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Ondanks een roerig jaar heeft de Canon-redactie veel ondernomen. In deze nieuwsbrief kun je lezen 

over de actuele ontwikkelingen van de Canon sociaal werk. We wensen alle lezers, belangstellenden 

en auteurs een gezond en gelukkig 2021. 
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Nieuws van de redactie 
 

2020 was een memorabel jaar. Corona heeft een stempel gedrukt op de samenleving en ons 

persoonlijk leven. Iedereen heeft op één of andere manier te maken met de gevolgen van corona of 

kent iemand die door corona is getroffen. Dat corona impact heeft op de sociale problematiek, is 

overduidelijk. Redactielid, Jan Steyaert kan hierover meepraten. Hij heeft in de rubriek aanvullingen 

een actueel venster geschreven over het sociaal werk in tijden van corona.  

 

Na het overlijden van Maarten van der Linde in augustus afgelopen jaar, is in de Canon extra | 

aanvullingen een korte levensbeschrijving van Maarten opgenomen. Recentelijk is een venster over 

Maarten van der Linde verschenen in het biografisch portaal. Zie ook onze nieuwsbrief in september 

2020. 

 

In september 2019 organiseerden we de eerste canon-meeting voor auteurs, donateurs en vrienden 

van de canon. Helaas hebben we in 2020 geen meeting kunnen organiseren, corona was spelbreker. 

http://www.canonsociaalwerk.eu/
https://www.canonsociaalwerk.eu/uit/details.php?cps=47&canon_id=698
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/auteurdetails.php?auteur_id=9
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=87
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We hopen op betere tijden in 2021. Zodra bekend is wanneer de meeting kan plaatsvinden, zullen we 

dit laten weten in de nieuwsbrief. 

 

In het najaar is de canonredactie uitgebreid met een nieuw redactielid, Denoix Kerger. Denoix is 

docent social work aan de Arteveldehogeschool in Gent. Onder meer is Denoix medeauteur van het 

Handboek integrale jeugdulp.  

 

Nieuwe en actieve medewerker ‘Publicaties’: Jan Maasen 
 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan voor mensen die zich verantwoordelijk 

willen maken voor de rubriek Publicaties. In deze rubriek willen we alle relevante historische boeken 

over het sociale domein recenseren of op zijn minst signaleren. Naar aanleiding van de oproep 

meldde zich Jan Maasen aan, medewerker van het bisdom Rotterdam. Sinds begin oktober is hij onze 

medeweker publicaties die over de gelijknamige rubriek gaat. Dat neemt niet weg dat anderen die 

zich voor deze rubriek willen inspannen, bijvoorbeeld door te recenseren, zich nog steeds kunnen 

melden.  

 

Sinds oktober zijn de volgende boeken gerecenseerd: 

 Henke van der Heiden, Elke tijd zijn eigen gekte. Portretten van geestelijke verwarring door de 

eeuwen heen, 1500-2020. Walburg Pers, Zutphen, 2020 

 Auke van der Woud, Het landschap, de mensen. Nederland 1850 - 1940. Prometeus, Amsterdam, 

2020 

 Erik Sengers, Paters van de sociale actie. De Abdij van Berne en de sociale kwestie 1895-1940. 

Berneboek.com, Heeswijk, 2019. 

 Henk Weijnen, 55 jaar onderzoek en strijd om behoud en verbetering van sociale voorzieningen. 

eigen beheer, ‘s Hertogenbosch, 2020.  

 Marie-Antoinette Willemsen, Met biddend hart. Geschiedenis van de franciscanessen van 

Mariadal. Verloren, Hilversum, 2020. 

 Catharina Th. Bakker, De lijfarts van de koning. Het avontuurlijke leven van Franz Joseph Harbaur. 

Walburg Pers, Zutphen, 2020. 

 Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink, Marcel Spierts, Lisbeth Verharen (red), 

Professionalisering van sociaal werk. Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen. 

Coutinho, Bussum, 2020. 

 

Signalementen verschenen van de volgende boeken:  

 Hélène van Beek, Kinderen van de straat. Jeugdzorg in ademnood, Nobel Boeken, Baarn, 2020.  

 Pepijn Brandon, Guno Jones, Nancy Jouwe, Matthias van Rossum, De slavernij in Oost en West. 

Amsterdam en de slavernij in Oost en West. Spectrum, Amsterdam, 2020. 

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php
https://www.canonsociaalwerk.eu/alle-auteurs.php?details=1&cps=83&auteur_id=167
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=9&pub_id=276
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=9&pub_id=276
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=8&pub_id=278
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=7&pub_id=279
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=6&pub_id=281
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=5&pub_id=284
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=5&pub_id=284
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=4&pub_id=285
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=0&pub_id=289
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=1&pub_id=277
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=3&pub_id=286
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=3&pub_id=286
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 Alex van Stipriaan, Rotterdam in slavernij. Boom geschiedenis, Amsterdam, 2020.  

 Gert Oostindie e.a., Het koloniale verleden van Rotterdam. Boom geschiedenis, Amsterdam, 

2020.  

 

Heb je tips of suggesties of wil je zelf boeken recenseren, meld je bij de redactie: 

info@canonsociaalwerk.eu.  

 

Canon speciaal & passend onderwijs 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat de Canon 

speciaal & passend onderwijs langzaam maar gestaag 

vorm kreeg. Er is veel te doen om het speciaal en passend 

onderwijs, zeker nu een evaluatie heeft laten zien dat nog lang 

niet ieder kind adequate ondersteuning krijgt in het onderwijs als het leren niet vanzelf gaat. De 

afgelopen jaren is er door een kleine redactie hard gewerkt aan een Canon over het onderwijs voor 

speciale kinderen. Dat kunnen kinderen zijn die blind of doof zijn, lichamelijk gehandicapt of 

verstandelijk beperkt dan wel kampen met gedragsproblemen (overigens is dat by far de grootste 

groep).  

De Canon is zo goed als afgerond en biedt voor de actuele discussie uiterst leerzame 

achtergrondinformatie. De Canon laat zien dat inclusief onderwijs een bijna tegendraads streven is, 

het Nederlandse onderwijs heeft in de twintigste eeuw weinig anders gedaan dan kinderen waaraan 

een steekje los is uit het regluiere onderwijs te duwen. Tot midden jaren zeventig was dat beleid, 

omdat het ook het beste voor deze kinderen was, maar toen de beleidsmaker deze vorm van 

wegduwen wilde keren, bleek het niet of nauwelijks te stoppen. Het speciaal onderwijs bleef groeien. 

De uitstotingsmechanismen blijken, zo leert deze Canon, hardnekkiger dan de goede bedoelingen.  

Neem zelf een kijkje in deze Canon, die financieel mogelijk werd gemaakt door steun van de Stichting 

SPZ, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere, het Landelijk Expertise Centrum 

Speciaal onderwijs (LESCO) en het Guyotfonds/Kentalis.  

Canon samenlevingsopbouw krijgt vervolg 
 

De Canon samenlevingsopbouw die vorig jaar januari digitaal 

werd afgerond krijgt een vervolg. De Stichting Consulenten 

Samenlevingsopbouw die de realisatie van de digitale Canon 

mogelijk heeft gemaakt, heeft financiële middelen ter 

beschikking gesteld voor een boekeditie en een congres over samenlevingsopbouw in de 21e eeuw. 

De huidige digitale versie, waarbij de vensters vaak wat veel tekst bevatten, worden nu gereed 

gemaakt voor een papieren versie. Deze zal als alles volgens plan verloopt volgend najaar 

verschijnen. Voor het congres wordt een voorbereidingscomité gevormd. De planning is om dit 

congres in het voorjaar van 2022 te organiseren, pandemieën, ijs en weder dienende.  

ttps://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=2&pub_id=287
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php?cps=1&pub_id=288
mailto:info@canonsociaalwerk.eu
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_spo/index.php
https://www.stichtingspz.nl/
https://www.stichtingspz.nl/
https://passendonderwijs-almere.nl/
https://www.lecso.nl/
https://www.lecso.nl/
https://www.kentalis.nl/
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_opb/index.php
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Nieuwe bijdragen voor Biografisch Portaal  
 

Mariet Paes reageerde op de oproep in een van onze vorige Nieuwsbrieven om biografieën te 

schrijven voor ons Biografisch Portaal. Zij wil graag aan de rubriek bijdragen. Inmiddels heeft Mariet 

twee biografische schetsen aan de rubriek toegevoegd.  

 

De eerste lag voor de hand: Piet Willems, de legendarische Bossche opbouwwerker waarover zij ook 

een veelgeprezen en lijvige biografie schreef. Bezoekers van de website en lezers van deze 

Nieuwsbrief kunnen deze biografie overigens met vijf euro korting aanschaffen voor de speciale 

Canon-prijs van € 14,95. Een mail naar mpaes@planet.nl volstaat.  

 

Haar tweede bijdrage betrof het levensverhaal van Corrie Kersten, een icoon voor mensen met 

autisme; oprichtster Kinderhuis & Boerderij in Reek (NB). , een unieke plek voor kinderen met 

autisme die na hun verblijf in een behandelsetting een thuis nodig hebben. Het is een 

indrukwekkende biografie geworden van een indrukwekkende vrouw.  

 

Sinds de vorige nieuwsbrief (september ’20) zijn de volgende mensen opgenomen in het Biografisch 

Portaal: Arie Keppler; Jan van der Ploeg; Maarten van der Linde; Margot Scholte en Piet Willems 

Boekenschat Nico de Boer overgedragen aan CANON-antiquariaat 

 
Journalist en tekstschrijver Nico de Boer heeft na zijn 

overlijden in 2019 aan de gevolgen van de ziekte A.L.S. ruim 

250 boeken nagelaten aan het Canon antiquariaat.  

 

Het antiquariaat biedt boeken aan die gerelateerd zijn aan de geschiedenis en achtergronden van het 

sociaal werk in de meest brede zin van het woord. Nico had een rijke boekenschat, onder meer 

opgebouwd in de 25 jaar waarin hij recenseerde voor het Tijdschrift voor sociale vraagstukken en zijn 

voorgangers.  

 

Nico heeft veel nagelaten over klassieke studies over de verzorgingsstaat, de geschiedenis van de 

psychiatrie en zo’n beetje alles over het welzijnsbeleid. Kortom een enorme aanwinst voor ons 

Canon antiquariaat, waarvan de opbrengst van de verkoop ten goede komt aan de Canon.  

 

Grasduin vooral eens door de 700 boeken die ons antiquariaat rijk is: Canon antiquariaat. Kijk en 

bestel vooral, je kunt er echt voor een vriendenprijs veel wijzer worden en ook nog eens de Canon 

vooruithelpen. Heb je zelf boeken waarvan je denkt dat die wel een tweede lezersleven verdienen, 

dan kan je deze via onze boekwinkeltjessite aanbieden. Mail voor meer informatie naar: 

info@canonsociaalwerk.eu.  

  

https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/auteurdetails.php?auteur_id=166
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=13
mailto:mpaes@planet.nl
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=52
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=89
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=90
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=87
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=88
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=13
https://www.canonsociaalwerk.eu/eregalerij/biografisch_portaal_details.php?prominent_id=67
https://www.boekwinkeltjes.nl/v/canonsociaalwerk/
mailto:info@canonsociaalwerk.eu
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Canon beschermd en begeleid wonen 
 

De Canonredactie heeft het plan opgevat om in samenwerking met Jan Willen van Zutphen (ex 

bestuurslid Valente en ex-bestuurder Kwintes) een Canon beschermd en begeleid wonen te 

schrijven. Een deel van de inhoud is al beschikbaar op basis van een onderzoek dat niet is afgerond. 

Ook zijn verschillende mensen in de sector bereid om mee te schrijven. Bij de brancheorganisatie 

Valente ligt het verzoek om de totstandkoming van de canon te faciliteren. Johan Gortworst is 

kartrekker voor de canon. 

 

 

Durf te vragen 
 

Museumportaal sociaal domein 

Het is de ambitie van redactie van de Canon sociaal werk om voor alles wat met de brede 

geschiedenis van het sociaal domein te maken heeft een digitaal en soms ook een papieren portaal 

te vormen.  

 

Op Twitter en op de site maken we reclame voor musea die de geschiedenis van het sociaal domein 

verbeelden.  

 

Op Twitter hebben we een bericht geplaatst over de opening van het 

museum van de Geest in Haarlem. In de Canon zorg voor de jeugd 

wordt maken we via ‘ideële mededelingen’ reclame voor het 

Weeshuismuseum in Culemborg en het Museum Valkenheide over 

het gelijknamige opvoedingsgesticht dat in 1912 in Maarsbergen 

werd geopend.  

 

Zo zijn er vele tientallen kleine musea over de psychiatrie, de 

armenzorg en sociaal werk. We zouden daar graag een 

museumportaal voor openen en wellicht (we dromen graag hardop!) 

ooit een eigen museumgids sociale zorg voor maken. Alleen: de 

redactie komt er niet aan toe. We zoeken dus trekkers voor deze 

ambitie. Interesse? Geef je op bij de redactie.  

  

 

 

De canon is te volgen via Twitter (@CanonSocWerk), Facebook, LinkedIn en Instagram 

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een berichtje naar de redactie 

info@canonsociaalwerk.eu 

 , 

https://weeshuismuseum.nl/
https://weeshuismuseum.nl/
https://www.museumvalkenheide.nl/
mailto:info@canonsociaalwerk.eu

