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Redactie: maarten.vanderlinde@hu.nl

Ga voor het meest actuele en veel omvattende digitale overzicht van de geschiedenis van sociale
beroepen in Nederland en Vlaanderen naar http://www.canonsociaalwerk.eu/.
Tien canons online: Canon Sociaal Werk Algemeen Nederland / Canon Sociaal Werk Algemeen
Vlaanderen / Canon Zorg voor de Jeugd NL / Canon Jeugdzorg VL / Canon Geestelijke Gezondheidzorg NL
/ Canon Migranten VL / Canon Maatschappelijke Opvang NL / Canon Gehandicaptenzorg NL / Canon
Internationale Denkers / Canon History of Social Work . Vier nieuwe canons zijn in voorbereiding.
Eerdere nieuwsbrieven te vinden op: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/onderwijs.php

DRIE NIEUWE BOEKEN OP KOMST:
TOEGANKELIJK KIJKJE IN DE GESCHIEDENIS
Deel 2 in reeks

Zie blz. 2‐3.

CANON ZORG VOOR DE JEUGD als boek
Speciale inteken‐aanbieding! 10‐25 ex. € 5,00 per stuk;
25‐250 ex. € 4,50 per stuk enzovoort.
Bestel als attentie, Sint‐, Kerst‐ of Nieuwjaarscadeautje voor collega’s of
medewerkers.
verschijnt half november 2013. Lees verder en/of ga naar
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_jz/details.php?cps=0&canon_id=320

BIOGRAFIE

GRANDE DAME VAN HET SOCIAL CASEWORK
MARIE KAMPHUIS 1907‐2004
Interview met auteur Eefje van Batenburg: blz. 3‐5
Verschijnt 1 november 2013
Intekenprijs tot 10 oktober € 29,90, nadien € 39,90.
ga naar http://kamphuis.swpbook.com/

OVERZICHTSWERK

DE VOLKSHOGESCHOOL IN NEDERLAND
1925‐2010
‐ Presentatie en conferentie, blz. 6.
Auteurs: Maarten van der Linde en Johan Frieswijk
Verschijnt 29 november 2013 – prijs ca. € 35,00.
Aanmelden voor presentatie en conferentie nu al mogelijk: ga naar
http://www.djust.nl/clients/HU/congresVolk2013voor/index.html
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Teken in voor boek
Canon Zorg voor de Jeugd
(verschijningsdatum half november 2013)
Na het grote succes van het boek Canon
maatschappelijke opvang, dat in november 2012
verscheen en bij meer dan 10.000 medewerkers
van opvangvoorzieningen werd bezorgd, en aan
docenten en studenten op enkele hogescholen,
wil de Vereniging Canon Sociaal Werk dit jaar van
de Canon Zorg voor de Jeugd net zo’n mooi boek
maken. Juist nu de jeugdzorg in transitie is, is het
meer dan wenselijk om mensen een kijkje in de
geschiedenis te bieden. Er is immers veel bereikt,
niet elk wiel hoeft opnieuw te worden
uitgevonden, er zijn tradities waar we ook trots
op mogen zijn. Wat dat betreft biedt deze
spannende periode een uitgelezen moment om
de geschiedenis op een toegankelijke manier
onder de aandacht te brengen. Dat willen we
gaan doen met een aantrekkelijk boekwerk.

VOORPROEF
Op http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_jz/details.php?cps=0&canon_id=320 vind u een proefopmaak
van de cover, de inhoudsopgave en vier willekeurig geselecteerde vensters. Die opmaak is bedoeld
om u een indruk te geven van hoe het boek eruit komt te zien. U kunt voor de totale inhoud
uiteraard op elk moment een kijkje nemen op de site: www.canonjeugdzorg.nl. Het boek zal full
colour worden uitgeven, in een formaat van 14,5 x 25 cm en ca. 84 pagina’s tellen. De winkelprijs
van het boek zal ongeveer € 12,50 bedragen. Qua uitstraling en verzorging zal het dezelfde kwaliteit
hebben als het Canon maatschappelijke opvang-boek. De opmaak daarvan kunt u bewonderen via .
http://www.canonsociaalwerk.eu/0000_boek_CanonMO/Canon%20MO%20-%20totaal%20%20verkleind.pdf
zeer goedkope prijs per exemplaar leveren (zodat
instellingen nog ruim de tijd hebben om het
boekwerk in het kerstpakket te stoppen of als
eindejaarsattentie aan medewerkers uit te
delen).

Om de kosten laag te houden gaat de Vereniging
Canon Sociaal Werk het boek in eigen beheer
uitgeven. De vereniging is echter een vrijwilligers‐
organisatie met beperkte financiële middelen. Zij
kan simpelweg niet het financiële risico lopen
zonder de garantie dat de boeken ook daad‐
werkelijk worden afgezet. Daarom is de
Vereniging een wervingscampagne gestart om de
uitgave van dit Canon Zorg voor de Jeugd‐ boek
via voorintekening mogelijk te maken. Zie het als
een vorm van eigentijdse crowdsourcing.
Klik hier voor de wervingsbrief zoals die naar een
groot aantal instellingen is verstuurd.

Voor een goed begrip: het is niet de bedoeling
van de Vereniging om met deze uitgave geld te
verdienen. We streven er naar om tegen zo laag
mogelijke prijs een zo aantrekkelijk mogelijk
product te leveren dat wil bijdragen aan de
verspreiding van historische kennis over de zorg
voor de jeugd.

Als de Vereniging in staat gesteld wordt om
tenminste 6000 exemplaren te laten drukken,
kunnen wij het boek half november tegen een

Dit zijn de prijzen om het Canon Zorg voor de
Jeugd‐boek via voorintekening te bestellen:
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Totaal aantal Prijs per ex.*
10 ‐ 25 ex.

€ 5,‐

25 ‐ 250

€ 4,50

250 – 750

€ 4,‐

750 en meer € 3,50
* Prijs exclusief portokosten en 6% btw
De wervingscampagne is begin juni gestart. Er is
een groot aantal instellingen en organisaties
(bijvoorbeeld in de sfeer van gemeentelijke
overheden en in onderwijsinstellingen) die zeker
geïnteresseerd zullen zijn in deze uitgave, maar
die wij niet gemakkelijk bereiken. Via deze site en
via sociale media hopen wij dat onze aanbieding
ook deze organisaties bereikt. U kunt daar aan
meewerken, door zoveel mogelijk mensen en
organisaties op deze bijzondere aanbieding te
attenderen.
Als u of uw instelling een bestelling wilt plaatsen
kunt u gebruik maken van dit formulier. Doet u
dat zo snel mogelijk, want des te eerder kunnen
we aan alle deelnemende personen en instanties
bekend maken dat de bestelde exemplaren
daarwerkelijk half november zullen worden
afgeleverd. U kunt het formulier per post sturen
(zie onderstaand adres) of mailen naar:

info@josvdlans.nl .

Vereniging Canon Sociaal Werk
Redactie Canon Zorg voor de Jeugd
Feike de Boerlaan 31
1019 KS Amsterdam
Voor nadere informatie:
Jos van der Lans: 020.4194657
Email: info@josvdlans.nl
De benodigde documenten vindt u op:
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_jz/details.p
hp?cps=0&canon_id=320
1. Intekenformulier/bestelformulier
2. Proefopmaak Canon Zorg voor de Jeugd
3. Wervingstekst ter verspreiding
4. Aanbevelingsbrief Kees Bakker, bestuurder
Nederlands Jeugdinstituut
5. Ter vergelijking: opmaak boek Canon
maatschappelijke opvang

LANG VERWACHTE BIOGRAFIE

GRANDE DAME VAN HET SOCIAL CASEWORK
MARIE KAMPHUIS 1907‐2004
Verschijnt 1 november 2013
Intekenprijs tot 10 oktober € 29,90, nadien € 39,90.
ga naar http://kamphuis.swpbook.com/

Interview met auteur Eefje van Batenburg
Heb jij zelf een achtergrond in het
maatschappelijk werk?
Midden jaren ’60 haalde ik mijn
diploma aan de Sociale Academie in Rotterdam
(officieel de Academie voor Maatschappelijk
Werk en Sociale Wetenschappen). Begin jaren ’70
deed ik de Voortgezette Opleiding voor
Maatschappelijk Werkers in Amsterdam.
Ik ben in 1966 begonnen als maatschappelijk
werker op een bureau in wat toen nog de
ambulante zwakzinnigenzorg heette.. Deze
bureaus waren voortgekomen uit de Nazorg BLO

en in eerste instantie waren daar vrijgestelde
onderwijzers van BLOscholen voor aangesteld.
Naderhand – toen het werk een breder karakter
kreeg en een andere subsidieregeling – werden
er maatschappelijk werkers voor aangesteld.
Zoals het meeste maatschappelijk werk in die tijd
was ook dit werk nog helemaal verzuild. Er was
een klein r.k. bureau, een klein prot.chr. bureau
en een klein algemeen bureau. Met klein bedoel
ik twee maatschappelijk werkers en (soms) een
secretariële kracht. Sommige maatschappelijk
werkers hadden nog spreekuur aan huis. De
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grens van het werkgebied viel samen met het
wervingsgebied van de BLOscholen.
Naderhand (1970) ben ik gaan werken in wat
toen nog de ongehuwde moederzorg heette, ook
nog helemaal verzuild en heb ik in die die tijd de
Voortgezette Opleiding voor maatschappelijk
werkers gedaan.
Het werk was vooral het begeleiden van (jonge)
meiden die ongetrouwd moeder waren
geworden, in die tijd toch nog steeds beladen
met schande en schaamte en die, vaak, afstand
ter adoptie wilden doen omdat ze geen andere
uitweg zagen.
Daarna werd ik gevraagd om voor de Sociaal
Pedagogische Dienst zoals ondertussen de drie
samengevoegde bureautjes voor zwakzinnigen‐
zorg heetten, een soort van officieuze Praktijk‐
begeleider te worden.
Daarna werkte ik van 1977 tot 1985 bij een
Bureau voor levens‐en gezinsvragen, onderdeel
van een grote instelling voor Geestelijke
Gezondheidszorg. Midden jaren ’80 werd dat
onderdeel van een RIAGG en werd ik teamleider
(1985‐1996) voor een van de volwassenteams
van de Riagg. In die tijd heb ik een opleiding
directieve therapie gedaan, uitgaande van de
UvA.
Ik heb er veel over psychiatrie geleerd, maar het
maatschappelijk werk was wel een
ondergeschoven kindje. We werkten eigenlijk
meer als therapeuten – waar we niet voor
opgeleid waren.
Na een zoveelste reorganisatie ben ik in 1996 bij
de Riagg weggegaan en ben gaan werken als
vertaler, na een opleiding aan het Nederlands
Instituut voor Tolken en Vertalers. Het was heel
leuk werk, maar ook heel eenzaam. Daarom ben
ik de supervisorenopleiding gaan doen, omdat ik
dacht dat dat een goede combinatie zou zijn,
werken als vertaler en daarnaast het doen van
supervisies. Maar aan het eind van de opleiding
werd me gevraagd of ik les wilde geven op de
Haagse Hogeschool, afdeling maatschappelijk
werk en dienstverlening en dat heb ik jaar gedaan
tot ik in 2006 met pensioen ging.
Hoe kwam je op het idee om een boek over
Kamphuis te schrijven?
Ik ben erg geïnteresseerd in biografieën en wilde
er zelf graag een schrijven na mijn pensioen.
Maar dat plan leek me veel te hoog gegrepen,
omdat ik geen neerlandicus of historicus ben, tot
ik bedacht dat ik zou moeten schrijven over een

onderwerp waar ik een beetje verstand van had,
namelijk maatschappelijk werk en dan kom je al
gauw bij Kamphuis uit. Dat was zeker geen
slechte keus, want al doende begon ik het hoe
langer hoe boeiender te vinden,. Natuurlijk
omdat het uiteraard vooral ging over Kamphuis,
maar ook deels over opleiding en
maatschappelijk werk in de maatschappij van die
tijd. .
Wat is het verschil tussen jouw boek en de
autobiografie van Kamphuis (Kijken in de
Spiegel van het verleden uit 1986) en wat voegt
jouw boek toe?
Kamphuis beschrijft een levensperiode van 1932
tot 1970, de tijd van haar opleiding tot haar
afscheid in 1970 van de ASCA (Academie voor
Sociale en Culturele Arbeid). Het boek is
gebaseerd op een tiental artikelen die ze op een
vraag van Herman Nijenhuis die (hoofd)redacteur
was van het Tijdschrift voor Agologie heeft
geschreven omdat hij vond dat studenten weet
moesten hebben van de geschiedenis van de
hulpverlening. Deze artikelen in het TvA werden
gretig gelezen en zijn toen gebundeld tot haar
boek ‘Kijken in de spiegel van het verleden’.
Mijn boek voegt in ieder geval toe de periode
vóór haar werkende leven (hoewel je soms de
indruk zou kunnen krijgen dat ze altijd gewerkt
heeft), dus haar kinder‐en meisjesjaren, en ook
de periode na haar afscheid van de ASCA in 1970,
waarna ze nog wel 34 jaar geleefd heeft en heel
actief is geweest. Naast haar maatschappelijk
werk activiteiten heeft ze ook veel activiteiten in
de kerk ontplooid, waar ze in haar boek niets
over vertelt, maar ze was een drijvende kracht en
een van de initiatoren voor de feministisch
theologische diensten in de Martinikapel in
Groningen.
Mensen zijn niet of nauwelijks in staat om met
een zekere afstand naar hun eigen leven en werk
te kijken. Dat gold ook voor Kamphuis. Soms zijn
herinneringen heel gekleurd en vaak krijgen
dingen die ze in hun leven heel belangrijk hebben
gevonden een andere betekenis naarmate er
langere tijd overheen is gegaan, en omgekeerd.
Kamphuis had grote interesse voor de
psychologie en het social casework was haar
stokpaard. Was Kamphuis vooral een
psycholoog?
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Nee, Kamphuis was vooral een maatschappelijk
werker, een caseworker in die tijd. Het hele
casework was zeker in eerste instantie nogal
psychologisch gefundeerd, gebaseerd op de
theorieën van Freud. Hoewel de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat er twee verschillende
stromingen waren. Zoals de meeste
maatschappelijk werk opleidingen in die tijd, was
ook de Groninger school nogal Freudiaans
georiënteerd, maar Kamphuis ging steeds meer
de kant van de sociologie uit. Wel was ze op den
duur tamelijk teleurgesteld in de bijdrage die
sociologen konden leveren aan de
theorievorming van het maatschappelijk werk.
Hoe ga jij je Kamphuis vooral herinneren?
Ik sluit me aan bij het koor van al die mensen die
mij in de gesprekken over Kamphuis verteld
hebben wat een boeiende vrouw zij was.
Waarom vind ik haar boeiend? Vooral om het feit
dat ze zo gedreven was en ook zo zelfverzekerd,
en dat ik er, ondanks het schrijven van een
biografie nog steeds niet achter ben wat haar nu
zo gedreven en zelfverzekerd maakte t.a.v. het
maatschappelijk werk. Ik ben eigenlijk nergens
enige twijfel tegengekomen over wat ze vond en
deed. Maar ze was ook verlegen, zoals ze zelf zegt
en dat zeggen ook anderen over haar. Ze was
zeer belezen, vervlocht ook poëzie in haar
artikelen, ze schreef heel toegankelijk en kon heel
complexe problemen terugbrengen tot te
hanteren vraagstukken. Ze had een groot gevoel
voor humor, had gezond verstand, maar was ook
op een haast genante manier statusgevoelig. En
ze had enorm veel lef. Ze durft een school op te
richten zonder toestemming van de bezetter, ze
gaat naar Amerika, alleen, ze weigert de niet‐

Ariërverklaring te tekenen. Ze had lef en was
moedig.
Waarom moeten wij dit boek lezen?
Omdat het een, naar ik hoop, boeiend verhaal is
geworden over een boeiende en moedige vrouw
die zich door niets liet weerhouden om voor
elkaar te krijgen wat ze belangrijk vond in een tijd
waarin het maatschappelijk werk vlak na de
oorlog booming business was en daarna een heel
andere wending krijgt tot het weer een
voorzichtige rehabilitatie kreeg. Dat zij dit
allemaal in haar eigen lange leven zo heeft
meegemaakt, daar deel van heeft uitgemaakt
maar vooral daar een belangrijke sturende rol in
heft gespeeld, maakt het tot een boeiend leven
en, naar ik hoop, tot een boeiend verhaal om te
lezen.
Eefje, bedankt! Ik heb je boek al mogen lezen, ik
vond het een spannend boek, omdat je zoveel
volslagen onbekende kanten van Kamphuis’
(persoonlijke) leven en persoonlijkheid boven
water hebt gekregen. Ook over de oorlog.
Dankzij gedegen onderzoek, waarbij je je niet
hebt laten leiden door wat Kamphuis zelf naar
voren heeft gebracht. Zij is door jouw boek een
mens van vlees en bloed geworden. Je schreef
gelukkig geen heiligenleven. Zij was moedig en
inspirerend, maar kon ook irritant en
zelfingenomen zijn. Ik beveel jouw biografie van
Marie Kamphuis van harte aan: een aanrader
voor iedereen die maatschappelijk werker is of is
geweest, voor docenten MWD en andere leden
van de Social Work‐familie.
Maarten van der Linde

Presentatie van de Kamphuis‐biografie op 1 november 2013
op het lustrumcongres 70 jaar MWD in Groningen:
“Maatschappelijk Werk 2020 : van Volgen naar Profileren!”
De opleiding Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening van de Hanzehogeschool bestaat
in 2013 70 jaar. In 1943 startte Kamphuis met de
Groninger CICSA, als onderafdeling van de
Amsterdamse CICSA, het protestantse Centraal
Instituut voor Christelijk‐Sociale Arbeid. Later
werd dit de Groninger School voor
Maatschappelijk Werk, weer later Academie voor
Sociale en Culturele Arbeid, tegenwoordig

Academie voor Sociale Studies, onderdeel van
Hanzehogeschool Groningen.
Het lustrum wordt gevierd samen met de Marie
Kamphuis Stichting (MKS).
Het lustrumcongres zal gaan over het belang van
jezelf profileren als maatschappelijk/sociaal
werker. Daarnaast gaat het congres in op actuele
ontwikkelingen en kritische kanttekeningen bij
deze maatschappelijke ontwikkelingen.
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* Hoe profileert u zich als maatschappelijk werker
in deze turbulente tijd?
* Welke kritische kanttekeningen plaatst u bij
deze ontwikkelingen?

Dr. Lia van Doorn is de hoofdspreker op het
congres en dr. Lies Schilder, directeur van de
NVMW, zal de tweejaarlijkse Marie Kamphuis
Lezing houden.

Vooraankondiging conferentie
De volkshogeschool: geschiedenis en actualiteit
Foto rechts: cursus voor plattelandsvoruwen,
Volkshogeschool Bergen, 1950.

Op 29 november vindt in Utrecht een open huis‐
conferentie plaats over de geschiedenis van de
volkshogescholen in Nederland. Die wordt
georganiseerd door Platform Learn for Life
(opvolger van Stichting Volkshogeschoolwerk in
Nederland) en Maarten van der Linde: bijzonder
lector 'Geschiedenis van het sociaal werk' bij
Hogeschool Utrecht. Van der Linde en Johan
Frieswijk (Fryske Akademy, Leeuwarden)
schreven een boek over het ontstaan en de
ontwikkeling van de volkshogescholen, dat
tijdens deze bijeenkomst wordt gepresenteerd.
Paul Schnabel, oud‐directeur van het Sociaal
Cultureel Planbureau, zal het eerste exemplaar in
ontvangst nemen.
Het boek schetst het ontstaan en de ontwikkeling
van de volkshogescholen in Nederland in al hun
facetten. De volkshogescholen vormden een
educatieve beweging die wilde bijdragen aan de
culturele ontwikkeling en sociale vorming van
grote groepen jongeren en volwassenen.
Doelgroep
De conferentie is bestemd voor:
• Geïnteresseerden in het belang van vorming en
bildung voor onderwijs, burgerschap en
democratie;
• Werkers in de volwasseneneducatie,
instellingen voor vorming & training en het
educatieve opbouwwerk;
• Studenten en docenten van de opleiding
Culturele en Maatschappelijke Vorming;
• Iedereen die betrokken is (geweest) bij het
volkshogeschoolwerk en vormingswerk in
internaatsverband.

Aanmelden
De bijeenkomst is gratis. Een uitvoerig
programma wordt in september bekend.

U kunt zich alvast aan‐ afmelden via
http://www.djust.nl/clients/HU/congresVolk20
13voor/index.html
De conferentie is een initiatief van het platform
Learn for life i.s.m. Hogeschool Utrecht.
Learn for life zet sinds 1 januari 2011 het werk
voort van de (internationale commissie van de)
Stichting voor Volkshogeschoolwerk in
Nederland. http://www.platformlearnforlife.nl/
Het parool ‘Leren voor het leven’ gaat terug op
Nikolaj Grundtvig (1783‐1872) en Kristen Kold
(1816‐1870), de aartsvaders van de Deense
volkshogeschool.

Tijdstip en locatie
Vrijdag 29 november, aanvang om 10.00 uur.
Jacobikerk, Sint Jacobsstraat 171 in Utrecht, op
loopafstand vanaf Utrecht CS.
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BEZOEKERSAANTAL OP WEG NAAR 250.000!?
STAND PER 1 JULI 2013: 127.020 BEZOEKERS
Bezoeken Canons Sociaal Werk
Nederland, Vlaanderen & Internationale denkers

Bezoeken Canon
HistoryofSocialWork.org

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

2008
2.046
1.804
2.460
2.574
3.060
3.536
2.144
2.035
3.320
4.128
4.394
3.178

2009
3.837
3.806
4.936
5.205
4.766
4.542
2.850
3.503
7.613
9.930
9.432
6.139

2010
7.806
6.019
7.086
7.174
7.694
7.216
4.266
5.131
9.372
12.812
12.194
7.405

2011
15.190
7.818
8.778
7.256
8.499
7.344
4.611
4.673
7.806
10.540
9.957
8.406

2013
16.425
12.397
15.204
13.960
15.216
14.463

2010
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
169
923

2011
1.135
1.215
1.569
1.953
2.150
2.308
2.068
2.483
3.517
4.543
3.708
3.830

2012
4.524
4.003
4.726
4.065
4.772
3.783
3.506
3.515
6.410
7.971
7.413
6.652

2013
7.122
6.485
6.911
7.471
6.014
5.352

Totaal

34.679

66.559

94.175

100.878 158.989 87.665

1.092

30.479

61.340

39.355

2012
10.017
9.062
14.733
12.486
12.867
12.205
7.819
8.132
14.767
20.736
19.543
16.620

VERWANTE CANONS EN ANDERE SCHATKAMERS
* Digitaal Museum ’S HEEREN LOO: www.museum‐sheerenloo.nl
* GEHANDICAPTEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS: http://www.gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl/
* Canon geschiedenis van de Nederlandse GEZONDHEIDSZORG:
http://www.kenniscentrumhistoriezorgverzekeraars.nl/bronarchief/canon/canon.html
* Canon van de Nederlandse GENEESKUNDE:
http://medischcontact.artsennet.nl/Dossiers/Alle‐dossiers‐1/Geschiedenis/Canon‐
geneeskunde.htm
* Website 100 jaar ORTHOPEDAGOGIEK:
http://www.100jaarorthopedagogiek.nl
* Canon 150 Jaar LICHAMELIJKE OPVOEDING: http://www.canonlo.nl/
* Blog THE DAILY SOCIAL WORKER, van Ben Boksebeld (Saxion Hogeschool Enschede):
http://daily‐social‐worker.blogspot.nl/

STUUR DEZE NIEUWSBRIEF DOOR AAN VRIENDEN EN COLLEGA’S
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