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In oktober 1976 bestond de Stichting Opbouw Drenthe vijftig jaar. Dit 
jubileum was aanleiding weer eens in de geschiedenis van dit, voor de 
sociaal-culturele ontwikkeling van Drenthe zo belangrijke, orgaan te dui
ken en te trachten een globaal overzicht te gèven van de ontwikkelingen 
binnen deze instelling tegen de achtergrond van de veranderende Drentse 
samenleving gedurende periode 1926-1976. Deze ontwikkeling kunnen 
vanuit verschillende gezichtshoeken benaderd worden. Wij hebben getracht 
dit te doen vanuit het begrip 'welzijnsbevordering' , ook al bestond deze 
term in de jaren twintig nog niet en al was de term 'welzijn' in de jaren 
zeventig wel veel in gebruik, maar niet gemakkelijk te definiëren1. Dat het 
binnen het bestek van dit artikel alleen om grote lijnen kon gaan, waardoor 
dit overzicht geen aanspraak kan maken op volledigheid zal, naar wij 
hopen, niemand ons euvel duiden. 

I. OPRICHTING El'! EERSTE WERKZAAMHEDEN 1924-1930 

Opbouw Drenthe werd officieel opgericht in de maand oktober van het jaar 
1926. Sinds 1924 waren er echter al voorbereidende werkzaamheden ver
richt. Deze speelden zich af in de eerste jaren twintig, die hoewel nog tot het 
nabije verleden behorend toch zo ver van ons afstaan, dat enkele achter
grond-gegevens over de Drentse samenleving van die tijd niet overbodig 
zijn. 

1.1. Hel Drenthe van de jaren twintig - hel arme Drenthe 
Het Drenthe van de jaren twintig bood wel een totaal andere aanblik dan 
het Drenthe van de jaren zeventig. Er waren nog woeste gronden en in het 
Zuid-Oosten van de provincie bestonde'n nog uitgestrekte veengebieden. 
~et was een dunbevolkt overwegend agrarisch gewest met toch al wel enige 
tndustrie2. • 
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Van de 34 Drentse gemeenten waren er slecht vier met een enigszins 
(klein-)stedelijk karakter. Emmen was nog een groot dorp, dat wel een 
centrumfunctie vervulde voor het omliggende gebied. Op het platteland 
hadden vele plaatsen nog geen electriciteit, gas en waterleiding was er 
alleen in de steden. Tussen zand- en veengebied bestonden grote tegenstel
lingen. In de Drentse zanddorpen, echte boeren-dorpen in die tijd, heerste 
een traditionele levensstijl met vaste regels voor het sociaal verkeer. Zand
Drenthe was het land van burenplichten en volksgerichten, het land ook van 
de hechte dorpsgemeenschap en de weinig gedifferentieerde samenleving. 
Daar tegenover stond het veen met zijn grote sociale tegerystellingen tussen 
verpauperende veenarbeiders en een gegoede boerenstand op de grote, op 
Groningse leest geschoeide, landbouwbedrijven op de dalgronden. In de 
veenkoloniën een individualistische instelling van de bevolking, weinig 
samenhang, praktisch geen traditie en een grote verscheidenheid van 
godsdienstige en politieke overtuigingen. De tegenstelling tussen zand en 
veen was in die jaren groot en bijkans onoverbrugbaar. Het waren twee 
geheel verschillende werelden, die elkaar niet lagen en elkaar niet aangin
gen. 
Terwijl Nederland als geheel er na de Eerste Wereldoorlog economisch vrij 
goed voorstond tekenden zich in Drenthe in die jaren verontrustende ver
schijnselen van een economische crisis af. 
Het agrarisch bedrijf op de zandgronden, merendeels klein van omvang 
leverde een sober bestaan op, waarbij zich onder de toen nog talrijke 
landarbeiders in toenemende mate perioden van werkloosheid voordeden. 
Dè grote economische crisis van de jaren twintig echter trof het veengebied 
in Zuid-Oost Drenthe. Het veenbedrijf dat gedurende de oorlogsjaren 
1914-1918 enJnog enige tijd daarna door de brandstoffennood in Nederland 
een periode van kunstmatige bloei had gekend, bleek in de jaren twintig 
niet langer rendabel door de concurrentie van andere brandstoffen. Een 
massale werkloosheid was hiervan het gevolg in geheel Zuid-Oost Drenthe. 
waar zich in de oorlogsjaren, aangetrokken door de hoge lonen die toen in 
het veenbedrijf te verdienen waren, tal van gezinnen gevestigd hadden. 
Werkloosheid betekende in die tijd bittere armoede. 
De economische crisis ging gepaard met sociale nood en culturele achter
stand. Slechte woningtoestanden - de gemeente Emmen bijvoorbeeld telde 
in die jaren omstreeks 1200 krotten en keten3 - leidden tot een primitief 
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gezinsleven, mede veroorzaakt door het feit d . 
was. Gedurende het seizoen trok h h I ~t de veenarbeId gezinsarbeid 
delijke kennis van de vrouwen et.e .e gezIn naar het veen, de huishou-
· d was mInImaal de . 

km eren liet alles te wensen h ,verzorgIng van de J'onge 
• I over, et school . 

zondheldstoestand précair en het I h I' ~~rzulm was groot, de ge-
wijls verplichte winkelnerl'ng t ad co 0 Isme wIJd verspreId. Door de dik

s on en vele g . 
werkgever in het krijt. Dit alles leidde er t eZIn.nen Voortdurend bij de 
jaren twintig etteliike veenarb 'd . oe .dat In de eerste helft van de 

· J el ersgezInnen In Z 'd 0 
mlsch op de rand van de afgrond I fd' UI - ost Drenthe econo-
uitzicht. ee en In een verpauperd bestaan zonder 

1.2. De nood in het veengebied I / . . 
Drenthe a s aan eldtng tot de oprichting van Opbouw 

Omstreeks 1924 brak op verschilI d " 
deze situatie onhoudbaar wa Den e plaatsen tegehJk het inzicht door dat 

· s. e nOodklok we d I'd 
artIkelen en foto 's in de pers E d r ge UI . Er verschenen 
geboden. . r wer elders in het land hulp gevraagd en 

In het archief van Opbouw Dre th b' . 
, neevIndt ZIch 'k 

Volk van 1925 getiteld' 'Dro k " een artl e1enreeks uit 'Het , . eve wer ellJkhed . d 
de hand van mevrouw Brok-T I 4 en In e Drentse Veenen' van 

b " roe stra , een realist' h b ". 
er armehJke levenssituatie in d . IS.C e eschnJvmg van de 
koninklijk bezoek aan het nood

e 
vbeendarbeldersgezmnen van die tijd. Een 

W'lh I '" ge Ie had tot gev I d H lemma bIJ haar comml's . . 0 g at .M. Koningin sans m de pr . . 0 
horst Homan, aandrong op ' hul I" OVInCle renthe, mr. l.T. Lint-
verbetering. pver enlng en maatregelen tot blijvende 

Op verschillende plaatsen in het land we . 
arme Drenthe' te helpen ten d" rden.nu actIes ondernomen om 'het 

Ik " , ver ne te oveng 
va Ing op het zand die het mo 'I" k ens van de oud-Drentse be-

· " ' el IJ verkroppe k d 
proVIncIe op deze wijze 'in het kl d d n on, at haar geliefde 
gepresenteerd werd . De meeste va~~ez er a.rmoede' aan de buitenwereld 
tropisch van aard, ze brachten zendin / actle~ waren incidenteel en filan
eR soms geld naar een gebied Igl n kledmg, levensmiddelen, dekens 
YI ' waar a een maat I 

n structurele aard werkelijke b' rege en op grote schaal en 
bewoog dan ook de Commissaris ~:~ ~ter~ng}~nden brengen. Dit inzicht 
Yin een InItiatief _ ongetwij~ Id onmgm, m 1924/1925 tot het nemen 
teIe leden van het College v:n ~advoorbereidende besprekingen met en-

e epu teerde Staten - om tot een meer 
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fundamentele aanpak van de problematiek te komen, waarbij niet alleen 
nood gelenigd, maar ook oorzaken aangetast zouden worden, Twee uit
gangspunten stonden hierbij centraal: 
- de problematiek van het veengebied vereiste een aanpak van langere 
duur op verschillende terreinen tegelijk: op economisch en sociaal-cultureel 
gebied en op dat van de volksgezondheid; 
- een bundeling van krachten zou nodig zijn, zowel van de overheden als 
van het kerkelijk en particulier initiatief in zijn verschillende levensbe
schouwelijke en maatschappelijke groeperingen, 
Deze gedachte van een min of meer permanente en verschi~lende sectoren 
omvattende hulpverlening aan een gebied in nood, was voor dié tijd geheel 
nieuw, 
Mr. Linthorst Homan wist in de jaren 1924/1925 een aantal mensen bijeen 
te brengen, die geacht konden worden de bevolking van Drenthe in haar 
verschillende maatschappelijke en geestelijke stromingen te weerspiegelen, 
een combinatie van leidende figuren uit de overheidssector en uit de krin
gen van het kerkelijk en particulier initiatief, die bereid waren zich in te 
zetten voor de economische, de sociaal-hygiënische en de sociaal-cultu rele 
opbouw van Drenthe, 
Dit initiatief voerde in eerste instantie tot de instelling van een aantal 
commissies, In 192411925 waren er vier aan het werk: een economische 
commissie, een commissie voor de volkshuisvesting, een commissie voorde 
hygiëne van moeder en kind en een commissie voor buurthuiswerk, In 1925 
werd een centrale commissie ingesteld om dit alles te coördineren, waaruit 
in oktober 1926 de 'Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe' 
voortkwam, 
Dat mr. Linthorst Homan zich serieus in deze zaak verdiepte en niet 
schroomde elders zijn licht op te steken blijkt uit het feit dat hij zich tot het 
gemeentebestuur van de stad Bazel in Zwitserland richtte met het verzoek 
om inlichtingen over een daar bestaande instelling5 , 

1.3, Doelstelling, structuur enfunctie 
In de eerste statuten van Opbouw Drenthe vinden we als doelstelling om
schreven: 'de bevordering van den cultureelen, hygiënischen en economi
schen opbouw der provincie Drenthe'6, 
De juridische vorm was die van een vereniging met leden, Wat de be-
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stuurssamenstelling betreft vermeldden de ' 
wa~rd~o: vastgelegd werd dat rïks- en r .sr~tuten enk~le bepalIngen, 
euiier mItlatief in ziJ'n versch'll) diP ovmclaie overheId en het parti-

, ' 1 en e evensbesch I"k 
rIChtlOgen hierip vertegenwoord' d d' d " ouwe IJ e en politieke 
, Ig Ien en te zIJn 'h tb" 

gmgsvorm, met een uit en door d I d ' ,e geen IJ de vereni-
e e en te kIezen best d ' 

gegarandeerd zou zij' n Uit de 0 h'" uur, zon er meer met 
, 'msc nJvmg van de " 

gmg haar doel zou trachten te bereiken blïkt d WIjZe waarop de vereni-
bevorderen van activiteiten d" d J at men vooral dacht aan het 

" , Ie, m mo erne termen 
en welZIjn zouden verhogen act' 't' d' samengevat, welvaart 

, , lVI eIten Ie doo d ' 
samenlevmg reeds bestaande f ',r an ere, m de Drentse 

o nog op te nchte " 
zouden worden, De verenigI'ng 'h I n, organIsatIes uitgevoerd 

, zou e pend' optr d' b ' " 
armoede echter 'door bemiddel' deen, IJ voorkomende 

, lOg er naar haar d I f 
regeenng daarvoor geschikte organen', oor ee 0 naar dat der 

Toch was er ook wel enige ruimte d ' , 
Drenthe zelf. VOor Irect UItvoerend werk van Opbouw 

/.4, Eerste werkzaamheden 

Een boeiende en intrigerende vraa bidt " , 
1924-1927 op grond van de d I gil') altijd hoe het bestuur m de jaren 
I oe ste lOg en de fu f h " , 

a gemene termen vervatte wel " bi' nc leomsc nJvmg het in 
zIjns e eld omg t h ' 

van werkzaamheden Veel d eze eeft m een programma 
, woor en heeft m h ' 

gemaakt, want alles gebeurde' en Ie rover zeker niet vuil 
., m een zeer snel te 

hJ ke vanzelfsprekendheid 7, mpo en met een betrekke-

Vast staat echter dat er in 1927 ' h ' 
d' , m et Jaar waar' J ' a ~unct-secretaris benoemd d' m mr. ,Cramer tot 

wer ,en m de da I ' 
door Opbouw Drenthe reeds " arop vo gende Jaren tot 1930 

een vnj omvangr"k I' , , 
gebracht werd, Deze activ't 't I IJ aanta actIvIteIten op gang 
d "lel en agen overeenk ' 
nevoudIg terrein: economisch sociaal h ""OmstIg de doelstelling op 

Zo waren er op economisch t " - ygIenIsch en sociaal-cultureel. 
d ' errem maatregelen g van e tumbouw als arb 'd " enomen tot bevordering 

, ' el slOtenslef bedrïf I N' 
een tumbouwvoorbeeldb d "f' ~,n Ieuw Amsterdam werd 
gericht. Ook werd vanuit eOpn

b
J gestDlcht en een lagere tuinbouwschool op-

' d ' ouw renthe med k 
10 ustnevestiging en aan b d' egewer t aan pogingen tot 
1.0' evor enng va • , , 
Ul:Idskrachten uit het veeng b' d ,n emIgratIe van overtollige ar-
e Z ' e Ie naar Emdhove (Ph 'I' 
n Uld Limburg (mijnstreek), n I IpS), Twente (textiel) 
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Op sociaal-hygiënisch terrein werd een districts-schoolartsendienst in het 
leven geroepen en bij Opbouw Drenthe ondergebracht. In samenwerking 
met het Groene Kruis werden consultatiebureaux voor zuigelingen en an
dere maatregelen ter bevordering van de hygiëne van moeder en kind in het 
veengebied van Zuid-Oost Drenthe belangrijk uitgebreid en aangepast aan 
de moeilijkheden en mogelijkheden ter plaatse. 
Op sociaal-cultureel terrein bestonden de eerste werkzaamheden van Op
bouw Drenthe uit 'buurthuiswerk'. Op het eind van de jaren twintig waren 
er vijf buurthuizen in de veenstreken en één in het nieuwe ontginningsdorp 
Witteveen tot stand gekomen. Hierin werd een heel programma van werk
zaamheden opgezet, onder leiding van in de gebouwen wónènde maat
schappelijk werksters. In de begintijd trof men hier aan: een consultatie
bureau voor zuigelingen, moedercursussen, een kindercrèche, noodzakelijk 
geacht omdat, wanneer de oudere leden van het gezin in het veen werkten, 
de kleinsten Of onverzorgd thuis achter bleven Of 'opgepast' werden door 
kinderen, die daarvoor de school verzuimden. Voor de schoolgaande en 
rijpere jeugd waren er clubs, voor de meisjes en vrouwen kook- en naailes
sen, verder bibliotheek- en cursuswerk, kortom allerlei activiteiten, die toen 
op het gebied van 'Jeugd- en Volksontwikkelingswerk' gangbaar waren. 
Ook bestond er in de eerste jaren in de buurthuizen een dienstbodenoplei
ding met de bedoeling meisjes uit het veengebied op te leiden voor een 
betrekking als dienstbode elders in het land - een onderneming die tot 
mislukking gedoemd was. De buurthuisgebouwen waren sober van opzet, 
drie ervan waren barakken, die in de oorlog 1914-1918 bij de grensbewaking 
hadden dienst gedaan. 
Hoe werden deze zaken nu in de beginperiode gefinancierd? Opvallend is 
dat noch de betrokken gemeenten, noch het provinciaal bestuur bij de 
financiering een rol speelden. De gemeenten waren zelf noodlijdend en het 
provinciaal bestuur van Drenthe beschikte ook niet over voldoende finan
ciële middelen om een dergelijk ruim opgezet ontwikkelingsplan van de 
grond te helpen. De financiën kwamen voornamelijk van de rijksoverheid. 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Sociale Zaken bestond nog 
niet en C.R.M. helemaal nog niet). Er werd ook veel geld ingezameld bij 
particulieren waarvoor mT. Cramer zelfs een millioenairsboekje aanhield! 
In 1927 werd ook de eerste Drenthe-film gemaakt, waarmee men zowel in 
als buiten Drenthe belangstelling voor het gewest trachtte te wekken. De 
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werkzaamheden van Opbouw D th . d . 
voorS. ren e In e buurthUizen komen hierin 

Alles met elkaar ontstond in enkele . . 
activiteiten. Opvallend is de snelle ~~.~en een grot~ ve:scheld~~hei~ van 
omgezet konden worden" J e, wa~rop In dIe tIJd InItIatIeven 

In concrete voorzIenIngen DI' 

;;;a~~c;l~e~i~'~~e~~:~:~~~e:e~:: co~ troleren~e i n~tel~i~::~~:v:~~o;e~ 
aan de materiële voorzieninge~. er en nog Olet zulke hoge eisen gesteld 

De werkers van hef eerste Uur 

De hierboven aangegeven activiteiten werden door . . 
waren deze werkers van het eerste uur? mensen Uitgevoerd. WIe 

In de eerste plaats de bestuurs- en co '. ld" . . mmlssle e en ZIJ ware h td ' . h 
beglll Ideeën omzetten in werkprogra ' 0' n e Ie In et 

mma s. ver velen van h " 
gegevens meer te achterhalen. Enkelen k '. en.zlJn geen 

d unnen nog In hennnenng op e 
roepen wor en, zoals de voorzitter e . 't' . f g -

n lOl latle nemer mr J T L' h 
Homan, een aristocratisch figuur van liberal h ' ' " . Int orst 
stijl , dan de twee gedeputeerden Brok S hen UIze, een bestuurder oude 
op het Drentse zand vurig S D A P en c u~rmans. K. Brok, kleine boer 
winteravonden zelf op' pad me~ d'e D' .-ert'hstefirl economisch ingesteld, op 

. ren e- I m Schuurma . M 
woonachtIg, overtuigd calvinist de AR ' . ns, In eppel 
. , '. vertegenwoordIgend 

dlg representant van het orthodox christelijke volksdeel D ~n een waar-
hebben door hun gezag en het vertrouwen dat zij in de' eze ne mannen 
Opbouw Drenthe door de eerste Tl ' proVInCIe genoten, 
Zij werden biJ'gestaan d moel 1] .e Jaren heen geloodst. 

oor een aantal op ve h"ll d . 
deskundige bestuursleden waa h' rsc I en e terreInen specifiek 

. , rvan er Ier twee geno d 
de Inspecteur voor de volksgezondh 'd d A em moeten worden: 
Boerma, de oprichtster van het ee~:te r. . Tu~tler en mevrouw Bähler
Paterswolde stond Het wa dorpshUIS In Nederland, dat in 
be . s mevrouw Bähler-Boe 9 d' '" 

eld had van de sociaal-culturel ". . rma, Ie een dUIdelIjk 
konden worden. e actIVIteIten, dIe In een buurthuis gedaan 

Toen er VOor het werk in de buurthuizen 
zag dr. Tuntler hiervoor het liefst "k mensen gezocht moesten worden, 
vrouw Bähler pleitte voor maatsch WIJ ~~~pleeg~ ters aangesteld, maar me
FVormd waren en in esteld . appe IJ werksters 10,. die meer all-round 
vrouw Bähler kereeg h g . op Jeugd- en volksontwIkkelingswerk. Me-

aar ZIn en van haar IS de uitspraak bewaard gebleven 

137 



. , oesten zijn niet vanwege de 'bescha
dat het 'meisjes van goeden hUdlze m t oveel hoefden te verdienen! Zo 

,. I d maar omdat Ie me z 
vende mv oe , . . t Id ongetwijfeld allen van goeden 
werden er inderdaad 'meisjes aahng

l 
es e , maatschappelijk werk, andere 

. pgeleid aan sc 0 en voor . 
huize, sommige 0 . leidingen Zij· waren het die de 

I . d· of met andersoortige op . 
zonder op el mg .. t hul vaardigheid paarden aan een 
echte pioniersarbeid vernchtten enigkro e ~onder zij· niet alleen werkten, 

I·d . ·t et de veenbevo mg, waa 
sterke so I antel m . k·· omfortabele omstandigheden. 

r ·k I fden m vaa welmg c 
maar ook dage IJ s ee II aal vrouwen voor de algemene 

d kers van het eerste uur a em ' .. . 
Waren eze wer d. J Cramer, een jonge Junst uit 
leiding werd een man benoem . mr. . . . 

Utrecht
ll

. d· taris (zeker een understatement 
1927 toen hij a Junct-secre 

Hij was van, . ') 0 bouw Drenthe werd, tot 1951 
voor zijn veelomvattende funct1~. vldan ~r het hoogste ambt in de pro-

.. h d· cteurschap verwlsse e vo .. .. 
toen hiJ et He D h T lloze plannen en initiatieven zIJn 
vincie wel de ziel van Opbouw rent e. a 
in die jaren aan zijn brein ontsproten. 

. .. b I·d buiging in het sociaal-culturele 
1.5 . Bezwaren en moeilijkheden, e el som 

werk . . dit tot stand gekomen werkzaam-
h .. plreerde begm en e v 0 

Ondanks et gems Dh · n de eerste J. aren zeker niet over 
. h t ad van Opbouw rent el .. 

heden gmg e p d rwinnen Zowel kerkelijke als 
E rote weerstan en te ove· . . ... 

rozen. r waren g I· ·k overheden hadden pnnclplele 
.. . saties als gemeente Ij e 

particuliere orgam, D the' Sommigen vreesden concur-
d b en tegen Opbouw ren . 

en an ere ezwar d De ervaringen met het 'neu tra-
. d elden zich tekort ge aan. 

rentIe, an eren vo h r·k sterk gedifferentieerde veen-
Ie' buurthuiswerk in de levensbesc ouwe Ij het licht Zij kwamen kort 
streken brachten vele van deze bezwaren aan . 

samengevat op het volgende .neer:. t be in te veel van boven en van 
_ Het feit , dat het buurthUiswerk m h.~ g I· zonder dat deze 

, . d plaatselijke samen evmg, 
buiten af 'gedropt was m e f h· or verantwoordelijkheid droeg. 
hierin enige zeggenschap had? h le:~~aal_culturele werk bleek in zijn zgn. 
_ Het in de buurthUizen vernc te h I· ·ke achtergron-

. I . I - en wereldbesc ouwe Ij . 
neutraliteit toch met aller el ~vens d h t c1ubwerk de lectuurvoofZle-
den verweven te zijn, zoals de mhou van . e men~d samengesteld als 
ning, de zondagsrust, toneel en d~ns , .. waar~ een g:tellen omdat over deze 
Opbouw Drenthe moeilijk beleidslijnen on op , 
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zaken door de bestuursleden van verschillende richting verschillend ge
dacht werd. 
_ Het door Opbouw Drenthe in de buurthuizen verrichte sociaal-culturele 
werk, door ove rheidssubsidie relatief goed geoutilleerd (gebouwen, ge
schooide krachten , moderne hulpmiddelen), stak schril af tegen de eigen 
pogingen van de bevolking tot jeugdwerk en verenigingsleven. Het werk 
van Opbouw Drenthe kwam hiermede ongewild in een concurrentie-positie 
en inplaats van stimulerend op de zelfwerkzaamheid van de bevolking te 
werken , dreigde deze verlamd te worden . Men hoefde zelf niets te organi
seren want Opbouw Drenthe deed dat wel. 
_ Alle beschikbare gelden kwamen slechts enkele streken, waar buurthui
zen gevestigd waren , ten goede. Verreweg het grootste deel van Zuid-Oost 
Drenthe viel daardoor buiten de reikwijdte van Opbouw Drenthe, om niet 
te spreken van de rest van de provincie . 
Het was vooral aan mr. Cramer te danken dat deze bezwaren, die tot een 
zekere onvrede met het werk zoals het reilde en zeilde leidden, onderkend 
werden en dat er omstreeks 1929 een 'Copernicaanse omwenteling' in het 
sociaal-culturele beleid van Opbouw Drenthe tot stand kwam, waardoor de 
bezwaren opgeheven konden worden en Opbouw Drenthe de haar toege
dachte taak beter zou kunnen vervullen. 
Het voornaamste uitgangspunt voor het gewijzigde beleid was het volgen
de: het beginsel van de geestelijke vrijheid werd het grondprincipe van 
Opbouw Drenthe. Dit betekende de erkenning van de geestelijke verschei
denheid van het volksleven en de eerbiediging van het recht van iedere 
geestelijke groepering om volgens eigen overtuiging te leven en te werken. 
Dit betekende ook, dat het kerkelijk en particulier initiatief in al zijn 
schakeringen, op basis van vrijwilligheid, gebruik zou moeten kunnen ma
ken van de diensten van Opbouw Drenthe. 
Alleen, wanneer er volledige overeenstemming bestond tussen de verschil
lende groeperingen van het kerkelijk en particulier initiatief zou Opbouw 
Drenthe, en dan meestal op een desbetreffend verzoek, zelf uitvoerende 
taken ter hand nemen. Opbouw Drenthe kwam nu, als semi-overheidsor
gaan, zuiver tegenover de geestelijke en maatschappelijke stromingen te 
taan en op deze basis bleek samenwerking me't alle levensbeschouwelijke 

groeperingen mogelijk. Als gevolg van deze .duidelijke plaatsbepaling on
derging het sociaal-culturele beleid de volgende wijzigingen: • 

139 



_ Opbouw Drenthe zou op plaatselijk niveau als regel niet zélf uitvoerend 
sociaal-cultureel werk meer doen (zoals het buurthuiswerk), ~aar hulp en 
service gaan verlenen aan de eigen organisaties van plaatsehjke samenle-

vingen, opdat deze hun werk beter zouden kunnen .doen. ." 
_ De verschillende levensbeschouwelijke groepenngen zouden m gelijke 
mate van de diensten van Opbouw Drenthe moeten kunnen profiteren en In 

de eigen richting en naar eigen wens voortgeholpen kunnen worden. 
_ Opbouw Drenthe zou als provinciaal ?rgaan, gebaseerd, op samenwer
king van alle geestelijke en maatschappehjke groepenngen en de overheid, 
haar werk over de gehele provincie Drenthe moeten spreld~n .. 

Deze beleidsombuiging betekende het einde van het buu:thuiswerk en het 

b
. een ontwikkeling in de richting van een servlce-mstItuut. Met egm van ., . d .. 

uitzondering van het kleuteronderwijs en het mj.verheldson erwljs voor 
meisjes, twee afdelingen die reeds in de. ja~en twmtIg tot ~tand kwamen, 
voltrok deze reorganisatie van het werk zich m de pren dertig, zodat hierop 

in het volgende hoofdstuk nader ingegaan zal worden. 

11. VAN BUURTHUISWERK IN DE VENEN TOT PROVINCIALE DIENSTEN 1930-1950 

In de jaren dertig veranderden, als gevolg van de beleidsombuiging op het 
eind van de jaren twintig, de werkzaamheden van Opbouw I?renthe op 
sociaal-cultureel terrein in alle onderdelen. De gehele provmcle werd 
werkgebied. Maar ook buiten Opbouw Drenthe was de wereld aan hel 
veranderen, zodat de jaren dertig weer een geheel andere achtergrond voor 

het werk vormden dan de jaren twintig. 

n.l. De jaren dertig - economische crisis . 
Het me~st op de voorgrond tredende kenmerk van. de jaren dertIg was de 
economische wereldcrisis. De beurskrach van 1929 m New York leidde een 
reeks van gebeurtenissen in, die overal in de wereld en dus ook In de 

provincie Drenthe hun weerslag hadden. 
Niet langer was alléén het veengebied van Zuid-Oost Drenthe een econo-
misch noodgebied. Het kleine boerenbedrijf op de zandgronden, dal 10 

normale tijden economisch reeds tot een grens bestaan leid?e, kon ~et de 
geweldige prijsdalingen van alle agrarische produkten met meer In de 
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allereerste levensbehoeften van het gezin voorzien. Werkloosheid en ont
bering waren overal aanwezig. De gemeentebesturen waren zelf noodlij
dend hetgeen betekende dat ze practisch niets konden doen tot verlichting 
van de nood. Werkverschaffing en steunverlening geschiedden met mini
male bedrag~n. Er was nu niet langer sprake van een min of meer geïsoleerd 
noodge?led m de venen, maar van een spreiding van nood over de gehele 
provI~cle Drenthe. Ook hierom kon Opbouw Drenthe niet langer uitslui
tend m het veengebied blijven werken. Voorzieningen die daar tot stand 
gekomen waren. bleken in andere delen van de provincie evenzeer nodig. 
De nood bleef met alleen tot het economisch terrein beperkt, zij ging - hoe 
kon het anders? - gepaard met een geestelijke depressie, met gevoelens van 
uitzichtloosheid, die onder een deel der agrarische bevolking van Drenthe 
de bo~em ~.ereldden voor nationaal-socialistische sympathiën. 
Tegelijkertl~? kan geze~d worden dat de jaren dertig een bloeiperiode van 
het plaatselIjke veremgmgsleven betekenden. In deze jaren leidden jeugd
veremgmgen van allerlei kleur en richting op het Drentse platteland een 
florissa~~ bestaan, de eerste vrouwenverenigingen werden opgericht en met 
enthousiasme be~roet. In de jaren dertig werd zo het bewijs geleverd dat 
ook met een mm.lmum aan financi~le middelen en onder de bedreigingen 
van een economische cnsls het sociaal-culturele leven, zij het in alle een
voud, tot bloei kon komen. Het was misschien juist het gebrek aan materiële 
zaken, dat d~ mensen creatief maakte en vindingrijk, waarbij men enorm 
veel voldoemng en plezier wist te putten uit weinig kostbare vormen van 
vrijetijdsbesteding en ontspanning. 

1\.2. Van buurthuiswerk tot provinciale diensten 
~anneer .het sociaal-culturele werk van Opbouw Drenthe gedurende de 
Jaren dertIg s~mengevat wordt als een ontwikkeling van buurthuiswerk tot 
proVInCiale diensten, geldt dit in de meest letterlijke zin van het woord. Men 
beeft namelijk bepaalde activiteiten van het buurthuiswerk als het ware uit 
b~t ~uurthuis-gebo.uw gelicht en zo georganiseerd dat ze overal in de pro
VinCie, onafhankelijk van een buurthuis als gebouw, uitgevoerd konden 
worden. 
Zo ontstond reeds op het eind van de jaren twintig uit de kindercrèche in het 
~~rthuis de dienst der kleuterscholen. Het streven was nu zoveel mogelijk 
biJ Iedere lagere school een kleuterschool op te richten, waarvflor Opbouw 
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Drenthe, geheel uit particuliere middelen, subsidiëerde met de helft van de 
stichtingskosten terwijl de plaatselijke bevolking zelf de andere helft bij
eenbracht. Opbouw Drenthe stelde een op het gebied van het kleuteron_ 
derwijs bevoegde kracht aan als inspectrice , die tot taak had de plaatselijke 
besturen bij de oprichting te adviseren en zorg te dragen, dat de schooltjes 
voldeden aan bepaalde sociaal-pedagogische en sociaal-hygiënische eisen, 
die subsidievoorwaarden betekenden. Ook had deze inspectrice de leiding 
van de door Opbouw Drenthe gestichte opleidingscursus voor kleuterleid_ 
sters. De schooltjes werden namelijk geleid door meisjes uit de dorpen die, 
eerst nog onbevoegd, in staat gesteld werden al werkende het officiële 
diploma van kleuterleidster te behalen. Zowel het openbaar'als het bijzon
der onderwijs maakten van deze diensten gebruik, de opleiding leidde naar 
keuze voor het algemene of voor het (protestants-) christelijke examen op. 
Uit de naai- en kooklessen in de buurthuizen kwam ook reeds in de jaren 
twintig het nijverheidsonderwijs voor meisjes voort. Met medewerking van 
de inspectie voor het Nijverheidsonderwijs werden deze lessen voortaan 
gegeven in de vorm van zgn. ambulante landbouwhuishoud-cursussen, 
waarvoor bij Opbouw Drenthe bevoegde leerkrachten aangesteld werden. 
De leerstof van deze cursussen was aangepast aan het milieu van veen- en 
landarbeidersgezinnen en daardoor verschillend van het landbouwhuis
houdonderwijs, zoals dit op de toen reeds bestaande, voornamelijk door 
boerendochters bezochte, scholen en cursussen van de landbouworganisa
ties gegeven werd12. Deze cursussen werden op allerlei plaatsen in Dre nthe 
gegeven, in jeugd- en kerkgebouwen, in schoollokalen en cafés. Zij werden 
op de gebruikelijke wijze als nijverheidsonderwijs door rijk en gemeente 
gefinancierd. 

Voor vrouwen kwam in de jaren dertig de Huishoudelijke Voorlichting tot 
stand als onderdeel van een landelijke organisatie: de Stichting voor Huis
houdelijke Voorlichting ten Plattelande, een uitloper van de landbouwcri· 
sismaatregelen ten behoeve van de kleine boen;n. In Drenthe bracht de 
landelijke Stichting haar werk onder bij Opbouw Drenthe. 
Toen op het eind van de jaren dertig door Opbouw Drenthe in alle Drentse 
gemeenten een onderzoek ingesteld werd naar de toestand van kleding en 
dekking in Drentse gezinnen en daarbij ontstellende tekorten aan het licht 
kwamen, werd door middel van de dienst Huishoudelijke Voorlichting een 
'deken-actie' op touw gezet, waarin doo'r de vrouwen zelf op cursussen 

142 

I~.OOO gestikte dekens gemaakt werden. 
UIt het club werk in de buurthuize k 
Ontwikkelingswerk voort. In plaats v~n Z:;f~lu~et /ns~ituut. Voor JeuRd- en 
trokken de , nu qp jeugd- en ontwikkelin s te lelden In een buurthuis, 
van Opbouw Drenthe de ' . gswerk gespeCIalIseerde, werksters 

proVIncIe rond om Jeugdl 'd .. 
cursussen te geven aan plaatselijke 00 '11' el ers-. en veremglngs-

werk dede? Ook verschafte het Ins~r:~:: ~TI:r~;~~~t~n , ?~~ ~et eigenlijke 
nalen, dIe In de dorpen niet te krIii f pml e en en mate-

. . Jgen waren 0 te kostba d ' 
organIsatIe zelf aangeschaft te w d I ar om oor Iedere 

· . or en, zoa s handarb 'd . I 
prOJectIe-apparaat, costumes voor ti ' . el . matenaa, een 
neelstukken en voordrachten boeke onee

h
, eednl.uItleenbIblIotheek van to-

. ' n en an eldIngen 0 d't . 
UIt het maatschappelijk werk dat va 't db' P I terreIn. · . , nUl e uurthUlze . d 
gevmg werd gedaan ontstond het B n In e naaste om-

ureau Voor Jeugdzor M h 00 

Werk, dat eveneens over de gehele pr . . ? en aatsc appelIJk 
Drenthe 3 à 4 op dit gebied deskundi ~v;~~~ werkte. ~Iervoor had .OP?OUW 
die districtsgewiize in de D g schappelIjk werksters In dIenst, 

J rentse gemeenten sam k . 
opgerichte plaatseliJ'ke comm' . . enwer ten met hIertoe 

ISSIes voor Jeugdzo " 
werk. Deze commissies waren same . rg en maatschappelIjk 
richting, goed op de hoogte t d ngesteld UIt p.ersonen van verschillende 

· me e toestanden In de g . 
nodIg was. De commissie fungeerde als '00 'e' , eZInnen waar hu~p 
de plaatselijke samenleving waar dg. n oor Voor noodgevallen In 

, voor an In samen k' 
roepskracht van Opbouw Drenthe I' wer Ing met de be-
sluiting op dit werk bestond ' d' oP.odssIngen gezocht worden. In aan-

In Ie tIJ ook de zg 'b' d' , 
mogelijkheid tot plaatsing van 0 d D . n. uIten lenst, een 

u ere rentse Jonge . . . 
een of andere reden thuis in het gezl' ' Iookh ns en meISJes, dIe om 

. . n moel IJ eden gav " I 
gezInnen' In de achterhoek van Gelderland. en, In p eegwerk-
Toen m het jaar 1939 de Tweede Wereld . 
gIng ook in Nederland sterk Id oorlo~ UItbrak en de oorlogsdrei-

' . . gevoe werd - In D th 
mIlItaIre grens bewaking en h t b re~ e vooral door de 
bruggen - kwam als nieuwe t:k v~~~en van.verspernngen bij wegen en 
nisa tie VOor Vrouwelijke H I /. lenst bIJ Opbouw Drenthe de orga
meenteliJ'ke comité's b' est udPve~ enmg tot stand, een samenstel van ge-

aan e UIt vertegenwo d' 
o~ganisaties , onder voorzittersscha or Igsters van de vrouwen-
VInciaal niveau werd ee " p van de burgemeestersvrouw. Op pro-

. . n comlte van dezelfd ' I . 
leIdIng van de echtgenote van de' e. samenste IIng gevormd op.der 
was, door middel van deze co \ ,?~mISSans der Koningin. De bedoeling 

mI e s e georgamseerde vrouw,enwereld in 
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Drenthe snel te kunnen mobiliseren om hulp te verlenen wanneer en waar 
de omstandigheden dit nodig zouden maken. 
De hierboven aangegeven vijf diensten, waarover in de N .D.V. jaargang 
195913 uitvoeriger geschreven is, hadden met elkaar gemeen dat ze elk een 
bepaalde duidelijk omlijnde voorziening betekenden, die in een sterk ge
voelde behoefte van het Drentse platteland van die jaren voorzag. De 
functionarissen van Opbouw Drenthe kregen dus geheel andere taken. Hun 
arbeidsveld werd de gehele provincie, ze waren niet langer manusje van 
alles, maar deskundig op een bepaald terrein. 
Andere door de tijdsomstandigheden ontstane activiteiten van Opbouw 
Drenthe waren: ontwikkelingswerk in de vorm van'cursussen voor jeugdige 
werklozen door middel van het Instituut voor Jeugd- en Ontwikkelings_ 
werk, en de bouw van een jeugdherberg door jeugdige werklozen in sa
menwerking met de ambachtsschool in Emmen . 
Het werk op economisch en sociaal-hygiënisch gebied ging in de eerste helft 
van de jaren dertig gewoon door volgens het patroon van de jaren twintig. 
Langzamerhand echter kwamen er voor de inmiddels tot directeur bevor
derde adjunct-secretaris van Opbouw Drenthe andere taken bij, die als 
voorlopers beschouwd kunnen worden voor het werk van later tot stand 
komende provinciale diensten en instellingen. Zo werd door hem op ver
schillende terreinen onderzoek gedaan en gerapporteerd, soms op verzoek 
van het College van Gedeputeerde Staten, soms op eigen initiatief. 

Aan het eind van de jaren dertig was het werk van Opbouw Dren'the in 
velerlei vorm doorgedrongen tot in alle uithoeken van de provincie. De 
omzetting van het sociaal-culturele werk van buurthuiswerk in de venen tot 
provinciale diensten (een omzetting, zich zich grotendeels binnen het beo 
schikbare budget van ± f 33.000,- per jaar voltrok) betekende, dat er een 
verschuiving plaats vond van directe hulpverlening aan mensen in nood 
naar service- en dienstverlening aan plaatselijke leiders en vrijwilligers, die 
het uitvoerende werk deden. Hierbij werd waar mogelijk door verschillende 
levensbeschouwelijke groeperingen samengewerkt (zoals in het Nij ver
heidsonderwijs, de Huishoudelijke Voorlichting, de Vrouwelijke Hulpver
lening, het Bureau Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk) maar waar op 
principiële gronden door de plaatselijke groeperingen iln levensbeschouwe· 
lijk gescheiden organisaties werd gewerkt bestond de mogelijkheid dat 
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O b
ouw Drenthe Stationsstraa t 11 , Assen , sinds 1946. 

Gebouw P , 

iedere groepering in eigen richting verder geholpen werd, veelal door 
functionarissen van Opbouw Drenthe, die deze richting zelf toegedaan 
waren Ueugdwerk, vrouwenverenigingen, zondagscholen etc.). Het Insti
tuut voor Jeugd- len Ontwikkelingswerk , het Bureau Jeugdzorg en Maat
schappelijk Werk en de Vrouwelijke Hulpverlening waren in de jaren dertig 
gehuisvest in een schoollokaal aan de Oostersingel te Assen. Op het eind 
van de jaren dertig werd Opbouw Drenthe in den lande ook meer en meer 
bekend. De directeur werd in allerlei kringen uitgenodigd om over het werk 
te vertellen. In de provincies Groningen en Gelderland werden in navolging 
soortgelijke organisaties opgericht. In Gelderland volgens de nieuwe be
leidsopvattingen, in Groningen nog in de oude vorm van buurthuiswerk. 

liJ. Bezelling, afbraak, noodvoorzieningen en herstel, de jaren veertig 
Bij de inval van de Dui tsers op 10 mei 1940 stelde Opbouw Drenthe zich ten 
dienste van het Provinciale Rode Kruis te Assen. Het bureau (twee kamers 
aan de Torenlaan!) werd tijdelijk als hoofdkantoor afgestaan en de mede
werkers van Opbouw Drenthe hielpen bij allerlei Rode Kruisactiviteiten. 

a de capitulatie reisde mr. Cramer naar het door bombardementen zwaar 
getroffen Rotterdam om Drentse hulp aan te bieden . Ten gevolge hiervan 
kwamen grote transporten Rotterdamse kinderen naar pleeggezinnen in 
Drenthe . De Vrouwelijke Hulpverlening verzorgde in samenwerking met 
funct ionarissen van Opbouw Drenthe deze kinderuitzending, die behalve 
organisatorische ook sociaal-hygiënische en sociaal-pedagogische proble
men meebracht. 

og tot augustus 1942 kon het gewone werk van Opbouw Drenthe op vrij 
normale wijze blijven doorgaan, al waren er wel problemen. In augustus 
1942 echter ontving men van de bezettingsautoriteiten het bericht dat Op
bouw Drenthe voortaan volgens nationaal-socialistische beginselen gere
geerd zou worden en dat hiertoe een gemachtigde, een N .S.B.-figuur uit de 
provincie, aan het bestuur van Opbouw Drenthe toegevoegd werd . Dit was 
voor het bestuur van Opbouw Drenthe het teken om af te treden en voor de 
functionarissen om het werk neer te leggen. Toen daarop volgend het bevel 
het werk direct te hervatten vergezeld ging van de 'bedreiging anders ingezet 
Ie worden voor de Arbeitseinsatz in Duitse fabrieken, betekende dit voor de 
functionarissen: weg wezen en onderduiken. 
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"d d Opbouw Drenthe . . ie Drenthe bevf1J wer , was . 
In apnl1945 toen de provmc.. I hts enkele functionanssen en een 
onmiddellijk weer present, ZIJ het met s ec P J Duinkerken, hoofd ener 

. 14 ' de persoon van .' 
waarnemend dIrecteur m later lid van Gedeputeerde Staten. In 
school te Emmercompascuum en h or grote moeilijkheden : vooral 

... . d Opbouw Drent e vo 
matenele zm ston kt n de eerste dagen het werk 
gebrek aan huisve.~tingI5 en vervoer maa e 

praktisch onmogelIJk. h t Mlitair Gezag ten behoeve van de 
Hierin kwam snel verandering toen de dl p Opbouw Drenthe. Eén der 

d ' n beroep ee 0 
' Bijzondere Jeug zorg ee . ' . d kwam een auto , een vleugel van 

. . 16 rd gemllItaflseer , er . k 
funct!On~nssen . we ., .. er beschikking gesteld als bureau en zo on 
het provmclehUls werd tIjdelIjk ~ ' d' b . nen bestaande uit de zorg voor 

d k de bevflJ mg egm , . . 
het eerste noo wer na.. d NSB -ouders uit andere provmcles. 
+ 2.000 kinderen van gemterneerhe

d 
' .' D' renthe bevonden. Er moesten 

- . d I standlg e en m .. 
die zIch door e oor ogsom .' rl'cht worden wat bIJ de totale 

.. d k ' dertehUIzen mge ' 
op korte termIjn noo - m b k an textiel zeep en voedsel geen 
ontreddering van die dagen en het ge re a ' 

kleinigheid was. d dwerkzaamheden bij . Landelijke 
" d k men er an ere noo . . 

Na verloop van tIJ wa "d 'den of tiJ'dens de bezettmg Ille-
. . . h t rder bevnJ e ZUl 

hulporgamsatIes, m e ee ARK (Hul actie Rode Kruis) en Nederlands 
gaal voorbereId, zoals de H h EP 19den contacten met Opbouw 
. k aar Drent e. r vo 
Volksherstel, wamen n . I t Nederlands Volksherstel, dat 
Drenthe, er dreigden doublures, spec~a bmew Drenthe voorbereid was. In 
min of meer volgens het model van : l?~ terrein in Drenthe stuitte men 
andere provincies vond men een maag e IJ

d 
de naz~rg van politieke delin

o 0 bouw Drenthe. Nog weer later wer 
p p .. b D nthe ondergebracht. 

quenten bIJ Op ouw re h lle voor-oorlogse activiteiten weer op de 
Onder de hand werd getrac t a . d ' ten snel en met andere slechts 

h t met sommIge lens I 
been te brengen, e geen hll de functionarissen na de oor og 
langzaam gelukte mede omdat versc I en 

niet terug kwamen. w Drenthe in Assen het gebouw Stations
Kort na de oorlog kreeg Opbou 't vooral Zuid-Oost Drenthe 

h 'kk' I Emmen van waaruI 
straat liter besc I mg. n en ebouw toegewezen: Boslaan \35. 
bewerkt werd kreeg men ~veneens ~ g de Centrale Vereniging voor de 
In 1948 werd om verschIllende re ene.n de Stichting Opbouw Drenthe17

• 

Opbouw van Drenthe formeel omgezet m d oorlog ook 'Opbouw> 
. ' N derland waren na e In de andere provmcles van e 
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organen' tot stand gekomen naar het Drentse voorbeeld en als voortzetting 
van het tijdelijk werk van Nederlands Volksherstel. De statuten van de 
Stichting Opbouw Drenthe werden enigszins in overeenstemming gebracht 
met die van de zusterorganen. In het jaar 1948 ontving Opbouw Drenthe 
naast een rijkssubsidie van het Ministerie van Sociale Zaken voor het eerst 
ook provinciaal subsidie. Ook werd het langzamerhand mogelijk in de 
provincie Drenthe zelf uit particuliere bron gelden bijeen te brengen voor 
sociaal-culturele en sociaal-hygiënische doeleinden. De in 1947 begonnen 
en in 1976 nog steeds bestaande jaarlijkse collecte Oktobermaand-Dren
themaand, georganiseerd door de Vrouwelijke Hulpverlening, werd hier
voor het instrumentl 8 . 

In de na-oorlogse periode ontstond uit de economische commissie van 
Opbouw Drenthe het Drents Economisch Technologisch Instituut (DETI), 
als zelfstandig orgaan. Sindsdien verdween de economische opbouw als 
doelstelling uit het arbeidsveld van Opbouw Drenthe. Ook de schoolart
sendienst in Zuid-Oost Drenthe verdween uit het pakket van Opbouw 
Drenthe en werd aangesloten bij andere schoolartsendiensten in de pro
vincie. 
Op het eind van de jaren veertig was het werk van Opbouw Drenthe weer 
volledig in zijn voor-oorlogse omvang en intensiteit herleefd, nog vermeer
derd met een aantal tijdelijke nood-activiteiten. Maar er zat verandering in 
de lucht. Meer en meer bleek dat door de Tweede Wereldoorlog en alles wat 
daarop volgde, internationaal en nationaal de gehele wereld, ook Neder
land en evenzeer Drenthe aan het veranderen waren, zodat de voorzienin
gen en werkvormen op sociaal-cultureel gebied van de jaren dertig en 
veertig niet meer toereikend bleken te zijn voor de nieuwe aangebroken tijd. 
Deze veranderingen manifesteerden zich in de jaren vijftig steeds duidelij
ker en werkten bepalend in op de ontwikkeling van Opbouw Drenthe in het 
nu volgende decennium. 

Het werk en de werkers 
De mensen, die in de periode 1930-1950 aan het werk van Opbouw Drenthe 
gestalte gaven, kunnen in vergelijking met di.e van de jaren twintig, gerust 
de werkers van het tweede uur genoemd worden. Zij waren het die in eerste 
instantie de re-organisatie van het werk omstreeks 1930 uitwerkten. Enkele 
van hen begonnen hun loopbaan nog als directrice van een tfuurthuis in de 
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venen, Zij waren echter aangesteld met de wetenschap dat dit werk ZOu 
verdwijnen en dat hen in de nieuwe werkwijze bepaalde andere (meer 
gespecialiseerde) taken op provinciaal niveau wachtten, De werkers van het 
tweede uur verhuisden al gauw van het buurthuis naar Emmen of Assen om 
van daaruit de provincie in te gaan, Zij waren avond aan avond op pad om 
cursussen of lessen te geven , bijeenkomsten te organiseren of met commis
sies te vergaderen , Zij stuitten al werkende op behoeften en tekorten van de 
plaatselijke samenlevingen, die om voorzieningen vroegen en trachtten dan 
door middel van de nu bij Opbouw Drenthe voorgeschreven functies van 
adviseren, stimuleren en service verlenen, overleg en saf!1enwerking op 
plaatselijk niveau tot stand te brengen en te bevorderen dat plaatselijke 
problemen door de plaatselijke leidende figuren in verenigings-, jeugd- en 
kerkelijk leven, soms met de hulp van de gemeentelijke overheid , opgelost 
werden, 
De contacten tussen plaatselijke leiders en de medewerkers van Opbouw 
Drenthe leidden niet alleen tot hechte vriendschappen, maar ook tot kwa
liteitsverbetering van het sociaal-culturele werk en tot voorzieningen, die 
elders op het platteland van Nederland in die tijd ongekend waren, Het zijn 
ook de werkers van het tweede uur geweest, die aangevuurd door mr. 
Cramer in augustus 1942 onmiddellijk inzagen dat de geest waarin Opbouw 
Drenthe werkte ten enemale onverenigbaar was met nationaal-socialisti
sche filosofieën en praktijken, Zij legden het werk van de ene op de andere 
dag neer en aanvaardden de consequenties en onzekerheden van een on
derduikersbestaan, 

111. DRENTHE IN DE STROOMVERSNELLING, OPBOUW DRENTHE IN DE JAREN 
1950-1970 

In de jaren vijftig begon de provincie Drenthe in een ongekend snel tempo 
te veranderen, economisch en sociaal. Veranderingen allerwege, in dorp en 
stad, voor jong en oud, voor man en vrouw, bij het dagelijks werk en in de 
vrije tijd , 

IIL!. Drenthe in de stroomversnelling, economisch en sociaal 
De economische veranderingen, resulterend in industrialisatie en agrarische 
sanering vonden hun oorzaak vooral in het na-oorlogse economische beleid 
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op nationaal niveau, waarbij streven ' 
vaart voor allen en opvoerin van de n~~~ vol!e?l~e werkgelegenheid, wel-
economisch zwakke gebiede~ zoals Zp 0 ~~~~IteIt centraal s,tonden, Voor 
gelijkheden ge<ilpend De droo d' .. t~e werden bIjzondere mo-
" " ' m van e jaren tWIntig d' , 

lIJk werkelIJkheid' Z 0 D th k ' , en ertlg werd eInde-, , , ren e reeg Industne' D ' 
van het (te) kleine boerenbedr"f d ,e economIsche situatie 

Ij wer aangepakt d b d "., 
ru ilverkaveling 'nieuwe stl'J'I' e " oor e njtsvergroting, 

n UItstotIng van ov t Ir b ' 
Deze laatsten vonden in de indust ' d ' er 0 Ige ar eldskrachten, 
[n alle gemeenten verrezen nieuw

ne
- en le,~stensector een nieuw bestaan, 

delijkten snel. De welvaart nam , ehwboonwlj en, de grotere kernen verste-
, ZIC aar toe, 

EconomIsche veranderingen bracht ' I ' , en SOCIa everander' ' 
[ndustnearbeld betekende een g Id " Ingen met ZIch mee, 
anders verdeelde vrij' e tij' d Het geeregle geZInSInkomen evenals meer en 

, zIns even ondergl h' d 
er was meer geld beschikbaar vo d ng lervan e gevolgen, 

, or e eerste levensbeh ft h' , 
kledIng en voeding, De kindere I d ' oe en, UlsvestIng, 

" n vo g en In grote get I 
WIJS en de beroepskeuze-mogelïkheden na ,a e voortg~zet onder-
klimaat snel toe, In de dorpen vestJ d 'h men In het meer Industriële 

Ig en ZIC nIeuwe' , 
forensen en gepensioneerden va k t k d' Inwoners van bUItenaf, 

, a ro e jeugd weg 0 ' 
grotere plaats innemen Door d't II ' e sport gIng een 

" ,I a es veranderden k h d 
hetgel]kte patroon vanj'eugd e ' , 00 et orpsleven en 

, - n verenIgIngswerk T db" , 
van de Jaren vijftig de televisie 0 rote scha " oen aar Ij ~p het eInd 
van de jaren zestig de personena~t; 0 het al Ingang vond en In de loop 
noodzakelijkheid werd was h t P , Drentse platteland een levens
geheel opgeheven, e vroegere Isolement van de Drentse dorpen 

lII,2, Veranderingen in het sociaal-culturele beleid 
Ook het SOCIaal-culturele beleid veranderde' , " , 
op nationaal niveau en daaro I' In de Jaren VIjftIg, Het feit, dat 
, , p aans UItend op het ge I' 'k 

vInclale vlak het beleid niet 11" meente Ij e en pro-
, a een op welvaart maa k '" 

werd, betekende dat ook verb t ' ,r 00 op welZIJn gencht 
gestreefd werd Het I'n 1952 t e enng van het sociaal-culturele klimaat na-

, ot stand teko M" , 
pelijk Werk l9 speelde h' b" men Inlstene van Maatschap-
leiding van de economis~~e ~:t~~:{~lti: rol. Het streefde een sociale bege
van subsidieregelingen het tot t d k gen na. en bevorderde door middel 
VOOrzieningen Naast het s a~ h omen van nIeuwe sociaal-culturele 

, ' economlsc ontw'kk l' b ' 
SOCIaal-cultureel 'ontwikk l' b' I e Ings eleld ontstond een 

e Ingsge leden'-beleid, dat veelal <!oor verdub-
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beling van het rijkssubsidie de in deze gebieden bestaande achterstand 
trachtte op te heffen. Het ontwikkelingsgebieden-beleid, waarin uiteinde
lijk de gehele provincie Drenthe betrokken werd, was wel een enigszins 
gedecentraliseerd beleid . Er werd een provinciale commissie ingesteld, om 
plannen en aanvragen te beoordelen, te coördineren en via Gedeputeerde 
Staten bij het Ministerie van Maatschappelijk werk in te dienen. De dis
cussies over dit beleid werden dus niet alleen in Den Haag gevoerd. Op
bouw Drenthe had in deze Provinciale Plancommissie zitting en voerde het 
secretariaat. De provincie Drenthe heeft van dit beleid, waardoor zowel 
nieuwe diensten op sociaal-cultureel gebied opgezet konden worden als een 
groot aantal materiële voorzieningen zoals dorpshuizen, sp'ortaccomoda
ties, kruisgebouwen, zwembaden, bibliotheken en jeugdwerkaccomodaties 
tot stand kwamen, in ruime mate geprofiteerd . . 
In de jaren vijftig nam door uitbreiding van de sociale wetgeving, ook de 
sociale zekerheid toe. Bijzonder belangrijk was hierbij de invoeringvan de 
A.O.W., waardoor de financiële situatie van de bejaarden belangrijk ver
beterde en in de jaren zestig de invoering van de Bijstandswet. 
De overheidstaken op sociaal-cultureel terrein en niet alleen die van het 
rijk, maar ook van provincies en gemeenten namen belangrijk toe. Vele 
Drentse gemeenten namen zelf maatschappelijke werksters in dienst en 
stelden diensten of afdelingen voor sociale zaken in. Het Ministerie van 
Maatschappelijk Werk vestigde in alle provincies en dus ook in Drenthe 
provinciale bureaux, van waaruit voorlichtend, stimulerend en advisere nd 
op het particulier initiatief en op de lagere overheden ingewerkt werd. 
Echter niet alleen de taken van de overheid, maar ook die van het particulier 
initiatief breidden zich uit. Het Ministerie van Maatschappelijk Werk zag 
namelijk het uitvoerende werk op sociaal-cultureel terrein en het tot stand 
brengen van nieuwe voorzieningen op dit gebied in de eerste plaats als taak 
van het particulier en kerkelijk initiatief. Dit particulier en kerkelijk ini
tiatiefwas in Nederland op verschillende levensbeschouwelijke stromingen 
gebaseerd. Deze 'werden in hun verscheidenheid door de rijksoverheid 
erkend en door middel van subsidieregelingen financiëel in staat gesteld 
allerlei werkzaamheden op sociaal-cultureel terrein ter hand te nemen. De 
kerken speelden bij dit alles een belangrijke rol2o, Zij waren ten volle bereid 
de door de overheid grotendeels gefinancierde nieuwe taken op zich te 
nemen. Naast initiatieven van Nederlands Hervormde, Gereformeerde en 
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Rooms-Katholieke zijde ontstond voor d ' Oo 
manitas als vierde groepering. e nIet kerkelijk gebondenen Hu-

Sterk bevorderd door de beleidsli ' ndd 
gelingen van het Ministerie va JMen en

h 
e aa.rop gebaseerde subsidiere-

, n aatsc appel11k W k d .. 
van het maatschappeliJ'k werk k' D J. e~ was e verZUIling 

,00 m renthe In de Oor' 
geworden, ten verdriete overigens v 0 b Jaren VIJ lIg een feit 
reeds lang tevoren samenwerking toat nst Pd ou bW Drenthe, dat op dit terrein 

an ge racht had , 

IlIJ. Veranderingen in het arbeidsveld 
Door de hierboven geschetste ont 'kk I" 
ook in Drenthe een geheel n' WI e Ingen ontstond in Nederland en 

Oo leuwe organisat" t 
schappelijk en later ook van d les ructuur van het maat-

an ere vormen . I 
Plaatselijke en provinciale instellin en w v~n soclaa -cultureel werk. 
vloed door hun landeliJ'ke top 0 ~. erden In hun beleId sterk beïn-

. - rganlsatles Ook d Oo 
had In zekere zin een landelijke to in de V e ?emeentellJke overheid 
Gemeenten, die op allerlei terre' dP erenIgIng van Nederlandse 

. . men e gemeent b . 
en adVIes dIende, In de jaren vïfti kwa e e~turen van voorlIchting 
Drenthe dus sterk onder invlo J

d 
g m het SOCIaal-cultureel beleid in 

. e te staan van op I d lOok . 
verschIllende groeperingen bep Id bi' .. an e IJ nIveau door 
N' aa e e eldslIJnen 

aast de hIerboven geschetste ontwikkelin . 
beldsveld van het sociaal-cultu Ik' gen waardoor het gehele ar-

re e wer In Dre th k 
ren er nog andere krachten werk D nester veranderde, wa-

. zaam. oor de n I 
keiing van de sociale wetensch a-oor ogse snelle ontwik-
de gevolgen van sociale veranadPp~n ontstond meer kennis van en inzicht in 

enngen en de a ht d nood. Methoden en technl'eke c ergron en van sociale 
. n voor een doel mat" hl' 
In het maatschappelijk werk ontwikkeld 0 a Iger u pverlenIng werden 
vormen van sociale arbeid . h ( .. S~clal Case Work). NIeuwe 

.. , genc t op de ontw kk I' 
tadswIJk of streek werden I I I e Ing van buurt, dorp 

, vee a naar vo b ld' ' 
theoretisch en practisch uitgew kt or ee en UIt het buitenland 

er VOor de Ned I d 
Vorm van Groepswerk Opb k er an se samenleving, In de 
, , Ouwwer en Sam I . 

DIeuwe aanzetten in het t en eVIngsopbouw ontstonden , s reven naar wel .. 
ving verbanden. zIJn van groepen en samenle-

~ij ~et ontstaan van nieuwe behoeften en 
Zlem~.gen op sociaal-cultureel gebied bi k het °lltwerpen van nieuwe voor
zakelIJk. Ook hiervoor werden heen onde.rzoek en planning nood
praktijk gebracht. Deze land ~~t oden .en te~hnleken uitgedacht en in de 

e IJ e ontWIkkelIngen hadden hl!n weerslag 
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, deskundi heid en de financiële mogelijkhe-
ook 111 Drenthe, Toenemende k te steflen voerden tot specialisenng, die 
den deskundige krachten te wer t aantal gespecialiseerde 1I1stel
organisatorisch gestalte kregen 111 een gro~ Drenthe tot stand door middel 

d ' t 11' ngen kwamen 111 , 
lingen, Vele van eze 1I1S e I h" he Voor- en Nazorg Dienst 

h Is de Psyc latnsc 
van Opbouw Drent e, zoa I"k V Iks ezondheid) , het Medisch Op-
(later de Stichting voor de G~este lij p~at~la;ds Bibliotheek, de Provinciale 
voedkundig Bureau , de provmC1a

G
e 'I'seerd Gezins- en Wijkwerk, het 

, d' an het especla I 
Stichtmg ter bevor enng v ..' d D or deze ontwikkelingen was het 
Vormingswerk voor de BednjfSjdeUg " .ot 'ten op sociaal-cultureel gebied, 

, D th bestaan e actlVI el " , 
beeld van de m ren e , 'h het eind van de j' arèn VIjftig wel 

, d I"k I gamsatonsc, aan 
zowelmhou e Ij a s or 'd t' g en veertig Was toen Opbouw 

'I ddt van de jaren er I ' 
totaal verschil en van a d t t een beperkt aantal beroeps-

, trale oroaan a me 
Drenthe het emge cen b'" Drenthe op sociaal-cultureel 

.. '11' de proV1l1Cle 
krachten en vele vnjwIlgers, d' 'j'ftl'g en zestig werd Drenthe 

h 'kk' t nd m e jaren VI 
gebied ter besc I mg s 0 , aar levensbeschouwing en/of 

d d kt met een net van n 
langzamerhan over e "soC'laal terrein die tezamen 

, f '.. d orgamsatles op . ' 
werksoort gedlf erentleer e d' I of niet gespecialiseerde beroep -
over een zeer groot aantal desku,~l' Ige~;erk viel in die jaren in ongenade! 
krachten beschikten21 , Het vnjwi Iger 

, b" 0 b uw Drenthe 
IllA, Verandertngen 11 pOl ' ook Opbouw Drenthe niet 

d de Drentse samen evmg .. , 
Dat de snel veran eren If I het begin van de jaren VIJfllg 

, I eekt wel vanze ' n 
ongemoeid kon aten spr n die om nieuwe voorzieningen vroegen. 
waren het vooral meuwe behoefte , k k eg Op het eind van de jaren 

b D the meuwe ta en re ' , 
waardoor Op ouw ren , I' werksoort ontstaan, in de pren 

, orgmg a s meuwe 
veertig was de gezmsverz ' I afzonderlijke tak van werk-
viJ'ftig begon de bejaardenzorg zich as eenbleemgezinnen, het buurt- en 

'kk I ,de zorg voor pro , 
zaamheden te ontwi een. h I"k werk dienden zich, geSIt-

, kht I emeen maatsc appe Ij .. L 
dorpshUlswer en e a g '.. elïkheden als afzonderhjke wer~-
muleerd door nieuwe financlelehmdog jk de to~ standkoming van een zo 

A 0 bouw Drent e e taa , , 'd 
soorten aan, an P " op diverse terre1l1en In C 

I"k t van voorzlenmgen di 
verantwoord moge Ij ne d d'serend stimulerend en coör -

h b orderen oor a VI. , " 
Provincie Drent e te ev, he'ld en particulier Inllta-

t d organen van over 
nerend samen te we:ken me eh' d . n het particulier initiatief, de tw~ 
tief. Het feit, dat en de over el e taken ter hand namen, waarbij 
grondpijlers van Opbouw Drenthe, me uwe 
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hd particulier initiatief in een tot dusver voor Drenthe ongekend verzuild 
organisatiepatroon begon te werken, had vanzelfsprekend ook grote in
vloed op het functioneren van het opbouw-orgaan zelf. Vooral de instelling 
van de 'Provinciale Samenwerkingsorganen op levensbeschouwelijke 
orondslag op het gebied van het maatschappelijk werk', dus de provinciale 
/:) 

bureaux van de vier zuilen (Ned, Herv" Gereformeerd, R,K, en Humanitas) 
had ingrijpende gevolgen voor structuur en functie van Opbouw Drenthe, 
Wat de bestuurssamenstelling betreft bleef onverminderd gelden dat de 
voornaamste geestelijke en maatschappelijke stromingen vertegenwoor
digd dienden te zijn, evenals de overheid, Om representatief te zijn kon 
echter niet langer volstaan worden met de opname' van enkele door het 
bestuur zelf gekozen vertrouwenspersonen van de verschillende richtingen, 
Deze hadden zich inmiddels georganiseerd in verenigingen, stichtingen, 
bonden en raden en wensten nu zelfvertegenwoordigers aan te wijzen in het 
bestuur van Opbouw Drenthe, En zo zien we dan in de jaren vijftig de 
levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen, de vakbeweging, de land
bouworganisaties, de vrouwenverenigingen en sectoren als industrie, land
bouw. volksgezondheid, etc, gerepresenteerd worden in het Algemeen Be
stuur van Opbouw Drenthe, dat in die jaren tussen de veertig en vijftig leden 
telde, Een selectie hieruit vormde het dagelijks bestuur, waarin wel steeds 
de vier eerder vermelde provinciale samenwerkingsorganen op levensbe
schouwelijke grondslag zitting hadden, De overheden waren in het dagelijks 
bestuur, wat de rijksoverheid betreft vertegenwoordigd door het Provinciale 
Bureauhoofd van het Ministerie van eR,M, en de inspecteur van de 
Volksgezondheid , de provinciale overheid door een lid van Gedeputeerde 
Staten en de gemeentelijke overheden door een afgevaardigde van de af
deling Drenthe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Deze 
organisatorisch-structurele verandering had grote invloed op de besluit
vaardigheid van het dagelijks bestuur. Dit bestond nu niet langer uit een 
nntal individuele personen van verschillende richting uit de kringen van 
overheid en particulier initiatief tezamen gekomen om de doeleinden van 
Opbouw Drenthe te verwezenlijken, maar uit een groep van rechtstreeks 
door organisaties aangewezen representanten, Het begrip 'achterland' werd 
erg belangrijk, Voor vele zaken moesten de be~tuursleden hun 'achterlan
.ten' raadplegen, Deze waren het dan vaak niet eens zodat langdurig overleg 
lDdig was om tot een positief of negatief besluit of tot een c(}mpromis te 
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de rüvinciale samenwerkingsürga
kümen. Düür het tüt stan~. kümen ~a~ Ps er büvendien een beleidsvlak 
nen üp levensbeschüuwelIJke grün s a

d
g w

l 
a
k 

de plaatselijke samenleving, 
o b Drenthe en het grün va , 

tussen p üUW I"k rovinciaal ürgaan had een eigen ad-
gekümen. Ieder levensbeschüuwe IJ Pk' bevürderende taak binnen zijn 
viserende, stimulerende . ~n samenwer ~~g rondvlak22 , waar üük düür het 
eigen levensbeschüuwehJk de~l. van. h gc R M üver vele (subsidiabele) 

. . I B u van het Mlntstene van . . . . 
Prüvmcla e u~ea. r h f muleerd geadviseerd en begeleId 
vüürzieningen mtenslef vüürgde IC kt, ges I el gera~dpleegd vüüral düür de 

d o büuw Drenthe wer 0.0. nüg w 
wer. p .' h . d ük wel wanneer het üm samen-

emeentelijke en prüvmclale üver el ~n?. . ' 

~erking tusse~ üverheid e:~:t~~~~t~~I~~~~I:~:gl~:~e waren in het Stich-
Wat de functtes van O~b h Kürt samengevat kwamen ze neer 
, t an 1948 rUIm ümsc reven , , ' 

tmgsstatuu v erking tussen particultere mstel-
h b deren van üverleg en samenw , 

üp et evür 'I I süciaal-hygiënisch terrem en tus-
, k m üp süclaal-cu turee en 

hngen wer zaa . I an het werk dezer instellingen, het 
sen deze en de üverheid , het sttmu eren v d . het nemen van 

k' het UItbrengen van a Vlezen, 
instellen van ünderzoe I ,nge~, t de behüeften, het verlenen van 
initiatieven ter vüürzlentng m geconsta eer 

diensten, , bi f' de' aren 1950-1970 in stand maar 
Het samenstel van deze fu~cttes d

ee 
mi gJde nadruk üp het verlenen van 

chüven V lel vüür e üür 0. 
d~ accente,n vers eriüd~ 1950-1970 werd het bevürderen van üV,erleg en 
dIensten, m de p ' t tane ürganen en instellIngen en 

k ' t sen de vele nteUW ün s 
samenwer mg us b tekenis Oük "ing de ünderzoek-

d de üverheid van grütere e 't:> d 
tussen eze en.. en In de' aren vijftig werd mede hiervüor e 
functie een belangnJker rol spel ' h J steld De adviserende functie 

'I b" 0 büUw Drent e aange ' 
eerste SüCIO üüg IJ P, 'h d üral in de zin van beleidsvoor-
kreeg vastere vürmen en nteuwe I~ oUI ,vü emeenteliJ'ke üverheden over 

, d d' aan de provmcla e en g , 
bereIden e a vlezen . .' bejaardentehuizen, aanstelhng 
ünderwerpen als d?rpShUlSkvüürzle~~~~~, aan tal van instellingen op so
van maatschappelIjke wer ers, su 

ciaal-cultureel gebied, 'I erhand een veelheid van 
Het prübleem, dat üp provinciaal ntveau anhg~I~:de levensbeschouwelijke 

, d' t fes üntstaan was van versc I , 
adVIseren e ms an I f 'd especialiseerde terreInen. 
richting en üp verschillende meer ~ m~:rr:~n~n (zoals gezinsverzorging. 
bracht Opbüuw Drenthe er tüe :ü~r ez~ prübleemgezinnen, wüonwagen
bejaardenzorg, buurt- en dürps Ulswer , 
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werk etc.) provinciale commissies in het leven te roepen, waarin zitting 
hadden alle üp provinciaal niveau hierbij betrokkenen (zoals het bureau
hoofd van CRM, de directeuren van de levensbeschüuwelijke ürganen, 
maar üük de insRecteur van de vülksgezondheid, een vertegenwüürdiger 
van de P.P.D., de secretaris van de provinciale plancümmissie, een lid van 
Gedeputeerde Staten en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). 
Aan deze cümmissies werden op bepaalde terreinen düür het bestuur de 
functies van Opbüuw Drenthe gedelegeerd. Het zijn deze cümmissies ge
weest, die in de jaren vijftig en zestig zeer belangrijk werk hebben gedaan 
bij de planning, üprichting en begeleiding van nieuwe vüürzieningen. Düor 
deze commissies üntstünd er althans op prüvinciaal niveau geregeld cüntact, 
overleg en süms samenwerking tussen de verschillende instellingen en 
diensten en werd het mügelijk een gezamenlijk beleid üp te büuwen en 
gezamenlijk een zekere planning in ünderdelen vüür te bereiden. Oük 
konden hierdüür gezamenlijk üpgestelde beleidsadviezen aan de üverheden 
uitgebracht würden. Düür het werk van deze cümmissies waarvan het 
voorzitterschap düor een lid van het dagelijks bestuur en het secretariaat 
door een functiünaris van Opbüuw Drenthe vervuld werd üntstünd üp 
nieuwe werkterreinen, zoals de bejaardenzorg, een grote mate van deskun
digheid waardüür men in staat was initiatiefnemers üp plaatselijk niveau 
voor te lichten en üverheden üp verantwüürde wijze te adviseren. Al sa
menwerkend in cümmissieverband vürmde zich ünder de deelnemers een 
zekere communis üpiniü üver de wijze waarop en de de vürmen waarin 
bepaalde nieuwe vüorzieningen in de Drentse samenleving het best gerea
liseerd konden würden. Van hieruit kwam men süms als vanzelf tüt een 
gemeenschappelijke planning van bepaalde vüürzieningen. De tütstandkü
ming van een geheel nieuwe vüürziening als de Provinciale Plattelandsbi
bliotheek werd düür een cümmissie van Opbouw Drenthe zo grondig 
voorbereid, dat de eerste subsidieaanvrage bij de provincie als een hamer
stuk door de Statenvergadering ging. 
Het was voüral düür hun bijdragen aan het cümmissiewerk dat vertegen
woordigers van üverheid en particulier initiatief daadwerkelijk aan Op
bouw Drenthe medewerkten. De verschillende Gedeputeerden, die in de 
loop der jaren als lid van het dagelijks bestuur en 'als zodanig als vüürzitter 
van bepaalde provinciale cümmissies van Opbüuw Drenthe üptraden, 
werk ten zich geheel in de ünderhavige materie in. Zij raakten Vülkümen 
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" d' e in hun commissie aan de orde kwamen en 
thuis in de welzIjnssectoren, I, . 0 r het commissiewerk, waaraan 

d bi atiek van btnnen UIt. 00 , , 
kenden e pro ,em aren werd deelgenomen ontstonden tn die 
ook door provtnclale ambten " I overheid Tot op zekere hoogte 

k banden met de provtncta e . 
jaren zeer ster e .' . fk t'g uit de particuliere sector het-
kon van de commisSievoorzitters, a oms I 

zelfde gezegd worden. " k d t overigens ook wel eens minder 
I n het commisSlewer , a , . 

De re su taten va . ot aantal nieuwe voorZIeningen 
. I' erden zichtbaar In een gro 

gunsttg ver lep , w . I d h 'zen bej' aardentehuizen, de Pro-
enlevtng zoa s orps UI , 

in de Drentse sam , '11 lei vormen van al of niet gespe-
. . I PI t I ndsbibliotheek en tn a er , . 

vtnCla e at e a "d' I ning zoals geZinsverzorging. 
cialiseerde maatschappeltjke lenstver e , 

maatschappelijk werk, etc. lfsprekend ook van invloed op de 
. t 'kkelingen waren vanze . De nieuwe on WI d uit de j' aren dertig en 

· Opbouw Drenthe, stammen " 
oude diensten van . loOk root deel afgestoten, hetZIJ omdat 
veertig. Hiervan werd succes~leve J een g er konden gaan in zelfstandige 
ze achterhaald waren, hetZIJ om at ze ov 

instellingen. I ' onderdelen bij', In het begin van 
k ook weer enke e nieuwe . 

Toch wam.en er s Volksherstel de Berkenhof, vacantte- en 
de jaren VIjfttg droeg N ederl~nd 0 bouw Drenthe over23 . In de 

· n te ZUidlaren, aan P 
rusthUIS voor vrouwe 'h d l"ke Voorlichting ten Plattelande 

d ' d vanuit de HUIS ou e Ij 
jaren ertlg wer b voor ouderen'. Deze cursussen, 

t rsussen 'Meer ewegen , 
begonnen me cu. d Huishoudelijke Voorlichttng bleven 
later losgemaakt Uit het verband van e 

onder Opbouw Drenthe ressor~r~n . bi ken valt er geen duidelijke schei
Zoals uit het bovenstaande ree s IS ge etssen de j' aren vijftig en zestig. 

" . d t 'kkelingen aan te geven u , 
dingsltjn tn eon WI d door het beleid tn gang 
In de jaren vijft~g optredende t~n~:ns~~e~nzes~ig gestadig door.. Aan de 

gezette verandenngen werkten tn j "S steeds geld voor nieuwe 
' nde te komen er w'" 

welvaart scheen geen el , , ' . we organisaties in het leven te 
· . s steeds animo om meu , 

voorZlenlngen, er wa d specialisaties uit te breiden en 
roepen, de deskundigheid. te vergroten :ee~ Naast de uitvoerende werkers 
Opbouw Drenthe deed hier braaf aan· functionarissen om hel 
op plaatselijk niveau ontstond een h~l~d gro~~ ::~olmaken of te organise
werk van de eerstgenoemden te bege el ~n, d werkers directeuren en on-
ren zoals: supervisoren, consulenten, sta me e , 

derdirecteuren. 
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Ondanks alle voorspoed en snelle ontwikkeling op het sociaal-culturele 
terrein waren er toch op het eind van de jaren zestig in het welzijnsveld en 
zeker ook bij Opbouw Drenthe gevoelens van onbehagen en er rezen vragen 
zoals: waren er niet te veel organisaties ontstaan, die elkaar soms overlap
ten? Was de levensbeschouwelijke opsplitsing wel steeds zinvol en reëel? 
Wat stelde bij Opbouw Drenthe de representatie van de verschillende 
groeperingen en sectoren in het bestuur en in de commissies eigenlijk voor 
uit een oogpunt van 'democratisering vanuit het grondvlak'? Deze term 
maakte op het eind van de jaren zestig veel opgang en was door CR.M. zelfs 
als een richtlijn voor het beleid aanvaard. 
Ook in de interne organisatie van Opbouw Drenthe riep op het eind van de 
jaren zestig allerlei vragen op, Het apparaat was bij voortduring overbelast, 
er bestond behoefte aan een nieuwe werkindeling, waarbij een overzichte
lijker geheel zou ontstaan, Hiervoor werden in 1969 plannen gemaakt, die in 
de jaren zeventig tot uitvoering zouden komen. 
Tenslotte nog een enkel woord over de medewerkers van Opbouw Drenthe 
in de periode 1950-1970. Het zou een omissie betekenen wanneer onder de 
medewerkers van Opbouw Drenthe niet ook de vele bestuursleden en voor 
de leden van het dagelijks bestuur vermeld werden. Zij waren het toch maar 
die de besluitvorming tot stand brachten in vaak langdurige en soms lang
dradige vergaderingen . Het voorzitterschap van Opbouw Drenthe werd in 
deze jaren nog steeds q .q. door de Commissaris der Koningin waargeno
men: tot 1951 door mL dL R.H, Baron de Vos van Steenwijk, van 1951-1964 
door mL J. Cramer, van 1964 af door mL K.H, Gaarlandt. Als directeuren 
traden op: tot juli 1951 mL J. Cramer, van 1951 tot september 1969 J. Boer, 
van september 1969 af mL A. Hijmans. Met de medewerkers uit het tijdvak 
1950-1970 zijn we tenslotte aangekomen bij de werkers van het derde uur! 
De snelle veranderingen van de jaren vijftig vereisten in vele gevallen 
anders gerichte en anders opgeleide werkers . Op enkele uitzonderingen na 
veranderde dan ook in de jaren vijftig de gehele ploeg, waarbij opvallend 
was dat er meer mannelijke medewerkers kwamen, meer wetenschappelijk 
phoolden en minder met charismatische gaven toegeruste krachten. En
kele oude medewerkers groeiden met de verandtiringen mee. Zij volgden zo 
lIOdig nieuwe en aanvullende opleidingen en vormden niet zelden de 
braintrust bij het uitdenken en uitwerken van nieuwe werkwijzen en me
dioden in het opbouwwerk, bij 'de sociale planning en in het ~erken met 
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commissies. 'Werken' bij Opbouw Drenthe betekende in deze jaren vooral: 
vergaderen! 

IV OPBOUW DRENTHE EN HET MODERNE WELZlJNSBELElD. 1970-1976 

Omstreeks 1970 blijkt er, evenals in 1930 en 1950 weer een keerpunt te zijn 
ontstaan in het werk en in de organisatiestructuur van Opbouw Drenthe. 
Veranderingen, die ditmaal minder voortkomen uit specifieke ontwikke_ 
lingen binnen de provincie Drenthe dan uit veranderingen in de Neder_ 
landse samenleving in het algemeen en uit veranderde jnzichten in het 
welzijnsbeleid in het bijzonder. 

IV.1. Veranderingen in de Nederlandse samenleving van directe of indirwe 
betekenis voor het welzijnsbeleid 
Het reeds in het vorige hoofdstuk gesignaleerde onbehagen van de lale 
jaren zestig zette zich in de jaren zeventig voort, zich uitend in maatschap
pijkritiek, in de roep om verandering van sociale structuren, in de strijd 
tegen gevestigde belangen, in polarisering, sociale actie en in eisen van 
inspraak bij en openheid in het bestuurlijk beleid. De economische groei 
stagneerde, de werkloosheid nam verontrustende vormen aan, vooral in 
Zuid-Oost Drenthe, van ouds een economisch zorgenkind. Maar er was 
meer aan de hand. Steeds duidelijker werd dat, ondanks de vele welzij ns
voorzieningen, de moderne mens zich in zijn goed geoutilleerde samenle
ving toch heel vaak niet wèl bevond. Er ontstonden weerstanden tegen vele 
zaken, die in de jaren vijftig als begerenswaardig gezien werden. Het rap
port van de Club van Rome, hoezeer ook omstreden, opende toch de ogen 
voor het feit dat er grenzen zijn aan de natuurlijke hulpbronnen, een feit dat 
door de energie-crisis van 1973 nog eens duidelijk aan den lijve ondervon
den werd. De vervuiling van het milieu zaaide verontrusting en riep tegen
krachten op; de bureaucratie, ook in het welzijnswerk, ve roorzaakte erger
nis; de veelheid van instellingen en bureaux werkte verwarrend en ver
vreemdend. Er werd naarstig gezocht naar 'alternatieve' mogelijkheden om 
het menselijk bestaan in de moderne wereld meer leefbaar te maken. 

IV.2 De visie van CR.M. op een modern welziJnsbeleid 
Het C.R.M.-beleid droeg van de hierboven gesignaleerde verandering in de 
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samenleving ook de sporen, alleen reeds do . " 
overvloed voorbiJ' was Er moest b " d or het feIt dat de tIJd van 

. eZUIOIg en gekort dE' . 
en ook wel zelfkritiek24 op de 'wild ., . ~or en. r was kntlek 
voorbije jaren. En zo ontstonden er ~ gro~1 .v~n IOste.lhngen e~ diensten uit 
_ bij C.R. M. nieuwe inzichten e ree s 101 e late Jaren zestIg voorbereid 

. . n OIeuwe pannen vo d 
zijnsbeleId. Dit beleid was er op . hd' or een mo ern wel-

" . genc t everschIlIend b'd'" welZIjnsvoorzIeningen beter op elk f e ges u SI leerde 
aar a te stemmen t 

samenhangend geheel te komen. Dit z l.... om ot een meer 
zieningen vanuit centrale punten waar ~~t m:;e ?k zIJn w.anneer de VOor
werden. Om dit beleid gestalte te ~even d ;t ee te overzIen was, gepland 
hiertoe geëigende organen op gemeenteli ~ en m;~v~an herst.ructurenng van 
zekere gecoördineerde planning va J . P lOCI aal OIveau, waar een 

n VOOrZIenIOgen zo I ' 
den. Een en ander werd vastgelegd in h t M u moeten p aats VIO-
een aanloop betekende tot een wett 1\ zgn. ~morandum25, dat tevens 
Memorandum ging in het be in van d e. IJ e regeh~g 10 de toekomst. Dit 
het land zaaide de nod ' g e Jaren zeventIg als discussiestuk door 

, Ige onrust en bracht op z· h If 
veranderingen te weeg WiJ' be k IC ze reeds een aantal 

. per en ons tot datge . . 
van Opbouw Drenthe van direct b I ne wat voor de posItIe 

.. e ang was. In de eerst I 
belangrIJk , dat er volgens de belel'ds . . C e p aats was dan VIsIe van R M " . 
een soort ~adenstructuur moest komen. Ged ' . . op provlOcIaal OIveau 
raad, een Jeugdraad, een Sportraad ~Cht werd aan een culturele 
dienstverlening en een raad voor de ~o~~~ :~a voor de maatschappelijke 
als overkoepelende organen voo hgll ondheld. Deze raden zag men 

r versc I ende sect d' 
gehele terrein van het sociaal-culturele welzï oren, Ie tesamen het 
CR.M. 'functionele' rad Jn omvatten. De raden, door 

en genoemd zouden sam . 
centrale raad: 'het pro ' . I b en moeten werken 10 een 

VIOCIaa op ouworgaan ' " , 
vinciaal Orgaan voor Overleg Ad ' OIeuwe stIJl, ook wel Pro-
CR.M. gezien als centraal :nt vIes gen~emd. Dit orgaan werd door 
functies, zoals: onderzoek doP n van. waaruIt een aantal z.g. 'generale' 

, cumentatJe en voor!' hl' . 
bevordering van deelneming d db' IC lOg, SOCIale planning, 
tussen de betrokken instanties ~~tr e ~ev~lklOg en bevordering van overleg 
elk der sectoren of van het '. 1

1
geoe en zouden worden ten behoeve van 

SOclaa en cultureel welzijn als geheel. 

~3. D~ situatie in de provincie Drenthe • 
beleIdsvisie van C.R M neer ld' 

IYiijfeld het resultaat van ~e~' k ge ~g 10 het Memorandum, was onge-
nap stu denkwerk, echter de reë'le situatie in 
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verschillende provincies en ook in Drenthe zag er omstreeks 1970 nog wel 
wat anders uit. Er bestond toen in Drenthe al wel een Culturele Raad, 
voortgekomen uit en nauw geliëerd aan het Drents Genootschap, er be
stond een Drentse Jeugdraad, voortkomen uit een provinciale commissie 
van Opbouw Drenthe, er was een Sportraad en een Raad voor de Volksge
zondheid. Met de voorbereiding van een Raad voor de Maatschappelijke 
Dienstverlening was men bezig. De raden waren er dus wel ongeveer. Een 
andere vraag was of zij bereid zouden zijn in een 'opbouworgaan nieuwe 
stijl', hetgeen betekende een geherstructureerd Opbouw Drenthe, samen te 
werken. Over de gehele situatie bestonden sterke gevoelens van onbehagen. 
De functionele raden vreesden verlies van eigen identiteit 'en overheersing 
door Opbouw Drenthe . Maar ook bij Opbouw Drenthe bestonden weer
standen en bezwaren. Men wenste geen orgaan te worden waar de funct io
nele raden de dienst uit maakten. Men wilde de handen vrij houden om 
eventueel ook andere taken dan de zgn. ' generale' functies uit te oefenen. 
Men wilde geen raad van raden worden maar ook op meer directe wijze 
verbonden blijven met de Drentse samenleving in haar verschillende groe-

peringen en instellingen . 
Hoewel er in eerste instantie slechts sprake was van een door CR.M. ter 
discussie gestelde nota werd op het provinciale vlak door alle instacties. die 
voor hun voortbestaan van CR. M.-subsidies afhankelijk waren, ernstig mei 
deze mogelijke toekomstige ontwikkeling rekening gehouden, ook door 

Opbouw Drenthe. 

IV.4. Veranderingen bij Opbouw Drenthe 
Zo begonnen reeds in het jaar 1969 bij Opbouw Drenthe besprekingen over 
herstructurering van het orgaan, min of meer in overeenstemming mei de 
beleidsvisies van CR.M. Het werd 1972 voor de nieuwe structuur in de 
vorm van een gewijzigde bestuurssamenstelling gerealiseerd kon worden. 
De kern van de herstructurering was de ruime plaats, die door de functiO
nele raden ingenomen ging worden. Overigens bleven in het bestuur. zoals 
eerder: de vakbeweging, de ondernemers (landbouw en industrie). de 
vrouwenverenigingen, de kerken en de provinciale levensbeschouwelijke 
samenwerkingsorganen. evenals vanzelfsprekend de overheden. Het aan" 
leden kon ondanks de uitbreiding met vertegenwoordigers van de functio
nele raden wat geringer worden. Er werd geen dagelijks bestuur geko1A 
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maar overeengekomen dat het h I b . e eestuur eens per m d 
Hiermee werd tegemoet gekom h aan zou vergaderen. en aan et vaak geuite be d 
van het algemeen bestuur dat sle ht zwaar at de leden 
komen , onvoldoende op d' e hoo Ct s twee maal per jaar pleegden bijeen te 

, g e waren en t ... 
Door dit alles werd een statuten .. . . e weinig Inspraak hadden. wIJzlgmg wel nood k I"k D 
in 1976 nog niet plaats gevonden h I za e IJ. eze had echter 

T 
. ' oewe veel voorbereid d k 

was. oen 10 het jaar 1974 mr K H G I en wer verricht . . . aar andt wegens . . 
als Commissaris der Koningin in d . , penslOnenng aftrad 
voorzitter van Opbouw Drenthe edP.rovmcle Drenthe en daarmede als 

.. db' . wer ,10 overeenstemming t f 
biJ e estuurhjke herstructurerin emaakt d " .., me. a spraken 
dat de Commissaris der Koningi

g 
g "e bijna vlJftig-pnge traditie 

verbroken. Het bestuur kon voort
n voor~~tter van Opbouw Drenthe was 

een vooriitter kiezen. In 1974 koo a~n ze ',Uit zijn midden of daarbuiten; 
namens de Noordelijke Vakcentra~ etUit zIJn midden L.C van Dalen, die 
Hoewel dit niet direct uit de nl'e esbzlttm

g 
had in het bestuur, uwe estuurssame t 11 ' 

vonden er in het begin van de jare . ns e lOg af te lezen valt, 
plaats in de positie van de ProvI'n

n ~elveSntlg ook belangrijke veranderingen 
cia e amenwerking 

beschouwelijke grondslag die si d d' ... sorganen op levens-, n s e pren Vijftig zee bi" 
luenten van het bestuur van Opb D r e angnJke consti-
door het CR.M. sterk bevorderdeouwh rlenthe ~aren . Als gevolg van de 

. sc aa vergroting op d . 
gezmsverzorging en maatschapp l"k k e terremen van. 

I 
. e IJ wer (later maat h I"k . 

ver emn~) smolt een groot aantal kleine la .. . sc appe IJ e dIenst
grote regionale organisaties Ind p atsehJke lOstelilOgen samen in . eze grotere eenhede k . 
gevallen de levensbeschouwelïk _ n wer ten In de meeste 

d 
' J e groepenngen same . 

e gevulde algemeenheid' D '1' . n 10 wat men noemde . everzul lOg was hlermed . 
ven en de nieuw gevormde grot' 11 ' e practisch opgehe-. e lOste lOgen hadden I 'd ' 
salie en deskundigheidsbevord . voor el Ing, organi-. I enng geen hulp mee d' ' 
aa e orgaan. De Provinciale Same k' r no Ig van het provin-
lijke grondslag zagen een groot d nlwer mgsorganen op levensbeschouwe-
ook h . ee van hun taak ver! 

un Invloed en inbreng bij 0 b D o~en gaan, waardoor 
lOg wel in het bestuur vertegenw:or~~~ 0 renthe vermmder~e. Zij bleven 
een laak op het gebied van d Ig . P grond van het feit , dat zij nog 
IlUlen!ndlt' rol die deze levens~::men eVI~gsopbouw overhielden: De do-

.van Opbouw Drenthe in de ~~~eunw~il.li~e o,rganen in het dagelijks be-
n zeventig toen de fun t' I J g en zes lig speelden verdween 

k 
' clone e raden een ste d '. regen. e s grotere Inbreng en 
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. ' t het begin van de jaren zeventig, 
Een tweede vorm van herstructu~~n~g ;Ibetrekking op de interne werkin-
eveneens reeds in 1969 voorberel , a berd diende te worden op een 

.. 0 b Drenthe die nu ge ase 
deling biJ p ouw . . ' d t e ing van de activiteiten, voort
duidelijke onderscheldl~g en . on d~rs; f-opbouworgaan nieuwe stijl' zou 
vloeiend uit de 'generale fUnCtIes 'b Ie ~ the werd nu onderverdeeld in 
gaan uitoefenen. Het werk van Op ouw ren 
zes afdelingen: . . 

d k documentatie en voorlIchtIng; - on erzoe , k 
samenlevingsopbouw en opbouwwer ; 

- sociale planning; . 
- maatschappelijke dienstverlemng; 
- sociaal-cultureel werk; 

- algemene zaken. . k oor zich zelf, andere vragen enige 
Sommige van deze af~elIngen spre enbv wwerk en sociale planning zijn 
toelichting. SamenlevIngsopbouw, oP. ?t

U 
'ten waartussen soms moeilijk 

Ik enhangende actlvI el , 
nauw met e aar sam . eventig smolten deze dan ook kk .. n In de latere Jaren z 
grenzen te tre en ZIJ . . I I . ng vormde eigenlijk de basis-

' , "'deling De socla e p anm 'k 
samen tot een al' . . . . C R M maar ook in de ontwi _ . 11 . de beleidsvIsIe van . . . . 
functie, met a ~en In . ï O · bouw Drenthe. Het begrip 'sociale 
keling van de Jaren zeventIg b J ~.. beleid gebruikt wordt heeft twee 
planning' zoals dit in het moderne we ziJns 

aspecten: nhangend geheel van welzijns-k plannen voor een same . d 
a) het ma en van . h' bejaardenwoningen, bepar en-
voorzieningen, zoals bepardente Ulzeln, omodaties als dorpshuizen. 

b ' denwerk centra e acc 'bl' centra, open eJaar , t en spel vormingswerk, bi 10-jeugdhonken, voorzieningen voor spor , 

theekwerk, etc.: . bï het maken van deze plannen. 
b) de inschakeling van de bevolkIng J I' dè wiJ' ze van plannen maken. 

I . . dus ook een gesocIa Iseer b 
Sociale p anmng IS . door de deskundige achter zijn ureau. 
De plannen worden met g~maakt d k d'gen en de betrokken bevol. 
maar in nauwe samenwerkIng tussen es un I 

king. van de sociale planning dat opbo~w. 
Het is het onder b genoemde aspect d participatie van de bevolk1D8 

. . . ethoden vraagt om e 
werk-actIviteiten en m . . .. timaal te realiseren. 
door inspraak, actie e.n planmngsactIvlte~:~1 ~~imer begrip, waaronder al. 
Het begrip samenlevIngsopbouw IS een 
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lerlei activiteiten begrepen kunnen worden, die de 'leefbaarheid ' van een 
samenleving verhogen, zoals de zorg VOor voldoende sociale voorzieningen, 
een gunstig WOon- werk- en leefklimaat, waartoe ook gunstige tussenmen_ 
selijke verhoudingen, hulp in nood en solidariteit met minderheids_ of 
achtergestelde groepen kunnen behoren. 

In de loop van de jaren zeventig kwamen in de activiteiten van Opbouw 
Drenthe de 'generale' functies: onderzoek, documentatie en sociale plan
ning steeds meer centraal te staan. Zij vertoonden ook een steeds grotere 
samenhang. De documentatie werd zo opgezet, dat ze gegevens verzamelde 
ten dienste van onderzoek en planningZ6• Onderzoek veJschafte weer nieu
we gegevens VOor de documentatie. Voor de sociale planning waren on
derzoek en documentatie noodzakelijke hulpmiddelen. Getracht werd het 
onderzoek zo te richten dat het bouwstenen kon leveren VOor beleidsad
viezen. Nieuwe werkzaamheden voor de afdeling onderzoek ontstonden in 
verband met de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die bepaalde dat ge
meenten structuurplannen moesten opstellen, waarin naast ruimtelijke- en 
economische- ook sociaal-culturele aspecten opgenomen dienden te wor
den. Hiervoor werd vaak de hulp van Opbouw Drenthe ingeroepen. 
Voor activiteiten op het gebied van de sociale planning en het opbouwwerk 
werden in de jaren zeventig nieuwe functionarissen aangesteld, o.a. een 
'inspraak-coördinator' voor het streekplanwerk in Zuid-West-, Zuid-Oost
en Oost Drenthe. 

Van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening stond reeds in 1970 vast, 
dat deze verzelfstandigd zou worden tot een functionele raad en dan uit het 
takenpakket van Opbouw Drenthe zou verdwijnen. De voorbereidingspro_ 
cedure hiertoe nam vier jaar in beslag, gedurende welke tijd de onder deze 
afdeling ressorterende werkzaamheden, zoals de supervisie, het in het begin 
van de jaren zeventig ingestelde stagecentrum en de bijeenkomsten voor 
sociaal-werkenden, onder de vlag van Opbouw Drenthe bleven door gaan. 
Nog steeds had Opbouw Drenthe overblijfselen van min of meer direct 
uitvoerende werkzaamheden op sociaal-cultureel terrein, stammend uit de 
jaren dertig, veertig en vijftig: het Instituut VOor Jeugd- en Ontwikkelings_ 
werk. de Vrouwelijke Hulpverlening, de Huishou,delijke Voorlichting ten 
PlaUelande en de Berkenhof. Hiervoor dienden oplossingen gevonden te 
~orden, omdat ze eigenlijk niet in het takenpakket van een 'opbouworgaan 
llJeuwe stijl' pasten. Met uitzondering van de Vrouwenlijke Hulpverlening, 
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die gehandhaafd bleef, sinds 1975 Drentse Vrouwenraad geheten, en het 
Instituut voor Jeugd- en Ontwikkelingswerk, dat moeilijk overdraagbaar 
bleek, werden de oude diensten overgedragen aan andere instellingen of op 
eigen benen gezet. Het commissiewerk, de kurk waarop Opbouw Drenthe 
in de jaren vijftig dreef, vond in de jaren zeventig steeds minder waardering. 
Successievelijk werden de provinciale commissies allen opgeheven met 
uitzondering van de commissie Welzijn Bejaarden. 
Voor de sector Welzijn Bejaarden en voor de bemoeiingen op het gebied 
van dorpshuizen en wijkcentra (later Centrale Accomodaties genoemd) 
werden in 1969 twee twee functionarissen als consulent aan~etrokken. In de 
loop der jaren zeventig hebben de werkzaamheden van Opbouw Drenthe 
op deze terreinen zich enorm uitgebreid en aangetoond hoe een opbouw_ 
orgaan door middel van de oude opbouwfuncties een belangrijke bijdrage 
heeft kunnen leveren aan de opbouw van de Drentse samenleving. 
In het midden van de jaren zeventig hadden de veranderingen bij Opbouw 
Drenthe zich voorlopig geconsolideerd. Opbouw Drenthe had zich omge
vormd tot een 'opbouworgaan nieuwe stijl' in overeenstemming met de, in 
het Memorandum neergelegde, beleidsvisie van CR.M. Echter . . . niets 
bleek veranderlijker dan beleidsvisies bij CR.M. Ten dele noodzakelijk 
geworden door de verminderde financiële mogelijkheden, ten dele als ge
volg van de decentralisatie-tendens ontstond in het CR.M.-beleid een 
nieuwe term: 'afbouwen', hetgeen betekende : opheffen door een aflopend 
subsidiesysteem, tenzij de lagere overheden de subsidiering geheel voor hun 
rekening zouden nemen. Dit lot trof in de herfst van 1976 de functionele 
raden21 . Of de lagere overheid, in dit geval het provinciaal bestuur van 
Drenthe, de subsidiëring geheel over zou nemen was bij het ter perse gaan 
van dit artikel nog niet bekend . Zo niet dan kwam door deze maatregel de 
gehele, door CR.M. in de voorafgaande jaren zo sterk gepropageerde. 
raden-structuur op provinciaal niveau, die in Drenthe evenals elders mei 
zoveel moeite tot stand gebracht was, op losse schroeven te staan en daar
mede de alom noodzakelijke gedachte gecoördineerde planning van ee. 
samenhangend welzijnsbeleid. De gevolgen van een en ander voor Opbouw 
Drenthe waren begin 1977 nog niet te overzien. Alles was weer in bewegillJ. 
er werden weer vele vraagtekens geplaatst. Er bleken provincies te zijn wut 
men een Opbouworgaan overbodig achtte, waar het provinciaal bestuur 
bepaalde 'opbouwactiviteiten' , zoals onderzoek en planning zelf wilde gUl 

164 

verzorgen, zonder er zwaar aan te tillen d t d 
zou worden en in het ambtelOOk a aarmede alles overheidszaak 

IJ e vaarwater terecht z k 
toch vaak zo vruchtbaar geblek I ou omen, waarbij het 
. ., . f' en over eg tussen ove h 'd 
InItIatIe In een onafhankelijk or , . r el en particulier 
gaan! gaan, een orgaan SU'I generis', verloren zou 

IV.5. Het Opbouworgaan als ontw 'kk I' . . 
· I e lngSlnSfltuuf 

InJaarverslagen en andere publl'c t' . d . a les UIt eJare '. 
Drenthe zich vaak aan als 'ontwikkelin . .n ze~enlIg dIende Opbouw 
werd, dat Opbouw Drenthe I'n d . h gSInstItuut, waarmede bedoeld 
. e ZIC voordoende 'kk' 

claal-cultureel terrein een central I' ontwl elIngen op so-
e p aats Innam ene "d ' .. 

vormde van waaruit het geheel . k ' rZIJ s een UItkIjkpost 
.. overzIen on worden d "d 

een bIjdrage leverde aan de ontw'kk I' ,an erzlJ s zelf ook 
I e Ingen doo If·· ·· 

plannen te maken, maar ook e . h' ' r ze InllIatIeven te nemen, 
. . n mlssc len meer nog d . . 

organIsatIes en de overheid blii t t . h , an eren : InstellIngen 
. ~ e s aan In et mak I ' 

ontWIkkelen van welziinsvoorzl'e . en van pannen en bij het .. ~ nIngen . 
Deze blJstands- en serviceverlen' b 

Ing estond da I' 
van gegevens, uit documentatl'e d n voora UIt het verschaffen 

" . en Oor onderzoek k 
van IOzlcht In verschillende m lookh d ver regen, het geven 
komen, het meedenken en sooge IJ ke en om tot beleidsbeslissingen te 

. . ms 00 meedoen d h . 
van ontWIkkelIngsprocessen w b'" ' ver er et begeleIden 

· . aar IJ Inspraak e " . 
volklOg noodzakelijk of gewenst eacht n partICIpatIe van de be-
werk. g werden, In de vorm van opbouw-

Wanneer Opbouw Drenthe zl'ch' d . 
. In e Jaren zeve f d menlevlOg presenteerde als onl 'kk r' n Ig aan e Drentse sa-

te geven aan het hierboven WI edlngsInst!tuut moet om een juist beeld 
· . genoem e nog lets d 

ontwlkkehngsinstituut Opbou 0 h wor en toegevoegd. Het 
b

w rent e was bepa Id . 
ureau, waar een aantal desk d' a geen ZUIver technisch 

sociaal-cultureel terrein zat ul'tut
n 

Igekn achter de schrijftafel projekten op 
.. OOI' e wer en Ook het' b ~ ,Opbouw Drenthe in deJ'a '. op Ouworgaan nieuwe 

ren zeventIg w'ld 
IIlelde Drentse samenleving m t Ih , I. e .nauw verbonden blijven 
-..Ld' . e a aar orgamsat . I . 
- It IS nog een onvolled 'g f, . ' . les en Inste IIngen. Maar 
Drenthe in de jaren zevent: e ormulerIng. UIt~Indelijk ging het er Opbouw 
de Drentse bevolking wier ~ om keeb

n .bIJd.ra~e te leveren aan het welzijn van 
, pree UlS ZIJ wJ/de zijn. 
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V OPBOUW DRENTHE 1926-1976. EEN VERANDERENDE INSTELLING IN EEN VER-

ANDERENDE SAMENLEVING .. 
o bouw Drenthe 1976 vertonen zo weinig over

Opbouw Drenthe 11926 en
hil 

~at het nauwelijks geloofwaardig schijnt dat zij 
eenkomst en zovee versc , 
onder dezelfde vlag varen en dezelfde naam dragen. 

O b 
D nthe 1926 Opbouw Drenthe 1976, anders en eender " 

V.l. P ouw re '. "ff' is anders geworden. WIJ 
De gehele samenlevingssituatie m?ez.e VIJ Ig paMr ok het feit dat de 

. h fgaande biJ stil gestaan . aar 0 ' .. 
hebben er In et voora he in de loop van deze vijftig jaar anders zIJ n 
mensen In en bUiten Dr.ent an voelen is van grote betekenis voor Opbouw 

gaan denken en anIdert9~rzt~ de opvattingen, gevoelens en strevingen ten 
Drenthe geweest. n d I rt welzijn , democratie , techniek en 
opzichte van armoede. noo . we vaa . . 

milieu anders dan ze in dl926 wdaren:chten die tot andere doelstellinge.n voor 
H .. ooral de veran eren e IOZI 'dd 

et zIJn v d d mogeliJ'kheden die andere mi elen 
het beleid voerden. en de veran er e 

r' chaften voor de rea Isenng vers . d tredende verschillen tussen Opbouw 
Als een van de .meest op d.e voo~;~~uw Drenthe in de jaren zeventig kom I 
Drenthe In de pren tWlOtlg en dat Opbouw Drenthe in de be-

. h afgaande het feit naar voren , 
UIt et voor k De financiën kwamen wel van de 
g.i.ntijd zo h~dlemaal een g;:~:~: ~:rdwu~~~emaakt wat er met het geld ging 
nJksoverhel , maar In 

gebeuren. 0 bouw Drenthe in de andere pro
In de latere jaren na de oorlog, toen ? we een steeds toenemende in
vrncies zuster-organen gekregen had, zien het Ministerie van CR.M. Van 
vloed van de rijksoverheid. met na~e . van de Drentse emeenten het op-

1948 af subsidiëerden ook de ~ro~';:;e~n de subsidiev~orwaarden en de 
bouworgaan, maar van C~. .' l"k 0 zichzelf beschouwd was 
structuren, die v?or alle proVinCieS ge I~ ~:r:;ke/de ~ntwikkeling van alle 
dat in de eerste pren geen kwade zaa , het ook voor een deel Ie 
opbouworganen 8evorderd heeft I e; w~araa~s blijven bestaan. Maar hel 
danke.n is dat .Opbouw Drenthe a eZ~1:~enniet mogelijk met verschillen 
was binnen dit voorgeschreven raam d H el Opbouw Drenthe door 

lf .' rekenlOg te hou en oew tussen de e prOVinCieS ' .. d Is het oudste op-
CR.M. vaak met soup.lesse b~handeldl ~erd'a~~e:::{i;S :IS proeftuin voor 
bouworgaan met erfenissen UIt het ver een, . 
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experimenten, uiteindelijk was er omstreeks 1970 toch geen ontkomen aan, 

Opbouw Drenthe diende zich , wilde het voor rijkssubsidie in aanmerking 
blijven komen, te conformeren aan het landelijk model. Maar wanneer 
zoals na 1976 ~taat te gebeuren het CR.M.-beleid een sterker gedecentrali
seerd beleid zal worden, opent zich het perspectief, dat Opbouw Drenthe 
ook weer meer een Drentse aangelegenheid kan worden en dat structuur 
en functies van het opbouworgaan op provinciaal niveau door overheid èn 
particulier initiatief bepaald worden in overeenstemming met het specifieke 
karakter van de Drentse samenleving en gebaseerd op de in die samenleving 
bestaande behoeften en mogelijkheden. 
Maar het is ook weer niet uitsluitend het beleid op landelijk niveau geweest, 
dat Opbouw Drenthe in de loop van 50 jaar zo anders gemaakt heeft. Als 
een rode draad loopt door de ontwikkelingen heen dat de activiteiten van 
Opbouw Drenthe zich steeds verder verwijderden van directe voorzienin
gen in concrete menselijke behoeften op plaatselijk niveau. Ten dele vloeide 
dit voort uit de aard van het orgaan zelf, dat immers een provinciaal orgaan 
was. De direct uitvoerende werkzaamheden op het plaatselijk vlak, zoals het 
buurthuiswerk in de venen in de jaren 1926-1932, waren eerder oneigenlijke 
taken voor een provinciaal orgaan dat gebaseerd was op de samenwerking 
tussen overheid en particulier initiatief, dan de later ontwikkelde meer 
secundaire functies van stimuleren, adviseren, het bevorderen van overleg 
en samenwerking en het verlenen van service. 
In de nog overzichtelijke Drentse samenleving van de jarçn twintig vroeg de 
concrete menselijke nood om directe hulpverlening en Opbouw Drenthe 
werd tot dat doel opgericht, echter. zoals in het eerste hoofdstuk werd 
aangetoond, met het besef dat hulp aan een gebied in nood specifieke eisen 
zou stellen. 
In de ook nog vrij overzichtelijke Drentse samenleving van de jaren dertig, 
waarin het plaatselijke verenigingsleven het culturele klimaat bepaalde en 
het jeugdwerk voor velen de enige aanvulling op de beperkte vorming van 
de lagere school betekende, in een tijd waarin sociaal-cultureel werk prac
tisch altijd vrijwilligerswerk betekende, zag Opbouw Drenthe een taak in 
het op een beter peil brengen van deze activiteiten door leidersvorming en 
kadertraining en door het beschikbaar stellen van hulpmiddelen. Deze, wel 
ecundaire. maar altijd nog zeer concrete activiteiten, werden over de gehele 

provincie verspreid en waren voor alle levensbeschouwelijke richtingen 
aanvaardbaar. 
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In de steeds gecompliceerdere samenleving van de jaren vijftig en zestig 
ontstonden naast Opbouw Drenthe op sociaal-cultureel gebied tal van or
ganen en instellingen ook met stimulerende, service verlenende en samen
werking (op één terrein!) bevorderende functies , en Opbouw Drenthe zag 
zich genoodzaakt, zich van deze terreinen terug te trekken en tot steeds 
verder van het uitvoerende vlak liggende , steeds minder concrete taken ove r 
te gaan. Deze secundaire, misschien wel tertiaire, meer abstracte activiteiten 
maakten het moeilijker aan de Drentse samenleving uit te leggen en Vooral 
te tonen, wat nu eigenlijk het werk van Opbouw Drenthe was. Toch waren 
deze werkzaamheden, zoals ze in het vorige hoofdstuk omschreven zijn in 
de gecompliceerde samenleving van de jaren zeventig vobr het ~elzijn van 
de Drentse bevolking evenzeer nodig als de concrete, zichtbare activiteiten 
van de jaren twintig, dertig en veertig. 

Wanneer er zoveel zaken bij Opbouw Drenthe anders geworden zijn in de 
loop der jaren rijst de vraag of er ook nog wel iets eender gebleven is, 
behalve de naam! Gesteld mag worden dat een aantal fundamentele zaken 
in essentie hetzelfde zijn gebleven, al werden ze misschien telkens anders 
geformuleerd. Zo was de doelstelling bij de oprichting: 'de bevordering van 
den cultureelen, hygiënischen en economischen opbouw der provincie 
Denthe' wel geformuleerd in woorden en begrippen van die tijd, maar de 
essentiële betekenis daarvan kwam aardig overeen met het begrip 'wel· 
zijnsbevordering' uit de jaren zestig en zeventig. 
Bundeling van krachten, het bevorderen van overleg en samenwerking 
tussen overheid en particulier initiatief is de jaren door een functie van 
Opbouw Drenthe geweest, ook al veranderde de wijze waarop en de vormen 
waarin dit geschiedde. 
Het beleidsbeginsel van de 'geestelijke vrijheid' , waardoor samenwerking 
binnen Opbouw Drenthe niet onder dwang maar altijd vrijwillig diende 
plaats te vinden, met erkenning van de geestelijke verscheidenheid van de 
Drentse bevolking, bleef de jaren door gehandhaafd. 
Het in de eerste jaren ontstane inzicht dat de 'opbouw' van Drenthe niet van 
buitenaf vóór, maar van binnen uit met en dóór de Drentse bevolking 
diende te geschieden gold b.ij de 'welzijnsbevordering' in de jaren zeventig 
nog onverkort. 
Bij al deze positieve punten, die de jaren door in stand bleven, moet ook een 
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negatief verschijnsel vermeld worden 0 d . 
beleidslijnen, die dit eigenlijk onm j"k n anks de hIerboven vermelde 
Drenthe de jaren door te kampe:

ge ~ dmoesten maken, heeft Opbouw 

P
aradoxaal het ook kl" k ge a met weerstanden, die - hoe 

In en moge - telkens weer 0 d k . 
constituerende delen van Opbouw 0 h ' d poen UIt de twee 

. . '" rent e. e overheden en h t k k I"k 
en partIculIer InItIatief' Uit beide keer e IJ 

. ampen werd Opbouw D th Ik 
weer, telkens in andere vormen eco f . . ren e te ens 
van overbodigheid met de ' g n ronteerd met kntlek , met het verwijt 

, vrees voor concurrentIe e 
Binnen het bestek van dit artikel ka k n een te grote macht. 
worden. n op oorza en hIervan niet ingegaan 

Hoe dit alles ook zij Opbouw Drenth h f' d 
een verschillende b~tekenis gehad e ede t In evers~hillende tijdvakken 

. voor e ontwIkkelIng van de 0 
amenlevIng en voor het welziJ'nsbele'd' d' rentse 

. I In Ie samenleving De 
crete betekenIS, die alle jaren door heeft stand eh . '. me.est con-
wel die van overlegorgaan geweest echt IgloUden, IS mIsschIen toch 

. . ' er we Over eg In direct b d 
planning. SInds 1926 was er' 0 h ver an met 

In rent e een centraalo' 
en particulier en kerkelijk initiatief gezamenli'k rgaan waar overheId 
de 'opbouw' van Drenthe ofin m d J overleg konden plegen over 

o erne termen over het 'wel .. b I 'd" 
de provincie Drenthe Of het n L' h zIjns e el In 

. U mr. Int orst Homan was d' . 1926 
aan tal mensen om één tafel bracht 0 0 b ' Ie In een 
mr. Hijmans, die in 1974 in het jaarv~sl/ ouw Drenthe op te richten, of 
'De Ronde Tafel zou als het s big van Opbouw Drenthe schreef: 

ym 00 van de werk " 0 
Drenthe kunnen worden gezien' het t h' b " WIjze van pbouw 

, gaa Ier IJ om dezelfde zaak. 

Aan het eind van ons historisch overzicht van vÏft" . 
zullen we geen winst- en verliesr k . J IgJaar O~bouw Drenthe 
zijn ten deze relatieve begrippen

e ";~.Ing lopmaken want 'WInst' en 'verlies' 
bouw Drenthe een veranderend' IJ vo staan met te constateren dat Op
geweest. Dit heeft het ook mo t orga.an In een veranderende samenleving is 
fossiel te verstarren dat in hetepn ZIJ~ o~ straffe van anders tot een sociaal 
I ,e rovInclaal Museau . h' 

P aat gevonden zou hebben d ' m mlSsc len wel een 
veranderende Drentse samedl m~ar ~t In. de levende en daardoor steeds 
tioneren. eVIng nIet ZInvol zou hebben kunnen func-

NOTEN 

~v.erklari~g van enkele vaktermen: 
r .. eIzIJn verstaat Van Tie .' 

nen. een toestand . waarin de leden van een groepering (gezin, 
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groep. buurt. wijk. regio. gemeente. land. bevolkingscategorie. enz.) voldoening ervaren in de 
totaliteit van de diverse belangrijke individuele en gezamenlijke facetten van hun leven'. De 
totaliteit van het welzijn kan . eveneens volgens Van Tienen. onderverdeeld worden in: het 
lichamelijk-geestelijk welzijn. het materiële welzijn (welvaart). het maatschappelijk welzijn. het 
culturele welzijn en het ruimtelijke welzijn. 

Van Tienen. A.J.M .. Anatomie van het welzijn. Deventer 1970. 
Welziinswerk. georganiseerde activiteiten. die verhoging van het welzijn ten doel hebben. 
Wel:iinssecloren. arbeidsterreinen. waarop facetten van het welzijn gerealiseerd worden. zoals 
gezondheidszorg (lichamelijk en geestelijk). sociale zekerheid. sociaal en cucultureel werk. 
ruimtelijke ordening. huisvesting. etc. 
Welzijnsveld. het gebied. dat de totaliteit van welzijnsbevorderende activiteiten omvat. 
Wel:ijnsbeleid. het beleid van overheid en particulier initiatief om 'welzijn' tot stand te brengen. 
Welzijnsbevordering. het beleid en de activiteiten die het welzijn bevorderen. 

2 Per 31.12.1920: ± 210.000 inwoners. 

In 1930 (van 1920 geen cijfers bekend) werkte 57% van de mannelijke beroepsbevolking in 

landbouw en veenderij. 19.2% in de industrie. 
:l Visscher. J.. Emmen en Zuid-Oost Drenthe. Utrecht 1940. 
4 Echtgenote van de socialistische Drentse gedeputeerde K. Brok en zuster van P.J. Troelstra. 

:; In het archief van Opbouw Drenthe bevindt zich een desbetreffende brief van 5 november 
1924: 'An den Vorstand der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen in 
Base!'. Het antwoord ontbreekt helaas' 
6 Merkwaardig genoeg stond noch in de naam van de organisatie. noch in haar doelstell ing hel 
noodlijdend veengebied centraal. Als werkterrein werd de gehele provincie Drenthe aangegeven. 
Toch richtten alle werkzaamheden zich in de eerste 6 jaar vrijwel uitsluitend op het veengebied 
Even merkwaardig is dat het woord 'sociaal' in de doelomschrijving niet voorkomt. In andere en 

latere geschriften spreekt men wel over de sociaal-culturele en de sociaal-hygiënische opbouw. 
7 Daar de notulen van de 'Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe' tot 1929 
ontbreken is hierover weinig of niets bekend. 
S Een smalftlm-copie van deze film bestaat nog en is bij Opbouw Drenthe en bij de Culturele 

Raad van Drenthe beschikbaar. 
9 In de Nieuwe Drentse Volksalmanak jrg. 1955 een artikel over mevrouw Bähler-Boerma door J 

Boer. 
10 Een toen nog vrij onbekend beroep. Er bestonden in die tijd in Nederland nog maa r dne 
scholen voor Maatschappelijk Werk (later Sociale Academies). 
11 Cramer had wel een voorganger. G. Ritmeester, over wie thans weinig meer bekend is. Van 
zijn hand verscheen een artikel: Crisis in Drenthe, in Haags Maandblad. november 1926. 
12 Door onderlinge afspraken met het Drents Landbouw Genootschap werd voorkomen dal cr 

een concurrentie-positie zou ontstaan . 
13 Boer. J.. 'Opbouw Drenthe' in de veranderende Drentse samenleving. Nieuwe Drentlt 

Volksalmanak. Assen. 1959. 
14 Cramer was als 'vertrouwensman' de eerste maanden nog in het Westen des Lands. 
ló Het bureau Torenlaan 4 was geconfisceerd. omdat het in de laatste oorlogsmaanden in gebruik 

was genomen door de nationaal socialistische Jeugdstorm. 
16 J. Boer. 
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17 De voornaamste reden was wel dat de .. 
b D . verenIgIngsvorm ongesch'kt M 

Op ouw renthe niet besturen als een v '. 0 . I was. en kon namelijk 
R 9 . erenlglOg ok waren er p . h 

I In I 48 bracht de collecte f 31 296 . 19v 
. ractlsc geen leden. 

19 . ". . op. 'n 76 f 160.000 . 
. Stnds 1965 Mlnlstene van Cult R . 

;0 Wanneer verder itlleen over he~ur. tecrleatle en. Maatschappelijk Werk. 
. ' '.. . par ICU Ier lOltiatlef gesp rok d" . 

lIalleven hierbij ,nbegrepen. en wor t z'Jn de kerkelijke ini-

21 Op het terrein van de Maatschapp Ik D' . 
. . e IJ e lenstverlenrng alléén b d . 

1969: 70 lOstellIngen met 118 beroepsk h J eston en er In Drenthe in 
.,.,' h rac ten. aarverslag 19690 D 
-- Binnen et bestek van dit artikel was het niet mooelïk . '. . . 
voor nadere tnformatie: A Dieu biJ' h t ' h'd " J op dit onderwerp dieper 10 te gaan. Zie 

. e a.sc el van Ds AG Roed h" 
Wessels. 1.. De zogenaamde samenw k' . . '. ers. en lenn de artikelen' 

. er Ingsorganen en Boer Jo M h" . 
li ngen In Drenthe 1950-1970. Uitg HdS'" '. aatsc appellJke ontwikke-
1976. . ervorm e lIchtlOg voor Welzij~sbevordering. Hoogeveen. 

23 Later Rust- en Herstellingsoord. 

24 Knelpunten~nota. Rapport van de beraadsoroe knel .. .. 
welzIJnswetgevIng. Den Haag 1974. "p punten harmonisatie welzIJnsbeleid en 

2.; Memorandum voorbereiding wetgeving. h 
1970. maatsc appelijk en cultureel welzijn. Den Haag 

26 Het archiefvan Opbouw Drenthe we d db" 
r on erge racht biJ het R"k h f 

21 Met uitzondering van de Provinc'al R d IJ sarc Ie te Assen. 
ministerie viel. I e aa VOOr de Volksgezondheid. die onder een ander 

Bronnen: 

Jaarverslagen van de Stichting Opbouw Drenthe. 
Archiefvan de Stichting Opbouw Drenthe. 

Rapporten en nota's van Opbouw Drenthe. 
Slaluten Opbouw Drenthe 1926 1948 1976 ( . . . concept) . 
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