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Lof der onaang

ln februari ve roorzaakte de PW van Geert WiLders commotie
door te stetten dat asociaten naar'tuigdorpen'verbannen
moeten worden. Daarmee laaiden de discussíes over het thema
on maatscha ppetij kheidsbestrijd i n g weer op. Daa rbij viet
herhaatde maten de naam van Herman MiLikowski. Wie was hij?
wat deed hij? En, wat ts zijn betekenis voor onze tijd?
MarceI Krutzen

Niet verwonderlijk dat Herman na zljn middelbare schooltijd voor rabbijn ging studeren aan het
seminarie in Amsterdam. Daarnaveranderde zijn

levenshouding. Ook wisselde hij van studierichting. Hij besloot in Amsterdam sociografie re gaan
studeren. Op 19 september r94z trouwde Milikowski te Amsterdam mer Roza Elburg, geboren
op 9 oktober rgoj te Hilversum. Zli hadden el-

kaar leren kennen op het handelskantoor van
Kramarski in Amsterdam. Uit dit huwelijk werd
tn 1943 zoon Rob Milikowski geboren. Rob werd
informaticus en een bekend rekenkundige.

Tweede Weretdoortog

erman Philip Milikowski werd op 3 maaÍt
r9o9 te Den Haag geboren als zoon van
een Pools-Russisch echtpaar. Zijn ouders,

Efraim Levie Milikowski en Rachel Friedman,
waren streng orthodoxe Joden, die zich als echt_
paar omstreeks het begin van de twintigste eeuw
in Nederland hadden gevestigd. Efraim was.soufeir' (wetsrolschrijver) en revens aangesteld bij het
'kasjroeth' van vleeswaren (toezichthouder bij het

ritueel slachten van vlees).
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Herman Milikowski was tijdens de oorlog actief
in het verzet. Ook was hij lid van de communistische beweging. Herman, zijn echtgenote en zijn
ouders kwamen in concentratiekampen terecht.
De ouders Milikowski kwamen op z6 maart 1943
in Sobibor (Poien) om het leven. Roza overleed
op z4 septembeÍ 1943 in Auschwitz (polen). Herman zelf zat in Sachsenhausen (Duitsland) en
andere kampen. Hij wist deze te overleven.
Overigens, Roza had er bijtijds voor gezorgd
dat zoontl'e Rob door het Haarlemse echtpaar Rie
en Piet Harren werd opgevangen en opgevoed.
Dankzij hen overleefde Rob de oorlog. Voor hun
inzet ontvingenzij op voordracht van Rob in
ry99
de Yad Vashem-onderscheiding; de hoogste eer die

de staat Israël aan buitenlanders bewijst.

astheid;
Een nieuw begin
Tijdens een naoorlogse bijeenkomst van de CPN
(Communistische Partij Nederland) te Amsrerdam, ontmoette Herman beeldend kunstenares
Riek de Raat. Riek, geboren in 19r8, was afkomstig uit een christelijk arbeidersgezin. Evenals
Flerman was Riek tijdens de oorlog in het verzet

actief geweest. Haar partner Anton Vinterink,
eveneens verzetslid, was in r944 gefusilleerd.
F{erman en Riek, twee geestverwanten, werden
verliefd op elkaar en gingen in 1946 samenwonen.
Door het feit dat Herman al een zoontje had, veranderde Rieks leven totaal. In r95o traden Herman en Riek in het huwelijk. Eerder (1947) was
hun zoon Efraïm al geboren. Hij werd onder meer
Íotograaf en graficus.

In r953 verhuisde het gezin Milikowski van Amsterdam naar Leiden. ln 19 5z had Herman van de
Instelling voor sociografisch onderzoek te Leiden
opdracht gekregen wetenschappelijk onderzoek te
verrichten in bepaalde krottenwijken. Het doel van

promoveerde Milikowski in 196r rot doctor in
de sociologie aan de universiteit van Leiden.

Milikowski's dissertatie veroorzaakte een enorme
deining onder sociologen vanwege zijn felle kritiek
op vakbroeders: zij zouden bij hun onderzoek
naar onmaatschappelijkheid niet gezocht hebben
naar een objectieve benadering van dit vraagstuk.

Door hun volstrekt onkritische houding zouden
zij subjectieve uitspraken over onmaatschappelijkheid een wetenschappelijk sausje hebben gegeven.
Sterker nog, zij zouden zich door de 'maatschappelijke bovenlaag' hebben laten misbruiken de
bestaande orde te verdedigen. Aanvankelijk werd

Milikowski's dissertatie geweigerd c.q. door veel
collega's negatief bekritiseerd. Hem werd onder
meer verweten een starre dogmaticus te zijn. Hij
werd zelfs door collega's weggehoond. In recensies

meldden zrj dat z1j zijn verhandeling schaterlachend gelezen hadden. Edoch, tijden veranderden.
Gedurende the roaring sixties vonden tal van in-

grijpende gebeurtenissen en ontwikkelingen

dit onderzoek betrof:'het opsporen van de oorza-

plaats. Protest- en emancipatiebewegingen manifesteerden zich. §íezenlijke veranderingen vonden

ken welke hebben geleid tot meer of mindere maar-

plaats.'Burgerlijke' waarden en normen waren

schappelijkheid'.Van Milikowski werd nier verwacht oplossingen aan te dragen ter bestrijding
van onmaatschappelijkheid, wel werd van hem
verwacht een verantwoorde omschrijving te geven
van het verschijnsel'onmaatschappelijkheid'.

niet meer vanzelfsprekend. Door deze'revoluties'
genoot Milikowski's gedachtegoed sreeds meer

Later was hij verbonden aan de kinderkliniek van
het plaatselijke Academisch Ziekenhuis. Binnen
dit centrum werden gezondheidsproblemen door

Milikowski omschreef 'onmaatschappelijkheid'

meerdere disciplines benaderd: medisch, psychisch
én sociologisch. Deze driehoeksbesprekingen waren destijds een uniek experimenr.

Proefschrift
Milikowski's onderzoek naar het verschijnsel'onmaatschappelilkheid'groeide uit tor een studie op
ztchzelf. Deze studie resulteerde in een proefschrift, getiteld: Sociale ddnpassing, niet-aanpassing, onmaatsch app elij kb eid. Op dit proefschrift

belangstelling. Onder de prikkelend e titel Lof der
onddngepdstbeid werd zijn proefschrift zelfs een
bestseller. Vele herdrukken volgden.

als: 'een sociaal verschijnsel, waarvan met wetenschappelijk zo veranrwoord mogelijke merhoden vastgesteld is, dat het in enigerlei opzicht
nadelig is voor de voortgaande ontwikkeling van
de menselijke emancipatie'. Zijns inziens betrof
onmaatschappelijkheid alle lagen van de bevolking, niet alleen de onderste. Hij maakte onderscheid tussen'primaire' en'secundaire' onmaatschappelijkheid. Ziin pijlen richtte hij vooral op
de'primaire' onmaatschappelijkheid. Deze onmaatschappelijkheid betrof de maatschappelijke

'bovenlaag': huizenbezitters, werkgevers, bestuurders en andere invloedrijke personen. Zij
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dwarsboomden het ontstaan van wezenlijke
maatschappelijke verbeteringen. Zi1 waren her
die voor heel veel geld slechte woningen verhuurden, geen (passende) werkgelegenheid creëerden,

il

niets ondernamen om de sociale achterstelling

IJ

iï

worden, zo was zijn overtuiging, maar de Íactoren die onmaatschappelijkheid veroorzaakten:
slechte huisvesting, werkloosheid en armoede.

grote invloed van maatschappelijke omstandigheden - industrialisering, automatisering, bureaucra-
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Milikowski uitte radicale kritiek op de dwang tot

Milikowski schreef ook kritisch
over de ongehuwde-moederzorg als apaft instituut.
Hij vond dat de hulp zich moest uitstrekken tot alle
alleenstaande moeders.

zichzelÍ te emanciperen. En wel vanuit hun eigen
kracht en cultuur, niet vanuit opgelegde waarden

Ë
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en normen. Juist door zich niet aan te passen aan
de bestaande maatschappelijke orde konden men-

Ë
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hun situatie veranderen en tot ontplooiing ko-

men. Niet-aanpassing bevorderde juist emancipatie.

Vandaar: Lof der onaangepastheid.

Sociale academies
Milikowski's werk had grote invloed op de sociale academies; de toenmalige opleidingen voor
maatschappelijk werk (M§fD), cultureel werk
(CMV) en inrichtingswerk (SPH). Mede door zijn
theorie ontwikkelden zich methodieken als sociale actie, emancipatiegericht werken en activerend

vormingswerk. §Telzijnswerkers moesten niet boven, maar naast onderdrukten gaan staan. Solidariteit was het devies. §íelzijnswerkers hadden
niet tot taak te bevoogden, maar bewustwordingsprocessen te bevorderen.

Hierdoor konden uitein-

delijk structurele maatschappijveranderingen
plaatsvinden. Voor veel docenten, studenten en
werkers was dit een bruisende, maar hectische tijd.

Aanpassing werd een besmet woord, verzet en
emancipatie het nieuwe credo. Paternalisme werd
in de ban gedaan; professionele terughoudendheid

werd de nieuwe methodische norm, bemoeien een
taboe. Het zou tot midden jaren tachtig duren
voordat er weer openlijk over hulp aan'multiproblem'-gezinnen kon worden gesproken zonder
meteen beticht te worden van bevoogding, disciplinering oÍ stigmatisering.
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patiënren behandelden.
gegeven dat veel
medici gezondheidsklachten individualiseerden. De

-

tisering, enzovoort - op het ontstaan en bestaan van
allerlei ziektebeelden werd niet of nauwelijks (h)
erkend. Medici zouden bijziende zijn en zich verkij-

echter moesten mensen in achterstandsituaties leren

r€

huisartsen en psychiaters

De aandacht verschoof van probleemgezin naar
robl ee m m aatscha pp ij.

zijn pijlen op paternalisme en bevoogding. Tot nu
toe hadden hulpverleners, bijvoorbeeld armenbezoekers en woninginspectrices, getracht hulpvragers aan te passen aan de status quo door hen .te
genezen' of 'op te voeden'. Volgens Milikowski

§
€

teit Huisartsengeneeskunde van de Universiteit van

Amsterdam en hij was docent op de Voortgezette
Opleiding maatschappeliik werk in Amsterdam.
Ook was hij medewerker van het progressieve opinieblad De Nleuwe Linie.Hll schreef onder andere
kritische artikelen over de wijze waarop medici -

Zijn grootste kritiek betrof het

aanpassing aan een burgerlijk leefpatroon en het
miskennen van cukurele diversiteit. Ook richtte hij

t§

Milikowski heeft verschillende werkzaamheden verricht. Hij was onder meer verbonden aan de facul-

van bevolkingsgroepen te bestrijden.'secundaire,
onmaatschappelijkheid - bijvoorbeeld het'afwijkend' gedrag van mensen in achterstandswijken
- was een onmiddelliik gevolg van'primaire,
onmaatschappelijkheid.'W'ie was nu'asociaal'?
Niet de onmaatschappelijken moesren bestreden

p
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Andere werkzaamheden

ken op het individu.

Als oud-concentratiekampgevangene publiceerde Milikowski over het KZ-syndroom (con-

centratiekampsyndroom). Als een der weinigen
schuwde hij het niet scherpe kritiek te uitten op de
praktijken van psychiater Bastiaans (t9r7-r997),
een beroemde specialist in de behandeling van getraumatiseerde verzetsstrijders en overlevenden
van de Duitse concentratiekampen.

Laatste levensjaren
Milikowski werd op latere leeftijd met de ziekte
van Parkinson geconfronteerd, een ernstige neurologische aandoening. Hij had steeds meer hulp
en steun nodíg.Zijnttrouw Riek zorgde meer dan
vijftien jaren voor hem. Op ro november 1989
overleed Milikowski in Zaandam, de 'rode stad'
waarin hij vanaf rgTzwoonde.

Tot besluit
Milikowski's gedachtegoed betreffende onmaatschappelijkheid floreerde vooral in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw. Nu zijn we tientallen jaren verder. Gedwongen zorg- en hulpverlening zijn weer in zwaÍtg. §7ij mogen of moeten
ons weer bemoeien met mensen die overlast veroorzaken. Moderne vormen van paternalis me zijn
ontstaan. Maatschappelijke onaangepastheid ver,
dient geen lof, maar moet bestreden worden, indien nodig met harde hand. Milikowski zou thans
voor velen afgedaan hebben. Maar toch. Ook voor
d,eze

tljd heeft hij een duidelijke boodschap:

Onmaatschappelijkheid komt in alle lagen van de
bevolking voor.

Het vraagstuk van onmaatschappelijkheid
wordt vaak bekeken met de ogen van gezeten
burgers.

Niet wetenschappelijk verantwoorde onmaatschappelijkheidsbestrijding kan een wapen worden in de politieke arena.
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MARCEL KRUTZEN IS RECLASSERINGSWERKER
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Riek Mil.ikowski de Raat -

De meeste medewerkers in de jeugdzorg ziln hbo- of mbo-opgeLeide
beroepskrachten. De Leiding is doorgaans in handen van een teammanager
en voor de inhoudeLijke deskundigheid is er een gedragswetenschapper. Een
pedagoog of psychoLoog. Het Actieprog ra mma Professiona Liseri n g Jeu gdzorg

nt twee be roe psprof ie Len : je u g dzo rgwe rke r e n ged
Niet sLecht, maar waar is de praktijkLeider?

ke

nu een grotere'span of control' en
worden geacht te managen op afstand.
Zeker, de vroegere praktijkleider had
ook beperkingen. Rende zich rot en
was soms meer een vliegende keep in
de uitvoering dan een supervisor. Toch
moet de praktijkleider waar die nog

vooral bepaald door de interactie tussen de werker en de cliënt. Als daarin

ge-

p pe r.

rol als praktilkleider. Maar zij hebben

fectiviteit van de jeugdzorg wordt

bare punten

gswete nscha

teammanagers die het doen, omdat ze
de noodzaak zien vanuit hun vroegere

De gedragswetenschapper heeft verstand van de ontwikkeling van kinderen en van problemen bij opvoeden
en opgroeien. Ook weet de gedragswetenschapper veel over evidencebased methoden. Daarmee is de rol
van expert goed belegd. Maar de ef-

de werkers op
huneigenkwets-

ra

bestaat, wor-

DE PRAKTIJKLEIDER

den. gekoesterd en waar

raakt worden, wordt de werker met

die is afgeschaft opnieuw worden

of zonder evidence-based methoden
figuurlijk door het gezin achter het
behang geplakt. §7ie bevraagt de wer-

uitgevonden. Iemand die ervaring
heeft, kennis heeft over de ontwikkeling van kinderen, gezinnen, de dyna-

ker op deze dynamiek? In een team
in de residentiële jeugdzorg speelt

miek tussen gezin en hulpverlener en
beslissingen in jeugdzorg en jeugdbe-

bovendien nog de teamdynamica.'§V'ie

scherming. Opgeleid als hbo-master
of als universitaire master. Iemand die
de beroepskracht steunt en bevraagt,
zoals de beroepskracht de cliënt steunt

jeugdzorg/Montfoort

en bevraagt.

http://www.hsleiden.nUmaster-jeugd-

bevraagt het team en de teamleden
hierop? Er zijn gedragswetenschappers die dit uitstekend kunnen, maar
niet dankzii hun opleiding en evenmin
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