
Het algemene beeld hierbij is dat
grotere bedrijven in het westen een
tolerant personeelsbeleid voeren in verband met de homosexualiteit en dat
kleinere bedrijven in kleinere steden
buiten het westen een minder tolerant
beleid voeren.
Van groot belang is de ervaring die men
heeft met homofielen. De zojuist genoemde bedrijven gevestigd in andere
delen dan het westen van het land, die
ervaring hebben met homofielen als
werknemers zijn overwegend toleranter.
Voor de homofielen zelf betekent dit
alles een vicieuze cirkel: bedrijven treden
discriminerend op, omdat ze geen of
weinig ervaring hebben; ze hebben
weinig ervaring omdat de homofielen
weinig naar voren komen, maar de
homofielen kunnen moeilijk naar voren
komen omdat er zoveel afweer bestaat.
Daarmee houdt de onkunde zich zelf
in stand.

5. Actiegroepen en
bewegingen
Actie tegen stigmatisering is er reeds
langere tijd ondernomen. In de jaren
20 werkte jhr. mr. J. A. Schorer bijna
als een eenling hieraan.
Na de oorlog werd het COC opgericht.
Begin zestig zagen een aantal publikaties
over homosexualiteit uit pastorale kring
het licht.
Vervolgens oefenden de radiolezingen
van dr. Trimbos een belangrijke invloed
uit. Ook de publikatie 'Op weg naar het
einde' van G. K. van het Reve en het
latere proces tegen hem betekenden
een stap in de ontwikkelingen. Verder
zijn nog te noemen:

so

- de Sextant-rede van de NVSH voorzitter Mary Zeldenrust;
- oprichting van studenten werkgroepen homosexualiteit;
- discussies in het parlement over de
verlening van de rechtspersoonlijkheid
aan het COC (1969);
- oprichting werkgroep Orpheus voor
gehuwde homofielen;
- de COC-brochure over relaties buiten
het huwelijk en de noodzaak van wettelijke voorzieningen hiervoor.
De huidige werkwijze van het COC is
vooral gericht op het veranderen van
maatschappelijke opvattingen en normen, die de oorzaak zijn van discriminatie. Zie bv. de brochure 'Samenleving
en niet trouwen' over andere vormen
van samenleving dan het huwelijk,
zoals commune, samenwonen ongetrouwde broer en zuster e.d. Andere actie
punten zijn o.a. de positie van de gediscrimineerde werknemer, zoals gastarbeider, gehuwde vrouw, homofiel.
Bovendien is de publiciteit een belangrijk aandachtspunt. De sociëteiten/
werkcentra van de twaalf afdelingen
proberen vrijwilligers te informeren en
tot het werk te motiveren. Het verenigingskantoor te Amsterdam biedt service
bij al deze activiteiten.
Naast het COC zijn er nog andere
actieve groepen, zoals:
- homofiele jongeren sociëteiten;
- contactgroepen.
Er zijn tevens enkele bureaus voor hulpverlening.

6. De problematiek bij
homofielen
Hoe leven homofielen nu in deze maatschappelijke gegevenheid.
a. Vergelijking tussen homo- en heterofielen
Deze vergelijking kan een antwoord
geven op bovenstaande vraag.
In Engeland met nogal wat druk op de
homofielen zijn homo -en heterofielen
onder psychiatrische behandeling en
niet onder psychiatrische behandeling
onderzocht. Grote verschillen zijn niet
gevonden.
Bovendien heeft men een aantal studies
bijeengebracht waarin homosexuelen
en heterosexuelen worden vergeleken
op hun persoonlijk en sociaal functioneren. Over het algemeen functioneerden
homosexuelen even goed als heterosexuelen. Een uitzondering hierop
vormde een australisch onderzoek. Uit
een onderzoek bij homosexuele vrouwen
met een controle groep van evenveel
heterofiele vrouwen bleek dat de homosexuele vrouwen meer neurotische
reacties vertoonden, meer problemen
thuis hadden.
Het genoemde australische onderzoek

dat een duidelijk verschil gaf te zien
tussen homo's en hetero's is wellicht te
verklaren uit het ongunstige klimaat
tegenover homosexuelen in Australië.
Het hebben van een vaste relatie komt
bij homosexuelen minder voor dan bij
hetero's (58%tegenover 95%).Ook worden homofiele relaties eerder verbroken,
dat is logisch omdat deze relaties maatschappelijk niet beschermd zijn.
b. Bewustwording en keuze
Het departement van CRM heeft
Sanders en De Koning opdracht gegeven
het proces van bewustwording van de
homofiel als-zodanig te onderzoeken.
Uit deze oriënterende onderzoekingen
bleek dat het proces van bewustwording
erg pijnlijk is geweest. Het begint
meestal in de puberteit. Aanvankelijk
wordt dit geval weggeredeneerd. Na
een tijd beseft men dat homosexueel is
en door deze etikettering men maatschappelijk verworpen wordt.
Op deze bewustwording volgt een scala
van reacties: sommigen willen zich als
heterosexueel zien, of minstens als
bisexueel; dit uit een vorm van verzet.
Anderen erkennen hun homosexualiteit,
maar hebben er geen vrede mee. Weer
andere nemen de identiteit van de
homofiel op zich. Degenen die zichzelf
niet als homofiel aanvaarden komen
vaker in aanraking met de psychiater.
Het is de categorie die het meest bij
de hulpverlening terecht komt.
Uit het onderzoek 'SelÇin Nederland'
blijkt dat van de volwassen homofielen
de helft getrouwd is. Na jaren pas
dringen de weggedrukte gevoelens toch
door. Ook jonge homosexuelen trouwen
nog steeds. De druk vanuit de samenleving is kennelijk toch nog groot. Hoe
begrijpender de directe omgeving staat
tegenover homosexualiteit, hoe minder
problemen ontstonden bij zelfaanvaarding.
c. Sociale integratie
Naast de sociale omgeving speelt ook
de 'persoonlijkheid' een belangrijke rol.
Hier wordt gedoeld op het initiatief en
de durf die iemand toont om te zeggen
dat hij homofiel is. Op deze manier
kan hij dan een leven opbouwen met
steun van zijn omgeving. Door deze
steun is het mogelijk om een sociaal
meer geïntegreerd leven te gaan leiden
en mogelijkerwijs zich te gaan engageren
in een maatschappelijke taak. Uit een
onderzoek blijkt dat aanvaarding en
sociale integratie inderdaad samenhangen
met een zich over de hele linie positief
ontplooien. In dit onderzoek worden
drie groepen homofiele jongeren vergeleken:
- jongeren die positief staan tegenover
over de eigen gevoelens en bekend
durven zijn;
jongeren die dit niet durven en
- een aarzelende tussengroep.

De eerste groep vertoond o.a. de volgende kenmerken:
- zij durven bekend te zijn in alle
aspecten van sociale omgeving;
- zij krijgen een betere relatie met hun
ouders;
- zij krijgen een betere relatie met
heterovrienden(innen) ;
- zij zijn beter in staat tot het sluiten
van een vaste relatie;
- zij stellen zich vrijer op tegenover
traditionele normen met betrekking tot
de homosexualiteit.
Kortom ze hebben minder last van persoonlijke 'stigma-problematiek' en zij
dragen bij aan het veranderen van maatschappelijke etiketten.
d. De homofiele subcultuur
Dit is het wereldje van bars en andere
contactpunten met het eigen jargon,
het quasi-vrouwelijke gedoe e.d.
Hiermee correspondeert een speciaal
patroon van sex-activiteiten: betrekkelijk veel contacten met wisselende
partners. Men zet zich wel af tegen de
samenleving, maar dit leidt tot niets.
Zij spelen de rol die de maatschappij
hen toedicht nl. die van de 'typische'
homofiel.
Men bevestigt met dit gedrag de bestaande vooroordelen. Vaak leeft deze
homofiel in twee werelden, die aan de
aangepaste vrijgezel door de week en
die van de homosexuele subcultuur in
het weekend.
Deze gegevens blijken uit Amerikaanse
onderzoekingen. Over de situatie in
Nederland is weinig bekend. De bezoekers van de COC-bar/dancings zien er
nu minder opvallend uit dan 15 jaar
geleden.
e. De positie van de homofiele vrouw
Uit onderzoek blijkt dat homosexualiteit
minder bij vrouwen wordt aangetroffen
(1 à 2%) dan bij mannen (4%). Mogelijkenvijs wordt dat veroorzaakt doordat
de sexualiteit voor vrouwen in onze
cultuur een minder ontsloten gebied is.
Bij jongeren komt een ander beeld naar
voren, jongens 4%, vrouwen 5% en bij
beide groepen zijn 10% enigszins homoseJÇ,Ueel.
Het lagere percentage bij
vrouwen is een produkt van de maatschappelijke verdrukking van homosexualiteit in het algemeen en van
sexuele gevoelens van de vrouw in het
bijzonder. Homosexuele vrouwen zijn
geen aparte categorie. Deze vrouwen
hebben wel een discriminatie te verdragen.

7. Toenemende
bemoeienis van de
overheid
De kritiek op de etikettering heeft ook
de overheid in beweging gebracht. De
overheid subsidieërt het hulpverlenings-

bureau voor homofielen: de jhr.
Schorer-stichting. Was dit bureau in de
aanvang gericht op professionele hulpverlening, nu richt het beleid zich meer
op de integratie van de bestaande hulpverleningsinstellingen. Ook heeft de
overheid een aantal onderzoekingen
mogelijk gemaakt. Ook het artikel 248
bis werd afgeschaft. Een ander punt is
de aanvraag om rechtspersoonlijkheid
van het COC (koninklijke goedkeuring).
Deze is eerst geweigerd in 1969, later
in 1970. Zeer recent is deze koninklijke
goedkeuring verleend. De subsidiëring
van het COC door de overheid werd op
lange baan geschoven. Anno 1973 schijnt
er enig reëel perspctief te komen.
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Boekuitgaven

Dialoogreeks nr. 3:
Huweliik en homofilie, een eerste verkenning van een vergeten probleem.
Geschreven door Casper Vogel, geïllustreerd door Jaap Vegter. Dit cahier
geeft, voor het eerst, een zo compleet
mogelijk overzicht van de problematiek
rond huwelijk en homofilie. Naast een
inventarisatie is dit ook een aansporing
om de problemen bespreekbaar te maken,
en wordt getracht een aantal aanzetten
te geven voor het zoeken van nieuwe
wegen. De prijs bedraagt f 7,50 (f 6,50
plus f 1,- verzendkosten). 44 pagina's.
Dialoogreeks nr. 4:
De seringen bloeien, of hoe llOmoseksuele vrouwen uit het vergeetboek komen.
Het COC heeft in 1971 gekozen tégen
een getto-benadering van de emancipatie, en vóór integratie van homoseksualiteit in de samenleving, dus voor
een maatschappij die vrijheid geeft in
plaats van onderdrukking. Dat houdt in
dat voor het COC de solidariteit met
andere emancipatiebewegingen voorop
komt te staan. Met name geldt dit voor
de vrouwen-emancipatie, omdat ook
daar de strijd tegen de verstarrende
invloed van de man/vrouw rolverdeling
en de monopolie positie van het gezin
een centrale plaats inneemt. Het is
daarom een gelukkig verschijnsel dat
steeds meer homoseksuele vrouwen aktief
worden, binnen en buiten het COC.
'De Seringen bloeien' wil een bijdrage

zijn tot verdere bewustwording van
homoseksuele vrouwen en al degenen
die zich solidair met hen willen opstellen. Dit cahier bevat bijdragen van Joke
Swiebel, Marie-José Rijnders, Hanneke
van Buuren, Willemien Ruygrok, Willie
Snippe en Selma Leydesdorff.
Verder een overzicht van literatuur en
organisaties. De illustraties zijn gemaakt
door Henk Vonk en kinderen van de
vierdeklas van een lagere school. Dit
cahier telt 36 pagina's en de prijs bedraagt f 6,- (f 5,- plus f 1,- verzendkosten).
U kunt deze twee cahiers bestellen door
overmaking van f 7,50 op postgiro
386094 t.n.v. 'Dialoog' met de vennelding 'Huwelijk' en/of f 6,- met de
vermelding 'Seringen'. Na ontvangst van
uw betaling zullen de cahiers u onmiddellijk worden toegezonden.
Dialoogreeks nr. 2:
Samenleven en niet trouwen.
In deze nota wordt een schets gegeven
van het sociale vacuüm waarin andere
relatievormen dan het huwelijk zich bevinden. Vervolgens worden er suggesties
gegeven voor een aantal praktische
regelingen die voor deze relatievormen
binnen de huidige wetgeving mogelijk
zijn.
Tenslotte bevat deze nota een aantal
ideeën die bij de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit
COC leven over de wenselijkheid en
mogelijkheid te komen tot erkenning en
regeling van andere relatievormen dan
het huwelijk.
Te bestellen door storting van f 4,- op
postgiro 386094 t.n.v. Dialoog, Amsterdam, onder vermelding: 'Samenleven'.
Legernota
Over homoseksualiteit, de krijgsmacht
en de militaire keuring. Stort f 2,50 op
giro 386094 t.n.v. Dialoog, Amsterdam,
onder vermelding: Legernota.
SEC; vierwekeliiks informatiebulletin
van de Nederlandse Vereniging tot
Integratie van Homoseksualiteit COC,
f 8,50 per iaar. Voor leden gratis.
Dit maandblad is erop gericht de leden
te laten zien wat er allemaal gebeurt
en hen op te roepen daadwerkelijk mee
te doen. Tevens biedt het mogelijkheden
tot schriftelijke diskussie en het verspreiden van bepaalde opinies.
Dialoogreeks nr. 1:
Justitiedossier
Zwartboek over de houding van de
nederlandse overheid tegenover homoseksualiteit en het COC. Deze Dialooguitgave kunt u bestellen door storting
van f 5,- op giro 386094 t.n.v. Dialoog,
Amsterdam, onder vermelding: Justitiedossier.
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Homofilie
Samenleven en niet trouwen

-------------------_.~
Met zeer veel belangstelling hebben wij
deze tweede publikatie uit de Dialoogreeks - een uitgave van Stichting
Dialoog - over relatie tussen mensen
die het trouwboekje niet willen lezen,
doorgenomen.
Het is zeer verheugend, dat nu eindelijk
een aantal mensen het initiatief namen
om het normerende van onze wetgeving
met betrekking tot de intermenselijke
relaties op een zeer begrijpelijke wijze
aan de kaak te stellen.
En de schrijvers, Dr. Mr. C. J. Straver
en Drs. J. Ph. Sterken, beperken zich
niet tot een analyse. Gelukkigerwijs
besteden zij ook ruimschoots aandacht
aan de wijze waarop de gediscrimineerden binnen het stelsel van de wet hun
leefsituatie draaglijk kunnen maken, en
aan de vraag hoe die wet er dan wel
moet uitzien wil zij recht doen aan de
menselijke vrijheid, wil zij een afspiegeling zijn van onze maatschappij en
niet van één, die eigenlijk al achter ons
ligt. De brochure bestaat dan ook uit
drie delen:
- Alternatieve relaties in een sociaal
vacuüm
- Praktische regelingen en oplossingen
Voorlopige gedachten over wettelijke regelingen voor andere relaties
dan het huwelijk.

Alternatieve relaties
in een sociaal vacuüm
Mensen moeten de mogelijkheid hebben
voor zichzelf een keuze te maken wat
voor hen het beste past, en de wetgeving heeft tot taak voor deze variëteit
een wettelijk raam te scheppen waarin
iedere samenlevingsvorm een minimum
aan zekerheid en gelijkheid vindt.
Van deze gedachte gaat de schrijver uit
en hij stelt daarbij, dat zoiets duidelijke
voordelen zou hebben voor de relaties
zelf.
Ten eerste omdat als je uit verschillende
normen kunt kiezen je ook voor je zelf
duidelijker kunt maken wat je er emotioneel mee wilt. En ten tweede: als de
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zakelijke kanten van een relatie goed
geregeld kunnen worden dan is er meer
ruimte om de emotionele kanten binnen
de relatie tot uitdrukking te brengen.
Deze stelling spreekt ons als moderne
mensen aan. Zij spreekt ons ook aan
als lid van Humanitas, die in haar
banier heeft staan dat zij de medemens
niet wil betuttelen, maar dat zij hem wil
tegemoet treden vrij van enige leerstelligheid. Wie zijn wij dat wij voor de
ander zouden uitmaken wat goed voor
hem is.
Nu is het zo, dat onze samenleving in
toenemende mate uitgaat van het vrijheid-blijheid beginsel. Het is echter een
beginsel met een dubbele bodem. Je
mag wel kiezen, maar dan moet je de
gevolgen van die keuze wel voor lief
nemen en die gevolgen zijn, als je niet
voor een huwelijk kiest, bepaald ongunstig te noemen. Geen recht op levensonderhoud. Ook met betrekking tot
sociale verzekeringen, pensioenen, erfrecht, vestigingsvergunning e.d. komen
niet gehuwden, doch in een nauwe en
hechte relatie met elkaar levende personen er bekaaid af. Dit is onaanvaardbaar als men er van uitgaat, dat het
huwelijk slechts een van de denkbare
relatiepatronen is, niet beter dan de
andere doch anders.
Zoals bij alle diskriminatie is er ook
hier van een cirkelproces sprake, een
soort negatieve spiraal die zich zelf in
stand houdt. Door een negatieve kijk op
relatievormen buiten het huwelijk zijn
er nooit wettelijke voorzieningen en
regelingen ontstaan.
Zolang de wet echter bepaalde voorzieningen onthoudt, is dit voor de publieke opinie een duidelijke steun aan
de negatieve druk op deze relatievormen.
Het doorbreken van deze spiraal is dus
om meerdere redenen belangrijk en
noodzakelijk.

Praktische regelingen
en oplossingen
Het tweede hoofdstuk van het geschrift

laat zien, dat er voor een aantal problemen waarvoor alternatieve relaties
komen te staan, oplossingen te vinden
zijn. Het zou als handboek voor alternatievelingen beschouwd kunnen worden
en als zodanig verspreid moeten worden.
Terecht wijst de schrijver er op, dat
die oplossingen voor de regeling van
samenwoning, aankoop van een huis,
het veilig stellen van bezittingen, gemeenschappelijke huishouding, verplichting tot wederzijds onderhoud zo
ingewikkeld zijn, dat het doorsnee lid
van de samenleving ze moeilijk tot stand
kan brengen.
Niet bepaald demokratisch.

Herziening van de
wetgeving noodzakelijk
Om de ongelijkheid uit te bannen en de
in gang gekomen ontwikkeling om een
ieder vrij te laten in de keuze van een
of meer partners - een goede ontwikkeling - niet te remmen doch eerder
te stimuleren is wetswijziging uitermate
gewenst. Als noodzakelijke voorwaarde
hiervoor ziet de schrijver dat er een
discussie op gang komt over het thema
van de alternatieve relaties en voorzieningen. Het derde hoofdstuk biedt
tal van aanknopingspunten voor een
dergelijke discussie.
Vanuit drie principes, rechtsgelijkheid,
sociaal realisme en solidariteit, moet een
oplossing kunnen worden gevonden.
Hoe die oplossing er uit zal zien, kunnen
de schrijvers niet aangeven. Ik zou
bijna zeggen: gelukkig. Nu kunnen wij
nog meedenken. Sterker nog: nu moeten
wij wel meewerken wil er uiteindelijk
een regeling uit de bus komen, die ons
niet verrast, doch waar wij een bijdrage
aan hebben kunnen leveren.
Een geschrift om te lezen, om over na
te denken, om aan de hand ervan met
anderen te discussiëren, een en ander
om elke vorm van discriminatie - waar
wij toch fel tegen zijn - uit te bannen.
C. M. t. L.

Homofilie
Homosexualiteit en
hulpverlening

Tweedaagse studieconferentie COCHumanitas
In het kader van het overleg tussen het
COC (Vereniging tot integratie van
homosexualiteit) en Humanitas in hoeverre samenwerking tussen beide organisaties mogelijk is op het gebied van de
maatschappelijke dienstverlening en de
samenlevingsopbouw, hebben beide
organisaties gezamenlijk een tweedaagse
studieconferentie georganiseerd op 18
en 19 september j.l.
Deze conferentie - bestemd voor maat-

schappelijk werkers en leidsters gezinsen bejaardenverzorging van Humanitas
en voor maatschappelijk werkers en
leidsters die namens Humanitas in een
samenwerkingsverband werkzaam zijn
- had onder meer tot doel de contacten
van het COC met de maatschappelijke
dienstverlening te versterken.
Omdat het COC besloten heeft zelf
geen consult te verlenen maar deze
werkzaamheid probeert onder te brengen
bij de bestaande organisaties voor maatschappelijke dienstverlening wil zij
potentiële cliënten kunnen wijzen op de
aanwezigheid van Humanitas bureaus,
waar men ook terecht kan met (homo)sexuele problematiek.
Eén van de vragen tijdens deze conferentie zou dan ook zijn: 'Maken mensen
met problemen rond homosexualiteit
gebruik van onze instellingen voor
maatschappelijke dienstverlening en zo
nee, wat zou daarvan de oorzaak zijn.'
In dit verband zou de inhoud van de
conferentie gericht worden op:
- de eigen houding van de maatschappelijk werker ten aanzien van homosexualiteit
- beeldvorming over homosexualiteit
- aanvaardingsproblematiek.
De bijeenkomst vond plaats in het vormingscentrum Oud-Poel geest te Leiden.
Vormingsleider was de heer M. F.
Visser.
Namens het COC hoofdbestuur was
Jos Holtkamp aanwezig.
De verwachtingen van de deelnemers
liepen nogal uiteen en bepaalden daardoor voor een deel de sfeer van de gehele
conferentie.
Het contact van de aanwezigen met
homosexuele cliënten lag nogal verschillend. In de grote steden had men
wel cliënten met homosexuele problemen - sommige maatschappelijk werkers waren zelfs nauw betrokken bij
COC activiteiten vanuit hun functie of
privé. Anderen hadden weinig of geen
relaties met homofielen gehad. De aan
het programma toegevoegde literatuur
vond over het algemeen waardering.
Sommige maatschappelijk werkers waren
naar de conferentie gekomen teneinde
er achter te komen hoe men in de practische werksituatie te werk kan gaan;
wat men zou moeten doen om de hulpverlening op gang te brengen; welke
consequenties er ten aanzien van verwijzingen zouden zijn en te horen hoe
de ervaringen van anderen op deze

punten waren. Anderen vonden dat men
de problemen juist niet 'clean' vanuit
de functionele relatie maatschappelijk
werker-cliënt zou moeten bekijken,
maar vanuit jezelf als mens. Sommigen
onderkenden namelijk een verschil tussen
'het praten over de problemen' en de
eigen confrontatie met iemand die
anders is dan jij. Weer anderen wensten
slechts informatie over doel en werkwijze van het COC.
Samengevat werden de volgende punten
verwoord:
HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK KRIJGT WEINIG HULPVRAGEN VAN HOMOFIELEN
ONZE MAATSCHAPPELIJK WERK
INSTELLINGEN HEBBEN VAAK
EEN HOGE DREMPEL
Men erkent niet dat er een homofiele
problematiek als zodanig bestaat, maar
wel een problematiek van hen die als
minderheidsgroep leven onder druk van
de samenleving.
Men wil weten op welke wijze een verwijzing van COC naar het Algemeen
Maatschappelijk Werk geregeld kan
worden.
.
Men constateert dat er weinig hulpvragen van homofielen naar de instellingen komen. Men vraagt zich af hoe
het komt dat de Maatschappelijk werk
instellingen zo'n hoge drempel hebben
en wat men er aan zou kunnen doen
deze te verlagen. Hiertoe zou men
moeten weten wat die drempel eigenlijk inhoudt. In de kleinere plaatsen
speelt de schroom van de instellingen
mee om zelf een stigma te krijgen, indien
men zich op de homofiele problematiek
richt. Men vreest namelijk dat deze
hulpverlening drempelverhogend voor
andere cliënten zou kunnen werken. De
concrete vraag die hiervan werd afgeleid luidde: Hoe moet je deze hulpverlening in de desbetreffende instellingen introduceren?

De wens naar veiligheid
Als het COC zich momenteel bezighoudt
met een structurele wijziging en een
integratie van de homofiele mens in de
samenleving bevordert, dan betekent
dit dat er wel actie gevoerd wordt tegen
de publieke opinie en dat men zich wil
distanciëren van de individuele hulp-

53

verlening. Hoe kanaliseert men in dat
geval de behoefte van de COC leden
aan een stukje veiligheid, geborgenheid.
Mensen die een bepaalde problematiek
hebben, zullen zeker in een beginperiode
behoefte voelen aan contact met een
groep mensen, die net zo voelen, denken
als zij.
Indien ze naar het COC worden teruggewezen, druist dit dan niet in tegen het
COC beleid zelf. Dit zijn problemen
waarmee het COC zelf bezig is.
Men tracht het 'willen behoren tot' te
kanaliseren in gespreksgroepen waar
men over een aantal van gemeenschappelijk belang zijnde onderwerpen praat.
Voorts organiseert het COC weekeinden
voor nieuwe leden.

Onze eigen houding ten
aanzien van
minderheidsgroepen
De attitude van de maatschappelijk
werker is een belangrijk element in de
hulpverlening aan de homofiIe ciënt.
Soms kan men in het contact met de
cliënt wel een 'begrijpende' houding
aarmemen, terwijl men voor zichzelf toch
moeite heeft met het 'verschijnsel'. Men
constateert hier een schisma tussen
emotie en verstand. Sommigen willen
dit overbruggen door aan te geven dat
maatschappij-structurele veranderingen
noodzakelijk zijn. Anderen leggen meer
de nadruk op de individuele hulpverlening. Geconstateerd wordt dat samenwerking tussen beide benaderingswijzen
van groot belang is. De individuele
werker kan veel materiaal aandragen
voor degenen die via sociale actie of
politisering de maatschappelijke problematiek van minderheidsgroepen te
lijf gaan.

Wat doen we met onze
weerstand
Als mens heeft men vaak weerstanden
tegenover minderheidsgroepen en de
mensen die tot deze groepen behoren.
Weerstand ten opzicht van de homosexualiteit is niet los te maken van onze
visie op de sexualiteit in het algemeen.
Deze weerstanden zijn voor een deel
het product van onze opvoeding en dus
cultureel bepaald. Bijna ieder mens is
wel lid van de een of andere minderheidsgroep. Van belang is het dat men
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zich bewust wordt van de eigen weerstand omdat deze het werken met de
cliënt beïnvloedt.
De angst om te discrimineren wordt geringer naarmate men over de verschillende facetten daarvan met anderen
kan praten. Deze angst kan de
discriminatie namelijk bevorderen, door
bijvoorbeeld te omzichtig te zijn.

Feitelijke informatie
vanuit het COC
Wegens gebrek aan plaatsruimte hebben
we tijdens de conferentie verstrekte
informatie over de veranderende doelstelling van het COC niet hier opgenomen.
Wij verwijzen u daarvoor naar het
artikel van de heer Straver in dit nummer.

Drempelvrees:
Passen alle problemen
wel in de huidige
vraagcode?
Een ander punt waarvoor vanuit het
COC aandacht werd gevraagd:
Hoe kunnen we als maatschappelijk
werker op vragen van cliënten reageren,
als zij deze vragen niet kunnen verwoorden. Liggen er in de samenleving
niet overal problemen waar we niet aan
toe komen, omdat ze niet passen in de
vraagcode waaraan we gewend zijn?
Is het niet zo dat we ook vanuit het
maatschappelijk werk een aantal zaken
laten liggen, zelfs niet horen, omdat we
de problemen pas oppikken als de cliënt
met een duidelijk omschreven hulpvraag
naar de instelling komt. Men moet zich
afvragen hoe dit komt. Zegt dit iets
over het maatschappelijk werk? Is het
helpen van mensen gerelateerd aan wat
mensen vragen? Moeten er geen condities geschapen worden die mensen
probleembewust maken en heeft zowel
het COC als de maatschappelijk werk
instelling hier niet een taak?
De COC vertegenwoordiger besluit met
de vraag alert te zijn op de uitgezonden
signalen - ook al passen deze niet in
het traditionele denk- en vraagsysteem.

Het persoonlijk appèl
Veel cliënten doen een direct en vaak
zeer persoonlijk appèl op de maatschappelijk werker. Het is dan moeilijk
je eigen houding te bepalen.

Nabeschouwing
Als elementen in de nabeschouwing

over deze studieconferentie kan gesteld
worden dat deze - evenals de in het
begin genoemde verwachtingen, zeer
verschillend waren.
Duidelijk was de keuzemogelijkheid in
programma en gespreksgroepen die zich
uitte in:
Ie de practische uitwerking van de
samenwerking en de feitelijke informatie
2e de eigen rol, houding en gevoelens
ten opzicht van homofiele mens en de
ander in het algemeen.

Hoe nu verder
De maatschappelijk werkers stellen
voor de contacten met COC afdeling C.q.
de Schorerstichting en Humanitas tot
stand te brengen teneinde de concrete
verwijzingsmogelijkheden te bespreken.
Vanuit het COC wordt enige aarzeling
naar voren gebracht:
Men meent dat de onderling uitgewisselde informatie eerst beter verwerkt
moet worden - dat men nog beter op
de hoogte moet komen van elkaars
werkwijzen en standpunten.
Als aan dergelijke voorwaarden is voldaan, kan over de vorm van de samenwerking gesproken worden.
Het zal goed zijn om binnen de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening de problemen rond de
'minderheidsgroepen', de discriminatie
opnieuw aan de orde te stellen en daarom in gesprek te blijven met COC of
andere instituties.
Enerzijds betekent dit een daadwerkelijke hulp aan o.a. homofielen, surinamers, ongehuwde vrouwen, werkende
jongeren, buitenlandse werknemers en
vele anderen, die door de zogenaamde
meerderheid getekend worden.
Anderzijds betekent dit een stuk reflektie
op ons eigen werk en op ons zelf en
moeten wij ons afvragen of wij ons als
maatschappelijk werker en als mens wel
voldoende inzetten voor hen die gediscrimineerd worden.
JSF.

De begroting van
CRM 1974

H. van Dijk

'---

Een begroting is een verzameling van
geldbedragen die men in het komende
boekjaar denkt uit te geven. Een begroting van het departement is echter meer,
omdat achter die cijfertjes een politiek
beleid ligt. De cijfertjes behoren dus
beredeneerd te zijn, niet op een boekhoudkundige wijze maar op politiek
beleidsniveau.
Natuurlijk is het erg leerzaam om de
bedragen uit te geven voor bepaalde
posten van de ene begroting te vergelijken met die uit een voorgaande begroting, maar door bestudering van de
Memorie van Toelichting op de begroting, die de politieke beleidskosten toelicht, inzichtelijk maakt, komt men vaak
wat meer te weten over het beleid dat de
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bewindslieden denken te voeren.
In de Memorie van Toelichting worden
enorm veel onderwerpen genoemd zoals
musea, monumentenzorg, de Raad voor
de Kunst, de samenlevingsopbouw, de
maatschappelijke dienstverlening en ga
zo maar door.
Bij een koele weergave en kritiek op de
Memorie van Toelichting zullen we ons
dan ook beperken tot de algemene inleidende opmerkingen van de M.v.T.,
de samenlevingsopbouw en de maatschappelijke dienstverlening.
Ook zal er wel een woordje vallen over
de wetgeving.
De inleiding van de M.v.T. op de begroting van C.R.M.
Bij het doorlezen van vroegere begro-

ALLENDE:
Wilde een vreedzame revolutie,
was tegen het geweld,
gaf het koper aan het volk,
hervormde het bezit van grond,
voerde een niet kapitalistische
koers,
trachtte dit op een democratische
wijze te
bereiken.

tingen van het departement kreeg men
sterk de idee dat er in het torenhoge
gebouw te Rijswijk (Z-H) ergens in een
schoonmaakkast een paar emmers stonden die gevuld zijn met zinnen. Ieder
jaar als de M.v.T. geschreven moet
worden worden de emmers te voorschijn gehaald en de ambtenaren mogen
om beurten een zinnetje uit de emmers
halen en dat wordt dan de M.v.T.
Bij het lezen van de huidige M.v.T. ontkomt men niet aan de indruk dat er
deze keer wat creatiever is gewerkt.
Van de verzameling emmers is er nog
wel eentje gebruikt, of misschien twee
maar zijn de zinnetjes met grotere zorgvuldigheid uit gekozen.
Het welzijnswerk wordt geplaatst in het
kader van het streven naar een 'meer
ontspannen samenleving'.
Een vage kreet, maar die wordt meer
gepreciseerd: dat is een samenleving,
waar welvaart, kennis en macht meer
gelijk zijn verdeeld.
De samenlevingsopbouw krijgt grotere
aandacht dan voorheen.
In het kaderblad Humanitas nr. 4 van
deze jaargang worden twee standpunten
over samenlevingsopbouw weergegeven.
Te constateren valt dat het standpunt
van de fundamentele democratisering
bij het departement in goede aarde valt.
Een aardig citaat: 'Voorzieningen op
het gebied van vorming en samenlevingsopbouw moeten een democratische be-

ALLENDE IS NIET MEER
Hij werd wreed opgeruimd,
de generaals gebruiken geweld,
het koper zal wel weer naar Amerika gaan,
de grootgrondbezitters
gaan recht zitten,
het kapitalisme krijgt zijn kans,
de democratie is lam gelegd.
Toch even nadenken waar we als mens meer
mee gebaat zijn.
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wustwording aanwakkeren en ondersteunen. Zij helpen personen en groepen
zodanig te functioneren in de maatschappij dat zij daarin ook metterdaad
zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Door ontwikkeling van sociale vaardigheid, creativiteit, kritische zin en staatsburgerlijke verantwoordelijkheid kan
voor iedereen zeggenschap in politieke
en maatschappelijke structuren (zoals
onderneming, onderwijsinstelling, gemeentelijke democratie enz.) worden
verwezenlijkt.
Het specifieke welzijnsbeleid kan op
deze wijze werken als zuurdesem in het
veranderingsproces dat voor een open
en ontspannen samenleving nodig is.
Nu zijn er toch wel een aantal vraagpunten:
- Vanuit de regering met voornamelijk
een socialistische en radicale tint (voor
C.R.M.: Van Doom PPR, Meijer
P.v.d.A.) zou je toch een uitspraak verwachten over de vraag of een ontspannen fm open samenleving met een kapitalistische structuur mogelijk is.
- De regering beweegt zich wel op
glad ijs, want zij zit aardig dicht bij de
situatie dat zij de doelstellingen van
het particulier initiatief gaat bepalen
en dat is nu net niet de bedoeling. Het
is toch mogelijk dat een instelling voor
welzijnswerk het behoud van deze
samenleving met weinig democratie als
doelstelling ziet.
Wordt de subsidiëring dan stopgezet?
Achter deze vraag ligt de belangrijke
filosofische vraag naar de grenzen van
de democratie: kan de samenleving het
besluit nemen, op democratische wijze
wel te verstaan, om de democratie af
te schaffen.
De M.v.T. maakt wel een opmerking in
de richting van het plaatsen van vraagtekens bij bepaalde organisaties van
welzijnswerk: 'tenslotte doet zich ook bij
het welzijnsbeleid het probleem voor,
dat de accentuering die men wil aanbrengen nieuwe stukken vergt.
Reeds eerder gegroeide en meer gevestigde verhoudingen komen daarbij in
het geding.'
In dit verband kunnen we overstappen
naar de samenwerkingsorganen, die na
de samenwerking in de maatschappelijke
dienstverlening, de samenlevingsopbouw
als taak hebben aanvaard. De genoemde
organen dienen een werkprogramma te
presenteren en in 1976 zullen de activiteiten worden geëvalueerd en op basis
hiervan zal worden bekeken of en hoe
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'deze functie in de toekomst moet worden uitgeoefend'.
Met andere woorden: past de doelstelling van het p.i. in de doelstelling van
de regeling. Nee, dan stopzetting subsidie. Dit is een inbreuk op de onafhankelijkheid van het {:.i.
Schrijver dezes, die van mening is dat
de samenwerkingsorganen niet uitblinken
in veranderingsgezindheid, houdt zijn
hart vast voor de toekomst. En niet
alleen daarvoor; er zijn nog andere
zaken die het zetten van een vraagteken
rechtvaardigen.
Eén van die zaken is het vrijwilligerswerk. Aan het feit, dat de vrijwilligers
gezien worden als kostendrukkers in de
maatschappelijke dienstverlening gaan
wij met afschuw voorbij, maar woorden
schieten ons tekort als wij zien dat het
departement zich zelf als uitvoerende
organisatie in het vrijwilligerswerk opstelt; in bepaalde gemeenten heeft het
departement vrijwilligersdiensten opgericht.
Het departement schroomt zelfs niet de
NOS daarbij in te schakelen.
Een gigantische misvatting van de taak
van de overheid in de democratische
samenleving.
We zijn even afgedwaald van het pad
van samenlevingsopbouw. We stappen
er weer op.
Ten aanzien van de samenwerkingsorganen enerzijds en de N.B.V. en SALCO
anderzijds, stelt het departement zich
verschillend op.
Ten eerste moeten de samenwerkingsorganen een werkprogramma opstellen
en wordt er met SALCO en N.B.V. een
prettig overleg gevoerd; ten tweede
wordt het werk van laatstgenoemde niet
geëvalueerd.
Dan krijgen we vervolgens 'de territoriale
opbouw' en dat is een verhaal apart.
Voor deze territoriale opbouw zijn bestemd de Raden voor Overleg en Advies
op provinciaal, regionaal en stedelijk
niveau.
In eerdere M.v.T.'s, evenals in het memorandum voorbereiding wetgeving
maatschappelijk en cultureel welzijn
werd gesteld, dat deze raden - de
naam suggereert het al - een belangrijke taak zouden hebben in het democratiseringsproces. Vanuit Humanitas is
gesteld - o.a. in dit kaderblad - dat
door de structuur, korporatief) en juridische vorm (stichting) dit een onmogelijkheid was. Ook de territoriale basis
is weinig democratisch: deze geeft aan-

leiding tot een verdeel en heerspolitiek
door overheden. Wij pleiten dus voor
een andere structuur; zou deze niet
aangebracht worden dan zouden deze
raden meer een beleids- en adviseringsinstrument zijn van de overheden, dan
een mogelijkheid tot inspraak van de
burger, een middel tot democratisering.
De minister konstateert tevreden enerzijds dat de reorganisatie van opbouworganen tot Raad voor Overleg en Advies
in de meeste gevallen heeft plaatsgevonden, anderzijds zegt hij ten eerste
dat de stichtingsvorm niet zo erg democratisch is en op zijn merites moet
worden bekeken; ten tweede dat de
ROAs' een beleidsinstrument van overheden zijn.
In het laatste geval is dus de democratisering als doelstelling weggevallen en
kan dus o.i. de stichtingsvorm best
gehandhaafd blijven.
Advies aan de minister: raadpleeg enkele
beleidssociologen die doelstelling en
middelen op elkaar af moeten kunnen
stemmen.
Wat de maatschappelijke dienstverlening
betreft constateren we een zekere discrepantie: allerlei welzijnssektoren
mogen hun onder het kabinet Biesheuvel
opgelopen achterstand inhalen, maar
bij het a.m.w. kan de personeelsstop
slechts gedeeltelijk worden ingelopen.
Een frase in de M.v.T. dat individueel
welzijn en maatschappelijke structuren
alles met elkaar te maken hebben wordt
door de gedeeltelijke opheffing van de
personeelsstop ontkracht, want je hebt
toch mensen nodig die naast de individuele hulpverlening, de sociale aktie
ter verandering van het individueel
welzijn belemmerende strukturen, kunnen
uitvoeren. Ook hier komt trouwens de
bepaling van de doelstelling van het
p.i. in het kader van het welzijnswerk
weer om de hoek kijken. Het is mogelijk
dat een instelling kiest voor non-politieke
hulpverlening en daarmee voor het behoud van de huidige structuren in de
samenleving. Wordt deze instelling de
subsidie onthouden?
We komen weer op het doornenpad der
demokratie. Ook de demokratisering
binnen de instellingen voor maatschappelijke dienstverlening vereist extra
mankracht, omdat de maatschappelijk
werkers en andere professionele krachten niet meer alleen een functie hebben
in de uitvoering van het werk, maar
ook een rol spelen in het beleid van de
instelling. De vrijwillige medewerker

kan en moet hier een bijdrage leveren
met het doel technokratie van de professionele werkers te voorkomen; ook
dat is een aspekt van de vrijwillige
medewerker, dat tevergeefs wordt gezocht in de begroting en de M.v.T.
De slotkonklusie is dat de bewindslieden
van C.R.M. doel en middelen nog wel
wat beter op elkaar af moeten stemmen.
Rest nog de wetgeving. Al vanaf de
start (1953) van het Ministerie voor
Maatschappelijk Werk is men bezig na
te denken over de wetgeving. De voorzitter van Humanitas heeft in zijn kongresrede in 1969 daar enige aandacht
aan besteed. Nog steeds is het er niet
van gekomen.
Inmiddels heeft het departement het
memorandum wetgeving het licht doen
zien, waarover in deze M.v.T. niet meer
wordt gesproken. Dit stemt tot tevredenheid want het korporatieve droop ervan
af. Dat is dan een wat negatieve vreugde
en hoe gaarne hadden wij gezien dat
er reden tot juichen was geweest en er
konkrete voorstellen waren gedaan. De
bewindsman worstelt nog met de vraag
of er een algemene kaderwet over het
welzijnsbeleid dient te komen of voor
iedere welzijnsfunktie apart een deelwetgeving. Over deze vraag zal een
nota worden gepubliceerd. Als er gekozen wordt voor deelwetgeving, dan
zullen die delen op elkaar afgestemd
dienen te zijn, zo stelt mijnheer Van
Doom. Inmiddels gaat de commissie
Belinfante door met haar voorbereidende
arbeid over deelwetgeving voor de
maatschappelijke dienstverlening. Het
resultaat is inmiddels gepubliceerd
(klandestien) door het tijdschrift 'Maatschappelijk Welzijn'. Wij houden weer
ons hart vast als dit voorontwerp van
deelwetgeving - gezien de gewenste
onderlinge afstemming - maatgevend
wordt voor de overige welzijnsfuncties.
We zijn er dan tenminste zeker van dat
het welzijnswerk nooit en te nimmer in
staat zal zijn haar functie van maatschappelijke verandering waar te maken.

Meetinstrumenten
voor samenlevingsopbouw
A. Hogers

"-..
Hoe maken we een verantwoorde keuze
uit de mogelijke activiteiten.
Een afdeling van Humanitas wordt als
ze zich enigszins actief opstelt binnen
de plaatselijke gemeenschap geconfronteerd met een aantal sterk uiteenlopende
vraagstukken. Vraagstukken die door de
leden zelf geconstateerd en aangedragen
worden of vraagstukken waarop zij
door anderen geattendeerd wordt. Om
u daarvan een indruk te geven volgen
hier enkele voorbeelden.
Ondersteunen van de actie van de Brede
Vietnam beweging om gevangenen in
Zuid-Vietnam vrij te krijgen, actie tegen
een verlengde verharde startbaan, het
woningbeleid in een gemeente, het tot
stand brengen van een abortuskliniek,
de integratie van homofielen in de
samenleving, wel of geen ondersteuning
om een naaktstrand mogelijk te maken,
oordeel geven over het plaatsen van
condoomautomaten in een gemeente,
medewerking geven om maaltijden te
bezorgen aan ouderen, het helpen oprichten van een crèche.
Welke zelfstandige acties men nog meer
wil ondernemen en welke vragen om
medewerking of ondersteuning de afdelingen, gewesten en hoofdbestuur nog
zullen bereiken is niet te voorzien. Dat
die vragen qua aard sterk kunnen verschillen is door de genoemde voorbeelden al aangegeven.

Hoe zullen de afdelingen,
gewesten en hoofdbestuur
reageren?
Hoe het antwoord van de verschillende
afdelingen, gewesten en het landelijk
bestuur op die vragen om actie of ondersteuning zal zijn is niet voorspelbaar.
De ervaring is echter dat de verschillende persoonlijke opvattingen van
bestuursleden bij het antwoord een grote
rol spelen. Nu is dat op zichzelf verklaarbaar, maar het is de vraag of dat
voor een vereniging ook werkbaar is.
Bevinden zich in een bestuur mensen
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met een flink verschil in denkwereld en
mentaliteit dan is het een grote vraag
of men tot een besluit kan komen. Voor
leden van de afdeling en de buitenwereld geeft dat een stuk onduidelijkheid.
Bijvoorbeeld in afdeling A. werkt men
wel mee aan een stuk kritiek op het
woningbeleid, in afdeling B. vindt men
dat niet op zijn weg liggen en in afdeling C. wordt het probleem in het geheel
niet aan de orde gesteld.

Hebben wij
meetinstrumenten?
Welke normen, meetinstrumenten, moet
men nu hanteren om te beoordelen wat
nu wel of niet binnen de werkzaamheden van de vereniging past. Men kan
natuurlijk uitgaan van het standpunt
dat alles wat de hand te doen vindt de
moeite waard is om gedaan te worden.
Dat uit die gedachte zeer tegenstrijdige
zaken kunnen ontstaan is duidelijk.
Bijvoorbeeld meehelpen dat er binnen
een buurt geen buitenlandse arbeiders
komen wonen en aan de andere kant
een actie ondernemen om buitenlandse
arbeiders in de nederlandse samenleving
te integreren.
Uit de statuten van de vereniging is af
te leiden dat zaken die belemmerend
zijn voor de ontplooiing van menselijke
mogelijkheden tot het aandachtsveld
van de vereniging gerekend moeten
worden. Zijn er situaties in een bedrijf
die duidelijk maken dat een groot
aantal individuen niet tot hun recht
kunnen komen dan hoort het volgens de
statuten tot de taak van de vereniging
deze situatie te bezien en een bijdrage
te leveren die tot verandering leidt.
Er is in de huidige statuten ook een
grens aangegeven namelijk 'de grens
door de gemeenschap getrokken'. Een
persoonlijke ontplooiing die het gemeenschapsbelang schade toebrengt zal niet
op het lijstje van Humanitas-activiteiten
voorkomen.
Wat nu het belang van een gemeenschap
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is is niet op elk moment duidelijk aan
te geven, terwijl verschillende opvattingen over een ideale maatschappij
hier gaan meespelen.
Zijn er buiten de statuten van Huma- ,
nitas dan andere meetinstrumenten te
vinden die ons kunnen helpen bij het
denken daarover. Naar mijn mening is
een verklaring die in 1948 in de algemene vergadering der verenigde naties
is aanvaard een dergelijk instrument.
Bedoeld wordt hier de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.
Als onze medewerkers gevraagd wordt
om een actie van de Brede Vietnam
beweging te ondersteunen, die ten doel
heeft de wijze waarop in Zuid-Vietnam
gevangenen behandeld worden aan de
kaak te stellen, dan geeft art. 5 0) van
bovengenoemde rechten ons een duidelijk handvat. Niets wettigt een dergelijke
behandeling van mensen.
Als mensen die zich met woonwagens
verplaatsen dreigen over de Gemeente
of Lands grens gezet te worden zou
Humanitas, kijkend naar ar. 13 0) van
de rechten van de mens, actief moeten
worden om na te gaan of dat wel
terecht gebeurt.
Als Portugezen, Amerikaanse deserteurs,
Tsjechen enz. asyl vragen in Nederland,
dan zou Humanitas er aan moeten meewerken dat deze mensen in Nederland
kunnen blijven. Art. 14 0) van de rechten
van de mens is daar zeer duidelijk over.
Verder zijn er een aantal resoluties van
de International Humanist and Ethical
Union, waarbij Humanitas met een adviserende stem is aangesloten, aangenomen op het congres in Cambridge in
augustus 1972, waarvan het de moeite
waard is de inhoud te kennen. U vindt
deze resoluties dan ook na dit artikel
afgedrukt.
In de laatste resolutie over strafhervorming staan zaken die Humanitas, nu de
discussie in Nederland over delinquentie en straffen toeneemt, in moet
brengen. Bij de betreffende instantie
zou zij de in de resolutie vervatte
meningen duidelijk moeten maken.

Verder zie ik elk mens in staat na te
denken over de maatschappij waarin hij
of zij verkeert. Iedereen weet dat je
een ander niet van het leven moet beroven (daarbij openhoudend dat dat in
enkele gevallen, waar het om ongeneeslijke zieken gaat die zelf te kennen
geven van het leven afscheid te willen
nemen, anders ligt). Iedereen weet dat
overheersing van een ander in gezin,
werk en andere situatie in deze maatschappij onduldbaar is. Onder overheersing wordt hier verstaan dat zonder
werkelijk overleg over verantwoordelijkheden, werkafspraken e.d. mensen ondergeschikt gemaakt worden aan anderen.
Iedereen weet dat we met velen op deze
aardbodem rondlopen en dat we niet
ongelimiteerd van het bodembezit en
het bodembezit en het milieu kunnen
profiteren. Dat grote bezittingen vaak
ten koste van anderen verkregen worden
of verkregen zijn.
Bij het denken over bovenstaande zaken
worden we echter vaak belemmerd
door onze eigen situatie. Ons eigen belang prevaleert of we lopen met ons
denken vast in de maatschappelijke
structuren. Naar mijn mening hebben
afdelings-, gewestelijke, landelijke bestuurders en deelnemers aan projectgroepen wel meetinstrumenten, maar
zoals bij elk vak zullen me moeten leren
die instrumenten te gebruiken.
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Artikel 5. Niemand zal onderworpen
worden aan folteringen, noch aan een
wrede, onmenseli;ke of onterende
behandeling of bestraffing.
Artikel 13. (1) Een ieder heeft het recht
zich vri;eli;k te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
(2) Een ieder heeft het recht, welk land
ook, met inbegrip van het zi;ne, te
verlaten en daarnaar terug te keren.
Artikel 14. (1) Een ieder heeft het recht
om in andere landen een asyl te zoeken
en te genieten tegen vervolging.

Resolutie van de International Humanist and
Ethical Union
Churchill College, Cambridge, 9-13 augustus 1972
INLEIDING
Tijdens de 20e herdenking van de oprichting van de IHEU en van de 'Verklaring van Amsterdam', bevestigt het
bestuur zijn geloof in de noodzaak en
de vruchtbaarheid van een dialoog tussen tegengestelde ideologieën. De IHEU
ondersteunt de Verenigde Naties met
het doel mannen en vrouwen van verschillende politieke en religieuze richtingen samen te brengen. Zij onderneemt
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zelf ook stappen in dit vlak.
Het bestuur nam de volgende resoluties
aan:
POLITIEKE ONDERDRUKKING
In het licht van de vrijheid van meningsuiting, zijnde de basis van het menselijk
recht, veroordeelt het IHEU alle schendingen van dat recht, waar zij ook
plaatsvinden. In het bijzonder protesteren wij tegen de recente en lopende

rechtszaken tegen intellectuelen in
Tsjechoslowakije; de meesten van hen
worden vervolgd vanwege hun sympathie met de idealen van een Marxistisch
Humanisme en vanwege hun pogingen
een 'Socialisme met een menselijk gezicht' te bevorderen.
De rechtszaken worden achter gesloten
deuren gehouden en de beschuldigden
ontvangen zonder uitzondering zware
vonnissen van verscheidene jaren gevangenisstraf. Hun 'misdaden' zijn niet
meer dan het uiten en het publiceren
van kritiek op het systeem en het
contact houden met andere humanisten
in andere landen.
Het feit, dat deze rechtszaken op bestaande wetten zijn gebaseerd maakt dit
alles niet minder betreurenswaardig en,
laat het huidige regime in zijn ware
gedaante zien.
Wij vestigen ook de aandacht op de
voortdurende politieke onderdrukking
over de hele wereld. De regimes van
Brazilië en Griekenland zijn alom bekend
als onderdrukkers; deze landen staan
niet alleen, zij vormen slechts de afschuwelijke top van de ijsberg van
menselijke onderdrukking.
RASSENDISCRIMINATIE
In overeenstemming met het handvest
van de Verenigde Naties en grondrechten van de mens, roept de IHEU op een
einde te maken aan ethnologische of
racistische discriminatie, waar ze ook
bestaat. De IHEU wijst de voortzetting
van het apartheidsbeleid in de republiek
Zuid-Afrika af en veroordeelt de pogingen deze racistische, discriminatoire
'uitbuitingspolitiek naar andere delen
en landen van het zuidelijk deel van
het Afrikaanse continent te eworteren.
In het bijzonder verwerpt de IH EU
zonder meer de recente uitwijzing van
Aziaten uit Oeganda als een duidelijk
voorbeeld van rassendiscriminatie.
NOORD-IERLAND
Als de oorzaak van de huidige tragische
situatie in Noord-Ierland ziet de IHEU
het blijvend apart optrekken van de
diverse religieuze en sectarische groeperingen in het onderwijs en andere
sectoren van het openbare leven; de
IHEU doet een beroep op alle partijen
in het geschil om af te zien van het
gebruik van geweld als strijdmiddel en
hun geschillen door vreedzame middelen
op te lossen. Als eerste stap doet de
IHEU een beroep op het Britse gouvernement de internering zonder proces
te beëindigen.
ONTWAPENING
De IHEU ondersteunt alle maatregelen
om het gevaar van oorlog te verminderen en verwelkomt daarom de SALT
overeenkomst tussen de USA en de

-USSR, ter beperking van de strategische
-bewapening.
fot onze spijt bemerken wij echter het
-beperkte doel van deze overeenkomst
en dringen verder aan op uitgebreidere
overeenkomsten die zowel de nucleaire
als conventionele wapens betreffen, en
die alle naties omvatten.
Wij doen een beroep op de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties om
een conferentie voor dit doel bijeen te
roepen.
-Constaterend dat het huidige hoge
niveau van de nationale defensiebegro-tingen nauw verband houdt met het
misbruik van de wereldenergiebronnen,
eisen wij een internationale belasting op
defensie uitgaven. Wij stellen voor dat
de geïndustrialiseerde landen worden
aangeslagen voor het zelfde deel van het
bruto nationaal produkt als ze besteden
aan wapenaankopen. Deze belasting zou
geheven moeten worden door een internationale organisatie met een wereldomvattende verantwoordelijkheid en die
tevens tot taak heeft bilaterale overeenkomsten ter overheersing van het
ene land over het andere land tegen te
gaan.
VERONTREINIGING:
nucleaire proeven
De IHEU ondersteunt alle organisaties
die strijden tegen verontreiniging en
werken aan de restauratie en het
behoud van een gezond milieu. De
IHEU verzet zich tegen de voorzetting
van proeven met atoombommen en
andere nucleaire wapens in de atmosfeer
en veroordeelt de recente proeven met
atoombommen door Frankrijk in de
Stille Oceaan onder het oog van de oppositie van de wereldopinie en van die
landen die direct bij de explosie betrokken zijn.
BEVOLKING
De IHEU is van mening dat voortdurende uitbreiding van de wereldbevolking
zal leiden tot hongersnood, tot vernietiging van het milieu op een onvoorstelbare schaal en eventueel tot oorlog.
Wij ondersteunen alle programma's
met het doel de bevolkingsgroei af te
remmen, waarbij we de noodzaak de
persoonlijke vrijheid van keuze, menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid te behouden, benadrukken.
Daarom zijn wij voor een vrije sexuele
opvoeding, het vrij verkrijgbaar zijn van
voorbehoedmiddelen.
Dit houdt eveneens in de mogelijkheid
tot vrijwillige sterilisatie en het wegnemen van alle wettelijke bepalingen
tegen abortus op verzoek. Wij veroordelen al diegenen die om leerstellige
redenen zich verzetten tegen zulke maatregelen, en wij vinden dat de Rooms

Katholieke Kerk in het bijzonder een
ernstige verantwoordelijkheid in deze
zaak heeft. Wij doen een beroep op de
leden van de Kerk hun houding in het
belang van de toekomst te wijzigen.
VIETNAM
De IHEU wenst dit tragische conflict
zo spoedig mogelijk beëindigd te zien.
Wij veroordelen het doden van weerloze
burgers en weloverwogen of toevallige
verwoesting van civiele en industriële
vestigingen in het Noorden, waarvan
het bombarderen van de dijken het
laatste voorbeeld is. Bij zulke acties
vallen miljoenen onschuldige levens of
worden in gevaar gebracht.
Wij eisen een onmiddellijk stopzetten
van alle buitenlandse inmenging in
Vietnam en een politieke regeling van
dit conflict verkregen door onderhandelingen
STRAF HERVORMING
De IHEU ondersteunt ten sterkste internationale bewegingen voor strafhervormingen. Wij ontkennen niet, dat
moderne staten gevangenissen nodig
hebben van het één of andere soort,
maar wij benadrukken dat de beginselen
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MAATSCHAPPIJ EN HOMOSEXUALITEIT
De schrijver bestrijdt in zijn boek de
vooroordelen, de bekrompen denkschema's en alle discriminatie waaraan
homosexuelen in de Amerikaanse, maar
helaas toch ook in onze maatschappij
nog blootstaan.
Hij geeft deze bestrijding op basis van
een grote kennis van het onderwerp en
van een grote kennis van de praktijken
die amerikaanse therapeuten er op nahouden bij hun vruchteloos pogen
homo-sexuelen om te vormen tot heterosexuelen. Weinberg vraagt zich af wat
de oorzaken zijn van het bestaan van
deze vooroordelen en geeft vervolgens
een interessante analyse van deze oorzaken. Hij houdt tevens een pleidooi
voor een meer tolerante houding tegenover het verschijnsel van de homosexualiteit. Geconstateerd moet daarbij

van menselijke rechten ook behoren te
worden uitgebreid tot diegenen die zich
schuldig maken aan misdaad. Het doel
van gevangenschap zou moeten zijn
rehabilitatie zowel als bescherming van
de maatschappij.
Dit is niet uitsluitend een zaak van
rechtvaardigheid voor de misdadiger; de
samenleving zelf vaart wel bij een juiste
rechtsuitoefening.
Daarom pleiten wij voor het aannemen
van een algemeen ontwerp van een
universele verklaring van de rechten
van de gevangene. Deze kan luiden:
1. politieke en burgerlijke rechten mogen
de gevangenen niet worden ontnomen;
2. de gevangene mag niet worden
gemarteld;
3. de gevangene heeft recht op een
juridisch proces;
4. de gevangene moet zo ruim mogelijk
in staat worden gesteld onderwijs te
volgen;
5. de gevangene heeft recht op sexualiteit;
6. de gevangene dient een rechtvaardig
minimum inkomen te ontvangen voor
arbeid verricht onder omstandigheden,
overeenkomend met de menselijke waardigheid.

worden dat het ontwikkelen van een.
meer tolerante houding een moeilijke
zaak is, blijkbaar ook voor de schrijver
zelf. Op blz. 73 aarzelt Weinberg nl.
niet om met betrekking tot het verschijnsel als die hij anderen verwijt
'hetero-sexuele kinderverkrachter' en
'misdadiger' zwart op wit te zetten.
Hier vertoont Weinberg eenzelfde ongenuanceerde benadering van een verschijnsel als die bij anderen verwijt
tegenover homo-sexualiteit. Maar dit
slechts terzijde.
In het boek wordt gesteld dat homosexualiteit een probleem is, maar tegelijkertijd wordt daarmee de vraag gekoppeld: wiens probleem is het eigenlijk,
wie maakt het probleem? Het antwoord
op deze vraag wordt als volgt gegeven:
het is in hoofdzaak het probleem van
de algemene maatschappelijke opvatting.
Het is het niet willen accepteren van
het bestaan van man/man en vrouw/
vrouw-relaties in ons maatschappijbeeld.
Het is het probleem van de man of
vrouw die homofiele neigingen in zichzelf afwijst en anderen beoordeelt naar
eigen enge maatstaven.
Het boek kan een goede rol vervullen
bij het streven naar een meer open
maatschappij; een streven waarbij
allerlei organisaties, ook Humanitas,
betrokken zijn.
A.v.O.
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'HUMANITAS'
nederlandse vereniging voor maatschappelijke
dienstverlening en samenlevingsopbouw
Centraal Bureau: J. W. Brouwersstraat 16,
Amsterdam-Z. Tel. 020-73 9444
zoekt een

LANDELIJK STAFFUNKTIONARIS
SAMENLEVINGSOPBOUW
TAAKOMSCHRIJVING:
A. Het vervullen van het secretariaat van de in te
stellen landelijke begeleidingsraad samenlevingsopbouw van Humanitas. Het ten behoeve van deze
raad aandragen van studiemateriaal over vraagstukken die verband houden met het welzijn van de
nederlandse samenleving.
B. Het binnen de eigen groep (de leden van de
vereniging en van verwante organisaties) bevorderen
van bezinning op welzijnsvraagstukken, door middel
van studieconferenties, groepsbijeenkomsten e.d.
e. Het samen met andere functionarissen in teamverband bevorderen en coördineren van landelijke
projecten op het gebied van de samenlevingsopbouw.
Het adviseren met betrekking tot regionale en
plaatselijke projecten.

'HUMANITAS'
nederlandse vereniging voor maatschappelijke
dienstverlening en samenlevingsopbouw,
Gewest Noord-Brabnt
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden
Brabant te 's-Hertogenbosch
zoeken

EEN
FUNKTIONARIS
die een tweedelige taak te vervullen krijgt.

•

Ten behoeve van Humanitas:
in het kader van de samenlevingopbouw-activiteiten
van de vereniging in Noord-Brabant het adviseren,

D. Het ontplooien van verenIgmgsactlvItelten ten
behoeve van de eigen groep, met als doel de
bevordering van de sociale creativiteit.
E. Het publiceren over vraagstukken die met de
uitoefening van de funktie verband houden.
F. Het samen met andere functionarissen bevorderen
van deelname aan vrijwilligerswerk vanuit de eigen
groep, mede met het oog op de preventieve functie
die het vrijwilligerswerk in het kader van de
maatschappelijke dienstverlening kan vervullen.
VEREISTEN:
Sociaal wetenschappelijke of voortgezette agogische
opleiding is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden nodig. Een goede uitdrukkingsvaardigheid,
zowel in woord als geschrift is vereist. Het kunnen
werken met groepen (besturen, vrijwilligers) is
bijzonder wenselijk.
Het optreden binnen de werkopdracht vereist verder
een grote mate van zelfstandigheid.
Salariëring afhankelijk van opleiding, leeftijd en
ervaring, minimum f 1992,06, max. f 2981,78 per
maand, vakantietoeslag 7!%.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen veertien
dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de
directeur van het Centraal Bureau.

stimuleren en begeleiden van de besturen van
Humanitas en andere groepen binnen en buiten de
vereniging.
•

Ten behoeve van het wooncentrum voor ouderen
'De Clockenweerde' te 's-Hertogenbosch
(gereed 1-1-'74):
het entameren, adviseren en begeleiden van groepen
in het wooncentrum en meewerken het wooncentrum zo goed mogelijk te laten functioneren.

Voor deze - voor een deel nieuwe - functie gaat de
voorkeur uit naar iemand met een voortgezette
agogische beroepsopleiding, met ervaring op het gebied
van het welzijnswerk en o.a. geïnteresseerd in de oudere
mens.
Met andere functionarissen in de vereniging zal hij over
bovenstaande taken regelmatig contact hebben .
Salariëring afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
minimum f 1.698,60, maximum f 2.675,78 per maand,
vakantietoeslag 7!0J0.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen 14 dagen
te richten aan het Centraal Bureau van Humanitas,
J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam-Z.
Nadere informatie wordt gaarne gegeven door de heer
A. Hogers, staffunctionaris Centraal Bureau,
telefoon 020-73 94 44.

60

