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social casework' elf drukken kende en voor vele generaties maatschappelijk werkers het 
methodiekboek was. Maar de publikaties van Made Kamphuis bestrijken een veel bre
der terrein. Zij heeft zich op allerlei manieren - strijdbaar als zij was en is - voor de 
professionalisering van het maatschappelijk werk ingezet. Aan de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding heeft zij meer dan een steentje bijgedragen. Ook nadat ze in 1970 

afscheid nam als directrice van de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in Gro
ningen, bleef zij bij het wel en wee van het maatschappelijk werk betrokken. 

Nu het maatschappelijk werk zich in de jaren negentig duidelijker wil profileren en in 
Utrecht een leerstoel voor maatschappelijk werk gevestigd is, lijkt er alle reden om te 

kijken 'in de spiegel van het verleden'. 
Nel Jagt interviewde de vrouw die niet alleen de geschiedenis van de professionalise
ring van het maatschappelijk werk heeft meegemaakt, maar die geschiedenis ten dele 
ook gemaakt heeft. Marie Kamphuis vertelt op haar eigen markante wijze over h<lar 
ervaringen in deze, over haar opleidingswerk, haar visie op casework, haar talrijke 
internationale contacten. Maar ook haar affiniteit met spel en spelen, haar strijdbaar
heid en haar feminisme komen aan de orde. 
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MARIE KAMPHUIS 

Een van de groten uit de geschiedenis van het Nederlandse maat
schappelijk werk, maar ook internationaal geen vreemde. Met de 
neergang van het maatschappelijk werk in de jaren '70 enigszins in 
de vergetelheid geraakt, en net als het methodisch werken -waarvan 
ze bijna een symbool was- 'uit'. Toch bij vele generaties maatschap
pelijk werkers bekend, al was het maar van naam. 
De naam van Marie Kamphuis zal verbonden worden aan de eerste 
leerstoel voor maatschappelijk werk in Nederland. 
In mijn basisopleiding in de jaren '60 las ik drie boeken van haar: 
het bekende Wat is social casework? (1); Nieuwe wegen in het werk 
met probleemgezinnen (2) en Schuldgevoelens (3), de publikatie van 
enkele voordrachten die ze in Bremen en Groningen hield met drie 
andere sprekers. In het begin van de jaren '80 ontmoette ik haar in 
haar rol als redactielid van de Sociale Bibliotheek van uitgeverij Van 
Loghum Slaterus. 
Enkele jaren geleden las ik haar memoires Kijken in de spiegel van 
het verleden (4). Daardoor begon ik mij meer te interesseren voor 
de geschiedenis van het maatschappelijk werk, waar zij -rijkelijk put
tend uit eigen ervaring- met eruditie over te vertellen weet. Ik ont
dekte ook, dat zij enige decennia geleden schreef over thema's die 
momenteel volop in de belangstelling staan: de identiteit van het 
maatschappelijk werk, maatschappelijk werk buiten instellingsver
band, samenwerking opleiding-universiteit. Toen ik haar kort gele
den weer ontmoette in verband met een publikatie over taakgericht 
casework, vroeg ik haar om een interview over haar betrokkenheid 
bij de ontwikkeling van het maatschappelijk werk en de beroepsop
leiding. Op hoge leeftijd is ze fragiel geworden, mevrouw Kamp
huis. Maar haar stem is krachtig en haar ogen scherp - net als haar 
opinies. En haar gevoel voor humor heeft haar niet in de steek 
gelaten. 
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Marie Kamphuis begon op 24-jarige leeftijd haar opleiding tot maat
schappelijk werkster aan de CICSA (Centraal Instituut voor 
Christelijke Sociale Arbeid) in Amsterdam. Na 21jz jaar praktijk in 
Drente werd ze in '37 docent aan datzelfde instituut en weer l1f2 
jaar later adjunct-directrice. In 1943 begon zij een dependance van 
de CICSA in Groninge~; onder haar leiding werd de opleiding die 
later ASCA (Academie voor Sociale en Culturele Arbeid) ging heten 
al gauw zelfstandig en beleefde in de jaren '60 een bloeitijd. 
Ze zou er tot 1970 directrice blijven. Haar hele leven, ook na haar 
pensionering, heeft zij veel gepubliceerd en aan publikaties bijge
dragen. Ook heeft zij vele internationale contacten onderhouden. 
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De plannen voor een Kamphuis-leerstoel voor het maatschappelijk 
werk zijn in een vergevorderd stadium. Hoe vindt u dat en wat ver
wacht u ervan? 

Op dit moment valt er nog weinig concreets over te zeggen. Het is 
wellicht veelzeggend dat het realiseren van zo'n leerstoel zoveel tijd 
en moeite kost. Ze maken tegenwoordig leerstoelen over het leggen 
van betonblokken, je zou toch zeggen dat het dan ook over maat
schappelijk werk wel kan. 
Maar in alle ernst gesproken: ik juich de vestiging van zdn leerstoel 
toe, wanneer die tenminste niet hoog boven de praktijk gaat zwe
ven. Mijn beduchtheid is dat er wetenschap van het maatschappe
lijk werk bedreven gaat worden van achter een bureau, op de manier 
van de andragologie, die nooit echt' geland' is. Ten Have is -zoals ik 
in mijn memoires schreef- achter zijn schrijftafel gaan zitten en 
heeft op hoog-intelligente wijze uit een heleboel maatschappelijk 
werk-literatuur dingen bij elkaar geplaatst, waaruit hij een soort 
grootste gemene deler creëerde. En eigenlijk is hij nooit bereid ge
weest om te luisteren naar wat de praktijk van het maatschappelijk 
werk te vertellen had. Mensen die andragogie studeerden werden 
met theoretische concepten opgeleid, maar deden niets aan prak
tijk. Ik zie niets in een leerstoel die tot gevolg zou hebben dat dat 
nog eens dunnetjes overgedaan zou worden. 
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In 'Om de leefbaarheid van het bestaan' (5) zegt u: 'Maatschappelijk 
werk is geen wetenschap, het is maatschappehïk handelen. Maar 
het baseert zich wel op wetenschap ( ... ). Men kan dus niet spreken 
van maatschappelijk werk als een wetenschap maar wel van een we
tenschap van het maatschappelijk werk~ 

Achter dat citaat, dat beïnvloed was door uitspraken van Amerikaan
se collega's die in dat opzicht ook wat terughoudender geworden 
zijn, zou ik nu niet meer zo staan. Wel juich ik elke inspanning toe 
die erop gericht is om het maatschappelijk werk een wetenschappe
lijke achtergrond te geven. Van meet af aan heb ik gepleit voor het 
soort praktijk-onderzoek dat ik in Amerika gezien heb. In Amerika 
is men veel meer onderzoek-minded. Hollis (6) gaf in de tweede edi
tie van Casework, apsychosocial therapy, die in het Nederlands ver
taald is, een schema met behulp waarvan de door haar onderschei
den categorieën van hulpverlening te onderzoeken en te toetsen 
zijn. Bij het St. Paul's project (2) is een hele serie onderzoeken ge
daan. Ook Reid (7), die schreef over taakgericht casework richtte 
zich voortdurend op het hondsmoeilijke proces-onderzoek. Verder 
wil ik nog wijzen op de publikaties van Tony Tripodi (8a en b), die 
hier in Nederland helaas nooit de aandacht hebben gekregen die ze 
toekwam. Wat mij voor ogen staat is: verzamelen van praktijkerva
ringen en onderzoek doen naar processen en resultaten. Maar na
tuurlijk ook behoeften-onderzoek en zeker onderzoek naar het 
maatschappelijk werk als maatschappelijk verschijnsel . en alle 
aspecten daarvan. 
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Niet voor niets zal uw naam verbonden worden aan de eerste 
leerstoel voor maatschappelijk werk; u bent een van de pioniers van 
het maatschappelijk werk in Nederland. 
U hebt veel gedaan voor de ontwikkeling van het beroep. Wat be
schouwt u op dit terrein als uw belangrijkste bijdragen? 

Ik heb mij samen met veel anderen op verschillende manieren inge
zet ten dienste van de professionalisering van het maatschappelijk 
werk. 
Als de mensen mijn naam nog kennen, dan is dat eigenlijk altijd in 
verband met de casework-methode. Toen ik verleden jaar in Berlijn 
was op een symposium van de International Association of Schools 
of Social Work, waren daar ook Zuid- Afrikanen die toen ze de naam 
Kamphuis hoorden direct zeiden: 'Kamphuis, ja casework!'. Dat is 
één voorbeeld uit talloze. De associatie is steeds: Kamphuis-metho
den, en uit die methoden springt het casework naar voren. 
Ik vind het niet altijd prettig om uitsluitend te worden beschouwd 
als de voorvechtster van het casework, want ik heb methoden nooit 
geïsoleerd gezien. De methoden zijn iets in het raam van iets an
ders, te weten het maatschappelijk werk als beroep. 
Van het begin van mijn loopbaan heeft mij de vraag: 'Wat is maat
schappelijk werk?' geïntrigeerd. U kunt dat zien in het eerste hoofd
stuk van Helpen als Ambacht (9): 'Uit de voorgeschiedenis; histori
sche notities'. Die tekst is weliswaar gepubliceerd in 1951, maar ik 
verzamelde het meeste materiaal al in de winter van '44 toen het 
opleidingswerk -noodgedwongen- vrijwel stillag. Later heb ik be
schreven hoe het maatschappelijk werk van een ambacht tot een 
professie werd. In verschillende publikaties en voordrachten heb ik 
mij beziggehouden met de eigen identiteit van het maatschappelijk 
werk en de functie ervan in de samenleving. Binnen dat kader moet 
mijn betrokkenheid bij de methode(n) worden gezien en direct daar
mee samenhangend mijn betrokkenheid bij de beroepsethiek. 
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Als je alleen methoden hebt en geen beroepsethiek, dan ontaarden 
methoden in trucs. Juist omdat er door de methoden zoveel meer 
kunde was dan voorheen, werd de verantwoordelijkheid ten opzich
te van cliënten zwaarder gevoeld en ontstond het besef dat er be
paalde beroepsregels gesteld moesten worden om dit werk goed te 
kunnen doen. In de jaren '50 en '60 heb ik -in onderwijssituaties en 
door consultatie te geven aan o.a. oud-leerlingen- mij ingezet om de 
methoden en de geleidelijk tot stand komende code op elkaar te be
trekken (10). 

Als ik pionier geweest ben op het terrein van de professionalisering, 
dan ben ik dat mede geweest op het gebied' van de opleiding. Van 
1937 tot 1970 ben ik met hart en ziel 'opleidingsmens' geweest. Ik 
vond het heel boeiend om nieuwe dingen te beginnen, en -dikwijls 
tegen de draad in- iets op te zetten en door te zetten. Zo'n opleiding 
voor een sociaal beroep boeit in het bijzonder vanwege het verande
ringsproces dat je bij de studenten ziet. In de begintijd waren onze 
studenten -net als ikzelf destijds- veelal 'Höhere Tóchter', meisjes uit 
een gegoed burgerlijk milieu, die door de opleiding -en vooral de 
praktische ervaring en training daarbinnen- geconfronteerd werden 
met totaal andere leefwijzen en problemen dan zij kenden. In dat 
proces van opleiding, waarin natuurlijk kennis en kunde belangrijk 
waren, richtten wij ons niet in de laatste plaats op attitude-verande
ring bij de studenten. 
En dat bleef niet zonder gevolgen; je zag dat ze als mens rijpten aan 
het beroep. Je zag dat ze hun van huis uit meegekregen burgerlijke 
normen in verband met de hulpverlening gingen relativeren en een 
nieuw zicht kregen op mensen en maatschappelijke situaties. Dat 
heb ik, ook later in andere omstandigheden, altijd een van de fasci
nerendste dingen van het opleiden gevonden. 
Zelf had ik in dit opzicht ook grote stappen gemaakt. Mijn eigen 
moeder deed aan liefdadigheid, zij ging metterdaad op huisbezoek 
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met het spreekwoordelijke pannetje soep. 
Het ergste ~as nie~ eens die soep; de begeleidende 'ziekentroost' 
vez:ulde mIJ met dIepe schaamte. In mijn enthousiasme voor het 
ethIsch ver~ntwoord~ cIië~tgerichte gesprek, dat ik later ontdekte, 
heeft deze Jeugdhennnenng ongetwijfeld meegespeeld. 
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OVER CASEWORK. 
U vindt het niet altlïd prettig uitsluitend met methoden geasso
cieerd te worden, maar het valt niet weg te poetsen dat uw boek 'Wat 
is sodal casework?' (1) decennia lang een onverbiddelijke bestseller 
geweest is. Het kreeg 11 drukken. Hoe kon dat boek zo aanslaan? 

Dat is in eerste instantie niet omdat het casework zo aansloeg; de 
idee van methodisch hulpverlenen wekte aanvankelijk veel weer
stand op. Die weerstanden waren ten dele terug te voeren op mis
verstanden over de aard van het casework. Ten dele waren het ook 
weerstanden tegen verandering, want de methode vroeg een hele 
omschakeling op het gebied van gevoelens, houding en handelen. 
In mijn memoires heb ik het aanvankelijke verzet hier te lande tegen 
het casework beschreven. Maar al waren de mensen ertegen, het in
trigeerde hen toch. Als ik het nu een beetje overdreven zeg: ze had
den het gevoel dat er iets nieuws was, een soort geheime kunde bij
na, waarvan ze wilden weten wat die inhield. 
Het boek heeft van '50 tot de jaren '80 de markt gehouden, ruim 
30 jaar. Er is geen enkele druk gelijk, elke keer weer heb ik het bijge
werkt met de nieuwste inzichten van anderen en mijzelf. Ik vind het 
wel eens vervelend wanneer in de huidige tijd uit een van de oudere 
drukken geciteerd wordt. 
Door steeds het boek te actualiseren dwong ik mijzelf tot een inten
sieve manier van bijscholen: ik moest de ontwikkelingen bijhouden 
èn ze ook nog eens zo helder mogelijk onder woorden brengen. 
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Was uw boek ook niet uniek in die zin dat het het enige Nederlandse 
boek was dat de ontwikkeling van het casework meldde? 

Ja, dat is natuurlijk heel gek. Er zijn nog wel een paar andere publi
katies geweest, onder andere van Van Rooy (11), die later hoogleraar 
geworden is aan de juridische faculteit in Groningen; een heel ambi
valent boekje, dat toch eigenlijk geen leermateriaal aanreikte. Mijn 
boek daarentegen was als leerboek bedoeld. Barnhoorn (12), een psy
chiater uit Rotterdam, heeft ook over het social casework geschre
ven. Hij claimde -zoals in die tijd meer psychiaters deden- dat case
work eigenlijk een onderdeel was van de psychiatrie. 
Tegen die opvatting heb ik me steeds hevig verzet in lezingen en 
besprekingen. Casework was iets 'eigenstandigs' van het maatschap
pelijk werk, maar dat was diverse andere disciplines een doorn in het 
oog. Zoals ik gezegd heb in mijn lezing/ artikel over de identiteit van 
het maatschappelijk werk (13): de psychiater claimde het, de psycho
loog claimde het, de socioloog zei: het is toegepaste sociologie. Be
halve dat misplaatste annexatie-pogingen werden gedaan, waren -en 
zijn- er ook veel misvattingen omtrent hetgeen social casework 
inhoudt. 
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Kunt u wat meer over die misvattingen omtrent socia} casework zeg
gen? 

Er zijn meer misvattingen, maar ik noem de twee belangrijkste. De 
eerste is dat social casewqrk één vaste, wel-omlijnde methode is. De 
werkelijkheid is dat social casework begint in 1917 met Mary Rich
mond (14) en sindsdien vele stromingen en vertakkingen kent, die 
telkens nieuwe elementen inbrengen, maar ook telkens op elkaar te
ruggrijpen. 
Er zijn vele 'soorten' casework. In mijn boek Wat is socia} casework? 
had ik aanvankelijk een hoofdstuk De weg en de grenzen; in de laat
ste druk heb ik daarvan gemaakt Wegen en grenzen, want er zijn 
méér wegen aangegeven. 
De tweede misvatting is de aanname dat casework uitsluitend leunt 
op de dynamische psychologie, in het bijzonder de theorieën van 
Freud. Dat geldt zeker niet voor alle auteurs in de traditie van het 
casework, al zijn er natuurlijk invloeden geweest (die zijn in de hele 
maatschappij in gepopulariseerde vorm terug te vinden). Mary 
Richmond baseerde zich niet op de dynamische psychologie, want 
die was toen nog nauwelijks bekend in Amerika. Toen die wel be
kend werd, moest zij er niets van hebben. Zij had zich zowel geo
riënteerd op het terrein van aspecten van medisch onderzoek als op
dat van juridische, begrippen. 'Social diagnosis' hield in dat je syste
matisch naging of de feiten klopten, goed luisterde naar de hulpvra
ger en goed keek, en tenslotte de gegevens met elkaar in een zinvol 
verband bracht. 
Richmond baseerde zich in feite op de behaviouristische ge
zichtspunten van haar tijd: na de sociale diagnose volgde overreding 
(persuasion) tot gedragsverandering. Pas in de jaren '20 en '30 kwam 
de invloed van de psychoanalyse, maar die was toen eigenlijk niet 
zo gek groot. In de eerste editie van Hamilton's classic Theory and 
Practice ofSocia} Case Work (15) uitl940, komt maar twee keer het 
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woord 'unconscious' voor in het register, en één keer het woord 
'transference'. De overdracht werd wel herkend, maar niet gebruikt 
als in de psychoanalyse. Hamilton had ook grote aandacht voor het 
werken met het omgevingsveld. Psychoanalytische noties waren 
nog helemaal niet sterk in die tijd. Daarentegen zijn noties als ac
ceptatie, tolerantie, echtheid, etc., authentieke concepten die het 
casework zelf ontwikkeld heeft. Zelfs voor psychiaters, die de in
vloed van de dynamische psychologie hadden ondergaan, waren de
ze attitudes nieuw, ze namen ze over (4, p.1l8). De beroemde Carl 
Rogers heeft de essentiële concepten uit zijn methode geleend van 
of geleerd van het maatschappelijk werk. Rogers is ook hier te lande 
in bepaalde kring z6 als een goeroe beleefd, dat het taboe was om 
dit hardop te zeggen, zoals ik zelf heb ervaren. 
Maar enkele jaren geleden heeft Rogers in een lezing zijn schat
plichtigheid aan het casework toegegeven (16). 
In Amerika werd in de New York School of Social Work de diagnosti
sche -later psychosociale - theorie van het social casework onderwe
zen; terwijl in de Pennsylvania School in Philadelphia de zogenaam
de functionele theorie werd gedoceerd. 
Deze stromingen werden bekend als de 'diagnostic' of 'psychosocial' 
school en de 'functional school'. Taft en Robinson van de functional 
school baseerden zich niet op Freud, maar op een 'afvallige' van 
Freud: Otto Rank, die de ontwikkeling van de mens gestalte ziet krij
gen in de relatie met betekenisvolle personen. In de functional 
school ging men uit van volstrekt andere dan de psychoanalytische 
opvattingen. Centrale concepten waren: het proces en de timing 
(het proces van de hulpverlening moest duidelijk herkenbare fasen 
- begin, midden, afsluiting - hebben, terwijl de psychosocial school 
meer 'open ended' dacht). De functional school hechtte ook veel 
waarde aan de wil van de cliënt en aan de instellingsfunctie als in
strument van de behandeling. 
De psychosociale richting maakte meer gebruik van enkele psycho-
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analyti~che opvattinge.n va? Freud, in het bijzonder van de ego-psy
chologie maar zeker met UItsluitend. Het al eerder genoemde boek 
van Florence Hollis (6) geeft in de eerste editie vooral ruimte aan 
enige psycho-dynamische gezichtspunten. In de tweede editie 
schenkt Hollis meer aandacht aan het omgevingsveld, terwijl zij en 
co-acteur Woods in de derde editie daarenboven de gezinsbenade
ring integreren in het geheel van hun theoretische uitgangspunten. 
De methode van het social casework is althans in de VS niet eenvor
mig maar veelvormig, niet statisch maar steeds in beweging. Er is 
een duidelijk verschil tussen de gezichtspunten van Hollis en bij
voorbeeld publikaties van Perlman (17a en b). Perlman benadrukte 
sterk het problem-solving aspect en ook het rolbegrip. De casework
auteurs hebben veelal verschillende accenten gelegd. Overton (wer
ken met 'multi-problem-families'), Smalley (van de 'functional 
school' Reid (taakgericht casework), om maar enkele namen te noe
men, legden elk hun eigen accenten. Naast psycho-dynamische zijn 
o?k leertheoretische en co~municatie- en systeemtheoretische ge
zichtspunten opgenomen In het casework. Caseworkers als Satir en 
Scherz ontwikkelden vormen van gezinsbehandeling, waarbij vooral 
de ideeën van Satir buiten het maatschappelijk werk -bij psychiaters 
en psychologen- ingang vonden. 
De verzamelbundel van Roberts en Nee (18) biedt als het ware een 
staalkaart van de veelzijdigheid van het casework tot de jaren '70 
en de ontwikkelingen gaan nog steeds door! ' 
In Amerika leeft veel meer dan hier het besef van continuïteit in 
de verandering. Het social casework presenteert zich nu zus en dan 
zo, het is in beweg.ing. Terwijl hier de neiging bestaat (exclusief) met 
de laatste waarheid te gaan leven, gaat men daar uit van het idee 
dat stromingen die verschillende accenten leggen elkaar niet per de
finitie uitsluiten maar ook kunnen aanvullen. 
Je behoudt wat waardevol is en verweeft het weer in volgende mo
dellen. Wat hier als het laatste nieuws wordt gepresenteerd is niet 
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altijd zó gloednieuw. Gezinsgerichtheid bijvoorbeeld is niet zo'n 
jonge loot aan de stam als sommigen wel denken. Mary Richmond 
besteedde -uiteraard in het raam van de inzichten van haar tijd- al 
veel aandacht aan het gezin, en het eerste vakblad, dat later Social 
Casework ging heten, heette oorspronkelijk The Family. 
Alleen in de jaren dat de dynamische psychologie doorwerkte, was 
er hier en daar sprake van individualisering naar het model van de 
psychoanalyse. Niet dat men met de divan werkte, hoewel bij ons 
de beeldvorming soms zo was. Toen de ASCA in '59 vanwege een 
lustrum de toenmalige minister van Maatschappelijk Werk Marga 
Klompé ontving, verpoosde deze een ogenblik in mijn kamer. Daar 
had ik een bank staan om tussen de middag even te rusten, want 
ik 'was meestal van half 9 tot 6 in touw. Toen ze binnenkwam zei 
ze: '0, u hebt daar die bank. Liggen ze daarop bij u?' Ze was ver
baasd te horen dat ik nu en dan zelf op die bank lag. 

Weliswaar heeft een tijdlang -althans in bepaalde sectoren van het 
maatschappelijk werk, bijvoorbeeld bij de MOB's- het accent sterk 
gelegen op de one-to-one-benadering en vatte de hulpverlening al
lerlei psychoanalytische elementen. Maar dat is later -met de komst 
van de gezinsbehandeling- veranderd. Te sterke benadrukking van 
de psycbologische invalshoek had in de VS al eerder geleid tot een 
tegenbeweging met als motto: 'Bring the social back in social work!' 
Met andere woorden: wees niet eenzijdig psychologisch. Dat ben ik 
geloof ik nooit geweest, ook in mijn publikaties niet. 
't Is geen kwestie van Of-Of maar van èn-èn. Toen systeem- en gezins
benadering opkwamen, werd het weer een dogma dat dat altijd 
moest. Ieder geloof, elke overtuiging heeft de neiging dogmatisch 
te worden, ook in de hulpverlening. Alles gezinsgericht, alles non
directief (soms uitmondend in wat ik in de jaren '50 al noemde: 
'meedeinen met de cliënt tot wederzijdse satisfactie'), alles directief. 
Maar hoe meer ervaring je opdoet, hoe meer je de betrekkelijkheid 
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van alle dogma's gaat zien. 'Soms wel, soms niet', moet het eigenlijk 
zijn. 
Het is belangrijk bekend te zijn met verschillende stromingen/rich
tingen, zodat het mogelijk wordt echt te kiezen uit verschillende be
naderingen. Het hangt, ervan af welke probleemsituatie zich voor
doet, wat de mogelijkheden van de cliënt, de werker en de instelling 
zijn. Mensen moeten in het kader van een opleiding niet alleen le
ren dat er meerdere wegen zijn, maar ze moeten ook gevoelig ge
maakt worden om met dit gegeven om te gaan. 
Dit was wellicht een wat lange verhandeling over misverstanden, 
maar u hebt er zelf naar gevraagd en ik heb de behoefte mijn inzich
ten duidelijk toe te lichten. 
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Als ik u zo hoor is social casework springlevend. Wat ik echter veel 
vaker hoor is dat casework zichzelf overleefd heeft en heeft afge
daan. Kortgeleden hoorde ik een docent zeggen: 'Het social case
work hebben we allang achter ons gelaten!' Wilt u daarop reageren? 

Nou ja, als je geen zin meer hebt om die term te gebruiken, dan is 
dat ieders goed recht natuurlijk. Maar dat je op gedisciplineerde wij
ze vanuit bepaalde gezichtspunten en ethische attitudes metho
disch-technisch je hulpverlening verricht, dat kàn helemaal niet af
gedaan zijn, want dan kun je niet meer van professioneel maat
schappelijk werk spreken. 
Eigenlijk heeft pas het casework, dat hier in 1947/48 ingevoerd is 
(uit het voorafgaande is gebleken dat de ontwikkeling in Amerika al 
veel eerder begon) ons leren luisteren naar de cliënt. Vóór die tijd 
was het zo dat je de cliënt -die overigens toen nog niet zo heette
zeer moralistisch tegemoet trad, raad gaf, en hem voorschreef wat 
hij doen moest, daarbij gebruik makend van overreding. Als de cliënt 
niet deed wat hem aangeraden was, dan was dat zijn schuld en werd 
hem dat verweten. Het ideale beeld was dat van de fikse mw-er, die 
weliswaar werkte vanuit zijn (meestal haar) goede hart, maar die zich 
vooral niet door cliënten moest laten bedotten en die zeggen kon: 
zó is het! Aankondigen van bezoek, dat was fout, want dan konden 
de mensen zich anders voordoen dan ze waren. 
In de pré-tijd werd altijd gezegd: het is belangrijk dat je een goede 
intultie hebt, en verder moet je improviseren en ervaring hebben. 
Ik heb wel eens spottend gezegd: dat is de heilige drieëenheid van 
het helpen. Wat die ervaring betreft, die moest je natuurlijk eerst 
krijgen, nadat je bij een ervaren maatschappelijk werker had afgeke
ken hoe die het deed. Het mocht dan allemaal uit je goeie hart ko
men, in feite ging het erom dat je mensen dingen aan 't verstand 
bracht. Dat gebeurde vaak op een vriendelijk welwillende wijze, 
maar dat nam niet weg dat de praktijk overwegend betuttelend was. 
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Tegenover dit alles stelde het casework elementaire dingen, die ik 
voor het eerst helder gezien heb tijdens mijn eerste studiereis naar 
Amerika (begin' 4 7). Beginnen waar de cliënt is, hem accepteren en 
respecteren, uitgaan van zijn zelfbeschikkingsrecht; dat hele stelsel 
van houdingen dat je zowel ethisch als methodisch uit kunt werken, 
dat was ontzaglijk belàngrijk. 
Daarbij werd de intuïtie niet afgeschreven, maar wel onder discipli
ne van de methode gesteld. Ervaring is natuurlijk nooit weg en er 
moet ook wel eens geïmproviseerd worden, maar in het raam van 
de methode gaat dat alles er toch heel anders uitzien. 

Er was niet (alleen) sprake van uitbreiding van de kennis van de 
maatschappelijk werker; deze inzichten vroegen om een volslagen 
her-oriëntatie, een grondige verandering van houding, denken en 
doen. Toen ik in de jaren '50 in Duitsland kwam, moest echt bij het 
a-boc begonnen worden. Nu, in de jaren '90, zijn we misschien min
der moralistisch en meer democratisch ingesteld dan destijds. Bo
vendien is een aantal elementen uit de dynamische psychologie en 
andere (mens)wetenschappen gemeengoed geworden, maar toch 
denk ik dat ook vandaag nog iedereen die zich in een hulpverle
ningssituatie gaat begeven en zich laat opleiden het a-boc moet le
ren. Zij -of hij- moet leren luisteren naar de cliënt, leren kijken. 
Hij -of zij- moet leren zijn normen niet op te leggen aan de ander. 
Ik denk dat dat nu nog actueel is. Je kunt er andere namen voor vin
den, ik geloof dat er van tijd tot tijd behoefte is aan nieuwe namen. 
Ik las bijvoorbeeld kort geleden een uitstekend boekje over vrouwen
hulpverlening van Lies Schilder (19). Het viel me op dat sommige 
nieuwe begrippen die ze gebruikt in hoge mate samenvallen met 
'oude' begrippen van de auteurs Perlman en Bartlett (20). Dat is ook 
niet zo vreemd, want ik meen dat een aantal essentiële dingen in 
het hulpverleningscontact gewoon blijft. 
Ik hecht niet bijzonder aan de term 'casework', die mag vervangen 
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worden door een anderè. Wel hecht ik aan waar het voor staat, aan 
wat mij vanaf het prille begin intrigeerde: de attitude, het luisteren, 
het accepteren, het tolereren, het individualiseren -dat in theorie bij 
ons zou moeten gebeuren, want het stond in de armenwet van 1912-, 
het zelfbeschikkingsrechtvan de cliënt, het relatie leggen, het 'pro
fessional self, etc. Social casework staat voor gestructureerd en 
gedisciplineerd omgaan met hulpvragers, maar de term is niet hei
lig. Ik zou het toejuichen als men voor deze benaderingswijze een 
adequate en voor ieder aanvaardbare nieuwe aanduiding zou kun
nen vinden. 
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OVER OPLEIDINGSWERK EN PUBLIKATlES. 

U hebt zojuist gezegd dat u altijd een 'opleidingsmens' bent ge
weest. Over opleiding en opleidingsprogramma's hebt u veel gepu
bliceerd, maar u hebt ook feitelijk in Groningen veel gerealiseerd. 

We begonnen in 1943 met niks, in een oud cafeetje daar - en dan 
nog in oorlogstijd. Nadat we uit de ondergedoken toestand 'aan het 
licht gekomen' waren, hadden we binnen een paar jaar "~en stel goe
de docenten. Het was heel boeiend om uit bijna niets iets op te 
bouwen. 
Mijn ervaringen in Amerika, waar ik diverse opleidingen bezocht en 
in stafweken meedraaide, hebben steeds mijn denken over oplei
dingsmethoden en -inhoud geïnspireerd. De methode van lesgeven 
in de beroepsuitoefening aan de hand van casuïstiek, waarmee ik 
in de VS kennismaakte, was voor ons destijds heel nieuw. Het was 
boeiend om daar ook bij ons, samen met anderen, vorm aan te ge
ven. Het werken met rollenspelen in het raam van dit onderricht 
heb ik zelf ontwikkeld (21), hoewel men er ook in de sociale psycho
logie -mede ten behoeve van het groepswerk- mee bezig was. 
Ik werd in de VS doordrongen van het belang van integratie: integra
tie van intellectuele en emotionele aspecten van de leerstof, van 
veldervaringen en theoretisch inzicht, van kennis en kunde ten be
hoeve van het helpen, van beroeps-ethisch denken en de bewerktui
ging van de persoon van de hulpverlener. Ook werd ik er overtuigd 
van het belang van supervisie. 
Zowel lesgeven als superviseren heb ik altijd graag gedaan, maar dat 
was natuurlijk maar een onderdeel van mijn taak. Als leidinggeven
de aan de opleiding was natuurlijk vooral de opbouw en~het verder 
uitbouwen van die opleiding mijn opdracht. 
Goeie docenten aantrekken is één ding, maar hen zover brengen dat 
ze doelgericht een bijdrage leveren binnen een groter geheel (het 
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I beroepsonderwijs, waarin kennis, houding en vaardigheden van de 
beroepsuitoefening -op een zo hoog mogelijk niveau· centraal 
staan), is nog wat anders. Juist het op elkaar afstemmen, dat was dik· 
wijls vreselijk moeilijk. Ik heb al aangegeven dat de sociale weten
schappers vaak dachten dat zij wel wisten wat maatschappelijk werk 
was; dat betekende dan bijvoorbeeld dat zij maatschappelijk werk 
bij de psychologie of bij de sociologie wilden 'inlijven'. Specialisten 
op verschillende wetenschapsgebieden dachten soms dat zij de 
hoofdvakken gaven; het was daarentegen de bedoeling dat zij in hun 
lessen -afgezien van een korte algemene oriêntatie"- datgene boden 
wat relevant was voor de mensen die methoden en casuïstiek onder
wezen. Bij de opbouw van de opleiding heb ik dus steeds geprobeerd 
de beroepsuitoefening centraal te stellen, en heel duidelijk te ma· 
ken dat psychologie, sociologie, etc. -hoe belangrijk ook- hulpvakken 
waren. Ze moesten op de beroepsuitoefening gericht zijn. 
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U hebt u sterk belïverd -blijkt ook uit uw artikelen in 'Tegen de draad 
in' (13) voor de opwaardering van de sociale academie en voor sa
menwerking met de universiteit. In uw tijd hebt u daar dus al een 
en ander van gerealiseerd? 

Ja, daar was ik in de jaren '50 al mee bezig, toen we een samenwer
king aangingen met de sociologische faculteit, die onder leiding 
stond van prof.dr. P.J. Bouman. Later hadden we ook goede contac
ten met de psychiatrie, onder leiding van prof. P. Baan, en met de 
kunstgeschiedenis, onder leiding van prof. H. Schulte Nordholt. Dit 
ten behoeve van de studierichtingen maatschappelijk werk en cul
tureel werk. Helaas is dit alles later weer teniet gedaan, het was ook 
maar een begin. En het hield nog niet de ontwikkeling in van een 
wetenschap van het maatschappelijk of cultureel werk. 
Maar hoewel ik, zoals uit het voorafgaande blijken mag, zeer prak
tisch gericht ben, acht ik een wetenschappelijke achtergrond es
sentieel. 
Abstraheren in meerdere richtingen van wat in de werkelijkheid ge
beurt, deze abstracties toetsen en de resultaten dienstbaar maken 
aan de werkzaamheden op het grondvlak, dat is toch een proces dat 
bij de ontwikkeling van andere 'hu man professions' plaatsgevonden 
heeft- en nog steeds plaatsvindt. Dit alles zou ik graag zien gebeuren 
bij het maatschappelijk werk, en het zou als nevenwerking een bete
re coherentie en consistentie van het beroep kunnen hebben. 
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U hebt ook altijd gevonden dat de opleiding een voortrekkersrol 
moest hebben? 

Ja, een voortrekkersrol en een uitstraling naar de omgeving. 
De opleiding was er in mijn visie niet alleen om mensen op te leiden 
voor het beroep, maar ze was ook verantwoordelijk voor het leveren 
van een bijdrage aan de ontwikkeling van de werkvelden in de stad 
en de regio waar ze gevestigd was. Vanuit dit gezichtspunt hebben 
wij als staf vaak geadviseerd aan bestuursleden van instellingen over 
aanstelling en werkzaamheden van maatschappelijk werkers. 
Fulltime stafleden heb ik altijd geanimeerd om contact te leggen 
met instellingen. Ze zaten ook allemaal in besturen of commissies. 
Een van mijn medewerkers adviseerde bijvoorbeeld de Gemeente
lijke Sociale Dienst regelmatig. 
Eenmaal in de maand hadden we een aula-lezing, die openstond 
voor iedereen -dat werd in de stad bekend gemaakt. Sprekers waren 
soms onze eigen docenten, maar meestal gasten uit het westen van 
het land of uit het buitenland. 
En een keer in het jaar hadden we een studiedag met diverse spre-
kers uit het land over een bepaald onderwerp. Na de lezingen was 
er dan een paneldiscussie; ik heb heel wat panels voorgezeten. Die 
studiedagen trokken belangstellenden uit de regio en uit het hele 
land. Als opleiding hebben we in eigen beheer vele publikaties uitge-
bracht. 
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U hebt anderen totpublikaties aangezet en zelf bijzonder veel gepu
bliceerd, zoals blijkt uit de bibliografie die is opgenomen achterin 
'Sociale actie nu?!; de tekst van uw afscheidsrede in 1970 (22). 
Uit uw eerste publikatie (een bloemlezing van en inleiding op het 
werk van de dichter Jan Luijken) en uit vele citaten in uw 'vak'werk, 
meen ik een liefde voot de letteren te kunnen aflezen. 

Dat klopt, die is er altijd geweest. Vanaf mijn jeugd heb ik heel inten
sief in poëzie en literatuur geleefd. Maar er waren in mijn opvoeding 
en opleiding ook verschillende elementen, die ik misschien zou kun
nen aanduiden als sociale aanzetten. Door enkele min of meer in
grijpende ervaringen werd ik ertoe gebracht mijn keuze voor werk 
met sociale verantwoordelijkheid -met inzetvoor anderen- te doen. 
Ik heb overwegend de pen gehanteerd op mijn vakgebied. Het was 
altijd een uitdaging om wat mij bezig hield zo compact, helder en 
leesbaar mogelijk op papier te zetten. Veel van wat ik schreef over 
uiteenlopende onderwerpen vormde de neerslag van voordrachten 
waarvoor ik gevraagd was of van verzoeken tot bijdrage aan tijd
schriften of publikaties. Daardoor ziet mijn literatuurlijst er wat 
bont uit. Voordrachten en artikelen over onderwerpen als: de case
worker in het gevangeniswezen, de vraag of maatschappelijk werk 
een instellingsberoep is of een vrij beroep kan zijn, het methodisch 
werken met gehandicapten en hun gezinnen, de functie van het 
maatschappelijk werk in een veranderende samenleving en vele an
dere kwamen allemaal tot stand op verzoek. Maar als het ging over 
de plaatsbepaling van het maatschappelijk werk en het beroep - en 
ook over de methoden - nam ik vaak zelf het initiatief. Naast mijn 
meer dan 80 Nederlandse publikaties en artikelen zijn er 8 in het 
Duits en 7 in het Engels verschenen. 
Schrijven is ook een problem-solving proces. En daarbij komt wat 
ik aan het slot van mijn memoires omschrijf als het 'je zin geven'. 
Schrijven is een deel van mijn leven. Ook al waag ik me niet meer 
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aan een grote publikatie en kost het voeren van de pen mij letterlijk 
moeite, ik kan het nog steeds niet helemaal laten. Eerverleden jaar 
publiceerde ik nog een artikel over de ontwikkeling van het maat
schappelijk werk op het platteland in de eerste helft van deze eeuw 
(23). 
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OVER INTERNATIONALE CONTACTEN. 

Als ik het heel generaliserend zeg, klopt het dan dat u in Amerika 
veel inspiratie hebt opgedaan en in Duitsland velen hebt 
geïnspireerd? 

Ja, het eerste is uit het voorafgaande wel duidelijk geworden. Ik ben 
in Amerika gastvrij ontvangen en heb ervaringen mogen opdoen 
binnen verschillende toonaangevende opleidingen en Instellingen. 
Mijn twee grote Amerika-reizen in '47 en '54/'55, naderhand ben 
ik er trouwens ook nog wel geweest, hebben grote invloed op mij 
gehad. Ook heb ik het voorrecht gehad veel van de grote persoonlijk
heden uit het maatschappelijk werk daar te leren kennen. Gordon 
Hamilton, een enig mens, maar eigenlijk heel autoritair. Je hebt 
soms caseworkers die in feite heel autoritair zijn, maar dat door de 
methode proberen af te leren, wat niet altijd helemaal lukt. Florence 
Hollis, een heel kundige vrouw, die veel warmte uitstraalde en bui
tengewoon scherpzinnig was in het analyseren van hulpverle
ningsprocessen. Helen Perlman had niet mijn sympathie, maar ik 
heb uit haar boeken en artikelen veel opgestoken. Virginia Robinson 
heb ik ontmoet, Jessie Taft, Charlotte Towle, Alice Overton; over 
een deel van die ontmoetingen heb ik in mijn memoires verhaald. 
Met Florence Hollis heb ik tot aan haar dood in 1987 toe contact 
gehouden. Ze was collega en vriendin. Wij correspondeerden ook 
over wederzijdse publikaties. 

Dat ik voor het Duitse maatschappelijk werk een inspirator ben ge
weest, klinkt misschien een beetje arrogant, maar in een proef
schrift dat in januari 1990 gepubliceerd is over de geschiedenis van 
de SozialhiIfe van na de 2e wereldoorlog word ik 'eine Wegbereite
rin' genoemd (24). 
In Duitsland heb ik mij na 1950 (voordien was er geen contact met 
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de Duitse opleidingen) hoofdzakelijk beziggehouden met de intro
ductie van methodisch werken -uiteraard in relatie met de 
beroepsethiek- en met de consequenties daarvan voor de opleiding. 
Daar was ik ook voor gevraagd. 
Ik heb wel wat moeten overwinnen en mij moeten oefenen in tole
rantie, want ik zat na de oorlog met zeer negatieve gevoelens over 
Duitsland. Aan de andere kant: ze waren daar zeer leergierig en 
open, ze stonden op het gebied van methodisch werken nog 
volstrekt aan het begin. In tal van Duitse steden (o.a. Hamburg, 
Stuttgart, Ludwigsburg, Berlijn) heb ik seminars en lezingen gehou
den; ik gaf kursussen aan oudere ervaren werkers en aan docenten 
van hogere beroepsopleidingen, en hield tal van voordrachten. Spe
ciaal met Bremen, min of meer een buurstad van Groningen -veel 
dichterbij dan Den Haag- waren er vele contacten. Bij dat alles wer
den later verschillende stafleden van de ASCA betrokken; mevrouw 
dr. L.F. Jens die bij ons docent was heeft onder andere eens een le
zing over de beroepscode gehouden in Berlijn. Ook mevrouw A. ten 
Kate leidde in Bremen in samenwerking met andere stafleden semi
nars. Groepen van onze opleiding zijn vaak op excursie geweest in 
Bremen en omgeving, en omgekeerd hebben wij op onze opleiding 
vaak groepen uit Bremen en vele andere Duitse steden ontvangen. 
Mijn boek Wat is social casework? is in het Duits vertaald onder de 
titel: Die persönliche Hilfe in der Sozialarbeit unserer Zeit. 
Er zijn 4 drukken van verschenen. Nog steeds heb ik contacten met 
vroegere Duitse collega's, die in enkele gevallen ook vrienden gewor
den zijn. 
Mijn internationale contacten bestonden niet alleen uit contacten 
met Amerika en Duitsland. In Zuid-Afrika was ik 6 weken gastdo
cent aan 2 universiteiten, in een tijd vóórdat de apartheid echt 
toesloeg. 
Ik heb veel internationale seminars meegemaakt, soms alleen als 
deelnemer, soms ook als voorzitter van een werkgroep of als inleider. 
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Mijn eerste internationale seminar was in Wenen in 1950. Het pu
bliek op de seminars was meestal zeer gemêleerd, zeer verschillend 
van herkomst en van ontwikkelingsniveau. 
Behalve de seminars had je de tweejaarlijkse conferenties van de In
ternational Association ,of Social Work en die van de International 
Association of Schools of Social Work. Die worden nu los van elkaar 
gehouden, maar waren destijds aan elkaar gekoppeld. Eerst was er 
een grote conferentie met meer dan 2000 mensen, en daarna was 
je 2 of 3 dagen met de 'schools' onder elkaar. 
De grote conferenties verliepen dikwijls moeizaam, vol Babyloni
sche spraakverwarring,. want elk land verstond weer wat anders on
der 'social work'. De een had het over sociale politiek, de ander over 
liefdadigheid. 
Bovendien speelde de politiek een grote rol, zo moest bijvoorbeeld 
elk land -en zeker de jonge landen- een voorzitter voor een werk
groep leveren. Competent of niet. 
Op een keer was ik verslaggeefster van een werkgroep die geleid 
werd door een minister van Social Welfare uit India. Ze leidde het 
gezelschap op een manier die me deed veronderstellen dat ze zo 
haar ambtenaren commandeerde. De groep nam dat niet en be
klaagde zich bij mij: ik moest er wat aan doen. Zo behoedzaam als 
mogelijk was probeerde ik met haar te praten over een democrati
sche vorm van groep slei ding. Zij zegde haar medewerking toe, maar 
de volgende ochtend verscheen ze niet; ze was ziek, luidde het be
richt. Ze is nooit meer komen opdagen; het statusverlies was waar
schijnlijk te groot. En ik mocht het puin van de eerste mislukte ses
sies ruimen. 

De betekenis van de grote conferenties was natuurlijk dat je wist wat 
de belangrijke trends waren in een aantal landen, en verder zat het 
in de onderlinge contacten die je had. Ik heb altijd veel met mensen 
uit andere landen van gedachten gewisseld en nooit tot de Neder-
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landers behoord die bij dergelijke gelegenheden met elkaar op een 
kluitje bleven zitten. 
Daardoor heb ik er toch veel van opgestoken en me -door groepspro
cessen te observeren- ook dikwijls bijzonder geamuseerd. Maar ove
rigens betwijfel ik of het nut van dergelijke conferenties groot was, 
al leek er soms nog heel wat uit te zijn gekomen als je de rapportage 
achteraf las! 
De conferenties van de 'schools' waren altijd heel vakgericht, die 
hadden beslist direct nut en effect. 
De brede, internationale belangstelling heb ik altijd gehad. Zoals ik 
ook in mijn memoires heb gezegd (p.33): mij fascineerde de mense
lijke conditie in de dagelijkse werkelijkheid, hoe de mensen er van 
binnen uitzagen, wat zij dachten en voelden, wat hen bewoog tot 
hun daden. Ook hoe de samenleving met al zijn subculturen en 
spelregels in elkaar zat en functioneerde. Dat geldt nog steeds. Ik 
vind het jammer dat ik niet meer alles volgen kan. Aan de ene kant 
is mijn geheugen niet meer wat het was -het is bij mij altijd zeer sterk 
geweest, dus ik heb niet te klagen, maar het raakt lacuneus-, en aan 
de andere kant is het terrein zo uitgebreid. Vroeger kon je het nog 
overzien, maar dat lukt nu niet meer. 
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SPEL, STRIJDBAARHEID EN SEKSE. 

Ik wil nu kort stilstaan bij drie thema's die toevallig allemaal met een 
s beginnen: spel, strijdbaarheid en sekse. 
Uit uw memoires blijkt uw affiniteit met spel en spelen. Misschien 
dat velen die uw andere geschriften kennen u daar niet direct mee 
zullen associëren. 

Zou ik zo loodzwaar overkomen als sommige Duitse schrijvers mij 
toeschijnen? Ik hoop het niet! 
Spel loopt als een rode draad door mijn leven. Als kinderen speelden 
wij thuis tussen de schuifdeuren, in de jaren '30 ben ik heel sterk 
betrokken geweest bij het lekespel van die tijd en later heb ik me 
met groepen heel enthousiast voor het rollenspel ingezet. In mijn 
Amsterdamse jaren bezocht ik regelmatig de schouwburg. Later 
had ik daar niet zoveel gelegenheid meer toe, maar bij mijn vele 
werkzaamheden in Berlijn heb ik volop genoten van het rijke thea
terleven daar. 
Maar spelen is zoveel meer dan het hier opgesomde. Het is het bele
ven van een zelf gekozen spanning die zich oplost in vreugde en ple
zier. Het is niet alleen in je vrije tijd bezig zijn met muziek of poëzie, 
met het in je vakantie bereiken van de top van een berg die nét iets 
te hoog voor je was - om enkele dingen te noemen die voor mij bij 
het spel behoorden. Het spelen zat bovendien in mijn werk, het zat 
in mijn hele leven en in alle ernst die ik daarbij aan de dag legde. Ik 
kan niet nalaten bij deze opmerking een van de vele uitlatingen van 
Huizinga (Homo ludens) over het spel te citeren, een enigszins para
doxale uitspraak: 'Het begrip spel is als zodanig van hoger orde dan 
dat van ernst. Want ernst tracht spel uit te sluiten, maar spel kan zeer 
wel de ernst in zich omsluiten'. Is dat niet ongelooflijk mooi gezegd? 
Spel is eigenlijk de basis van ernst. 
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In uw afscheidscollege -over sociale actie- zegt u dat u in uw wer
kend leven vaak strijdend -niet zelden alleen- en ook dikwijls verlie
zend bezig geweest bent. Bent u strijdbaar? 

In veel opzichten, ja. De titel van mijn boek Tegen de draad in slaat 
daar ook een beetje op. 
Voorbeelden van mijn strijdbaarheid? Daar hoef ik niet lang naar te 
zoeken. Ik heb mij bijvoorbeeld ingezet voor de (wetenschappelijke) 
status van de sociale academies, die m.i. ondergewaardeerd werden. 
Daarbij kreeg ik in de vergadering van directies vaak te horen van 
mijn collega's, meestal mannen, dat iets geen haalbare kaart was. Ik 
zei altijd: 'Ik leg het hoofd niet in de schoot voordat het hoofd eraf 
is!' Zoals bekend hebben wij die strijd verloren. 
Tegen de koppeling van maatschappelijk werk en evangelisatie heb 
ik me lJok altijd sterk verzet. Daarover heb ik o.a. in de clinch gelegen 
met een destijds bekend hoogleraar in de theologie, die vond dat 
'het Woord' bij de daad moest komen. Ik duidde dat aan als koppel
verkoop, en die term is mij nogal kwalijk genomen. Natuurlijk kan 
het evangelie -net zo goed als bijvoorbeeld een humanistische 
levensbeschouwing- een inspiratiebron zijn voor de hulpverlener, 
maar voor de manier van hulpverlenen dient dat niet uit te maken. 
In het aspect van de Barthiaanse theologie, dat stelt dat sociale hulp
verlening in eerste instantie een seculiere aangelegenheid is en niet 
een uitdrukking van caritas of diaconia (25), kon ik mij goed vinden. 
Zo heb ik me ook verzet tegen het opzetten van een aparte protestant
se beroepsvereniging, waarvoor het Nederlands Christelijk Vakver
bond destijds ijverde. Ik was tegen deze versplintering, en bovendien: 
ik wil niet in een hok, daar kan ik niet tegen! 
Ook met besturen en bestuursleden had ik nu en dan moeite. Zo 
moest ik me te weer stellen toen de voorzitter van ons bestuur vlak 
na de oorlog voor onze opleiding een oud afgedankt evangelisatiege
bouw in de binnenstad op het oog had. Donkere, sombere hokken, 
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hoe ze daar iemand tot het geloof hadden gebracht.. ... maar ja, 't ge
loof kan wonderen verrichten. Ik dacht: als we daar gaan zitten, kijkt 
niemand naar ons om. 'Ja maar, als u zóveel pretenties hebt', was 
de reactie van deze voorzitter, die na een jaar aftrad. 
Later heb ik nog eens ~en bestuursvoorzitter gehad, die altijd me
teen wilde opgeven als de inspecteur boos was of als Den Haag iets 
niet goed vond. Nee, laten we het nog eens proberen! In dat soort 
situaties was omgaan met besturen moeilijk; mijn kennis van 
gesprekstechniek baatte me lang niet altijd. 
U ziet: naar voorbeelden van strijdvaardigheid hoef ik niet te zoe
ken. Zo bestreed ik vele jaren geleden de misvattingen, die de pro
fessoren Van Doorn en De Moor blijkens hun publikaties over het 
maatschappelijk werk hadden. En ook dit jaar kon ik het -ondanks 
mezelf- niet nalaten de handschoen op te nemen tegen Van Doom, 
die in het NRC-Handelsblad het maatschappelijk werk van na de 
oorlog moralisme in de schoenen schoof. Hij kreeg zijn weerwoord 
in de krant, ik het mijne niet - en toen ik hem dat persoonlijk stuur
de, deed hij er het zwijgen toe (26). 
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Nu een vraag naar de rol die uw sekse in uw loopbaan gespeeld 
heeft. Tegenwoordig wordt sterk gepleit voor meer vrouwelijke ma
nagers. Uit uw 'her'story blijkt dat u al snel in managersrollen zat: 
in 1939 werd u adjunct-directrice van de CISCA, vervolgens was u 
vele jaren directrice van de ASCA. 
Daarnaast hebt u tal van andere leidende rollen en bestuursfuncties 
vervuld. Hoe ziet u de rol van de vrouwelijke sekse in uw leven - en 
meer in het algemeen in het maatschappelijk werk? 

Als leidinggevende aan de ASCA heb ik niet echt moeilijkheden on
dervonden. We begonnen met een vrouwelijke staf, de mannen kwa
men er pas later bij. Ik heb wel vaak de rol van 'token nigger' ge
speeld, bij groepen waarop de titel van Hilda Verwey' s boek 'Er moet 
een vrouw in' (27) van toepassing was. Ik werd bijvoorbeeld gevraagd 
voor een lezing, omdat ze dachten dat ik een aardig verhaal had, en 
ook omdat er een vrouw bij moest! dat stond progressief. Toch was 
het in de jaren '50 een hele doorbraak dat ik als vrouw voor een ver
gadering van hervormde predikanten een verhaal hiekl.. En dan ook 
nog een heel kritisch verhaal. In het begin van de jaren '50 zaten 
we in een periode dat het feminisme helemaal uit was. Een aantal 
jaren heb ik aan onze toen nog uitsluitend vrouwelijke studenten 
les gegeven over het thema vrouwen samenleving, een soort socio
logische analyse van de plaats van de vrouw in de maatschappij. 
Toen de mannen op de opleiding kwamen dacht ik: dat moet ge
woon blijven. Maar tot mijn verdriet kon ik het niet meer verkopen, 
terwijl het zeker nog betekenis had kunnen hebben. Ik juichte de 
komst van mannelijke studenten in de opleiding toe, maar het is he
laas scheefgegaan. In het werk namen de mannen al heel snel de 
leidende posities over. De directies van de opleidingen bestonden 
overwegend uit vrouwen, maar het duurde niet lang of er was geen 
vrouw meer te bekennen. En dat terwijl het pionierswerk gedaan 
was door vrouwen, die dikwijls bijzonder veel in hun mars hadden! 
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Beschouwt u zichzelf als feministe? 

!a, dat doe ik, al is het een beladen woord, waardoor je de kans loopt 
m een hoek gezet te worden waar je bepaald niet zit. 
De sociologie leert 0l!s dat elke emancipatiebeweging -grofweg 
ingedeeld- een linkervleugel, een middenvleugel en een rechter
vleugel heeft. Dat is in het feminisme ook zo. Ik onderschrijf lang 
niet alles wat in naam van 'het' feminisme gezegd en gedaan wordt. 
Al die soorten man-vijandelijkheid, daar kan ik me niet in vinden. 
Het seksisme in taalgebruik houdt me vaak bezig. Ik erger me bij
voorbeeld aan de term 'seksueel misbruik'. Daartegenover staat sek
sueel gebruik, en partners gebruiken elkaar toch niet I Onvoorstel
baar vind ik dat ik vandaag de dag nog in de krant tegenkom: 'zij 
schonk hem twee kinderen'; alsof ouders niet samen een kind ma
kenl Ik ~~sch?u.w mezelf als feministe, omdat ik vind dat er een gro
te ongelIJkheId IS, nog steeds, op allerlei punten. De hele geschiede
nis is zo masculien overheerst geweest dat je in 10 of 20 jaar het zelf
beeld van de vrouwen het beeld in de maatschappij niet verandert. 
Laat staan de reêle situaties. Daarbij komt dat man en vrouw allebei 
een aandeel moeten hebben in dit proces van verandering en dat 
is verschrikkelijk moeilijk. 
Ook de kerken hebben eraan meegewerkt om de vrouw op haar 
plaats te houden. Het boek van de christelijke godsdienst is nu een
maal in een patriarchale tijd geschreven en draagt daar voluit de spo
ren van. En die sporen hebben doorgewerkt in het denken en voelen 
van talloze generaties. Ook al wordt ergens een vrouw in het ambt 
aangesteld, dan wil dat niet zeggen dat de diepere gevoelens over 
vrouwen als minderwaardig en schuldig in de samenleving, en over 
vrouwen als verleidsters verdwenen zijn. 
In mijn gepensioneerde leven ben ik onder meer betrokken geweest 
bij een kleine werkgroep die zich bezighield met feministische 
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theologie. De groep legde de vinger op masculinisme en seksisme 
in liturgie en liederen, en stimuleerde de publikatie van twee bun
dels met door vrouwen geschreven liederen. Ook organiseert men 
nu al tien jaar in Groningen (kerk)diensten in een feministisch 
perspectief. Feministisch theologische diensten zijn veel speelser 
en lichtvoetiger dan de traditionele kerkdiensten. Voor mij is hier 
sprake van een voortzetting van mijn liefde tot het spel. Wat in mijn 
jeugd begon tussen de schuifdeuren, beleef ik nu op een heel ande
re wijze in deze vorm van bijeen zijn. 
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OVER HET MAATSCHAPPELIJK WERK NU. 

Tens~otte terug naar het maatschappelijk werk. U bent in 1970 ge
pensIOneerd, maar daarna nog wel enige lessen en supervisies blij
ven geven en u hebt zitting gehad in diverse besturen. Hoe kijkt u 
aan tegen de ontwikkelingen in het maatschappelijk werk van 1970 
tot heden, en hoe ziet u de toekomst? 

Ik wil daar alleen met de grootste terughoudendheid wat over zeg
gen, want ik sta aan zekere zin aan de kant. Ook wil ik niet bitter 
zijn over wat destijds gebeurd is, al wil ik mijn teleurstelling over de 
loop der dingen niet verhelen. In de tweede helft van de jaren '60 
waren de bij ons opgeleide mensen erg gezocht. Ze waren uitste
kend geschoold, theoretisch en praktisch, ze konden goed met cliën
ten omgaan en met andere disciplines samenwerken. In wat ze de
den demonstreerden ze dat maatschappelijk werk iets was dat inder
daad iets te bieden had. In de jaren '70 was het maatschappelijk 
werk nagenoeg uit. De maatschappij en de structuren moesten ver
anderen, maatschappelijk werk was het aanpassen van mensen en 
'fri~melen in de mar~~'. Net of er geen echtscheidingen meer zijn 
als Je de maatschappIj verandert! Het was zo kortzichtig, maar het 
was een stroom die niet tegen te houden was. Het waren maatschap
pelijke ontwikkelingen waar het beroep een hoge tol voor betaald 
heeft door de lage status die het op het ogenblik heeft. 
Ook het ik-tijdperk heeft bijgedragen aan de beschadiging van het 
maatschappelijk werk. Het ging ineens alleen nog maar om wat de 
werker als persoon te bieden had. Kennis, kunde, methoden, tech
nieken? Allemaal niet meer belangrijkl 
Zelf had ik nog een deel van de caritas-periode uit de jaren '30 mee
gemaakt en nu kreeg ik in de jaren '70 weer te horen: het gaat om 
het goeie hart, hè, als je jezelf maar inzet .... 
Van het goeie hart geen kwaad woord, zonder dàt kun je niet met 
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mensen omgaan, maar het is niet genoeg. Bovendien liep het er na
tuurlijk op uit dat je toch wel een beetje twijfelachtig over je hart 
was en daar dus vreselijk over moest gaan delibereren. En niemand 
mocht zich meer deskundig noemen, dat hoorde ook bij de 'funda
mentele democratie' van die tijd. Er waren docenten die tegen de 
studenten zeiden: ik weet eigenlijk niks meer dan jij. Ik dacht toen: 
je moet je schamen, want dan verdien je je salaris niet! Dit alles 
heeft het beroep zeer geschaad, en ik hoop dat het in de toekomst 
nog zal lukken het weer goed te krijgen. 

Ik hoor dat er weer meer belangstelling komt voor methodisch wer
ken, voor beroepsethiek, voor kwaliteitseisen en bijscholing, en dat 
stemt hoopvol. Het is een goede ontwikkeling dat de LVMW zich 
vorig jaar weer losgemaakt heeft van de NOW, dat is in mijn ogen 
de terugkeer van een dwaling. 
Jammer dat de organisatiegraad van maatschappelijk werkers zo laag 
is, de Vereniging kan geen vuist maken, en het is tot nu toe een te 
kleine winkel gebleven. Het Beroepsprofiel -hoewel ik daar op on
derdelen kritiek op heb- is zeker een vooruitgang, en de ontwikkelin
gen in de opleidingen -die naar ik verneem weer duidelijke eindter
men stellen-lijken mij stappen in de goede richting. Samenwerking 
tussen hogescholen en universiteiten zit in de pen, en het zal duide
lijk zijn dat ook dat bij mijn denkbeelden aansluit. Daarbij moet er 
dan wel voor gewaakt worden dat het beroeps eigene behouden 
blijft. In Duitsland is mij gebleken dat voor de Fachhochschulen, 
die onderdeel zijn van de universiteiten, identiteitsverlies dreigt of 
al werkelijkheid is. 
Het is nodig dat de achterstand in methodiekontwikkeling wordt in
gelopen en dat er in alle richtingen onderzoek wordt opgezet. Het 
is nodig dat de maatschappelijk werker weer zelfbewust wordt en 
weet wat zij ofhij te bieden heeft, na zelf jarenlang met de Blokkers 
en de Komrij's te hebben meegehuild - of daar althans niets tegen-
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over te hebben gesteld. 
Als de MarieKamphuis-leerstoel -nog in of na mijn tijd- aan die 
noodzakelijke ontwikkelingen iets zou kunnen bijdragen, dan zou 
ik daar zeer gelukkig mee zijn. Het maatschappelijk werk leidt een 
bedreigd bestaan, maar de samenleving kan niet zonder deze hulp
verleners en het is aan hen om dit door een humaan en deskundig 
dienstbetoon duidelijk en ondubbelzinnig aan te tonen. 

Op basis van gesprekken in de zomer van 1990 

Nel Jagt 
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Over de auteur 

Nel Jagt besloot haar basisopleiding maatschappelijk werk in 1967. 
Na een aantal jaren praktijkervaring in verschillende sectoren van 
het maatschappelijk werk volgde ze de Voortgezette Opleiding en 
weer enige jaren later de Supervisorenopleiding (toen nog met een 
opleidingsduur van resp. 2 en 1 jaar). Momenteel is zij werkzaam als 
docent aan de HBO-MW van de Hogeschool Haarlem, sector Sosa. 
In dat kader ontwikkelde ze verschillende onderwijsprogramma's op 
het gebied van hulpverlening. Ze publiceerde met Noëlle Leufkens 
e.a. Supervisie: praktisch gezien, kritisch bekeken (1983), gevolgd 
door diverse artikelen over supervisie aan (in het bijzonder) maat
schappelijk werkers in opleiding, en met Lou Jagt Taakgerichte 
hulpverlening in het maatschappelijk werk (1990). 
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van de Marie 
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Uit de statuten van 

Artikel 2. 
1. De Stichting heeft van wetenschappelijk 

onderwijs en werk. Daarbij 
staat centraal de van de kenmerken 
van dit beroep, van de maat-
schappelijk werk methoden van hulpverlening en het onderwijs 
aangaande het werken met de resultaten hiervan. In het bijzon
der door het vestigen en in stand houden van een bijzondere 
leerstoel in het maatschappelijk werk. 

2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 
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- het verwerven van financiêle middelen ten behoeve van het on
derwijs en het onderzoek op het gebied van het maatschappelijk 
werk; 

- de benoeming, overeenkomstig de procedures vastgelegd in het 
artikel 16 van deze statuten genoemde Reglement, van een bij
zonder hoogleraar in het maatschappelijk werk aan de Univer
siteit; 

- Het door deze bijzondere hoogleraar doen verzorgen van onder
wijs in theorie en praktijk van het maatschappelijk werk en later, 
wanneer gebleken is, dat er van de zijde van de studenten vol
doende belangstelling voor dit vakgebied bestaat, het verzorgen 
van een keuzevak; 

- het bevorderen van faciliteiten voor onderwijs en onderzoek; 

- het bevorderen van samenwerkingsverbanden met onderzoe
kinstituten in en buiten Nederland en van het deelnemen aan 
studiecommissies; 

- het zo mogelijk bijdragen in de kosten van publikaties, boeken 
en tijdschriften, die haar doelstelling kunnen bevorderen; 

- het bijdragen aan casu quo het stimuleren van activiteiten op 
het terrein van het maatschappelijk werk, waaronder begrepen 
het leveren van een bijdrage tot casu quo van een archief en do
cumentatie-voorziening. 
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