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BIJ HET OVERLIJDEN VAN MAARTEN VAN DER LINDE
Tot onze grote verdriet in donderdag 20 augustus Maarten van der Linde overleden. Maarten was
vanaf september 2009 nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Canon sociaal werk. Toen de
vereniging in 2011 werd opgericht was hij de eerste voorzitter. Hij bleef
dat tot 2019. In september 2019 verrasten we hem door hem tijdens een
netwerkbijeenkomst te benoemen tot erelid.
Maarten was al langer ziek. In 2017 werd bij hem uitgezaaide darmkanker
gediagnosticeerd. Meerdere chemokuren hebben de ziekte wel vertraagd,
maar niet verholpen. Uiteindelijk is de ziekte hem dus de baas geworden.
Gelukkig heeft hij samen met Ties Limperg nog wel de monumentale
studie over Liefdadigheid naar vermogen kunnen afronden.
Zijn begrafenis op vrijdag 28 augustus vond mede vanwege corona in
besloten kring plaats. Om mensen toch de gelegenheid te geven bij zijn
overlijden stil te staan heeft de Vereniging/redactie samen met de Hogeschool Utrecht een
condoleanceregister geopend, waar bij het verzenden van deze Nieuwsbrief inmiddels een kleine
dertig mensen dierbare herinneringen aan Maarten hebben achtergelaten. Het register blijft open
tot eind oktober, dus iedereen die de behoefte voelt om even bij het overlijden van deze bijzondere
man stil te staan wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Het biedt ons en de familie van Maarten
veel troost.
Het condoleanceregister voor Maarten van der Linde
In het Biografisch Portaal Sociaal Werk hebben we een uitgebreid portret van Maarten opgenomen.
Het begin daarvan is te lezen op pagina 2 van deze Nieuwsbrief.
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Maarten van der Linde in het Biografisch Portaal
Zo begint het biografisch portret van Maarten van der Linde
dat we hebben opgenomen in ons Biografisch Portaal:

Maarten van der Linde was altijd oprecht
geïnteresseerd als hij professionals sprak, nogal eens
oud-studenten van hem, die in de frontlinies van de
samenleving opereerden. Hij had er echt
bewondering voor: ‘Ga er maar aan staan om met
straatjongeren te werken of in de reclassering’,
vertelde hij in een interview in Trajectum ter
gelegenheid van zijn benoeming als lector
Geschiedenis van het sociaal werk aan de Hogeschool
Utrecht. Hij zag het zichzelf niet doen, misschien was
hij er wel te aardig voor, maar hij realiseerde zich
altijd dat schrijven en onderzoeken toch van een heel
andere orde is dan het praktische handwerk. Dát
Op 29 september 2019 nam Maarten van
blijft uiteindelijk toch het belangrijkste.
der Linde afscheid als voorzitter van de
Maar hij wilde professionals wel iets
Vereniging Canon sociaal werk. Bij die
meegeven, hen sterker maken. Wat hem fascineerde gelegenheid werd hij vanwege zijn
was het tijdbestendige karakter van het werk van
verdiensten benoemd tot erelid van de
sociale professionals. Als historicus zag hij
vereniging, vastgelegd in de vorm van een
beeld met daarop de titel van zijn oratie en
voortdurend parallellen tussen het heden en het
eigenlijk het motto van zijn inzet voor de
verleden. Veel generaties zijn de huidige sociale
geschiedenis van het sociaal werk:
professionals voorgegaan en hebben inzichten en
‘Doe wel, maar…. zie om!’
kennis geleverd waarop voortgeborduurd kan
worden. Precies om die reden is het belangrijk om kennis te nemen van de geschiedenis van
het sociaal werk. Dat kan het zelfvertrouwen van professionals versterken, het maakt ze
bewust dat ze in een traditie staan, waar je voordeel mee kunt doen, waar je een betere
professionals van wordt. Bovendien werkt het relativerend, want – zo hield Maarten van der
Linde zijn studenten altijd voor: ‘Ontwikkelingen zijn vaak niet zo nieuw als ze lijken.’ Met
zichtbaar plezier kon hij daarom parallellen schetsen de huisbezoekers aan het einde van de
19e eeuw en de hang naar outreachend werken van hedendaagse sociaal wijkteams.
De enorme verdienste van Maarten van der Linde is dat hij de geschiedenis van het sociaal
werk aan de vergetelheid heeft ontrukt. Zelf noemde hij zich vlak na de eeuwwisseling met
enige zelfspot ’de allerlaatste geschiedenisdocent binnen het sociaal-agogisch HBOonderwijs’. Maar dat was allerminst reden om bij de pakken van het moderne hoger
onderwijs neer te gaan zitten. Hij zag het als een missie om het geschiedenisonderwijs weer
stevig in het curriculum verankerd te krijgen. Hij bracht al zijn kennis bijeen in een
indrukwekkend basisboek en werkte nagenoeg vanaf het begin mee aan de Canon sociaal
werk, waar hij vele bijdragen aan leverde.
Klik hier om de uitgebreide levensbeschrijving van Maarten te lezen.
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Derde druk boekeditie Canon volkshuisvesting
De belangstelling voor de boekeditie van de Canon
volkshuisvesting verflauwt niet. Logisch, want dit boek is en blijft
een uniek overzicht van de geschiedenis van de sociale
woningbouw in Nederland. De tweede druk was in 2019 in een
half jaar uitverkocht en sindsdien worden we regelmatig gevraagd
of er een nieuwe druk verschijnt. Welnu, die is begin juli van de
pers gerold en dus weer volop verkrijgbaar in een oplage van
duizend exemplaren. We konden deze realiseren dankzij het feit
dat Kees van der Meeren zich bereid verklaarde garant te staan
voor een deel van het risico dat zo’n uitgave toch altijd met zich
mee brengt. Waarvoor dank.
Voor meer informatie over deze heruitgave, klik hier.

Nieuw in ons Biografisch Portaal
In het Biografisch Portaal zijn naast Maarten van der Linde (zie hiervoor) de afgelopen maanden de
volgende personen opgenomen:
Jaap de Bruin (1896 - 1978), jongerenwerk, sociaal-cultureel werk, richtte in 1926

voor arbeidersjongeren clubhuis De Mussen op en stond als Meester de Bruin
aan de wieg van het Haagse buurthuiswerk, waar hij tot zijn pensioen in 1967
aan verbonden bleef.
René Graat (1945 - 2020), pastoraal werk, samenlevingsopbouw, pastoor in

Banholt in Zuid-Limburg, inspirerend pastoraal werker, werkte dertig jaar in
Congo en was in de dorpsgemeenschap een zeer gerespecteerd toonbeeld van
medemenselijkheid en gemeenschapszin.
Geert van der Laan (1946 - 2017), maatschappelijk werk, wetenschap, publiceerde
over legitimering van het maatschappelijk werk en werd in 1994 eerste hoogleraar
maatschappelijk werk. Lies Schilder schreef een definitieve versie, die eerdere versies
heeft vervangen.
Cecilia Pérez Yáñez (1954 - ), vrouwenhulpverlening, maatschappelijke opvang. Eén
van de eerste migrantenvrouwen die aan de slag ging in de vrouwenopvang; pionier
van de steunpunten huiselijk geweld en van de systeemgerichte aanpak en focus op
eer. Geadopteerd door Blijf groep.
Agnes de la Rie (1930 - 2017), maatschappelijk werk, jeugdzorg, “Moeder van het

schoolmaatschappelijk werk”, van 1973 tot 2012 gezichtsbepalend lid en
voorzitter van de Functiegroep schoolmaatschappelijk werk van de
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Deze
biografie is voorgesteld en geschreven door Marij Bosdriesz.
Dit relatief nieuwe onderdeel van onze website is sterk afhankelijk van suggesties en
bijdragen van derden. De redactie roept dus iedereen op om met ideeën te komen en zelf de
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pen ter hand te nemen om deze biografieën te schrijven. Bedenk: als wij het niet doen,
zullen belangrijke en inspirerende mensen in de vergetelheid raken. Wil je meedenken of
meewerken? Of een persoon adopteren? Mail naar: info@canonsociaalwerk.eu

Canon speciaal & passend onderwijs
De vordering van de Canon speciaal & passend onderwijs gaat langzaam maar gestaag. Voor
de zomer is er een flinke stap voorwaarts gemaakt. Er moeten nog enkele vensters
geschreven worden. Het is de bedoeling om de Canon nog dit jaar af te ronden. De Canon is
nu nog niet in de menu’s zichtbaar, dat gebeurt pas als de Canon is afgerond. Maar via de
volgende link is het resultaat tot nu toe wel goed te volgen.
Werkversie Canon speciaal & passend onderwijs
Als onderdeel van deze Canon is een lokale boekeditie gemaakt van de
geschiedenis van het speciaal & passend onderwijs in Almere, de new
town die vanaf 1975 met een schone lei aan het opzetten van speciaal
onderwijs kon beginnen en met de neus in de boter van nieuwe ambities
viel om kinderen zo lang mogelijk in het reguliere onderwijs op te
vangen. In tien vensters vertelt deze Canon, mede mogelijk gemaakt
door de Coöperatie Passend Onderwijs Almere, wat daar van geworden
is.
Boekeditie Canon speciaal & passend onderwijs Almere

Kent u ons Canon-boeken Antiquariaat? Doe mee!
Profiteer van de boekenrijkdom van Maarten van der Linde
Sinds 2017 kent de Vereniging ook een eigen
boekenantiquariaat op boekwinkeltjes.nl. Het
initiatief is van de redacteuren Maarten van der
Linde en Jos van der Lans wier huizen uitpuilden van
de boeken waar zij (zo bedachten ze) hun kinderen geen plezier mee doen. Omdat het doel van de
Canon is dat zij wil bijdragen aan de verspreiding van historische kennis, ontstond het idee om de
boeken te koop aan te bieden op de website boekwinkeltjes.nl. Daarmee zouden ze kunnen
beginnen aan nieuw lezersleven, in plaats van dat deze vaak prachtige en unieke boeken zouden
verpieteren op een stoffige boekenplank. Zo verschenen de boeken voor een uiterst schappelijke
vriendenprijs op ons boekwinkeltjes-antiquariaat. De opbrengst gaat naar de Vereniging Canon
sociaal werk ter bestrijding van de kosten die met het maken en onderhouden van de website
gepaard gaan. Momenteel staan er zo’n 440 boeken op de website, de afgelopen jaren zijn er een
kleine 300 verkocht.
Het merendeel van deze boeken komt inmiddels uit de enorm rijke boekenkast van de onlangs
overleden Maarten van der Linde. Niet lang nadat hij met Jos van der Lans aan dit boekwinkeltjesproject was begonnen, werd bij hem een uitgezaaide vorm van kanker gediagnosticeerd. Hij besloot
te verhuizen naar een kleinere woning, bracht twintig dozen vol boeken naar Jos van der Lans, in
wiens kelder nu de intellectuele erfenis van Maarten ligt opgeslagen. Overigens slinkt die wel heel
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snel, want elke week worden er wel een of twee boeken uit deze ongekende schat aan historische
boeken verkocht. Dat zijn boeken anderen blij konden maken en dus aan een tweede lezersleven
konden beginnen dat deed Maarten altijd heel veel deugd.
Het mooie is dat iedereen die voor dezelfde afweging komt te staan als Maarten van der Linde en
Jos van der Lans op een hele simpele manier mee kan doen en boeken ter beschikking kan stellen.
Interesse? Mail even naar: info@canonsociaalwerk.eu.
Boeken bestellen kan natuurlijk ook. Kijk op Boekwinkeltjes Canon sociaal werk

Durf te vragen
Update Canon gehandicaptenzorg
De Canon gehandicaptenzorg ging in 2012 online. Dat is bijna een ‘eeuw’ geleden. Twee jaar later, in
2014, verscheen de boekversie, waarmee tegelijkertijd een eerste update van de Canon tot stand
kwam. Maar dat is al meer dan zes jaar geleden. Teun Post, destijds een van de initiatiefnemers van
deze Canon (zie ook Canon speciaal & passend onderwijs), meent dat het de hoogste tijd wordt om
van deze Canon een update te maken. Er verandert veel en de Canon kan beter. Wie met hem mee
wil denken en werken, kan zich bij Teun Post melden: teunispost@gamial.com.

Ideeën over Canon kinderopvang
Er zijn prille ideeën bij ons binnen gekomen om een Canon kinderopvang te gaan maken. Die is er
nog niet en zou zeker een welkome aanvulling zijn op bijvoorbeeld de Canon Zorg voor de Jeugd. Wie
mee wil denken en organiseren, kan zich melden bij de redactie: info@canonsociaalwerk.eu.

Update Canon maatschappelijke opvang
Ook de Canon maatschappelijke opvang is nodig aan revisie toe. Deze dateert uit 2011. Onze nieuwe
redacteur Johan Gortworst wil zich graag met anderen over deze herziening buiten. Wie wil er met
hem meedenken? Mail naar: j.gortworst@chello.nl.

25 Boeken die je gelezen moet hebben
Welke boeken moeten liefhebbers van het sociaal werk gelezen hebben? De redactie vraagt de
Canonvrienden titels aan te leveren van boeken (fictie-en non-fictie) die grote impact hadden en
hebben op het sociaal werk. Naast auteur en titel vragen we ook een korte uitleg te geven (max.100
woorden) over de impact die het boek had en wellicht nog heeft op het sociaal werk. Kies je een
boek uit een land buiten Nederland of Vlaanderen, stuur dan de Nederlandse vertaling
Gastredacteur en Canonvriend Max Huber maakt samen met de redactie een nieuwe canon van De
Boeken die je gelezen moet hebben. Op de volgende Canon-netwerkdag in 2021 kiezen we een
shortlist op basis van de aangeleverde titels. Stof je boekenkast af, graaf in je geheugen! Stuur titel,
auteur met uitleg naar Max Huber: a.huber@hva.nl.
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Relevante en recente publicaties
Wij zoeken iemand die onze rubriek Publicaties zou willen bijhouden. In die rubriek vermelden we
alle boeken/publicaties met een historische invalshoek die relevant zijn voor het brede terrein van
het sociaal werk. Nu gebeurt dat hapsnap, maar we zouden graag zien dat iemand dat als taak op
zich neemt. Inmiddels voorziet ons Frans Westgeest van de bibliotheek van de Hogeschool van
Amsterdam ons maandelijks van lijsten van boeken op het brede terrein van het sociaal domein die
nieuw gepubliceerd zijn. Dat helpt bij het uitsorteren van boeken die voor de rubriek in aanmerking
komen. Nu nog iemand die er werk van wil maken.

Foto gezocht (herhaalde oproep)
In de Canon speciaal & passend onderwijs en dan het deel over het onderwijs aan doven en
slechthorenden is een venster gewijd aan Piet Oost en het slechtziendenonderwijs. Piet Oost is een
onderwijsvernieuwer die onder andere prinses Marijke (later Christine) nog les heeft gegeven.
Alleen: we kunnen maar geen foto van hem vinden. We hebben werkelijk overal gezocht? Een boek
uit ons antiquariaat voor de gouden tip!!!!

Wil je meewerken?
Enthousiast geworden, heb je een goed idee en wil je meewerken aan de Canon? We kunnen altijd
initiatiefrijke redacteuren, medewerkers en auteurs gebruiken. Laat het weten.

Reacties
info@canonsociaalwerk.eu

Sociale media
Twitter: @CanonSocWerk
Ons twitteraccount @CanonSowWerk telt zo’n 550 volgers. Dat moet beter kunnen. In principe laten
we op Twitter alles weten wat nieuw is op de site, plus geven we hier de historische informatie door
die tot ons komt en die we belangrijk vinden dat mensen die werkzaam zijn in of betrokken zijn op
het brede sociaal domein daar kennis van nemen. Ons twitteraccount @CanonSocWerk is daarom
uiterst informatief om te volgen. Altijd nuttige informatie, die je nergens anders krijgt
voorgeschoteld, maar nooit zoveel dat je er tureluurs van wordt. Als iedereen die zich bij ons
platform betrokken voelt ons volgt en ons regelmatig re-tweet dan zitten we volgend jaar op 1000.
Naast Twitter is de Canon actief op Facebook, LinkedIn en Instagram. Genoeg wegen dus om ons te
volgen. Ook op deze mediakanalen zijn nieuwe volgers welkom!
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