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Humanitas
en de
samen-
levingsop-
bouw
Ter inleiding

AI geruimte tijd is Humanitas bezig met een omschakelingsproces. Aanvankelijk lag
het zwaartepunt van de aktiviteiten bij de maatschappelijke dienstverlening,
maar geleidelijk aan verschuift de aandacht meer naar de samenlevingsopbouw. De
maatschappelijke dienstverlening heeft zich ontwikkeld tot een beroepsmatige
aktiviteit, welke primair op het individu gericht is en waarbij het waarde-element
nogal verschillend is gehanteerd, niet altijd een even grote rol heeft gespeeld en
door velen als van ondergeschikt belang is gezien. Samenlevingsopbouw is tot nu toe
in mindere mate een beroepsaktiviteit, het richt zich op grotere verbanden in de
samenleving en het waarderende element speelt er een veel belangrijker rol in.
Uit het voorgaande volgt, dat het omschakelingsproces van grote invloed op
Humanitas zal zijn. Om dit proces te doordenken en te stimuleren heeft het
verenigingskongres op 27-28 okt. 1973 te Lunteren een Begeleidingsraad Samen-
levingsopbouw ingesteld. Deze Raad presenteert u in dit speciaal aan de
samenlevingsopbouw gewijde nummer van het kaderblad 'Humanitas' daar een
aantal gedachten over. We hopen u aldus zinvolle en vrij brede informatie te geven
en u ertoe te stimuleren, met ons mee te denken. Wellicht ook komt u ertoe, uw
instemming te betuigen, dan wel uit te leggen, waarom u het met bepaalde
gedachten niet eens bent. Want het laatste woord over de samenlevingsopbouw is
nog niet gezegd!
De hier ontvouwde gedachten zijn in de raad besproken. Zij zullen zeker nog
wijzigingen ondergaan, omdat de Raad immers nog maar pas aan haar taak is
begonnen en nog niet met een eindoordeel hoeft en kan komen. De artikelen zijn in
een eerdere versie in de Raad besproken. Daarna hebben de schrijvers hun artikelen
naar eigen inzicht gewijzigd. Dit brengt met zich mee, dat elk artikel primair
voor verantwoordelijkheid van de schrijver moet zijn.
Van Oosten maakt een aantal verhelderende opmerkingen over wat F 2 is en wat het
niet is. Dit blijkt niet zonder meer duidelijk, nu deze tweede hoofdfunktie van de
eerste, de maatschappelijke dienstverlening, wordt losgekoppeld. Hij bespreekt de
plaats en taak van Humanitas in een minder dan voorheen verzuilde
maatschappij. Hij komt tot de veronderstelling, dat Humanitas wellicht minder dan
andere instellingen heeft te maken met een 'vluchtende achterban'.
Voogd gaat in op de verhouding van de samenlevingsopbouw en de levens-
beschouwing. Hij betoogt, dat onze keuzen en beslissingen op doelen zijn gericht,
ook al zijn we ons deze niet steeds bewust. De 'uiteindelijke doelen' zijn de waarden,
welke weer uit onze levensbeschouwing voortvloeien. De samenlevigsonpbouw van
Humanitas wordt dan ook duidelijk van haar levensbeschouwing uit verricht,
maar beoogt waardevol voor in principe ieder in de samenleving te zijn.
In het volgende artikel bespreekt dezelfde auteur het verband tussen samenlevings-
opbouwen politiek. Daarbij ziet hij alles als politiek wat invloed heeft op beslissingen
over wensen, die leven met betrekking tot de samenleving, zelfs het nalaten van
pogingen die beslissingen te beïnvloeden. Zo beschouwd is samenlevingsopbouw
politiek (ook al is niet alle politiek samenlevingsopbouw) en wordt het ook duidelijk,
dat samenlevingsopbouw verricht wordt vanuit een bepaalde visie op mens en
samenleving.
In zijn derde stuk houdt Voogd zich bezig met de 'legitimatie' van aktiviteiten van
samenlevingsopbouw, dat is de vraag, met welk recht aktiviteiten worden verricht,
waar niet ieder aan participeert en, sterker, die niet ieder als wenselijk ziet. Dat
betekent, dat de legitimatie bijna altijd een probleem is, ook bij een non-direktieve
methodiek.
Wezenlijk voor samenlevingsopbouw is het signaleren en oplossen van knelpunten in
de samenleving. Sevink beschrijft dat en tevens hoe een projektgroep zich op een
bepaald maatschappelijk probleem kan richten. Hij gaat in op de relatie van een
dergelijke door Humanitas geaktiveerde projektgroep met de vereniging en haar
uitgangspunten.
Ebbinge Wubben beschlijft de geschiedenis van de samenlevingsopbouw. Hij
behandelt de armenzorg, het buurtwerk en het opbouwwerk. Hij gaat in op het
integratieproces ten gevolge van interdisciplinaire samenwerking en het
desintegratieproces, dat o.a. voortvloeit uit een stuk gespecialiseerde arbeidsverdeling.
Tijdens de diskussies in de Raad over de inhoud van dit speciale nUImT.ervan
'Humanitas' kwam de nadruk vrij sterk op de theoretische benadering te liggen.
Vermeldenswaard is, dat enkele andersgerichte artikelen, waarvan opname ook is
overwogen mede uit ruimtegebrek niet zijn opgenomen en elders, bv. in een nummer
van het ledenorgaan 'Van Mens tot Mens', zullen verschijnen.
We hopen, dat de in dit nummer van 'Humanitas' ontvouwde voorlopige gedachten
voor de diskussie over de ontwikkeling van de samenlevingsopbouw en voor de
taak van Humanitas daarin van nut zullen zijn.

De Begeleidingsraad Samenlevingsopbouw,
D. van Kreveld, voorzitter

1



A. v. Oosten

Er zijn de laatste tijd al heel wat woor-
den vuilgemaakt aan F 2.
Discussies, pamfletten, brochures, tijd-
schriftartikelen hebben bol gestaan van
meningen, opvattingen, verdedigingen,
kritiek en verguizingen van F 2 en alles
wat ermee samenhangt. Tot in de tweede
kamer toe is er fel over gediscussieerd.
Pro en contra stonden tegenover elkaar
en slingerden ieder met hun banbliksems.
Het mag geen wonder heten dat in al
dat geweld soms door de bomen het bos
niet meer wordt gezien. Maar gelukkig
is de discussie langzamerhand in een
wat rustiger vaarwater gekomen en de
tijd lijkt daarom aangebroken om zin en
onzin te scheiden en eens te kijken waar
wij nu eigenlijk staan.

WATISFz?
F 2 is volgens het ministerie van CRM
de activering van levens- of wereldbe-
schouwelijke groepen tot werkzaamheden
op het terrein van de welzijnsbehartiging.
Het zou te ver voeren om die formule-
ring op deze plaats te ontleden.
Hier wordt daarom volstaan met het
aangeven van een nadere taakstelling
voor een F 2-kader:
- het geven van informatie en voor-
lichting aan de eigen groep over de
maatschappelijke ontwikkeling;
- bewustmaking van veranderingspro-
cessen die O.m. de eigen groep raken;
- signaleren van tekorten in de samen-
leving en meehelpen aan de oplossing
ervan;
- zorg voor kadertraining binnen de
eigen groep;
- het activeren van bezinning op wel-
zijnsproblematiek onder meer gericht op
vraagstukken betreffende het eigen
woon- en werkmilieu, tot deelname aan
vrijwilligersactiviteiten, enz.
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Dit is werkelijk een indrukwekkend
arbeidsveld waarvan gezegd moet wor-
den dat op dat veld verschillende delen
nog braak liggen en dat er dus nogal
wat ontginningsarbeid ligt te wachten.

F 2, NIEUW OF OUD?
Is F 2 nu iets nieuws? Dit is een vraag
waarbij de meningen vaak lijnrecht
tegenover elkaar staan. Vooral de samen-
werkingsorganen zelf beweren bij hoog
en bij laag, dat F 2 iets ouds is dat reeds
sinds jaar en dag door diezelfde samen-
werkingsorganen wordt uitgeoefend.
Vooral de buitenstaanders beweren het
tegendeel. In het kamp van die buiten-
staanders hoort men b.v. beweren dat
F 2 iets is waarmee de oude samenwer-
kingsorganen kunstmatig in het leven
worden gehouden. Hoe zit dat nu pre-
cies?
Het is zonder twijfel waar dat F 2 steeds
tot het takenpakket van de samenwer-
kingsorganen heeft behoord. In de naam
reeds komt dit tot uitdrukking. F 2 wil
immers niets anders zeggen dan 'tweede
hoofdfunctie'. De aanduiding 'tweede
hoofdfunctie' kan voor het eerst worden
aangetroffen in de ministeriële nota in-
zake de samenwerkingsorganen van juni
1969. In deze nota wordt gesproken over
twee hoofdfuncties van de samenwer-
kingsorganen (waartoe men in dit ver-
band ook Humanitas rekent) n.l.:
1. de bedrijfsvoering van de maatschap-
pelijke dienstverlening en
2. het bijdragen aan de samenlevings-
opbouw.
Ook in de betreffende subsidieregeling
van de samenwerkingsorganen werd
reeds onderscheid gemaakt tussen deze
twee functies en in meerdere of mindere
mate behoorden beide functies dus reeds
sinds jaar en dag tot het takenpakket
van samenwerkingsorganen als Humani-
tas.
De nadruk, waarmede de ene of wel de
andere functie werd vervuld verschilde
natuurlijk wel eens. Bij onze vereniging
viel die nadruk in veel gevallen uit in het
voordeel van de maatschappelijke dienst-
verlening.

Dat laatste is niet zo verwonderlijk.
Vele jaren lang heeft de vereniging veel
moeite gehad met het verwezenlijken
van een programma op het terrein van
de maatschappelijke dienstverlening en
tot op de dag van vandaag is het helaas
nog zo dat deze hulpverlening aan bui-
tenkerkelijken in sommige delen van
ons land veel te wensen overlaat of
waarin de hulpverlening geheel wordt
beheerst door op confessionele basis ge-
schoeide organisaties. Maar hoewel
Humanitas hiermede de handen meer
dan vol heeft gehad mag toch niet wor-
den gesteld dat nooit aandacht werd
besteed aan andere zaken.
Het nieuwe 5,:)huiltvooral in het feit,
dat beide functies, die in het verleden
geïntegreerd konden worden uitgeoefend
door één organisatie, werden losgekop-
peld van elkaar. De F 2 taken moesten
daardoor worden verduidelijkt los van
andere taken.
Voor de eerste hoofdfunctie, dus voor
met name de taken van maatschappe-
lijke dienstverlening, werden nieuwe,
gedeconfessionaliseerde organisaties op-
gericht, die onder de roepnaam Joint
(landelijk) en G.I.M.D. (provinviaal)
door het leven gaan. De oude samen-
werkingsorganen hadden daarmee één
hoofdfunctie afgestoten, dragen daarvoor
althans geen directe verantwoordelijk-
heid meer, en vielen terug op de andere
hoofdfunctie, F 2. Dat is inderdaad een
nieuwe situatie.

VERZUILING
Gedurende verscheidene decennia is de
verzuiling te beschouwen geweest als
het meest opmerkelijke van het organi-
satiesysteem in de nederlandse samen-
leving. Pas in de jaren zestig werd de
levensbeschouwing als organisatorisch
beginsel ernstig ter discussie gesteld met
als gevolg dat men in toenemende mate
bereid was dit beginsel te verlaten. Het
was een accelererend verschijnsel. In het
begin slechts aarzelend kwam de ont-
zuiling of de deconfessionalisering tot
stand. Snel in omvang toenemend kwam
tenslotte een lawine van ontzuilingsver-
schijnselen in beweging waarvan wij
thans de laatste brokjes nog kunnen
waarnemen. 1)
In de maatschappelijke dienstverlening
zien wij thans ontzuilde, meest geregio-
naliseerde instellingen. Aan het einde
van de lawine zijn de levensbeschouwe-
lijke samenwerkingsorganen alle minstens
één functie kwijtgeraakt aan de meer
algemeen werkende instellingen op het



terrein van de maatschappelijke dienst-
verlening, nI. aan de reeds eerder ge-
noemde Joint en aan de G.I.M.D.'s, en
volgens sommigen nog merkwaardig
genoeg hebben zij nog één functie over-
gehouden: de F 2.

Waarom nu juist de F z? De kritiek hier-
op is soms niet zuinig. Nu een wat meer
open maatschappij tot stand komt, zo
wordt geredeneerd, werkt een subsidië-
ring van levens- en wereldbeschouwelijke
organen juist de verzuiling weer in de
hand. Al te gemakkelijk gaat men bij
deze redenering uit van de idee, dat ver-
zuiling en het bestaan van levens- en
wereldbeschouwelijke organisaties één
en hetzelfde zijn en derhalve verwer-
pelijke zaken. Op zijn zachtst gezegd
mag dit laatste een merkwaardig idee
worden genoemd.
Voor de verzuilde samenleving is ken-
merkend het verschijnsel dat men per
zuil tracht te komen tot een sluitend
geheel van levensbeschouwelijke orga-
nisaties. Van een open communicatie
tussen de zuilen onderling mag daarbij
geen sprake zijn behalve in de top, al-
waar de noodzakelijke onderlinge af-
stemming van belangen plaats vindt.
Men mag rustig aannemen dat deze op-
splitsing en dit stadium na afloop van
de zestiger jaren definitief voorbij zijn en
dat dit thans niet meer zinvolle verschijn-
sel heus niet terugkomt door subsidiëring
van F 2.

Dat is niet de bedoeling van die subsi-
diëring en het is niet de bedoeling van
de F 2 organisaties. Zeker is dat niet de
bedoeling van een organisatie als Huma-
nitas. Humanitas heeft in vroeger jaren
en eigenlijk van de oprichting in 1945 af
gepleit voor openheid en samenwerking,
dus ver v66r de jaren zestig en heeft dit
streven zelfs neergelegd in de statuten.
Geen organisatie heeft dan ook zo hard
en zo van harte meegewerkt aan het tot
stand brengen van open organisaties van
maatschappelijke dienstverlening. Na-
tuurlijk lopen er overal wel figuren rond
die nostalgisch terugdenken aan de
dagen van weleer, toen via de verzuilde
organisaties een grote macht kon worden
uitgeoefend. Maar die tijd is definitief
voorbij.
Er is dan ook niet de minste reden om
het bestaan van oriëntatiekaders, om het
bestaan van richtinggevende organisaties
gebaseerd op levens- of wereldbeschou-
wing te verguizen. Het is integendeel
juist zaak dit soort organisaties thans in
stand te houden en het kind niet met het
badwater weg te gooien.

In het heden en de toekomst zal er be-
hoefte zijn aan organisaties als Huma-
nitas, die vanuit een bepaald systeem
van waarden bijdragen aan georganiseer-
de opinievorming en het ontwikkelen
van waarde-oordelen ten aanzien van
mentaliteits- en structuurprobleem zoals
die zich in de samenleving voordoen.
Tenslotte zal dit alles uitmonden in
doen, in activiteit.

DE ACHTERBAN
Er wordt gesteld dat de levens- en we-
reldbeschouwelijke organisaties te maken
hebben met een vluchtende achterban.
Dit verschijnsel wordt aangetroffen ZOll-

dagsmorgens in de kerken, maar b.v. ook
bij de traditionele omroeporganisaties
die te maken hebben met een teruglo-
pend ledenbestand.
Het succes van de Tros, de omroepor-
ganisatie met een identiteit van ver-

strooiing zonder enige achtergrond, is in
wezen hetzelfde maar dan van de andere
kant bezien. Het is mogelijk dat dit ver-
schijnsel verband houdt met de ver-
minderde macht van de zuilen en het
afnemen van de sociale controle daar-
door. Het is nog niet zo lang geleden
dat men vreemd werd aangekeken als
men niet minstens enige godsdienstige
belangstelling had.
Men moest ook wel, of men nu wilde of
niet. Er waren vele werkgevers (mis-
schien zijn er nu nog wel een behoorlijk
aantal) die het punt van confessie als
selectiecriterium voor nieuwe werkne-
mers hanteerden. Het was dus zaak
'ergens bij te horen', want anders ging
men dat ook merken aan het feit dat er
geen brood op de plank kwam.
Verschijnselen als de groei van de steden
en verstedelijking van het platteland
hebben ook in de hand gewerkt dat de
buren niet meer zo scherp opletten of
'men er wel aan deed'. Thans wordt men,
zo lijkt het vaak, met een scheef oog
aangekeken als men levensbeschouwe-
lijke belangstelling heeft en als men de
waarden waaruit men leeft zich bewust
wil worden.

Op dit verschijnsel zijn in principe twee
reacties mogelijk.
1. er blijkt minder behoefte aan zich
bewust te zijn van de waarden van waar-
uit men handelt, dus wordt de activiteit
op dat vlak verminderd;
2. redenerende vanuit de noodzaak van
de bewustwording van de principes van
waaruit men handelt (zou moeten han-
delen) moeten de activiteiten op dat vlak
worden vermeerderd, of tenminste gelijk
blijven.

...figuren die nostalgisch
terugdenken ...
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Zin en onzin van de F2

Het is natuurlijk ook mogelijk te twisten
over de vorm waarin de activiteit moet
worden gegoten. De traditionele vormen
spreken misschien niet meer aan. Er zal
gezocht moeten worden naar een andere,
meer 'to the point' wijze van werken.
Dit punt is hierbij niet in het geding. De
wijze van werken van F 2-organen zal,
dat is buiten kijf, zich moeten aanpassen.
Gezocht moet worden naar nieuwe dis-
cussiemogelijkheden. moderne vormen
van informatica, enz. Dit slechts terzijde.
Welke is nu de positie van Humanitas
ten aanzien van de achterban. De vere-
niging heeft ruim 37.000 leden. Op zich-
zelf is dit aantal verwonderlijk hoog.
Iemand die lid wordt van de A.N.W.B.,
de Consumentenbond of een Kruisvere-
niging weet dat hij daarvan zelf profi-
teert.
Als je met pech onderweg staat, helpt de
wegenwacht je; de contributie aan de
A.N.W.B. werpt dan zijn vruchten af.
De consumentenbond is uiterst nuttig om
te voorkomen dat men bij een bepaalde
aankoop een kat in de zak koopt. De
Kruisvereniging garandeert in zekere zin
hulp bij ziekte en invaliditeit. Maar wat
kan Humanitas garanderen? Behalve dat
de leden hun contributie betalen wordt
er daarnaast nog frequent een beroep op
ze gedaan voor verdere financiële steun,
of worden ze gevraagd tijd te geven
voor allerlei activiteiten, als vrijwilliger,
als bestuurder, als lid van een of andere
studiecommissie. En daar staat eigenlijk
niets tegenover. Het mag daarom ver-
wondering wekken dat de vereniging
nog steeds groeit, dat er nog steeds men-
sen gevonden worden die bereid zijn lid
te worden van een organisatie die als je
ze een vinger geeft, het liefst de hele
arm pakt.
Maar hoewel een getal van 37.000 hoog
is als daarbij het bovenstaande in aan-
merking wordt genomen, het aantal
blijft natuurlijk beperkt.
Zou het mogelijk zijn onze leden en de
anderen die in de geest van de doelstel-
ling van Humanitas willen werken aan
te merken als een voorhoede?
In ieder geval is het een groep mensen
die er door hun lidmaatschap blijk van
hebben gegeven niet onverschillig te
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staan in de maatschappij.
Heeft Humanitas nu evenals andere
organisaties van dezelfde aard te maken
met een vluchtende achterban? De vraag
is niet simpel met een ja of nee te be-
antwoorden. Nog nooit was ons ledental
zo hoog. Maar is ook de onverschillig-
heid bij buitenkerkelijke mensen voor
maatschappijproblematiek toe- of afge-
nomen? Is men in die grote heterogene
groep van mensen die niet bij een kerke-
lijke organisatie aangesloten zijn bereid
om Humanitas te erkennen en te waar-
deren als een organisatie voor samen-
levingsopbouw (en maatschappelijke
dienstverlening)? Het zijn voorlopige
vragen waarop het antwoord niet te ge-
ven valt. Dat antwoord zal pas langza-
merhand vorm krijgen en wel als reactie
op het werk dat Humanitas aanpakt en
de manier waarop dat werk wordt aan-
gepakt.
Er is dan ook vooralsnog voor Humanitas
geen reden om met een verminderde
activiteit te reageren. De komende jaren
zullen moeten uitwijzen of wij misschien
alsnog onze activiteit moeten verminde-
ren, wegens het uitblijven van succes of
juist moeten vermeerderen omdat
ondanks alles toch blijkt dat onze acti-
viteiten 'aanslaan' en worden gewaar-
deerd.

MONOPOLIE VAN DE F 2
Samenlevingsopbouw en ook F 2 is nie-
mands monopolie. Er zijn vele manieren
om aan samenlevingsopbouw te doen.
Eén van die manieren is b.v. via een
organisatie als Humanitas. En andere
manier kan b.v. zijn door actief te zijn
in een politieke partij. Het kan ook door
buurt-opbouwwerk of iets dergelijks.
Het is maar welke ingang men wil kiezen
om mensen te bereiken. Het kiezen van
die ingang is uiterst belangrijk.
Buurt, politieke partij of organisatie die
zich baseert op levensbeschouwelijke
waarden hebben ieder hun eigen ingang
naar de maatschappij, bereiken waar-
schijnlijk een ander deel van de mensen.
Als een soort van zelfsprekendheid is
men de laatste jaren wel uitgegaan van
het primaat van het territoriale opbouw-
werk, de georganiseerde samenlevings-
opbouw vanuit een buurt, een wijk of
een bepaalde regio. (Voor een alternatief,
waarin de samenlevingsopbouw wordt
bedreven vanuit een visie, zie het artikel
'territoriaal model of visie-model' in deze
bundel m.n. blz. 16).
De subsidiestroom van de overheid heeft
in die richting - en in het merendeel

van de gevallen ook wel terecht - rij-
kelijk gevloeid. Het gevolg daarvan is
wel dat een zekere eenzijdige benade-
ring, nl. alleen vanuit 'de wijk' of 'de
buurt' hier en daar praktijk is geworden.
Dat dat niet altijd succesvol behoeft te
zijn blijkt b.v. uit een sociologisch onder-
zoek in Zoetermeer. 'Opzienbarend is
de uiterst geringe betrokkenheid van de
Zoetermeerders bij het wijk- en buurt-
gebeuren, terwijl de gemeente bol staat
van de organisaties die zeggen voor die-
zelfde bewoners als woordvoerders op
te treden', aldus een verslag over dit
onderzoek in Het Vaderland van 2 au-
gustus j.l.. Dit verslag vervolgt: 'Weini-
gen weten voorts van gevoerde acties.
nog minder mensen hebben eraan mee-
gewerkt of weten iets van succes of
mislukking ervan. Zeer weinigen zijn
bekend met het feit dat er een speciale
opbouwwerker voor hun wijk is'. Blijk-
baar is het zo, dat in Zoetermeer men
zich slechts in beperkte mate aangespro-
ken voelt door het feit, dat men in een
bepaalde buurt woont. Zou het elders
veel anders zijn?
Hieruit blijkt dat samenlevingsopbouw
in zijn diverse vormen een uiterst moei-
lijke een moeizame zaak is. Vallen en
opstaan wisselen elkaar af.
Samenwerking van alle betrokken orga-
nisaties is een noodzaak om te kunnen
slagen. Humanitas wil op actieve wijze
voor deze samenwerking openstaan,
overal waar dat nuttig is, met de terri-
toriale organisaties van opbouwwerk en
samenlevingsopbouw en met andere F
2-organisaties. Ook anderen, die tot op
heden nog niet zo nadrukkelijk in het
beeld zijn gekomen kunnen hierbij een
belangrijke rol (gaan) spelen. Sommige
vakorganisaties, vrouwenverenigingen
b.v ..
Eén voordeel mag F 2 organisaties niet
worden ontzegd: de mogelijkheid die zij
hebben om allerlei algemene problema-
tiek die in de samenleving los van enig .
territoriaal verband bestaat, aan de orde
te stellen.
De positie van de bejaarden in de maat-
schappij is b.v. zulk een thema dat Hu-
manitas met succes aan de orde heeft
gesteld. Ontwikkelingssamenwerking, de
positie van de buitenlandse werknemers
en van de trekkende bevolking zijn soort-
gelijke thema's. Recent is uit de reacties
op het manifest van de 'Jong-Oud-Trust'
(een door Humanitas in het leven geroe-
pen actiegroep), gebleken dat Humanitas
op deze wijze een belangrijke beÏnvloe-
dende rol kan spelen. 2)



-HUMANITAS ACTIEGROEP?
-Humanitas ontmoet wel de kritiek dat
-het juist de andere groepen dan levens-

of wereldbeschouwelijke groepen zijn die
tot actie komen.

-Gedeeltelijk is dat waar, hoewel nu juist
-in de vorige alinea een voorbeeld werd

gegeven van een actiegroep die binnen
-Humanitas opereert.
-Er zijn ook andere actiegroepen (b.v. de
groep in Hoogeveen die actie voerde
tegen de aanleg van het vliegveld al-
daar). De mogelijkheid om zich binnen

-Humanitas in de vorm van een actie met
-bepaalde problematieken in te laten is
is dus geenszins uitgesloten.

-Onderzoek heeft uitgewezen dat
de mensen die deel uitmaken van wat
wij dan tegenwoordig actiegroepen noe-
men, een slechts uiterst gering deel uit-
maken van de totale bevolking. Zij vor-
men de bovenlaag die in verhouding tot
de rest van de bevolking een oneven-
redige invloed op het maatschappelijk

-leven kan uitoefenen. De grote meerder-
-heid van de bevolking is ongeïnteresseerd
of tenminste passief. Het is in dit ver-

-band interessant om kennis te nemen
van een onderzoek van E. M. Rogers
aangaande de vraag hoe veranderingen
in de maatschappij zich plegen te vol-

-trekken.
Een samenleving blijkt dan in vijf groe-

-pen te verdelen. Het is Rogers' z.g.
multidimensionale meertrapstheorie.
Er zijn vijf categorieën van 'adopters':
1. Innovators (de vernieuwers, degenen
die de nieuwe ideeën lanceren).
2. Early adopters (degenen die snel be-
reid zijn bepaalde nieuwe ideeën aan te
nemen; degenen die zich daarvoor in
positieve zin openstellen).
3. Early majority (de grote groep die in
zekere zin bereid is om, nadat een beetje
de kat uit de boom is gekeken, met
nieuwe ideeën mee te gaan).
4. Late majority (de grote groep die
passief meegaat met bepaalde nieuwe
ideeën, als die nu eenmaal ingang heb-
ben gevonden).
5. The laggards (de kleine groep die
afzijdig blijft, zich afzondert, vast blijft
houden aan het oude). 3)

Volgens deze indeling behoren de leden
van actiegroepen thuis in de groepen
innovators of early adopters. Het is niet
redelijk te eisen dat F 2-organen zich
slechts zouden moeten wenden tot deze
twee categorieën, dit temeer niet omdat
iedere categorie een eigen benadering
vraagt en de benadering van de groepen
genoemd onder 3 en 4 voor het bewerk-
stelligen van een meer definitieve veran-
dering (b.v. van mentaliteit ten opzichte
van minderheidgroepen) wel eens de
doorslag zou kunnen geven. 4)
De gegeven kritiek zou kunnen impli-
ceren, dat men slechts op een bepaalde
wijze tot verandering, tot participatie
aan de maatschappij zou kunnen aanzet-
ten. Deze implicatie is onjuist. Er zijn
verschillende strategieën waarmede men
mensen tot verandering kan aanzetten
of waannee men mensen kan bewegen
tot (een meer) actieve deelname aan het
maatschappelijk gebeuren.
In het kader van dit artikel is het niet
mogelijk om deze verschillende veran-
deringsstrategieën anders dan slechts
uiterst globaal te behandelen. Er is dan
in de eerste plaats de machtstrategie.
Veel actiegroepen bedienen zich van
deze strategie. Hierbij gaat men uit van
de idee dat het onmogelijk is fundamen-
tele veranderingen te bewerkstelligen
anders dan door politieke macht uit te
oefenen. In de praktijk komt dat neer
op een herordening en manipulatie van
'machtselites'. Ook kan er gebruik wor-
den gemaakt van allerlei wettige midde-
len (b.v. de hinderwet bij milieukwesties;
vestigingsvergunningen e.d.).
Ook meer psychologische wapens kunnen
worden gehanteerd. b.v. verzet tegen
dwang door verwekking van schuldge-
voelens bij gezagsdragers.
Dit laatste werd b.v. als methode gehan-
teerd door Ds. Martin Luther King en
door Gandhi. Er zijn mensen die bewe-
ren dat uiteindelijk alle verandering
wordt bewerkstelligd door hantering van
macht. Desalniettemin worden ook an-
dere veranderingsstrategieën gebruikt
alhoewel daarin ook steeds bepaalde
machtselementen schuil gaan. Eén daar-
van wordt wel aangeduid als de norma-
tief reëducatieve strategie.
Vooral Maslow en C. R. Rogers 5) zijn
exponenten van deze theorie. Deze
theorie gaat ervan uit dat het gedrag,
ons handelen en onze meningen en hou-
dingen uiteindelijk sociaal cultureel
worden bepaald (door onze opvoeding
en door de mensen met wie wij omgaan).
Volgens deze opvatting zal gedrag enz.

alleen veranderen als er gewerkt wordt
aan de normatieve momenten van dat
gedrag. Het lijkt alsof vooral deze theo-
rie geschreven is op het lijf van de F 2-
organisaties die immers willen werken
vanuit bepaalde waarde-systemen en dus
vanuit normatieve momenten. Er is ten-
slotte ook de empirisch-rationele veran-
deringsstrategie. Om de inhoud van deze
theorie heel kort samen te vatten: een
voorgestelde verandering zal aanvaard
worden indien men daar op grond van
rationele overwegingen en voorgaande
ervaringen van overtuigd kan worden.
Humanitas zal geen van de aanwezige
mogelijkheden om verandering te be-
werkstelligen bij voorbaat schuwen. De
meeste affiniteit heeft de vereniging
desondanks met de theorie die de waar-
den centraal stelt. De vereniging zal
vooral op dit vlak een ieder kunnen
aanspreken.
Het is goed zich daarbij te realiseren dat
opbouwwerk niet waardevrij kan zijn
(vergelijk v. Beugen, Ras) 6). F 2-organi-
saties mogen in staat worden geacht de
waarden waar vanuit gewerkt wordt,
expliciet te maken.

NOGMAALS: ZIN EN ONZIN
In het bovenstaande werd getracht om
in het kort enkele discussiepunten rond
F 2 van commentaar te voorzien en een
lijn aan te geven voor de toekomst.
Over de toekomst is overigens nog wel
iets meer te zeggen.
Het is mogelijk de activiteiten van Hu-
manitas tegen de achtergrond van een
toekomstverwachting af te schilderen.
Bedoeld is dan niet de toekomst van
Humanitas zelf of van de F 2, maar van
mensen, onszelf, meer in het algemeen
genomen. De toekomst van de samen-
leving wordt tegenwoordig nog al zwart
afgeschilderd. Ook in kringen van weten-
schap lopen veel onheilsprofeten rond
vandaag de dag.
De onheilsprofetieën blijven helaas niet
meer beperkt tot de kring van enkele
secten.
Het rapport van de Club van Rome is
een bekend voorbeeld van een toekomst-
schets die nou niet bepaald doortrokken
is van rozegeur en maneschijn.
In het nawoord van dat rapport staat een
alinea, waarvan de inhoud van belang
is die zich enigermate bewust is van de
dingen waar het om gaat.
'00. De laatste gedachte, die wij naar
voren willen brengen, is dat de mens
zichzelf moet onderzoeken - zijn eigen
doelstellingen en waarden - evenzeer

5



Zin en onzin van de F2

als de wereld die hij wil veranderen. De
toewijding aan beide taken moet blijvend
zijn.
De kern van de zaak is niet alleen of het
mensdom zal blijven voortbestaan, maar
meer nog of het kan blijven leven zonder
te vervallen tot een bestaan zonder waar-
de'.
Humanitas kan daaraan - op eigen

...door hantering van macht (blz. 5)
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wijze - bijdragen. Niet alleen op het
terrein van maatschappelijke dienstver-
lening, maar ook op het terrein van de
samenlevingsopbouw. Samenlevingsop-
bouw op te vatten als een geheel van
activiteiten gericht op een bevredigender
functioneren van samenlevingsverbanden.
De zinnigheid van de eigen bijdrage van
Humanitas op dat vlak zal steeds weer

moeten worden aangetoond. Al werkende
zal steeds gevraagd moeten worden:
heeft wat gedaan wordt voldoende ef-
fect; zijn onze doelstellingen zuiver; kan
het anders, misschien beter?
Zoals aan het begin reeds werd gesteld,
er is in ieder geval een indrukwekkend
arbeidsveld waarvan gezegd moet wor-
den dat op dat veld nog vele delen braak
liggen. Humanitas wil op dat veld werk-
zaam zijn. De intentie is dat zo zuinig
mogelijk te doen en laat de kwaliteit en
de kwantiteit van de vruchten die dat
werk oplevert maar uitmaken of het zin-
vol was of niet.
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E. Voogd
'----------------)

Samenlevings-
opbouwen
levensbeschouwing

Als iemand tegen u zegt: 'de wegen zijn
overvol, dus moeten er meer en bredere
autowegen komen', wat denkt u dan?
Denkt u: ja, dat is zo?
Of denkt u: nee, daar klopt iets niet?
Nu, er klopt zeker iets niet. Dat de
wegen op verschillende plaatsen overvol
zijn is een feit, maar met een feit kan je
altijd twee kanten op. Voor hetzelfde
geld had de uitspraak kunnen luiden 'de
wegen zijn overvol, dus moeten de auto-
mobilisten een flinke vertraging maar
voor lief nemen' of 'de wegen zijn over-
vol, dus moeten we zorgen dat er minder
auto's tegelijk rijden'.
Hetzelfde feit wordt dan gebruikt om
twee heel verschillende doeleinden te
verdedigen: meer autowegen of minder
auto's.
Het doel dat u kiest, hangt dus niet af
van het genoemde feit.
Het doel dat u kiest hangt af van een
verderliggend doel dat u voor ogen staat.
U kiest bijvoorbeeld voor minder auto's
als u wilt vermijden dat Nederland
grotendeels onder het asfalt komt te
liggen.
Wat in dit voorbeeld is gezegd, geldt
algemeen: Met een feit kan je altijd
verschillende kanten op, uit een feit
vloeit nooit logisch een doel voort en
een doel kies je uitsluitend als middel
tot een verderliggend doel.
Maar waarom zou je dat verderliggend
doel kiezen?
Wel, ook weer omdat het op zijn beurt
een middel is tot een nog weer verder-
liggend doel. Ja, maar zo kan je toch niet
eindeloos doorgaan?

Dat klopt, op een zeker moment kom je
bij een laatste doel, waar niet nog een
doel achter ligt. Deze laatste of uitein-
delijke doeleinden noemen we waarden.
Waarden zijn dus uitspraken over wat
uiteindelijk wenselijk is.
Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan
geluk, veiligheid, zekerheid, rijkdom,
macht, prestige, status, samenwerking,
zindelijk denken, behoren tot een groep,
conformisme, gehoorzaamheid aan god,
medemenselijkheid, gezelligheid, fatsoen,
gelijke kansen, gezondheid, orde en
gezag, schoonheid enz.
Waarden zijn uit gedrag af te leiden. Als
u, in bovengenoemd voorbeeld, kiest
voor minder auto's, dan is uw doel
'kennelijk' een zuiniger gebruik van de
ruimte in Nederland en dan is uw
waarde 'klaarblijkelijk' welzijn. Kiest u
voor meer autowegen, dan is uw waarde
'blijkbaar' bevrediging van materiële
behoeften.
Het is best mogelijk dat u zich uw
waarden en doeleinden niet bewust bent.
U bent het dan bijvoorbeeld eens met
de uitspraak dat er meer autowegen
moeten komen en op zeker moment zegt
iemand tegen u: moet dan de behoefte
aan steeds meer auto's aldoor maar weer
bevredigd worden?
U kunt dan antwoorden met: ja, inder-
daad. U bent zich uw verderliggende
doel dan bewust geworden.
U kunt ook antwoorden: nu u het zegt,
nee.
Doordat u zich uw verderliggend doel
bewust werd, kon u dus van doel ver-
anderen. Hetzelfde is mogelijk met uw
uiteindelijke doeleinden, uw waarden.
Kortom: als u er zorg voor wilt dragen
dat u de waarden die liggen opgesloten
in uw handelen ook werkelijk wenst, dan
dient u zich bewust te zijn van die
waarden.
Wat heeft dit alles met levensbeschou-
wing te maken, of met samenlevingsop-
bouw? Eerst maar de levensbeschou-
wing.
U zou de verschillende waarden die
mensen hebben systematisch op een rij
kunnen zetten. Aan het begin zet u de

waarden die het meeste neerkomen op
respect voor de menselijke persoonlijk-
heid. Helemaal aan het einde zet u de
waarden die de menselijke persoonlijk-
heid met voeten treden (bijvoorbeeld het
handhaven van absolute macht).
Het zal u misschien verbazen, maar we
spreken nu over levensbeschouwing.
De waarde 'respect voor de menselijke
persoonlijkheid' wordt gewoonlijk gezien
als een levens- of mensbeschouwelijke
waarde.
De tegenstelling tussen respect voor de
menselijke persoonlijkheid en onmense-
lijkheid is een levens- of mensbeschou-
welijke tegenstelling.
Er schijnt tegenwoordig bij velen een
zekere tegenzin te bestaan tegen levens-
beschouwelijke zaken. En dat is eigenlijk
geen wonder. De organisaties die zich
openlijk levensbeschouwelijke organisa-
ties noemden en noemen, namelijk de
kerken, hebben gemaakt dat wij ons
aardig hebben tegengegeten in levens-
beschouwelijke zaken. Levensbeschou-
wing had bij hen te maken met allerlei
'bovenwereldse' zaken en binnen hun
'evangelische inspiratie' bleek nog van
alles mogelijk te zijn, tot en met stand-
punten die wij als onmenselijk zouden
beschouwen (sommige kerken steunen
bijvoorbeeld de apartheid in Zuid Afrika.
En denk ook eens aan de protestanten
in Ulster onder leiding van Paisley).
Maar zoals van Oosten in zijn artikel al
heeft gezegd: we moeten het kind niet
met het badwater weggooien. Het bad-
water, dat is de verzuiling, de onver-
draagzaamheid, het gebrek aan contacten
over en weer en ook de keuze (namelijk
voor het evangelie), die geen werkelijke
keuze blijkt te zijn.
Het kind, dat is het bewust-zijn van
levensbeschouwelijke waarden en de
bewuste keuze daarvan.
Humanitas tracht zich bewust te zijn
van zijn levensbeschouwelijke waarden.
Volgens artikel 2 van de statuten laat
Humanitas zich leiden door 'eerbiediging
van de menselijke persoonlijkheid'.
Is Humanitas dus een levensbeschouwe-
lijke organisatie?
Ongetwijfeld. Maar al die onprettige
bijgedachten dan, die het woord levens-
beschouwelijk oproept?
Toegegeven, maar moeten we onze
christelijke zusterorganisaties dan het
alleen-recht geven op het woord levens-
beschouwelijk? Dat zou tot de merk-
waardige consequentie leiden dat Hu-
manitas, dat duidelijk kiest voor eerbie-
diging van de menselijke persoonlijkheid,
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zich niet levensbeschouwelijk zou mogen
noemen. Het is nu maar hoe je het be-
kijkt (Met een feit kan je altijd verschil-
lende kanten op). Het is een feit, dat het
woord levensbeschouwing voor velen
onprettige bijgedachten oproept. Hllma-
nitas kan proberen dat feit te verande-
ren. Humanitas kan zich er ook bij neer-
leggen. In de tweede geval stel ik voor
dat we onszelf mensbeschouwelijk noe-
men.
Dat betekent hetzelfde, maar klinkt
misschien beter. Het brengt je in ieder
geval niet op 'bovenaardse' gedachten.
En we hoeven ons per slot van rekening
niet te schamen voor onze levens- of
mensbeschouwelijke keuze.
Waarom maken we ons eigenlijk druk
over levensbeschouwing?
Is dat geen tijdverlies? Er moet immers
zoveel worden gedaan. En het is waar,
Humanitas heeft zich gelukkig altijd
actief opgesteld in de samenleving. Maar
zoals we straks al hebben gezien, liggen
in het handelen waarden opgesloten. We
zullen ons steeds moeten afvragen of
die waarden wel in overeenstemming zijn
met eerbiediging van de menselijke per-

soonlijkheid. Als dat niet het geval is,
moeten we ons dat bewust zijn, zodat
we ons handelen kunnen verbeteren.
Zoals we hierboven al zagen: Als wij er
zorg voor willen dragen dat de in ons
handelen opgesloten waarden ook wer-
kelijk onze waarden zijn, dan dienen we
ons die waarden bewust te worden.
Daarom, en daarom alleen, is bezinning
op onze waarden en op ons handelen
nodig. En laten we daarbij bedenken dat
niets zo praktisch is als een goede
theorie.
Onze centrale waarde, eerbiediging van
de menselijke persoonlijkheid, is van
grote praktische betekenis. Om dit dui-
delijk te maken, nemen we een voorbeeld
uit het maatschappelijk werk. De Rooms-
katholieke kerk is nog altijd tegen echt-
scheiding. Dus kan het nog altijd voor-
komen dat een rooms-katholieke maat-
schappelijk werkster echtgenoten met
huwelijksmoeilijkheden alleen wil helpen
als zij niet gaan scheiden.
Dit is niet alleen maar een theoretisch
voorbeeld.
Nog slechts enkele jaren geleden kwam
ons een geval ter ore, waarin een, in dit

geval orthodox-protestante, instelling al-
leen wilde helpen als het huwelijk in
stand zou blijven. Dit betekent een onno-
dige inperking van de keuzemogelijkhe-
den van de cliënt. Hiermee wil ik niet
zeggen, dat alle rooms-katholieke en
orthodox-protestantse instellingen zo
handelen. Misschien is het (tegenwoor-
dig, in Nederland!) maar een uitzonde-
ring. Maar het punt waar het om draait
is dat er geen waarborg tegen bestaat,
zolang in wezen de heiligheid van het
huwelijk als een hogere waarde wordt
gezien dan het welzijn van de mens.
Ook bij Humanitas vindt beïnvloeding
van de cliënt plaats, zoals er voortdurend
in de gehele maatschappij beïnvloeding
plaatsvindt. Met Bandura en van Beugen
zijn wij van mening dat de fundamentele
ethische vraag niet is óf het gedrag van
de cliënt beinvloed mag worden, maar
de vraag door wie en met welke doel-
einden. 1)
Het doel van Humanitas is een mens die
beter dan vroeger in staat is om bewust
uit keuzemogelijkheden te kiezen. Hu-
manitas streeft naar verruiming van de
keuzemogelijkheden binnen de grenzen
die de verantwoordelijkheid tegenover
anderen en tegenover de samenleving
stelt.
Bij samenlevingsopbouw is de waarde
'eerbiediging van de menselijke persoon-
lijkheid' zo mogelijk van nog groter
belang dan bij maatschappelijke dienst-
verlening.
Dit belang wordt nog onderstreept door
een kanttekening die ik hier wil maken
om misverstand te voorkomen.
Dit misverstand uit zich in de opvatting
dat 'eerbied voor de menselijke persoon-
lijkheid' op een maatschappij wijst die
uit losse individuen bestaat. Niets is
minder waar. De mens is een sociaal we-
zen, hij behoort tot allerlei groepen.
Eerbiediging van de menselijke persoon-
lijkheid zal daardoor in vele gevallen
tot uiting komen in een stuk solidariteit,
in het opgenomen zijn van mensen in
groepen.
Voor Humanitas is eerbiediging van de
menselijke persoonlijkheid niet los te
denken van deze solidariteit, die dan ook
in artikel 2 van de statuten is omschreven
als 'een in gemeenschapszin wortelend
besef van verantwoordelijkheid zowel
voor het lot van de naaste als voor het
welzijn van de samenleving:
Samenlevingsopbouw (om daar nu einde-
lijk bij terecht te komen) kan gemaks-
halve worden omschreven als 'alle activi-
teiten waarmee mensen hun eigen samen-
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leving proberen te verbeteren' (zie ook
pagina 13).
Zoals in alle activiteiten liggen ook in
samenlevingsopbouw waarden opgeslo-
ten. Waarden, die uitdrukken wat men
verstaat onder verbetering van de sa-
menleving en die bepalen hoe men zich
de samenleving van de toekomst wenst.
Uitgaande van artikel 2 van de statuten
streeft Humanitas (hoe kan het anders)
naar een samenleving waarin de mense-
lijke persoonlijkheid word geëerbiedigd
en waarin gestalte wordt gegeven aan
de medeverantwoordelijkheid van de
mensen voor het lot van de medemens
en het welzijn van de samenleving.
De uitwerking van dergelijke beginselen
is altijd moeilijk, maar dit mag ons er
niet van weerhouden om een poging te
wagen. Bij voorbaat moet echter worden
gesteld dat het onderstaande niet volle-
dig is en vooral moet worden gezien als
bijdrage aan de discussie.
Een samenleving zoals ons voor ogen
staat, voldoet dan bijvoorbeeld aan de
volgende kenmerken:

1. Men streeft steeds naar een zo groot
mogelijke mate van vrijheid, dat wil
zeggen naar een zo groot mogelijke
ruimte tot zelfontplooiing, van een ieder.
Deze vrijheid is echter niet onbegrensd;
zij wordt namelijk begrensd door de
ontplooiingsruimte van anderen. De
grootst mogelijke vrijheid bestaat, waar
ieder zoveel vrijheid heeft als verenig-
baar is met dezelfde mate van vrijheid
voor een ander, met andere woorden:
waarin de vrijheid eerlijk is verdeeld.
Dit geldt ook internationaal.
De gedragsregels die noodzakelijk zijn
om de vrijheid eerlijk te verdelen, dienen
te worden beleefd als gezamenlijk aan-
vaarde regels.

2. Hierbij behoort onverbrekelijk een
grote mate van gemeenschapszin en van
verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar.
Het gaat immers niet om een samenle-
ving, waarin mensen in hun eigen
'ruimte' naast elkaar leven. Het gaat om
een samenleving, waarin mensen elkaar
helpen hun vrijheid inhoud te geven.
Het gaat met andere woorden om vrij-
heid in verantwoordelijkheid.

3. Ieder mens heeft er recht op, zijn
unieke mogelijkheden tot ontplooiing te
brengen. Hierbij behoort onverbrekelijk
een samenleving, waarin ieder hiertoe
in staat wordt gesteld; sterker nog: hier-
toe wordt aangemoedigd. Iedere discri-
minatie wordt afgewezen.

4. Ook de ontplooiingsmogelijkheden
van toekomstige generaties behoren te

worden gehandhaafd.
Dit heeft regelrechte consequenties ten
aanzien van milieuvraagstukken en van
onze economische orde.

5. De menselijke verscheidenheid
wordt als waardevol gezien en heel
belangrijk is een zo groot mogelijke
tolerantie van menselijke verschillen.
Deze tolerantie strekt zich echter niet uit
tot gedrag dat de vrijheid, dat wil zeg-
gen de ontplooiingskansen, van anderen
onevenredig beperkt.
De tolerantie behoort slechts door deze,
op menselijk welzijn gerichte, overwe-
gingen te worden beperkt. Men dient
bijvoorbeeld niet intolerant te zijn ten
opzichte van gedrag van anderen, louter
op grond van eigen leerstellingen om-
trent zonde (denk bijvoorbeeld aan
homofilie of naaktrecreatie).

6. Men streeft steeds naar maximale
participatie van mensen in hun
samenleving. Dit betekent niet alleen
participatie in de besluitvorming, maar
ook deelname aan sociale, culturele en
economische activiteiten, naar gelang
ieders eigen belangstelling.
Het gaat erom, dat men zich betrokken
voelt bij de samenleving.

7. Men werkt mee aan de vorming
en uitoefening van die macht, die als

!
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redelijk aanvaard kan worden. Waar
uitoefening van macht noodzakelijk is,
wordt deze gecontroleerd door degenen
over wie die macht wordt uitgeoefend.
(Of namens diegenen, indien zijzelf in
redelijkheid niet tot controle in staat
geacht kunnen worden.)

8. Eerbiediging van de menselijke
persoonlijkheid en solidariteit met de
medemens zijn de hoogste waarden.
Andere waarden, zoals economische
groei, het belang van de staat of gehoor-
zaamheid aan een hogere macht, behoren
te worden getoetst aan deze hogere
waarden.
Een dergelijk soort samenleving staat
Humanitas voor de geest en geeft het
perspectief aan waarin Humanitas werkt.

De waarde eerbiediging van de men-
selijke persoonlijkheid is een verworven-
heid die door het Humanisme aan de
westerse cultuur is geschonken.
De vraag of Humanitas een Humanis-
tische of een 'algemene' organisatie is,
valt dan ook niet moeilijk te beant-
woorden. Zoals al is gezegd, hoeven we
ons voor zo'n waarde als eerbiediging
van de menselijke persoonlijkheid toch
verdraaid niet te schamen.
We moeten ook twee zaken goed uit
elkaar houden. Humanitas wil werken
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ten behoeve van iedereen en is in die zin
dus algemeen. Humanitas werkt echter
vanuit een duidelijke (levens- en
mensbeschouwelijke) keuze, namelijk
vanuit eerbiediging van de menselijke
persoonlijkheid.
Het woord 'algemeen' is daarvoor een
veel te schamele aanduiding, die deze
prachtige waarde kleineert.
Er is ook geen reden om, zoals wel ge-
beurt, het woord Humanisme af te wij-
zen uit angst voor verzuiling.
Alleen al het feit dat vele christenen
lid zijn van Humanitas spreekt tegen die
angst. Zij hebben zeer goed aangevoeld
dat het Humanisme van Humanitas niet
in strijd is met hun christendom. Omdat
zij zelf eerbiediging van de menselijke
persoonlijkheid belangrijk vonden, sloten
zij zich aan (en terecht) bij een organi-
satie op Humanistische grondslag.
Achteraf kan dat toch zeker geen reden
vormen om onze grondslag te verlooche-
nen?
Maar om misverstand te voorkomen,
wat de oprichter en oud voorzitter van
Humanitas, de heer in 't Veld, schreef in
1958, geldt nog onverkort:
'Wij hadden niet de minste behoefte in
onze statuten de beginselen te omschrij-
ven van een humanistische levens- en
wereldbeschouwing.
Voor Humanitas kon het er alleen maar
om gaan zo duidelijk mogelijk aan te
geven in welke geest zij haar taak op het
terrein van het maatschappelijk werk
wilde gaan aanvatten.
...Daarom is er in de rijen van Humani-
tas ook plaats voor hen die niet in alle
opzichten de beginselverklaring van het
Humanistisch Verbond onderschrijven'.
Het enige verschil tussen toen en nu is,
dat Humanitas nu ook duidelijk wil aan-
geven in welke geest zij haar taak op
het terrein van samenlevingsopbouw wil
gaan aanpakken.

1. M. v. Beugen: Motivatie. vorming of ma-
nipulatie In: P. J. Roscam Abbing: Wat driift
of bezielt ons 1972 (p. 86-101). p. 99.
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Samenlevingsopbouw omvat, kortgezegd,
iedere activiteit waarmee mensen probe-
ren hun samenleving te verbeteren. Wat
Humanitas verstaat onder verbetering
van de samenleving vloeit voort uit het
uitgangspunt 'eerbiediging van de men-
selijke persoonlijkheid', dat is neergelegd
in artikel 2 van de statuten.
In het vorige artikel is dit verder uitge-
werkt.
Er zal wel weinig verschil van mening
over bestaan. dat het verbeteren van de
samenleving een politieke zaak is. Deze
stelling vereist echter wel enige toe-
lichting.
Er bestaat bij veel mensen een onduide-
lijk beeld van wat politiek is.
De politiek, zo kan men horen. dat is
wat de heren in Den Haag doen.
Of de grote heren in Washington en
Moskou. Politiek wordt dan meestal ge-
zien als een vuil spelletje, bedreven door
lieden die het alleen gaat om de macht.
Deze zienswijze is tot op zekere hoogte
wel juist, hoewel politiek niet vuiler is
dan andere menselijke activiteiten. Bo-
venal is deze zienswijze echter een-
zijdig, want politiek omvat veel meer.
Het wezen van de politiek is volgens de
moderne wetenschappelijke opvatting,
dat er, op welke wijze dan ook en door
wie dan ook, beslissingen worden geno-
men over het wel of niet of gedeelteli;k
vervullen van wensen die in de samen-
leving leven. 0 Dit is een zeer brede
opvatting van politiek, maar dat is nodig
om de kern van wat politiek is te raken.
Het doet er niets toe of die beslissingen
worden genomen door een groot bedrijf,

de Nederlandse regering, Humanitas of
President Ford. Het maakt in dit ver-
band ook niet uit of beslissingen demo-
cratisch worden genomen of dictatoriaal.
Het geeft zelfs niet of die beslissingen
bewust genomen worden of het gevolg
zijn van 'de loop der gebeurtenissen'.
Evenmin is van belang om wat voor
soort wensen het gaat, voorzover zij
maar een maatschappelijke beslissing
vereisen. Alles, wat invloed heeft (gewild
of niet) op de uitkomst van die
beslissingen, is politiek.
Het bedrijf dat een electrische tanden-
borstel op de markt brengt, de arbeiders
die staken, de opbouwwerker die een
bepaalde activiteit steunt, de demon-
strerende menigte, de twee buurvrouwen
die tegen elkaar klagen over de verkeers-
drukte waar hun kind elke dag door
heen moet, zij allen doen aan politiek.
Het is, om een wijdverbreid misverstand
recht te zetten, niet noodzakelijk om iets
te doen om politiek bezig te zijn. Wie
iets nalaat 'doet' evenzeer aan politiek.
De arbeiders die niet staken, de mensen
die niet mee-demonstreren, de bp.ur-
vrouwen die alleen over het weer praten,
doen (soms) ook aan politiek, omdat ook
dat invloed kan hebben op het al of niet
vervullen van wensen.
Wat hierbij echter niet mag worden ver-
geten is, dat wat de een doet of nalaat
veel meer effect kan hebben dan wat de
ander doet of nalaat. Dit is een andere
manier om te zeggen dat de een veel
meer macht of invloed kan hebben dan
de ander.
Tegen deze achtergrond is het duidelijk
dat samenlevingsopbouw ook politiek is.
Maar niet iedere politieke activiteit is
samenlevingsopbouw. Net zoals een koe
wel een rund is, maar niet ieder rund
een koe.
Politieke acl(iviteiten die niet onder
samenlevingsopbouw vallen zijn bijvoor-
beeld zuiver partijpolitieke activiteiten
als meedoen aan verkiezingen en elkaar
vliegen afvangen.
Van samenlevingsopbouw is ook alleen
sprake wanneer een activiteit gedragen
wordt door de mensen die het betreft



zelf (hoe vaag dit ook is. Het volgende
artikel gaat hier dieper op in.)
Duidelijk is natuurlijk ook dat een vere-
niging voor (onder andere) samenlevings-
opbouw, zoals Humanitas, iets anders is
dan een politieke partij. Een politieke
partij moet zich met de zaken van alle-
dag bezig houden en voor al die zaken
een concreet, uitvoerbaar beleid uitstip-
pelen.
Humanitas kan in een meer ontspannen
sfeer dit concrete beleid toetsen aan het
beginsel van eerbiediging van de men-
selijke persoonlijkheid en zal zich ge-
woonlijk beperken tot het aangeven van
algemene richtlijnen waaraan het beleid
moet voldoen. Humanitas hoopt op die
wijze bij te dragen tot wijziging van
mentaliteit en maatschappijstructuur op
langere termijn.
Als middel hanteert Humanitas projec-
ten, zoals de projecten ontwikkelings-
samenwerking, buitenlandse werknemers,
woonwagenbewoners en welzijnswerk
bejaarden. Voorts ook artikelen in pu-
blicaties als 'Van Mens tot Mens' en
soms ook verklaringen van het hoofd-
bestuur of van actiegroepen binnen
Humanitas, als ondersteuning van of
protest tegen iets.
Het is heel begrijpelijk dat u misschien
wat onwennig staat tegenover de ge-
dachte dat de samenlevingsopbouw tot
politiek behoort.
Voor een belangrijk deel komt dit door
een zekere afkeer van sommige partij-
politieke bezigheden. We hebben echter
gezien dat politiek veel meer is dan
alleen partijpolitiek.
Zij die willen werken aan verbetering
van hun samenleving zullen zonder
twijfel juist blij zijn met iedere gelegen-
heid die zij daarvoor krijgen, dus blij
zijn met iedere gelegenheid om aan po-
litiek te doen.
Humanitas wil die gelegenheid gaarne
geven.

TRADITIONEEL OPBOUWWERK
Ook de geschiedenis van het opbouw-
werk in Nederland heeft er toe bijgedra-
gen dat men samenlevingsopbouw te
weinig als een politieke activiteit ziet.
Wat is namelijk het geval? Net als in de
Verenigde Staten werd opbouwwerk in
Nederland gewoonlijk bedreven in een
dorp, wijk, buurt of stad, kortom in een
bepaald geografisch aaneengesloten
stukje Nederland, in een bepaald terri-
torium. Vandaar ook de naam territoriaal
opbouwwerk.
Als kenmerk van het opbouwwerk zag

men al gauw de zogenaamde non-direc-
tieve aanpak. Dit betekent dat niet de
opbouwwerker, maar de mensen zelf
hun problemen moeten formuleren en
er gezamenlijk een oplossing voor moe-
ten zoeken. De opbouwwerker helpt hen
daarbij.
Het uitgebreid peilen van de behoeften
en het tot stand komen van voorzienin-
gen waar zoveel mogelijk mensen achter
staan, werd beschouwd als succesvol
opbouwwerk.
De samenwerking tussen de mensen uit
dorp of wijk, die nodig was voor het tot
stand komen van voorzieningen, werd
ook opzichzelf bijzonder waardevol ge-
acht. Wat men vergat, was dat niet alle
mensen dezelfde belangen hebben. On-
bewust nam men aan, dat mensen door
het toevallige feit dat zij in hetzelfde
dorp of dezelfde wijk wonen, ook de-
zelfde belangen hebben. Het gevolg was
dat alleen die voorzieningen, waarover de
mensen het eens waren, tot stand konden
komen met behulp van het opbouw-
werk (lees bijvoorbeeld A. C. M. de
Kok: Opbouwwerk in een Industriestad,
Staaatsuitgeverij 1969).
Opbouwwerk is, daarover was iedereen
het eens, gericht op welzijn.
Het gevolg was dat 'welzijnswerk' onbe-
wust de betekenis kreeg van 'het tot-
standbrengen van voorzieningen waar-
over iedereen het eens kan worden'.
Welzijn werd (mede) daardoor niet ge-
zien als een mogelijk gevolg van iedere
politieke beslissing, maar als een sektor
in de maatschappij, naast andere sek-
toren.
Het feit dat er een afzonderlijk minis-
terie was voor welzijn (Maarschappelijk
Werk, later CRM), droeg hiertoe bij.
Welzijnswerk, en daarmee opbouwwerk,
werd daardoor een min of meer geïso-
leerde activiteit.
Een prachtige illustratie hiervoor geeft,
zonder dat hij dat zelf in de gaten heeft,
de hierboven genoemde A. C. M. de
Kok. Deze schrijft:
'Jarenlang is door de Stichting Sociaal
Culturele Voorzieningen gewerkt aan
alternatieve plannen voor verbouwing
en restauratie van een gebouw in het
centrum van Beverwijk tot tijdelijk cul-
hlreel centrum (met een zaal voor 500

personen, een restaurant etc.). Het zou
te ver voeren dit uitvoerig te behandelen,
ondanks de belangrijke opbouwwerk-
aspecten.
Door onder meer de saneringsplannen
van de binnenstad wordt dit gebouw in
de loop van 1969 gesloopt'. (Opbouw-

werk in een Industriestad, blz. z8).
De beslissing tot sanering werd dus
kennelijk volkomen los van het 'wel-
zijnswerk' genomen.
Als we nu bedenken dat iedereen bij
politiek denkt aan conflict, is het geen
wonder dat dit harmonische, conflictloze
(nu reeds traditionele) opbouwwerk niet
tot de politiek werd gerekend en de
verwante samenlevingsopbouw evenmin
(voor de betekenis van de begrippen
opbouwwerk en samenlevingsopbouw,
zie het volgende artikel).
Gelukkig wordt het terrein van de sa-
menlevingsopbouw steeds breder, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit de projecten
'ontwikkelingssamenwerking' en 'woon-
wagenbewoners' van Humanitas.
In verband daarmee is het ook beter om,
zoals in deze artikelen gebeurt, samen-
levingsopbouw te definiëren als 'iedere
activiteit waarmee mensen proberen hun
samenleving te verbeteren' en niet (wat
hier en daar gebeurt) als 'het beter doen
functioneren van de samenleving met
het oog op het welzijn van de leden van
die samenleving'.
Als het begrip welzijn maar breed ge-
noeg wordt opgevat, staat er in beide
definities precies hetzelfde. Maar het
begrip welzijn wordt, zoals we zagen
meestal te beperkt opgevat en geeft
daardoor ten onrechte de suggestie dat
samenlevingsopbouw niets met politiek
te maken heeft. Zelfs nu de laatste jaren
het begrip welzijn een steeds bredere
betekenis krijgt, kunnen we opmerken
dat de suggestie dat welzijn iets on-
politieks is, nog blijft hangen.

HUMANITAS EN POLITIEK
Politiek heeft, zoals we zagen te maken
met de vraag welke mensen wel en
welke niet bevredigd zullen worden.
En samenlevingsopbouw heeft daar in-
vloed op (daarom is samenlevingsop-
bouw een politieke bezigheid).
Iedere activiteit van samenlevingsopbouw
houdt daarom, bewust of onbewust, een
keuze in vóór bepaalde wensen en tégen
andere.
Humanitas wil zich deze keuze bewust
zijn om ervoor te kunnen zorgen dat hij
in overeenstemming is met de keuze
voor eerbiediging Vffil de menselijke
persoonlijkheid (zie vorige artikel).
Maar deze (Jevens- of mensbeschouwe-
lijke) waarde blijkt nog onvoldoende
houvast te geven.
Humanitas wil op grond van deze waar-
de bijvoorbeeld dat ieder mens zoveel
vrijheid krijgt als verenigbaar is met
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dezelfde vrijheid voor anderen.
Maar hoeveel is dat, 'dezelfde vrijheid'?
In Nederland heeft bijna iedereen de
vrijheid om zijn auto voor zijn deur te
parkeren. Daardoor hebben anderen
minder vrijheid om de straat te gebrui-
ken (vandaar dat onlangs de brandweer
niet bij de brand kon komen in de
Covert Flinckstraat in Amsterdam). De
meeste Engelsen mogen hun auto niet
voor hun deur parkeren, maar moeten
gebruik maken van parkeerplaatsen.
Welke regeling beter is, kan niet worden
vastgesteld aan de hand van een alge-
mene regel als 'eerlijke verdeling van de
vrijheid'.
Met andere woorden: de waarde eerbie-
diging van de menselijke persoonlijkheid
stelt wel bepaalde grenzen, maar voor
de uitwerking binnen die grenzen is nog
een aanvullende (politieke) keuze nodig.
Wat is dan deze keuze van Humanitas?
Het is jammer, maar deze vraag valt
(nog) niet in algemene termen te beant-
woorden, tenzij in zo algemene termen
dat we daarmee weer in het vorige
artikel terechtkomen.
Voortdurende bezinning op en uihvis-
seling van ideeën zal nodig zijn en dan
zullen de meningen misschien niet ver
uiteen blijken te lIggen. Op te merken
valt nu al, dat er binnen Humanitas vol-
doende eensgezindheid bestaat om pro-
jecten mogelijk te maken zoals welzijn
ouderen, woonwagenbewoners, buiten-
landse werknemers, ontwikkelingssamen-
werking en delinquentie en samenleving
(zie appendix).
Dit wil niet zeggen dat leden van Hu-
manitas het op alle punten volledig eens
zijn. Altijd zal er een gebied blijven,
waarbinnen Humanitas een verscheiden-
heid van opvattingen zal kennen. Binnen
Humanitas is bijvoorbeeld ruimte voor
meer én minder 'linkse' probreemstellin-
gen en strategieën. Dit is waardevol,
zolang wij elkaar de ruimte gunnen om
deze opvattingen in daden om te zetten.
Wel zal er binnen Humanitas ergens
een bezinningscentrum moeten zijn, waar
de activiteiten van de gehele vereniging
worden getoetst aan de beginselen eer-
biediging van de menselijke persoonlijk-
heid en solidariteit. Is dit wellicht iets
voor de Begeleidingsraad Samenlevings-
opbouw (al dan niet in nieuwe samen-
stelling)?
En deze opmerking over bezinning
brengt mij dan tot het volgende onder-
werp.
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VISIE
In het menselijk handelen liggen waar-
den en doeleinden opgesloten, zoals we
in het vorige artikel zagen.
Wil de mens zinvol handelen, dan zal hij
zich die waarden en doeleinden bewust
moeiten zijn en zal hij bovendien moeten
zorgen dat zij enige samenhang vertonen.
Deze samenhang kan worden ontleend
aan een visie op mens en samenleving.
Een visie is een samenhangend geheel
van denkbeelden omtrent de samenleving
en de wenselijke toekomst daarvan en
de plaats van de mens daarin.
Het belang van een visie wordt tegen-
woordig zwaar onderschat.
Een visie geeft mensen houvast, een doel
in hun leven en zelfvertrouwen om dat
doel na te streven. Een visie is een be-
langrijke bron van inspiratie en creativi-
teit. Een visie stelt mensen ook in staat
de feiten van de maatschappelijke wer-
kelijkheid te ordenen.
Maar is die maatschappelijke werkelijk-
heid niet veel te ingewikkeld om te
begrijpen, zelfs met behulp van een
visie?
Juist omgekeerd: de werkelijkheid li;kt
ingewikkeld als men daar zonder orde-
ningskader, zonder visie, tegenaan kijkt.
Zonder visie voelen mensen zich verlo-
ren, machteloos.
Een en ander wil niet zeggen dat ieder
voor zich een visie zou moeten ontwikke-
len. Voor de meeste mensen is het vol-
doende als zij vertrouwen kunnen heb-
ben in een bepaalde visie, als zij zich
ermee kunnen identificeren.
Onze nationale symbolen verliezen (ge-
lukkig) hun kracht. Hetzelfde is (geluk-
kig) het geval met de kerkelijke sym-
bolen. Maar wat komt er voor in de
plaats?
Voor sommigen een Jesus-people. Voor
anderen 'guru' Maharaj ji (Het is be-
kend dat veel jonge aanhangers van
McCovern zich tot laatstgenoemde be-
weging hebben gewend, nadat Nixon de
presidentsverkiezingen had gewonnen en
nadat dus hun doel, de verkiezing van
McCovern tot president, hen was ont-
vallen).
Voor velen is er echter tot nu toe niets
voor in de plaats gekomen.
Zeer waarschijnlijk ligt hierin de oor-
sprong voor vele moeilijkheden, waar
het maatschappelijk werk en het op-
bouwwerk mee te kampen hebben, en
voor veel maatschappelijk onbehagen.
Het territoriale opbouwwerk doet een

poging om de mensen plaatselijk tot wat
meer groepsvorming te brengen, maar
het is zeer de vraag of het toevallige
feit dat mensen bijelkaar wonen voldoen-
de basis vormt voor een groep waarin
mensen zich thuis voelen. Veel zinniger
lijkt een aanpak die mensen wil vereni-
gen op basis van een gemeenschappelijke
visie, en dit is de aanpak van Humanitas.
Want hoe anlbitieus dat ook klinkt,
Humanitas wil een groepering met een
visie zijn waarbij mensen zich thuisvoe-
len, waarmee mensen zich identificeren.
Zo'n visie hoeft (om misverstand te
voorkomen) in het geheel niet dogma-
tisch of gesloten te zijn. Hoe meer ver-
antwoord (ethisch en wetenschappelijk)
zo'n visie is, hoe beter. En een zekere
verscheidenheid zal er altijd zijn, moet
er zelfs altijd zijn, al was het alleen maar
omdat zo'n visie, als het goed is, voort-
durend aan verandering onderhevig is.
En daarmee komen we op iets, wat zo-
wel voor Humanitas, als voor de grotere
samenleving geldt: verscheidenheid,
verandering, meningsverschil, nu nog
teveel beschouwd als betreurenswaardig,
zijn zeer positief.
Bij deze verschijnselen moet u niet
meteen denken aan chaos of aan de
goede oude tijd toen alles nog knus was,
maar aan een samenleving van zelfbe-
wuste mensen die gezamenlijk een leven-
de democratie vormen.
En tot slot: deze samenleving zal in de
toekomst een wereldsamenleving moeten
zijn. Steeds meer problemen (met con-
sequenties voor het welzijn), zijn niet
meer op nationale schaal op te lossen.
Zeer terecht heeft Humanitas daarom
ook een project ontwikkelingssamen-
werking gestart.
Eerbiediging van de menselijke persoon-
lijkheid houdt niet op bij de grens.

* voor liefhebbers: Politiek bestaat uit 'thase
interactions through which values are autho-
ritative1y allocated for a society' D. Easton:
A Systems Ana1ysis of Politica1 Life. 1965
blz. 21.
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Samenlevingsopbouw, opbouwwerk,
legitimatie en waarden

Territoriaal model of
visie-model t

Het begrip samenlevingsopbouw betreft
dus meer het doel. Hierover twee op-
merkingen: In de eerste plaats lijkt het
me zinnig om het begrip samenlevings-
opbouw volkomen letterlijk te nemen:
opbouw door mensen van hun samenle-
ving. (Het enige bezwaar hiertegen is,
dat de samenleving niet opgebouwd,
maar verbouwd moet worden).
In de tweede plaats zou ik de associatie
van samenlevingsopbouw met 'welzijns-
werk' graag grondig kwijtraken. Over
de inhoud van het begrip welzijn be-
staan vele (politieke) meningsverschillen,
die echter door datzelfde begrip welzijn
worden verdoezeld. Ik geef de voorkeur
aan een formulering die onmiddellijk
die meningsverschillen duidelijk maakt.
(Zie ook het artikel over politiek, blz. 11)
Samenlevingsopbouw definieer ik dan als
iedere activiteit waarmee mensen beogen
hun samenleving te verbeteren. (Maar
wat is dan verbetering van de samen-
leving? ... juist!)
Dit is een zeer brede definitie, maar
anders dan Statema zie ik dat niet als
een bezwaar. 7)
Het begrip opbouwwerk slaat meer op
de methode. Maar de methode van wie
en tot wat?
Niet de methode van degenen die een
doel nastreven (aan samenlevingsopbouw
doen), want dan kom je op zaken zoals
demonstratie, publicatie van geschriften
en onderhandeling.
Nee, het is een methode om mensen zo-
ver te krijgen dat ze (gezamenlijk) een
doel nastreven en dat zij dat doel ook
enige tijd blijven nastreven.
Dus niet een methode ván samenlevings-
opbouw, maar een methode tót samen-
levingsopbouw.
Elke methode? Wat mij betreft wel,
maar het is gebruikelijk om een methode
slechts tot het opbouwwerk te rekenen
als die methode past in een non-direc-
tieve aanpak. 8) Bij dit gebruik zal ik
mij (tot op zekere hoogte) aansluiten.
Opbouwwerk definieer ik dan, in de
geest van Statema, als iedere methode
om op non-directieve wijze mensen te
begeleiden bij (het komen tot) samen-
levingsopbouw.
We hebben nu een woord voor het na-
streven van een doel (samenlevingsop-
bouw) en voor het methodisch scheppen
van voorwaarden daartoe (opbouwwerk).
Volgens van Tienen en Zwanikken 1) is
er ook nog het proces van samenlevings-
opbouw, waarmee wordt verwezen naar
het feit dat het gezamenlijk nastreven
van een doel, gevolgen heeft voor de
onderlinge relaties van de mensen die
dat doel nastreven, ongeacht of het doel
wordt bereikt of niet. Ook Boer besteedt
aandacht aan dit verschijnsel. Zij be-
schouwt het als even belangrijk als het
bereiken van een doel 9).
Statema 10) daarentegen kan er geen
wijs uit worden en struikelt erover.

Statema 3) komt in een ellenlang betoog
tot de volgende omschrijving van samen-
levingsopbouw.
'Samenlevingsopbouw is een geheel van
activiteiten, welke beogen het beter
doen functioneren van de samenleving
met het oog op het welzijn van de leden
dier samenleving'. Hij wil daarna echter
de betekenis van het begrip samenle-
vingsopbouw beperken. 4)
Opbouwwerk ziet hij als een non-direc-
tieve aanpak om mensen tot participatie
te brengen. Deze aanpak omvat ver-
schillende methoden. 5) Tenslotte
schrijft Zwanikken 6) 'De laatste jaren is
het begrip samenlevingsopbouw op de
voorgrond gekomen, waarmee dan be-
doeld wordt: 'alle streven naar verhoging
van het welzijn (levensvoldoening) van
de leden van de maatschappij'. Dit doel
kan bereikt worden langs verschillende
wegen'.
Zwanikken onderscheidt dan vier 'me-
thoden van' samenlevingsopbouw, name-
lijk opbouwwerk, sociale planning, so-
ciale actie en maatschappelijke hervor-
ming. (Het laatste vloekt tegen mijn
taalgevoel: maatschappelijke hervorming
kan m.i. het beoogde resultaat zijn, maar
is niet een methode).
Opbouwwerk dus als één van de 'metho-
den ván' samenlevingsopbouw.
De aanhalingstekens drukken een flinke
dosis twijfel uit: Als samenlevingsop-
bouw 'alle streven naar verhoging van
het welzijn' is, dan is een methode van
samenlevingsopbouw (letterlijk opgevat)
bijvoorbeeld een actie tegen een vervui-
lende industrie. Is dat opbouwwerk?
Zwanikken zal het zo niet bedoelen.

Ondanks alle verwarring is er een dui-
delijke tendens waar te nemen: Het
begrip samenlevingsopbouw begint men
te reserveren voor het streven naar een
bepaald resultaat, een bepaald doel.
Opbouwwerk is daarnaast meer een
methode.
Als men nu tegen deze achtergrond zijn
eigen definities opstelt, loopt men grote
kans de verwarring te vergroten. Ik laat
me daardoor echter niet weerhouden.

Het onderstaande wil een bijdrage zijn
aan de theorievorming, door een wat
ongebruikelijk licht te laten schijnen op
een aantal begrippen.
Tevens geeft het een antwoord aan de-
genen, die zich na het lezen van de
vorige twee artikelen hebben afgevraagd,
of Humanitas niet veel te veel afwijkt
van het non-directieve beginsel.
Het onderstaande pretendeert niet een
volledig afgerond betoog te zijn, in al
zijn consequenties overdacht.

SAMENLEVINGSOPBOUW EN
OPBOUWWERK: DEFINITIES
Wie nog maar een klein deel van de
literatuur over samenlevingsopbouw
heeft gelezen, weet toch al dat er de
nodige verwarring heerst over de bete-
kenis van de verschillende gebruikte
termen. Een kleine bloemlezing kan
geen kwaad. waarbij ik mij dan beperk
tot enkele voorbeelden uit de meest
recente literatuur.
Van Tienen en Zwanikken 1) onderschei-
den methode. proces en resultaat van
elkaar. De methode duiden zij aan met
opbouwwerk. Proces en resultaat duiden
zij beide, buitengewoon verwarrend, aan
met het woord opbouw (respektievelijk
maatschappelijke opbouwen samenle-
vingsopbouw).
Peper 2) schrijft: 'Men spreekt van
samenlevingsopbouw (of maatschappe-
lijke opbouw) wanneer het opbouwwerk
gericht is op een gehele samenleving
binnen een bepaald territoir ...
De samenlevingsopbouw - het begrip
dat de laatste drie à vier jaar steeds
meer wordt gebruikt - vervult dezelfde
functies als die welke vroeger aan het
opbouwwerk waren opgedragen. Het
opbouwwerk krijgt meer de status van
een techniek van samenlevingsopbouw.
Wij handhaven de term opbouwwerk
zowel ter aanduiding van datgene wat
bekend staat onder deze naam, als voor
die activiteiten die nu samenlevingsop-
bouw worden genoemd'.
Kortom: één woord voor minstens twee
zaken. Ook niet erg verhelderend natuur-
lijk.
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Evenals Boer zie ik geen reden om er
een afzonderlijk begrip voor in te voeren.
Als ik uitdrukkelijk het proces wil aan-
duiden, spreek ik heel eenvoudig over
het proces van samenlevingsopbouw,
maar dat zal in dit artikel niet voor-
komen.
Ik heb samenlevingsopbouw en opbouw-
werk nu gedefinieerd, alsof het naast
elkaar en los van elkaar staande ver-
schijnselen zijn.
Verderop zal ik proberen aan te tonen
dat zen verregaand in elkaar overlopen
en daartoe zal ik nu eerst aandacht be-
steden aan het begrip non-directief.

NON-DIRECTIEVE AANPAK EN
LEGITIMATIE
In de typische opbouw-situatie bestaan
er twee partijen, die tenminste te onder-
scheiden zijn naar hun bedoelingen.
Enerzijds is er een aantal mensen, die
een probleem gemeen hebben (althans
geacht worden te hebben).
Het is moeilijk om deze mensen op juiste
wijze aan te duiden met één begrip:
'cliënt' is te individueel en te hulpbe-
hoevend, 'cliënt-systeem' suggereert een
samenhang die er niet hoeft te zijn en
'cliënt-situatie' klinkt te statisch. Ik houd
het maar op het begrip 'cliënt-systeem'.
Anderzijds is er de opbouwwerker, de
persoon die van mening 'is dat het cliënt-
systeem een probleem heeft en dat dat
cliënt-systeem daar zélf iets aan zou
moeten doen en die daarvoor een aantal
voorwaarden wil scheppen. Algemener
gesteld wil de opbouwwerker dat het
cliënt-systeem participeert in de samen-
leving en met name in besluitvorming
die betrekking heeft op dat cliënt-
systeem.
Participatie in de besluitvorming 11)
wordt bewerkstelligd door een actie die
gericht is op de besluitvormers, gewoon-
lijk de overheid. De eigenlijke actie
bestaat uit zoiets als een demonstratie,
het overhandigen van een petitie, een
gesprek.
Maar dit is duidelijk de laatste fase van
een lange keten van activiteiten. Alle
vorige fasen zijn in zekere zin voorwaar-
denscheppend.
Onder het scheppen van voorwaarden
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in de meest uitgebreide zin vallen o.a.:
De formulering van het probleem;
Het bedenken van een mogelijke oplos-
sing;
Het bedenken van stappen in de goede
richting, dat wil zeggen korte-termijn
doeleinden;
Het initiatief tot een actie;
Steun in de rug en aanmoediging voor
een actie;
Het bijeenbrengen van mensen;
Het goed laten verlopen van bijeen-
komsten; het uit de verf laten komen
van de verschillende standpunten;
Het werven van aanhang;
Administratief werk;
Het organiseren van de actie.
Het is niet moeilijk om in deze opsom-
ming een volgorde te ontdekken.
Maar om misverstanden te voorkomen
moet u wel bedenken dat de volgorde
ook heel anders kan zijn en dat verschei-
dene activiteiten in het proces meer dan
ééns kunnen voorkomen.
In veel gevallen zal er bij al deze activi-
teiten geen opbouwwerker betrokken
zijn, maar in vele andere gevallen wel.
Wat de opbouwwerker voor ogen staat
is dat de mensen zélf zoveel mogelijk
doen, dat zij met name zelf hun pro-
bleem formuleren, een mogelijke oplos-
sing bedenken en besluiten om tot actie
over te gaan. Hij helpt hen hierbij door
hen als het ware 'een spiegel voor te
houden' 12), waarin zij zichzelf kunnen
zien. Met andere woorden: hij treedt
non-directief op.
De mensen zélf. Maar wie zijn die
'mensen zelf? De opbouwwerker werkt
altijd met een 'samenlevingsverband',
dat wil zeggen: met een aantal mensen
die iets gemeen hebben, (mensen die
niet iets gemeen hebben, kunnen niet
gezamenlijk een probleem hebben.)
Nu kunnen mensen vele kenmerken ge-
meen hebben, maar het kenmerk dat in
het opbouwwerk de meeste aandacht
heeft gekregen, is de woonplaats. Het
feit dat mensen bij elkaar woonden, was
aanleiding om hen als een samenlevings-
verband te zien. Opbouwwerk met een
dergelijk territoriaal samenlevingsver-
band noemt men territoriaal opbouw-
werk.
Toenemende aandacht krijgt in het op-
bouwwerk de gemeenschappelijke over-
tuiging. In dit verband gebruikt men de
afschuwelijke term 'functioneel opbouw-
werk', waarmee men echter gewoonlijk
opbouwwerk bedoelt dat gericht is op
mensen met een gemeenschappelijke
overtuiging en niet opbouwwerk dat

geleid wordt door een overtuiging. 13)
Maar ongeacht welk samenlevingsver-
band men kiest (behalve misschien indien
het uiterst klein is), men zal bemerken
dat slechts een minderheid van de leden
ervan zich laat betrekken bij activiteiten.
Wellicht is het mogelijk om uiteindelijk
alle leden van het samenlevingsverband
te laten participeren, maar waar het om
gaat is, dat de kosten daarvan (in tijd,
geld en moeite) astronomisch hoog wor-
den. 14)
Niet alleen kost het steeds meer tijd,
geld en moeite om nog weer meer
mensen te laten participeren, maar ook
gaat het besluitvormingsproces steeds
langzamer naarmate er meer mensen aan
deelnemen. Dit zou op zich nog niet
zo'n bezwaar zijn (democratie kost nu
eenmaal tijd), ware het niet dat op den
duur geen effectieve besluitvorming
meer mogelijk is en dat lang voor die
tijd vele participanten zich al zwaar
gefrustreerd voelen door de trage gang
van zaken. Met andere woorden: toene-
mende participatie frustreert zichzelf.
Wie dit kostenaspect in zijn beschouwing
betrekt, loopt kans te worden uitgemaakt
voor elitist. We moeten echter onder-
scheid maken tussen feit en wenselijk-
heid.
Feit is dat het streven naar toenemende
participatie voortdurend hogere kosten
met zich meebrengt en dat er om die
reden altijd ergens een grens wordt ge-
trokken: de participatie-grens. (De men-
sen die niet participeren zijn uitsluitend
object van de activiteiten).
Wenselijk is om attent te zijn op moge-
lijkheden om die participatie-grens
zonder ondraaglijke kosten nog wat op
te schuiven, zodat nog wat meer mensen
participeren. (Een samenleving waarin
alle mensen gelijkelijk participeren in
elke besluitvorming, beschouw ik niet
als mogelijk en om verschillende rede-
nen ook niet als wenselijk).
Op een zeker moment is dus, praktisch
gesproken, een maximum aantal mensen
van een samenlevingsverband bereikt.
Deze mensen participeren in het formu-
leren van de problemen, het stellen van
doeleinden en in de uitvoerende activi-
teiten.
De andere mensen in het samenlevings-
verband doen dat niet. Kunnen we nu
zeggen dat 'de mensen zelf' hun proble-
men hebben geformuleerd en hun doel-
einden hebben gesteld? Dat kunnen we
inderdaad, op één voorwaarde en die
voorwaarde is dat een en ander de in-
stemming heeft van de niet-participeren-



de mensen. Indien deze instemming
blijkt. spreek ik van legitimatie.
Legitimatie van probleemstelling en
doelkeuze door een niet-participerende
meerderheid is geen eenvoudig te meten
zaak. De beste manier van legitimatie
zou natuurlijk participatie zijn en dit is
dan ook een van de twee hoofdredenen
waarom participatie wenselijk is. 15)
Bij afwezigheid van participatie hanteert
men gewoonlijk een aantal vrij grove
methoden om legitimatie te verkrijgen,
dan wel te constateren:
- men draagt zorg voor een zo goed
mogelijke representativiteit.
- men schakelt personen in 'die geacht
kunnen worden het vertrouwen van de
buurt te genieten'.
- men hanteert vuistregels, zoals: van
iedere tien die het met ons eens zijn.
komt er één.
- men wijst op bepaalde enquête-
resultaten.
- men wijst op het ontbreken van
protest.
- men is van mening dat men het
'objectieve belang' van ook de niet-par-
ticipanten verdedigt. (Zie bijv. de vak-
beweging).
Gewoonlijk gaat men hierbij stilzwijgend
uit van volledige participatie als ideaal.
Een onderzoek als dat in Zoetemleer
(zie het artikel van van Oosten, blz. 4),
waaruit blijkt dat de bevolking nauwe-
lijks op de hoogte is van wat er gebeurt,
ondergraaft dan sterk de legitimatie.
In feite komt het hierop neer: We nemen
(terecht) aan dat een samenlevingsver-
band 'zelf zijn probleem heeft geformu-
leerd en zijn doeleinden heeft gesteld,
indien de mensen die dit in feite hebben
gedaan, voldoende worden gelegitimeerd.
Welke mensen? Degenen die participe-
ren?
In feite blijkt zich onder de participanten
een soortgelijk proces voor te doen:

Slechts een kleine groep participeert
intensief (bijvoorbeeld een actiegroep of
een bestuur). De overige participanten
laten zich slechts af en toe zien en horen.
Zij legitimeren de actiegroep door volle
zalen en instemmende brieven. (Merk-
waardig is dus dat de minst-betrokkenen,
de rand-participanten, van groot belang
zijn voor legitimatie).
Maar ook hier geldt: zolang er voldoende
legitimatie plaatsvindt, spreekt de actie-
groep of het bestuur namens het samen-
levingsverband. We kunnen dan toch
met recht stellen dat het samenlevings-
verband 'zelf zijn doeleinden heeft ge-
steld.
Gewoonlijk vinden we binnen de kring
van intensieve participanten nog weer
een 'inner circle', waarvoor dezelfde
redenering opgaat.
Vervolgens is het zeer wel mogelijk dat
we ook nog een initiatiefnemer kunnen
onderscheiden (welke niet steeds dezelf-
de persoon hoeft te zijn).
Ook nu geldt, dat bij voldoende legiti-
matie de initiatiefnemer namens het
samenlevingsverband spreekt.
En tenslotte kan zich voor de initiatief-
nemer nog de opbouwwerker bevinden
(beide functies kunnen ook samenvallen).
Opnieuw geldt dezelfde redenering (al
is de relatie nu anders).
Wat ik hiermee zeggen wil is dit: Van
(democratisch) belang is dat de wensen
van zoveel mogelijk mensen in het beleid
tot uiting komen.
Participatie kan hierbij een goed middel
zijn. 15)
Het gaat er echter vooral om, dàt de
juiste doeleinden worden gesteld (de
doeleinden dus, die de mensen als van
zichzelf herkennen). Het 'door wie?'
komt pas op de tweede plaats.
We onderzoeken nu nader de keten,
zoals die hierboven (tamelijk willekeurig)
is gevormd (zie fig. 1).

Indien we, zoals hierboven gebeurde,
de eigenlijke actie (namelijk het op in-
dringende wijze overbrengen van de
wensen aan de overheid) onderscheiden
van alles wat daaraan voorafgaat, dan
is het niet moeilijk om in deze keten
een keten van voorwaarden-scheppende
instanties te zien. (Preciezer uitgedrukt:
voorwaarden-scheppende rollen).
Vatten we het begrip actie, zoals meestal
gebeurt, veel breder op, dan vallen na-
genoeg alle voorwaarden-scheppende
activiteiten daaronder.
Een lange opeenvolging van activiteiten
kan aldus op twee wijzen bekeken wor-
den. Een aardige hypothese is nu, dat
het van de intentie (directief of non-
directief) afhangt, hoe men de activitei-
ten bekijkt. Of anders gezegd: Het be-
langrijkste kenmerk van de non-direc-
tieve aanpak is niet dat men in feite
andere dingen doet, maar dat men zijn
eigen plaats in de keten ziet als voor-
waarden-scheppend en alle volgende
schakels als bezig met actie. 'Voorwaar-
den-scheppen' is, met nog andere woor-
den, in de non-directieve aanpak een
zich herhalend proces, totdat de partici-
patie-grens is bereikt. (Een en ander
biedt een verontschuldiging voor de ver-
warring over de betekenis van samen-
levingsopbouw en opbouwwerk).
Mijns inziens moet non-directief optre-
den tegen deze achtergrond worden ge-
zien. Om een misverstand, dat ik zelf in
de hand heb gewerkt, toch weer weg te
nemen: Ik zie wel de verschillen tussen
de directieve en de non-directieve aan-
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FIG. 1: Een samenlevingsverband, ingedeeld naar mate van participatie
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pak. Wat ik vooral duidelijk heb willen
maken is, dat deze verschillen gradueel
zijn en niet principieel.
Er is sprake van een continuum direc-
tief-non-directief.
Opbouwwerk bevindt zich per definitie
aan de non-directieve kant van het con-
tinuum, zonder zich echter noodzakelijk
te beperken tot het extreme uiteinde.
Opbouwwerk is rekJtief non-directief.

FIG. z: rekJtief non-directief

opbouwwerk

meer directief meer non-directief

De non-directieve aanpak heeft een aan-
tal voordelen, die door Statema 16) vol-
doende zijn omschreven. Deze voordelen
moeten echter worden gezien tegen de
achtergrond van het verschijnsel legiti-
matie.

'!WEE MODELLEN VAN
DEMOCRATIE
In het voorgaande wordt gesproken over
'voldoende legitimatie'. Met opzet is de
vraag, wat dan de criteria zijn voor vol-
doende legitimatie, ontweken. Ook ik
kan geen antwoord geven op die vraag,
maar ik zou in dit verband de aandacht
eens willen vestigen op het onuitgespro-
ken model van democratie dat gewoon-
lijk wordt gebruikt.
Dit model is territoriaal gebaseerd. Om
het bezwaar te ondervangen, dat 14
miljoen mensen bezwaarlijk tegelijk
kunnen participeren, wordt Nederland
als het ware opgesplitst in geografische
mootjes. Zo zou 'de besluitvorming dich-
ter bij de mensen worden gebracht', die
daardoor meer zouden worden gestimu-
leerd tot participatie. De mensen worden
in feite aangesproken op het feit dat zij
bij elkaar wonen.
Wie activiteiten verricht binnen zo'n
geografisch mootje, acht zich gelegiti-
meerd, indien een meerderheid van de
plaatselijke bevolking instemt met de
activiteit en voelt zich in de kou gezet,
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als blijkt (bijvoorbeeld uit een enquête),
dat de meerderheid dat niet doet of
zelfs van de hele activiteit niets afweet.
Democratie wordt in dit model gelijk-
gesteld met geografische decentralisatie.
Dit is het model dat in het beleid van
CRM en in de knelpuntennota naar
voren komt.
De consequentie van dit model is dat
alle activiteiten in een bepaald geogra-
fisch gebied (en alle doeleinden waar die
activiteiten op worden gericht) slechts
kunnen worden gelegitimeerd door één
en dezelfde plaatselijke meerderheid.
We kunnen ons een alternatief model
voorstellen, waarin mensen niet worden
aangesproken op het feit dat zij bij el-
kaar wonen, maar op het feit dat zij in
grote lijnen dezelfde opvattingen hebben
17). Nederland wordt in dit model inge-
deeld in (in de meeste gevallen) minder-
heden die zich onderscheiden door hun
opvatting, hun visie. In feite delen de
mensen zichzelf in. 18)
De verschillende minderheden stellen
zich plaatselijk of landelijk doeleinden
en bedrijven activiteiten, die worden
gelegitimeerd door hun respectievelijke
achterbannen. 19) Laten we nu eens
vergelijken hoe het in beide modellen
gesteld is met legitimatie en participatie.

- legitimatie.
Zoals we zagen is het in het territoriale
model voortdurend een probleem, hoe
men doeleinden en activiteiten voldoende
gelegitimeerd kan krijgen.
Men is eigenlijk pas tevreden als een
plaatselijke meerderheid participeert.
Zou het nu niet kunnen, dat een in grote
lijnen gelijke visie een veel betere ga-
rantie biedt voor legitimatie van de
doeleinden van een actieve minderheid?
Dat is haast per definitie zo.
Zo ja, dan behoeft er in het visie-model
niet te worden gestreefd naar volledige
participatie voor dat doel. 15) Ik beweer
niet dat er in het visie-model automa-
tisch voldoende legitimatie bestaat. Ook
hier zal gezocht moeten worden naar
criteria. Maar wellicht zijn die in dit
model toch wat eenvoudiger te vinden.

- participatie.
In het territoriale model neemt men
aan, dat het geografisch dicht bij de
mensen brengen van de besluitvorming,
de participatie bevordert.
Hierbij kunnen twee opmerkingen wor-
den gemaakt. Ten eerste zouden we ons
kunnen afvragen of men participatie
verwacht in alle onderwerpen die in een

bepaalde plaats aan de orde komen.
Het lijkt er soms wel op als we de
teleurstelling zien, wanneer een bepaalde
actie weinig bekendheid blijkt te genie-
ten.
Ten tweede verdwijnt daardoor de par-
ticipatie in besluitvorming die niet geo-
grafisch deelbaar is, uit het gezichtspunt.
En daaronder vallen de belangrijke sec-
toren buitenlandse politiek, defensie en
economische politiek. Zoals ome Jan uit
de Jordaan opmerkt als een opbouw-
werker over inspraak komt praten: 'en
waar magge we dan over prate? ... over
de pisbak I'.
Men schijnt te verwachten dat de oefe-
ning in de kleine bèsluitvorming de
kunst van de grote besluitvorming baart.
zo)

Maar is het wel zo dat plaatselijke zaken
dichter bij de mensen staan?
Wordt het dichtbij zijn van de besluit-
vorming wel door de geografie bepaald?
In het visie-model wordt aangenomen
dat die problemen dicht bij de mensen
staan, die zij kunnen plaatsen, die zij
betekenis kunnen geven vanuit een be-
paalde visie. Zou een visie daarom niet
een betere stimulans voor participatie
zijn dan een lokaal niveau van besluit-
vorming? Zl)
Participatie dan wel in bepaalde activi-
teiten, waarin men is geinteresseerd en
(terecht) niet in andere. zz)
Met het voorgaande is niet bedoeld, dat
territoriaal opbouwwerk zinloos is. Dat
komt gedeeltelijk omdat er territoriale
samenwerkingsverbanden zijn die wel
degelijk nog een gemeenschap vormen,
maar belangrijker is dat er natuurlijk
overal wel zaken aan de orde zijn waar-
over geen diepgaande conflicten bestaan
en waarover mensen het eens kunnen
worden (de 'welzijnssector', zie het ar-
tikel over politiek, blz 11).
Dit is ook de reden, waarom het terri-
toriale opbouwwerk niet al lang de mist
in is gegaan.
Er is een tijd geweest, dat de dorpen
echte gemeenschappen waren. Hier en
daar op de wereld is dat nóg zo.
Door de geringe geografische mobiliteit
was men op elkaar aangewezen.
De beroepen die men uitoefende vulden
elkaar min of meer aan. De sociale orde
werd gelegitimeerd door een magisch-
religieus wereldbeeld. De sociale con-
trole was sterk. Conflicten bestonden
wel degelijk, maar langs scheidslijnen
die wij vaak niet (meer) begrijpen, omdat
ze niet in onze waarden passen. Onder



invloed van de techniek is deze toestand
aanzienlijk ondergraven, maar niet ge-
heel verdwenen. Dit proces is in alle
toonaarden betreurd; het wegvallen van
de oude geborgenheid in de groep voelde
men aan als 'individualisatie' (soms ook
'atomisatie' genoemd).
Wat men zich m.i. veel te weinig reali-
seert is dat er ook sprake is van 'segmen-
tatie': de mens is daarbij niet zozeer een
losgeslagen individu, maar in verschil-
lende rollen betrokken bij verschillende
groepen. Mensen ontmoeten elkaar vaak
niet meer als totale persoonlijkheden,
maar in een bepaalde kwaliteit, een be-
paalde rol, een bepaald segment van hun
persoonlijkheid.
En waar het nu om gaat is dit:
segmentatie geeft de mens keuze-
mogelijkheden en dat betekent vrijheid.
(Segmentatie is a.h.w. de structurele
voorwaarde voor vrijheid).
Er is echter een 'mits'. Het betekent
vrijheid, mits de individu niet stuurloos
heen en weer zwalkt tussen de verschil-
lende groepen, maar zijn verschillende
keuzen integreert in een bepaalde visie
op mens en wereld.
Een visie maakt het verschil uit tussen
individualisatie/stuurloosheid en segmen-
tatie/vrijheid.
De oude toestand van geborgenheid
komt niet meer terug, tenzij de geogra-
fische mobiliteit door enige oorzaak weer
bijna nihil zou worden.
Maar heb ik het mis, als ik in het terri-
toriale opbouwwerk een nostalgie. proef
naar de oude geborgenheid? 23)
In elk ,geval is opbouwwerk bedoeld als
remedie tegen stuurloosheid. Mijns in- ...namens het samenlevingsverband spreekt (blz. 15)
ziens biedt het visie-model daarvoor
echter betere mogelijkheden dan het
territoriale model. 24)

OPBOUWWERK EN WAARDEN
De hele voorgaande beschouwing over
legitimatie en modellen van democratie,
interessant in zichzelf, dient ook als
achtergrond voor enkele opmerkingen
over de rol die waarden (behoren te)
spelen in het opbouwwerk.
Opbouwwerk werd hierboven gedefini-
eerd als iedere methode om op relatief
oon-directieve wijze mensen zover te
krijgen, dat zij aan samenlevingsopbouw
gaan doen of blijven doen. Anders ge-
zegd: als het methodisch, op relatief
non-directieve wijze, scheppen van voor-
waarden voor samenlevingsopbouw.
Op grond hiervan zou de mening kunnen
postvatten, dat opbouwwerk, als metho-
de, waardevrij is.
Voor de (per definitie non-directieve)
opbouwwerker staan immers de waarden
van het cliënt-systeem centraal.
Het cliënt-systeem moet op grond daar-
van 'zelf zijn doeleinden stellen.
De opbouwwerker respecteert die doel-
einden. De enige waarde van het op-
bouwwerk zou dan democratisering zijn.

De werkelijkheid moet haast wel anders
zijn, hetgeen moge blijken uit de vol-
gende overwegingen:

1. Om te beginnen kiest de opbouw-
werker tussen het territoriale model en
het visie-model van democratie.
Hij wil mensen gezamenlijk laten par-
ticiperen in besluitvorming ofwel om-
dat zij bij elkaar wonen, ofwel omdat
zij er ongeveer dezelfde opvattingen
op nahouden. 25)
In wezen wil hij ofwel terug naar de
geborgenheid van de plaatselijke ge-
meenschap, ofwel streven naar vrijheid
door visie.
2. De opbouwwerker moet er naar
streven, dat de mensen zich hun pro-
bleem 'bewust worden'. De term be-
wustwording suggereert dat er voor
die tijd reeds een probleem is, dat
mensen zich al dan niet bewust kun-
nen worden.
Maar een feit wordt pas tot probleem
op grond van waarden en doeleinden.
Dat ergens in een bepaalde plaats
geen dorpshuis is, wordt pas een pro-

bleem als men om de een of andere
reden zo'n huis wenst Hier is geen
sprake van bewustwording, maar van
het opkomen van een behoefte. En het
is vaak de opbouwwerker, die een feit
dat tot dan toe niet opviel, als eerste
als probleem heeft onderkend op
grond van zijn waarden.
Daar komt bij dat eenzelfde feit op
meerdere manieren als probleem kan
worden geformuleerd. Is het een pro-
bleem dat ei: Surinamers in Nederland
zijn of is het een probleem dat we hun
aanwezigheid als probleem voelen? Is
het een probleem dat de STER-
reclame irriteert of zou het pas goed
een probleem zijn als de reclame ons
niét irriteert?
Zelfs de feiten worden verschillend
gezien. Wat de een bijvoorbeeld vrij-
heid noemt, vindt de ander losbandig-
heid. Alles hangt af van de waarden
die men heeft.
Indien de waarden van de opbouw-
werker in strijd zijn met (niet alleen
maar verschillend zijn van) die van

17



Territoriaal model of visie-model?

het cliënt-systeem, kunnen er twee
dingen gebeuren:

a. Een bepaald, door het cliënt-sys-
teem geformuleerd probleem, wordt
door de opbouwwerker eenvoudig niet
als probleem (h)erkend. Hij blijft het
cliënt-systeem op 'non-directieve' wijze
'een spiegel voorhouden' totdat het
'zelf' tot een probleem-formulering
komt, die hij kan onderschrijven. Een
voorbeeld: De Kok schrijft dat bij raad-
pleging van een buurt werd opgemerkt
dat 'de jeugd de buurt onveilig maakt'.
Dit werd door de opbouwwerkers niet
gezien als formulering van een pro-
bleem, maar als 'afreageren van on-
lustgevoelens'. 26)
b. De opbouwwerker komt met gewe-
tensproblemen te zitten.
3. Tot het voorwaarden-scheppend
werk behoort ook het suggereren van
korte-termijn doeleinden. 27)
Nu is het vinden van geschikte korte-
termijn doeleinden vaak een van de
moeilijkste fasen van een activiteit.
Het vereist creativiteit en realiteitszin.
Het is op zijn minst verdedigbaar dat
de opbouwwerker de vereiste creati-
viteit, de vereiste inspiratie, niet zal
hebben als hij weerstanden heeft tegen
de waarden, waar die korte-termijn
doeleinden aan moeten worden ont-
leend.
4. Wat doet de opbouwwerker als
groepen met tegenstrijdige doeleinden
een beroep op hem doen? Soms kun-
nen professionele maatstaven hem
misschien helpen: hij kiest dan uit een
oogpunt van democratisering voor de

groep, die tot dan toe de minste toe-
gang tot de besluitvorming had. Maar
wat doet hij dan bij twee in dit op-
zicht gelijkwaardige groepen? Als bij-
voorbeeld woonwagenbewoners in een
volksbuurt willen komen en de buurt
wil dat niet?
Een mogelijk antwoord is: de opbouw-
werker kiest niet, hij helpt beide groe-
pen.
Maar zou hij, nog afgezien van het
gestelde onder 2b, daardoor dan niet
volledig ongeloofwaardig worden voor
beide groepen?

Wellicht is het beter om in geval van
een 'waarde-vrije' opbouwwerker liever
te spreken van een 'waarde-loze' op-
bouwwerker.

DE TOEPASSING VAN SOMMIGE
PUNTEN OP HUMANITAS
1. We zouden de vraag kunnen stellen of
Humanitas samenlevingsopbouw bedrijft
of opbouwwerk. Met andere woorden,
of Humanitas zelf actief is in de samen-
leving of alleen de voorwaarden wil
scheppen voor activiteit. Voor het ant-
woord kunnen we uitgaan van figuur 1

op blz. 15, die er voor Humanitas als
volt uitziet (zie fig. 3).
Op te merken valt ook hier de grote
overlap tussen degenen op wie de activi-
teiten gericht zijn (object) en degenen
die ze uitvoeren. Met andere woorden:
Humanitas behoort tot de 'mensen zelf,
die dpeleinden stellen en activiteiten
ondernemen.
Slechts de functionarissen zijn (in hun
rol als functionaris) 'puur' voorwaarden-

scheppend bezig. Bij Humanitas houdt
dat ook in het ontwikkelen van projec-
ten. Projecten als ontwikkelingssamen-
werking en woonwagenbewoners zijn in
zoverre voorwaardenscheppend, dat de
functionarissen daarmee beogen mensen
aan ideeën te helpen en tegelijk aan
gereedschap om met die ideeën aan het
werk te gaan.
Maar natuurlijk zijn in die projecten ook
doeleinden begrepen. Is dat niet te di-
rectief om nog opbouwwerk te kunnen
heten? Misschien, maar we moeten wel
bedenken dat die doeleinden op demo-
cratische wijze zijn gelegitimeerd door
de vereniging. Er is geen sprake van dat
de functionarissen doeleinden (kunnen)
opleggen aan de vereniging. 28)
De vraag of Humanitas doet aan samen-
levingsopbouw of aan opbouwwerk, kan
dus slechts worden beantwoord door
onderscheid te maken tussen de vereni-
ging en de functionarissen in dienst van
de vereniging.
De functionarissen bedrijven een vorm
van opbouwwerk. De vereniging bedrijft
samenlevingsopbouw (hoewel sommige
activiteiten daarin ook als opbouwwerk
kunnen worden gezien). Dit klopt: Hu-
manitas is een vereniging voor samen-
levingsopbouw en geen opbouworgaan.
2. Humanitas wil een landelijke vereni-
ging zijn van mensen met een zekere
overeenstemming in visie.
Wil dat zeggen dat Humanitas kiest voor
het visie-model van democratie? Ja, in
zoverre dit betekent dat Humanitas ook
aandacht vraagt voor het belang van
verschillende doeleinden die worden ge-
legitimeerd door verschillende georiën-

FIG. 3: Een samenlevingsverband (kan ook de gehele samenleving zi;n) gezien vanuit Humanitas
participatiegrens
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...zich niet in de kou voelt staan ...

teerde achterbannen.
Nee, als dat zou betekenen dat Huma-
nitas alle op een bepaald territorium
gerichte activiteiten zou afwijzen. Huma-
nitas kan als landelijke vereniging een
rol spelen in problemen die van breder
dan alleen plaatselijk belang zijn, bij-
voorbeeld in de houding van de samen-
leving ten opzichte van minderheden.
Maar deze rol manifesteert zich in be-
langrijke mate juist weer op plaatselijk
niveau. 29)
Van belang is echter dat Humanitas zich
niet in de kou voelt staan, als een plaat-
selijke meerderheid de doeleinden en
activiteiten niet blijkt te legitimeren. 30)
3. En dan tot besluit van dit artikel de
terechte vraag: zijn we nu niet veel te
theoretisch bezig?
Moeten we niet eenvoudig problemen te
lijf gaan waar ze zich voordoen en de
theorie maar de theorie laten?

Mijns inziens wordt hiermee echter een
schijntegenstelling geschapen.
Praktijk zonder theorie bestaat niet: een
probleem bestaat pas, zoals we hebben
gezien, omdat het vanuit bepaalde waar-
den werd geformuleerd. Omgekeerd is
een (verklarende) theorie altijd een
theorie over feiten uit de praktijk.
Van belang is slechts of het een goede
of een slechte theorie is.
De rest lijkt me een zaak van tempera-
ment.
De een zal eerst een bevredigende theo-
rie formuleren, daarop mensen verenigen
en van daaruit tot actie komen.
Daar lijkt mij geen bezwaar tegen, mits
hij inderdaad tot actie komt.
De ander zal een probleem zien, zich in
verbinding stellen met mensen die het
probleem ook zo zien, en tot actie ko-
men. 31) Ook daar is alles voor, mits hij
zich realiseert dat de formulering van
een probleem altijd waarden in zich
draagt en mits er ergens in Humanitas
bezinning plaatsvindt op die waarden
en op de samenhang daarvan.

1. A. J. M. van Tienen en W. A. C. Zwanik-
ken. OpbouwweTk als een sociaal-agogische
methode. Deventer 1972 p. 61-74

2. B. Peper, Vorming van Welzijnsbeleid
Meppel 1972 p. 79

3. P. Statema, OpbouwweTk en Samenlevings-
opbouw Groningen 1972
Uitg. St. Gereformeerde Sociale Arbeid p. 53

4. Statema p. 61, 62

5. Statema p. 55

6. W. A. C. Zwanikken: Sociale Actie en
Maatschappelijke Hervorming als Methoden
van Samenlevingsopbouw.
In: A. J. M. van Tienen (red.) Sociale Actie,
een Moderne Passie Deventer 1973, p. 51, 52

7. \Vel zou ik twee begrenzingen duidelijk
willen maken.
Ik reken niet tot samenlevingsopbouw:
1. overheidsactiviteiten
2. uitvoerend werk van dienstverlenende in-
stellingen.
Als bezwaar tegen een brede definitie van
samenlevingsopbouw ontmoet men soms: dan
valt zelfs een vuilophaaldienst eronder. Ant-
woord: niet het ophalen van vuil, maar wel
een activiteit tot oprichting van een vuilop-
haaldienst valt onder samenlevingsopbouw.
Het is net als bij maatschappelijke dienstver-
lening: Niet de dienstverlening zelf, maar wel
het opzetten en goed laten draaien van een
instelling voor dienstverlening, valt onder sa-
menIevingsopbouw.

8. Bijvoorbeeld van Tienen en Zwanikken
p. 93

9. J. Boer, Opbouwwerk Arnhem 1968, p.
44, 47
Boer wil uitdrukkelijk de integratie van plaat-
selijke gemeenschappen bevorderen.

10. Statema, p. 12, 13, 32, 68

11. We kunnen drie soorten activiteiten on-
derscheiden: 1 gericht op de overheid; 2 ge-
richt op derden (bijv. het verwijderen van
minderheden uit een wijk; ik heb het nu niet
over de moraal); 3 gericht op het zelf iets
tot stand brengen (hijv. een kinderoppas-cen-
trale). Ik spreek in dit artikel vrijwel alleen
over de eerste soort.

12. Zwanikken p. 54

13. Van functioneel opbouwwerk spreekt men
ook bij andere gemeenschappelijke kenmerken,
meestal lidmaatschap van een groep of orga-
nisatie. We I vinden vaak in een adem ge-
noemd: levensbeschouwelijke groepen, vak-
bonden, vrouwenorganisaties.
Dat men tot dit vreemd" allegaartje kwam, is
alleen te verklaren uit het feit dat men func-
tioneel opbouwwerk ziet als gericht op de
leden van zo'n groep of vereniging.
'Gericht op' wil zeggen dat men van die
leden bepaalde activiteiten verwacht.
Ik spreek in deze artikelen daarentegen over
opbouwwerk, dat geleid wordt door een over-
tuiging. over opbouwwerk vanuit een overtui-
ging en dus niet over functioneel opbouwwerk.
Ditzelfde onderscheid tussen 'gericht op' en
'vanuit' ligt minder voor de hand bij territo-
riaal opbouwwerk. Toch zou het daar, min-
stens analytisch. óók gemaakt moeten wor-
den.
Dit zal nog hlijken in d" noten 25 en 29.

14. Ik maak hier nu geen onderscheid naar
graden en vormen van participatie.

15. Participatie is hierbij dus een middel tot
legitimatie. Participatie is voor sommigen ook
een manier om zichzelf te ontplooien en is
in dat geval hoofddoel.
Ik sta een samenleving voor, waarin ieder die
wenst te participeren in een stuk besluitvor-
ming of een stuk sociaal-cultureel leven {'naar
eigen keuze), daartoe ook de gelegenheid
krijgt.

16. Statema p. 78, 79

17. Om misverstand t" voorkomen: ik
spreek hier niet alleen over levensbeschou-
lijke opvattingen. Iedere opvatting die mensen
relevant vinden voor een bepaalde activiteit
komt in aanmerking. Het gaat daarbij om op-
vattingen die in feite geconcretiseerd kun-
nen worden met betrekking tot de onderha-
vige problematiek en niet om allerlei vage
~inspiraties'.

18. Uiteindelijk is het tegenwoordig nog wél
zo dat een groep mensen van ongeveer gelijke
opvatting zich samen met andere groepen bin-
nen een geografisch bepaalde nationale staat
bevindt (zie ook Boer p. 34). Maar ook op
internationaal niveau is het territoriale begin-
sel aan het afkalven. De tegenstelling terri-
toriaal model - visiemodel vinden we op dat
niveau terug als de tegenstelling nationalisme
- internationalisme.

19. Een dergelijk onderscheid wordt gemaakt
door Statema (p. 57, 58).
Hij maakt echter geen onderscheid tussen op-
bouwwerk vanuit een bepaalde overtuiging en
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opbouwwerk gericht op een bepaalde groep
(zie noot 13).

20. Bijvoorbeeld van Tienen en Zwanikken p.
81.

21. Kijk maar naar veel aktiegroepen. Het is
eigenlijk merkwaardig dat mensen die zelf
worden geinspireerd door een (bijv. socialisti-
sche) visie, anderen denken te inspireren in
bet kader van een territoriaal mode\.

Werken
in projekten

E. M. Sevink

22. Het onderscheid tussen territoriaal model
en visie-model valt niet samen met het on-
derscheid tussen hannoniemodel en conflict-
model, al zijn er wel overeenkomsten.

23. Zie biivoorbeeld Participatie bi; Stadsver-
nieuwing (Uitg. St. Stedeliike Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, Groningen 1971,
deel 11), waarin gesproken wordt over 'het
vertrouwde woon- en leefmilieu'. ('p. 2) en
waarin het volgende citaat voorkomt:
'Overigens is de Bloemenbuurt door de ver-
huizingen geen "doorgangshuis' geworden. Ge-
lukkig is dit gevaarlijke aspekt van een door
menig gemeentebestuur nagestreefd "doorstro-
mingsbeleid' achterwege gebleven. Daardoor
zou immers het buurtleven wegens ineen-
schrompeling ('thuisgevoel') zijn uiteengeval-
len'. (p. 7)

24. Naar mijn mening vormen gelijk beroep
of gelijke leeftijd at.. zodanig geen basis voor
nog andere modellen van democratie. In feite
zie ik maar twee alternatieven: men identifi-
ceert zich met een groep (ongeacht de opvat-
tingen in die groep, biiv. locale gemeenschap,
volk, ethnische of religieuze groep) of met
een visie (ongeacht in welke groep men delen
daarvan vindt).
Geliik beroep, gelijke leeftiid of bijvoorbeeld
gelijk geslacht, kunnen onder bepaalde om-
standigheden wel leiden tot gelijke opvattin-
gen (bijv. over belangen) of tot groepsvorming.

25. Het gaat hier dus om opbouwwerk vanuit
bepaalde waard"n ('zie noot 13).

26. A. C. M. de Kok Opbouwwerk in een
Industriestad, staatsuitgeverij 1969, p. 49

27. Van Tienen en Zwanikken p. 95

28. Het feit dat Peper (p. 215) geen onder-
scheid maakt tussen de vereniging Humanitas
en de confessionele stichtingen~ is, gezien het
feit dat hij zich nogal afzet tegen stichtin-
gen, een ernstige onzorgvuldigheid.
Op een belangrijke consequentie van het feit
dat Humanitas een vereniging is, wijst Sevink
op p. 20 in dit nummer.

29. Het gaat hier dus om opbouwwerk ge-
richt op een territoriaal verband (zie noten
13 en 25).

30. Territoriaal opbouwwerk kan men zien als
een te ver doorgeschoten reactie op de ver-
zniling (zie bijv. Peper p. 75 en 322). Het is
nu zaak om het juiste midden weer te vinden.

31. Zie het artikel van E. Sevink in dit num-
mer.
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EEN ANDER SAMENWERKINGS-
ORGAAN
In het geheel van instituten en
organisaties die zich bewegen op het
terrein van de samenlevingsopbouw
nemen de samenwerkingsorganen een
eigen plaats in.
Sedert de befaamde 'Nota Samen-
werkingsorganen' van 1969 hebben ze
nadrukkelijk, als tweede functie, de
opdracht bijdragen te leveren tot
opbouw van de samenleving. Ze
behoren hun 'Zevens- of wereld-
beschouwelijke groepen' te aktiveren
tot werkzaamheden op het terrein van
de welzijnsbehartiging.
Het artikel van Van Oosten geeft aan
wat deze 'werkzaamheden' moeten
behelzen: informatie en voorlichting,
bewustmaking, signaleren, kadertraining
en bezinning.
Voogd geeft in zijn artikel 'Samen-
levingsopbouw en levensbeschouwing'
aan wat bepalend is voor de 'eigen
groep' van Humanitas. Het zijn mensen
die onderling verbonden zijn op één
noemer: zij willen ernst maken met de
'eerbiediging van de menselijke
persoonlijkheid' als centrale waarde.
Het is voor de confessionele samen-
werkingsorganen niet zo moeilijk om aan
te geven wie er bij heIT tot de 'eigen
groep' gerekend moeten worden. Deze
samenwerking~organen zijn ontstaan
binnen duidelijk georganiseerde,
kerkelijke kaders, en zij werpen zich op
als representant van deze 1evens-
beschouwelijke groepen': de
gereformeerde stichting voor de
gereformeerden, de hervormde stichting
voor de hervormden, de katholieke
stichting voor de katholieken en de VPC
voor de vrijzinnig-protestanten ...
Zo is iedereen daar 'ingedeeld' op een

kerkelijke titel, en de stichtingsvorm
geeft aan deze samenwerkingsorganen
volop de gelegenheid hun pretentie te
handhaven. Immers: het samen-
werkingsorgaan identificeert zich met
een bepaalde groep, en niet omgekeerd.
Niet de mensen, maar het samen-
werkingsorgaan maakt uit welke groep
het vertegenwoordigt.
Humanitas is geen stichting maar een
vereniging, en wij kunnen niemand
'indelen', noch bij onszelf, noch bij
anderen.
Wij kunnen en willen ons niet
identificeren met een groep mensen,
maar er is een groep mensen die zich met
Humanitas identificeert.
Dit betekent dat wij niet passen in het
F z-patroon zoals dat elders gehanteerd
wordt, en dat moet zijn consequenties
heben voor onze werkwijze.

ALGEMEEN-HUMANISTISCH
Er is een tijd geweest dat, bijvoorbeeld
in het leger, de stelregel werd
gehanteerd dat iedereen die niet rooms
was thuis hoorde bij de veldprediker:
wie niet rooms is, die is protestant.
Met het verschijnen van het
Humanistisch Verbond werd dit patroon
uitgebreid met een derde mogelijkheid:
wie niet rooms is en. óók niet protestant,
die is humanist.
Ondanks het feit dat er, zowel in
protestantse als in katholieke kring,
mensen naar voren traden die er prijs op
stelden zich (christen-)humanist te
noemen, werd het drievoudige patroon
rustig vice-versa gebruikt: een humanist
is q.q. een buitenkerkelijke, en een
buitenkerkelijke is q.q. een humanist.
Alsof er binnen een kerk geen sprake
kan zijn van humanisme, en ... alsof met
het verlaten van de kerk de 'eerbiediging
van de menselijke persoonlijkheid' als
vanzelf geboren wordtl
Kenmerkend voor Humanitas is zijn
'algemeen-humanistische' karakter, en
het is dan misschien wel een
'humanistische' vereniging van
'humanistische' mensen, maar dat
'humanistische' heeft dan toch weinig



of niets te maken met het patroon van:
óf rooms, óf protestant, óf humanist.
De statuten, en met name het artikel 2
daaruit, geven op zijn minst een
begrenzing aan van de ruimte die er
binnen Humanitas bestaat voor
verschillende opvattingen en visies over
het leven, de mens en de maatschappij.
Die verscheidenheid aan opvattingen,
maatschappelijk, politiek en levens-
beschouwelijk, treedt in het
verenigingsleven danook duidelijk aan
het licht.
Het beginsel van de eerbiediging van
de menselijke persoonlijkheid, dat deze
grenzen bepaalt, blijkt voor onderling
zéér verschillende mensen aanvaardbaar
of aantrekkelijk genoeg te zijn om zich,
op deze noemer, te verenigen.
We kunnen ons niet voldoende
realiseren dat dit beginsel leeft bij zéér
veel mensen die, bij de afdeling
bevolking en in de statistieken van de
volkstelIers, zijn ingedeeld op een
andere noemer, in andere vakken.

'ONZE' MENSEN ...
Voordat wij nog maar gaan denken over
onze F 2-aktiviteiten moeten we tot een
duidelijk antwoord komen op de vraag
hoe wij ons willen opstellen, en waar
wij onze mensen willen werven (of als
u wilt: activeren).
Moeten wij mee met het F 2-patroon
zoals dat bij de anderen gehanteerd
wordt, en gaan we ons beperken tot
notoire humanisten, buitenkerkelijken
en andere 'niet-ingedeelden'?
Of richten we ons tot iedereen met de
vraag om 'ja' of 'nee' te zeggen tegen
onze statuten, ongeacht de vraag of
iemand wellicht al ergens anders was
'ingedeeld'?
Een democratische vereniging zou
consequent voor het laatste standpunt
moeten kiezen, om ook op deze wijze
ernst te maken met 'het recht op en de
plicht tot zelfbestemming en
zelfontplooiing van ieder mens'.
De opvatting over de 'eigen groep' heeft
vergaande methodische consequenties.
Zou men er van uitgaan dat
Humanitas zich moet beperken tot het
aktiveren van zijn eigen ledenbestand
(hooguit aangevuld met enkele andere
groepen die in de 'humanistische hoek'
geschoven kunnen worden). dan komt
dit beperkte, duidelijk georganiseerde
gezelschap in het middelpunt te staan.
Alle aandacht is dan gericht op deze
groep die, hoe dan ook, geaktiveerd
moet worden met betrekking tot

problemen in de samenleving. Het wordt
een nogal 'introverte' wijze van werken:
WIJ moeten meedoen, WIJ mogen niet
achterblijven, WIJ moeten een inbreng
leveren, wij, wij, wij...
De eerste zorg, oftewel het doel van
de aktiviteit, is dan de eigen groep, en
het 'aan de man brengen' van wat daar
leeft aan beginselen, opvattingen
waarden, maar ook: tradities,
gewoonten en ... stokpaarden!
Het gaat in eerste instantie om de groep
en zijn ideologische 'bindmiddel'; de
concrete problemen in de samenleving
komen op het tweede plan te staan, en
lopen gevaar om een middel te worden
bij het oppeppen van de groep en
zijn ideologie.

EEN VOORBEELD
We geven u een voorbeeld uit een hoek
waar de lezer dit gevaar wellicht niet
(meer) had vermoed.
In 'Sinjant', een periodiek van het
Kath. Instituut voor Maatsch. Welzijn in
Den Haag, troffen we een artikel aan
over 'De F 2 en het maatschappelijk
welzijn', dat tegen het einde de volgende
regels te lezen geeft:
'Het zal ontstellend moeilijk zijn om de
bevrijdende opdracht van 't
Christendom handen en voeten te
geven in concrete maatschappelijke
akties en daden.
De weg van de theorie naar de praktijk,
van de mooie woorden naar de
concrete akties zal in grote inventiviteit
en vasthoudendheid bevochten moeten
worden. De opbouw van de samenleving
vanuit de dynamiek van de christelijke
bevrijding, daar gaat 't dan om. Maar
dat vraagt om duidelijke, harde, tekenen
van bevrijding, die christenen in de
samenleving oprichten. Anders wordt de
hele zaak volstrekt ongeloofwaardig.'
Enige katholieke instanties willen dan:
' ... hun schouders zetten onder deze
taak, en zo vanuit de christelijke
levensbeschouwing een bijdrage leveren
aan de samenlevingsopbouw. Het
moet een hele beweging worden. Wie
doet er mee? Wie gaat mee?'
Nogal illustratief, dachten wij, voor de
'introverte' werkwijze die primair
gericht is op de eigen groep en zijn
ideologie!
Ook binnen Humanitas klinken nu en
dan geluiden op die het aksent liever
willen leggen op een beperkte,
formele eigen groep of op een
ideologisch bindmiddel, dan op de
concrete problemen in een

samenleving die soms en voor sommigen
slecht funktioneert.

EEN ANDERE WERKWIJZE
Er is een andere werkwijze mogelijk die,
vanuit de vereniging, veel meer
'naar buiten' is gericht. Het is een
werkwijze waarbij Humanitas zichzelf
beschouwt als kritisch en aandachtig
onderdeel van de samenleving, en
zichzelf op èèn rij zet met de vele andere
organisaties op dit terrein.
De 'kritische aandacht' is dan primair
gericht op de samenleving en zijn
knelpunten; de 'eigen groep', de 'eigen
beginselen' of het 'ideologisch
bindmiddel' spelen pas in tweede
instantie een rol in deze manier van
werken.
De samenleving en zijn knelpunten staan
centraal.
Dat betekent dat Humanitas (= een
bestuur, een werkgroepje, een
commissie of: gewoon een lid) op zoek
gaat naar knelpunten in de samen-
leving.
Die knelpunten kunnen zich op grote,
maar ook op kleine schaal aandienen. Ze
kunnen betrekking hebben op een
klein groepje mensen, ergens in een
wijk of een dorp. Het kunnen ook
problemen zijn die betrekking hebben
op grote groepen mensen, al dan niet
geconcentreerd op een bepaald
territorium.
Voor degene die er op uit is om
knelpunten in de samenleving te gaan
ZIEN maakt het in eerste instantie
niet zoveel uit welke omvang een
probleem heeft: het gaat er om te
ontdekken WAAR en HOE mensen het
slachtoffer worden van de manier
waarop onze samenleving funktioneert.
Om een paar concrete voorbeelden te
noemen:
onze rijksgenoten, onze werklozen, onze
homofielen, onze bejaarden, onze
wetsovertreders, onze psychiatrische
patiënten, onze dienstweigeraars, onze
buitenlandse arbeiders, onze
woonwagenbewoners, onze
gehandicapten, onze kleine zelfstandigen,
onze drug-gebruikers, onze industriële
stankslachtoffers, onze overspannen
flatbewoners, onze woningzoekenden,
onze onvolledige gezinnen, afijn, gaat u
zelf maar door.
Wie knelpunten en slachtoffers gaat
ZIEN heeft de eerste, belangrijkste
stap gezet.
Wie hierbij definitief zijn gemoedrust
verliest en vindt dat er iets aan gedaan
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Werken in projekten
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...de verloren gemoedsrust wel te hervinden

moet worden, die is al begonnen met
samenlevingsopbouw.
En zijn overigens mogelijkheden om de
verloren gemoedsrust snel te hervinden,
en elke aktiviteit in de kiem te smoren.
Het verontruste gemoed kan dan tot
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de conclusie komen dat 'er toch niets
aan te doen is', of dat het 'de taak is van
de overheid, de vakbeweging, de
politieke partijen of nog een ander
instituut:
Ook kreten die beweren dat 'iedereen

tegenwoordig alleen aan zichzelf denkt',
dat 'de mensen zo egoïstisch zijn', dat
'niemand van de TV is weg te slaan' of
dat 'de mensen het vergaderen beu zijn'
kunnen goede middelen zijn om de
neiging tot aktiviteit om zeep te helpen.

DE STRAAT OP!
Maar laten we aannemen dat
Humanitas definitief zijn gemoedrust is
kwijtgeraakt, en niet gaat proberen
zichzelf in slaap te sussen met
drogredenen.
Wat gaan we dan doen na die 'eerste
stap'?
Als we kiezen voor de 'naar buiten
gerichte' werkzijze, dan moeten we de
straat op!
De straat op, om de aandacht van de
mensen te richten op het knelpunt en
zijn slachtoffers, en mensen te
verzamelen die zich willen beraden op
het probleem, en eventueel willen
werken aan een oplossing.
De straat op ... want daar kom je
iedereen tegen: de mensen die het
slachtoffer zijn van de klemsituatie, en
de mensen die er verantwoordelijk voor
zijn; de mensen die zich er niet voor
interesseren, en de mensen die er wel
iets aan zouden willen doen; de mensen
met intelligente verklaringen voor 'het
verschijnsel', en de mensen die niet
snappen 'hoe zoiets nou toch kan
bestaan'; de mensen die gebukt gaan
onder ethische bezwaren tegen de
wantoestand, en de mensen die het hele
probleem nog niet eens in de gaten
hadden ...
Op straat kom je ook in aanraking met
instanties, organisaties en instituten die
iets met het probleem te maken
hebben: de overheid, aktiegroepen,
kerken, politieke partijen, bedrijven,
vakorganisaties, verenigingen.
Er is wel enige moed voor nodig de
straat op te gaan.
Er kunnen daar pijnlijke opmerkingen
gemaakt worden, en er kunnen vragen
gesteld worden die niet zo makkelijk te
beantwoorden zijn:
'Waarom bemoeit u zich met ons
probleem? U zult er wel garen bij
spinnen!'
'Komt u propaganda maken voor het
humanisme? We laten ons niet voor een
karretje spannen!'
'U doet wel erg idealistisch, maar komt
u zèlf ook over de brug, of houdt u het
bij praten?'
'Allemaal reclame voor de PSP, of de
PPR, of andere linkse rakkers.. :



'Dacht u nou wèrkelijk dat u daar iets
aan kunt doen?'
'Nou, nou, ze overdrijven weer
behoorlijk, hoor! Wat een éénzijdig
gepraat .. .'
Al die reacties zijn erg waardevol.
Het knelpunt, waarover u een mening
had, krijgt zeer reële kontoeren.
Het heeft allerlei kanten die u niet
vermoed had, en die u helpen bij de
vraag of u er wel mee door wilt gaan, en
hoe.
Laten we aannemen dat u niet bent
afgeschrikt, Humanitas-man of -vrouw
of -bestuur of -werkgroep.
Dan komt, praktisch en principieel, de
vraag van het HOE.

EEN HUMANITAS-PROJEKT???
We zijn de straat op geweest, we hebben
meer zicht gekregen op het probleem,
en we willen er mee doorgaan.
We gaan mensen werven voor het
vormen van een pro;ekt-groep.
Zo'n projektgroep kan een dorps- of
stadsaangelegenheid zijn, maar ook een
gewestelijke of landelijke zaak. Dat
hangt af van de aard van het probleem,
en van de start die u wilt maken.
Op het terrein van de bejaarden is, via
onze Landelijke Aktiegroep Bejaarden
(met het boekje 'Oudjes Kijken') die
landelijk georganiseerde 'Jong-Oud
Trust' ontstaan. Zo'n landelijke aktie
krijgt, al werkend, zijn vertaling in
konkrete plaatselijke akties.
Omgekeerd is een lokale aktie als
'Gastarbeiders zoeken vrienden',
oorspronkelijk een Haagse
aangelegenheid, aanleiding geworden
om tot een landelijke projektgroep te
komen, met een focus die wat verder af
ligt van konkrete aktiviteiten en
voorzieningen, maar meer gericht is op
het bevorderen van bezinning op het
totale verschijnsel 'gastarbeid'.
Welke start u ook wilt maken, het begin
zal steeds zijn: het werven van
belangstellenden om te komen tot een
projekt-groep.
Humanitas richt zich, in deze
werkwijze, dan tot IEDEREEN die zich
bij het probleem wil laten betrekken,
en kan reakties verwachten van zéér
verschillende soorten mensen.
En nu pas komt het probleem van de
'eigen groep' aan de orde!
In de kennismaking met de zojuist
geworven belangstellenden stelt
Humanitas zich voor, niet alleen als
initiatiefnemer en organisator, maar ook
als vereniging, met een bepaalde

'kleur'.
Met name de inhoud van artikel 2 zal
hierbij duidelijk aan de orde moeten
komen, omdat wij alleen kunnen en
willen werken met mensen die de
'eerbiediging van de menselijke
persoonlijkheid' als centrale waarde
erkennen, ook in het praktische werk.
Aktiviteiten van samenlevingsopbouw,
die vermengd zijn met partij-politieke,
levensbeschouwelijke of andere
'bijbedoelingen' zijn immers niet
aanvaardbaar als aktiviteit van
Humanitas.
Wie, na deze kennismaking met onze
identiteit, deel wil nemen aan de
projektgroep is welkom, ongeacht het
officiële levensbeschouwelijke of
poljtieke etiket dat iemand draagt. De
projektgroep is op deze wijze een 'eigen
groep' voor ons geworden, ook al ziet
hij er waarschijnlijk wel wat anders uit
dan wat er zich gewoonlijk bevindt
achter de 'humanistische huisdeur'!

AUTONOMIE - VARIATIE
De projektgroep kan dan aan het werk
en kan, wat Humanitas betreft, een
eigen leven gaan leiden.
De oordelen van de groep zijn in het
verdere verloop bepalend voor de
aktiviteit die men wil ontwikkelen. Ook
de relatie met Humanitas is een zaak
die door de groep zèlf bepaald moet
worden: men kan kiezen voor een
plaats binnen de organisatie van de
vereniging, maar ook voor een meer
'onafhankelijke' opstelling.
Projektgroepen die op deze wijze tot
stand komen, kunnen onderling sterk
verschillen in mentaliteit en in de wijze
van optreden. Soms zal er sprake zijn
van diepgaande studie en een duidelijk
politieke stellingname; dan weer zal
een groep het aksent leggen op allerlei
praktische, veelal hulpverlenende
aktiviteiten, terwijl een diepergaande
bezinning op de maatschappelijke
context erg naar het tweede plan wordt
verschoven.
Een projektgroep in de Hoeksche
Waard zal er anders uitzien dan één in
het hartje van Amsterdam, en dat lijkt
mij een normale en goede zaak. Wanneer
wij mensen de gelegenheid bieden zich
te organiseren om te kunnen werken
aan maatschappelijke vraagstukken dan
zien we die mensen, en dus ook de
projektgroepen die zij vormen, voor
vol aan: volwassen mensen, die in
onderlinge communicatie tot visie en tot
werkzaamheid komen, hebben er

recht op gerespecteerd te worden, hoe
verschillend ook de uitkomst moge
zijn. Ook dat is 'eerbiediging van de
menselijke persoonlijkheid'!
Maar overigens:
Wie zich stort op praktische hulp-
verlening aan een groep 'slachtoffers'
zal zich, vroeg of laat, wel moéten
bezinnen op hun positie in de samen-
leving.
En anderzijds: een projektgroep die zich
verliest in bestudering van en
bezinning op een bepaald probleem zal,
vroeg of laat, wel een keer jeukende
handen krijgen, om ook iets concreets te
gaan doen met de mensen die er onder
gebukt gaan.

CONCLUSIE
Kort samengevat kan men stellen dat
Humanitas zich onderscheidt van de
andere F 2-organen door zijn
democratische organisatie.
Het achterland oftewel de 'eigen groep
krijgt eerst recht gestalte in de concrete
aktiviteiten, en is niet te bepalen op een
formeel-levensbeschouwelijke titel.
Niet de 'eigen groep', staat centraal,
maar het maatschappelijk probleem en
de mensen die daarbij betrokken zijn.
Humanitas richt zich principieel tot
iedereen, en verwelkomt ieder die ernst
wil maken met de eerbiediging van de
menselijke persoonlijkheid.
Groepen mensen kunnen, binnen dit
kader, tot verantwoorde maar onderling
zéér verschillende conclusies komen.
Humanitas aanvaardt en respecteert dit
graag.
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Enkele geschiedkundige aantekeningen.

Samenlevingsop-
bouw in
Nederland

J. A. Ebbinge-Wubben

INLEIDING
Met het opstellen van deze gedachten
over de geschiedenis van samenlevings-
opbouw wordt beoogd tot meer begrip
er van te komen. Maar met het
schrijven van deze geschiedenis wordt
reeds voorondersteld, dat geweten wordt
waarvan de geschiedenis wordt
geschreven. M.a.w. dit stukje
geschiedschrijving moet dienen om te
komen tot het voor die geschied-
schrijving nodige begrip. Er is dus een
kip-en-ei probleem.
Er is onvermijdelijke onduidelijkheid en
uw geschiedschrijver zal die
onduidelijkheid als historisch moment
moeten opnemen en daannede zijn
historisch recht geven.
Voorts wordt het uw geschiedschrijver
moeilijk gemaakt, doordat er nog maar
heel weinig en dat dan nog verre van
enigszins afgerond over de geschiedenis
is geschreven. Misschien is bij naarstig
langer speuren nog meer literatuur te
vinden, dan de enkele artikelen die
hieronder zijn opgegeven.

VAN ARMENZORG NAAR
OPBOUWWERK
De aanvankelijk stoffelijke zorg voor de
ander werd reeds in het begin van
deze eeuw door veel organisaties
uitgeoefend. Er moeten er wel 7000 zijn
geweest. Zij zijn van heel verschillende
aard. Als in 1908 de Nederlandse
Vereniging voor Armenzorg en
Weldadigheid wordt opgericht, wordt de
eerste groep van leden gevormd door
1 gemeentebestuur, 22 plaatselijke
instellingen van 'bedeelende burgelijke
armenzorg', 8 plaatselijke kerkelijke
armbesturen en daameven het
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Amsterdamse R. C. armenkantoor, de
hoofdraad van de Sint Vincentius-
vereniging en 3 bijzondere raden, 5
joodse armbesturen, 42 particuliere
'bedeel ende instellingen', 2 instellingen
tot het verstrekken van kleding en 4 voor
het verstrekken van spijs en brandstoffen,
5 tot het verzorgen van oude lieden
en 16 tot het verzorgen van wezen, 6
werkende ten bate van verwaarloosden
en gevallenen, 10 tot het verplegen
van zieken, 4 voor werkverschaffing en
tenslotte 8 van onderscheiden aard.
Vooral de behoefte aan onderkennen van
de armen te kwader trouwen de
oplichters en de behoefte aan efficiënter
en goedkoper ondersteunen door
bundeling van de mogelijkheden, zijn
doorslaggevend voor de samenwerking.
Daartoe wordt gestreefd naar een
centraal register. In Nederland draagt de
armenwet van 1912 aan de armenraden
op een register aan te leggen, waarin
periodieke ondersteuningen en giften per
gezin worden vastgelegd. Dit
stichtingenregister komt niet goed van
de grond, behalve in enkele plaatsen als
b.V. Amsterdam. Een van de redenen
is het zich ontwikkelend maatschappelijk
werk met zijn vertrouwelijk karakter.
Het register leidde echter wel tot het
signaleren van enkele misstanden en
bezinning daarover. Daaruit vloeien
voort enkele wetgevingen ter
bestrijding van die misstanden, als de
geldschieterwet en de pleegkinderenwet.
De samenwerking in de armenraad of
sociale raad was vrijwillig. De
zelfstandigheid van de deelnemende
instelling moest worden gewaarborgd.
De armenraad had alleen adviserende
bevoegdheid en een dienstverlenende
taak.
Naarmate meer begrip ontstaat wat het
werk inhoudt en het besef wakker
wordt, dat dat bij de verschillende
levensbeschouwingen hetzelfde is
ontstaat ook bij dezelfde werksoort
uitgaande van verschillende levens-
beschouwingen samenwerking.
Tenslotte gaat men zelfs fusies aan. Het
is duidelijk, dat het besef van

gelijksoortigheid sterker wordt gevoeld,
naarmate de uitvoering beroepsmatiger
wordt. De bezinning op het werk
neemt niet het minst toe rondom de
beroepsopleiding.
Registratie, samenwerking en bezinning,
gestimuleerd door beperktheid van
middelen en verlangen de problematiek
op te lossen, doen ontdekken, dat de
mens niet los of totaal vrij van zijn
omgeving en levensgeschiedenis staat
en dat zonder daaraan iets te doen
de sociale noden niet werkelijk kunnen
worden aangepakt. De vruchten hiervan
zijn o.a. streven naar beïnvloeding van
het sociale milieu en naar preventie.
Een aardige illustratie van deze
ontwikkeling is het verslag van een
sociologisch onderzoek van drs. J. L.
Haverda, socioloog bij de Stichting voor
Maatschappelijk Werk in de Provincie
Utrecht. Dit verslag is opgenomen
onder de voor ons illustratieve titel 'De
sociale achtergronden van de
armlastigheid' in het Tijdschrift voor
Maatschappelijk Werk van 5 februari
1955. In een gemeente werden aan de
uitkeringen krachtens de Armenwet
hogere bedragen besteed dan elders.
Het gemeentebestuur vroeg een
sociologische analyse van dit
verschijnsel, alsmede een advies, n.l. op
welke wijze deze uitgaven beperkt
konden worden, zonder dat daardoor het
verzorgingspeil van de behoeftigen
verlaagd zou worden. Het advies, dat er
uit kwam luidde op de voor ons
belangrijkste punten:
1. Verdere uitbreiding van de
werkgelegenheid, welke vooral in de
industriële sector, maar ook in de
landbouw (teelt van hoogwaardige
gewassen, waarvoor de bodem aldaar
bijzonder geschikt is) kan worden
gezocht. Het vertrek van jongeren zal
daardoor afnemen en gespecialiseerde
arbeidskrachten zullen worden
aangetrokken.
2. De trek uit de economisch zwakkere
omgeving zal echter niet verminderen.
Deze nieuwe burgers, die vanuit het
platteland naar de industrie komen,
dienen sociaal en cultureel te worden
opgevangen, teneinde de vorming van
eventueel nieuwe maatschappelijk-
zwakke bezinksels te voorkomen. Het
werk onder de bedrijfsjeugd, de
bijscholingscursussen, de cursussen voor
huisvrouwen e.d. kunnen in dit opzicht
belangrijke resultaten bereiken.
3. De belangrijkste preventieve taak is de
eorg voor de kinderen van armlastige of



gehandicapte ouders.
Werken aan het sociaal milieu is van
ouds een belangrijke bezigheid van de
mens. Het nieuwe is, dat het nu uitgaat
van het maatschappelijk werk met
behulp van een welbewuste, o.a.
sociologisch doordachte, methodiek. Voor
het overige is het oud. Systematische
weloverwogen stede bouw was in de
grijze oudheid al bekend. De grieken
hadden zelfs beroemde stedebouw-
kundigen. De woorden van de profeten
van Israël doen denken aan die van de
leider van een actiegroep. In de
karolingische tijd organiseerden de
boeren zich tegen de noormannen en
tegen de adel.
In de beide laatste gevallen was deze
aanpak van het sociaal milieu de
overheid niet welgevallig en nam deze
tegenmaatregelen.
De vorm, waarin de Verenigde Staten
ons zijn voorgegaan, heet gewoonlijk
community organization. Het is hier niet
de plaats diep op dit begrip in te
gaan. Als term was het niet minder
vaag dan onze term maatschappelijk
opbouwwerk of samenlevingsopbouw.
Wanneer echter wordt gesteld
'community organization in haar
eenvoudigste vorm ontstaat, 'wanneer
een aantal mensen, een behoefte
geconstateerd hebbend, zich verenigt om
in deze behoefte te voorzien', dan
pleegden de rebelse karolingische boeren
community organization. Aan de
amerikaanse scholen voor
maatschappelijk werk werd community
organization onderwezen als derde
methode naast social casework en social
groupwork. De lezer vergeve mij, dat ik
al deze termen niet vertaal. Doe ik dat,
den breng ik de toom van alle
nederlandse docenten en schrijvers op
deze en aanverwante terreinen over mij.
Community organization kan een heel
beperkte groep omvatten, maar ook hele
beschavingen en volken. Voor het laatste
verwijs ik naar Mead.
De hierboven geschetste ontwikkeling
van stoffelijke armenzorg naar zorg voor
de mens in diens omgeving en
sociaal milieu, gaat dus gepaard en
staat in wisselwerking met toenemende

samenwerking. Samenwerking op
plaatselijk, provinciaal en landelijk
niveau.
Deze integratie naar inhoud van het
werk en naar organisatie wordt door
andere ontwikkelingen doorkruist. Indien
al deze verschillende tendenzen in
hun chronologische volgorde worden
geschetst zal het moeilijk zijn een beeld
te vormen. De voortdurend telkens
andere bonte verscheidenheid zal
herkenbaarheid onmogelijk maken.
Alvorens op de andere ontwikkelingen
in te gaan, wordt daarom eerst het
integratieproces verder gevolgd.
Daarbij doet zich echter al meteen een
bepaalde desintegratie voor, die voor
het verloop van het integratieproces
zeer kenmerkend is en ook de huidige
meningsverschillen over samenlevings-
opbouw begrijpelijker maakt.
De stoffelijke hulpverlening en de zorg
voor de mens als psychisch-sociaal
persoon krijgen een zekere
zelfstandigheid t.O.V.elkaar. Er vindt
m.a.w. mèt de integratie specialisatie
plaats. Ook dit geschiedt naar inhoud
en naar organisatie. Naar inhoud is de
stoffelijke hulp van oude kleren, eten en
wat geld uitgebreid tot een uitgebreid
stelsel van sociale verzekeringen en
wetten. Daarbij is op verschillende
plaatsen een band gelegd naar de
'immateriële' hulpverlening. Zo schrijft
de Algemene Bijstandswet nadrukkelijk
voor, dat Burgemeester en Wethouders,
indien immateriële hulp gewenst is,
particuliere organisaties daarvoor
inschakelen of er zelf voor zorg dragen.
Het geheel van deze verzekeringen en
wetten blijft echter gericht op de
stoffelijke hulpverlening. Deze hulp-
verlening is nagenoeg geheel aan
overheidsorganen toevertrouwd. Het
maatschappelijk werk daarentegen komt
bij particuliere organisaties op en
berust nog aldaar. M.a.w. de stoffelijke
en de niet stoffelijke hulpverlening zijn
zelfstandige werksoorten met eigen
organisatiestructuur geworden. Dit is
dus weer een desintegratie door
specialisaties naar inhoud en
organisatie.
ZÓ als het maatschappelijk werk zich
ontwikkelt uit de stoffelijke armenzorg
en tenslotte maatschappelijk werk en
stoffelijke hulpverlening naar inhoud en
organisatie zich verzelfstandigen, zó
voltrekt zich eenzelfde tendens bij de
zorg voor het sociale milieu t.a.v. het
maatschappelijk werk. De nieuwe
werksoort heet maatschappelijk

opbouwwerk. De inhoud er van wijzigt
zich uiteraard in de loop van zijn
ontwikkeling en daarmede ook zijn
organisatie.

VAN BUURTWERK NAAR
OPBOUWWERK
Ons buurtwerk, waaronder hier ook te
verstaan buurthuiswerk, gaat terug op
het engelse voorbeeld van de
settlement. Deze ontstaat in de algehele
verandering in het sociale klimaat in
Engeland gedurende het laatste kwart
van de vorige eeuw. Deze verandering
hangt samen met een periode van
ernstige neergang in landbouw, handel
en industrie, gepaard met het opkomend
besef, dat men moet ingrijpen in de
economische en sociale processen.
William Booth richt dan het Leger des
Heils op (1878) met zijn talrijke
tehuizen en werkplaatsen. Kort daarna
(1884) komt de eerste settIement tot
stand.
Het initiatief daartoe is uitgegaan van
een jong geestelijke, Samuel Barnett, die
in Oxford had gestudeerd en in 1872
vicarius was geworden in het
Whitechapel district in oost Londen. Hij
wilde de armoede in zijn wortels
aanpakken en iets doen aan de
vreugdeloosheid van het bestaan, de
uitzichtloosheid voor de jeugd, de
slechte huisvesting, de onmogelijkheid
om ongeschoolden in een vakbond te
brengen. Daarover zijn zijn vrouwen
hij met studenten en afgestudeerden in
Oxford gaan praten.
Dientengevolge heeft een aantal van
hen, later gevolgd door anderen, in 1884
zich gevestigd in een ruimte, die naar
één van hen, die inmiddels was
overleden, Toynbee Hall werd genoemd.
Kenmerkend voor de achterliggende
gedachtenwereld is een uitspraak van
Barnett: Het woningprobleem kan niet
opzichzelf worden opgelost. Het is
verbonden met het probleem van de
industrie, met het onderwijs- en
vormingsprobleem, met het sociale
probleem, met het godsdienstig
probleem. Wanneer ieder mens of groep
van mensen de moeite neemt begrip
te krijgen van zijn naburen, deze leert
kennen, hun omstandigheden leert
begrijpen, dan kan iets bereikt worden,
maar voordien niet.' Het doel van
Toynbee Hall, dat later door vele
anderen wordt onderschreven, wordt
vorming, onderricht, ontspannings-
mogelijkheden en vreugde te verschaffen
voor de bewoners van de arme
districten van Londen en andere grote
steden; te onderzoeken de
omstandigheden van de armen en
plannen te ontwerpen en hen te
stimuleren om hun welvaart te
vergroten; een huis te verwerven en in
stand te houden om onder te brengen
personen die bezig zijn of verbonden zijn
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...begrip te kri;gen van z'n naburen (blz. 25)

met menslievend of opvoedend werk.
De nieuwe bewoners van Toynbee Hall
waren meestal jonge intelligente
mensen, die geheel verschillende
godsdienstige en politieke opvattingen
hadden. Zij gingen de plaatselijke
politiek in, soms als oppositie, gaven
cursussen aan mannen, organiseerde
jeugdclubs, startten discussiegroepen,
deden sociaal onderzoek, signaleerden
misstanden. Sommigen ontketenden zelfs
stakingen.
Geïnspireerd door Toynbee Hall werden
in Nederland volkshuizen opgericht.
In 1892 te Amsterdam, 1893 Middelburg
en Den Haag, 1896 Schiedam, 1899
Leiden, 1909 Rotterdam. Van Hattem
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(bladz. 96) geeft de volgende
omschrijving van het volkshuis in de
beginfase: 'Een volkshuis was een
centrum opgericht ten dienste van de
grote groep, die men in die tijd nog
onder de titel "volk" ving, waar een klein
deel van een andere groep, die van de
"cultuurbezitters", gedreven door
religieuze, rationale- of emotionele
motieven, poogde zijn geestelijk en
cultureel bezit, door middel van
intellectuele kennisoverdracht, over te
dragen, om op deze wijze in solidariteit
het menselijk geluk te verwerven: Dit
is heel wat minder dan de Toynbee Hall
(slechts 'educatief), en heel wat braver
(geen politieke oppositie, geen

stakingen).
De verschillende volkshuizen krijgen
een verschillend karakter en ontwikkelen
zich anders. Een deel van hun
activiteiten is overgegaan naar de
volksuniversiteit. Van sociale actie
hielden zij zich ver. Sommigen gingen uit
van beperkte ideologiën of levens-
overtuigingen en waren gericht op de
daarmede overeenkomende bevolkings-
groepen. De nederlandse verzuiling en
verpolitisering heeft ook hier gewerkt.
Geleidelijk, na de 2e wereldoorlog
versneld, ontwikkelen zich uit de
volkshuizen en uit nieuwe initiatieven
de buurthuizen. Deze beogen naast de
volksontwikkeling en VOlming
ontwikkeling van het gemeenschapsleven,
dat per buurt anders is en een andere
aanpak vereist. Community organization
en van daaruit beïnvloeding van het
sociaal milieu van de enkeling, worden
ook hier gebruikelijk. Van Hattem
(blz. 48) omschrijft het buurthuis als
volgt: 'een instelling, waarin deskundige
beroepskrachten te samen met hen, die
daaraan willen meewerken, al of niet
in de buurt wonend, nagaan, waaraan
de buurt behoefte heeft om te komen
tot een harmonische inspanning van de
buurtsamenleving in de grotere
samenlevingsverbanden en zonodig
behulpzaam te zijn bij het zichzelf leren
helpen van de buurtbewoners in het
voorzien en oplossen van sociale
noden, de recreatiebehoeften en de
geestelijke vorming'. Lopes Cardozo
(buurt- en buurthuiswerk in Nederland
blz. 308) geeft een aantal stellingen
t.a.v. het buurtwerk, waaraan het
volgende is ontleend: 'De samenleving
vertoond snelle en ingrijpende
structuurwijzigingen. Het is voor de
burger niet gemakkelijk om zijn weg te
vinden en zijn plaats te bepalen in deze
veranderende samenleving. Hij voelt
zich hoe langer hoe minder betrokken
bij de vormgeving van zijn leefgebied.
Buurthuiswerk stelt zich ten doel hem
deze betrokkenheid te helpen
hervinden of vinden en hem het gevoel
te geven er bij te horen ... Het tracht
daartoe de burgerij tot zelfwerkzaamheid
en het dragen van verantwoordelijkheid
te stimuleren en te aktiveren. Het
meent hierin het beste te zullen slagen,
als het zich richt op een nog over-
zichtelijke samenleving ... Buurthuiswerk
moet kunnen steunen op een staf van
bekwame, bij voorkeur voor deze
specifieke arbeid opgeleide werkers ...
Aangezien het zich richten wil tot alle
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bewoners... , zal het bij voorkeur
gedragen moeten worden door zoveel
mogelijk in dat gebied gewortelde
religieuze of levensbeschouwelijke
groeperingen:
In de praktijk blijkt slechts een heel
enkel buurthuis aan deze omschrijving
te voldoen. Sommigen leggen zich nog
steeds op cultuuroverdracht toe, anderen
lijden onder de verzuiling of richten
zich niet tot de hele bevolking, b.v.
slechts de jeugd; een enkele beperkt
zich tot het in die buurt heersende
cultuurpatroon met uitsluiting van elk
ander.

Het voorgaande laat zien, dat eerst het
volkshuis en later het buurthuis gericht
zijn op bepaalde bevolkingsgroepen.
Die groepen zijn beperkt als wonend in
een bepaalde buurt, wijk, dorp of stad,
resp. een deel van het platteland.
Daarbij is er een ontwikkeling van
cultuuroverdracht tot algehele vorming
van de mens als sociaal samenlevend
met anderen. Ook hier is dus een
ontwikkeling naar de mens als totaliteit.
Het merkwaardige nu is, dat ook hier
deze integratie van inhoud gepaard
gaat met integratie van organisaties.
Daarbij sluiten niet alleen de volks- en
buurthuizen zich in verschillende
organisaties aaneen, plaatselijk en
landelijk, maar ook verbinden zij zich
met andere werksoorten. Soms is die
verbinding van oudsher: charitas,
parochiewerk (huisbezoek). Soms
ontwikkelt die zich later:
maatschappelijk werk, gezinswerk,
verbetering van woon- en leefmilieu.
Er is geen principieel verschil tussen het
voorgaande en de arbeid vanuit de
wijk- en dorpscentra. Wijkcentrum,
buurthuis, gemeenschapsorganisatie
lopen door elkaar, vervloeien en
verenigen vele werksoorten. De in 1925
opgerichte Centrale Commissie voor de
Culturele, Hygiënische en Economische
Opbouw van Drenthe begon met de
oprichting van buurthuizen, kleuter-
scholen, consultatiebureaus voor
moederschapszorg en tuberculose-
bestrijding.

HET OPBOUWWERK
Met de oprichting van het Departement
van Maatschappelijk Werk in 1952
worden de beide poten van het
opbouwwerk, n.l. de community
organization als derde methode van het
maatschappelijk werk en het buurt-
(huis)werk samengebracht.
Het opbouwwerk richt zich aanvankelijk
op de sociale begeleiding en
aanpassing in de Z.g. ontwikkelings-
gebieden.
Deze gebieden waren bepaalde streken
buiten de randstad en zonder grote
steden.
Allerlei sociale instellingen en taken
moeten in die gebieden worden
gestimuleerd en gecoördineerd. En dat
moet het milieu en de gemeenschaps-
banden versterken. In die ontwikkelings-
gebieden zouden deze ontwricht of
zich niet voldoende verder ontwikkeld
hebben i.v.m. de industrialisatie.
Naarmate het departement steeds meer
geld beschikbaar krijgt om in het
opbouwwerk te pompen, worden deze en
latere theorieën en doelstellingen van
het departement, later het ministerie van
cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk, bepalend voor het opbouwwerk.
Na enige tijd gaat het opbouwwerk zich
ook richten op andere dan de
ontwikkelingsgebieden. Dat dit moest
gebeuren is begrijpelijk, want de volks-
en buurthuizen waren juist in de grote
steden en randstad talrijk. Het
opbouwwerk richt zich nu op situaties,
waarin het gemeenschapsleven zich nog
niet heeft kunnen ontwikkelen, zoals
de nieuwe stadswijk, op platteland en in
oude stadjes, waar de bevolking passief
onaergaat wat voor en over hen wordt
bestierd en op groepen, die aandacht op
zich vestigen als migranten,
gerepatrieerden, thuislozen, vluchte-
lingen, woonwagenbewoners en later
gastarbeiders, surinamers en antillianen.
Naderhand komen daar de
verpauperende grote stadswijken bij.
Hierbij denkt men aan de bevolking als
een territoriale eenheid, een buurt, dorp,
wijk, stadje of streek. Of men
dergelijke territoriale eenheden als
mogelijke afgeronde gemeenschappen
mag beschouwen is de vraag. Onderzoek
daarnaar is niet gedaan. Consequent
doordrijven zou werkelijk levende
gemeenschapsbanden die dwars door en
over deze territoriale eenheden heen
functioneren, kunnen aantasten en
daarmede de samenleving kunnen
afbreken. Migratie, verscheidenheid van

woon- en werkplaats, de tweede
woning en recreatiecentra, de
toenemende mobiliteit, wijzen alle op
niet territoriaal beperkte vormen van
samen leven. Ditzelfde geldt voor
allerlei kleine groepjes buiten de
bovengenoemde, die zich samensloten in
landelijke verbanden als de suikerzieken,
de astmatici, de homofielen, chinezen,
de jehovagetuigen, het humanistisch
verbond e.a.
Het opbouwwerk richt zich op 'de'
bevolking binnen een territoriale
eenheid (twee vaagheden), het Z.g.
territoriale opbouwwerk, en op bepaalde
delen van de bevolking, die algemeen
als aparte groepen worden gevoeld, het
Z.g. categoriale opbouwwerk. Dat een
dergelijke groep daarom nog geen eigen
samenlevingsverband vormt komt niet
duidelijk uit de doeken. Het lijkt voorts
een algemeen ideaal dergelijke groepen
in de territoriale bevolking te
integreren.
Hiermede is het opbouwwerk in theorie
een eigen werksoort geworden naast
het maatschappelijk werk. Wilde men
aanvankelijk ter wille van het individu
iets aan zijn omgeving en sociaal
milieu gaan doen, thans richt men zich
op 'de' bevolking, 'de' jeugd en nog
abstracter 'de' samenleving. Voor wie
individu, groep, samenleving en
gemeenschap geen duidelijke, onderling
verbonden en onderscheiden, begrippen
zijn, moeten 'opbouwwerk' en
'samenlevingsopbouw' en als nieuwste
'F 2' onduidelijk zijn. Dit artikel zal die
onduidelijkheid niet kunnen opheffen.
De schrijver is geen voor filosofen
schrijvende filosoof.
Het schijnt, dat na 1960 het ministerie
ontdekt, dat mens en sociaal milieu,
groep en individu, samenleving en
burger, elkaar doordringen, met en in
elkaar verweven zijn. Uit deze
verweving wordt één van de vele
processen uitgelicht en gestimuleerd: de
participatie van de burger in het
bestuur; en wel bij voorkeur de
participatie buiten de bestaande
democratische kanalen om. Bij alle
kritiek die men hierop kan hebben, is
dit toch een verdieping van de
integratie. Het integratieproces zelf
wordt aangepakt, zij het nog slechts een
facet er van. De vroegere doeleinden
en methoden blijven daarnaast
gehandhaafd.
Er zijn nog geen studies gemaakt van de
feitelijke betekenis van de participatie.
Wel zijn er studies over incidentele
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participatieprocessen, maar een
wetenschappelijke vergelijking en
aanvulling van die studies heeft nog
niet plaats gevonden. Daarmede
ontbreekt het materiaal om de geschied-
schrijving van de participatie voort te
zetten. De hele theorie heeft voor mij
een merkwaardig aspect. De
beleidsambtenaren en bestuurders, die
de participatie voorstaan, ontwikkelen en
subsidiëren, houden zich consequent
ver van de participatie van de
bevolking in de politieke partijen, hun
besturen en fracties. Heersen de
politieke partijen en fracties nog
patriarchaal over de ambtenaren?
Participatie en fundamentele
democratie zijn goed voor anderen. De
behoefte om eigen macht te delen is
gering. Men wil hearings, inspraak,
overleg, maar geen medezeggenschap en
mach tsdeling.
En toch ligt participatie in en als
politieke partijen meer voor de hand,
dan democratische processen naast deze
bestaande, waarbij de bestaande toch
doorslaggevend zijn. Een diepergaand
onderzoek naar wat beide processen
feitelijk te betekenen hebben naast de
ambtelijke inbreng is evenzeer
nodig.
De participatie is voorts beperkt tot een
deel van het werkterrein van het
ministerie van cultuur, recreatie en
maatschappelijk werk. T.a.v. cultuur en
recreatie is de participatie nog
nagenoeg nihil. T.a.v. verkeer en
ruimtelijke ordening begint zich iets van
overleg af te tekenen. Bij sociale zaken
en volksgezondheid ontbreekt zij geheel
en eigenlijk ook bij de hele
maatschappelijke dienstverlening: de
patiënt en de cliënt zijn onmondig.
Inmiddels dwingt ook de participatie
tot een steeds verder gaan van het
integratieproces. Om mee te kunnen
praten moet men niet alleen
geïnformeerd worden, maar moet men
ook die informatie zelfstandig kunnen
verwerken.
En zo komen voorlichting, communicatie
en educatie (éducation permanente) in
het arbeidsterrein van de samenlevings-
opbouw.

INTEGRATIE
Het integratieproces gaat langs
verschillende lijnen voort. Goede
overzichten daarvan ontbreken. De
volgende voorbeelden zijn dan ook
willekeurig.
Zo zien wij hier en daar samenwerking
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ontstaan tussen huisarts en
maatschappelijk werker. Zelfs zijn er
pogingen de geestelijke volksgezondheid
er bij in te schakelen voor consultatie
en behandeling. Er zijn al meerdere
groepspractijken van wijkverpleegsters,
maatschappelijk werkers en huisartsen.
Meer en meer wordt gestreefd naar
wijkgezondheidscentra, centra voor
gezondheids- en maatschappelijke zorg,
en combinatie van dezen met buurt-
centra. Soms werkt men dan langs
elkaar in hetzelfde gebouw, soms
ontstaat er teamwork. De opvang van
jong volwassenen met aanpassings-,
werk- en andere problemen doet zoeken
naar samenwerkingsvormen van
sociaal cultureel werkers, groeps-
werkers, maatschappelijk werker,
(sociaal) psycholoog, burenhulp en
arbeidsbemiddeling. In de bejaarden-
zorg duikt culturele ontspanning op en
de recreatieleider.
Met deze doorwerking van het
integratieproces wijzigt zich de oude
theorie van de achterstand door de
industrialisatie. Het welzijnstekort
hangt nu samen met de industriële
welvaartsideologie, die zich wel bezig
houdt met de schaarste aan goederen en
diensten, maar niet met andere
waarden. Nu honger, armoede enz. (bij
ons) nauwelijks meer voorkomen,
krijgen die andere waarden meer
betekenis. Daarmede begint zich dan
een overgang naar een postindustriële
wereld te voltrekken. De
welvaartsideologen - kapitalisten,
socialisten of communisten - verzetten
zich. De welzijnswerkers zijn als
gesubsidieerden van hen afhankelijk. In
deze theorie is de samenlevingsopbouw
gericht op de totale verandering van
mens en samenleving.
Het integratieproces, zoals dat hier
geschetst is, is een blijvend proces. Het
is dan ook niet voltooid. In deel 11 van
het rapport 'Welzijnszorg, planning en
beleidsvoering' dd. dec. 1972 van de
Nationale Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, is bezwaar tegen de term
'maatschappelijk en cultureel welzijn'
omdat dit te heterogene (dus te weinig
voor integratie vatbare) werksoorten
inhoudt. Deze term werd gehanteerd
door de Commissie Voorbereiding
Onderzoek Toekomstige Maatschappij-
structuur (de commissie De Wolff).
Hetzelfde rapport onderscheidt tussen
welzijnszorg en welzijnsbevordering.
Onder de welzijnszorg valt de algemene
en de geestelijke volksgezondheid en de

maatschappelijke dienstverlening.
Onder de welzijnsbevordering het
opbouwwerk en andere vormen van
sociale actie. Welzijnszorg en welzijns-
bevordering dienen niet onder dezelfde
commissie te komen. De welzijns-
bevordering behoort in alle sectoren
van de samenleving en in de Nationale
Planontwikkelingsraad gehoord te
worden voor alle lange tem1ijn plannen.
De knelpuntennota van juni 1974 kent
een welzijnsbeleid, dat wordt geplaatst
'in een breed perspectief van
maatschappelijke veranderingen,
waarmee de grenzen van het welzijn als
specifieke beleidssector worden
overschreden'. De specifieke welzijns-
bevordering kent drie kernfuncties: de
zorg, waaronder de zorg en hulp-
verlening binnen justitieel verband, de
educatue (onderwijs, vorming, cultureel
werk, massamedia, kunst) en de recreatie.
Op de conferentie 'welzijnsbeleid,
regionalisatie en gewestvorming' te
Noordwijkerhout van 9/10 mei 1972,
uitgaande van de Nationale Raad voor
Maatschappelijk Welzijn, komt een nog
anders welzijnsbegrip naar voren.
Daar verstaat de discussiegroep
'welzijnsplanning' om pragmatische
redenen onder welzijn als beleidsobject:
het overgrote deel van het beleidsterrein
vallende onder de verantwoordelijkheid
van het ministerie van cultuur,
recreatie en maatschappelijk werk en een
gedeelte van de beleids-
verantwoordelijkheden van de
ministeries van volksgezondheid en
milieuhygiene en van justitie.

DESINTEGRATIE
Het desintegratieproces hangt o.a.
samen met de arbeidsverdeling. Niemand
kan tegelijk wijkverpleger, arts,
maat~chappelijk werker, psycholoog,
sociaal cultureel werker, buurtwerker,
onderwijzer, recreatieleider enz.
tegelijk zijn. Met de ontwikkeling van
het welzijnswerk ontstaan nieuwe
werksoorten en specialisaties. Zo
ontstond er alleen al binnen en uit het
maatschappelijk werk de kinder-
bescherming, de zorg voor de ongehuwde
moeder en haar kind, de bejaardenzorg,
de zorg voor de woonwagenbewoners,
de zorg voor buitenlandse arbeider,
de zorg voor gehandicapten
(gespecialiseerd per soort handicap), de
gezinszorg, de zorg voor de losgeslagen
jongeren, consultatiebureaus voor
alcoholisten en die voor drugverslaafden,
bureaus voor levens- en gezinsvragen e.a.



Men kan t.a.v. de voorgaande
werksoorten stellen, dat zij nagenoeg
alle georganiseerd zijn in de vorm van
stichtingen. Deze werden bestuurd voor
vertegenwoordigers van bevolkings-
groepen. Deze groepen hebben steeds
meer hun innerlijke samenhang
verloren en het contact tussen de
vertegenwoordigers en hun bevolkings-
groepen is minimaal geworden.
Met de ontwikkeling van de overheids-
taak gaan overheiasorganen zich op een
aantal taken toeleggen in verschillende
organisatievormen: nu eens een
onderdeel van een dienst, dan weer een
onderdeel van een secretarie, soms als
een intergemeentelijke regeling.
Overeenkomstig situaties doen zich voor
in de gezondheidszorg. Daar komen
echter extra complicaties bij. De nog
steeds belangrijkste gezondheids-
verzorgers, de artsen, zijn doorgaans
vrije beroepsuitoe£enaren.
De patiënten die intensieve zorg
behoeven worden opgenomen in
ziekenhuizen, die wonderlijke mengsels
zijn van een streng hierarchisch systeem
en vrije beroepen.
Verdere complicaties vloeien voort uit
de financiering. Deze geschiedt voor
een klein en afnemend deel uit
particuliere bronnen. Andere bronnen
zijn verschillende ministeries via heel
verschillende kanalen, provincies,
gemeenten, ziekenfondsen. Daarbij
worden onafhankelijk van elkaar heel
verschillende voorwaarden gesteld, die
o.a. aantal en opleiaing van de
beroepskrachten bepalen en ook wel
bepaalde organisatiestructuren
verlangen.
Een en ander leidt tot een groot aantal
factoren, die de ontwikkeling van een
goede zorg en welzijnsbevordering in de
weg staan. Het rapport 'Knelpunten
harmonisatie welzijnsbeleid en
welzijnswetgeving' rubriceert deze
factoren in zes groepen van knelpunten.
De groepen betreffen
beleid en structuur,
de verhouding tussen de overheden,
financiering,
personeelsbeleid,
accommodatiebeleid,
democratisering.
Inmiddels ontstaan er nieuwe bestuurs-
niveaus: wijken, gewesten en zelfs enkele
europese, en nieuwe werksoorten en
beroepen: opbouwwerk, jeugd-, sport-
en culturele werkers en -ambtenaren,
telefonische hulpdiensten, agogen,
crisisinterventie, revalidatieartsen,

gerontologen, onderwijsbegeleidings-
diensten, recreatieschappen. De
opleidingen zijn overal in een
veranderingsproces: overal vindt men
daardoor in hetzelfde beroep verschillend
opgeleiden min of meer met de
leeftijdsverschillen samenvallend. Met de
schaalvergroting, afdaling naar
buurtniveau, beleidswijzigingen, nieuwe
doeleinden en wijziging van
machtsposities is er blijvende
onoverzichtelijkheid en desintegratie.

CONCLUSIES
Opbouwwerk, samenlevingsopbouw,
welzijn, 'F 2', zijn termen voor
werksoorten en functies, die opkomen bij
de bewustwording, dat de mens meer is
dan slechts individu. Alleen bij het
buurtwerk vindt die bewustwording
plaats lang vóórdat die termen er zijn.
Het wordt later zelf soms ook onder die
termen gebracht.
De mens en zijn veelheid van
gemeenschappen en samenlevingen
maken elkaar over en weer. Het
opbouwwerk of de samenlevingsopbouw
omvat nu alle werksoorten die ingevolge
deze bewustwording de vroegere
aanvullen of verbeteren. Daarmede is
het een allegaartje geworden. Het
omvat individuele zorg, die er vroeger
niet of onvoldoende was, b.V. t.a.v.
jongeren, die hun plaats in de
samenleving niet kunnen maken of
vinden, woonwagenbewoners,
antillianen, surinamers; nieuwe
methoden als vele vormen van groeps-
werk met meer of minder therapeutisch
karakter, agogische begeleiding,
vrijwilligerswerk; het samenbrengen van
verschillende werksoorten, die
meerdere aspecten van dezelfde mens
bevatten, b.v. gezondheidszorg,
maatschappelijk werk, sociaal-cultureel
werk; het geschikt maken van de
individuele mens om zelf iets aan zijn
milieu en omgeving te doen b.v. door
voorlichting, vorming, éducation
permanente; het vormen van
gemeenschappen met een doel buiten
zich, b.v. actiegroepen tot milieu-
verbetering, of in zich, b.v. communes;
het bevorderen van de wisselwerking
individu - groepen - overheid, b.v.
door medezeggenschap en participatie;
het werken aan meer abstracte
veranderingen in de samenleving (los
van hun band met individuen en
groepen) b.V. verdeling van macht,
strijd tegen multinationals, betogingen
tegen buitenlandse situaties (griekse

kolonels, Chili).
De bewustwording vindt plaats bij een
elite, nl. de professionelen, die de
opleiding en de ervaring er voor hebben
en zich rekenschap moeten geven
waaraan zij werken. Deze elite bestaat
uit alle werkers, maatschappelijk werkers,
jeugdleiders, opbouwwerkers,
directeuren, ambtenaren en hun
docenten (ook wanneer zij zich
alternatief noemen). Vandaar dat al
dit werk buiten de gewone man staat en
van boven af op hem afkomt. Het is
niet alleen de macht van de overheid,
maar ook van de elite gekweekt op
universiteiten en sociale academies.
Macht van geld, bestuur en kennis, welke
drie het niet altijd met elkaar eens
zijn, doen dit werk ontstaan en
verrichten.
Samenlevingsopbouw is momenteel een
verzameling van onsamenhangende of
niet geïntegreerde activiteiten gericht op
integratie van mensen, groepen en
samenleving.
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Men vraagt ons vaak, als wij over
waarden spreken: 'wat zijn jullie
waarden?'
Met deze brochure hopen wij daarop een
(altijd voorlopig) antwoord te hebben
gegeven. De volgende vraag kan dan
zijn: 'Wat betekent dat nu in de
praktijk?'
Het artikel 'Samenlevingsopbouw en
Politiek' slaagde er niet in daarop een
antwoord te geven. Toch verricht
Humanitas activiteiten, die elk worden
geleid door een visie, die gezien kan
worden als een concrete uitwerking van
onze waarden.
Deze visies komen naar voren in de
publicaties die in het kader van de
verschillende activiteiten zijn
verschenen. In deze appendix vindt u
de meest sprekende citaten uit de
verschillende publicaties bijeen.

WELZIJN BEJAARDEN I
Door middel van de publicatie 'Oudjes
kijken' heeft Humanitas de positie van
'de bejaarden' in onze maatschappij ter
discussie gesteld. Wij citeren:

'In de kern van de zaak is "het
bejaardenprobleem" het probleem van de
samenleving als geheel die in de
knoop zit met haar eigen systeem van
menselijke waarden'
'Gemeten aan onze maatstaven (waarden)
zijn de bejaarden onvolwaardig; dat
wil zeggen ze beantwoorden onvolledig
aan "onze" waarden. Onze huidige
samenleving is gebaseerd op een
prestatiemoraal. Volgens deze moraal is
een mens pas waardevol als hij
produktief, vitaal, onafhankelijk,
toekomstgericht is. 'Waardevol wordt
hier verward met nuttig in economische
zin'

I
I
""'"

'Het uiteindelijke doel is de
vermenselijking van onze samenleving
doordat andere waarden dan die van de
produktieven vertolkt kunnen worden'
'En misschien moeten we van de
ouderen weer leren, dat dankbaarheid en
je in vele opzichten afhankelijk weten
van anderen geen mensonwaardig
gedragspatroon is'
'Vanuit de leeftijdscategorie van de
vijfenzestigplussers zelf bekeken is het
klinkklare onzin om over de bejaarden te
praten. Binnen deze leeftijdscategorie
blijven alle verschillen en tegenstellingen
tussen mensen van kracht: rijk/arm,
links/rechts, blank/gekleurd,
conservatief/progressief, wijs/dom,
gelovig/niet-gelovig, open/achterbaks
enzovoorts. ( ... )
Met andere woorden, hoewel ze
eigenlijk niet als een groep te
beschouwen zijn, worden ze op grond
van hun leeftijd tot een belangengroep
gemaakt door discrimenerende
maatregelen'
'Het is triest dat de zingeving aan deze
levensfase geblokkeerd wordt, doordat
wij uit vrees voor de ouderdom ons
hierop niet willen bezinnen. Zolang de
samenleving die zingeving afschuift op
de bejaarden, zolang isoleren we deze
leeftijdsgroep en blijven het mensen die
langzamerhand oplossen in de mist van
het naderende einde'
'Als er sprake mag zijn van een
"bejaardenbeleid" dan moet dit beleid
erop gericht zijn, dat mensen van deze
leeftijdscategorie in staat gesteld worden
zich als volwaardig mens binnen de
gemeenschap te blijven bewegen'.

WELZIJN BEJAARDEN 11
De Jong-Oud-Trust, een actiegroep die
binnen Humanitas met een zekere
zelfstandigheid opereert, heeft een
manjfest uitgegeven met de titel 'Mensen
horen niet in instituten - bejaarden
zijn mensen'. In een samenvatting van
de hoofdzaken van dit manjfest schrijft
de Jong-Oud-Trust:

'Het manifest heeft als uitgangspunt een
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bepaald mensbeeld en een bepaalde
maatschappijvisie (... )
a. Elke mens heeft, ongeacht zijn
leeftijd, unieke eigenschappen.
b. Elke mens heeft recht op welzijn.
c. Welzijn veronderstelt voortgaande
zelfverwerkelijking en toekomst-
verwachting; elk mens moet om (in
welzijn) te kunnen leven hoop hebben op
iets nieuws, op verandering, dus op
toekomst.
d. Elk mens kan zichzelf waarmaken
(zichzelf verwerkelï;ken) in een kring van
anderen die hij/zij niet als bedreigend
ervaart. Daarom heeft elk mens het
recht de menselijke contacten zelf te
kiezen.
e. Elk mens heeft, voor zelf-
verwerkelijking en welzijn, een omgeving
nodig die uitdaagt tot zelf doen zoveel
als men kan.
t. Elk mens heeft het recht
verantwoordelijk te zijn voor eigen leven,
voor eigen doen en laten, zowel als voor
te verrichten taken'.

DELINQUENTIE EN SAMENLEVING
In de publicatie 'Waar staan we nou ...
met de reclassering' worden kritische
kanttekeningen gezet bij de
reclassering-oude-stijl, zoals die in grote
lijnen toch nog wel bestaat. \Ve citeren:

'De samenleving had immers een
instituut als de reclassering in dienst,
dat verzachtingen aanbracht in deze
harde aanpak; een instituut dat men kon
gebruiken om zich wijs te maken hoe
goed men de misdadiger behandelde.
Dit veranderde sinds de reclassering zich
daarvoor niet meer wenste te lenen en
als kritische instantie wil functioneren
met betrekking tot de vigerende
rechtspraak. Op dat moment wordt zij
een bedreiging, omdat zij als het
geweten in de samenleving gaat
functioneren'
'De hulpverlening zou een grotere kans
van slagen hebben indien de mensen
"die uit de boot vallen" aanvaard
werden zoals ze zijn. Dat betekent niet:
goedpraten van hun gedrag, maar wel
heracceptatie en vermijden van het
beruchte stigma van veroordeelde'
'Niet de daad of de dader met al zijn
psychische en sociale kwetsbaarheden
behoort in het centrum van onze
belangstelling te staan, de problematiek
van de overheidsreactie, met name de
reactie van een strafrechtsapparaat is
immers beduidend belangrijker.
Onderzoek heeft immers aan het licht

gebracht dat criminaliteit een normaal
verschijnsel is in onze samenleving.
Verder is thans bekend dat veel van die
criminaliteit onopgemerkt blijft (dark
numbers), terwijl in dat deel van de
criminaliteit dat wel onder de aandacht
komt van de overheid, de lagere en
kwetsbaarder gedeelten van de
bevolking zijn oververtegenwoordigd.
Het strafrechterlijk sanctie-apparaat
werkt met andere woorden selectief,
voegt nog eens extra nadelen toe aan
toch al maatschappelijk gehandicapte
groeperingen'

'Een vraag die veel verder is: welke
handelingen stellen we strafbaar?'
'Emotioneel erge en ernstige feiten
worden opgespoord en vervolgd, maar
ernstige milieudelicten niet'

."zelf doen zoveel als men kan

'Beziet men lHi het veld van strafbaar-
stellingen in Nederland (en men moet
daarbij de "wet-ijver" van de plaatselijke
overheid niet uitvlakken) dan zou zeer
veel thans strafbaar gedrag beter
kunnen worden onttrokken aan de
bemoeienis van de overheid zonder dat
zulks de maatschappij enige schade zou
berokkenen.
Allder gedrag zou veel effectiever
kunnen worden toebedeeld aan
systemen van maatschappelijk werk en
volksgezondheid. Weer ander gedrag
aan niet-stigmatiserende iuridische
systemen'.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Ook over ontwikkelingssamenwerking
heeft Humanitas een publicatie het licht
doen zien. Daarin wordt opgemerkt:
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'Zelf menen wij dat tot hulp enkel
gerekend mag worden dat gedeelte van
de kapitaalstroom - plus technische
bijstand en goederen verstrekking, dat
onder normale markt-omstandigheden
nooit naar de Derde Wereld zou zijn
gevloeid en waarvan de verstrekking een
offer voor het hulpgevende land
betekent'
'Laten we wel wezen. Het zijn de
Westerse autoriteiten, de Westerse
deskundigen en zeker niet de lokale
bevolkingsgroepen in de Derde Wereld
geweest, die op basis van Westerse
belangen en ideeën bepaald hebben, hoe
de hulp in grote lijnen zou worden
besteed. Eerst uit participatie van de
arme massa in de verbetering van de
eigen levensomstandigheden, zal blijken
dat de bestuurders zich het lot van hun
arme landgenoten aantrekken'.
BUITENLANDSE WERNEMERS
Inzake de houding van Humanitas met
betrekking tot buitenlandse werknemers
kunnen we in een publicatie over dat
onderwerp het volgende lezen:

'Arbeidsmigratie (... ) is niet een kwestie
van toevalligheid, maar maakt deel uit
van een vast patroon, en uit handhaving
van dit patroon wordt door de rijke
landen het meeste voordeel getrokken'
'Gezocht zal moeten worden naar
gezamenlijke vormen van aktiviteiten en
organisaties, waar de buitenlanders als
volwaardige mensen worden opgenomen
en waar ze zich ongeremd kunnen
waarmaken zoals ze zijn en niet naar
de maatstaven die uitsluitend door
Nederlanders worden vastgesteld'

'Waarom Humanitas? Omdat wij, op
grond van onze statuten, principieel
iedereen respecteren in zijn eigen aard,
opvattingen en levenswijze. Wij zijn
aanvaardbaar, ook voor groepen als
Mohammedanen en Communisten, die
van ons niets te duchten hebben.
Medewerkers moeten bereid zijn deze
opvatting volledig te onderschrijven'

'Wanneer wij omgaan met buitenlanders
dan is dit een kwestie van werkelijk
SAMEN te willen LEVEN. We hoeven
daar geen al te grootse bedoelingen bij
te hebben. Met vriendschappelijke
verhoudingen, als die ontstaan, is de
brug geslagen.
Wie het aandurft begeeft zich in een
zeer levensgroot avontuur: hij zal
bemerken dat anderen werkelijk
"ontzettend anders" kunnen zijn, "tot in
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de kleinste kleinigheden".
Hij zal zich, na verloop van tijd, gaan
afvragen waarom wij, Nederlanders,
eigenlijk zo "anders" zijn, en dan is het
avontuur pas goed begonnen: U bent
niet meer wie u was, en de buitenlander
is voor u geen vreemdeling meer!'

VRIJWILLIGE HULPVERLENING
In de publicatie 'Wie helpt wie?'
vinden we een aantal uitspraken over
Vlijwillige hulpverlening:

'Onderlinge hulp en meelevendheid kan
veel lichamelijke en psychische klachten
voorkomen'
'Voor een gezonde samenleving is het
van belang dat mensen niet langs elkaar
heen leven maar aandacht voor elkaar
hebben en zo nodig de helpende hand
uitstrekken'
'We vragen ons dan niet meer af "welke
gaaties in het pakket van professionele
dienstverlening zijn er nog over en kan
de vrijwilliger deze misschien vullen?"
We vragen ons dan af "Welke gaaties
blijven er nog over in het geheel van
onderlinge en vrijwillige hulpverlening
van mens tot mens, kan een prefessioneel
team van deskundigen hier misschien
in een leemte voorzien?'"

'Het inspelen op een plaatselijke situatie,
waarin zich bijvoorbeeld een probleem
voordoet dat verschillend beoordeeld
wordt door mensen in die plaatselijke
samenleving, zal op zijn minst
vertraging met zich meebrengen als er
maar één algemene vrijwilligers club is.
Het is zelfs de vraag of een probleem
dat zo verschillend beoordeeld kan
worden wel aanleiding zal geven om
zich ermee te gaan bemoeien'

'Sociale hulpverlening, die alleen gericht
is op beperking van de schade, door de
omstandigheden in een samenleving
veroorzaakt, past niet (meer) in het
pakket activiteiten van Humanitas'.

HOMOFILIE
Ten opzichte van homofielen neemt
Humanitas dezelfde houding in als ten
opzichte van andere minderheden:
acceptatie vanuit een positieve
waardering van veelvormigheid in de
samenleving. Het kaderblad van
oktober 1973 zegt:

'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'"

'Als de idee van pluriformiteit in
waarden meer wordt geaccepteerd is de
afwijkende groep minder genoodzaakt
tot een sociaal isolement'

'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 samenwerkingsvorm een minimum
aan zekerheid en gelijkheid vindt'.

En in het boekje 'Gewoon-Bizonder',
reeds uitgegeven in 1970, lezen we:

'Zo kunnen wij laten merken dat
mensen zich wat ons betreft niet hoeven
te dwingen tot geforceerde
"oplossingen", hetzij in homofiele, hetzij
in heterofiele richting'
'Het is daarom van het grootste belang
dat mensen (.. .) beschikken over
meerdere voorbeelden van homofiele en
heterofiele relaties. Dat iets gezien
wordt van de wijze waarop een
vrienden- of vriendinnen paar met elkaar
samenleeft en van de mogelijkheden die
zij zich voor hun relatie weten te
scheppen. Daarnaast is het eveneens
belangrijk dat ervaren wordt dat ook nog
andere heterofiele relaties bestaan
dan die van de eigen ouders of van
vrienden en vriendinnen. Op die manier
wordt stereotypering van (homofiele en
heterofiele) liefdesrelaties tegengegaan
en meer ruimte geboden aan de eigen
wijze waarop mensen aan hun relaties
vorm willen geven'.

Als dat niet het geval is:

'In de wisselwerking tussen de
betrokkenen en hun omgeving worden
dan onvoldoende "groei"-mogelijkheden
geschapen voor de eigen wijze van
vormgeving aan homofiel-zijn. In dit
opzicht komt immers een vrienden- of
vriendinnen paar tekort, wanneer zij in
hun liefdesrelatie door de ouders niet als
"paar" gezien kunnen worden en door
hun vriendenkring niet als zodanig
worden uitgenodigd. (. .. )
Wij kunnen daar in de ontmoeting met
homofielen, en ook alleen door die
ontmoeting, toe bijdragen, door (.. .)
stereotypering van vormgevingen aan
homofiel-zijn tegengaan, stimuleren de
eigen vormgeving zeker bespreekbaar te
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