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“Men ziet van de toekomst ongeveer even veel als het inzicht in het verleden reikt”.
Marie Kamphuis (1907‐2004), grondlegger modern maatschappelijk werk
De deur naar de schatkamer van de geschiedenissen van de sociaalwerk‐beroepen staat wijd
open via http://canonsociaalwerk.eu
Een aanrader, nee, een must, voor sociale professionals, beleidsmensen, studenten en docenten
sociaal werk en sociaal‐juridische dienstverlening.
Twintig canons online: Nederland / Vlaanderen / Internationaal : Sociaal Werk Algemeen / Zorg voor de
Jeugd / Jeugdzorg / Geestelijke Gezondheidzorg / Migranten / Maatschappelijke Opvang /
Gehandicaptenzorg / Sociaal Cultureel Werk / Maatschappelijk Werk / Vrouwenopvang / Reclassering /
Volkshuisvesting / Cliëntenbeweging GGz / Verslavingszorg / Actua Transities / Internationale Denkers /
History of Social Work / In voorbereiding: Palliatieve zorg / Ouderenzorg / Omgang met autisme

Canon‐redacteuren werken aan digitale canons, maar maken ook graag boeken. Jos van der Lans was
redacteur van twee nieuwe delen in de reeks Canons‐in‐boekvorm: Volkshuisvesting en Verslavingszorg.
Hoofdauteur van deze laatste is dr. Jaap van der Stel, senior‐onderzoeker in de psychiatrie (GGZ inGeest,
partner van VUmc) en daarnaast sinds 2009 lector bij Hogeschool Leiden op het gebied van de geestelijke
gezondheidszorg. Maarten van der Linde bracht een zesde, herziene en uitgebreide editie van zijn
Basisboek geschiedenis van sociaal werk in Nederland uit 2007. Een nieuw hoofdstuk is gewijd aan de
sociaal‐juridische dienstverlening (‘van Poor man’s lawyer tot SJD’). Ook nieuw zijn: ontstaan en
ontwikkeling van het kinder‐ en jeugdwerk, kinderbescherming en jeugdzorg, reclassering,
vrouwenhulpverlening, vormings‐ en volksontwikkelingswerk, het opbouwwerk (1920‐heden).
Meer informatie, inzage en bestellen:
Canon volkshuisvesting 96 blz., € 16,‐ via http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/details.php?cps=0&canon_id=523
Canon volkshuisvesting 96 blz., € 15,‐ via http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vsz/details.php?canon_id=579
Basisboek geschiedenis 460 blz., € 29,90 via: http://sociaalwerk.swpbook.com/
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ZESDE MULOCK HOUWER‐LEZING
uitgesproken door Carla van
Os: Broodje Pastrami,
opvoeden in crisistijd
Datum en locatie:
24 november 2016. Hogeschool
Leiden, Zernikedreef 11, 2333
CK Leiden.
Tijd: vanaf 14.30 uur bent u welkom, de lezing
start om 15.00 uur.
De Mulock Houwer‐lezing 2016 staat in het teken
van vluchtelingengezinnen in Nederland. Met als
titel ‘Broodje Pastrami: opvoeden in crisistijd’
werpt Carla van Os de vraag op hoe ouders in
tijden van oorlog hun kinderen beschermen en
wat dat betekent voor de opvang van
vluchtelingengezinnen in Nederland.
Carla van Os is orthopedagoog en jurist. Ze werkt
als onderzoeker bij het Onderzoeks‐ en
Expertisecentrum voor Kinderen en
Vreemdelingenrecht van de Faculteit Gedrags‐ &
Maatschappijwetenschap van de Rijksuniversiteit
Groningen.
Informatie en aanmelden:
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_jz/lezingen.
php?cps=0&lez_id=6

De Nederlandse identiteit: een veelzijdig begrip
Lezing door Llewellyn Bogaers, Utrecht, Lutherse
Kerk, zondag 27 november a.s.
De Nederlandse identiteit staat
in de schijnwerpers. Onlangs
deden premier Rutte en
minister Schippers ferme
uitspraken over ‘onze
waarden’. Is alles zo eenduidig
als zij beweren? Wordt ‘identiteit’ niet
voortdurend opnieuw gedefinieerd? De
actualiteit is voor Dynamiek Stichting voor
Cultuurhistorie reden om de herfstlezing aan dit
thema te wijden. Nederland is van oudsher een
immigratie‐ en doorstroomland. Nauwelijks een
Nederlander die geen voorouder van elders
heeft. Hoe verliep hun inburgering? Lang bood
het buurtleven nieuwkomers een kader voor
integratie. Toen stadsbestuur en rijk meer grip op
het openbare leven kregen, loste de buurt‐
organisatie in steden op. Dit voorbeeld laat zien
dat het contract tussen overheid en bevolking
niet statisch is. Het was een lange weg naar het
Nederland van nu. Ook op kerkelijk‐religieus

gebied hebben zich mega‐veranderingen
voorgedaan. Dit ging vaak met spanningen
gepaard. Religie is weer een hot item. Hoe
kunnen we omgaan met de veranderingen die de
multiculturele samenleving met zich meebrengt?
Wat voor invloed heeft zij op de identiteits‐
beleving? Een historisch perspectief werkt
verhelderend. Dr. Llewellyn Bogaers is cultuur‐
historicus. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar
sociaalreligieuze verhoudingen in Nederland. Zelf
komt zij uit een multiculturele en multireligieuze
familie. Zij kent de talen van binnenuit. Haar
website: www.levendverledennu.nl
Plaats: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9,
Utrecht, op loopafstand van Utrecht CS of via lijn
2, halte Korte of Lange Nieuwstraat. Tijd: 15.00 ‐
16.30 uur (de kerk is vanaf 14.30 uur open;
informeel samenzijn tot 17.30 uur). Entree: € 25,‐
inclusief drankjes en versnaperingen. De lezing
maakt deel uit van een fondswervingsactie. Voor
informatie hierover zie www.dynamiek‐
cultuurhistorie.nu
Aanmelding: via info@dynamiek‐
cultuurhistorie.nu en betaling aan Dynamiek
Stichting voor Cultuurhistorie, IBAN NL74 INGB
0007 0942 38. In november ontvangt u een
bevestiging.

Opbouwwerk in Rotterdam
Deze website http://opbouwwerkinrotterdam.nl/
biedt een terugblik op een aantal episodes uit de
historie van het opbouwwerk in Rotterdam. Op
de site zullen praktijkbeschrijvingen en
documenten worden verzameld, met overzichten
van ontwikkelingen in het werk in verschillende
periodes.
De site wordt in 2016
gaandeweg ontwikkeld.
Daarbij zoekt de redactie
samenwerking met
opbouwwerkers die in
verschillende periodes
werkten in Rotterdam.
Initiatiefnemer is Anne van
Veenen.
De opbouwwerker was de afgelopen decennia
een bekende verschijning in Rotterdam. Hij/zij
was in bijna elke wijk te vinden in ‘de
buurtwinkel’ van wijkorgaan of
bewonersorganisatie, de uitvalsbasis voor acties
en activiteiten in de wijk. De opbouwwerker was
vraagbaak en had als taak om
bewonersinitiatieven te ondersteunen en
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stimuleren, te zorgen voor het goed en open
functioneren van de bewonersorganisatie in de
wijk en contacten te onderhouden met
gemeentelijke diensten, instellingen en
woningcorporatie.
De documenten op deze site geven een beeld van
ontwikkelingen van het werk vanaf eind jaren
1960 tot begin 2000. Een periode met ingrijpende
en verwarrende maatschappelijke
ontwikkelingen, van de
democratiseringsbeweging in de jaren 1970 tot
de opstand tegen de elites in het begin van deze
eeuw.

belang. Zeker nu steeds meer oude instellingen
verdwijnen en daarmee heel veel beeld‐ en
fotomateriaal in de vuilnisbak dreigt te belanden.
Deze verhalen willen we op video vastleggen voor
de volgende generaties.
In https://terugnaardebossen.nl/ komen
voorvechters van gehandicapt Nederland in beeld
en aan het
woord.

https://aparticipatie.nl/
Jan Troost is initiatiefnemer van de website
aparticipatie.nl. Hier vertellen de jongeren van
toen, die soms meer dan twintig jaar in een
internaat woonden, hun eigen verhaal. Verhalen
en beelden van mensen die ooit in de bossen
hebben gewoond, zijn van groot historisch

145 jaar schuldhulpverlening in Amsterdam
Centram, de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam‐Centrum, organiseerde op 2
november jl. een drukbezochte conferentie over schuldhulpverlening: “Schaarste verandert de kijk op
hulp”. Centram is de rechtsopvolger van het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen dat in 1871 de
armenzorg op een nieuw spoor zette,
onder meer door persoonsgerichte hulp,
begeleiding van multiprobleemgezinnen,
gerichtheid op het bevorderen van
economische zelfstandigheid en direct
saneren van schulden. Dagvoorzitter was
Aldith Hunkar. Aan het programma werd
meegewerkt door acteur Peter Faber,
bestuurder Else de Wit, wethouder Arjan
Vliegenthart, Canon‐redacteur Maarten
van der Linde, hoogleraar en senator
Esther Mirjam Sent, hoogleraar Ap
Dijksterhuis, Larissa Wladimiroff,
programmamanager Schuldhulpverlening
gemeente Amsterdam. Voor een impressie
van de conferentie: http://www.congres‐
centram2016.nl/terugblik/1646/
Venster over het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen in de Canon maatschappelijk werk:
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_mw/details.php?cps=2&canon_id=386

Voor recente PUBLICATIES over de GESCHIEDENIS VAN SOCIAAL WERK ga naar:
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/publicaties.php
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VERWANTE CANONS EN ANDERE SCHATKAMERS
* Florence Nightingale Instituut: geschiedenis van VERPLEGING EN VERZORGING: http://fni.nl/
* Canon van de verpleegkunde: http://www.canonverpleegkunde.nl/
* Geschiedenis maatschappelijke opvang: http://hvoquerido.nl/geschiedenis/
* Digitaal Museum van de Volkshuisvesting: http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/index.html
* Canon Altra onderwijs en jeugdhulp: http://www.altracanon.nl/
* Digitaal Museum ’S HEEREN LOO: www.museum‐sheerenloo.nl
* GEHANDICAPTEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS: http://www.gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl/
* Canon van de gerontologie: http://www.canongerontologie.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/

2016: AANTAL BEZOEKEN CANONS SOCIAAL WERK BOVEN 500.000
Bezoeken aan de 20 Canons Sociaal Werk: Nederland, Vlaanderen & Internationale denkers

Jan.
Feb.
Mrt
Apr.
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2.046
1.804
2.460
2.574
3.060
3.536
2.144
2.035
3.320
4.128
4.394
3.178
34.679

3.837
3.806
4.936
5.205
4.766
4.542
2.850
3.503
7.613
9.930
9.432
6.139
66.559

7.806
6.019
7.086
7.174
7.694
7.216
4.266
5.131
9.372
12.812
12.194
7.405
94.175

15.190
7.818
8.778
7.256
8.499
7.344
4.611
4.673
7.806
10.540
9.957
8.406
100.878

10.017
9.062
14.733
12.486
12.867
12.205
7.819
8.132
14.767
20.736
19.543
16.620
158.989

16.425 20.030 24.944
12.397 16.869 21.170
15.204 19.384 23.224
13.960 18.170 18.665
15.216 18.475 20.425
14.463 16.299 21.445
8.905
10.939 11.854
9.102
11.767 13.504
16.282 20.988 20.839
21.739 25.672 24.936
22.705 24.718 25.974
18.956 22.012 23.959
185.354 225.323 250.939

2014

2015

2016
25.522
26.081
24.124
20.576
25.929
23.028
26.069
15.619
22.197
27.843
16.245 (tot 21/11)
253.251 (tot 21/11)

Bezoeken aan de Engelstalige Canon History of Social Work http://historyofsocialwork.org/eng/index.php

Jan.
Feb.
Mrt
Apr.
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sep
Okt
Nov
Dec
Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.135
1.215
1.569
1.953
2.150
2.308
2.068
2.483
3.517
4.543
3.708
3.830
30.479

4.524
4.003
4.726
4.065
4.772
3.783
3.506
3.515
6.410
7.971
7.413
6.652
61.340

7.122
6.485
6.911
7.471
6.014
6.017
4.670
4.783
9.840
11.086
10.236
10.165
90.800

10.010
10.229
11.747
14.596
10.931
10.336
10.891
11.959
17.568
22.183
20.600
15.263
166.343

17.037
19.164
23.241
19.422
18.916
16.502
14.698
17.163
24.395
27.004
23.094
17.828
238.464

19.825
23.771
22.519
21.388
20.389
16.082
17.188
18.281
27.484
31.289
14.741 (tot 15/11)
232.957 (tot 15/11)

STUUR DEZE NIEUWSBRIEF DOOR AAN VRIENDEN EN COLLEGA’S
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