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3 Ontluikend vakmanschap (1945-1965)

‘De geweldige veranderingen, waarvoor bepaalde delen van onze samenleving 
staan – spr. [spreker, ms] denkt aan het IJmondproject, het Deltaplan, de ont-
wikkelingsgebieden – maken een hechter samengaan van cultureel en maat-
schappelijk werk gewenst. Zij moeten ervoor waken dat de mens bij alle eco-
nomische en technische maatregelen niet vermalen wordt, dat de mens bij dit 
alles steeds primair staat en dat een verdere ontmenselijking van de maatschap-
pij wordt tegengegaan. Dit acht spr. de roeping van beide werksoorten’ (Verslag 
1957: 374).

3.1 Inleiding

De in bovenstaand citaat opgevoerde spreker is de latere minister-president, prof. dr. 
J.E. de Quay.33 Het vormde zijn slotwoord als voorzitter van een conferentie in 1957 
over de verhouding tussen maatschappelijk werk en cultureel werk. Het citaat weer-
spiegelt de hoge verwachtingen waarmee maatschappelijk werk en cultureel werk zich 
na de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd zagen. De conferentie, die een vervolg 
was op een samenkomst – eveneens onder voorzitterschap van De Quay – in 1955 
over hetzelfde onderwerp, duidt op de precaire verhouding tussen maatschappelijk 
werk en cultureel werk. Daarbij gold het maatschappelijk werk als de meest geprofi-
leerde van de twee. Het cultureel werk trachtte zich in de eerste decennia na de Tweede 
Wereldoorlog te emanciperen. Zo kwam er voor het cultureel werk in deze periode 
een zelfstandige opleiding, waar het daarvoor de status had van specialisatie binnen 
de opleiding voor maatschappelijk werk. De werksoorten die onder het cultureel werk 
ressorteerden – club- en buurthuiswerk, vormings- en ontwikkelingswerk en maat-
schappelijk opbouwwerk – maakten in de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog 
een gestage groei door. Die kwam mede op het conto van de overheid en dan vooral 
de landelijke overheid, die een belangrijke maatschappelijke opgave voor het cultu-
reel werk zag weggelegd. De groei ging gepaard met de aanzet tot professionalisering 
van de afzonderlijke werksoorten van het cultureel werk, al kende het tempo daarvan 
variaties. 

In paragraaf 3.2 staat de beschrijving van de maatschappelijke en beleidsarena 
centraal. Die stond in deze periode vooral in het teken van ‘sociaal-economische 
modernisering’ en ‘geestelijk-culturele bezinning’, waaruit de overheid een belang-
rijke opdracht voor het cultureel werk afleidde. Welke gevolgen had dit voor de prak-
tijkarena en de daar werkzame vrijwilligers en beroepskrachten? In paragraaf 3.3 

33 Van 1959 tot 1963 leidde hij het kabinet-De Quay, bestaande uit KVP, VVD, ARP en CHU.
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komt deze vraag aan de orde. Te zien is hoe de beginnende professionalisering van 
de afzonderlijke werksoorten van het cultureel werk vorm kreeg. Professionalisering 
spitste zich in deze periode vooral toe op het verkrijgen van status en erkenning: vrij-
willigers die de status van beroepskracht kregen, de ontwikkeling en erkenning van 
‘vaste methodieken’, de reeds genoemde eigen opleiding, en de ‘grensgevechten’ met 
het maatschappelijk werk. Bij de beschouwing in paragraaf 3.4 wordt de balans opge-
maakt van deze periode, die vooral bekendstaat als ‘de gezapige jaren vijftig’ – een 
beeld dat dringend bijstelling behoeft. De veranderingen in maatschappij en beleid 
grepen diep in en hadden verstrekkende gevolgen voor professionaliteit en vakman-
schap van de sociaal-culturele beroepen.

3.2 Maatschappelijke en beleidsarena: beginnende overheidsbemoeienis

Hoe stond Nederland er voor na de Tweede Wereldoorlog? Wat waren in deze eer-
ste periode de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen en hoe manifesteerden 
deze zich in het beleid? 

Nederland likte na de Tweede Wereldoorlog zijn wonden. De schade aan bruggen, 
wegen, spoorwegen, havens, woningen en industriële gebouwen en installaties was 
aanzienlijk. Er was gebrek aan eerste levensbehoeften, zoals voedsel en kleding. Het 
land was niet alleen materieel in nood, ook in moreel en mentaal opzicht had de oor-
log diepe sporen achtergelaten. Er vielen veel dodelijke slachtoffers te betreuren, ter-
wijl ook de ervaringen met capitulatie, vervolging, collaboratie en verzet indringend 
waren. Het herstel van de materiële schade zette snel in, maar de ruimte voor de ver-
werking van het immateriële letsel was beperkt (Schuyt & Taverne 2000: 39). Neder-
land oogde weliswaar aangeslagen, maar de bevrijding maakte ook een geest van ver-
nieuwing los. Die vernieuwing manifesteerde zich in twee gedaantes: ‘sociaal-econo-
mische modernisering’ en ‘geestelijk-culturele bezinning’.

Sociaal-economische modernisering
In het naoorlogse Nederland bestond consensus over het streven naar uitbreiding van 
interventie in het economisch leven, vooral gericht op de garantie van een bestaans-
minimum en volledige werkgelegenheid (De Haan 1997: 92). De motor van de soci-
aal-economische modernisering was de Marshall-hulp. Deze Amerikaanse steunope-
ratie beoogde het economische herstel in Europa te versnellen. Een vorm van ‘ver-
licht eigenbelang’, aangezien dit herstel moest bijdragen aan de expansie van de markt 
en aan de Amerikaanse ambitie om sturing te geven aan de modernisering van de 
westerse samenleving. Kenmerkend voor de Amerikaanse manier van modernisering 
waren ook de verbindingen tussen vernieuwde industriële productie en ideeën over 
een andere levensstijl; tussen technische innovaties en massaconsumptie (Schuyt & 
Taverne: 49-50). 
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In Nederland droeg de Marshall-hulp bij aan de bevordering van export en indus-
trialisatie. Het zette de Nederlandse overheid aan tot een actieve rol en versterkte het 
geloof in het belang van planning en ordening, bijvoorbeeld bij de regionale decen-
tralisatie van de industrie en het verhogen van de arbeidsproductiviteit. De invloed 
van het Marshall-offensief reikte echter verder, het impliceerde veel meer dan eenzij-
dige, technische rationalisatie van industriële bedrijfsvoering. Zo meldden de rappor-
ten van veel – door de Marshall-hulp mogelijk gemaakte – studiereizen dat:

‘(…) het werkelijke geheim van het Amerikaanse succes gelegen was in de men-
selijke verhoudingen binnen de onderneming. In Nederland viel de vanuit de 
Verenigde Staten geïmporteerde “human relations”-benadering in goede aarde, 
en kreeg hier zelfs een uitgesproken ethische ondertoon voor zover die paste in 
het klimaat van de politieke consensus over opvoeding en aanpassing van de 
bevolking aan de cultuur van technologie en industrie’ (ibidem: 95).

Zo bleek de Marshall-hulp de opmaat voor de introductie van een ‘sociale technolo-
gie’, die behulpzaam was bij het ‘industrierijp’ maken van de bevolking. Het ging erom 
werknemers voortaan meer op hun houding aan te spreken dan op hun capacitei-
ten, hen meer als ‘medemens’ te zien dan als productiefactor. Met dien verstande dat 
gedrag en geschiktheid van die ‘medemens’ via planning en calculatie onderworpen 
waren aan wetenschappelijke precisie. ‘Democratisch leiderschap’, ‘informele groeps-
vorming’ en ‘sociale interactie’ golden bij de ‘sociale technologie’ als sleutelbegrippen 
(Michielse 1977: 248; Schuyt & Taverne 2000: 96).

Geestelijk-culturele bezinning
Het optimisme dat de sociaal-economische modernisering begeleidde, klonk ook 
door in de Doorbraak, een beweging die stond voor de hoop op een nieuwe toekomst, 
waarin vrede, vrijheid, democratie en samenhorigheid de boventoon zouden voeren 
(Schuyt & Taverne 2000: 239). De pleitbezorgers van de Doorbraak waren fel gekant 
tegen de verzuiling en de scheidslijnen tussen confessionelen en niet-confessionelen. 
Ze wisten zich goed vertegenwoordigd in het eerste naoorlogse kabinet-Schermer-
horn/Drees, met name via ‘doorbraak-figuren’ als Schermerhorn, Mansholt en de 
minister van Onderwijs, Van der Leeuw. Zij beoogden met het oprichten van de Partij 
van de Arbeid als opvolger van de vooroorlogse SDAP ook een doorbraak in het ver-
zuilde vooroorlogse partijenstelsel. Maar het waren niet alleen levensbeschouwelijke 
en politieke scheidslijnen die de Doorbraak wilde slechten. In de beweging bevonden 
zich veel voorstanders van het ‘volkseenheidsstreven’. Zij stelden zich in algemene zin 
teweer tegen de fragmentarisering van de Nederlandse samenleving en wilden ook 
economische, geografische en culturele verschillen overbruggen. Zo was hun streven 
om groepen die buiten het maatschappelijke leven waren komen te staan, bijvoorbeeld 
werklozen, weer te integreren. Ook de tegenstellingen tussen stad en platteland en tus-
sen de generaties waren een bron van aanhoudende zorg (Van Ginkel 1999: 127). 
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De ‘doorbraak-figuren’ en andere vertegenwoordigers van de culturele en intellectuele 
elite maakten zich ook ernstig zorgen over de gevolgen van industrialisatie en moder-
nisering. Ze waren bevreesd voor de morele en mentale teloorgang van delen van de 
bevolking. Vooral de ‘gemakkelijke consumptie van massacultuur’ was hun een doorn 
in het oog (Schuyt & Taverne 2000: 40). Die zou na de ‘zedenverwildering’ als gevolg 
van de oorlogsjaren de ‘existentiële vereenzaming’ (ibidem: 28) en ‘geestelijke ontwor-
teling’ (De Haan & Duyvendak 2002: 27) alleen maar doen toenemen. Dit ‘cultuur-
pessimisme’ mocht echter niet tot fatalisme leiden; het moest juist een aansporing 
vormen tot een ‘vernieuwing’, met ‘geestelijk-culturele bezinning’ als grondslag (Van 
Ginkel 1999: 170). Het ideaal van het ‘personalisme’ was daarbij leidend. 

Het personalisme zou in de eerste jaren na de bevrijding een buitengewoon sterk 
stempel drukken op het politieke en geestelijke klimaat in Nederland. Dit gedachte-
goed was mede geïnspireerd op dat van Zwitserse en Franse ‘personalisten’ rond het 
in 1932 opgerichte tijdschrift Esprit, van wie vooral de Zwitserse cultuurfilosoof Denis 
de Rougemont veel weerklank vond in Nederland (Hajer 1981: 105; Van Ginkel 1999: 
171). 

‘Rougemont stelde de persoonlijke verantwoordelijkheid centraal. Die kon 
volgens hem slechts gestalte krijgen door toewijding aan de gemeenschap. 
Ontplooiing tot een volwaardige persoonlijkheid was zo nauw verbonden aan 
gemeenschapsvorming – zonder het laatste kon van het eerste geen sprake zijn’ 
(De Haan & Duyvendak 2002: 27).

De vorming van de persoonlijkheid moest in de ogen van de personalisten dus vooral 
functioneel zijn voor de gemeenschapsvorming. Persoonlijke ontplooiing kreeg daar-
mee aanvankelijk vooral een ‘defensieve invulling’, zoals ‘het tegengaan van ver-
vreemding en onmaatschappelijkheid, het verminderen van al te grote en onrecht-
vaardig geachte ongelijkheid’ (Schuyt & Taverne 2000: 306). De socioloog F.L. (Fred) 
Polak sprak in navolging van De Rougemont over ‘actief pessimisme’. Polak, hoogle-
raar sociologie te Rotterdam, onderdirecteur van het Centraal Planbureau en tevens 
vooraanstaand adviseur van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
trok fel van leer tegen de ‘bedenkelijke vervlakking van ons Nederlandse geestesle-
ven’ (geciteerd in Van Ginkel 1999: 230). Tegelijkertijd gaf hij af op een intellectuele 
en culturele elite die louter pessimistisch was. Hij toonde zich een fel voorstander van 
‘sociaal-culturele planning’ om de ‘cultuurcrisis’ te lijf te gaan (Duyvendak 1999: 121). 
Schuyt en Taverne (2000: 26) komen dan ook tot de vaststelling dat de ‘vernieuwers’ 
een ‘wonderlijke combinatie van pessimisme en constructieve opstelling’ ten beste 
gaven.

Polak was een van de intellectuelen die een sterk stempel drukten op het publieke 
debat in de jaren 1945-1955. Maar de gedachten over ‘doorbraak’ en ‘volkseenheid’ ten 
spijt, bleven de intellectuelen sterk aan hun eigen zuil verbonden. Polak was net als 
de christen-socialist Banning een van de leidende figuren binnen de PvdA, maar ook 
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protestanten (Diepenhorst en De Gaay Fortman) en katholieken (Verhoeven) hadden 
hun eigen ‘hofideologen’. Wat deze culturele en intellectuele elite gemeen had, was de 
‘plechtstatige’, ‘zorgelijke’ en ‘ideologisch geladen’ toon (Van Ginkel 1999: 221). Men 
delibereerde in verheven taal over de na te streven doeleinden:

‘Waar men vóór was werd in grote woorden verteld. Men wist ook waar men 
tegen was: de massamens, vervreemding, vereenzaming, ontmenselijking. De 
massamens refereerde tegelijk aan de vroegere meelopers van het fascisme en 
aan de dreigende stagnatie van persoonlijke ontwikkeling door de moderne 
industriële samenleving. Er werden veel dreigingen geconstateerd waarvoor de 
intellectuele leiders de “geleiden” moesten behoeden. De vorm was voor die tijd 
even vanzelfsprekend als ouderwets: het college, de cursus, de commissie, de 
lezing in een zaaltje van de verzuilde vereniging. Apollinische vormen over-
heersten volkomen (…)’ (Schuyt & Taverne 2000: 384).

Mensen mochten zich dus ontwikkelen en ontplooien, evenwel onder leiding van gees-
telijk leiders en opvoeders, die de inhoud en de richting van de ontplooiing bepaalden. 
Zoals een ‘geleide loonpolitiek’ in Nederland een gunstige voorwaarde bleek voor een 
verantwoorde economische vooruitgang, zo gold dat voor ‘geleide zelfontplooiing’ op 
het terrein van de ‘volksopvoeding’ en de ‘sociale en morele vooruitgang’ (Tonkens 
1999; Schuyt & Taverne 2000: 385).

Beheerste modernisering
De door intellectuelen gelanceerde ideeën raakten wijdverbreid en zetten politici en 
bestuurders aan tot een ‘zedelijkheidsoffensief ’, dat aanvankelijk vooral was gericht 
op de arbeidersbevolking (Van Ginkel 1999: 221). Het bleef dus niet bij grote woor-
den; deze gingen gepaard met een toenemend aantal interventies in gezin, school, 
buurt, werk en vrije tijd. In het begin van de jaren 1950 raakten ‘sociaal-economi-
sche modernisering’ en ‘geestelijk-culturele bezinning’ daarbij steeds inniger met 
elkaar verknoopt. Dat kwam het duidelijkst tot uitdrukking in het beleid van de zoge-
noemde ‘regionale ontwikkelingsgebieden’; in het begin van de jaren 1950 waren er 
negen gebieden uitgekozen om een versnelde ontwikkeling door te maken. Regionale 
spreiding en stimulering van de industrie waren na de Tweede Wereldoorlog de meest 
zichtbare uitingsvormen van industriepolitiek in Nederland (Schuyt & Taverne 2000: 
97). Een economische impuls werd echter niet als toereikend beschouwd voor de ont-
wikkeling van deze gebieden.

‘Ons land kent zijn ontwikkelingsgebieden, in wezen veroorzaakt door het gees-
telijk en sociaal niet-kunnen-verwerken van de spanning tussen een dynami-
sche tijd en een door ruimtegebrek geremde landbouw. Natuurlijk kan de land-
bouw tot op zekere hoogte gesaneerd en gemoderniseerd worden, maar ook 
daarbij zijn sociaal-pedagogische factoren in het spel. Een ruilverkaveling b.v. 
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heeft alleen kans van slagen, als zij zorgvuldig wordt voorbereid in praatavon-
den en discussiegroepen’ (De Vries Reilingh 1959: 57).

Behalve ‘economische planning’ vergde het wegwerken van maatschappelijke achter-
stand in de regio’s ook een ‘sociale planning’. Het in 1952 opgerichte ministerie van 
Maatschappelijk Werk (MaWe) nam de coördinatie van dat deel van het regionale ont-
wikkelingsbeleid op zich.34 De sleutelwoorden bij die inspanningen waren ‘aanpas-
sing’ en ‘integratie’, waarbij men ‘integratie’ vooral opvatte als ‘gemeenschapsintegra-
tie’. De ontwikkelingsplannen van MaWe hadden tot doel om de overwegend agra-
risch georiënteerde beroepsbevolking via voorlichting en opvoeding ‘industrierijp’ te 
maken en ‘in één beweging’ het platteland te versterken. 

Voor de werksoorten buurthuiswerk, jeugdwerk, (maatschappelijk) opbouwwerk 
en vormings- en ontwikkelingswerk zag de landelijke overheid een belangrijke rol in 
de negen ontwikkelingsgebieden (en daarnaast ook in de steden). De situatie was even-
wel tamelijk onoverzichtelijk. Zo hadden liefst drie ministeries – vaak meerdere – sub-
sidieregelingen die betrekking hadden op het cultureel werk35: behalve het ministe-
rie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW), waren dat het ministerie van 
Sociale Zaken (SoZa) en vanaf 1952 het ministerie van Maatschappelijk Werk (MaWe). 
Grosso modo zette OKW vooral in op het vormings- en ontwikkelingswerk en het 
jeugdwerk, SoZa op het buurtwerk en MaWe op de ‘onmaatschappelijkheidsbestrij-
ding’36 en de introductie van de Amerikaanse community organization, in Nederland 
aanvankelijk vertaald als ‘maatschappelijk opbouwwerk’ (Nijenhuis 1987: 196 e.v.). 

Kader 3.1 De grensgevechten tussen cultureel werk en maatschappelijk werk
De oprichting van het ministerie van MaWe verliep niet zonder slag of stoot. Het leidde niet alleen 
tot politiek getouwtrek tussen KVP en PvdA; ook de strijd om de terreinafbakening tussen de ver-
schillende ministeries hield lang aan (Neij 1989; De Haan & Duyvendak 2002). Ook vanuit het 
cultureel werk zag men de oprichting van het ministerie van MaWe met lede ogen aan. De eruit 
voortvloeiende emancipatie van het maatschappelijk werk leidde bij een aantal landelijke culturele 

34 Het ministerie hanteerde de volgende definitie van sociale planning: ‘een werkwijze, welke erop gericht is om 
met inschakeling van de bevolking zelf de sociale ontwikkeling van de gebieden systematisch te bevorderen’ 
(geciteerd in De Haan & Duyvendak 2002: 77). De achtergrond was de vaststelling van het ministerie dat de 
ontwikkelingsgebieden naast een economische, ook een sociale en culturele achterstand hadden. Het ontbrak 
onder andere aan sociale hygiëne, verantwoordelijkheidsgevoel en voldoende scholing. Het gevolg was een 
gebrekkig aanpassingsvermogen. Dat alles vroeg om een ‘sociaal plan’ gericht op aanpassing van de bevolking 
aan de nieuwe geïndustrialiseerde samenleving (ibidem: 76-77).

35 In de loop van de jaren 1950 kwam het begrip ‘cultureel werk’ steeds meer in zwang als verzamelterm voor de 
uiteenlopende vormen van ‘volksontwikkelingswerk’ en ‘volksopvoeding’.

36 De ‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’ had aanvankelijk betrekking op de ‘gezinsoorden’ in Drenthe en Over-
ijssel, waar zogenoemde ‘onmaatschappelijke gezinnen’ uit heel Nederland in barakken waren ondergebracht. 
In 1959 besloot het ministerie van MaWe om de gezinsoorden te sluiten en de gezinnen terug te sturen naar hun 
gemeenten van herkomst (De Haan & Duyvendak 2002: 87). Daar kwamen ze meestal onder de hoede van het 
‘gespecialiseerde gezins- en wijkwerk’ – een ‘subsidietechnische schuilnaam voor onmaatschappelijkheidsbe-
strijding’ (Van Wel 1988: 119) – dat verantwoordelijk was voor de ‘heropvoeding’ van ‘zwak-sociale gezinnen’.
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organisaties tot de vrees dat het maatschappelijk werk het cultureel werk zou gaan overvleugelen. 
Op initiatief van het Nederlandsch Cultureel Contact (NCC), het Nationaal Overleg voor Geweste-
lijke Cultuur (NOGW) en de Nederlandse Jeugd Gemeenschap (NJG) werden halverwege de jaren 
1950 twee – in de inleiding gememoreerde –conferenties belegd over de verhouding tussen maat-
schappelijk werk en cultureel werk.37 Er namen enkele tientallen deskundigen aan deel. Een promi-
nent deelnemer was mr. M. (Martina) Tjeenk Willink, behalve Eerste Kamerlid voor de PvdA ook 
secretaris van de Nederlandsche Vereeniging voor Maatschappelijk Werk (NVMW). Ook J. (Jo) 
Boer, de voorvrouw van het in opkomst zijnde opbouwwerk, behoorde tot de deelnemers. Vanuit 
het ministerie van MaWe was dr. P.C.J. (Piet) van Loon bij de discussies betrokken. Hij was hoofd 
van de hoofdafdeling Individueel Maatschappelijk Werk en Maatschappelijk Opbouwwerk en hield 
een vurig pleidooi voor sociale planning. De zaak van het cultureel werk werd onder andere bepleit 
door J. (Jan) Kassies, op dat moment actief bij de Federatie voor Kunstenaarsverenigingen en vanaf 
1958 algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst, en door dr. H.G.W. (Henk) van der Wielen, 
een van de voorlieden van het volkshogeschoolwerk in Nederland. 
Kassies probeerde de zaak op scherp te zetten door het cultureel werk als een ‘tegenbeweging’ van 
het maatschappelijk werk te poneren. Waar het maatschappelijk werk in zijn ogen toch vooral ‘de 
aanpassing aan de maatschappelijke en technische ontwikkeling’ diende, beschouwde het cultu-
reel werk ‘de ontwikkeling van een zekere onaangepastheid’ juist als een kenmerk van volwassen-
heid. Kassies vroeg zich af of een zekere dosis onaangepastheid niet een voorwaarde was voor cre-
atieve zelfverwerkelijking. In die zin ging maatschappelijk werk zelfs aan cultureel werk vooraf, in 
zoverre het de basis kon bewerkstelligen waarop het cultureel werk kon verder bouwen. Van der 
Wielen beschuldigde het maatschappelijk werk van ‘grensoverschrijding’; het zou de neiging heb-
ben zich steeds verder uit te breiden. Daarmee zou het zich niet alleen op het terrein van het cultu-
reel werk begeven, maar ook ‘de vrijheid van de individuele ontplooiing’ steeds meer in het gedrang 
brengen.
De meeste aanwezigen konden de stellingen van Kassies en Van der Wielen niet onderschrijven. 
Wel erkenden ze de eigenstandigheid van het cultureel werk. Tot een scherpe definiëring en afba-
kening leidden de discussies niet. Achteraf gezien bestond daar ook geen echte noodzaak toe. Het 
maatschappelijk werk breidde via het ‘maatschappelijk opbouwwerk’ zijn werkgebied weliswaar 
uit, maar de maatschappelijke opdracht die de landelijke overheid formuleerde – onder andere 
voor de ontwikkelingsgebieden – was van een dusdanige omvang dat er voldoende ruimte over-
bleef voor het cultureel werk. Binnen het cultureel werk waren er ook stemmen die het belang van 
de ‘wederzijdse aanvulling’ van de beide werksoorten beklemtoonden (Hajer 1981: 119).

De landelijke overheid had een sterk regulerende rol, maar die rol was met het oog op 
de verzuiling ook enigszins ambivalent. Enerzijds liet de overheid het primaat bij het 
particulier initiatief, met als gevolg veel ruimte voor de zuilen, en daarbinnen voor de 
plaatselijke initiatieven van vooral vrijwillige bestuurders. Socialisten, gereformeer-
den, hervormden en katholieken kregen allemaal hun eigen club- en buurthuizen en 
volkshogescholen.38 Anderzijds stuurde de overheid wel degelijk ook mede de richting 

37 Het tijdschrift Volksopvoeding wijdde in 1957 een speciaal dubbelnummer aan beide conferenties. De onderha-
vige weergave is hieraan ontleend.

38 De wijze waarop deze zuilen landelijk opereerden, versterkte het beeld van onoverzichtelijkheid. In de eer-
ste periode na de Tweede Wereldoorlog functioneerden er alleen in het club- en buurthuiswerk al zo’n acht 
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van het culturele werk. Zo vonden de uitbreidingen van dit werk niet overal in gelijke 
mate plaats. De grootste waren te vinden in de economisch achtergebleven gebieden, 
waarin de overheid extra investeerde. Ook dwong het rijk via het subsidiebeleid allerlei 
nieuwe ontwikkelingen af, bijvoorbeeld de ‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’. Het 
overheidsingrijpen kenmerkte zich dus door een combinatie van directe en indirecte 
vormen van sturing. Coördinatie en subsidiëring werden afgewisseld met stimulering 
en advisering (Hajer 1981; De Haan & Duyvendak 2002: 32). 

In de loop van de jaren 1950 en begin jaren 1960 breidde het beleid ten aanzien 
van de ontwikkelingsgebieden zich aanmerkelijk uit. De aandacht beperkte zich niet 
langer tot groepen die bij uitstek kwetsbaar waren voor het moderne cultuurpatroon, 
maar gold in toenemende mate ook ‘individuen in alle lagen van de bevolking, die 
ten gevolge van de onvolkomenheden in de maatschappelijke structuur in bijzondere 
moeilijkheden geraken’ (geciteerd in De Haan & Duyvendak 2002: 28). En door uit-
breiding van het aantal ontwikkelingsgebieden – vanaf dat moment aangeduid als 
‘probleemgebieden’ – was halverwege de jaren 1960 bijna 40 procent van het Neder-
lands grondgebied onderwerp van stevig overheidsingrijpen (Schuyt & Taverne 2000: 
103-104). De sterk regulerende rol van de overheid, de koppeling van economische sti-
mulering aan sociaal-culturele verheffing en de lange duur van de inspanningen ken-
merkten het Nederlandse proces van ‘beheerste modernisering’ en waren vrij uniek in 
de Europese context (ibidem: 98-99).

Wetenschappelijke onderbouwing
Sociologen, pedagogen en psychologen speelden een grote rol bij de ‘wetenschappe-
lijke onderbouwing’ van het overheidsbeleid gericht op integratie en aanpassing (Van 
Ginkel 1999: 232). Vooral sociologen deinsden daarbij niet terug voor een ‘expliciet 
paternalistische politiek’ (Duyvendak 1999: 50). Een van hen, de Utrechtse hoogleraar 
sociologie Sj. (Sjoerd) Groenman – als adviseur en onderzoeker nauw betrokken bij 
het beleid van MaWE rond de ontwikkelingsgebieden – had daar uitgesproken ideeën 
over. Zo moest volgens Groenman: 

‘(…) het nijverheidsonderwijs jongens “industrierijp” maken, waarbij het niet 
louter ging om het verwerven van technische kwalificaties, maar ook en vooral 
om disciplinering. Het uiteindelijke doel was “verburgerlijking” van dat deel 
van de arbeidersbevolking dat nog “onaangepast” was. (…) Het heersende idee 
was weliswaar dat mensen zich in vrijheid zouden moeten kunnen ontplooien, 
maar teveel vrijheid zou schaden (…)’ (Van Ginkel 1999: 232).

In de tweede helft van de jaren 1950 kwamen de sociologen in toenemende mate onder 
vuur te liggen van jonge vakgenoten. Deze ‘moderne sociologen’ wilden afrekenen 

landelijke koepels. Het zou uiteindelijk tot 1978 duren alvorens er sprake was van één landelijke organisatie 
voor het club- en buurthuiswerk (Gamma).
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met de normatieve vakbeoefening van hun oudere collega’s en streefden naar een 
‘gedistantieerder sociologiebeoefening’ (ibidem: 234). Zo lieten zij zich kritisch uit 
over het instrumentele gebruik van het begrip ‘gemeenschap’, dat volgens hen was uit-
gegroeid tot een typisch ‘zondagsbegrip’.

‘Waar sociologen de vermeende desintegratie in steden in het eerste decennium 
na de bevrijding wilden bestrijden door middel van wat de “wijkgedachte” ging 
heten – een urbane variant van de gemeenschapsgedachte – kwam deze idee 
vanaf het midden van de jaren vijftig onder vuur te liggen als zijnde roman-
tisch idealisme, reactionair, uit de tijd en anti-democratisch. Sociologen als Van 
Doorn en Lammers waren niet langer geïnteresseerd in herstel van zedelijkheid 
en moraal, maar stonden een dynamische en flexibele aanpassing voor’ (ibidem: 
234).

De kritiek vond breder weerklank. De maatschappelijke stemming in Nederland 
begon om te slaan. Er kwam een nieuwe ‘technocratische elite’ op die steeds meer 
greep kreeg op de modernisering van Nederland. 

‘Met de opmars van die denkwijze voltrekt zich een mentaliteitsverandering, 
waardoor sterk christelijke en humanistische gekleurde weerstanden tegen cul-
turele vervlakking, vertechnisering en opkomende massa- en consumptiecul-
tuur konden worden doorbroken. Door de sterke impuls die de sociale, cultu-
rele en fysieke mobiliteit krijgt, raakt individuele zelfontplooiing van de mens 
steeds minder vanzelfsprekend ondergeschikt aan collectieve normen en waar-
den’ (Schuyt & Taverne 2000: 54). 

Het gevolg was dat ‘verantwoorde’ zelfontplooiing en de politiek van economische 
en sociale planning steeds minder in elkaars verlengde lagen (ibidem: 54). De Mars-
hall-hulp had bij de geschetste ‘mentaliteitsverandering’ een niet te onderschatten rol 
gespeeld. Misschien nog wel belangrijker dan de economische hulp en de economi-
sche programma’s waren de educatieve en culturele programma’s die de hulp mogelijk 
maakte. Parallel daaraan liep een uitgebreid programma van studiereizen, werkgroe-
pen, onderzoeksprojecten, publicaties en voorlichting dat vooral een socio-cultureel 
belang diende en beoogde de Nederlanders ontvankelijk te maken voor het perspectief 
van ‘een door economische groei gestimuleerde welvaarts- en verzorgingsstaat’ (ibi-
dem: 74). Het Marshall-offensief vormde ook een belangrijke factor bij de ‘ideologi-
sche onderkoeling’ in Nederland (De Haan 1997: 95), de ontwikkeling waarbij de bete-
kenis van levensbeschouwing als grondslag voor politieke en maatschappelijk organi-
satie afkalfde en die het proces van ontzuiling inluidde.
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3.3 Praktijkarena: verscheepte methoden

Aan de studiereizen naar de Verenigde Staten namen ook beroepskrachten, staffunc-
tionarissen, ambtenaren en wetenschappers deel die betrokken waren bij het cultu-
reel werk. Zij keerden terug met nieuwe inzichten en methoden. In deze paragraaf 
wordt zichtbaar hoe ‘verscheepte’ methoden – niet alleen vanuit de Verenigde Sta-
ten – ingang vonden in de werksoorten van het cultureel werk: vormings- en ont-
wikkelingswerk; club- en buurthuiswerk; (maatschappelijk) opbouwwerk. Daarbij 
komt mede aan de orde hoe de ontwikkelingen in de maatschappelijke en beleidsarena 
van invloed waren op de praktijkarena: Hoe speelden ‘sociaal-economische moder-
nisering’ en ‘geestelijk-culturele bezinning’ door in de werksoorten van het cultureel 
werk? In hoeverre klopt het beeld van de ‘geleide zelfontplooiing’ voor deze werksoor-
ten? En in welke mate werkte de kentering in de maatschappelijke stemming in de 
tweede helft van de jaren 1950 door in de praktijkarena?

Vormings- en ontwikkelingswerk
De regionale volkshogescholen namen binnen het vormings- en ontwikkelingswerk 
na de Tweede Wereldoorlog een prominente plek in. Ze zouden een hoge vlucht nemen 
en kregen meer aandacht en geld dan de lokale volksuniversiteiten en het vormings- 
en ontwikkelingswerk in verenigingen. In 1931 was de Vereniging tot Stichting van 
Volkshogeschoolen opgericht. Een jaar later begon ze de eerste Nederlandse volksho-
geschool Allardsoog, nabij het Friese Bakkeveen, met buurtwerk, studentenwerkkam-
pen en cursussen voor werklozen (Stapel 1981: 6). Naar het voorbeeld van de Deense 
Folkehøjskole richtte ze zich vooral op de ‘versterking van de geestelijke en zedelijke 
kracht’ van de plattelandsbevolking. De Vereniging zag zichzelf als een ‘beweging’ die 
de ‘volkshogeschoolgedachte’ over Nederland wilde verspreiden, waarvan het karak-
ter onder andere tot uitdrukking kwam in het idealisme en de persoonlijke gedre-
venheid van de medewerkers van Allardsoog. Ze verbleven er permanent en namen 
genoegen met minimale arbeidsvoorwaarden: tegenover werkdagen van soms 15 uur 
stonden kost en inwoning, een weinig zakgeld en twee weken vakantie per jaar (Van 
der Linde 2012: 2). Drie van die medewerkers – Van der Wielen, De Vries Reilingh 
en Guermonprez – zouden uitgroeien tot voorlieden van het volkshogeschoolwerk in 
Nederland. 

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het volkshogeschoolwerk het tij mee, mede 
dankzij de verwantschap en verwevenheid met de Doorbraak. De doelstellingen van 
de Vereniging – ‘versterking van de volksgemeenschap en vernieuwing van de volks-
cultuur’ – gaven blijk van de waarde die men hechtte aan de ‘volkseenheidsgedachte’. 
Vooral H.D. (Hans) de Vries Reilingh maakte zich tot spreekbuis van het ‘algemeen 
Nederlands karakter’ dat het volkshogeschoolwerk wenste uit te dragen (Van Ginkel 
1999: 108). De volkseenheid zou moeten stoelen op het ‘volkskarakter’ als essentie van 
Nederlanderschap. Door ‘op te voeden tot Nederlander’ kon de volkshogeschool eraan 
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bijdragen tegenstellingen te overbruggen en de eenheid te bewaren. In zijn dissertatie 
over de volkshogeschool koppelde De Vries Reilingh het idee van de ‘volkseenheid’ 
aan het personalistische gedachtegoed: 

‘Tegenover de moderne massa stelt zij [de volkshogeschool, ms] de personalis-
tische gemeenschap. Tegenover de geestelijke en sociale versnippering en ont-
wrichting stelt zij de volkseenheid’ (De Vries Reilingh 1945: 315). 

Bepaalde trekken uit het Nederlandse ‘volkskarakter’ – ‘vrijheidszin, persoonlijke 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, gemeenschapszin, verdraagzaamheid, eer-
bied voor den medemensch, eenvoud en geloovigheid’ – bestempelde De Vries Rei-
lingh als een ‘personalistische cultuur’ (Van Ginkel 1999: 175).

De Vries Reilingh was een van de cursusleiders van Allardsoog die werd ‘uitge-
zonden’ om elders in het land nieuwe volkshogescholen te stichten. In 1938 toog hij 
naar Markelo in Overijssel om met ‘Diependaal’ de tweede Nederlandse volkshoge-
school te beginnen. Kort na de Tweede Wereldoorlog was De Vries Reilingh als hoofd 
van het Bureau Volksontwikkeling – onderdeel van het Directoraat Vorming Buiten 
Schoolverband (VBS) op Van der Leeuws ministerie van OKW – medeverantwoorde-
lijk voor de uitbreiding van de volkshogescholen.39 Met de subsidieregeling die daar 
begin jaren 1950 op volgde, veranderde het karakter van de volkshogescholen. Er was 
‘steeds minder sprake van een door personen gedragen beweging, maar steeds meer 
van door instituten bedreven activiteiten’ (Stapel 1981: 7). De wens van de Doorbraak 
om het proces van verzuiling te keren, wist men niet te realiseren. De uitbreiding van 
de volkshogescholen bracht namelijk ook de komst van volkshogescholen op katho-
lieke en hervormde grondslag met zich mee. Toch hoefde dat niet per se op gespan-
nen voet te staan met de ‘volkseenheidsgedachte’. Zo richtte bijvoorbeeld de katho-
lieke volkshogeschool Drakenburg zich op de ‘innerlijke vernieuwing van mens en 
samenleving in christelijke zin’, maar dat betekende niet dat zij haar deuren sloot voor 
andersdenkenden – integendeel, het ging juist om:

‘(…) een verbondenheid met de gehele Nederlandse volksgemeenschap. (…) Om 
de ontmoeting van verschillende gezindten in een geest van wederzijds begrij-
pen’ (geciteerd in Michielse 2002: 89).

De volkshogescholen droegen in de periode 1945-1955 vooral bij aan de door ‘gees-
telijk-culturele bezinning’ geïnspireerde vernieuwing. Het leveren van een bijdrage 
aan het economisch beleid, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan ‘functionele 

39 De Vries Reilingh verbleef een tweetal jaren op het ministerie om in 1948 directeur te worden van de nieuw 
opgerichte volkshogeschool in Eerbeek (Gelderland). In 1950 werd de ‘sociograaf ’ De Vries Reilingh benoemd 
tot hoogleraar op de Steinmetz-leerstoel (de oprichter van de Volksuniversiteit in 1913) aan de Universiteit van 
Amsterdam. Als voorzitter van de Vereeniging tot Stichting van Volkshogeschoolen en als voorzitter van de 
redactie van het tijdschrift Volksopvoeding (1952-1961) bleef hij nauw bij het volkshogeschoolwerk betrokken.
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beroepsvorming’, kregen ze niet als opdracht mee (Hajer 1981: 72; Van Gent 1988: 22). 
De oriëntatie binnen het vormings- en ontwikkelingswerk op geestelijk-culturele 

bezinning was mede het gevolg van de invloed van intellectuelen, die we bijvoorbeeld 
de revue zagen passeren in de maatschappelijke en beleidsarena. Banning was onder 
andere via de Woodbrookers bij het werk betrokken.40 Verhoeven was bestuurder bij 
het katholieke volkshogeschoolwerk. Anderen, zoals De Gaay Fortman, Diepenhorst 
en Polak, bemoeiden zich met de beleidsdiscussies in het werk, onder meer via het 
Nederlands Cultureel Contact (NCC), de koepel waarin organisaties op cultureel en 
educatief gebied elkaar sinds 1948 hadden gevonden (Van Gent 1988: 24; Dozy 2008: 
84).41 Via deze ‘ideologen’ en het NCC liepen ook directe lijnen naar de politiek (Hajer 
1981: 69-70). Alhoewel de doorwerking van de invloed van deze betrekkelijk kleine 
intellectuele elite achteraf niet eenvoudig is vast te stellen, droeg zij bij aan het ‘ver-
geestelijken’ en ‘verinnerlijken’ van de taakstellingen binnen het vormings- en ont-
wikkelingswerk, dat daardoor meer ‘sociaal’ dan ‘maatschappelijk’ was gericht (ibi-
dem: 79-80). 

Kader 3.2 Enkele feiten over het vormings- en ontwikkelingswerk
Binnen het vormings-en ontwikkelingswerk was vooral de groei van volkshogescholen en vor-
mingsinternaten met hun nadruk op geestelijk-culturele bezinning spectaculair. Het eerste decen-
nium na de oorlog waren er landelijk in totaal iets meer dan 20 volkshogescholen of vormingsinter-
naten. In de loop van de jaren 1960 zou dit aantal verdubbelen (Michielse 1977). Op de begroting 
van de rijksoverheid verzevenvoudigde de subsidie. De opleidingsgraad van de beroepskrachten 
die in de vormingsinternaten en volkshogescholen werkzaam waren, lag relatief hoog. Ongeveer 
de helft was universitair geschoold en de andere helft had doorgaans een hogere beroepsopleiding 
achter de rug, waarvan het merendeel een opleiding voor cultureel werk. 
De groei bij het plaatselijke vormings- en ontwikkelingswerk en het verenigingswerk (meer gericht 
op cursussen in plaats van bezinning) was minder spectaculair. Hier was sprake van ruim een ver-
dubbeling van de subsidies (Hajer 1981: 101-102). Het aantal volksuniversiteiten groeide kort na 
de Tweede Wereldoorlog van een kleine 30 naar 65. In de tweede helft van de jaren 1950 kwam de 
groei tot stilstand.
De Werkgroep voor Esthetische Vorming in Amsterdam die in 1950 een zogenoemde ‘Werkschuit’ 
inrichtte, markeerde de start van de kunstzinnige vorming. In dit centrum, gevestigd in een boot, 
kregen jongeren de gelegenheid zich expressief te bekwamen. Uit dit initiatief ontwikkelden zich 
met steun van de overheid de latere ‘creativiteitscentra’, waar ook volwassenen terecht konden (Van 
Gent 1988: 22). 

40 Banning was voorzitter van de in de jaren 1930 opgerichte vereniging van Woodbrookers, die streefde naar een 
socialisme op religieuze grondslag. De Woodbrookers hadden vormingscentra in Barchem (bij Lochem), Kor-
tehemmen (bij Drachten) en Bentveld (bij Haarlem) en wilden een ontmoetingscentrum zijn voor mensen uit 
verschillende levensbeschouwelijke stromingen en waren in die zin een typische exponent van de ‘Doorbraak-
beweging’. Banning was ook betrokken bij de oprichting van Kerk en Wereld in 1945, een initiatief vanuit de 
Hervormde Kerk om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van de naoorlogse samenleving. ‘Vormings-
werk’ maakte vanaf het begin deel uit van de activiteiten van Kerk en Wereld. Tevens was Banning bestuurslid 
van De Vonk, een vormingsinternaat voor meisjes (zie verderop).

41 Polak en Verhoeven hadden zitting in het bestuur van het NCC (Van Ginkel 1999: 226).
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Hoe kregen ‘geestelijk-culturele bezinning’ en het personalistisch gedachtegoed nu 
vorm in de praktijk? Een kenmerk van het volkshogeschoolwerk waren de intensieve 
cursussen die enkele opeenvolgende dagen tot soms meerdere weken konden duren. 
De ‘persoonlijkheidsvorming’ en de ontmoeting met mensen uit andere gezindten 
stond centraal. Door het ‘samen leven, samen wérken, samen praten’ in een groep als 
‘kleine gemeenschap’ en het zich medeverantwoordelijk voelen voor het functioneren 
van de groep, ging persoonlijkheidsvorming samen met gemeenschapsvorming (Sta-
pel 1981: 8; Veendrick 1999: 61). 

Bekend waren de tweeweekse algemene volkshogeschoolcursussen, die een veelzij-
dige programmering kenden: ‘vakscholing, intellectuele, sociale en culturele vorming, 
handenarbeid, zang en dans, lichamelijk opvoeding en sport. En niet te vergeten het 
praktische werk in bos en moestuin en de “vragenavonden” over sociale en politieke 
onderwerpen’ (Van der Linde 2012: 3-4). Veel van deze activiteiten waren gericht op 
het ‘bouwen aan een nieuwe volkscultuur’, zoals volksdans- en zang en de activitei-
ten die plaatsvonden onder het motto ‘terug naar de natuur’ (Van Ginkel 1999: 109).

De opbouw van het programma moest wel aansluiten bij vragen en behoeften van 
de cursisten. In die zin zaten er in de praktijk wel degelijk grenzen aan de ‘geleide zelf-
ontplooiing’. Als die te zeer als eenrichtingsverkeer vorm kreeg, werkte het niet. Guer-
monprez, een van de pioniers, hamerde erop dat ‘mensen het verschil maken’:

‘Elke bijeenkomst, cursus of conferentie moet antwoord geven op iets wat men-
sen zelf willen of wat hen bezighoudt. Daarvoor was het nodig dat je de streek 
kent, weet wat er speelt, wie er actief zijn, waar ze tegenaan lopen, wat hun zor-
gen over de toekomst zijn’ (geciteerd in Van der Linde 2012: 5).

De ‘cursusleiding’ werd beschouwd als gelijkwaardig aan de cursist, haar rol vooral 
als ‘helpend’ en ‘stimulerend’. Zij trachtte haar mening niet op te leggen maar bracht 
die wel in als element van het gesprek, om zo te bevorderen dat de cursisten een eigen 
houding en standpunt konden bepalen. Door contact met ‘andersdenkenden’ leerden 
cursisten hun eigen gedachten te scherpen en respect op te brengen voor andere poli-
tieke en levensbeschouwelijke opvattingen (Veendrick 1999: 59-60). Dit ‘democrati-
sche’ aspect van het werk kreeg veel nadruk en stond enigszins haaks op het ‘elitisme’ 
van de geestelijke leiders dat in paragraaf 3.2 zo prominent op de voorgrond trad. De 
adjunct-directrice van De Vonk, het vormingsinternaat voor meisjes42, vond het in 
1952 het allerbelangrijkste dat de cursisten:

42 De Vonk was in 1919 door Emilie Knappert (zie hoofdstuk 1) vanuit Leiden opgericht in Noordwijkerhout om 
fabrieksmeisjes van 13 tot 19 jaar de gelegenheid te bieden om er een weekend of een week vakantie door te 
brengen. Gaandeweg kreeg het vormingskarakter meer nadruk. Tussen 1931 en 1936 volgden plattelandsmeis-
jes er cursussen van zes (later acht) weken in internaatsverband. Een meisje kon er ‘voedsel (…) vinden voor 
haar geestelijke ontplooiing, door haar te helpen bij haar ontwikkelingsstrijd en haar bewustwording te bevor-
deren’ (geciteerd in Veendrick 1999: 11-12). Vanaf 1937 ging De Vonk deel uitmaken van de vereniging van 
Woodbrookers.
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‘(…) in de gelegenheid zijn geweest een samenleving te vormen en wel een demo-
cratische samenleving. Ze hebben allerlei zelf mogen beslissen. Maar ze hebben 
ook geleerd de verantwoordelijkheid voor het geheel mee te dragen. Ze hebben 
haar eigen huisregels vastgesteld, maar ze moesten ook zorgen dat die nageko-
men werden. Ze mochten kiezen, welk deel van het werk ze wilden doen, maar 
ze moesten er ook voor zorgen dat het geheel van het werk klaar kwam’ (geci-
teerd in Veendrick 1999: 63). 

De staf van De Vonk was overtuigd van de gekozen werkwijze, al voltrok die zich met 
vallen en opstaan.43 Dat het er in de ‘democratische samenleving’ van De Vonk niet 
altijd vlekkeloos aan toeging, wilde de adjunct-directrice zelf ook wel erkennen:

‘Natuurlijk is het hier geen ideale samenleving geweest. Dat zou onwerkelijk 
zijn. Er was natuurlijk wel eens ruzie en er gedroeg zich heus wel eens iemand 
onmaatschappelijk! De leiding deed ook wel eens een keertje dom. We waren 
heel gewone mensen. Maar we hadden allemaal de goede wil om behoorlijk met 
elkaar om te gaan’ (ibidem: 63).

In het tweede deel van deze periode (1955-1965) werkte de eerder gesignaleerde maat-
schappelijke kentering van ideologische onderkoeling ook door in het vormings- en 
ontwikkelingswerk. De oriëntatie op ‘geestelijk-culturele bezinning’ verloor terrein. 
Zo uitte C. (Cees) Stapel, in deze periode een van de voorlieden van het volkshoge-
schoolwerk44, zijn twijfels over de relevantie van de bronnen van het ‘volkseigene’ (Van 
Ginkel 1999: 237-238). In reactie op de veranderende maatschappelijke stemming 
tekenden zich binnen het vormings- en ontwikkelingswerk drie stromingen af: een 
gericht op ‘personalisering’, een tweede die de ‘integratie van persoon en samenleving’ 
aanhing, en als derde een ‘pragmatische’ stroming (Hajer 1981: 102). 
De ‘personaliserende’ stroming stelde de ‘eigenheid’ van de persoon centraal en 
richtte zich op individuele zelfontplooiing. Toen in de loop van de jaren 1950 de hef-
tigheid van de economische en sociale problemen afnam, meenden velen de aandacht 
opnieuw te kunnen richten op de ‘individuele, creatieve zelfverwerkelijking’ en op de 
‘niet-functionele kanten van de persoonsvorming’. 

‘Vorming zou weer een doel op zichzelf kunnen worden. De prioriteit zou ein-
delijk kunnen komen te liggen bij de culturele problemen. Men richt zich op de 

43 Dat de gegeven werkwijze voor die tijd nieuw was, komt naar voren in een getuigenverslag van een deelneemster 
aan de najaarscursus in 1950, 45 jaar na dato: ‘Het open karakter, overal over kunnen praten in een tijd dat er 
weinig gepraat werd. Dat was toch een beetje een openbaring. Zo in een groep dat was niet gebruikelijk. Ook als 
er een stoorzender in de groep was dan werd dat opgepakt. Er was betrokkenheid, je was daar niet vrijblijvend. 
Afhaken was er bij ons echt niet bij’ (geciteerd in Veendrick 1999: 65). 

44 Stapel was onder andere cursusleider van de volkshogeschool Bergen, directeur van de volkshogeschool Allards-
oog en later secretaris van de Vereniging voor Volkshogeschoolwerk.
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“zinvolle” besteding van de welvaartsgroei. (…) De aandacht in de volwassenen-
vorming zou moeten uitgaan naar de vormgeving van menselijke mogelijkhe-
den in en met de verworven welvaart. De “echte”, lange tijd onderdrukte levens-
vragen zouden nu aan bod kunnen komen’ (Hajer 1981: 103). 

Een belangrijk aandachtsveld bleef de vrije tijd, die door de ophanden zijnde verkor-
ting van de arbeidsduur voor velen in het verschiet lag (Van Gent 1988: 22). Aan-
hangers van de personaliserende stroming zagen de vrije tijd als de nog overblijvende 
ruimte voor ontplooiing en zelfwerkzaamheid, ook al werd die bedreigd door com-
mercialisering en massamedia (Hajer 1981: 81). De stroming gericht op de ‘integratie 
van persoon en samenleving’ ging het naast ‘de omgang met mensen en dingen’ ook 
om ‘inzicht in maatschappelijke samenhangen’ (ibidem: 106). Ze stond een ‘kritische 
bezinning op de maatschappelijke situatie’ voor en benadrukte dat mensen zelf ‘actief ’ 
konden ingrijpen in de omstandigheden. 

‘Jaren geleden voerde Denis de Rougemont reeds een pleidooi voor het denken 
met de handen, waaronder hij verstaat een denken in de kracht van de actie: 
een denken waarin de geest zich feitelijk gedwongen en aangemoedigd ziet om 
te oordelen, te kiezen, de omstandigheden te wijzigen, die hem zijn opgelegd en 
die hij afkeurt. De bezieling om veel meer gebruik te maken van de democratie, 
waarin wij mogen leven, is broodnodig. De bezieling om de verworvenheden 
van Europese waarden niet alleen te koesteren, maar om te zoeken naar nieuwe 
gestalten en vormen, kan mede door het vormingswerk en het volksontwikke-
lingswerk tot stand komen’ (De Lange 1962: 88).

Het vormings- en ontwikkelingswerk zou daartoe als ontmoetingsruimte moeten 
fungeren, ‘waar volwassenen van verschillende maatschappelijke, politieke en levens-
beschouwelijke herkomst zouden kunnen zoeken naar een nieuwe commune mesure’ 
(Hajer 1981: 106). Behalve de bronnen van het ‘volkseigene’, kreeg ook het ‘nationale 
karakter’ van het vormings- en ontwikkelingswerk minder nadruk, getuige de oriën-
tatie op ‘Europese waarden’.

De pragmatische stroming ten slotte zette vraagtekens bij de ‘te grote pretentie van 
de doelstellingen’ in het vormings- en ontwikkelingswerk (Hajer 1981: 109). Ze zag als 
taakopvatting voor dit werk vooral de ‘educatieve ondersteuning van modernisering’. 
Stapel sprak in dit verband over ‘samenlevingsvorming’:

‘Dit kan – naast het gesprek “buiten de muren” – ook inhouden het direct sti-
muleren van en meedoen aan pogingen de samenleving vorm te geven in de 
geest waarin daarover in het cursuswerk wordt gesproken. Hierin verschijnt 
de volkshogeschool als initiatiefnemer en stuwkracht van buurt(huis)werk en 
streekontwikkelingswerk; in dit werk gaat de “samenlevingsvorming” over in 
het meer direct gerichte en verder doorgaande “bieden van samenlevingshulp” 
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(…)’ (Stapel 1958/1999: 98).

In de praktijk ging dit naar buiten gerichte ‘tweede gezicht’ van het volkshogeschool-
werk een steeds grotere rol spelen naast het op cursussen gerichte ‘intramurale’ werk. 
Bijvoorbeeld bij het scholen van kader van verenigingen, zodat dit beter kon inspe-
len op sociale en economische veranderingen. Maar ook op cultureel gebied, waar 
de volkshogescholen het initiatief namen tot het oprichten van provinciale ‘culturele 
raden’, die uiteenlopende culturele activiteiten organiseerden (Hajer 1981: 122; Van 
der Linde 2012: 5). De volkshogescholen wilden ‘dwarsverbindingen leggen die de 
meer gespecialiseerde deskundigen soms ontgaan’ (Stapel 1954/1999: 61). 

Club- en buurthuiswerk
Het werk van volkshuizen, dorpshuizen, buurthuizen en clubhuizen kwam na de 
Tweede Wereldoorlog samen onder de noemer ‘club- en buurthuiswerk’ (Stevense 
1987: 50). De clubhuizen en volkshuizen richtten zich vooral op de jeugd. De eerste 
clubhuizen kwamen op in de jaren 1920, naast de toentertijd op zijn hoogtepunt ver-
kerende zogenoemde ‘vrije jeugdvorming’. Hiertoe rekende men de door volwasse-
nen geleide jeugdorganisaties – zoals de Christelijke Jongemannen Centrale (CJV), de 
Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), de katholieke Graal voor meisjes, de padvinderij – die 
zowel het ‘onderling samenzijn’ van de jeugd wilden bevorderen als de ‘bescherming, 
vorming en ontwikkeling’ van de jeugdigen in de vrije tijd voor hun rekening wilden 
nemen. 

Elke zuil probeerde via de inzet van jeugdleiders en vrijwilligers haar eigen jeugd 
politiek, ideologisch en godsdienstig te beïnvloeden (Van der Zande & Gerritsen 1987: 
87; Van der Zande 1990: 36). De jeugdorganisaties bereikten vooral de jongeren uit 
de burgerlijke middenlagen en de hogere lagen van de arbeidersklasse (Hazekamp et 
al. 1994: 14). Evenmin als de volkshuizen wisten ze de ‘ongeschoolde arbeidersjeugd’ 
te bereiken. De clubhuizen, waarvan De Arend in Rotterdam en De Mussen in Den 
Haag tot de eerste en meest bekende behoorden, probeerden deze leemte op te vullen. 
De clubhuizen boden de arbeidersjeugd – in de woorden van W.E. van Wijk, oprich-
ter van De Arend en voormalig vrijwilliger van het Leidse Volkshuis – de gelegenheid: 

‘om zijne avonden in een gezellige en passende omgeving door te kunnen bren-
gen, in de hoop daarmee de drang naar ontwikkeling en beschaving te kunnen 
wekken’ (geciteerd in Hazekamp et al. 1994: 18). 

Ook de clubhuizen kenden hun verzuiling. Katholieke, hervormde en gereformeerde 
clubhuizen waren eropuit jeugdigen terug te voeren naar de kerk, al verschilde de uit-
voering van het werk niet wezenlijk van die van de niet-confessionele clubhuizen (Ste-
vense 1987: 49). 

Zowel de landelijke als de gemeentelijke overheden toonden belangstelling voor 
het werk van de clubhuizen. Dat was vooral ingegeven door de bezorgdheid over de 
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gedragingen van de ongeschoolde arbeidersjeugd. Toenemende baldadigheid, zeden-
verwildering, jeugdcriminaliteit en de vanaf het eind van de jaren 1920 hoog oplo-
pende jeugdwerkloosheid waren daar mede debet aan (Van der Zande 1990: 36-37). In 
de jaren 1920 en 1930 leidde dat slechts mondjesmaat tot subsidiëring, uitgezonderd 
de vrije jeugdvorming en de werkkampen voor jonge werklozen die bijvoorbeeld het 
AJC en De Arend organiseerden (Nijenhuis 1987: 122-123; Van der Zande 1990: 89-93; 
Hazekamp et al. 1994: 16-19; Oudenaarden 1995: 44-55).

Na de Tweede Wereldoorlog nam de bezorgdheid van de overheid over de onge-
schoolde arbeidersjeugd – de ‘massajeugd’ – alleen maar toe. In 1948 gaf Vorming 
Buiten Schoolverband (VBS) van het ministerie van OKW aan een achttal institu-
ten de opdracht onderzoek te verrichten naar de ‘geestesgesteldheid van de massa-
jeugd’ (Te Poel 1997: 87). Het betrof het grootste tot dan toe in Nederland uitgevoerde 
sociaal-wetenschappelijke onderzoek (Van Ginkel 1999: 222). VBS wilde niet alleen 
inzicht verwerven in de situatie van de ‘massajeugd’, maar ook duidelijkheid krijgen 
over hoe regeling en uitvoering van het ‘massajeugdwerk’ het beste vorm konden krij-
gen (Van der Zande & Gerritsen 1987: 94). In 1952 en 1953 verschenen de rappor-
tages van het onderzoek, respectievelijk Maatschappelijke verwildering der jeugd en 
Moderne jeugd op haar weg naar volwassenheid.45 De rapportages boden een onrust-
barend beeld van jongeren. De ‘verwildering’ betrof vooral het op straat rondhangen, 
waarbij uiterlijk vertoon of juist opzettelijke verwaarlozing van het uiterlijk het won 
van het ‘innerlijk gericht zijn’:

‘(…) men leurt, hangt, slentert enz., er is vaak een ongedurige bewegingsover-
daad zonder doel (…). Ook de stem en de articulatie geven de personale uitdruk-
king van de holle leegte: men loeit, brult, men kletst als een eindeloos geleuter, 
men gilt en giert, men jengelt en zeurt’ (Langeveld 1952: 17-18). 

De geestelijke gesteldheid van de ongeschoolde arbeidersjeugd werd gekenschetst als 
‘egocentrisch, primitief en onverschillig’. Waar de ‘burgerlijke schooljeugd’ culturele 
en geestelijke activiteiten ondernam, overheerste volgens de onderzoekers bij de mas-
sajeugd vermaak en genotzucht. Waar ‘strikt uiterlijke motieven, vrije liefde en vroeg 
geslachtsverkeer’ kenmerkend waren voor de seksualiteit van de ongeschoolde arbei-
dersjeugd, voerden ‘innerlijke motieven en keuzerijpheid’ de boventoon bij die van de 
geschoolde burgerlijke jeugd. 

45 Het eerste rapport was gebaseerd op onderzoeksverslagen van zeven onderzoeksinstituten en stond onder redac-
tie van de Utrechtse pedagoog Langeveld. Het tweede rapport bevatte het verslag van het onderzoek van het Nij-
meegse Hoogveld Instituut, onder leiding van de pedagoog Perquin. Langeveld en Perquin waren beiden toon-
aangevende pedagogen, en beiden werden tot de zogenoemde ‘Utrechtse school’ gerekend (Te Poel 1997: 54, 193). 
Pedagogen, psychologen en criminologen van de Utrechtse School stonden bekend om hun oriëntatie op het 
(wijsgerig) personalisme (Te Poel 1997: 70; Weijers 2001: 197-199). Langeveld was na de oorlog ook verantwoor-
delijk voor de opzet van de pedagogiek als zelfstandige academische studie (Weijers 2001: 199).
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Beide rapporten bevatten pleidooien het massajeugdwerk te versterken. Een ‘geleide 
actieve vrijetijdsbesteding’46 moest de jeugd in de gelegenheid stellen tot eigen vrije-
tijdsactiviteiten, tot identificatie met jeugdleiders, tot lichamelijke en geestelijke vor-
ming en tot een verantwoorde ontspanning (Te Poel 1997: 88). 
De voorstellen van Langeveld en Perquin leunden sterk op het personalistische gedach-
tegoed. De hieraan verbonden opvattingen kwamen in de voorstellen tot uiting in de 
veronderstelling dat volwassenheid te bereiken viel door de jeugd in contact te bren-
gen met jeugdleiders die zelf in hun leefwijze blijk gaven van psychische volwassen-
heid en die als ‘cultuurdragers’ konden fungeren (ibidem: 30). De analyse en de voor-
stellen van Langeveld en Perquin pasten in de traditie van de ‘volksopvoeding’ waarin 
het club- en buurthuiswerk stond en sloten aan bij de tendens tot ‘geestelijk-culturele 
bezinning’ van na de Tweede Wereldoorlog. 

Toch schuurde het bij de beroepskrachten in het club- en buurthuiswerk. Ze deel-
den de morele bezorgdheid van de intellectuele elite over de bevolking, maar ze toon-
den meer begrip dan de onderzoekers in hun rapporten. Ze hadden meer oog voor de 
omstandigheden waarin sommige groepen opgroeiden en bleven zoeken naar aan-
knopingspunten (ibidem: 93). Ze zagen net als de onderzoekers een gebrek aan gebon-
denheid bij delen van de bevolking, maar wisten uit ervaring dat het geen zin had om 
die op te dringen. Ze probeerden wel voortdurend een vertrouwensband te smeden. 
‘Beginnen waar de groep is’ was een terugkerend motto, maar dat bleek tegelijkertijd 
een enorme worsteling (ibidem: 136). 

In de loop van de jaren 1950 deelden steeds meer wetenschappers de scepsis van de 
beroepskrachten over het ‘massajeugdonderzoek’. De aannames over de ‘verwilderde 
jeugd’ en toenemend losbandig gedrag bleken empirisch niet terug te vinden (Van 
Ginkel 1999: 223). Zowel pedagogen als sociologen keerden zich af van de ‘verwilde-
ringsthese’ van Langeveld en Perquin c.s. Hiermee verdween de onrust over de jeugd 
in de samenleving evenwel niet (Schuyt & Taverne 2000: 388). 

Hoe ontwikkelde het club- en buurthuiswerk zich in de praktijk? Het ‘massajeugd-
onderzoek’ droeg eraan bij dat de overheid een actievere rol op zich nam. Na de subsi-
dieregeling voor de vrije jeugdvorming van voor de oorlog, kwam er in 1952 ook een 
subsidieregeling voor het ‘massajeugdwerk’47.  

46 Deze in het ‘massajeugdonderzoek’ gehanteerde terminologie vertoont sterke gelijkenis met de in paragraaf 3.2 
geïntroduceerde ‘geleide zelfontplooiing’.

47 ‘Massajeugdwerk’ omschreef men daarin als ‘de alzijdige vorming van de jeugd van 6-24 jaar uit maatschap-
pelijk zwakke milieux, waarbij aan deze jeugd in haar eigen omgeving onder vaste al dan niet gesalarieerde lei-
ding, met gebruikmaking van daartoe geëigende localiteiten, de mogelijkheid tot ontwikkeling en ontspanning 
geboden wordt’ (geciteerd in Van der Zande & Gerritsen 1987: 95). Het clubhuiswerk heette dus na de oorlog 
ook wel ‘massajeugdwerk’. In 1955 sprak men over ‘jeugdzorgwerk’ en vanaf 1959 over ‘bijzonder jeugdwerk’ 
(Hazekamp et al. 1994: 20).
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Kader 3.3 Enkele feiten over het club- en buurthuiswerk
Mogelijk gemaakt door het subsidiebeleid, breidde het club- en buurthuiswerk zich na de Tweede 
Wereldoorlog gestaag uit. Het aantal club- en buurthuizen steeg van 84 in 1945, naar 377 in 1957 
en 543 in 1965. Over het aantal beroepskrachten zijn geen exacte gegevens beschikbaar, maar ook 
hier is vooral in de jaren 1960 sprake van een sterke stijging. De katholieke koepel waartoe ruim 
40 procent van de club- en buurthuizen behoorde, telde in 1958 435 beroepskrachten, in 1966 was 
dat aantal opgelopen tot 701. Het aantal vrijwilligers steeg van ongeveer 3500 in 1958 naar 4800 in 
1965 (Nijenhuis 1987: 228-231).
In de katholieke clubhuizen werkten aanvankelijk vooral religieuzen als beroepskracht. Zo stonden 
alle 73 katholieke club- en buurthuizen in het bisdom Haarlem in 1952 nog onder leiding van een 
priester (ibidem: 235). Gedurende de eerste twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog lag het percen-
tage geschoolde beroepskrachten over de gehele linie vrijwel steeds onder de 50 procent. 

De werkwijze in de clubhuizen week aanvankelijk niet veel af van die van voor de 
Tweede Wereldoorlog (Nijenhuis 1987: 266). De aandacht ging nog steeds vooral uit 
naar de arbeidersjeugd en de jeugd uit de zogenoemde ‘onmaatschappelijke gezin-
nen’. De confessionele clubhuizen sloten in eerste instantie aan bij de bredere bewe-
ging tot herkerstening van de Nederlandse bevolking (ibidem: 261). In de loop van de 
jaren 1950 ondervonden de pogingen tot evangelisatie evenwel steeds meer weerstand. 
De jongeren in de clubhuizen hadden in meerderheid een niet-kerkelijke achtergrond 
en waren eerder antikerkelijk dan onverschillig (ibidem: 290). De in steeds grotere 
aantallen aangestelde beroepskrachten vervulden daarbij een ‘brugfunctie’ tussen de 
clubhuisjeugd en de ‘zendende’ kerkleden, wier normen, waarden en idealen sterk van 
die van de jeugd verschilden (Te Poel 1997: 42).
Een andere ontwikkeling betrof de aandacht voor gezinnen. Vanwege de zorg om de 
gebrekkige kwaliteit van de gezinsopvoeding in de ongeschoolde arbeidersmilieus 
kregen de clubhuizen steeds meer aandacht voor de ouders en de buurt (Hazekamp et 
al. 1994: 23). 

‘Eerst ligt het accent op het wekken van interesse bij de ouders voor het werk in 
het clubhuis, maar in 1954 “komt de nadruk meer te liggen op de paedagogische 
beïnvloeding en vorming van de ouders zelf, ten einde te trachten het gezins-
leven te versterken”. Hierbij wordt aandacht besteed aan de buurt die men ook 
bij het clubhuis wil betrekken, onder andere door het houden van buurtfees-
ten. Deze zijn vooral van belang om good-will voor het clubhuiswerk te kwe-
ken, waardoor de contacten met de bewoners kunnen worden vergemakkelijkt’ 
(Nijenhuis 1987: 295). 

Een onderdeel van deze ontwikkeling vormde de inschakeling van het maatschappe-
lijk werk en de verwevenheid met het zogenoemde ‘gespecialiseerde gezins- en wijk-
werk’. Dit had mede tot gevolg dat het werk van de clubhuizen steeds meer in het 
teken kwam te staan van de ‘onmaatschappelijkheidsbestrijding’ (ibidem: 314). Tevens 
vond de ‘wijkgedachte’ meer ingang. In Noord-Brabant en Limburg waren eind jaren 
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1940 – naar Drents voorbeeld van voor de Tweede Wereldoorlog – al wijk- en buurt-
huizen opgericht waar mede activiteiten voor volwassenen plaatsvonden (ibidem: 277-
283). Midden jaren 1950 vormden ook de volkshuizen in de grote steden zich om tot 
buurthuizen. Zo opende een bezoek aan community centres in Engeland de ogen van 
de directie van Ons Huis in Amsterdam. Behalve het reeds bekende vond men daar 
vooral:

‘(…) een staan in de buurt, een middelpunt zijn van allerlei activiteiten – wijk-
aanleg – onderzoek van bouwvallige huizen – benden van moeilijke jongens – 
voetverzorging en de verzorging van warme maaltijden – de citizen’s advice-
bureaus, de groenverzorging etc. Dit terrein van werken t.b.v. de buurt en dus 
niet uitsluitend het voorzien in de vrije-tijdsbehoeften van de buurtbewoners 
was bij “Ons Huis” directies nog onvoldoende bekend’ (geciteerd in Nijenhuis 
1987: 304).

De veranderingen verliepen in de praktijk niet zonder slag of stoot. Bij de inschake-
ling van het maatschappelijk werk bijvoorbeeld vermeed men liefst het gebruik van de 
term als zodanig. Ouders brachten het maatschappelijk werk immers snel in verband 
met armenzorg (ibidem: 314; Hazekamp et al. 1994: 23). 

Een ander probleem betrof de schaarste aan beroepskrachten en vrijwilligers, ter-
wijl ook het grote verloop onder hen de continuïteit niet ten goede kwam (Nijenhuis 
1987: 232). De vrijwilligers waren noodzakelijk in het werk. Zonder hen konden de 
meeste activiteiten geen doorgang vinden, zoals blijkt uit de verhouding van ongeveer 
één beroepskracht op tien vrijwilligers. Vrouwen waren onder de vrijwilligers over-
vertegenwoordigd, mogelijk mede doordat het grootste deel van het publiek van de 
huizen jonger was dan 12 jaar (ibidem: 232). Sommige clubhuizen rekruteerden vrij-
willigers uit de eigen clubhuisjeugd. In clubhuis De Mussen in Den Haag bijvoorbeeld 
werden jeugdigen gedurende drie jaar in de weekends opgeleid in De IJsbrekergroep, 
‘want een ijsbreker moet de vaart open houden voor de zwakkeren’ (geciteerd in Nij-
enhuis 1987: 300). Aanvankelijk bleek het ook erg lastig om beroepskrachten met een 
adequate opleiding te vinden. Dat hoeft niet te verbazen, gezien de lage bezoldiging, 
de slechte rechtspositieregeling, werktijden in de avonduren en het weekend, naast een 
lage beroepsstatus en een onduidelijk profiel (Te Poel 1997: 20).

Over profiel en werkaanpak staken in het club- en buurthuiswerk telkens weer dis-
cussies de kop op over vragen als: Moest men uitsluitend mensen van de eigen zuil 
bedienen? Richtte men zich op de hele bevolking of uitsluitend op ‘achtergestelden’? 
Was het werk er voor alle leeftijden of alleen voor specifieke leeftijdsgroepen? Diende 
het zich vooral op de buurt te richten? Moesten interventies op het hele gezin mikken? 
Er bestond niet alleen onduidelijkheid over de doeleinden van het werk en voor wie 
het was bestemd, maar ook over de gebruikte methoden en de vereiste stappen om een 
bepaald doel te bereiken (Nijenhuis 1987: 237). 
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Die vragen en onduidelijkheden hielpen niet om het grootste probleem het hoofd te 
bieden: de jeugd ouder dan 12 jaar te bereiken. Een vraagstuk dat gold voor alle deno-
minaties binnen het club- en buurthuiswerk (Nijenhuis 1987: 259-313; Te Poel 1997: 
43).48 De jeugdleiders hadden:

‘hun handen vol aan het zoeken naar praktische oplossingen in relatie tot het 
concrete gedrag van de jongeren waar ze binnen de clubhuizen mee worden 
geconfronteerd. De bezoekers leggen vaak slechts geringe belangstelling voor 
de geprogrammeerde activiteiten aan de dag. Instuiven, kampen en op avon-
tuur gerichte activiteiten kunnen zich van een redelijk bezoekersaantal verze-
keren. Activiteiten die iedere week terug komen en daarmee een zeker lidmaat-
schap veronderstellen (lekespel, volksdansen), blijken minder populair te zijn’ 
(Te Poel 1997: 95). 

Om toch zo veel mogelijk aansluiting bij de doelgroep te vinden, adviseerden jeugdlei-
ders elkaar in hun periodiek Het clubhuis49 om vooral niet te hoge eisen te stellen aan 
het gedrag van de bezoekers en hen niet te ‘dwingen’ aan geprogrammeerde activitei-
ten deel te nemen (ibidem). 

Jongeren kregen vanaf de tweede helft van de jaren 1950 de beschikking over meer 
vrije tijd en een ruimer bestedingspatroon. Het aanbod aan commerciële vrijetijds-
voorzieningen nam met bioscopen, dancings, jazzclubs en cafés navenant toe. De 
publieke bezorgdheid over de arbeidersjeugd verbreedde zich tot het consumptiege-
drag van jongeren uit alle lagen van de bevolking (ibidem: 16). 
In het midden van de jaren 1950 kenterde daarmee ook het beeld binnen het clubhuis-
werk, dat in een reactie op de ontwikkelingen (een deel van) zijn activiteiten een meer 
‘open’ karakter ging geven. Met tiener- en jongerensociëteiten, waar jongeren konden 
dansen en elkaar konden ontmoeten zonder de binding van een vormend programma, 
probeerden de jeugdleiders hen bekend te maken met het jeugdwerk en hen eventueel 
in tweede instantie te winnen voor programmatische activiteiten (ibidem: 43). 

Veel jeugdleiders ontdekten de pedagogische waarde van recreatieve activiteiten. 
Maar door de massaliteit van de instuif- en dansavonden, de grote gerichtheid van 
jongeren op elkaar en het grote verloop onder de jongeren, ervoeren de jeugdleiders 
hoe lastig het was de pedagogische intenties waar te maken. Ook (de angst voor) het 
agressieve gedrag van vooral jongens in de clubhuizen zorgde voor veel discussie tus-
sen de jeugdleiders onderling (ibidem: 96). Velen waren op zoek naar een uitgekristal-
liseerde methodiek voor dergelijke praktijkproblemen. Medewerkers van de landelijke 

48 Dat hadden ze overigens gemeen met de jeugdorganisaties van de vrije jeugdvorming die begin jaren 1950 ook 
te maken kregen met teruglopende ledenaantallen onder de oudere jeugd (Te Poel 1997: 18).

49 Het clubhuis was naast De schalm de belangrijkste periodiek voor het clubhuiswerk. Hierin schreven jeugd-
leiders die aangesloten waren bij de Landelijke Stichting ‘Clubhuizen voor Ongeorganiseerde Arbeidersjeugd’. 
Met enige regelmaat lieten ook wetenschappers hun licht schijnen over de massajeugd (Te Poel 1997: 89).  
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koepels van het club- en buurthuiswerk brachten bezoeken aan de Verenigde Staten 
en bestudeerden Amerikaanse literatuur om te onderzoeken of de methodiek van het 
groepswerk hiervoor in aanmerking kwam.

‘Als dè methode voor het massajeugdwerk wordt aanvankelijk het social group-
work gezien, dat mogelijkheden biedt om het werk uit de instuifsfeer te halen. 
De NBV [een van de landelijke koepels, ms] prijst deze methode vooral om haar 
democratische karakter: de groepsleden bepalen mede wat er moet worden 
gedaan’ (Nijenhuis 1987: 239-240). 

De methodiek groepswerk bood wel aanknopingspunten, maar was niet het verwachte 
ultimum remedium (zie verderop bij ‘Theorie- en methodiekontwikkeling’). 

In de jaren 1960 combineerde men de personalistisch-pedagogische opvattingen 
met nieuwe, op communicatie gerichte pedagogische ideeën. Dit culmineerde in 1966 
in het invloedrijke COWER-rapport50 waarin het ‘nog niet volwassen zijn’ niet lan-
ger als uitgangspunt voor pedagogische beïnvloeding gold, maar het ‘samen jong zijn’ 
(Te Poel 1997: 124). Onder aanvoering van ‘moderne’ pedagogen en jeugdsociologen, 
zoals de invloedrijke Van Hessen51, moest een opdringerige pedagogiek plaatsmaken 
voor voorwaardenscheppend beleid. Uit Engeland werd het idee van de ‘jeugdservice’ 
verscheept: service verlenen ten dienste van veelzijdige ontplooiing. ‘Openstaan voor 
communicatie’ werd het wezenskenmerk van volwassenheid. Door een ‘open dialoog’ 
aan te gaan met jongeren, moest het jeugdwerk hen ‘begeleiden op weg naar het aan-
gaan der vrijheid’ (ibidem: 131). 

In het verlengde van deze ideeën experimenteerden midden jaren 1960 enkele 
jeugdwerkers met jongerenzelfbestuur, maar dat bleek geen succes. Ook de door de 
COWER-commissie voorgestelde werkwijze gericht op ‘serviceverlening’ voldeed in 
de ogen van veel jeugdwerkers niet. In tegenstelling tot de ‘geleide actieve vrijetijds-
besteding’ uit de voorstellen van het ‘massajeugdonderzoek’ was deze werkwijze juist 
te vrijblijvend. De kunst voor jeugdwerkers was op zodanige wijze organiserend en 
stimulerend op te treden dat niet de indruk gewekt werd dat activiteiten van bovenaf 
gedirigeerd waren, maar schijnbaar ‘spontaan’ te midden van jongeren zelf ontstonden 
(ibidem: 136). De kern van zo’n werkwijze vormde het ‘open gesprek’ tussen jeugdwer-
ker en jongere en de vormende kracht van jongeren onderling.
Halverwege de jaren 1960 namen de aantallen afgestudeerden van opleidingen cul-
tureel werk en jeugdzorgopleidingen toe. Dit bood het club- en buurthuiswerk tevens 
de mogelijkheid bij een praktisch gelijkblijvend bezoekerstal met kleinere groepen te 
gaan werken. Tevens verbeterde de rechtspositie, waardoor de aantrekkingskracht van 

50 COWER stond voor Commissie tot Onderzoek van de Mogelijkheden van een wettelijke regeling voor de Sub-
siëring van de Jeugdvorming.

51 Van Hessen’s dissertatie uit 1964 had als titel Samen jong zijn. Een jeugdsociologische verkenning in gesprek 
met vorigen.
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het beroep toenam. De uitoefening van het beroep vereiste desondanks een hoge dosis 
idealisme (Nijenhuis 1987: 229). 

Maatschappelijk opbouwwerk
Vergeleken met het vormings- en ontwikkelingswerk en het club- en buurthuiswerk 
speelde de overheid bij het opbouwwerk een prominentere rol. Dat was voor de Tweede 
Wereldoorlog al het geval, toen het ministerie van Sociale Zaken een – weliswaar 
bescheiden – subsidie toekende aan de ‘Centrale Commissie voor den Cultureelen, 
Hygienischen en Oeconomischen Opbouw van Drenthe, speciaal van den veenstre-
ken’. Het initiatief kwam in 1925 van Linthorst Homan, Commissaris van de Konin-
gin in Drenthe. Hij reageerde daarmee op de economische achteruitgang in de veen-
gebieden in Zuidoost-Drenthe, die tot grote armoede onder de bevolking leidde en 
slechte hygiënische en woonomstandigheden tot gevolg had (Broekman 1987; Nijen-
huis 1987: 94). Linthorst Homan won advies in van G. (Gezina) Bähler-Boerma, die in 
1915 het eerste dorpshuis in Paterswolde in Noord-Drenthe had opgericht. Gezien de 
hoog opgelopen economische en sociale nood in Zuidoost-Drenthe moest men daar 
wat Bähler-Boerma betreft niet zozeer denken aan ‘het veredelen van gevoelens en het 
zinvol besteden van de vrije tijd’ (Nijenhuis 1987: 94), waar het in de dorpshuizen (het 
club- en buurthuiswerk) voornamelijk om draaide, maar kwam het aan op directe 
hulp.

‘De gedachte en de naam van buurthuizen of buurthuisjes lijken mij gelukkig 
(…) niet alleen voor ons oogenblikkelijk doel (zuigelingen en kraamvrouwen, 
resp. verdere ziekenverpleging) maar ook b.v. voor eenvoudig vakonderwijs, 
kinderbewaarplaatsen enz.’ (geciteerd in Nijenhuis 1987: 94). 

De Centrale Commissie – een jaar later omgedoopt in Centrale Vereeniging voor de 
Opbouw van Drenthe52 – stichtte mede op advies van Bähler-Boerma in diverse dor-
pen de eerste Nederlandse buurthuizen. Deze buurthuizen kenden behalve vakonder-
wijs – timmeren, metselen, naaien en een opleiding tot dienstbode – en kinderbe-
waarplaatsen ook jeugdclubs, een bibliotheek en er waren kinderartsen en wijkzusters 
actief (Broekman 1987: 27-30). 

Begin jaren 1930 breidde het werk van de Centrale Vereeniging zich uit tot de gehele 
provincie. Dat ging gepaard met een ingrijpende wijziging van de werkwijze. Vooral 
de secretaris, J. (Jaap) Cramer53, was daarvoor verantwoordelijk. Eerdere pogingen 
van door de Vereeniging speciaal ingestelde commissies voor economische ontwikke-
ling en volkshuisvesting waren op niets uitgelopen. De Centrale Vereeniging besloot 

52 Vanaf 1948 zou men kortweg over ‘Opbouw Drenthe’ spreken.
53 Cramer was directeur van 1934 tot 1951, uitgezonderd de periode gedurende de Tweede Wereldoorlog waarin 

hij een actieve rol in het verzet vervulde. Na zijn directeurschap bij Opbouw Drenthe werd Cramer benoemd tot 
Commissaris van de Koningin in Drenthe.   
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om het uitvoerend werk in de buurthuizen over te laten aan plaatselijke verenigin-
gen die er activiteiten konden aanbieden en zichzelf meer te richten op het opzetten 
van maatschappelijke, culturele en hygiënische voorzieningen en diensten. Zo kwa-
men er onder haar hoede een Instituut voor Jeugd- en Ontwikkelingswerk, een Bureau 
voor Jeugdzorg en Maatschappelijk Werk en een Schoolartsendienst tot stand. Tevens 
stichtte ze kleuterscholen, buurthuizen, consultatiebureaus en huishoudelijk en agra-
risch onderwijs. De Vereeniging bracht adviezen uit (onder andere aan Gedeputeerde 
Staten) en deed onderzoek naar de woningtoestand, de kleding, de sociaal-economi-
sche aspecten van een voorgenomen gemeentelijke herindeling en de mogelijkheid 
van een provinciale dienst voor Geestelijke Volksgezondheid (Michielse 1977: 117). 
Een nieuw ingestelde economische commissie slaagde er opnieuw niet in veel activi-
teiten te ontplooien, uitgezonderd twee werkprojecten: de bouw van een jeugdherberg 
en de aanleg van fietspaden, beide door jeugdige werklozen (Broekman 1987: 46-53). 

Men probeerde de bevolking bij de opzet van de nieuwe voorzieningen te betrek-
ken, maar dat lukte slechts ten dele (Nijenhuis 1987: 95-97). Opbouw Drenthe bleef in 
belangrijke mate een overheidsinitiatief, zij het dat men het karakter van een ‘semi-
overheidslichaam’ koesterde, getuige de samenstelling van het bestuur uit vertegen-
woordigers van de provinciale politiek, de provinciale en lokale overheid, het bedrijfs-
leven en al dan niet kerkelijke organisaties uit het particulier initiatief (Broekman 
1987: 55; Dozy 2008: 82).

Opbouw Drenthe zou na de Tweede Wereldoorlog model staan bij de versprei-
ding van opbouwwerk in Nederland. Nederlands Volksherstel (NVH) – een landelijke 
organisatie ontstaan in de oorlog met het oog op de organisatie van de hulpverlening 
na de bevrijding – was verantwoordelijk voor die verspreiding. Tussen NVH en de 
centrale overheid bestond een nauwe relatie. De regering moest alle belangrijke stap-
pen van NVH sanctioneren (Nijenhuis & Schouwman 1980: 145). Van het ministerie 
van Sociale Zaken – minister Drees was in de oorlog nauw betrokken bij de oprichting 
van NVH – kreeg NVH subsidie voor de ‘apparaatskosten’.   
NVH stelde zich ten doel de honderdduizenden oorlogsslachtoffers op te vangen en 
de door de bezetter opgeheven instellingen voor maatschappelijk werk opnieuw op te 
richten (Michielse 1977: 206). Daarnaast vroeg de organisatie van het maatschappe-
lijk werk volgens NVH ook ‘dringend om ordening om het geheele terrein meer effi-
ciënt en meer doeltreffend te kunnen bewerken’ (geciteerd in Neij 1989: 140). NVH 
stelde voor om daartoe – naar het voorbeeld van Opbouw Drenthe en een vergelijk-
baar initiatief in Gelderland – te komen tot ‘provinciale stichtingen voor maatschap-
pelijk opbouwwerk’.54 

‘De in tallooze particuliere en kerkelijke instellingen gedifferentieerde en gespe-
cialiseerde maatschappelijke zorg vereischt voor een doeltreffende werking het 

54 De commissie van NVH die in 1945 deze voorstellen deed, introduceerde de term ‘maatschappelijk opbouw-
werk’ (Nijenhuis & Schouwman 1980: 161).
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bestaan van een orgaan, dat alle aanwezige activiteiten kent, samenbrengt, sti-
muleert en bij gebleken lacunes aanvult, waarbij de zelfstandigheid der betrok-
ken organisaties volledig wordt gehandhaafd’ (geciteerd in Neij 1989: 145).

De ‘provinciale opbouworganen’ moesten een zo volledig mogelijk inzicht krijgen 
in de sociale én culturele belangen en activiteiten in de provincie en daarover advies 
en voorlichting kunnen geven aan de bestaande organisaties en instanties. Het tref-
fen van voorzieningen in de geconstateerde leemtes moest zo veel mogelijk gebeuren 
‘door inschakeling van bestaande organisaties’ (Nijenhuis & Schouwman 1980: 150; 
Neij 1989: 145). De provinciale opbouworganen hadden vooral een ‘dienend’ karakter: 
onderzoek verrichten, documentatiemateriaal verzamelen; instellingen en gemeen-
ten adviseren, overleg en samenwerking tussen instellingen stimuleren (Dozy 2008: 
82). Dat de provinciale opbouworganen niet alleen een taak hadden op het gebied van 
de maatschappelijke zorg maar ook op cultureel terrein, beargumenteerde NVH als 
volgt: 

‘De opheffing van de maatschappelijke nood van de individuele gevallen behoeft 
als noodzakelijk complement beïnvloeding van het milieu van de groep. De 
preventie van allerlei vormen van onmaatschappelijkheid is voor een goed deel 
groepswerk op het terrein van de ontwikkeling, de ontspanning en de sociale 
pedagogiek’ (geciteerd in Nijenhuis & Schouwman 1980: 147-148).

Minister-president Schermerhorn, minister Beel van Binnenlandse zaken en minis-
ter Drees van Sociale Zaken waren nauw betrokken bij het overleg met NVH over 
de opzet van de provinciale opbouworganen. Vooral Schermerhorn toonde zich vast-
houdend. Hij had zich voor de oorlog al ingelaten met Opbouw Drenthe (Broekman 
1987: 47). Drees was iets voorzichtiger, hij wilde de provinciale opbouworganen niet 
van rijkswege opleggen (Neij 1989: 146). Hij toonde zich voorstander van opbouw van 
onderop, ‘opdat aansluiting worde verkregen aan ter plaatse bestaande behoeften en 
verlangens’ (geciteerd in Nijenhuis & Schouwman 1980: 151). Eind 1946 kon Drees 
aan NVH berichten dat de regering instemde met de oprichting van de provinciale 
opbouworganen. Wel stelde hij dat het bestuur vooral uit vertegenwoordigers van het 
kerkelijk en particulier initiatief moest bestaan en dat het niet voor de hand lag dat 
de Commissaris van de Koningin als voorzitter zou fungeren. In de jaren erna ston-
den de provinciale opbouworganen voor het eerst op de begroting van Sociale Zaken 
en kwamen er in alle provincies opbouworganen tot stand.55 Directeur Cramer van 
Opbouw Drenthe trok in opdracht van NVH door het land om het specifieke karakter 
van de opbouworganen toe te lichten. 

55 In 1952 was Noord-Holland als laatste provincie aan de beurt (Nijenhuis & Schouwman 1980: 158; Broekman 
1987: 67).
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De voorgestelde werkwijze van NVH voor de provinciale opbouworganen paste in de 
‘gemeenschapseuforie’ en de aandacht voor ‘geestelijk-culturele bezinning’ die ken-
merkend waren voor de Doorbraak (ibidem: 160). In één opzicht volgde de organisatie 
het voorbeeld van Opbouw Drenthe niet: economische bemoeienis door de provinci-
ale opbouworganen achtte ze niet wenselijk (ibidem: 151). Deze opstelling bleek in de 
praktijk evenwel niet te handhaven. In verschillende provincies – naast Drenthe ook 
Zeeland – namen de provinciale opbouworganen wel degelijk economische initiatie-
ven. De mislukkingen met de diverse ‘Economische Commissies’ in de jaren 1920 en 
1930 ten spijt, nam Opbouw Drenthe in 1946 het initiatief tot de oprichting van het 
Drentsch Economisch Technologisch Instituut (Broekman 1987: 68).56 Het was een 
voorbode voor een op de regio gerichte actieve industrialisatiepolitiek, die begin jaren 
1950 zou uitmonden in het beleid rond de ontwikkelingsgebieden. In tegenstelling tot 
vormings- en ontwikkelingswerk en club- en buurthuiswerk vormde de verbinding 
tussen ‘sociaal-economische modernisering’ en ‘geestelijk-culturele bezinning’ vanaf 
het begin een rode draad in het opbouwwerk.

De prominente rol van de overheid kreeg vanaf 1952 nog meer reliëf door het ont-
staan van het ministerie van Maatschappelijk Werk (MaWe). Het maatschappelijk 
opbouwwerk vormde een belangrijke speerpunt van het ministerie. MaWe zette het 
maatschappelijk opbouwwerk aanvankelijk vooral in bij het regionaal ontwikkelings-
beleid, waarvan – zoals in paragraaf 3.2 vermeld – MaWe de coördinatie op zich nam. 
De ‘ordeningsdrift’ die NVH vlak na de bevrijding tentoonspreidde, evolueerde onder 
MaWe tot ‘sociale planning’. Hieronder rekende MaWe het treffen van voorzieningen 
en maatregelen op voornamelijk sociaal-hygiënisch, cultureel, recreatief en educatief 
terrein (Dozy 2008: 102), gericht op aanpassing van de bevolking aan de nieuwe geïn-
dustrialiseerde samenleving (Haan & Duyvendak 2002: 77).57 

Ideeën over sociale planning waren in de jaren 1940 en 1950 uitermate populair 
onder Nederlandse wetenschappers en beleidsmakers. De vooral in Duitsland en 
Engeland werkzame Hongaarse socioloog Mannheim gold als de grote protagonist 
van het planningsdenken (Duyvendak 1999: 112). Een van de aanhangers was de in 
paragraaf 3.2 geciteerde socioloog Groenman58, die vanaf het begin adviseur was van 
MaWe. Onder leiding van Van Loon en geadviseerd door Groenman nam MaWe de 
sociale planning systematisch ter hand. 

Voor elk ontwikkelingsgebied vond ‘sociaal onderzoek’ plaats naar de sociale en 
economische structuur en de specifieke problematiek van het betreffende gebied. 
Zogenoemde ‘Provinciale Commissies’ stelden vervolgens op basis van de uitkomsten 
hiervan plannen op. In de Commissies hadden behalve de provinciale overheid ook de 

56 Ook dit Drentse initiatief zou navolging vinden in andere provincies (Dozy 2008: 103).
57 Zie ook noot 2.
58 De eerder in dit hoofdstuk genoemde Polak en Banning waren ook sterk beïnvloed door het planningsdenken 

van Mannheim (Van Ginkel 1999: 225; Duyvendak 1999: 46).

ONTLUIKEND VAKMANSCHAP (1945-1965)



80 | 

gemeenten, het particulier initiatief en leidende lokale figuren zitting. De Commissies 
hadden de mogelijkheid zich te laten adviseren door de provinciale opbouworganen, 
die bovendien specifiek sociaal onderzoek konden verrichten. De uitvoering van de 
maatregelen lag ten slotte in handen van de al in de ontwikkelingsgebieden werkzame 
organisaties, die daartoe de gelegenheid kregen via extra subsidies van de centrale 
overheid (Dozy 2008: 102-103; De Haan & Duyvendak 2002: 77-78).

Kader 3.4 Enkele feiten over het maatschappelijk opbouwwerk
De uitgaven van het ministerie van MaWe voor het opbouwwerk stegen in de loop van de jaren 
spectaculair: van nog geen 0,75 miljoen gulden in 1953 naar ruim 4 miljoen in 1960 en ruim 18 
miljoen in 1965 (Dozy 2008: 116). Over de ontwikkeling van het aantal instellingen en beroeps-
krachten is minder bekend, maar het laat zich raden dat die navenant meegroeiden. Hoe dan ook 
vielen er in 1971 meer dan 500 instellingen onder de Rijksregeling Samenlevingsopbouw, zoals de 
subsidie toen inmiddels werd aangeduid. Dat betrof dan landelijke, provinciale, regionale en ste-
delijke instellingen. Het aantal werkzame beroepskrachten bedroeg op dat moment ruim 2000 
(Peper 1972: 147; Michielse 1977: 223). Over de door opbouwwerkers genoten opleiding zijn geen 
gegevens bekend.

Ondanks de investeringen van MaWe en de nieuwe voorzieningen – zoals buurthui-
zen, bibliotheken, culturele centra, zwembaden en sportterreinen – die her en der in 
de ontwikkelingsgebieden ontstonden, beantwoordde de sociale planning niet hele-
maal aan de hoge verwachtingen. Met name de betrokkenheid van de bevolking bij de 
sociale planning bleef achter. Het provinciale niveau functioneerde moeizaam, door-
dat betrokkenen vooral vanuit hun eigen zuil of gemeente dachten. Het was hoofdza-
kelijk MaWe dat wikte en beschikte (De Haan & Duyvendak 2002: 79-81). 

Bij MaWe onderkenden ze het probleem, en ze gingen te rade in Amerika. Bij de 
studiereizen die plaatsvonden in het kader van de Marshall-hulp liet met name G. 
(Gradus) Hendriks zich inspireren door projecten gericht op streekverbetering die in 
de Verenigde Staten functioneerden onder de noemer community organization. Hen-
driks was gepromoveerd bij Groenman en in 1953 bij MaWe aangesteld als secretaris 
van de ‘Interdepartementale Commissie voor Sociale Planning in de Ontwikkelings-
gebieden’.59 Terugblikkend constateert Hendriks:

‘Ik heb vooral in Tennessee Valley geleerd dat we op een democratische manier 
het lokale particuliere initiatief moesten activeren. The human factor, terug naar 
de mensen, daar kwam het eigenlijk op neer. Dat was heel sterk mijn uitgangs-
punt, zeker na Amerika, dat de bevolking erbij betrokken moest worden. Maar 
in de praktijk was dat soms uitermate moeilijk’ (geciteerd in ibidem: 81).

59 Hendriks zou zo’n dertig jaar bij MaWe en opvolgers werkzaam blijven, onder andere als hoofd maatschappelijk 
opbouwwerk en later als directeur-generaal van de afdeling samenlevingsopbouw. Al die tijd was hij de vurige 
pleitbezorger van het opbouwwerk op het ministerie. Eind jaren 1980 vestigde de naar hem genoemde stichting 
de bijzondere leerstoel ‘Wetenschappelijke grondslagen van het opbouwwerk’ (Dozy 2008: 104).
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In het kielzog van het social casework en het social group work zorgde MaWe ervoor 
dat de methode van de community organization vanuit de Verenigde Staten werd 
‘verscheept’. In de vertaling van ‘maatschappelijk opbouwwerk’ deed het z’n intrede 
in Nederland, op een moment dat hier grote behoefte bestond aan een methode die 
geschikt was om sociale veranderingen in grote samenlevingsverbanden ter hand te 
nemen.60 De naamgeving duidt er al op dat het aanvankelijk vooral als een tak van het 
maatschappelijk werk werd beschouwd.

Het maatschappelijk opbouwwerk richtte zich naast sociale planning – opgevat als 
het creëren van nieuwe voorzieningen en het op elkaar afstemmen van behoeften en 
voorzieningen – op het bevorderen van het gemeenschapsleven en de ‘integratie van 
achterblijvers’ in diezelfde gemeenschappen (Boer 1960a; Van Tienen & Zwanikken 
1969; De Haan & Duyvendak 2002; Dozy 2008). Zowel over de verhouding tussen 
deze twee taken als over de taken afzonderlijk was veel discussie. Zo stelde J. (Jo) Boer, 
de opvolgster van Cramer als directrice van de stichting Opbouw Drenthe61, de nodige 
vragen bij de opdracht tot integratie:

‘De diagnose wordt gemakkelijk gesteld: gebrek aan integratie. Het geneesmid-
del schijnt bij de hand: “community organization” of maatschappelijk opbouw-
werk. Maar dan? Een stichting wordt opgericht, subsidies aangevraagd, een 
beroepskracht aangesteld, maar dan?’ (Boer 1960b: 26). 

Voor men in deze gevallen iets goeds kan verwachten, achtte Boer via onderzoek ver-
kregen ‘grondig sociologisch inzicht’ vereist. Alleen op die manier kon men een dui-
delijk beeld krijgen van de oorzaken van ‘desintegratie’. Om iets van een community 
organization-proces op gang te brengen, moest men de ‘krachten en machten’ onder-
kennen die in een dergelijke samenleving optraden. Tevens pleitte Boer ervoor om 
mogelijke ‘integratie-kaders’ te ontdekken en ‘gezagsfiguren en hun opposanten’ op 
te sporen. 

‘Te hard en ondeskundig van stapel lopen kan hier de moeilijkheden slechts ver-
groten! De samenleving is een ingewikkeld geheel, wie hierin ingrijpt moet ter-
dege weten, wat hij doet! Hier komt nog bij, dat de gehele idee van “integratie” 
in de samenleving en vooral de term “gemeenschapsintegratie” allerlei norma-
tieve elementen inhoudt, die geen aanspraak op algemene geldigheid kunnen 
maken. De vraag kan immers gesteld worden: waarom is integratie gewenst? 
De betrokken bevolking kan zich afvragen: waarom moeten we geïntegreerd 
worden, we hebben er niet de minste behoefte aan. Er zullen in de Nederlandse 
samenleving groepen blijken te zijn, die voor het varen onder deze vlag niet 

60 Gedoeld werd met name op achtergebleven gebieden, de zogenoemde ‘ontwikkelingsgebieden’.
61 Boer was vanaf 1930 werkzaam voor Opbouw Drenthe, aanvankelijk als directrice van het buurthuis in Emmer-

schans, vanaf 1945 als adjunct-directrice en van 1951 tot 1969 als directrice.
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bijster enthousiast zijn, voor wie het isolement en verkeren in eigen kring op 
bepaalde terreinen sterker aantrekkingskracht heeft dan het samengaan met 
anderen’ (Boer 1960b: 27).

In de loop van de jaren 1960 nam het maatschappelijk opbouwwerk steeds meer 
afstand van het maatschappelijk werk, hetgeen ook tot uitdrukking kwam in de naam-
geving. Zo veranderde Boer de titel van haar invloedrijke boek uit 1960 bij de uitgave 
van de herziene versie in 1968 van Maatschappelijk opbouwwerk in Opbouwwerk. Een 
van de inhoudelijke wijzigingen betrof haar toevoeging van het ‘sociaal-educatieve 
aspect’ aan de doelstellingen van het opbouwwerk. Dat was tevens een indicatie voor 
de accentverschuiving die binnen het opbouwwerk optrad. 

Toen in de loop van de jaren 1960 de ontzuiling doorzette en de overheid de nadruk 
meer ging leggen op sociale planning en participatie, veranderde de functie van het 
opbouwwerk en in het verlengde daarvan ook de rol van de beroepskrachten. De hulp- 
en ontwikkelingstaken van het opbouwwerk bij het versterken van gemeenschappen 
en het bestrijden van achterstand en onmaatschappelijk heid, verschoven in de loop 
van de tijd naar taken op het gebied van inspraakbegeleiding en het tot stand brengen 
van accommodaties en andere voorzieningen (Broekman 1998: 17; Dozy 2008). Door-
dat het maatschappelijk opbouwwerk vanaf het begin meer in het teken van ‘sociaal-
economische modernisering’ had gestaan, waren de veranderingen er evenwel minder 
scherp dan in het vormingswerk en het club- en buurthuiswerk.

Theorie- en methodiekontwikkeling
Na de Tweede Wereldoorlog drong in steeds bredere kring het besef door dat moder-
nisering en wetenschappelijke onderbouwing van het cultureel werk hard nodig 
waren. Met het oog op de ‘grote toename van de sociale zorg’ ontstond in 1947 aan 
de Politiek-Sociale Faculteit van de Universiteit van Amsterdam ‘sociale pedagogiek’ 
als nieuwe academische discipline. Bij de ontwikkeling van de opzet van de studie 
trad meteen een controverse aan het licht. Bijzonder hoogleraar opvoedkunde Ph.A. 
(Philipp Abraham) Kohnstamm – op wiens aandringen de nieuwe studierichting was 
ontstaan – en dr. J.F. (Jan Floris) de Jongh62 pleitten voor een nauw contact met de 
praktijk en de mogelijkheid tot wetenschappelijke scholing en verdieping voor de daar 
werkzame beroepsbeoefenaren. Dit bleek echter een minderheidsstandpunt. Met de 
benoeming van T.T. (Tonko) ten Have in 1950 als eerste hoogleraar sociale pedago-
giek, won de stroming die prioriteit gaf aan het vestigen van ‘de grondslagen van de 
sociale pedagogiek’ en voor wie de vraagstukken van de sociaal-pedagogische praktijk 

62 De Jongh was in 1945 op voorspraak van Banning benoemd tot adjunct-directeur van de Amsterdamse School 
voor Maatschappelijk Werk. Hij zou het instituut als directeur leiden van 1946 tot 1964 (Neij & Hueting 1989: 
68 e.v.). Van 1954 tot 1961 was De Jongh president van de International Association of Schools of Social Work 
(IASSW). Vanaf 1964 was hij directeur van het Research Institute for Social Development van de Verenigde 
Naties.

HOOFDSTUK 3 ONTLUIKEND VAKMANSCHAP (1945-1965)



 | 83

van later zorg waren (Neij & Hueting 1989: 85; Van Gent 1998: 68). Ten Have – in Gro-
ningen opgeleid als filosoof en psycholoog – verrichtte in de eerste tien jaren van zijn 
ordinariaat vooral onderzoek naar de identiteit van de sociale pedagogiek, met een 
accent op sociaal-psychologische vraagstukken. Een teken dat bij de groeiende aan-
dacht vanuit de universiteiten de inbreng van sociaal psychologen die van sociologen 
ging domineren (Hajer 1981: 101). 

Ten Have ontwikkelde onmiskenbaar een voorkeur voor ‘de grondslagen’, maar 
dat wil niet zeggen dat hij geen band had met de praktijk. Zijn bij uitstek theoreti-
sche en terminologische beschouwingen wisselde hij af met artikelen over bijvoor-
beeld de betekenis van clubhuiswerk, vormingswerk en vrijetijdsbesteding. Die ver-
schenen bij voorkeur in Volksopvoeding, het tijdschrift waarvan hij tussen 1961 en 
1968 ook het voorzitterschap in handen had. Ten Have mengde zich ook in de contro-
verse tussen maatschappelijk werk en cultureel werk (zie paragraaf 3.2). De hoogleraar 
zag wel degelijk een eigen taak, doelstelling en methodiek voor het cultureel werk weg-
gelegd. Waar het maatschappelijk werk zich alleen richtte op ‘de bevolkingsgroep die 
in maatschappelijke nood verkeert’, was het cultureel werk in beginsel bedoeld voor 
alle bevolkingsgroepen (Ten Have 1959: 14-15). Zijn beschouwingen over de ‘eigen-
heid’ van ‘sociale agogie’ en ‘culturele agogie’63 droegen bij aan de profileringsdrang 
van het cultureel werk (Ten Have 1960: 304 e.v.; Hajer 1981: 103).

Alhoewel Ten Have zich later een voorstander toonde van de verbinding tussen 
de theoretisch-methodische studie en de praktijken van het volksontwikkelingswerk, 
personeelswerk, maatschappelijk werk en jeugdzorgwerk, kwam dit toentertijd in 
het studieprogramma maar mondjesmaat terug. Overal in Nederland mislukten de 
pogingen een integratie tussen beroepsopleiding en universiteit tot stand te brengen. 
Bij zijn afscheid in 1964 als directeur van de Sociale Academie in Amsterdam bracht 
dat De Jongh tot de conclusie dat de behoefte aan wetenschappelijke ondersteuning op 
de sociale academies en in het beroepenveld enorm was toegenomen, maar dat de uni-
versiteiten hierbij verstek hadden laten gaan.

‘Voor de oorzaken van deze hoeven we niet ver te zoeken. De belangrijkste is wel 
dat de universiteit minzaam neerkijkt op de beroepsopleidingen waarvan men 
het niveau te laag vindt. Daarbij speelt vooral de angst dat een dergelijk contact 
met de beroepsopleidingen een vermindering van de eigen wetenschappelijke 
status tot gevolg heeft’ (Nijenhuis 1985: 16).

Nochtans heerste er gedurende deze hele periode in ‘het veld’ een groot vertrouwen in 
de sociale wetenschappen (Nijenhuis 1987: 239). Dat kwam vooral tot uitdrukking in 
de verwachtingen omtrent het groepswerk. Ook hier speelden de Verenigde Staten een 

63 Ten Have introduceerde de term ‘culturele agogie’ met het oog op activiteiten die niet zozeer gericht zijn op ver-
betering van intermenselijke (sociale) relaties, maar op het individu als drager en schepper van ‘geestelijk-zede-
lijke cultuur’ (Van Gent 1987: 359).
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prominente rol. In de jaren 1920 heerste daar een groot optimisme ten aanzien van de 
mogelijkheden van deze werkwijze. 

‘De democracy-gedachte, het idee van een harmonische samenleving op demo-
cratische grondslag, waarin ieder mens optimale ontplooiingsmogelijkhe-
den zou krijgen op basis van gelijke rechten, zou zijn realiseringsmogelijkheid 
gevonden hebben via het groepswerk’ (Van Stegeren 1967: 14).

In het settlementswork in de Verenigde Staten (zie hoofdstuk 1) ontdekten de daar 
werkzame stafleden de waarde van het bewust en meer systematisch aanbieden van 
bepaalde ervaringen aan de bezoekers van hun instellingen. 

‘Het meebeslissen over beleidsvragen, het leren dragen van verantwoordelijk-
heid, het samenwerken met andersdenkenden, geven perspectieven ook voor 
het leven van de deelnemers buiten de instellingen’ (Van Stegeren 1970: 17).

De Amerikaanse ervaringen met het settlementswork en in jeugdorganisaties als pad-
vinderij en YMCA vormden een belangrijke bron voor nieuwe theorievorming (ibi-
dem). De pedagogiek en psychologie – en daarbinnen vooral de ‘groepsdynamica’ – 
leverden daaraan een bijdrage. De grootste invloed bij de theorievorming over social 
group work in de Verenigde Staten hadden evenwel sociologen, die zich daarbij baseer-
den op de theoretische grondbeginselen van Weber, Simmel en Durkheim (Michielse 
1977: 252).64

In Nederland bestond het jeugdwerk en het volksontwikkelingswerk voor 1940 
weliswaar voor een groot deel uit ‘groepsactiviteiten’, maar van ‘een bewust metho-
disch bezig zijn met groepen’ (Van Stegeren 1970: 18) was geen sprake. Na de Tweede 
Wereldoorlog veranderde dit. Via studiereizen naar de Verenigde Staten vond de term 
‘groepswerk’ aan het eind van de jaren 1940 ingang in Nederland. ‘Groepswerk’ bleek 
uitkomst te bieden bij de drang tot profilering en professionalisering. Een duidelijker 
profiel van de clubhuis- en buurthuiswerker was geen overbodige luxe, evenals helder-
heid over de gehanteerde methoden. Zo wees Van Loon er tijdens de conferentie over 
de verhouding tussen cultureel werk en maatschappelijk werk op dat: 

‘(…) men bij het culturele werk meer en meer zal moeten streven naar een 
scherpe doelstelling en een vaste methodiek. Wat dit betreft is het maatschap-
pelijk werk belangrijk verder. Men heeft hier een vaste doelstelling, een sterk 
ontwikkelde methodiek, een eigen filosofie’ (Verslag 1957: 367). 

64 In de Verenigde Staten waren veel sociologen ook actief in sociaal-culturele organisaties die met groepen werk-
ten of als docenten op de scholen voor maatschappelijk werk (Michielse 1977: 252).
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Van Loon doelde daarbij op het social casework. Wat het social casework was voor het 
maatschappelijk werk, moest het social group work voor het cultureel werk gaan bete-
kenen. Vergeleken met de caseworker was de ‘groepswerker’ meer gericht op een ‘situ-
atieve denkwijze’:

‘(…) hij dient altijd rekening te houden met de situatie waarin de groep is 
geplaatst, de doelstellingen zijn vaak gegeven door een buiten de groep zijnde 
instantie, de samenstelling van de groep is in veel gevallen situatiegebonden ter-
wijl ook hulpmiddelen, faciliteiten en andere omstandigheden als externe facto-
ren min of meer gegeven zijn. De groepswerker heeft, waarschijnlijk veel meer 
dan de caseworker, te maken met een aantal onveranderlijkheden waaraan noch 
hijzelf noch de groep iets kan doen. Hij moet met de situatie leren werken en 
daar zit een deel van de eigen aard van het werk in (…)’ (Nijkerk & Van Praag 
1970: 12). 

De ontwikkeling van het groepswerk gold ook als teken van doorzettende professio-
nalisering: ‘zij die het groepswerk als methode hanteren kunnen in toenemende mate 
professionele werkers genoemd worden’ (Nijkerk en van Praag 1970: 15). Professiona-
lisering stond hier ook voor ‘verwetenschappelijking’: van de ‘groepswerker’ werd ver-
wacht dat deze gebruikmaakte van de ‘resultaten van het wetenschappelijk denken en 
onderzoek’ (Neij & Hueting 1989: 74).

In de loop van de jaren 1950 en 1960 ontspon zich een discussie over definitie en 
reikwijdte van het groepswerk. Aanvankelijk lag de nadruk op de ontplooiing van de 
groepsleden. Later trad naast dit ‘persoonsgerichte’ groepswerk ook het ‘taakgerichte’ 
of ‘zaakgerichte’ groepswerk meer op de voorgrond (Ten Have 1962b; Van Stegeren 
1970). Bij deze laatste vorm van groepswerk – dat ‘zakelijk is gericht op een taak bui-
ten de groep’ (Ten Have 1961/1970: 40) – ging het bijvoorbeeld om jeugdclub, bestuur, 
commissie, werkgroep en ondernemingsraad. Deze toevoeging leidde tot een verrui-
ming van het begrip ‘groepswerk’; het kon meerdere terreinen en beroepen bestrijken. 
Van Stegeren kwam tot de volgende algemene definitie:

‘Het groepswerk omvat een aantal methoden via welke groepsleden geholpen 
worden hun persoonlijke motivering tot deelname aan de groep te integreren 
in het groepsdoel en dit groepsdoel – al of niet gewijzigd – te laten functione-
ren als concretisering van het instellingsdoel. De groepswerker is degene die de 
groepsleden door zijn beroepsmatig hanteren van de groepssituatie, de groeps-
relaties en -activiteiten hulp biedt om tot bovengenoemde integratie te komen’ 
(Van Stegeren 1967: 32).

Groepswerk was in deze definitie afhankelijk van de grenzen en mogelijkheden van 
zowel het beroep als het instellingsdoel (Van Stegeren 1970: 21). Het was dus niet meer 
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onderscheidend voor cultureel werk. Als gemeenschappelijke aspecten van het groeps-
werk op verschillende terreinen zag Van Stegeren:

•	 ‘de	noodzaak	basiswetenschappelijke	kennis	te	bezitten,	met	name	op	het	
terrein van de groepsdynamica, naast alle andere meer specifieke kennis; 

•	 het	leren	hanteren	van	de	eigen	persoon	in	de	beroepsrol;	
•	 het	doelgericht	leren	hanteren	van	een	groepsproces	in	zijn	verschillende	

fasen; 
•	 het	 leren	 operationeel	maken	 van	 een	 instellingsdoel	 voor	 de	 specifieke	

groep waarmee gewerkt wordt’ (ibidem: 21).

Wat was de waarde van de methode van het social group work in de praktijk? In hoe-
verre hielp de werkwijze bijvoorbeeld jeugdleiders om inzicht te krijgen in de onder-
linge groepsrelaties van de jeugdigen die hun activiteiten bezochten? Jeugdleiders had-
den er moeite mee de methode toe te passen. Er deden zich regelmatig spanningen 
voor tussen de clubhuisjeugd en de jeugdleiding. In het praktische werk kwam het er 
vooral op aan organiserend op te treden en snel te reageren op onverwachte gebeurte-
nissen (Te Poel 1997: 98). 

Het viel de jeugdleiders vooral zwaar tot de ‘massajeugd’ door te dringen. Er kwa-
men pleidooien om de jeugdigen te leren accepteren zoals ze zijn, hun leven te kennen 
en zich in hen in te leven, naast het advies om met vaste groepen te werken. Jeugdi-
gen zouden behoefte hebben aan een vast groepsverband om zich veilig te voelen. Ze 
zouden ook streven naar ‘echt’ menselijk contact. Kleine, vaste groepen boden gele-
genheid tot individueel contact, maakten een ‘ontmoetingspedagogiek’ mogelijk. Het 
pleidooi voor persoonlijk contact en persoonlijke binding veronderstelde ‘persoonlijk-
heid’ bij de jeugdleider. Wilde de jeugdleider als ‘identificatiefiguur’ dienen, dan moest 
hij evenwichtig gebruik kunnen maken van de eigen persoonlijkheid (ibidem: 98). 

Jeugdleiders zochten ook naar praktische oplossingen voor het gebrek aan interesse 
in geprogrammeerde activiteiten. Ze waren voortdurend op zoek naar ‘aansluiting bij 
de jeugd’, bijvoorbeeld door moderne dans en muziek in te zetten als pedagogische 
middelen. ‘Praktisch’ betekende in dit geval ook: jeugdigen niet dwingen en geen te 
hoge eisen stellen.

Al met al was er bij het groepswerk niet echt sprake van een uitgekristalliseerde 
methodiek, maar er bestonden wel allerlei aanwijzingen voor hoe methodisch te werk 
te gaan. Het meisjeswerk op gereformeerde grondslag bijvoorbeeld stoelde op de ‘ver-
kondiging-via-omwegen’ (ibidem: 106-107). Men hield de jeugdleiders en vrijwilligers 
voor dat zij er alert op moesten zijn de Bijbel niet aan de clubhuisjeugd op te drin-
gen en oog te hebben voor de heilzame werking van het ‘verborgen’ gesprek, dat in 
allerlei activiteiten – van handenarbeid tot sport – kon plaatsvinden (ibidem: 105). Bij 
de zogenoemde ‘klimroosmethodiek’ deelde men meisjes in leeftijdsgroepen in, elk 
gekoppeld aan een klimroos van een bepaalde kleur. Bij de activiteiten stond het huis-
kameridee centraal. Ze dronken thee met de meisjes, er werden verhalen verteld en er 
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werd in kleine groepjes gehandarbeid (ibidem: 107). De werkwijze was weliswaar sterk 
godsdienstig gekleurd65, maar allerlei elementen ervan – waaronder het principe van 
identificatie en het huiskameridee – hadden een bredere methodische strekking.

Het aanwenden van de methode van het groepswerk verschilde al naargelang de 
functies die men er binnen de verschillende instellingen aan toekende. Deze veelsoor-
tigheid leidde tot een voortdurende discussie over de definiëring en de inhoud van 
het groepswerk. Zo probeerde men greep te krijgen op de functies die een groepswer-
ker moest vervullen, op de hulpmiddelen waarover de werker moest beschikken, op 
de groepsinteractie en op de fasen in het proces van groepswerk. Dat resulteerde in 
een zeker houvast voor een formele benadering van het groepswerkproces, maar de 
inhoudelijke kant van de interactie tussen groepsleden en groepswerker en tussen de 
leden onderling kwam minder aan bod (ibidem: 30).

In het vormings- en ontwikkelingswerk nam de methode van het groepswerk een min-
der prominente plaats in dan in het club- en buurthuiswerk. Het Amerikaanse social 
group work richtte zich in zijn pragmatisme voornamelijk op ‘micro-situaties’ (Hajer 
1981: 106). In het vormings- en ontwikkelingswerk in Nederland heerste een grotere 
verbondenheid met Duitse opvattingen over Bildung dan met het Amerikaanse nut-
tigheidsideaal (Van Gent 1988: 23). Er lag in deze periode meer nadruk op ‘diepgra-
vende’ discussies over doelstellingen dan op methodisch handelen. 

Voor zover er aandacht was voor methodische kwesties, was deze in vergelijking 
met het club- en buurthuiswerk eerder gericht op de inhoud. Dat kwam vooral tot uit-
drukking in de aandacht voor ‘programmeren’. 

‘Hoe zal het programma opgebouwd worden? Welke onderwerpen zullen aan de 
orde worden gesteld? Wat zal het doen en wat niet? Hoe krijgen wij vooraf enige 
zekerheid dat er belangstelling zal zijn voor het geannonceerde? Hoe kondigen 
wij het op zodanige wijze aan, dat de belangstelling gewekt wordt? Moeten wij 
een behoefte-peiling doen en zo ja, op welke manier? En als wij weten wat onze 
(potentiële) deelnemers willen, is dat dan de enige of de belangrijkste maatstaf 
voor het programma?’ (Geilman-de Jong 1963: 91).

Bij het programmeren was het streven op een systematische manier samenhang en 
integratie aan te brengen tussen de verschillende programmaonderdelen en met de 
omgeving buiten volkshogeschool, vormingscentrum of vereniging. Daarbij gold het 
vermijden van het gevreesde eenrichtingsverkeer (zie ‘Vormings- en ontwikkelings-
werk’) als een belangrijke inzet, getuige ook de vragen over behoeften en wensen van 
deelnemers in het citaat. Bij het programmeren lag de nadruk op een verscheidenheid 
aan activiteiten en methoden (ibidem: 95 e.v.). Behalve de vormende waarde van de 

65 De muur waar de klimroos tegenop groeide als metafoor voor de altijd aanwezige steun van God.

ONTLUIKEND VAKMANSCHAP (1945-1965)



88 | 

praktische arbeid in de ‘microsamenleving’ van het internaatsverband, ging het daar-
bij zowel om methoden gericht op informatie (met name lezingen en discussies) als 
om methoden gericht op het bevorderen van eigen activiteit en bijdrage van de cur-
sisten (werkgroep, krantbespreking, rollenspel, vrije expressie enzovoort). Extra aan-
dacht ging daarbij uit naar de plaats van het ‘kunstzinnige’ en van de ‘massacommu-
nicatiemiddelen’ in het vormings- en ontwikkelingswerk.66 

Over het (maatschappelijk) opbouwwerk kwam er vanaf midden jaren 1950 een 
bescheiden stroom aan publicaties op gang waarmee de theorievorming body kreeg. 
Evenals bij het vormings- en ontwikkelingswerk lag hier de nadruk op de omschrij-
ving van uitgangspunten en doelstellingen, en minder op methodiek zoals die van het 
groepswerk. Daarnaast was er zeker ook oog voor methodische aspecten en de rollen 
van beroepskrachten. Zo ontstond er een discussie naar aanleiding van het standaard-
werk van de Canadees Ross, Community organization: theory and principles (1955).67 
Volgens Ross richt community organization zich op de aspecten ‘planning’ en ‘inte-
gratie’; hij benadrukte echter het proceskarakter ervan, de wijze waarop de betrokken-
heid van de bevolking bij beide vorm krijgt. De socioloog Groenman omschreef com-
munity organization als ‘ruimtelijk sociale opbouw’. Bij hem lag de nadruk op sociale 
planning, op het vormgeven van de samenleving. Medewerking van de bevolking is 
weliswaar wenselijk, maar niet noodzakelijk (Dozy 2008). Boer – bij Groenman afge-
studeerd – koos in de controverse nadrukkelijk de zijde van Ross. Zij beschouwde 
community organization als:

‘Een proces, waarbij een “community: haar behoeften en doeleinden vaststelt, 
deze ordent en rangschikt, het vertrouwen en de wil ontwikkelt hieraan te wer-
ken, de hulpbronnen (interne of externe) daarvoor zoekt, tot actie overgaat en 
door dit alles te doen de samenwerking in de “community” doet groeien’ (Boer 
1960a: 46).

Het proces kan in meerdere of mindere mate spontaan tot stand komen, maar het 
kan ook noodzakelijk zijn het proces op gang te helpen (Dozy 2008). In het eerste 
geval hanteerde Boer de term community organization, voor het tweede reserveerde 
ze ‘maatschappelijk opbouwwerk’.68 Waar het de rol van de werker betreft, sloot Boer 
ook nauw aan bij Ross. Zo sprak ze met Ross niet van een community organizer, maar 
van een community worker of professional worker. Community organizer suggereerde 

66 De ‘Conferenties Volksopvoeding’ in het kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Accoord waren bijvoor-
beeld in 1962 en 1963 respectievelijk aan deze onderwerpen gewijd.

67 Twee jaar na dato werd het boek in het Nederlands vertaald en uitgegeven onder de titel Gemeenschapsorgani-
satie: grondbeginselen en theorie.

68 Over de definitie en het gebruik van de begrippen community organization en maatschappelijk opbouwwerk 
ontstond veel verwarring. Het door Boer gemaakte onderscheid zou die verwarring niet wegnemen (Duyven-
dak 2001: 8).
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in haar ogen te veel een ‘eigenmachtig optreden’, terwijl de werker vooral de rol van 
‘begeleider van het proces’ heeft. Zijn optreden is in eerste instantie ‘non-directief ’, 
zijn functie een helpende en dienende, geen heersende. De werker is zowel ‘gids’ als 
‘enabler’. Als gids staat hij de community ter zijde bij het verwezenlijken van haar 
doeleinden. 

‘Nooit mag hij zijn positie misbruiken om zijn eigen plannen door te voeren, of 
zijn eigen wil op te leggen of door te drijven’ (Boer 1960a: 132). 

Toch is zijn rol niet passief. Om als enabler gunstige omstandigheden te scheppen, 
moet de werker voortdurend initiatief nemen, de groep tot denken aanzetten, ervoor 
zorgen dat de groep actief wordt. Het spelen van deze volgens Boer ‘merkwaardige 
actief-passieve rol’ is een beroepshouding die niet gemakkelijk valt aan te leren. Het 
vereist niet alleen een grote mate van ‘vingertoppengevoel, intuïtie en gezond ver-
stand’ (ibidem: 134), maar ook het onderwerpen van praktijkervaringen aan ‘super-
visie’. Tevens pleitte Boer voor een gedegen community organization-opleiding als 
bovenbouw op een elementaire basisopleiding in casework en social group work. 

Een eigen opleiding voor cultureel werk
Aan de Amsterdamse School voor Maatschappelijk Werk bestond voor de Tweede 
Wereldoorlog al aparte aandacht voor ‘volksontwikkeling en jeugdwerk’ (Neij & Hue-
ting 1989: 58). Vanaf 1946 kozen studenten in het tweede jaar voor een van de vier 
afdelingen waarin ze gespecialiseerde lessen volgden: ‘kinderbescherming’, ‘arbeids-
zaken’, ‘volksontwikkeling en jeugdwerk’, en ‘maatschappelijk hulpbetoon en woning-
toezicht’ (ibidem: 70). 

‘De afdeling volksontwikkeling en jeugdwerk had het minst een eenduidige 
methodiek tot haar beschikking staan. De “buitenschoolse kultuuroverdracht” 
en “goed geleide vrijetijdsbesteding” bevonden zich nog in een primitief sta-
dium en de theorievorming stond nog in de kinderschoenen. Rond 1949 kris-
talliseerde zich evenwel het groepswerk uit als methode om in het volksontwik-
kelingswerk de doeleinden van het werk vast te stellen. Het groepswerk werd het 
centrale element van de scholing in deze werksoort’ (Neij & Hueting 1989: 70).

Directeur De Jongh had zich al in 1949 – dus ruim voor Van Loon’s oproep tijdens de 
conferentie over de verhouding tussen cultureel werk en maatschappelijk werk – sterk 
gemaakt voor de ontwikkeling van een vaste methodiek: ‘een leer die aangeeft welke 
middelen men in bepaalde gevallen moet gebruiken om bepaalde doeleinden te berei-
ken’ (geciteerd in ibidem: 71). Zowel de nieuwe specialisaties als de daaraan gekop-
pelde nieuwe methodieken stonden voor De Jongh in het teken van de uitbouw van 
de opleiding tot een ‘vakscholing’ (ibidem: 69). Daartoe lanceerde hij een geheel ver-
nieuwd leerplan waarin de ‘verzameling, omschrijving en concretisering van de stof 
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voor de vakscholing’ was opgenomen.

‘De algemene theoretische scholing kwam ten dienste van de vakscholing te 
staan. De eisen van de vakscholing bepaalden de keuze uit de aan de school 
gedoceerde brede terreinen als sociologie, psychologie, economie en psychiatrie. 
Ook op het gebied van de meer algemene vakscholing, zoals de vaardigheden 
van rapporteren, interviewen en diagnostiseren, werd het onderwijs verbeterd’ 
(ibidem: 74).

Het streven naar integratie van de inzichten uit de verschillende wetenschappelijke 
disciplines aan de school voor maatschappelijk werk was één kant van de ‘academi-
sering’ van de sociale beroepen die De Jongh voorstond. De andere kant vormde een 
volwaardige universitaire scholing op het gebied van de sociale beroepen, waarbij de 
universiteit ‘de theorie der practijk’ voor haar rekening moest nemen (ibidem: 85-86). 
Ook De Jongh had zijn inspiratie voor deze ‘academisering’ in de Verenigde Staten 
opgedaan. Zijn wens kon als gezegd op weinig enthousiasme van de universiteiten 
rekenen, al zouden deze met de oprichting van de andragologie in 1966 (zie hoofdstuk 
4) alsnog een eind in zijn richting komen.

Ook op didactisch gebied trad er vernieuwing op. Naast de ‘cursorische voordracht’ 
– het doceren van achter de katheder – introduceerde men de ‘werkgroep’. Onderlinge 
discussie gold hier als middel om de zelfwerkzaamheid van de studenten te stimule-
ren, terwijl de samenspraak tegelijk de integratie van de verschillende vakken moest 
bevorderen (ibidem: 71).

Samen met M. (Marie) Kamphuis, directrice van de Groninger School voor Maat-
schappelijk Werk, was De Jongh de pleitbezorger voor een landelijk ‘standaard-mini-
mum-programma’ voor de scholen van maatschappelijk werk. De minimumeisen 
waren niet alleen bedoeld om een verbetering van het opleidingsniveau te bewerkstel-
ligen, ze dienden tevens om de status van de sociale beroepen te verbeteren. Gevoegd 
bij de ontwikkeling van nieuwe methodieken, speelden de opleidingen in deze eer-
ste periode na de Tweede Wereldoorlog een leidende rol bij de ‘modernisering’ van de 
sociale beroepen.

Naast de scholen voor maatschappelijk werk waren na de Tweede Wereldoorlog ook 
enkele tweejarige jeugdleidersopleidingen opgericht. Drie van hen, Middeloo, Kopse 
Hof en Jelburg – de zogenoemde Mikojel-opleidingen – kenmerkten zich door hun 
speciale aandacht voor creativiteit en expressie. Het opleidingsprogramma bestond 
vooral uit ‘bezigheidsvakken’ als spel en sport, handenarbeid, muziek, zang en vrije 
expressie. De opleiding moest niet te theoretisch zijn, aangezien de jeugdleiders dan 
de aansluiting met de praktijk zouden missen. De opzet van de ‘bezigheidsvakken’ 
was wel ontleend aan ‘moderne’ theorieën over creativiteit. Men streefde naar ‘een 
evenwicht tussen structurering en spontaneïsering’ (Te Poel 1997: 187). Jeugdleiders 
moesten over het vermogen beschikken van ‘integratie van emotionele en verstande-
lijke elementen’ (geciteerd in Nijenhuis 1987: 234).
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De controverse tussen cultureel werk en maatschappelijk werk klonk ook door 
op de opleidingen. Er werd gepleit om los van de sociale academies – zoals de soci-
ale opleidingen zich aan het eind van de jaren 1950 zouden gaan noemen69 – tot de 
oprichting van culturele academies te komen. De scholen voor maatschappelijk werk 
hadden in de loop van de twintigste eeuw weliswaar de mogelijkheid geboden tot de 
specialisatie ‘volksontwikkeling en jeugdwerk’, maar deze was onvoldoende tot ont-
wikkeling gekomen. Uiteindelijk ging de culturele sector akkoord met een vierjarige 
‘opleiding tot cultureel werker’ aan de sociale academies, waarvan de eerste afgestu-
deerden in 1960 en 1961 in respectievelijk Groningen en Amsterdam van de oplei-
ding kwamen. In 1963 erkende minister Cals van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap 
(OKW) het officiële kernprogramma van de nieuwe studierichting. 

Kader 3.5 Enkele feiten over de opleidingen
Voor de Tweede Wereldoorlog bestonden er in Nederland vier scholen voor maatschappelijk werk. 
In 1958 was dat aantal gegroeid tot vijftien. Daarnaast bestonden er vier Voortgezette Opleidingen, 
de Mikojel-opleidingen en een aantal Middelbare Opleidingen (Sociale) Pedagogiek die ook opleid-
den voor het beroep van jeugdleider.
In 1962 studeerden aan de gezamenlijke sociale academies 54 cultureel werkers af – ongeveer een 
derde van het aantal maatschappelijk werkers en veel te weinig om aan de vraag uit het veld te vol-
doen. Ook de Mikojel-opleidingen en de Middelbare Opleidingen konden het gat niet opvullen. 
Als reactie daarop namen enkele landelijke koepels voor het club- en buurthuiswerk, al dan niet in 
samenwerking met de sociale academies, het initiatief tot bijscholingscursussen. Naast cursussen 
over groeps- en leeftijdpsychologie werd aandacht geboden aan organisatie en werkmethodiek van 
het clubhuiswerk, kamperen, leidinggeven aan een clubhuis en evangelisatie van de clubhuisjeugd 
(Te Poel 1997: 22). In de loop van de jaren 1960 zou de toeloop van studenten aan de sociale acade-
mies onder invloed van de naoorlogse geboortegolf en de democratisering van het onderwijs spec-
taculair stijgen. In 1972 studeerden er 475 cultureel werkers en 11 opbouwwerkers af, in 1979 waren 
de aantallen opgelopen tot respectievelijk 947 en 166 (Michielse 1977: 224; Nijenhuis 1981: 115).

Dr. K.H. (Karel) Roessingh, op dat moment hoofd van de afdeling Cultureel Werk van 
de Sociale Academie te Amsterdam, kon in 1965 uitgewerkte ideeën over doel, inhoud 
en opzet van de nieuwe opleiding presenteren.70 In een bijdrage in het Belgisch-Neder-
landse tijdschrift Volksopvoeding bracht hij de noodzaak van de opleiding tot cultu-
reel werker nog eens onder woorden, waarin ook de eerdere schermutselingen met 
maatschappelijk werk over de onderlinge verhouding doorklinken:

69 School voor Maatschappelijk Werk de Karthuizer in Amsterdam was de eerste die zich in 1959 omdoopte tot 
sociale academie. De andere scholen voor maatschappelijk werk zouden snel volgen (Ney & Hueting 1989: 101).

70 Roessingh was in 1956 gepromoveerd op De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Hei-
degger. Na enkele jaren als wetenschappelijk medewerker gewerkt te hebben aan de theologische faculteit van 
de Rijksuniversiteit te Leiden, was hij van 1958-1962 werkzaam als directeur van Volkshogeschool Olaertsduyn. 
Na zijn verblijf aan de sociale academie (1962-1971) werkte hij vanaf 1971 als wetenschappelijk hoofdmedewer-
ker andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens was hij voorzitter van de redactie van Volksop-
voeding en opvolger Vorming (1968-1974). 
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‘Onze samenleving, onze cultuur is in snelle beweging en wordt ingewikkelder. 
Niemand heeft meer vanuit opvoeding en opleiding volledig deel aan de volle 
rijkdom én tegenstrijdigheid van deze cultuur, of kan alle krachten in de samen-
leving peilen. Een telkens vernieuwde plaatsbepaling in de maatschappelijke en 
culturele werkelijkheid vraagt om een voortgaand proces van vorming; en daar-
toe is vormingswerk nodig dat de mens oriëntering biedt, informatie, oefening 
in uitdrukkingsmogelijkheden en ontmoeting met anderen. Kortom, cultureel 
werk is bezig een werkterrein te worden vanuit een eigen noodzaak en met een 
eigen doelstelling en daardoor met een eigen opleidingstype’ (Roessingh 1965: 
294).

De nieuwe studierichting cultureel werk richtte zich in de ogen van Roessingh met 
name op functies als (jeugd)leider en hoofdleider in buurthuizen en clubhuizen; 
medewerker van volkshogescholen en vormingscentra; vormingsleider in het vor-
mingswerk met bedrijfsjeugd; secretaris en vormingsmedewerker van jeugdorgani-
saties en organisaties voor ontwikkelingswerk onder volwassenen; medewerkers van 
culturele raden en landelijke culturele instellingen, culturele consulenten van over-
heid of organisaties. Daarnaast bleek de opleiding ook uitgangspunt te kunnen zijn 
voor meer gespecialiseerde scholing en arbeid op het terrein van kunstzinnige vor-
ming, van massamedia en van filmvorming en audio-visuele hulpmiddelen. Het was 
echter ook denkbaar cultureel werkers aan te treffen als opbouwwerker, als directeur 
van een recreatiecentrum, als leider van cultureel werk in een woonwagenkamp, in de 
vakbonden, enzovoort. Kortom: een bonte verzameling van functies en werkterrei-
nen. Waren die allemaal zo makkelijk te vangen onder de noemer ‘cultureel werk’ en 
de omschrijving die Roessingh daarvan had gegeven? Roessingh vroeg zichzelf ook af 
of de opleidingen cultureel werk wel konden voorzien in de opleidingsbehoeften van al 
de genoemde werkterreinen; hij kon het evenwel in ieder geval eens zijn met de inten-
tie daartoe. 

Programmatisch bouwde de studierichting voort op oudere programma’s voor 
volksopvoeding en jeugdwerk, maar vertoonde een breder perspectief dan de oude 
specialisatie. De band met de praktijk werd nauwer aangetrokken en de stage kreeg 
een prominentere plaats in de opleiding. ‘Beleid en beheer van een instelling’, ‘wer-
ken met besturen, leiding en vrijwilligers’ waren vaardigheden die studenten onder de 
knie moesten krijgen (Neij & Hueting 1989: 89). Methodiekontwikkeling kreeg meer 
nadruk, de manier bij uitstek om de deskundigheid over te dragen en de identiteit 
van het beroep te versterken. Zo spitste men de methodiek van het groepswerk toe op 
de diversiteit aan beroepssituaties. Zo zagen cursussen als ‘recreatief groepswerk’ en 
‘didactisch groepswerk’ het licht (Te Poel 1997: 22). Van een specifieke opleiding voor 
opbouwwerk was aanvankelijk nog geen sprake. In de loop van de jaren 1960 gingen 
de studierichtingen cultureel werk wel steeds meer aandacht besteden aan aspecten 
van opbouwwerk, soms ook in de vorm van een specialisatie.
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3.4 Beschouwing: van ‘geleide’ naar ‘begeleide’ zelfontplooiing

Bij het beschouwen van de ontwikkeling van de sociaal-culturele beroepen in de eer-
ste periode na de Tweede Wereldoorlog zijn de in hoofdstuk 2 geïntroduceerde begrip-
pen ‘professionaliteit’ en ‘vakmanschap’ en de verhouding tussen binnen- en buiten-
perspectief richtinggevend. Freidson’s basiskenmerken van professionaliteit lijken in 
deze periode op het eerste gezicht alom aanwezig; de conclusie zal echter luiden dat in 
deze periode per saldo een zwaarder accent lag op de ontwikkeling van vakmanschap, 
en daarbinnen vooral op de agogische vakbekwaamheid. Daarnaast behoeft het aan 
deze periode verbonden beeld van saaiheid en gezapigheid bijstelling.

Professionaliteit
Bij de beoordeling van ‘professionaliteit’ fungeren de vijf basiskenmerken van Freid-
son als ijkpunten: body of knowledge and skills, arbeidsdeling, arbeidsmarkt, opleiding 
& training, beroepsideologie.

Van een body of knowledge and skills was in deze periode nog geen sprake, wel van 
een tendens tot verwetenschappelijking.71 Met het ontstaan van de sociale pedagogiek 
zetten de universiteiten eerste aarzelende stappen in die richting. Ook betoonden psy-
chologen en vooral sociologen zich actief bij de ontwikkeling van sociaal beleid. Bij 
het aanboren van bronnen voor wetenschappelijke kennis was men vooralsnog vooral 
op de Verenigde Staten aangewezen. Zowel vanuit de praktijk als vanuit de opleidin-
gen putte men via studiereizen en het bestuderen van Amerikaanse literatuur rijkelijk 
uit die bronnen (Neij & Hueting 1989: 75). Een constante daarbij vormde de aandacht 
voor het groepswerk, niet voor niets een steeds terugkerend element in het professio-
nele handelen. Op het gebied van community organization kwam vanuit de Verenigde 
Staten ook een eerste bescheiden theorievorming op gang. In het vormings- en ont-
wikkelingswerk week het beeld enigszins af, doordat hier een oriëntatie op Duitse lite-
ratuur en theorieontwikkeling de overhand had.

Cruciaal voor de arbeidsdeling in deze periode was de verhouding tussen beroeps-
krachten en vrijwilligers. Door de snelle komst van veel nieuwe beroepskrachten, 
waarvan er een flink aantal uit het vrijwilligerscorps voortkwamen, was er in dit tijd-
vak nog geen duidelijke afbakening van taken tussen beroepskrachten en vrijwilligers. 
Het waren vooral de besturen van particuliere instellingen die in samenspraak met de 
overheid bepaalden hoe de beroepskrachten werden ingezet. De uitkomst daarvan liet 
echter grote plaatselijke verschillen zien.

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden zich de contouren van een arbeids-
markt voor de sociaal-culturele professies. Dat gebeurde met name doordat de over-
heid subsidiëring afhankelijk ging stellen van de genoten opleiding van aan te stellen 

71 Michielse (1977: 247) onderscheidt twee vormen van verwetenschappelijking: een toenemend belang van soci-
aal-wetenschappelijk onderzoek op het terrein van agogisch werk en de introductie van meer wetenschappelijk 
gefundeerde methoden van agogisch handelen.
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beroepskrachten. Tevens ging de overheid ertoe over beroepsopleidingen officieel te 
erkennen. Tot een wettelijke regeling voor het vastleggen van de toegang tot de beroe-
pen kwam het evenwel niet. In die zin was er op den duur ook geen sprake van een 
beschermde positie van de sociaal-culturele professies op de arbeidsmarkt. 

Het ontstaan van de opleidingen voor cultureel werk aan het eind van de jaren 1950 
was medebepalend voor de identiteit van de sociaal-culturele beroepen. De opleidin-
gen gaven in zekere zin de aanzet tot profilering. Aangezien de beroepsopleidingen 
baat hadden bij afbakening van het beroep en een overdraagbare kern, kristalliseerde 
zich mede als gevolg van hun inspanningen voor het eerst een herkenbaar vak uit. Wat 
betreft opleiding & training was er in deze periode sprake van een relatief omvangrijk 
aanbod ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die waren 
geëvolueerd tot beroepskracht, maar niet in de gelegenheid waren om een volledige 
beroepsopleiding te volgen. Later groeiden deze ‘bijspijkercursussen’ uit tot deeltijdva-
rianten van de reguliere beroepsopleidingen.

De beroepsideologie kreeg in deze periode vooral vorm via de ‘grensgevechten’ met 
het maatschappelijk werk. Waar het maatschappelijk werk vooral ‘het lenigen van 
maatschappelijke nood’ bij individuele personen tot doel had, richtten de sociaal-cul-
turele beroepen zich op ‘ontplooiing tot volwaardige persoonlijkheid’, in beginsel bij 
mensen uit alle lagen van de bevolking. Het ‘maatschappelijk opbouwwerk’ bevond 
zich in een tussenpositie – het was serieus inzet van strijd tussen cultureel werk en 
maatschappellijk werk, al leidde dat in de praktijk niet tot heftige botsingen. De komst 
van methoden als social group work en community organization was belangrijk voor 
het ontstaan van een beroepsideologie. De introductie van ‘professionele methodie-
ken’ versterkte op den duur ook de positie van de beroepskrachten ten opzichte van de 
besturen van de zuilgebonden instellingen. Laatstgenoemden verloren in de loop van 
de jaren 1950 en 1960 steeds meer de greep op de ontwikkelingen.  

Vakmanschap
Bij het bepalen van de opbrengst van het ‘vakmanschap’ in deze periode geeft de inde-
ling uit hoofdstuk 2 richting: agogisch vakmanschap, strategisch en organisatorisch 
vakmanschap, reflectiviteit.

Voor het cultureel werk is de periode na de Tweede Wereldoorlog vooral die van 
het ontstaan van het agogisch vakmanschap. ‘Agogie’ is van Oudgriekse herkomst en 
is afgeleid van het werkwoord agein, gebruikt in betekenissen als ‘opleiden’, ‘regeren’, 
‘sturen’ en ‘meevoeren’; alle ontsproten aan de stambetekenis ‘voeren’ of ‘leiden’. Ago-
gos is degene die leidt of opleidt: ‘gids’ en ‘voerman’ (Ten Have 1974: 4). Het vakman-
schap in deze periode spitste zich toe op de betekenis en invulling van ‘agogie’. In het 
jeugdwerk lag de nadruk daarbij op de noodzakelijke wisselwerking tussen volwassen 
leiding en het eigen initiatief van de jeugd. Zo concludeerde H.M.M. (Han) Fortmann: 
‘Het is niet meer mogelijk te leiden zonder geleid te worden’ (geciteerd in Selten 1982: 
433). Daarmee legde Fortmann, almoezenier van de Katholieke Jeugdraad en hoofd-
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redacteur van het katholieke tijdschrift Dux72, het accent duidelijk anders dan voor de 
Tweede Wereldoorlog:

‘De leider van 1957 moet luisteren naar wat uit de jeugd opkomt; daarom moet 
volgens Fortmann het woord “leiden” vervangen worden door “begeleiden”, 
hetzelfde woord, maar door twee voorvoegsels verzacht, genuanceerd en ont-
daan van zijn autoritair karakter. Begeleiden is meer een zaak van vertrouwen, 
niet van autoriteit’ (ibidem: 433). 

In de ontwikkeling van het agogisch vakmanschap voltrok zich in deze periode de 
overgang van ‘geleide’ naar ‘begeleide’ zelfontplooiing.73 Beroepskrachten worstelden 
met de vraag hoe de begeleiding er in de praktijk uit moest zien. De ‘vaste’ methodie-
ken, met een begin van wetenschappelijke onderbouwing, gaven tot op zekere hoogte 
houvast. Zo bood de methodiek van het groepswerk de beroepskrachten in het jeugd-
werk de mogelijkheid hun jongeren ‘methodisch’ te benaderen en konden ze op den 
duur hun agogisch vakmanschap profileren. 
De methodiek was echter niet de ultieme oplossing voor alle vakmatige problemen 
waarmee jeugdwerkers te maken kregen; de kwesties van het verloop onder de jonge-
ren en agressie van met name jongens lieten zich er niet mee oplossen. De methodiek 
bood ook nauwelijks aanknopingspunten voor de sturing van de inhoudelijke kant 
van de interactie tussen jeugdwerkers en jeugdigen.

Analoog aan de rol van het groepswerk in het jeugdwerk bood community organi-
zation als ‘vaste methodiek’ een zeker houvast in het opbouwwerk. Boer onderkende 
de relativiteit daarvan: het handelen van de beroepskracht was situationeel bepaald; 
dit was een constant laveren tussen de polen actief en passief.
In het opbouwwerk speelden aanvankelijk de door ambtenaren, wetenschappers en 
opleiders gedomineerde provinciale opbouworganen een overheersende rol (Dozy 
2008). 

Afgezien van nieuwe inzichten uit de ‘groepsdynamica’, raakte men in het vor-
mingswerk minder in de ban van de Amerikaanse methoden. Door een grotere ver-
bondenheid met Duitse opvattingen over Bildung bewaarde men meer afstand tot het 
Amerikaanse nuttigheidsideaal. Hierdoor kwam de aandacht voor het methodisch 
handelen in het vormingswerk pas later op gang (Hajer 1981: 106; Van Gent 1988: 23). 
Aanzetten hiertoe waren wel zichtbaar in het ‘programmeren’, waarbij afstemming 
van activiteiten op zowel individuele behoeften van deelnemers als op verwachtingen 
uit de omgeving plaatsvond.

72 Fortmann was medeoprichter en docent van de Mikojel-opleiding De Kopse Hof (Willemsen 2007) en tevens 
hoogleraar cultuurpsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

73 Tonkens die het ontstaan en de ontwikkeling van de notie van ‘geleide’ zelfontplooiing heeft beschreven, laat 
zien hoe deze in de jaren 1960 plaats maakte voor de notie van ‘spontane’ zelfontplooiing (Tonkens 1999).
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De ontwikkelingen overziend, was van uitgekristalliseerde methodieken nog geen 
sprake. In het jeugdwerk vormden recreatieve activiteiten in kleine, vaste groepen het 
middel om persoonlijk contact en persoonlijke binding tot stand te brengen. In het 
vormingswerk gebeurde dat via de ‘microsamenleving’ van de cursusgroep. En in het 
opbouwwerk begon men met het organiseren van ontmoeting en het stimuleren van 
sociale contacten. Het instrumentarium van de beroepskrachten was beperkt en stond 
nauwelijks in verhouding tot de hoge verwachtingen en de verheven doelstellingen 
die hun van buitenaf werden opgedrongen. Toch hielpen social group work en com-
munity organization bij de zoektocht naar agogisch vakmanschap. In beide metho-
den werd het ‘proceskarakter’ van het werk benadrukt en was oog voor de rollen van 
de beroepskracht – de beroepskracht als ‘procesbegeleider’ met een ‘non-directieve’ 
opstelling. De ‘verscheping’ droeg ook bij aan de ontwikkeling van het vakman-
schap, waarbij men zich ervan bewust was dat klakkeloos kopiëren niet de weg was, 
bijvoorbeeld bij het social group work. Van Stegeren (1967: 21) zag zelfs mogelijkhe-
den om door een meer genuanceerde benadering van het groepswerk de achterstand 
ten opzichte van de Verenigde Staten om te zetten in een voorsprong. Die nuance-
ring zocht ze onder andere in de integratie van individuele motivering tot deelname, 
groepsdoel en instellingsdoel (ibidem: 112). Ook Boer trachtte zich bij het ‘vertalen’ 
van het Amerikaanse community organization naar Nederland rekenschap te geven 
van de situatie hier te lande.74

Het strategisch en organisatorisch vakmanschap trad in deze periode nog niet op 
de voorgrond, maar eerste tekenen zijn wel zichtbaar. Zo bracht de groei van het werk 
vormen van institutionalisering met zich mee die de opleidingen er bijvoorbeeld toe 
aanzetten ‘de verhouding met besturen’ en ‘problemen van beleid en beheer van instel-
lingen’ in hun programma op te nemen (Neij & Hueting 1989: 89). In het vormings- en 
ontwikkelingswerk noopte vooral de aandacht voor de omgeving en de daaruit voort-
vloeiende opgave om ‘dwarsverbanden’ te leggen tot strategisch vakmanschap. 

Reflectiviteit kwam in deze periode op verschillende manieren aan bod. De roep 
om ‘verwetenschappelijking’ was er een uitdrukking van. De introductie van ‘supervi-
sie’ in de praktijk was een middel bij uitstek om reflectie door beroepskrachten te sti-
muleren (Nijenhuis 1987: 296). In de opleidingen stond zowel verwetenschappelijking 
als supervisie hoog op de agenda. Sommige beroepskrachten uit de praktijk mengden 
zich nadrukkelijk in discussies in tijdschriften over de betekenis van methodieken en 
reflecteerden op de toepassing ervan.

De verhouding tussen de arena’s
In de maatschappelijke en beleidsarena manifesteerde zich in deze periode een 
vernieuwingsdrang, zowel op sociaal-economisch gebied als in geestelijk-cultu-
reel opzicht. Nieuwe opvattingen over ‘vrijheid en ontplooiing’, ‘democratie en 

74 De ondertitel van haar Maatschappelijk opbouwwerk luidde: Verkenningen op het gebied van ‘Community 
Organization’ in Nederlandse verhoudingen.
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zeggenschap’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ (Schuyt & Taverne 2000: 380) vertaal-
den zich in de praktijkarena in veel dynamiek. De werksoorten van het cultureel werk 
toonden een enorme groei, die gepaard ging met een beginnende professionalisering 
in de vorm van nieuwe methoden en een aanzet tot wetenschappelijke onderbouwing. 
Deze schets van de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog wijkt in twee opzichten 
af van het gangbare beeld. 

Op de eerste plaats houdt het beeld van ‘de gezapige jaren vijftig’ geen stand. Ande-
ren wezen er al op dat van een ‘waterscheiding’ met de jaren 1960 – waarvan het beeld 
van ‘revolutie en vernieuwing’ nog steeds overheerst – geen sprake was (Akkerman 
1985: 14 e.v.; Schuyt & Taverne 2000: 21). De onderhavige periode was meer dan louter 
een ‘scharnier’ met het volgende tijdvak. Een tweede punt heeft betrekking op de ver-
houding tussen sociaal-economische modernisering en geestelijk-culturele bezinning. 
Beide zijn niet los van elkaar te begrijpen, zoals hun verstrengeling in de werksoorten 
van het cultureel werk – vooral in het maatschappelijk opbouwwerk – aantoont. In 
eerdere studies op dit terrein is hiernaar weinig aandacht uitgegaan.75

Een ander kenmerk van deze periode was de toenemende overheidsbemoeienis met 
het cultureel werk. Die leidde tot andere accenten, bijvoorbeeld de nadruk op ‘onmaat-
schappelijkheidsbestrijding’, maar niet tot vergaande inhoudelijke inmenging. Uitge-
zonderd het ‘maatschappelijk opbouwwerk’, dat de landelijke overheid zelf naar voren 
schoof; binnen de andere werksoorten bleef het initiatief voornamelijk voorbehouden 
aan particulieren. De landelijke koepels en besturen van de lokale organisaties van het 
particulier initiatief trachtten helderheid te verschaffen over de functies en activiteiten 
van de plaatselijke organisaties. Zij investeerden vooral in het proces van organisatie-
ontwikkeling en institutionalisering. 

‘Cultureel werk’ gold in deze periode voor het eerst als een serieus beroep, hier en 
daar aangeduid als ‘professie’. In korte tijd ontstonden er tal van nieuwe voorzienin-
gen en ‘wetenschappelijk onderbouwde’ methodieken. Er kwamen ideeën op over ’ont-
plooiing’, ‘gemeenschap’, ‘welvaart’, ‘vernieuwing’ en ‘modernisering’, vooral geschil-
derd door de spraakmakende intellectuele en culturele elite. In het door hen gedomi-
neerde debat lag het accent op functies, doelen en uitgangspunten en genoot de verta-
ling daarvan in praktisch handelen minder aandacht. De verheven taal die het debat 
kleurde, schroefde bovendien de verwachtingen van het werk tot grote hoogte op.

Een ander vraagstuk betrof de verscheidenheid aan initiatieven en voorzieningen 
die men tot het cultureel werk rekende. Die bemoeilijkte de afbakening en daarmee 
ook de profilering en herkenbaarheid ervan.  

De geschetste constellatie was beslissend voor de ontwikkeling van de sociaal-culturele 
beroepen in deze periode. Vergeleken met het maatschappelijk werk was de positie van 
beroepskrachten in het cultureel werk marginaler. De versterking van de positie van 

75 Zie bijvoorbeeld eerdere proefschriften die de geschiedenis van delen van het cultureel werk tot onderwerp heb-
ben (Hajer 1981; Nijenhuis 1987; Te Poel 1997; Dozy 2008). 
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de beroepskrachten stond bij het maatschappelijk werk al snel na de Tweede Wereld-
oorlog hoog op de agenda. Dit leidde niet tot ondermijning van de zuilgebonden orga-
nisatie van het maatschappelijk werk, maar de ‘modernen’ bepaalden met de intro-
ductie van en discussies over het social casework in grote mate de richting van verdere 
professionalisering (Koenis 1993: 40 e.v.). In het cultureel werk waren vraagstukken 
van organisatie en institutionalisering dominanter. Van een zelfstandige professie was 
nauwelijks sprake. In tegenstelling tot het maatschappelijk werk waren er nog geen 
beroepsorganisaties actief die ijverden voor een zelfstandige professie. Niet de ‘vrije 
professie’ vormde dus het referentiepunt voor het proces van professionalisering, maar 
de verdere institutionalisering en beheersing van de activiteiten zoals die binnen de 
bestaande organisaties plaatsvonden.

In de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog was er echter al wel aandacht 
voor vakmanschap en het vergroten van de deskundigheid van beroepskrachten. Er 
was vooral oog voor enkele specifieke elementen die aan het beroep waren verbon-
den, zoals het werken met vrijwilligers, de vrijwilligheid van de deelname van doel-
groepen, de aard van de doelen en de maatschappelijke opdracht. Ook de introductie 
van de eveneens van oorsprong Amerikaanse methoden van het social group work en 
de community organization vormde een belangrijke aanzet tot professionalisering. De 
kennismaking met deze methoden impliceerde tevens een eerste voorzichtige losma-
king van de zuilen, wat resulteerde in een grotere autonomie van de beroepskrachten.

HOOFDSTUK 3 DE (DE)CONSTRUCTIE VAN EEN PROFESSIE (1965-1980)


