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Voorwoord
Dit boek kent een lange geschiedenis. De kiem ligt bij de start van het Innovatieproject 
CMV in 1996. ‘Nieuwe vormen van professionaliteit’ luidde de titel van het project. 
Professionalisering was als onderwerp op dat moment niet en voque. De betrokkenen 
bij het project dachten daar anders over. Ze waren afkomstig van de opleidingen Cul-
turele en Maatschappelijke Vorming (CMV) van Hogeschool van Amsterdam, Haagse 
Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een groot aantal organisaties 
uit het beroepenveld. Ze onderkenden het belang van het onderwerp voor sociaal-
culturele professionals: sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers, opbouwwerkers 
en vormingswerkers. Het project leverde bruikbaar materiaal op voor opleidingen en 
beroepenveld, maar gaf ook aanleiding voor een verdiepingsslag. Aan het eind van het 
innovatieproject in 2000 leek een promotietraject een logisch vervolg. Na een lange 
aanloop koos ik uiteindelijk in 2010 voor een historische studie naar de professionali-
sering van de sociaal-culturele beroepen vanaf 1945. 

Het werken aan een proefschrift mag bij tijd en wijle een eenzame bezigheid zijn, 
zonder inbedding in verbanden en netwerken gaat het niet. De Hogeschool van 
Amsterdam en de Haagse Hogeschool hebben er voor gezorgd dat ik over onderzoeks-
tijd kon beschikken. De collega’s en leidinggevenden die me bij beide hogescholen 
hebben ondersteund wil ik bedanken in de persoon van Wilfred Diekmann. Hij heeft 
een belangrijke rol gespeeld bij onderzoeks- en praktijkcentrum Youth Spot, waar het 
programmaleiderschap me de gelegenheid bood om veel ideeën uit te proberen die 
uiteindelijk hun weg in dit proefschrift hebben gevonden. 

Binnen de Beraadsgroep Vorming en de Stichting voor Volkshogeschoolwerk – een 
ander belangrijk netwerk – bestond veel aandacht voor historisch onderzoek. Mijn 
historische belangstelling is mede gewekt door Henk Michielse en Rob Hajer, leidende 
personen binnen dit netwerk. 

Een intellectuele bakermat heb ik gedurende het werken aan het proefschrift vooral 
gevonden in de redactie van TSS, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Een keur aan 
hoofdredacteuren en redactieleden stonden borg voor levendige discussies. 

Onnodig om te zeggen dat familie en vrienden een onmisbaar verband hebben 
gevormd. Uit deze kring wil ik vooral mijn ouders naar voren halen. Zij zijn mede-
verantwoordelijk voor mijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp van deze 
studie. Die begint namelijk in het Zuid-Limburgse dorp van mijn jeugd waar de men-
sen, in de woorden van dichter en oud-hoogleraar letterkunde Wiel Kusters, leefden 
en stierven van de mijn. Mijn ouders runden er een drogisterij. Ze waren – en voor 
mijn moeder geldt dat nog onverminderd – verweven met het dorp: de fanfare, de 
parochie, de voetbalvereniging, het gemeenschapshuis en de botanische tuin. Hoewel 
actief, wist vooral mijn vader tegelijkertijd op de achtergrond te blijven. Niet alleen 
in het dorp, ook bij de verspreid over Zuid-Limburg wonende familie. Juist door die 
opstelling deden mensen geregeld een beroep op hem bij problemen of conflicten. 
Later leerde ik dat de rol die mijn vader tot zijn overlijden in 1999 als ‘stille kracht’ in 
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dorp en familie speelde, gelijkenissen vertoonde met de figuur van de ‘culturele tus-
senpersoon’ van Michel Vovelle. Deze Franse sociaal-historicus heeft treffend beschre-
ven hoe culturele tussenpersonen moeiteloos kunnen schakelen tussen een actieve en 
een passieve opstelling. Het zal in dit boek meer dan eens opduiken als een wezenlijk 
kenmerk van het handelen van sociaal-culturele professionals.

Veel mensen hebben een directe bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit 
boek. Het vertrouwen en de bemoediging van de promotoren Jan Willem Duyven-
dak, Danny Wildemeersch en Max van der Kamp is cruciaal geweest voor dit project, 
vooral op momenten van twijfel. Danny en Max hebben de aanzet tot dit proefschrift 
gegeven. Max, helaas veel te vroeg overleden, legde de basis voor mijn methodologi-
sche (ge)weten. Danny heeft vanaf zijn terugkeer naar Leuven letterlijk en figuurlijk 
meer afstand genomen. Met als prettige bijkomstigheid dat elk verblijf in Leuven vanaf 
dat moment een grote intensiteit kende. Aan Jan Willem ben ik veel dank verschul-
digd. Gedurende de gehele rit was hij een inspiratiebron. Meester van de grote lijn, 
maar ook altijd minutieus, tot in het detail voorbereid. Van zijn ambachtelijk schrij-
verschap heb ik veel geleerd.

Van onschatbare waarde waren de meelezers die (delen van) hoofdstukken van 
commentaar hebben voorzien: Nico de Boer, Maaike de Boois, Karin Daman, Jeroen 
Gradener, Silvia Hamersma, Marc Hoijtink, Anouk de Koning, Hillie van Netten, 
Hans Oostrik, Bowen Paulle, Gerhard Smid, Jolanda Sonneveld, Evelien Tonkens, Jus-
tus Uitermark en Pieter van Vliet.

Enkele personen verdienen apart vermelding. Sebastian Abdallah, heeft niet alleen 
steeds meegelezen en meegeleefd, maar was met tal van hand- en spandiensten van 
onschatbare waarde in de laatste fase. Met Frans Berkers trek ik al meer dan dertig jaar 
op. Hij fungeert als de intellectuele stopper-spil: present, gaten dichtend en voortdu-
rend op zoek naar openingen. Rineke van Daalen heeft me met haar schat aan erva-
ring door de laatste fase geloodst. Door haar wist ik koers te houden en de haven 
te bereiken. Marcel Ham, die samen met Ine van Schaik verantwoordelijk is voor de 
redactie van dit boek, woonde op het laatst in de tekst. Met grote zorgvuldigheid en 
niet aflatend enthousiasme is hij blijven schaven en polijsten.

Het laatste woord is voor Maike. Jij bent mijn steun, stimulans en regisseur, maar 
bovenal mijn grote liefde. Aan jou draag ik dit boek op.

Amsterdam, winter 2014


