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Wie met een vluchtig巴blikhet werk van Helene Mercier (1839-19lO) door-
neemt， zou tot de conclusie kunnεn komen dat de geschiedenis van het maat-
schappelijk werk in Nederland allesbehalve een geschiedenis van vooruitgang 
is. HelとneMercier was meer dan honderd jaar geled巴江eenvan grondleggers van 
het N己derlandsema乱tschappelりkwerk. De problemen di巴ZlJto巴naanw己esals 
de centrale kwesties van dat werk， lijken nu vaak nog verrassend vertrouwd. De 
verhouding tussen staat巴nparticulier initiatief， de spanning tussen helpen己n
aEhankelijk maken， het afw甘zenvan illusies over maakbaarheid va江 desamen-
levi江gten忠mstevan een onderkenning van de taaie onveranderlijkh巴idva江 de
sociale realiteit -menige hedendaagse pτeoccupatie 1りktgedrukt te staan op het 
soms verbrokkelende papier van de nege江tiende-eeuwseboeken en tijdschrif-
ten waarin Merciers ideeen zijn opgetekend 

Niet alleen de problemen， ook de oplossingen die Me士cierfoπnuleeτde i~
ken soms evenzeer van onz己tijdals van de hare. Mercier verwachtte veel van己en
harmonisch evenwicht tussen maatschapp~ en individu， staat enιcivil society'， 

verheven sociale idealen en harde socialεfeiten. Zij forrnuleerde haar program-
ma voor de grondvesting van het maatschappelijk werk in Nederland i立eenide-
ologisch kader dat nu wellicht sociaal-liberaal zou heten. Deze ideeen over even 
九Nichttussen staat en individu contrasteerde zij met -socialistische -idealen van 
radicale maatschappel~ke veτandering die ze van de hand wees. En ook daa:-in 
lijkt ze dicht bリonste staan. Sociale problemen worden vandaag de dag immers 
ook besproken vanuit de veronderstelling dat drastisch ingrijpen in de organト
satie van de samenleving even ongewenst als onmogelりkis 

ln dit artikel zal ik prober己niets van de herkenbaarheid en vertromvdheid 
van Merciers werk ongedaan te maken. lk willaten zien d紅白 problemenvan 
het maatschappelijk werk diεMercier aanwees， en de oplossingen die ze ervoor 
aandroeg， achter een schijn van vertrouwdheid wel degelijk van hedendaagse 
problemen en oplossingen verschillen. lk doe dat niet om te suggeτeren dat de 
geschiedenis van het maatschappelijk weτk toch een verhaal van vooruitgang is 
En evenmin wil ik stellen d紅白g巴schiedenisvan het maatschappel~k werk niet 
van belang is voor het maatschappel~k werk in deze t~d. lk zal naar de geschie目

denis van het maatschapp巴lijkw巴τkkijken om te helpen hedendaagse proble 
men zo goed mogel~k t己kunnenforrnuleren. Door de ideeen van HelとneMさ[-
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cier te bestuderen zonder te veronderstellen dat zij op de 0ほ elijken， hoop ik 
zowel Mercier en haar tijd beter te kunnen begrijpen， als hedendaagse proble 
men beter te kunnen verwoorden. Ik zal in het bりzonderingaan op een centraal 
onderdeel van M巴rClerswεrk _Zij was bijzonder geint巴resseerdin de vraag over 
welke psychische en morele capaciteitεn ee江 maatschappel~kwerkster -want 
het ging haar bovenal om maatschappelijk werksters -moest beschikken om 
haar werk op de juiste ~ze te kunnen doen. Deze kwestiεopent het zicht op 
een zeer specifieke， negentiende-eeuwse mor巴leveτbeelding， waarvan ik betwij 
fel of moderne lezers die noσtot de hunn巴willenen kunnen maken 

凸

‘Eene heilige van den nieuwen t当d'

To巴nHelene Mercier in 1910 overleed schτeven verschillende auteurs uitge-
breide herdenkingsartikelen over haaτlev巴nen werk Deze publicaties mak己n
duidelijk dat Mercierτond 1900 in kringen van sociale hervoロ立erseen voor 
aanstaande positie had ingenomen. Zij gold als autoriteit op verschillende socia-
1e teπeinen， mocht d己introductievan het maatschappel~k werk in Nederland 
voor ee立 deelop haar conto schrijven en was een van de e巴rstendie zich hier in 
de tweed巴helftva江 denegentiende eeuw voorζd巴emancipatievan d己nvrouw' 
hadden ingezet 

Was het feit dat een 'lTOUW in de tweed巴helftvan de negentiende eeuw zich 
succesγ01 in het 'mannelijke' openbare leven begaf al opmerkel~k， voor He1ene 
Mercier gold dat eens t己me己r.Dεomstandighedenwaaronder zij zich tot publie-
ke figuur had ontwikkeld waren namelijk allesbeha1ve gunstig (De Wilde， 1985， 

59). Niet gefortuneeτd， als autodidact zonder academische opleiding， en in doen 
en 1aten be1emmerd door een zwakkeσezondheid. 1eek zii niet een vanzelfsme-b"-L..'-'...........).J..'-'J........， .I."-'-l._"¥. L..-':J 1..l.1......L .....'-.1..1. vu..I.J."-'-J.J.....>_t-' 

kende kandidaat voor een belangτijke plaats tussen pio江1巴rsvan socia1e politiek 
en sociaal werk Dat zサdieplaats toch verwierf sprak t~dgenoten tot de ver-
bee1ding. In de herdenkingsartikelen werd dan ook voortdurend het feit geme 
moreerd dat Mercier haar levenσeheel en a1 had σεwiid aan verschillende socia-、;V¥""'J..L6'-.1..1.'-'-.1. ¥...'-.1. <'<J. .l.J.""....... 6'-'~ .LJ 

le vraagstukken ondanks haar onfortuinlijke persoonl~ke omstandigheden. Een 
van die artikelen droeg de titel 'Eene heilige van den nieuwen tリd'(Kapteijn-
Mu当sken，1911)ー Enhoewel niet iedereεn die Merciers leven en werk heτdacht 
haar tot een heilige wilde uitroepen， werd haar leven in veel van deze stukken 
wel voorgesteld als voorbeeldig. Voora1 de geestelijke kracht en bezieling waar-
mee Mercier de moeiliikheden in haar eiσen leven overwon om zich aan de 'J.........._........_.... ...... ....~~.. --"0 

oplossing van maatschappelijke problemen te kunnen geven， kon menigeen 
zich volgens de commentatoren die haar herdachten tot voorbeeld nemen. 

Wat interessant is aan deze herdenkirσen van Merciers leven is dat daarin dit 
D 

levenもverdverteld in termen en Op een manier die z~ in haar eigen geschriften 
ook had gebezigd. Zりgebruiktedi巴teロnenen verteltrant in haar boeken en arti-
kelen om een ideaal te formul芭renvan een nastrevenswaardigεn goed vrou 
wen1even. Zelfovenvinninσen morele kracht waren urominente asuecten van b ._.... .......~..'-..._ ..~..-._....~ ，，~..._..... _t-' γ 

dat ideaaL Ik za1 hieronder eεn schets van Merciers leven en werk geve江 dieniet 
bedoeld is om deze vertelling te herhalen， maar haar evenmin ¥vil ontmaskeren 
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1870 ~~~飢tw部一i川n川1870.(υ) トH尚糊4均矧e引twa叩a出sm刊叫11

、ノ vader ver吋trぬok，en h附川lリjlie針tmoede町rme民tnegenkω，jnderen zon件-
der enige huωJlp ach川te町r.Moeder st也aptenaar de pastぬ00αr，di陪evr川|リJ9呂uw
enkelぬedames overhaalde om iets voor ons te doen. Zij waren het er al 
m号teenover eens， d呂tik tot mijn meerderjarigheid in een liefdadig-
heidsgesticht zou komen. De ontsteltenis bij ons was groot. Toen moe-
der naar die inrichting was geweest om daar de nodige schikkingen te 
maken en zij daar een paar bestedelingetjes had gezien， kwam zij terug 
m号tverhalen dat die kinderen er zo bedrukt uit hadden gezien， dat ze zo 
diep hadden gebogen voor de moeder-ov邑rste，en zo al meer -om kort 
te gaan， het idee alleen al dat haar kleine Keetje zo'n droevig lot zou tref-
fen kneep haar keel dicht，邑ntoen zij een papier moest tekenen waaト
mee zij alle rechten over mij afstond， weigerde zij. Nee， dan had ze lie-
ver dat ik honger met haar leed; tenslotte hadden wリwelvaker in de 
puree gezeten. En we waren enorm opgelucht， toen wij besloten hadden 
met elka旦rvan de honger om te komen 
In die tijd maakten we kennis met alle liefdadigheidsinstellingen van 
Amsterdam. E岳nervan gaf ons elke week drie roggebroden; een ande-
re 剖leveertien dagen een gulden in centen; er was altijd wel voor vijf cent 
slecht geld bij， maar wat deed je eraan -zonder die liefdadigheid per 
krummel zouden wij van honger en kou gestorven zijn. Ze gingen邑rtroル
wens van uit dat een mens door ontbering een beetje inkrimpt. Als ze bij-
voorbeeld een hemd gaven voor een kind， was het zo nauw dat het om 
je lichaam spande als een tweede huid; je kon de ribben er doorheen 
zien steken en ondanks de kou stikte je erin. En als ze je klompenmaat 
niet hadden， gaven ze steevast een kleinere. We kregen ook bonnetjes 
voor briketten en turf. Hein en ik gingen ze aan 't and邑reeind van de stad 
halen met de slee; hij ervoor gespannen en ik duwend， zo baanden wij 
ons een weg door de sneeuw die tot halverwege de knieen kwam. Ook 
kregen we kaartjes voor erwtensoep， waarvan WIJ er soms een paar van 
de hand deden om zeep en soda voor d巴waste kunnen kopen. Om 
zeven uur 's morgens gingen wij in de rij staan voor de deur van deγijke 
huizen' aan de hoofdgrachten. De knechts lieten hun afkeer van ons vuile 
zoodje duidelijk merken door te zeggen dat er in de grachten toch 
genoeg water was om ons te wassen， als we daar zin in hadden gehad 
En dan kregen we bonnetjes voor erwten， bonen en gort aangereikt Wij 
waren overgeleverd aan een liefdadigheid die opzettelリkzo bekrompen 
mogelリkwerd gehouden en waardoor wij voor altijd werden ingedeeld 

bij de klasse der zwervers en paria's.' 

Uit: Neel Doff，‘Dagen van honger en ellende'， 1911，64-66 
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Mercier is wellicht geen heilige geweest， maar de teロnenvan het moderne hei-
lig己nlevenwaren in haar t~d belangrijk genoeg om te veronderstellen dat zリ
-op welke maniεr dan ook -van betekenis zijn ge¥veest voor haar leven en werk 

?νiετcier gafhaar krachten aan maatschappelijk己kwestieswaar veel verande-
ringsgezinde intellectuelen， maatschappijheriJoロnersen politici zich in de laat-
st己decenniavan de negentiende eeuw mee bezighielden. AIs verzamelterm voor 
4り'E<?_bl~mengebruikte men de term 'sociale kwestiピD荷存EEみよaTIer-
lei zaken gevat die te maken hadden met het 'kwade leven' vande arbeidend巴
klassen in het langzaamaan industrialiserende laat-negentiende-eeuwse Neder-
land. Armoede， kinder-en vrouwenarbeid， slechte leefomstandigheden"en 
hygiene， drankmisbruik en prostitutie ware立 enkelevan een opeenhoping van 
pτoblemen die onder de noemer sociale kwestie werd besproken. 

Mercier maakte deel uit van een gezelschap uit de burgerij afkomstige 
progτessieve intellectuelen en politici -meest links-liberale heren -dat zich de 
toestand van d巴arbeidend巴klassenhad aangetrokken. Afkerig van de socialis-
tisch己aτbeidersbewegingdie zich vanaf de late jaren zestig van de negentiende 
eeuw in Nederlandτoerde， probeerde dεzegro巴pmet een combinatie van staats 
grijpen en bevordering van zelfredzaamheid de situatiεvan de arb巴idendeklas 
sen te verbeteren en hen te i立tegrerenin de Nederlandse staat en natie. ln de 
pr己nzeventig en tachtig boekten deze sociaal-liberalen al enige successε江 met
bijvoorbeeld het kindεrwetJe van Van Houten en met de parlementaire enquをte
van 1886 na紅 白 w巴τk-en levensomstandighed己nvan arbeiders. ln de jaren 
negentig en vlak na de eeuw-vvisseling sloegen zりhunslag pas goed met de i立voe-
ring van meeromvattender sociale wetgeving en met een uitbreiding van het 
kiesrecht 

Mercier hield zich niet alleen met sociale problemen bezig maaτwas ook 
he町 ggeinteresseerd in吋 ouwenemancipatie.De ηaag hoe de sociale kwestie en 
'het vrouwenvraagstuk' zich tot巴lkaarveτhielden stond centraal in haar weτk 
Z~ was een van de vてouwendie vanaf ongeveer 1870 de Nedeτlandse burgerij 
ervan probeerden te doordringen dat deζmaatschappelijke positi巴 vanden 
vrouw' verandering behoefde. In de jaren negemig zou het feminisme met kop-
stukken als AlettaJacobs uitgroeien tot een krachtige sociale en politieke b巴we-
ging. Toen Mercier over het vrouwenvraagstuk begon te publiceren behoorde z可
met de schrijfster Betsy Perk en de pedagoge Elise van Calcar tot de zeeτweml-
gen die zich daaてm己ebezighielden 

Mercier begon vahaf de jaren zeventig aan het publieke debat deel te nemen. Zij 
publiceeτde， aanvankel甘konder pseudoniem， artikelen in Betsy Perks Onze Roe 
ping，Orgaa円voorde Nederlandsche Vrouw en later in sociaal-liberale t甘dschriften
als het intellectueie Vragε九 desTijds en het op een breder publiek geロchteSoci-
aal Weekblad. Ze schreef onder meer over onderwijs en arbeid voor吋 ouwen，
over filamropie en maatschappel~k werk en over huisvesting voor arbeiders 
Daarnaast public巴巴rdeze meer theorεtische sociale beschouwingen waarin ze 
meestalde w巴rkenvan bekende denkers als Danvin， Spencer enJohn Stuart Mill 
bεsprak en deze een plaats gaf in haar eigen beschomving van de maatschappサー
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Aτtikεlen over literatuur stonden altリdin het teken van de oplossing van socia-
le problemen. Soms was dit direct het geval， bijvoorbeeld in een bespreking v:m 
de utopisch-socialistische roman In het jaar 2000. Soms gebeurde het indirect 
zoals in een bespreking van het werk van George Eliot die in het teken stond v:m 
de levenslessen voor vrouwen die dit werk zouden b巴vatten

In haar stukken over vromvenemancipatie hekelde Meτcier de leegte in de"， 

lev巴nsvan Jonge vτouwen die voor g己enenkele nuttige arbeid waren opgel巴id.i
Z討bepleittescholingεn beroepsarbeid voor jonge ongehuwde en onbemiddel-' 
de vrouwen die zo in hun eigen levensonderhoud konden gaan voorzien. Voor， 
Vてouwenmet ruimere fi国立Cl巴lemiddelen wilde zij ee立 opleidingdie het hen 
mogelijk zou maken zich voor maatschappelijke hervoτmmg m te zetten. 

M巴rcierleverde met haaτstukken een formulering van het vrouwenvraag-
stuk di巴zeerinvloedr~k zou b10ken in de eerste feministische golf. Menig femi-
mstev旦n也氏rstegolf zou in terugblikken op deze pεriode vertellen hoe Mer 
ciers werk haar had geinspireεrd en haaτtot het feminisme en tot activiteiten op 
sociaal te打 einhad gebracht (De Wilde， 1985，59)ャ Mercierhielp de aandacht te 
vestIg己nop de noodzaak van onderwijs voor mei勾esenJonge vτouwen en op 
het belang van arbeid van vTOUwen die zowel henzelf ais de maatschapp~ ten 
goede moεst komen. En vooral dat laatst巴 ishier van belang. Mercier presen-
teerde in haar artikelen het ideaal van een VTouwenarbeid die zowel vτouwen 
zelfstandigh巴iden een nuttige levensbestemming zou bezorgen， als een onmis 
ba白河dragezou leveren aan de oplossing van prangende sociale problemen. 
Door ηouwen met behulp van maatschappelijk nuttige arbeid t巴bevrijdenuit 
economische onzelfswndigheid en een lev巴nvan leegte， zou ook de oplossing 
van de sociale kwestie ter hand worden genomen. Deze samemrekking van vτou 
wen-en sociale kwestie behoord己totde kern van Merciers ideeen (BervoeLs， 

1994，41) 
Het scharnier dat vrouwenemancipatie aan de oplossing van de sociale kwes-

tIεverbond， was de 吋ouwel~ke deugd. M己rcierveronderstelde dat vrouwen 
beschikten over een b~zondεr moreel v巴rmogendat aange¥入rendzou kunnen 
worden bij de bestrijding van sociale misstanden. Dat zou echter alleen moge四

lサkzちnwanneer deze bijzondere morele krachten ook een plaats in het open-
baτe leven zouden krijgen. Emancipatie， en in het bijzonder de deelname van 
VTOU，̂アenaan maatschapp巴lijknuttige arbeid， was dan ook geboden Op die 
manier zou de weg worden geopend naar een heilzame invloed van vrouwelijke 
moreleveロロogensop d巴socialemisとτevan de moderne t~d. ln de figuur van de 
maatschappel甘kweτksterzoals Mercieτdie schilderde kreeg de koppeling van 
vrouwenvraagstuk aan sociale kwestie het duidelijkst gestalte. Eロookde plaats 
die Mercier aan de vrouwelijke moraal in de moderne wereld toekende werd 
zichtbaar in haar portret van de nieuwe maatschappelijk werkster 

Zoals hieronder nog uitgebreider ter sprake zal komen， veronderstelde Mer-
cier niet dat吋 ouwenzonder meer deugdzame wezens waren wi邑rmorelegav己n
automatisch de wereld tot heil zouden strekken. Het vrouwelijk moreel poten-
tieel moest worden opgewekt、dooropvoeding en onderwijs in goede banen 
worden geleid en het zou zich zich vaak slechts in haar mεest glorieuze gedaan-
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1876Het Gmo吋 apLiefdadigheid Naar Vermogen (thans 
にJ に) Stichting Zorg en Bijstand en Blankenberg Stichting) werd 

in 1871 opgericht te Amsterdam. Het Genootschap wilde behoeftigen van 
de ondergang behoeden door ondersteuning te bieden. Enkele voorbeel-
den uit het jaarverslag van 1876 

Lijst A. Wekelijksche of Maandelijksche Ondersteuningen 
No.47. Wed. B.H.P.， eene armoedige maar zindelijke vrouw van 78 jaren， 

heeft in 1876 erg gesukkeld. Door onze bijdrage van f1 ，-'s weeks， later 
tot een f150 v巴rhoogden d邑nbijstand van hare gehuwde dochter kan zij 
in het noodige voorzien. Zij is hoogst zwak en door haar gebrekkig inzicht 
niet bij machte iets noemenswaardig te doen. Breiwerk was het eenige， 

dat wij haar af en toe verschaffen. De Herst. Evang. Luth. Gemeente 
betaalde hare huishuur. 
NO.79. Vrouw K. geb. S. werd door haren tweeden echtgenoot verlaten en 
bleef met hare zes kinderen in zeer behoeftige omstandigheden achter 
Van eene verdiensie van f 4.50 's weeks moest zij toen， na aftrek der huis-
huur， trachten rond te komen. Zij is eene knappe， heldere vrouw， op wier 
gedrag niets viel aan te merken. Tijdens haar eerste huwelijk kon zij met 
zuinigheid en orde， door de verdienste van haar man， in alle behoeften 
voorzien. Doch toen deze was overleden， meende zij， met h巴toogop haar 
kroost en op aanraden van eenige dames goed te doen door zich met 
zekeren K. weder in het huwelijk te begeven. Het was echter verre van 
gelukkig; de omgang van harer tweeden echtgenoot met werkvolk van 
minder fijn alloooi had op dezen eenen ongunstigen invloed; hij loog zijne， 

vrouw gedurig voor， hield dikwerf de helft zijuer verdiensten voor zich， om 
die aan drank te besteden en verliet plotseling de gemeenschappelijke 
woning. (...) De inlichtingen omtrent de vrouw waren zeer goed en wij 
besloteへopadvies der Commissie haar voorloopig met f 3 's weeks te 
gemoet te komen; later wenschen wij haar door een renteloos voorschot 
in staat te stellen een zaakje te beginnen 

Lijst B. Rentelooze Voorschotten 
No.41. CdK woont met zリnvrouw en zeven kinderen in de S.straat. Een 
renteloos voorschot was aangevraagd met het doel een brooddepot en 
handel in aardewerk op te richten， K. was weleer een der oudste knechts 
aan de in 1875 door brand vernielde suikerfabriek in de Bikkerstraat. De 
inlichtingen waren hoogst gunstig巴nde aanbeveler was bereid als borg 
op te treden. Wanneer wij ook voor dit gezin eene geschikte woning gevon 
den hebben， zullen wリhetverlangde renteloos voorschot verstrekken 

Uit: Archief Blankenberg Stichting， Verslag van het eerste genootschap 
Uefdadigheid naar Vermogen (LN V)， 1876. 
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te manifesteren na zware persoonl可kestrijd (Bervoets， 1994，54; Dudink， 1997， 

200). Het is met betrekking tot dit punt van de levensstrijd dat Meτciers biogra-
fen graag haar 1巴venbeschreven met de woorden die z当zelfeerder had gebrrtikt 
om het goede vrouwenleven te beschrijven. 

Merciers leven leende zich ind巴rdaadwel voor een vertelling in t己口nenvan 
st司den overwinning van dεgeest op het lichaam (Zie voor hedendaagse levens-
beschrijvingen: De Wilde， 1985; D巴Regten De Wilde， 1992). Zリwasin 1839 
te Amsterdam geboren en groeide daar op in ee立gezinmet zeven broeτs en zus-
ters. Haar vader， commissionair， overleed toen z~ ~ftienjaar oud was. Zりkon
na haar vaders dood niet meer schoolgaan en moest meehelpen in de verzorging 
van het gezin. Desondanks lukte het haar zich door zelfstudie voor te bereiden 
op het onder吋zersexamendat zij echter nooit aflegde. Eenιzenuwongesteld-
heid' maakte het haar tussen haar 25e en 30e lev芭nsjaaronmogelijk te werken 
oft巴studerenen zou haar ook voor de rest van haar leven ongeschikt doεnzijn 
voor langdurige en ingespannen arbeid. Hoewel zリwelbetaalde aτbeid ver-
richtte， moeste立 zijen haar zus， met wie zリsamenlε巴fde，financieel worden 
ondersteund dooτhun broers. Ondanks een zwakke lichamelijke conditie wist 
Mercier heel wat werk te veτzetten，巴ndit feit vormde -gepresenteerd als de 
overwinning van een door idealen gedreven geest op een zwak lichaam -de rode 
draad in veel gedenkschriften die aan haar leven werden ge¥vijd. 

ln 1870， net hersteld van haaτlangdurige inzinking， begon zりmetpublice-
ren.lロdejaren tachtig en立egentigzou veel praktische arbeid volgen die bijna 
altijd in het teken stond van de ge勾kt~dige oplossing van de vrouwen-en de 
sociale kwestie. Mercier nam in 1886 het initiatief tot de oprichting van een 
volkskeuken in de Amsterdamse Jordaan. Deze moest arbeiders tegen kostprijs 
-want liefdadigheid mocht het niet zijn -een goedεwaロロemaalt~d bieden. Het 
startkapitaal was van een gefortuneerde ondernemer afkomstig en dat gold ook 
voor twee andere initiatieven waarin M己士Clereenστote en soms leidende rol o 

speelde. Na door AlettaJacobs in de Amstεrdamse sloppen忘れjkente zリnrond-
geleid ontwikkelde M己rciereen sterke int己ressevoor de veτbetering van de 
lamentabele woonomstandigheden van arbeideτsgezinnen. Geinspireeτd door 
buitenlandse voorbeelden nam ze de巳1aan de oprichting van de N.V Bouwon-
dernemingJordaan die 131 krott巴nin deJordaan opkocht， tot goede arbeide浴田

woningen deed verbouwen en liet bewonen ondeτtoezicht van ee江 womngop-
zichteres -dit laatste naar voorbeeld van Octavia Hill in Engeland 

Uit Engeland was ook het Toynbeewerk afkorr出 igdat Mercier met veel pas-
sie in Nederland bepleitte. Het To戸lbeewerkwas g巴ロchtop het b巴vorderenvan 
de klassenharmonie door een ontmoeting mogelijk te maken van arbeidende en 
hogere klassen in volkshuizen die vεrheffinσvan het volk ten doel hadden. ln 

D 

Amsterdam werd in 1892， wederom in deJordaan， het volkshuis Ons Huis geo-
pend. Mercier had zitting in het bestuur en oefende aanmerkelijke invloed uit 
op de inhoud van de lessen， lezingen en andere activiteiten die werden aange-
boden 

Met Marie Muller-Lulofs en de sociaal-liberaal Arnold Kerd~k stond Mercier 
in 1899 aan het begin van de oprichti立gvan de Opleidingsinrichting voor Socia-



14 HONDERD JAAR SOClALE ARBElD 

TEEKENfNG .OP DE COLLECTEKAART 1928-'29. 

1en Arbeid， de latere School voor Maatschappelijk Werk. Ook in het program-
ma van deze school-en niet te vergeten in de oprichting van deze school zelf-
was veel van het gedachtegoed van Mercier terug te vinden (Bervoets， 1994， 10ふ
141)_ De school zou een vrouwelijke behoefte en haaτvermogen tot bりdragen
aan socia1e verbetering in goede banen moeten leiden. Er moesten maatschap-
pelijk werksters worden opge1eid die zowe1 over degelijke kennis a1s over een 
juiste morele houding beschikten om dit werk naar behoren te kunnen doen 

De offerande van het eigen ik 

De morele veロnogensvan 'de vrouw' stonden centraal in Merciers ideeen over 
socia1e verbetering， het feminisme en het maatschappel~k werk. Vanzelfspre【

kend was de morele hoogstaandheid van de vrouw echter allerrninsL In Merciers 
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werk zijn hier en daar apodictische uitspraken te vinden die doen verrnoeden 
dat 勾 demorele kwaliteit van de vrouw eenvoudigweg veronderstelde、N"ij
vrouwen zリロ geborenmoralisten. Gel当kde magneetnaald naar het Noorden， 

wordt onze geest naar die zedelijke wereld heengetrokken， die in het mensche-
1リkgemoed bes10ten ligt'， schreef ze bijvoorbeeld in 1885 (Mercier， 1885a， 2i5-
276). Wat echter de overhand had in Merciers uiteenzetti弔問 over de vrouwe-
lijke morele kwaliteiten， was het idee dat deze niet gegeven waren， maar bereikt 
en bevochten moesten worden (Dudink， 1997， 186之04)

Het eindpunt van Merciers verhandelingen over morele idealen was altijd de 
opoff，巴ロ立gvan het zelf， het geven van zichzelf aan een id巴aalvan (ma乱tschap-
pel~ke) verbetering. Deze zelfopoffering laat zich echteτgemakkelijk verkeerd 
begrijpen. Zelfopoffering bij Mercier verschilt van een eenvoudig idee daaryan 
omdat zij dacht dat menεerst iemand moest worden alvorens men zich kon 
geven. Dit id巴ewas vooral van belang in de context van Merciers feminisme. Zij 
contrasteerde haar idee van z己lfopofferingmet idealen en praktijken van vrou-
welijke zelfopoffering， waarin het vrouwelリkzelf al was vergeven nog voordat 
het zich had kunnen ontwi1ぇkelen

Mercier wees biivoorbeeld OD gangbare id己eenover de 1evensbestemming Jγb~~*b 

van vrouwen waarin het huwel~k een derrnate belang江jkep1aats innam， dat 
jonge vrouwen over zichzelf sl巴chtsa1s (toekomstige) echtgenotes konden den-
ken. Ze meende dat veel vrouwen vo1strektσ巴richtwaren OD het behaσen van b~"~"" .. _.~.. ~t' 

een mogelijke huwelijkspartner en daardoor geen idee konden ont¥vikkelen 
over wie zij zelf (wi1den) z~n; slechts wat mannen ver1angden dat zij waren， werd 
door hen va立 belanggeachL In scherpe bewoordingen wees Mercier een derge-
lijke vrouwelijke neiging -en ee立 maatschappel~ke dwang -tot zelfopoffering 
en tot het behagen van andeτen afヲ omdatdie het vrouwen onmogelijk zou 
maken een eigen individualiteit te ontwikkelen. 

Tegenover behaagzucht en a1 te bereidwilliσe ze1foDofferinσDIaatste Mercier o'-.__'-......'"'t''-'......_............bt' 

een ideaa1 vanιkaraktervorrninσ'. Daarin draaide het om de ontwikkeiing van 
D 

E己nauthentieke individualitεit， die 10s van maatschappel~ke dwang tot confor-
mlsme e口 innerliikeneiσmσtot behaσ己nmoest worden verworven. Voor de 'j>'''''_ ............0..."-...0 '-.._，'- '-''-............0 

samenstelling van dit ideaa1 had Mercier geput uit v己rschillendεbronnen，zoa1s 
het liberalism色 vanauthenticiteit en non-conforrnisme van de Enge1se denker 
John 5tuart Mill. Nog belangrijker dan de tijdgenoot Mill waren voor Mercier de 
filosofen van het antieke Gτieken1and. Met hen had Mercier kennisgemaakt toen 
Z甘naeen g己100fscrisiszich in theo1oσische en filosofische literatuur had ver-o 

diepL Wat z~ in hen vond was een combinatie van een niet -christelijk ideaal van 
het goede met巴enstreven naar zelfverwezenlijking. Vooral voor jonge ¥iTouwen 
zouden de Griekse filosofen goede gidsen zリnop weg naar de vorrning van een 
eigen individualiteit， een onafhankelijk oordeelεn een ze1色tandig切 れNorven
ideaal van het goed巴leven

D己Grieksefilosofie was echter niet voldoende om de ¥iTouwelijke morele 
kwaliteiten echt ten volle te ontwikkelen. ¥Nat Mercier in de Grieken was gaan 
missen， was 'die krachtige mensch巴nmin，dat medelijden， die ontferrning， die 
(.__) dεbasis van het Christendom uitmaakt' (Treub， 1911， 8). Uiteindelせk
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bracht zij deze christelijke deugden in de voロnvan een nieuw ideaal van zelf-
opo位ringterug in haar denke立overhet goede VTouwenleven. Het ging hier ech-
ter nadrukkel甘kom ee立 m巴uwideaal van zelfopoffeτing. Het zelf dat geofferd 
werd had zich namelijk eerst tot zelfstandig individu ontwikkeld. Pas dan kon 
deze tot zelfstandig individu ontvvikkelde vrouw besluiten zich welbewust te 
geven aan het nastreven van morele idealen. Deze morele idealen kregen in Mer-
ciers geschriften vervolgens altijd de voロロ van een intense betrokkenheid bij 
sociale hervorrning. H巴tging hier om een zelfopoffering van een hogere orde， 

eenιofferande van het eigen ik (die) de m巴estwar巴envolledige uitdrukking van 
het eigen ik moet worden genoemd' (Mercieτ， l883， 25)ー Dezemorele kwalitei-
ten werden niet gemakkelijk bereikt. Merciεr benadrukte geregeld de strijd die 
geleverd moest worden voordat VTouwen zover waren dat zij de offerande van 
het eigen ik als 'de zuiγerste en volledigste openbaring hunner individualiteit' 
konden begrijpen. 

De filosofisch己toonzettingen paradoxale conclusies van Merciers bespiege-
lingen over vrouwen， moraal en maatschappij geven misschien aanleiding te 
denken dat zリzichniet gemakkelijk lieten vertalen in voorstellen over de prak守

tijk van het maatschappelijk werk. Dat was echter niet het geval. Merciers ideeen 
over het maatschappelijk werk stonden in een rechte 1甘口methaar meer theore-
tische verhandelingen. Die werden uitgewerkt in een pleidooi voor maatschap-
pelijk werk dat zowel professioneler als moreel beteτzou zリndan de bestaa口de
traditionele liefdadigheid e立 2ロロεnzorg

Zo waarschuwde Mercier bijvoorbeeld dat町 ouwenmet ambities in de 'phi-
lantropie' niet al te jong mochten zijnεnεEτst 'eigeロkarakter'moesten onれNi.k-
kelen voor zij zich aan maatschappelijke zaken zouden v礼jden.Hun motieven 
mochten slechts door 'liefde， ni巴tsdan liefde' worden ingegeven， maar dat mocht 
m己tdεchristelijkeliefde of liefde in gebruikelijke zin z明 Dievoロnenvan lief-
de zoud己nm己ffectiefzijn bij het werkeiijk bieden vaFl sociale bijstand omdat zij 
blind waren voor de mog己lijkeongewenste negatieve effecten vaロdegeboden 
hulp. Liefde diende tot 'rechtvaardigheid' te zりngerransformeerd alvorens zij op 
haar plaats was in sociale activiteiten (Mercier， l884). 

In deze nadruk op tot rechtvaardigheid getransformeerde liefde ging een 
nauw verholen verv.叩 schuil乱ande traditionele liefdadigheid en aπnenzorg， 

waan江veelvrouwen uit de burgeロjen de gegoede kロngenactief waren. Mercier 
was afkerig van d巴ongerichtebehoeft巴totweldoen die de drijfveer van deze lief-
dadigheid zou zijn， en die zich minder om de resultaten van dat werk dan om 
de behoeften van weldoeners bekommerde. Ze veroord巴eldebovendien de 
standsvooroordelen waardoor deze weldadigheid zonder rechtvaardigheid w巴rd
gekleurd en de ong己lijkhedenwaarvan ze doortrokken was. Mercier bepleitte 
een veτandering van deze activiteiten diεdeze zowel effectieveにmoreelhoog-
staander als rechtvaardiger zouden maken. De vrouw die zich in intellectueel en 
moreel opzicht tot zelfstandig individu had ontwikkeld zou als geschoold maat-
schappelijk werkster met respect voor haar cli田氏ledie vemieuwingen kunnen 
brengen 
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Een tot rechtvaardigheid getransforrn己erdeliefde zag Mercieτbijvoorbeeld ach-
ter het door Octavia Hill in Londen ontwikkelde beheer van arbeiderswoningen 
datzリinde Amsterdamse]ordaan hielp introduceren. De kern van dit systeem 
bestond uit een zak己lijkerelatie tussen woningbeheerster en bewoners: go巴d
onderhouden woningen in ruil voor stipte huurbetaling. Deze zakelijke relatie 
zou later tot een meer persoonlijke verhouding kunnen uitgroeien waaロnde 
woningopzichteres zich tot raadgeefster en opvoedster van d己arbeidersgezin-
nen ontwikkelde (De Regt， 1984， l79-l8l) De blinde liefde kon nimmeτaan 
de basis van een d巴rgelijkeontwikkeling staan予 datkon alleen de juiste liefde di色

door kennis en karakter werd gestuurd 

Liefde en sociologie 

De door kennis en karakterσetransformeeτde li巴fdestond niet alleen in Mεr-
b 

ciers programma voor het maatschappelijk werk centraal. Ook haar sociologi-
sche ideeen， die ze als theoτetische rεchtvaardiging van haar praktische plan-
nen presentεer氏、wasva江 ditideaal van transformatie doortrokken. Zoals veel 
maatschappijbeschouwers uit de late negentiende eeuw probeerd己M己rClere己R
sociologie te bedenken die niet alleen de bestaande maatschappij en haaτwor-
ding zou analyseren， maar ook een politieke en morele theori巴voor白 toe-
komst omvatte (Waaldijk予 1996，l05-l08) Deze sociologie moest in twee 
opzichten juist zijn. Zij diende een adequaat inzicht in (het ontstaan van) de 
moderne samenleving te bieden en moest dat vervolgens op oveτtuigende 
mam己rkoppelen aan een moreel juist pe士spectiefop d己verd己reontwikkεling 
van de samenleving 

Stεunend op het weτk van de Franse socioloog Fouillee foロnuleerd己Mer-
cl伎 町nsociologie waaロnhet -net als in haar ideeen over het maatschappelijk 
werk -draaide om de gevarεn en beloften van de liefde (Merci己r，l885b) Ze 
stelde dat de ong己richte，zich totaal gevend巴liefdeeen gτote rol speelde in h己t
vestigen en bewaren van de samenhang van de maatschappij， maar dat dit vooト

al voor de eenvoudiger samenlεvingen van het verleden gold. In de zowel com-
plexere als moreel verder ontwikkelde moderne samenleving berusttεde maat-
schappelijke cohesie niet langer uitsluitend op een ongerichte zelfopoffering 
ten behoeve van hetσrotereσ巴heel.Deze onσerichte liefde was kenmerkend b~~~~~~. - ~-~ ~.~b 

voor 'het dierlijk organisme'， Wat de hoger ontwikkelde mensenmaatschappij 
karakteriseerde was een zich ontkiemend veロnogenvan individuεn om zich 
niet blind， maar welbewust en vrijwillig te geven， het vermogen om een ver-
worven individualiteit in te zetten voor het belang van het algemeen. In Mεr-
ciers werk was de maatschappelりkwerkster misschien wel de meest concrete 
belichaming van dit nieuw芭morelevermogen. 

In politieke zin betekende deze sociologie een afも吋zmgva孔 hetsocialisme 
ten gunste van e己nmet idealen van sociale rechtvaardigheid aange¥九J!dlibera-
lisme. Mercier plaatste het socialisme in het verlengde van de dierlijke zelfop-
offering uit v寸oegeresamεnlevingen. In de moderne maatschappij was voor 
deze dierl討kezelfopoffering echter al minder plaats dan voorheen， en in d巴
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maatschappij van de toekomst mocht er al helemaal geen plaats m巴巴rvoor zlJn. 
Die moest zich richten naar de liefde dieτechtvaardigheid was geworden， de 
liefde die er welbewust en niet instinctief voor koos zich te geven en op basis 
van kennis en moraal de samenleving bij elka旦τhield

Deze sociologie was bedoeld om een sociaal-liberale poliLiek te schragen di己
individualiteit en individueleτechten in ere hield en ze aanvulde met gematig-
de vormen van staatsingrijpen en collectivisme. Misschien 句kthet of we met dit 
sociaal-liberalisme van gematigde staatsinterventie weer in het heden zリnaan-
beland. Deze politiek toont immers verwantschap met hedendaagse pleidooien 
voor e巴ncombinatie van liberalism巴ensociaal-democratie， van markt en staat 
Mijns inziens scheiden de morele premissen van deze sociologie ons echter e巴r-
der van het denken巴nhandelen van He注目Mercieτ己nhaar tijdgenoten -inclu-
siefhun sociaal-liberale politiek en haar ideale maatschappelψwerksteτ-dan 
dat het 0出 daaロneeverbindt 

Deze sociologie had -zoals alle neσentiende-eeuwse sociale theorieen -een Ö~- AA~ """， _~~A_' _'AA~ AA_
O 

evolutionaire inslag. De ontwikkeling va孔 demaatschappij werd erin voorge-

steld als een vooruitgangsgeschiedenis waarin de moraal centraal stond. De 
vooruitgang liet zich namelijk aflez巴naan de progressie van de moraal-in het 
geval van Merciers sociologie aan de omwikkeling van blinde liefde tot een wel-

bewlJst streven naar rechtvaardigheid. Daamaast was dεmoraal prominent aan-
wezig in het泌氏出tde veτdere ontwikkeling van de maatschappij door die 
nieuwe， hogere moraal moest -en zou wordenσestuurd. Voor die verdeτE 

凸

vOOrultσang was het individu dat zichzelf tot hoσer moreel wezen ontwikkelde 
D 

onmisbaar. Maatschappelijke vooruitgang lag direct in het verlengde van het ver時

mogen van individuen om in moreel opzicht boven zichzelf uit te stijgen. 
Het lijkt mij zeer de vraag in ho巴verτede premissen van deze laat-negen-

tiende-eeuwse sociologie nog opgeld doen aan het einde van de t忘れntlgst己eeuw.
Nog maar weinigen zijn bereid te geloven dat de ontwikkeling van de maat-

schappij in termen van巴volutie，laat staan more]e evolutie， moet worden begre-
pen. E立 ookhet ide己 datindividuele morele kwaliteiten de maatschappelijke 
ontwikkeling sturen geldt niet langer als een houdbaar sociologisch inzicht 

lnd己looDvan deze eeuw is deze neσεntiende-eeuwse oDvatting oveτde ver-t' • ~AA ~--....... --_. __. ----_--O-A-------- --- ---r -------0 
houding tussen individu en maatschappりverva口gendoor een radicaal sociolo-
gisch persp巴ctief.Daarin is het individu op steeds veτdergaande 刊 誌 gedacht
als het product van de maatschappij -in plaats van andersom. Het maatschap-
pelijk w己rkheeft zowel geprofiteerd van het opkomen van deze gedachte als 

geholpen die verder te verspreiden. Een van de belangrijkste rechtvaardigingen 
voor de ont¥vikkeling van het maatschappelijk werk Vias immers de stelling dat 
mensen hun misとreniet aan eigen falen of omvil te danken hadden， maar aan de 

maatschappelijke omstandigheden waaロnzリleefden.Dit idee is de laatste twee 
decennia zwaar onder vuur komen te liggen. Dat heeft niet geleid tot巴erherstel
vanide色enwaarin het vermogeロtotmorele (zelf-)verheffing centrね1staat. Daar-

entegen heeft de sociale determinatie het veld moeten ruimen voor d巴(aloude)
determinatie door de biologie， zoals in de ze巴τinvloedrijketheoriee立 ovεrde 
bepaaldheid van het individu door zij立 erfelijkgenetisch materiaal 
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Een beroep op morele kwaliteiten valt echter wel degelijk te beluisteren in het 
huidige politiek-sociale debat， en dat is zelfs heel vaak het geval. 1立 eencontext 
die wordt gevoロnddoor een conflict tussen twee verschillende opvattingen va立
determinatie bestaat voor een oproep tot morele (zelf-)verh巴ffingechter weinig 
ruimte. De dominante opvattingen over het wezen van de mens vertellen 
momente己1een ander verhaal dan dat van morele verbetering. ln d己tijdvan 
HelとneMercier lag dat anders. De ideeen over individuele en collectieve moτe-
le vooruitgang diε 勾 enhaar mede sociale hervormers verkondigden， bezaten 
voldoende aansluiting bij de dominante verhalen en teロnenvan hun tijd om 
effectief een nieuwe socialεpolitiek te kunnen rechtvaardigen (Dudink， 1997) 
Het maatschappelijk werk in Nederland berust daarmee voor een deel op deze 
pτemlssen van morεle vooruitgang en zelfverhe百ing.Het is de ironie van de 
gesch凶 enisdat het maatschappelijk werk vervolgens heeft geholpen d問 Pてe-

missen van hun geloofwaardigheid te ontdoen. Voor wi巴zichinspant om het 
maatschappelijk werk nu zijn legitimiteit te laten behouden， bestaat er echter 
ge叩 eenvoudigeweg meer terug naar de morele verondeτstellingen waarop 

HelとneMercier zich nog kon beroepen. 

工iteratuur

Bervoets， L.， Opvoeden tot sociale verantwoordelijhheid. De verzoening vaれwetenschap，ethieI1 
en sehse in het sociaal werh in Nedeγland rond de eeuwwisse1ing. Amsterdam， 1994. 

Dudink， 5.， Deugdzaam liberalismεSociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901. Amstεrdam， 

1997 
Kapteijn-M立リsken，G.， 'Helene MeτCleτEene heilige van den nieuwen tijd'， in: De Nieuwe 

Gids， 1911-1， 204-221 
Meτcier， H.，ヌaraktervormingder vτouw'， in: VrageれdesTちds，1883-1， 1-48 
Mercier， H.， 'Philantropie'， Vragen des Tijds， in: 1884-1，207-238 
Mercier， H.， 'Op den cIrempel ;;an het maatschappelijk leven. Eerste artikel'， in: Vrageれ des

Tiids， 1885a， 275-307 
Meτcier， H.，‘Op den drempel van het maatschappelijk leven. Derde arukel'， in: Vragen des 

Tijds， 1885b， 1-48. 
Regt， A. de， A配 地γsgezinnenen beschavingsoffens呼 0ηtw品 ε!時 enin Nedeγland 1870-

1940. Amsterdam， 1984 
Regt， A. en 1. de Wilde，‘Merc町， Helena'， B時 rafischWoordcr伽 ehvan het socialisme en de 

arbeidersbewei!inσin Nederland 5. Amsterdam， 1992， 195-198 
Treub， M.W.F.， 'Heiene Meτcier -Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen'， 

1911， 1-40 
Waald仇 B.，HetAme成 吋εr川、V附Ir問01山u山似》い令

en dεVεre托m玖σdeStcιlt臼erれLGr口ni百g巴n，1996 
Wilde， 1. de，‘Er-is een heilig moeten， waartegen geen bezwaaτis bestand. De betekenis 

van Helene Mercier vo釘de吋 ouwe由eweging'，in: De eerste feministische golf. Zesde 
jaarboeh voor vrouwengeschiεdεnis. Nijmegen， 1985， 59-77 




