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veel geciteerde - 'dominee, dokter en notaris'. Waarbij dan aan het hoofd der school, die
sociaal-cultureel vaak van zoveel grotere betekenis voor de dorpsgemeenschap was, als
niet academisch gevormde, voorbijgegaan
werd.
Deze zeer algemene opmerkingen, die uiteraard aan de uitgebreidheid van dit onderwerp
volstrekt
- - .. te kort doen lik had bii
- ,voorbeeld ook
de grotere sociale verantwoordelijkheid voor
elkaar en de grotere sociale controle i n onder
andere het naoberschapssysteem kunnen
noemen, maar had dan weer direct rnoeten
relativeren, want ook in grotere en kleinere
steden komen buurten met vormen van onderlinge zorg en controle voor) meende ik te
moeten maken om bepaalde misverstanden
of onduidelijkheden over mijn eigenlijke onderwerp te voorkomen. Tenslotte, daar mijn
werkzaamheden zich i n de jaren dertig, veertig en daarna hoofdzakelijk i n het noorden des
lands afspeelden zal mijn verhaal ongetwijfeld de sporen daarvan dragen.
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Het begin
Maatschappelijk werk op het platteland begint i n 1915 i n het dorp Paterswolde, i n het
uiterste noorden van Drenthe gelegen. Daar
was het de pioniere G. Bahler-Boerma die
met bezorgdheid vervuld was over de opgroeiende jeugd, die dikwijls weinig of geen vertier
had. Zij zag de oude waarden van het dorpsleven, de oude gebruiken die verbonden, verdwijnen. De enige sociaal-culturele instelling
die zich hier en daar op het platteland manifesteerde, was het 'Nut'. Maar de voordrachten van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen bereikten toch maar een kleine
bovenlaag.
Het drankmisbrulk, onder meer bevorderd
door het ontbreken van andere vormen van
ontspannlng, werd als een grote bedreiging
ervaren en Bahler-Boerma wllde met het
dorpshuis h~ertegeneen krachtig tegenwlcht
bieden 'Ons Dorpshuis' begon met een leeszaal en uitlening van boeken, spoedlg kwamen daarbij tuinbouw-, landbouw- en landbouwhuishoudonderwijs, sociaal-hygidnisch
werk en ontstonden er moederclubs en jeugdclubs. Deze laatste werden zowel geleld door
vrijwilligers als stagiaires van de School voor
Maatschappelijk Werk i n Amsterdam.
&n, de. directrice daarvan, Emilie Knappert,
,@ordien-directr~cevan het Leidse Volkshuis,
&ad Bahler-Boerma veel te danken. zelfs de
m~van.het Leidse Volkshuisd~endenals
~mrldievan het dorpshuis. Duidelljk

was van de volkshuisbeweging naar het platteland. Door de werkers der stedelijke Volkshuizen werd, zo schreef Bahler-Boerma 'veel
licht en liefde uitgestraald... Glimpen van verheldering en koestering van daaruit werden
soms opgevangen door bewoners van de afgelegenste uithoeken van ons land zonder de
licht- en warmtebron te kennenS7.BahlerBoerma, die dit licht ook naar de 'uithoek'
Paterswolde wilde brenaen. leade er echter
de nadruk op dat een d ~ ~ ~ s h u ~ svergele-n~et
ken kon worden met het volkshu~sIn de stad,
het was nlet voor een bepaalde groep maar
voor het gehele dorp en dlende ook naast alle
nuttlge actlvltelten het 'wlj-gevoel' van de
dorpsbewoners te versterken
Het programma was veelzljdlg Naast onderw ~ j s en
- ontspannlngselementen had het ook
een sterk culturele Inslag Bahler-Boerma
vermeldt zelfs cursussen In fllosofle en letterkunde lndlvlduele hulp werd nlet gegeven, _
het was b ~ultstek
j
werken met groepen
Het initiatief van Bahler-Boerma ondervond
zeer veel belangstelling en geleidelijk navolging. In Drenthe ontstonden er in Smilde en
Roden (1922) en in Nieuw Amsterdam (1 924)
dorpshuizen maar ook i n andere provincies
leidde dit voorbeeld tot het stichten van deze
centra. De taken liepen plaatselijk uiteen, niet
elk dorpshuis was zo ideologisch en cultureel
gekleurd als Paterswolde.
Bereikte het Paterswoldse dorpshuis het gestelde doel: van het hele dorp te zijn en ,alle
groepen binnen zijn deuren te ontvangen?
Bahler-Boerma beantwoordt deze vraag positiefs, Nijenhuk, die in 1987 over de ontwikkelingen en resultaten van volks-, dorpshuis en
buurthuiswerk publiceerde constateert dat
het dorpshuis door de middengroepen gedragen werds. Devoorstelling die Bahler-Boerma
zelf gaf, dat het volkshuis in de steden van
bovenaf georganiseerd werd - wat inderdaad
het geval was - maar het dorpshuis uit het
hele dorp vbortkwam, klopte niet geheel met
de werkelijkheid. Een zo krachtige, dominerende persoonlijkheid als deze dorpshuispioniere zette toch.wel vanuit haar hurnanistische ideologie een sterk sternpel op het werk.
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de dorpelingen van Paterswolde in die eerste decennia van deze eeuw de wens te kennen
gaven in filosofie onderricht te worden. Dit
stempel wekte ook we1 weerstand. Bij de ontwikkeling van de buurthuizgn in Drenthe,
waarbij Bahler-Boerma in het begin een belangrijke rol speelde, werd deze problematiek
duideliik. Daarbii kom ik dan tot de tweede
fase van het m~atschappel~jk
werk op het
platteland: het werk van de Centrale Vdreniging voor de Opbouw van Drenthe.
Tljdschrlh voor Hulshoudkunde 9 (3/4) juni/oktober 1988

0
tT

K m # w t , die haar oud-leerlingenmet zachte

tieve gevoelens en was het hen er veel aan
gelegen duidelijk te maken dat ze niet van
buiten iets kwamen opleggen maar beschikbaar waren wanneer men van hun diensten
gebruik wilde maken13.
Afgezien van deze psychologische en materiele feiten die ertoe leiden veel meer vanuit
de bevolking, van onder op te werken, was het
ook wenselijk gebleken de verschillende vormen van dienstverlening duidelijker te onderscheiden. En zo ontstonden na de grote reorganisatie die, vooral door toedoen en onder
leiding van de adjunct-secretaris (in feite directeur) van de vereniging mr. J. Cramer met
medewerking van Jo Boer in 1929 begonnen
was, de volgende diensten:
0 Ambulante landbouwhuishoudcursussen
over geheel Drenthe waarvan de inhoud aangepast was aan de behoeften van de arbeidersgezinnen. Het werk van deze huishoudelijke voorlichting ten plattelande was in die
tijd van economische achteruitgang voor een
belangrijk deel de mensen te leren met de
armoede te leven. Cursussen als zelf matrassen maken en van oud nieuw maken stonden
hoog genoteerd.
Bureau voor Jeugdzorg en Maatschappelijk
Werk dat een voortzetting en uitbreiding was
van die eerder geschetste aarzelende individuele hulpverlening van de buurthuisleidsters. Nu echter gecentraliseerd met een bureau in Assen en bevrouwd inet drie
functionarissen die ten behoeve van de gehele provincie werkten.
lnstituut voor Jeugd- en Ontwikkelingswerk, ook ten behoeve van de hele provincie.
Dit was weliswaar een voortzetting en uitbreiding van het sociaal-cultureel werk van
de buurthuizen, maar met een heel andere
toonzetting. Zo min mogelijk zelf uitvoerend
werkdoen, maar vooral stimuleren en adviseren door onder andere het geven van leidersen leidsterscursussen, het op verzoek bijwonen van bestuursvergaderingen en daar advies geven en ondersteuning bieden bij uitvoering van allerlei nieuwe activiteiten. De
levensbeschouwelijke verscheidenheid van
de verschillende organisaties werd gehonoreerd door het aanbieden van functionarissen
van verschillende religieuze signatuur. Op
andere activiteiten als het economisch werk
en het sociaal-hygienisch werk kan ik i n dit
verband niet dieper ingaan.
Wat gebeurde er intussen met de buurthuizen? Een ervanwerd bestemd voor het bureau
van het lnstituut voor Jeugd- en Ontwikkelingswerk en enkele andere werden, i n de
g,eest van de reorganisatie, overgedragen en
ter beschikking gesteld aan het plaatselijk
'.werenigingsleven..Wat
ons bij dit alles opvalt
- -

stake kreeg en dat de term maatschappelij
werk, die ook omstreeks 1930 gebruikt wer
voor al die eerder genoemde uiteenlopend
activiteiten, hier gereserveerd wordt voor s
ciale hulp aan gezinnen en personen. Dit 'ei
genlijke maatschappelijk werk', zoals Moltze.
dat, enigszins in strijd met zijn overige be
schouwinaen, aanduidt, vond dus plaats van
uit~ssen';. ledervan de drie m a a t s c h a p p e l i i ~
werksters had een eigen regio. I n veel dorpe
werden plaatselijke commissies gevormd u
de 'local leaders' die de functionarissen alc
v r ~ j w ~ l l ~ g ( s t ) bljstonden
ers
Ze brachten dlk'
,
wljls de problemen I n gezlnnen of blj personen aan, werd overleg gepleegd en mede op
advles van de maatschappel~jk werkster,
' r
nam, blj eenvoudlge moellljkheden de vrljwll
Ilafstler de h u l ~ v e r l e n l n azelf ter hand; de
zGaardere p r o b i e e m s i t u ~ i e werden
s
door de
beroepskracht behandeld.
Deze wiize van samenwerking tussen vrijwil
lig(st)er e n beroepskracht functioneerde des
tiids OD het olatteland uitstekend. Het verant
~ ~ o r d e l i j k h e i d s ~ e v o voor
el
de in eigen
gemeenschap heersende noden werd versterkt en de beroepskracht kreeg veel informatie. I n een latere periode, die eigenlijk buiten ons bestek valt - toen de sociale controle
waarop deze werkwijze berustte niet meer zo
vanzelfsprekend was en door de potentiele
client als bemoeizucht kon worden beleefd,
terwijl de hierarchische verhouding in een
dorp en de autoriteit van de bovenlaag verzwakten en ook de verzuiling de samenwerking moeilijker maakte, werd deze vorm van
hulpverlening geleidelijk afgeschaft.
De eerder genoemde vorm van specialisering
in het werkvan Opbouw Drenthe was destijds
effectief. Want er was naast dat werken op
eigen terrein ookvoldoende, vooral informeel,
communicatie tussen de werksters van de
verschillende takken van dienst, zodat men
elkaar, waar dat nodig was, op de hoogte kon
houden van situaties die men ontmoette
waarvoor collega's van een andere tak van
werk verantwoordelijk waren.
I n 1942, toen de bezetting het werk van Opbouw Drenthe dreigde over te nemen, dookde
hele staf onder en werd het werk i n feite niet
voortgezet. Na 1945 werd deoude draad weer
opgenomen tot het in de jaren vijftig tegen de
achtergrond van de veranderde maatschappelijke situatie, waarin de voortgaande verzuiling een belangrijke rol speelde, geleidelijk
werd gereorganiseerd. Het model van Opbouw Drenthe in de jaren dertig werd nergens
nagevolgd15.
I n 1930 was i n Groningen de 'Vereniging
voor Opbouwwerk in de provincie Groningen'
opgericht. Deze organisatie handhaafde de
T~jdschr~ft
voor Hu~shoudkunde9 (3/4) jun~/oktober 1988

ins- of
et aan
mooe-

wikken noot
bouwl i d is
3nt i n
et meen van
chting
i n het
in de
Kleine
nen en
ng ten
1 deze
?r verchting
iingen
den ze
? geleijscho1conom. Zij
platte?recht.
?kenin
ondera

Maat~g een
cussie
h jaren
~eid
en
groot
en naijkheid
, plaatlandmomippelijk
beeld.

)or het
eigenmaataani een
in annopgemst en
ovihciMaat-

destijds nog heetten) adviezen vragen over
wie het moesten zijn en wat ze moesten doen.
Deze onduideliikheid bracht schriifster dezer
e te zamenmet de twee noordelijke desdigen van de Opbouworganen, Jo Boer en
Nijhoff, een publikatie het licht te doen
zien, haarin in kort bestek onder andere uiteengezet werd wat maatschappelijk werk
was, welke deskundigheid de beroepskracht
moest hebben voor deze specifieke taak, hoe
het werk het beste georganiseerd kon worden
e n hoe men ertoe diende opgeleid te zijnZ2.In
eze publikatie wees ik, evenals Jo Boer dat
edaan had in het onder noot 4 genoemde
rtikel, het uitoefenen van beroepsmaatschappelijk werk door landbouwhuishoudkundigen met nadruk af. Dat zulk een uiteenzetting niet alleen voor het platteland nodig
was, bleek nog i n 1951 toen Justina Bakker,
destijds directrice van de ClCSA in Amsterdam, schreef dat maatschappelijk werk was
'gelijk een grensstad zonder wallen. leder die
het zint kan deze stad binnenlopen, de warmvoelende vrouw die huisbezoek doet voor een
predikant, een ambtenaar van een dienst met
min of meer sociale strekking (...) De landbouwhuishoudkundige strijkt er zo n u en dan
i n neer, soms meent de onderwijzer er op zijn
plaats te zijn, de evangelist denkt het voor zich
te kunnen opeisen.23. Eerder genoemde publikatie gaf aan dat de taak zowel uitvoerend,
als adviserend en stimulerend ten aanzien
van het beleid i n verband met waargenomen
problemen kon zijn. Het begrip maatschappelijk werk wordt hier dus weer wat ruimer opgevat dan als alleen individuele hulp, hoewel
die de hoofdtaak was. Van de beroepskracht
werd een zekere all-roundheid verwacht. Nadruk werd gelegd op het gegeven dat de maatschappelijk werkster i n de plattelandsgemeenschap erbij moest horen, bereid moest
zijn zich in bepaalde mate te integreren in
haar werkveld. In dat verband was het belangrijk te overwegen welke organisatorische
achtergrond voor haar functie de beste was.
Ze kon in overheidsdienst aangesteld zijn en
ressorteerde dan direct onder de burgemeester en/of een der wethouders, of in dienst zijn
van een of meer kerken. Ook was het mogeliik. en dit verdiende voloens bovenaenoemde
b b l i k a t i e voorkeur, d s de overheid samen
met het particulier initiatief i n de vorm van
kerken of andere organisaties een stichting in
het leven riep ten behoeve van haar werkfzaamheden. Tenslotte werd i n dit boekje. en
dat was i n die tijd zeer nodig, het verschil
uiteengezet tussen de taken van de maatscha~oeliikwerkster en de aezinsverzornster.
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gemeentebesturen of andere le~dendef ~ g u ren durdel~jkte maken, wat er n u moest gebeuren en hoe Zelf heb ~kals d~rectr~cevan
de
o p l e ~ d ~ nIng Gron~ngenIn d ~ jaren
e
meermalen burgemeesters of andere le~dendef~guren
ontvangen, d ~ egraag adv~esw ~ l d e nhebben
en ook een afgestudeerde van onze o p l e ~ d ~ n g
ZIJ hadden meestal alleen d u ~ d e l ~voor
j k ogen
een b~j-dorpof buurt waar 'a-soclalen'woonden en dat de beroepskracht de toverm~ddelen bezat effect~efdaaraan wat te doen en de
mensen op het goede pad kon brengen Dat
deze zogenaamde 'asoc~al~te~t'
d ~ k w ~ j lte
s
doen had met een abom~nabelewoonsltuatle
werd door hen vaak nlet gezlen Een verwaarloosd hu~shoudenen een wat onconventlonee1 gedrag waren voor de autorltelten de
hoofdkenmerken en men stelde z ~ c hvoor dat
de maatschappel~jkwerkster door stevlge leidrng daarm verandermg kon brengen en als
het hulshouden er dan beter ultzag konden
deze gezlnnen m ~ s s c h ~ eeen
n betere wonlng
krljgen Het zal d u ~ d e l ~zljn
j k dat de voorl~chtende taak In d ~ verband,
t
ook door enkele
opbouworganen gedaan, omvangr~jkwas
Een van de vragen d ~ ~
e k na
, mlj geor~enteerd
te hebben over de specrf~ekeproblemen van
de desbetreffende gemeente, stelde was hoe
groot de oppervlakte van de gemeente was en
waar de probleems~tuat~es
z ~ c hvoordeden
En als d ~ edan ver u ~ elkaar
t
lagen vroeg ~k
vervolgens hoe men zlch het vervoer van de
funct~onar~s
gedacht had Met de f~ets,natuurlljk, was het antwoord En men keek eerst
hoogst verbaasd wanneer ~kvervolgensvroeg
of ze hun maatschappel~jkwerkster een salarls gaven om vrjft~gof meer procent van haar
t ~ j te
d f~etsenEr werd dan soms we1 de, voor
dre tijd luxe, van de aanschaf van een brommer toegezegd Maar de vanwege ons khmaat
daarb~jnoodzakehjke ultmonsterlng In leer
bood ook met de gunstigste sltuatle voor een
goede relatre met de hulpvrager, zeker met
met mensen d ~ geen
e
hulp vroegen maar d ~ e
we1 n o d ~ ghadden
Hoe dat ook alles was, voor be~departljen een
moelzaam begm, de gemeenten kregen hun
maatschappel~jkwerksters, d ~ ezlch met alleen bez~gh~elden
met de probleemgezmnen
maar b ~voorbeeld
j
ookwel met vragen betreffende de volkshursvest~ngen soms met problemen rond een begmnende ~ n d u s t r ~ a l ~ s a t ~ e ,
d~e
na de tweede wereldoorlog In een aantal
gemeenten plaatsvond. Deverbetermgvan de
woonsltuatle van de chent kreeg veel aandacht In vaktermen gesproken: de maatschappelljk werkster richtte z ~ c hnlet alleen
op de psycho-sociale problemen van personen maar ookopde soc~aleproblemen van h t
omgev~ngsveld,d ~ e
soms de oorzaak en
w ~ j l seen belangrljke factor waren blj,dafn-
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plaatsen verkozen de clienten de maatschappelijk werkster van de gemeente boven die
van kerken, ze hadden het gevoel dat bij die
persoon de vertrouwelijkheid beter gewaarborgd wasdan bij het eigen achterland, waarvan ze de sociale controle ook afwezen. Hoewe1 de rnaatschappelijk werkster in eerste
instantie gericht wasop persoonlijke hulpverlening werd ze ook we1 min of rneer als vrijwilliger bij allerlei sociaal-cultureel werk betrokken. De opleiding was i n die tijd zodanig
dat ze ook op dit gebied de helpende hand kon
bieden.
De rnaatschappelijk werkster had zo een zeer
gevarieerde en ook voor zichzelf en de dorpsgemeenschap een voldoening gevende taak.
Toch had ze het ook dikwijls niet gemakkelijk.
De huisvesting was rneermalen slecht, waarbij in het begin nogal eens de situatie voorkwam dat er geen spreek-werkkarner voor
haar aanwezig was en ze de clienten in haar
prive-huiskarner, vaak een zit-slaapkamer,
rnoest ontvangen. En het was in vele situaties
een eenzaarn bestaan. In de gemeente zelf
waren dikwijls weinig ontspanningsmogelijkheden, de communicatierniddelen met grotere steden waren meestal gebrekkig. Soms
was er een vriendschappelijke verhouding
met een predikantsgezin of de wijkverpleegster, maar de laatste zag haar aanvankelijk
ook we1 als concurrent, meende dat de taken
die de rnaatschappelijk werkster verrichtte tot
haar werkterrein behoorden. En ze had te
weinig gelegenheid tot collegiale uitwisseling. Van de verwachting die wij ook in onze
eerder genoernde publikatie (zie noot 22) uitspraken, dat de Opbouworganen een ondersteunende rol zouden spelen voor de plaatselijke beroepskracht, is niet veel terecht
gekomen. Men had daar trouwens we1 beleidsdeskundigen maar rneestal geen experts
in het uitvoerend praktisch werk.
In een latere periode die buiten mijn bestek
valt is er weer een districtssituatie ontstaan
waarin meestal vanuit een stichting waarin
overheid, particulier initiatief en kerken partic'ipeerden en waarbij een aantal werkkrachten per regio beschikbaar waren. Dit gaf mogelijkheid tot een grotere, ook specialistische
deskundiglieiden een goedecollegiale ondersteuning.
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Maatsctiappelijk werkals veelvorrnige hulpueplening ontstond4n de steden en ook de

stond om ook theoretische achtergronden
bieden voor de praktijk, was dat aanvanke
niet te realiseren. Bruikbare literatuur was
nlet en docenten waren ook moellljk te v~rn*.
den. $oc~oloa~sche
l~teratuurover het olatte- "'$land ontston; eerst na de tweede wereldoorlog. De CISCA, de protestantse opleiding in
Amsterdam, vatte op het eind van de jaren
dertig dit probleem aan door een zogenaamdr
plattelandsweek, die gehouden werd in Drenthe. Op de grote boerderij van de farnili
Willinge Prins i n Schipborg, vond een jaargroep een week gastvrijheid en van daaruit
werd onder leiding van functionarissen van
Opbouw Drenthe het platteland verkend. De
leerlingen werden georienteerd over de sociale organisatie van de dorpen, zowel op de
zandgrond als in de venen en over de vormen
van hulpverlening die geboden werden.
Het bedrijf van de familie Willinge Prins was
op zichzelf niet typerend voor het Drentse
platteland (zelfs de stijl van het onder de architectuur van Berlage gebouwde huis met
hof en bijgebouwen, gernodelleerd naar een
Limburgs boerenbedrijf, vie1 buiten het gangbare patroon) maar het bood we1 de rnogelijkheid van daaruit contact met plattelandsgezinnen te leggen, waar de leerlingen een
dagdeel vertoefden en de gang van zaken in
huis en daarbuiten zoveel mogelijk rneemaakten, waarna onder deskundige leiding van gedachten gewisseld werd over alles wat gezien
en gehoord was. Het waren voor de stedelingen heel ingrijpende ervaringen; helaas konden deze plattelandsweken na enkele jaren
van bezetting niet voortgezet worden.
lntussen beseften de opleidingen die meer
oog hadden voor de plattelandsproblemen
(Sittard 1921, Groningen 1943, Hengelo
1945) na de tweede wereldoorlog dat zij zich
doelbewuster rnoesten richten op de voorbe?
reiding van de leerlingen die na 1945 op het
platteland hun arbeidsterrein vonden. In Groningen voelden wij ons direct verantwoordeIijkvoor deze taak. Een van de uitgangspunten
i
die ikzelf geforrnuleerd had bij de totstandkov.
ming van wat later de Acadernie voor Sociale
en Culturele Arbeid is gaan heten, was rnede
dienstbaar te zijn aan de regio waarin de opleiding gelegen was. En zo, om het met de
term van tegenwoordig aan te duiden, profileerden w i j ons- ook duidelijk, naast andere
taken, als opleiding voor het platteland.
e
Wathield dat in feite in?Zelf formuleerde ik'de
volgende punten in de eerder genoemde pu-

.
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.LIGHT EN LIEFDE'

bhkat~ed ~ ~k
e h ~ eter
r verduidel~jk~ng
nog wat
verder u1twerk24
In het programrna moet een grond~ge
orlentatle over de soc~ale,econorn~sche,culturele en geestelljke sltuatle van onderschelden plattelanden aanwezlg zljn Soc~olog~e
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.werd, zoals reeds vermdd, op regionaal niveau voortgezet. Weliswaar gekortwiekt door
de tanende belangstelling van de overheid
voor de beroepsmatige hulp, die veelal weer100s i s tegen ingrepen onder het m o m van de
'zorgzame samenleving" - een 'vrome" versluiering voor het feit van de bezuiniging plaatsvinden. En allerlei w e r k w o r d t i n handen gelegd van onvoldoende beschikbare vrijwilligers. Toch vinden sociaal-cultureel werk
e n andere educatieve e n ontspanningsactiviteiten, ondanks het overheidsmesdat ook hier
scherp insnijdt, nog steeds plaats i n veel
dorps- e n buurthuizen i n Nederland.
Tenslotte 'licht e n liefde' op het platteland.
Het zal u i t m i j n verhaal we1 duidelijk geworden zijn dat deze titel de inhoud maar t e n dele
dekt. M a a r deze trefwoorden w a r e n zo karaktnristiek voor het verheven idealisme van de
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