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Het verlede

van sociaal werk

als inspiratie voor de toekomst
eert van der Laan zegt vaak dat het maatschappe 
lijk werk een achteruitkijkspiegel ontbeert. Het
dendert vooruit zonder zich te bekommeren om
haar historische achtergrond. Maatschappelijk werk
is hierin niet uniek . Hetzelfde gebeurt in de bred ere
zorg en wel zijnssector. Zo wordt in debatten over de
Wet maatschappelijke ondersteuning weinig ex pliciet
teruggegrepen op de debatten over de zorg zame
samenleving. Terwijl de denkbeelden over informele
zorg van toen bijna woordelijk gerecycleerd worden
in de huidige debatten.
De sector had echter lange tijd geen goede
instrumenten om kennis te nemen van haar
geschiedenis . Wie al in de achteruitkijkspiegel keek,
moest het stellen met De burger als andragoog uit
1977 of Welzijn en discipline uit 1989 van Henk
Michielse, met het minder specifiek op Nederland
gerichte Zorg en de staat uit 1988 van Abram de
Swaan of met het nog oudere Helpen als ambacht uit
1951 van Marie Kamphuis .

Deze situatie is nu gelukkig veranderd. Behoorlijk
toevallig verschenen los van elkaar drie werken die elk
op hun eigen wijze historische wortels van de sector in
beeld brengen . Ondertussen bestaat tussen deze d rie
initiatieven ook een vruchtbare samenwerking.
Sinds kort is de geheel vernieuwde en uitgebreide
Canon sociaal werk te vinden op
www.canonsociaalwerk.eu. Op deze website staan
onder andere vijftig doorkijkjes naar belangrijke
Nederiandse, Vlaamse en internationale personen of
gebeurtenissen uit de geschiedenis van sociaal werk ,
studieopdrachten, een quiz, essays over eeuwige
thema's en een digitaal archief.
Hoewel erg rijk aan m ateriaal, richt de Canon
sociaal werk zich vooral op toegankelijkheid en
overzichtelijkheid. V~~r wie meer informatie wi I,
verschenen recent twee publicaties. Maarten van der
Linde kwam net met de derde druk van zijn basisboek
geschiedenis Sociaal Werk in Nederland uit 2007 .
Jan Bijlsma en Hay Janssen kwamen eind 2008 met
het boek Sociaal werk in Nederland, vijfhonderd jaar
verheffen en verbinden. Van der Lind e gaat historisch
per tijdvak te werk . Bijlsma en Janssen beschrijven
sector na sector. Zo is er voor ieder wat wils .
Gebrek aan materiaal kan dus niet langer een excuus
zijn om je als sector te ontwikkelen zonder te kijken in
de achteruitkijkspiegel.
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