Vijftig jaar Opbouw Drenthe~
1926-1976
Jo Boer
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 duiken 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 definiëren 1 . 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 verricht. 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 achtergrond-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
tndustrie 2 .
•
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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 tegenstellingen. In de Drentse zanddorpen, echte boeren-dorpen in die tijd, heerste
een traditionele levensstijl met vaste regels voor het sociaal verkeer. ZandDrenthe was het land van burenplichten en volksgerichten, het land ook va n
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 aangingen.
Terwijl Nederland als geheel er na de Eerste Wereldoorlog economisch vrij
goed voorstond tekenden zich in Drenthe in die jaren verontrustende verschijnselen 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 achterstand. Slechte woningtoestanden - de gemeente Emmen bijvoorbeeld telde
in die jaren omstreeks 1200 krotten en keten 3 - leidden tot een primitief

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 gewijls verplichte winkelnerl'ng t adco 0 Isme wIJd verspreId. Door de diks on en vele g .
werkgever in het krijt. Dit alles leidde er t
eZIn.nen Voortdurend bij de
. oe .dat In de eerste helft van de
jaren twintig etteliike veenarb 'd
·
J
el ersgezInnen In Z 'd 0
mlsch op de rand van de afgrond I f d '
UI - ost Drenthe econouitzicht.
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
"
roe stra , een realist' h b
".
er barmehJke levenssituatie in d e
.
IS.C e eschnJvmg van de
koni nklijk bezoek aan het nood vbeendarbeldersgezmnen van die tijd. Een
'lh I ' "
Wlemma
bIJ haar comml's ge
. . Ie had tot gev 0 Ig d at H .M. Koningin
sans m de pr . . 0
horst Homan, aandrong op ' hul
I " OVInCle renthe, mr. l.T. Lintverbetering.
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
"
,
ver ne te oveng
va Ik 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 filaneR 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 ene epu teerde Staten - om tot een meer

132

133

fundamentele aanpak van de problematiek te komen, waarbij niet alleen
nood gelenigd, maar ook oorzaken aangetast zouden worden, Twee uitgangspunten 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 levensbeschouwelijke 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 kringen 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 instelling 5 ,

1.3, Doelstelling, structuur enfunctie
In de eerste statuten van Opbouw Drenthe vinden we als doelstelling omschreven: 'de bevordering van den cultureelen, hygiënischen en economischen opbouw der provincie Drenthe'6,
De juridische vorm was die van een vereniging met leden, Wat de be-
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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 andere 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 Opbouw 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 werkzaamheden opgezet, onder leiding van in de gebouwen wónènde maatschappelijk werksters. In de begintijd trof men hier aan: een consultatiebureau 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 naailessen, 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 dienstbodenopleiding 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 financiële 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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zaken door de bestuursleden van verschillende richting verschillend gedacht werd.
_ Het door Opbouw Drenthe in de buurthuizen verrichte sociaal-culturele
werk, door ove rheidssubsidie relatief goed geoutilleerd (gebouwen, geschooide krachten , moderne hulpmiddelen), sta k 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 organiseren want Opbouw Drenthe deed dat wel.
_ Alle beschikbare gelden kwamen slechts enkele streken, waar buurthuizen 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 toegedachte taak beter zou kunnen vervullen.
Het voornaamste uitgangspunt voor het gewijzigde beleid was het volgende: het beginsel van de geestelijke vrijheid werd het grondprincipe van
Opbouw Drenthe. Dit betekende de erkenning van de geestelijke verscheidenheid 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 maken van de diensten van Opbouw Drenthe.
Alleen, wanneer er volledige overeenstemming bestond tussen de verschillende 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-overheidsorgaan, 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 onderging het sociaal-culturele beleid de volgende wijzigingen: •
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_ 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 samenlevingen, 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 samenwerking 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
een ontwikkeling in de richting van een servlce-mstItuut. Met
.
.,
.
d
..
b egm van
uitzondering van het kleuteronderwijs en het mj.verheldso n 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 economisch 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

allereerste levensbehoeften van het gezin voorzien. Werkloosheid en ontbering waren overal aanwezig. De gemeentebesturen waren zelf noodlijdend hetgeen betekende dat ze practisch niets konden doen tot verlichting
van de nood. Werkverschaffing en steunverlening geschiedden met minimale 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 uitsluitend 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 jeugdveremgmgen 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 eenvoud, 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 proVinCie, 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 bijeenbracht. 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 bijzonder onderwijs maakten van deze diensten gebruik, de opleiding leidde naa r
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 va n
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 landbouwhuishoudonderwijs, zoals dit op de toen reeds bestaande, voornamelijk door
boerendochters bezochte, scholen en cursussen van de landbouworganisaties gegeven werd 12 . Deze cursussen werden op allerlei plaatsen in Dre nt he
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 Huishoudelijke 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
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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
1959 13 uitvoeriger geschreven is, hadden met elkaar gemeen dat ze elk een
bepaalde duidelijk omlijnde voorziening betekenden, die in een sterk gevoelde 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 samenwerking 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 bevorderde 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 verschillende 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 Nijverheidsonderwijs, de Huishoudelijke Voorlichting, de Vrouwelijke Hul pverlening, 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
144

\Ir. J. T. L'Int horst Ho man , ± 1927

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 Instituut voor Jeugd- len Ontwikkelingswerk , het Bureau Jeugdzorg en Maatschappelijk 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 beleidsopvattingen, 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
die nste van het Provinciale Rode Kruis te Assen. Het bureau (twee kamers
aan de Torenlaan!) werd tijdelijk als hoofdkantoor afgestaan en de medewerkers 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
kwa men grote transporten Rotterdamse kinderen naar pleeggezinnen in
Drenthe . De Vrouwelijke Hulpverlening verzorgde in samenwerking met
functionarissen van Opbouw Drenthe deze kinderuitzending, die behalve
organisatorische ook sociaal-hygiënische en sociaal-pedagogische problemen 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 Opbouw Drenthe voortaan volgens nationaal-socialistische beginselen geregeerd 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.
Gebouw O Pb

ouw Drenth e Stationsstraa t 11 , Assen , sinds 1946.
,
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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 socia al-hygiëni sche doeleinden . De in 1947 begonnen
en in 1976 nog steeds besta ande jaarlijkse collecte Oktobermaand-Drenthemaand, georganiseerd door de Vrouwelijke Hulpverlening, werd hiervoor het instrument l 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 schoolartsendienst in Zuid-Oost Drenthe verdween uit het pakket van Opbouw
Drenthe en werd aangesloten bij andere schoolartsendiensten in de provincie.
Op het eind van de jaren veertig was het werk van Opbouw Drenthe weer
volledig in zijn voor-oorlogse omvang en intensiteit herleefd, nog vermeerderd 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 Nederland en evenzeer Drenthe aan het veranderen waren, zodat de voorzieningen 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 duidelijker 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 commissies 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 va n
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 kwaliteitsverbetering 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-socialistische filosofieën en praktijken, Zij legden het werk van de ene op de andere
dag neer en aanvaardden de consequenties en onzekerheden van een onderduikersbestaan,

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

op nationaal niveau, waarbij streven
'
vaart voor allen en opvoerin van de n~~~ vol!e?l~e werkgelegenheid, weleconomisch zwakke gebiede~ zoals Zp0 ~~~~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,
ne
[n alle gemeenten verrezen nieuw - en le,~stensector een nieuw bestaan,
delijkten snel. De welvaart nam , ehwboonwlj en, de grotere kernen verste,
ZIC aar toe,
EconomIsche
' Ieverander'
'
'
,veranderingen bracht en SOCIa
[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 onderJ
klimaat snel toe, In de dorpen vest 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
kh 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
va n de jaren zestig de personena~t; 0 het al Ingang vond en In de loop
P , Drentse platteland een levensnoodzakelijkheid werd was h t
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 Maatschapleiding van de economis~~e ~:t~~:{~lti: rol. Het streefde een sociale begevan 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-

148
149

beling van het rijkssubsidie de in deze gebieden bestaande achterstand
trachtte op te heffen. Het ontwikkelingsgebieden-beleid, waarin uiteindelijk 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 discussies over dit beleid werden dus niet alleen in Den Haag gevoerd. Opbouw 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'o rtaccomodaties, 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 verbeterde 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 initiatiefwas 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 rol 2o , 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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hd particulier initiatief in een tot dusver voor Drenthe ongekend verzuild
organisatiepatroon begon te werken, had vanzelfsprekend ook grote invloed 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 vertegenwoordigd 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 landbouworganisaties, de vrouwenverenigingen en sectoren als industrie, landbouw. volksgezondheid, etc, gerepresenteerd worden in het Algemeen Bestuur 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 levensbeschouwelijke 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 afdeling Drenthe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Deze
organisatorisch-structurele verandering had grote invloed op de besluitvaardigheid 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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werk etc.) provinciale commissies in het leven te roepen, waarin zitting
hadden alle üp provinciaal niveau hierbij betrokkenen (zoals het bureauhoofd 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 geweest, 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 deskundigheid waardüür men in staat was initiatiefnemers üp plaatselijk niveau
voor te lichten en üverheden üp verantwüürde wijze te adviseren. Al samenwerkend 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 gerealiseerd konden würden. Van hieruit kwam men süms als vanzelf tüt een
gemeenschappelijke planning van bepaalde vüürzieningen. De tütstandküming van een geheel nieuwe vüürziening als de Provinciale Plattelandsbibliotheek werd düür een cümmissie van Opbouw Drenthe zo grondig
voorbereid, dat de eerste subsidieaanvrage bij de provincie als een hamerstuk door de Statenvergadering ging.
Het was voüral düür hun bijdragen aan het cümmissiewerk dat vertegenwoordigers van üverheid en particulier initiatief daadwerkelijk aan Opbouw 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,
werkten zich geheel in de ünderhavige materie in. Zij raakten Vülkümen
155

154

"
d' e in hun commissie aan de orde kwamen en
. 0
r het commissiewerk, waaraan
thuis in de welzIjnssectoren, I,
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 hetkon van de commisSievoorzitters, a oms I
zelfde gezegd worden.
"
k d t overigens ook wel eens minder
n het commisSlewer , a
, .
De re su Itaten va
.
ot aantal nieuwe voorZIeningen
.
I'
erden zichtbaar In een gro
.
I d
h 'zen bej' aardentehuizen, de Progunsttg ver lep , w
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
een g er konden gaan in zelfstandige
ze achterhaald waren, hetZIJ om at ze ov

J

I '
onderdelen bij', In het begin van
instellingen.
k
ook weer enke e nieuwe
.
Toch wam. en er
s Volksherstel de Berkenhof, vacantte- en
23
de jaren VIjfttg droeg N ederl~nd
0 bouw Drenthe over . In de
·
n te ZUidlaren , aan P
'h d l"ke Voorlichting ten Plattelande
rusthUIS voor vrouwe
'
d vanuit de HUIS ou e Ij
jaren d 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 scheiZoals 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
j
"S steeds geld voor nieuwe
gezette verandenngen werkten tn
' 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 a a n ·
functionarissen om hel
op plaatselijk niveau ontstond een h~l~d gro~~ ::~olmaken of te organisewerk van de eerstgenoemden te bege el ~n, d werkers directeuren en onren zoals: supervisoren, consulenten, sta me e
,

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 overlapten? 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, waa rbij een overzichtelijker 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 va n het dagelijks bestuur vermeld werden . Zij waren het toch maar
die de besluitvorming tot stand brachten in vaak langdurige en soms langdradige vergaderingen . Het voorzitterschap van Opbouw Drenthe werd in
deze jaren nog steeds q .q. door de Commissaris der Koningin waargenomen: 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. Enkele 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 medioden in het opbouwwerk, bij 'de sociale planning en in het ~erken met

derdirecteuren.
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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 maatschappijkritiek, 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 nsvoorzieningen, de moderne mens zich in zijn goed geoutilleerde samenleving toch heel vaak niet wèl bevond. Er ontstonden weerstanden tegen vele
zaken, die in de jaren vijftig als begerenswaardig gezien werden. Het rapport 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 ondervonden werd. De vervuiling van het milieu zaaide verontrusting en riep tegenkrachten op; de bureaucratie, ook in het welzijnswerk, ve roorzaakte ergernis; de veelheid van instellingen en bureaux werkte verwarrend en vervreemdend. 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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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 bestond een Drentse Jeugdraad, voortkomen uit een provinciale commissie
van Opbouw Drenthe, er was een Sportraad en een Raad voor de Volksgezondheid. 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 overheersi ng
door Opbouw Drenthe . Maar ook bij Opbouw Drenthe bestonden weerstanden en bezwaren. Men wenste geen orgaan te worden waar de funct ionele 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 groeperingen 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 functiOnele 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 functionele raden wat geringer worden. Er werd geen dagelijks bestuur geko1A
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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 planning 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 planning Z6 • Onderzoek veJschafte weer nieuwe gegevens VOor de documentatie. Voor de sociale planning waren onderzoek en documentatie noodzakelijke hulpmiddelen. Getracht werd het
onderzoek zo te richten dat het bouwstenen kon leveren VOor beleidsadviezen. Nieuwe werkzaamheden voor de afdeling onderzoek ontstonden in
verband met de Wet op de Ruimtelijke Ordening, die bepaalde dat gemeenten structuurplannen moesten opstellen, waarin naast ruimtelijke- en
economische- ook sociaal-culturele aspecten opgenomen dienden te worden. 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-Oosten 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
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 omgevormd 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 gevolg 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
raden 21 . 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 daarmede 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
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V OPBOUW DRENTHE 1926-1976. EEN VERANDERENDE INSTELLING IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING
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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 ~ ta a t te gebeuren het CR.M.-beleid een sterker gedecentraliseerd 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 voorzieningen 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 o ntwikkelde 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 practisch 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 organen en instellingen ook met stimulerende, service verlenende en samenwerking (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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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 brenge n.
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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