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NIEUWSBRIEF Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk 
        Nummer 6 – januari 2011          Redactie: maarten.vanderlinde@hu.nl  
 

Doel van de Nieuwsbrief 
Bekend maken van de Canon Sociaal Werk, boeken, artikelen, lessen, colleges, 

symposia, presentaties en andere middelen om te bevorderen dat historisch 

besef, kennis en inzicht een erkende plaats krijgen in het curriculum van de 

opleidingen Social Work, in het sociale werkveld en in het beleid. Het historische 

geheugen heroveren, in het onderwijs, in de sociale sector, in het overheidsbeleid.  

Daarom: ervaringen, kennis en ideeën delen.  

MOTTO: ‘Kijken in de spiegel van het verleden’ (Marie Kamphuis, 1986, pionier maatschappelijk werk).  

Eerdere nieuwsbrieven te vinden op: http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/onderwijs.php  

 

Inhoud van dit nummer 
- Studiemiddag ‘WIE BETAALDE DE SOCIALE ZORG IN VROEGER EEUWEN?’    1  

- Sprekers op de studiemiddag / Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis   2-3 

- de Canon Sociaal werk bij MWD op Hogeschool InHolland, Alkmaar      3 

- Canon History of Social Work / Deelcanons in voorbereiding      4 

- Vier nieuwe maatschappelijk aandeelhouders /Groei bezoekersaantallen in 2010   4-5 

- In memoriam Paul Beugels 1935-2010  /  Pulicaties       6-7 

 

UITNODIGING STUDIEMIDDAG DINSDAGMIDDAG 5 APRIL 2011 

‘Wie betaalde de sociale zorg in vroeger eeuwen?’ 
 

Met de Wmo wordt ingezet op eigen initiatief van familie, buren, vrijwilligers en het lokale beleid. Ook 

historici stellen mede als gevolg van deze actualiteit nieuwe vragen in het onderzoek. Vragen als: hoe zag 

het er in de sociale hulpverlening / sociale voorzieningen uit in de tijd van het veel geroemde burgerschap 

en de stedelijke sociale voorzieningen van de Republiek en het Nederland van de negentiende eeuw? Wat 

deden familie en buren, diaconieën en fondsen, particulieren en stedelijke overheden? En waar kwam 

het geld vandaan? Bij deze laatste vraag haakt de studiemiddag aan.  

 

We zijn op deze vijfde studiemiddag te gast op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

(IISG); de sprekers zijn hier als onderzoeker werkzaam. Adres: Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, Tel. 

O20 6685866. www.iisg.nl. Routebeschrijving:  http://www.iisg.nl/addressnl.php#route  

 

Programma: 
13.00 – 14.00 rondleiding door het IISG door Aukje Lettinga. Verzamelen in de hal.  
14.00  Inloop studiemiddag in de Posthumuszaal. 

14.15 Welkomstwoord door Jos van der Lans. 

14.18 Inleiding, Lex Heerma van Voss  
14.25 Geven voor de sociale zorg in de Gouden Eeuw:  

- Collectes, Danielle Teeuwen  

- Testamenten, Elise van Nederveen Meerkerk  

- Hofjes, Henk Looijesteijn 
15.10 Pauze  
15.15 Geven na de Gouden Eeuw, Marco van Leeuwen. 
16.00 Discussie 
 16.30 Einde/napraten 

 

Kosten: De studiemiddag wordt u aangeboden door de redactie van de Canon Sociaal Werk 

 

Aanmelding: via e-mail naar maarten.vanderlinde@hu.nl, met vermelding van (naar keuze):   

* rondleiding + studiemiddag  /  * alleen studiemiddag.  
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SPREKERS OP DE STUDIEMIDDAG 
 

Op deze studiemiddag ontmoeten mensen uit het netwerk GSW – veelal actief in uitvoerend, 

beleidsmatig en adviserend sociaal werk anno 2011 – onderzoekers van de geschiedenis van dezelfde 

terreinen. Hiermee probeert het netwerk uitwisseling van kennis en historisch besef te bevorderen.  

De sprekers zijn, van links naar rechts: 
 

Aukje Lettinga (1980) studeerde geschiedenis in Leiden en is sinds 2009 pr & communicatiemedewerker 

van het IISG. Zij verzorgt de rondleiding. 
 

Lex Heerma van Voss (1955) promoveerde in 1991 op Kosten van arbeidstijdverkorting : de achturendag in 

de jaren twintig. Op het IISG is hij adjunct-directeur voor het wetenschappelijk onderzoek. Hij werkte mee 

aan tal van onderzoeken en projecten. Sinds 2002 is hij bijzonder hoogleraar in Utrecht voor ‘Sociaal-

economische geschiedenis sinds 1870, in het bijzonder de geschiedenis van arbeid en 

arbeidsverhoudingen’. Zijn oratie Why is there no Socialism in the Netherlands? De Nederlandse 

arbeidersklasse in de twintigste eeuw is hier te lezen. Sinds begin 2010 is hij ook directeur wetenschappelijk 

onderzoek at Stichting Instituut Gak. Zie verder: http://www.iisg.nl/staff/lhv.php  
 

Daniëlle Teeuwen (1985) studeerde in 2007 in Utrecht af met haar masterscriptie ‘Vande groote swaricheyt 

den armen deser Stadt’. De reorganisatie van de armenzorg in Utrecht in comparatief perspectief, 1580-

1674. (te lezen via http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2007-0809-200450/Scriptie.doc . Na 

haar studie werkte zij o.a. een tijdje als taalcoach in het project InGesprek van Vluchtelingenwerk Midden 

Nederland. Sinds een half jaar onderzoekt zij op het IISG binnen het project Giving in the Golden Age 

kleinschalige giften, vooral kerkcollectes, deur-aan-deur- en straatcollectes met als vragen: wie gaven er, 

hoeveel gaven zij en met welke motieven? 

Zie verder: http://www.iisg.nl/staff/dte.php  
 

Elise van Nederveen Meerkerk (1975) promoveerde in 2007 op De draad in eigen handen. Vrouwen en 

loonarbeid in de Nederlandse textielnijverheid 1581-1810. Naast ander onderzoek werkte zij mee aan de 

interessante bundel Serving the Urban Community - The Rise of Public Facilities in the Low Countries (2009) 

over de belangrijke rol van stedelijke overheden in het organiseren van publieke voorzieningen op het 

gebied van infrastructuur, rechtspraak en sociale zorg. In het project Giving in the Golden Age onderzoekt 

zij welke mensen gaven aan liefdadige doelen, hoeveel zij gaven en wat daarvoor hun beweegredenen 

waren. Daarbij onderzoekt zij vooral testamenten. Zie verder: http://www.iisg.nl/staff/enm.php  
 

Henk Looijestein (1973) promoveerde in 2009 op Born to the Common Welfare'. Pieter Plockhoy's Quest for 

a Christian Life (c.1620-1664). Hij werkte mee aan onderzoekprojecten op het gebied van sociale en 

culturele gescheidenis; op dit moment is dat het project Giving in the Golden Age, waarin hij onderzoek 

doet naar het stichten van hofjes door particuliere weldoeners. http://www.iisg.nl/staff/hlo.php 

 Hij is coördinator van de internationale conferentie op 7-9 september a.s. in Haarlem: Almshouses in 

Europe. (Godshuizen, Godskameren, hofjes, vrijwoningen ), voorloper van de sociale huisvesting.  

http://www.iisg.nl/research/almshouses-europe.php  
 

Marco van Leeuwen (1958) promoveerde in 1992 op Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-1850. Armenzorg als 

beheersings- en overlevingsstrategie. Sindsdien heeft hij een reeks publicaties op zijn naam staan over de 

geschiedenis van de liefdadigheid na de middeleeuwen en geldt als de specialist op dit (zeer brede) gebied. 

Naast zijn onderzoek op het IISG werkt hij als hoogleraar Historische Sociologie aan de Universiteit Utrecht. 

http://www.iisg.nl/staff/mle.php  
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HET INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS 
 

We zijn op 5 april te gast op het befaamde Internationaal 

Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Walhalla van de 

sociale geschiedenis, omdat hier sociale geschiedenis-schatten 

worden bewaard, afkomstig van honderden organisaties, 

personen, bewegingen, partijen en clubjes die in hun tijd 

opzienbarend sociaal actief zijn geweest en gestreden hebben 

tegen sociaal en politiek onrecht. En dat uit de hele wereld.  

Voor het papieren erfgoed van Wereldverbeteraars (voor het 

IISG een geuzennaam) wordt hier goed gezorgd.  

 

Het IISG ontstond in 1935 toen, na de machtsgreep van Hitler, veel documenten en archieven van 

oppositionele bewegingen verloren dreigden te gaan. Belangrijke archieven die in de beginjaren in 

veiligheid werden gebracht in Amsterdam zijn: het archief van de Duitse socialistische beweging (met de 

manuscripten van Marx en Engels), de door Stalin bedreigde archieven van revolutionairen en de door 

Franco bedreigde Spaanse vakbondsarchieven. 

Na WOII bleef het IISG succesvol verzamelen. Behalve Nederlandse emancipatorische bewegingen als Provo 

en internationaal opererende bewegingen als Greenpeace en Amnesty International, vonden bedreigde 

archieven van organisaties en personen uit landen als Turkije, Iran, Birma en Indonesië een veilig onderdak 

bij het Instituut. 

 

Deze week – tot 30 januari –  is de 

tentoonstelling Wereldverbeteraars!  

nog te zien.  

Wie dat niet haalt, kan het 2-minuten 

filmpje bekijken: 

http://nos.nl/video/193746-

tentoonstelling-topstukken-iisg.html  

 

Wie meer tijd heeft, kan de 

tentoonstelling online bekijken: 

http://www.iisg.nl/rebels/nl  
 

 

 

DE CANON SOCIAAL WERK BIJ MWD, INHOLLAND ALKMAAR 
 

Ineke Wagenaar, docent bij de opleiding MWD van Hogeschool InHolland in Alkmaar schreef, naar 

aanleiding van een stafbijeenkomst op 13 december 2010 over de Canon Sociaal Werk, hoe in de opleiding 

gebruik wordt gemaakt van de canon: 

 

“In periode vier gaan twee collega's en ik weer aan de slag met de canon. Tweedejaars studenten 

krijgen de opdracht om een opstel te schrijven over een van de pioniers waar zij zich door 

aangesproken voelen, waarom dit zo is en wat deze vrouw voor hen zou kunnen betekenen in hun 

specifieke beroepspraktijk. Ik vind het belangrijk dat ze de daarbij maatschappelijke 

omstandigheden beschrijven waarin zij hun pionier in die tijd plaatsen en zich afvragen of er 

overeenkomsten zijn met de tijd van nu. Vervolgens verwerken ze dit in een presentatie welke een 

onderdeel is van een beroepsprofiel die ze van zichzelf gaan maken.  

Ik vind dit ontzettend leuk om te doen, maar heb gemerkt dat de voltijd studenten daar veel moeite 

mee hebben; veel studenten hebben niet of nauwelijks geschiedenis gehad en ze vragen zich af wat 

dit met hun toekomstige werk te maken heeft. Ik ondervond het afgelopen jaar veel weerstand. 

Toch gaven de meesten na de presentatie aan dat het een inspirerende zoektocht was.” 
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DEELCANONS IN VOORBEREIDING 
 

Voor drie deelcanons zijn intussen concept-versies ontworpen: 

- Geschiedenis van mensen met een verstandelijke beperking. 

- Geschiedenis van de Vrouwenhulpverlening. 

- Geschiedenis van de Jeugdzorg. 

 

CANON HISTORY OF SOCIAL WORK 
 

Canonredacteur Jan Steyaert werkt gestaag verder aan de Engelstalige canon History of Social Work. Er 

staan nu zestien vensters online. De eerste reacties uit diverse landen zijn lovend.  

Neem een kijkje: http://www.historyofsocialwork.org/  

 

MAATSCHAPPELIJK AANDEELHOUDERS VAN DE CANON 
 

Vier nieuwe aandeelhouders (totaal nu: 38) 
In de afgelopen maanden hebben zich vier nieuwe aandeelhouders gemeld: 

- Instituut voor Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam. 

- IrisZorg. Trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling. 

- HVO-Querido. Opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten in Amsterdam. 

HVO-Querido heeft als een van de weinige instellingen een zeldzaam mooie Geschiedenis 

site: http://www.hvoquerido.nl/geschiedenis00.html  

- Zienn, organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe. 

- Hogeschool Zuyd, Faculteit Sociale Studies 

 

Continuïteit en kwaliteit 
Maatschappelijk aandeelhouders nemen naar keuze een aandeel dat qua duur varieert van één tot vijf jaar. 

Dat kost tussen de 750 (één jaar) en 2250 euro (vijf jaar). Een langer aandeelhouderschap is dus relatief 

goedkoper, maar voor de redactie wel van grotere waarde met het oog op de continuïteit en kwaliteit van 

de Canon. De meeste ontvangers van deze Nieuwsbrief werken op een instelling die intussen 

maatschappelijk aandeelhouder is of daarvoor is uitgenodigd. Informeer eens bij uw directie of deze er al 

mee heeft ingestemd. 

Inmiddels prijkt het logo van de aandeelhouders op ons digitale portaal: http://www.canonsociaalwerk.eu/  

Geef ons door als wij uw organisatie kunnen benaderen voor een aandeelhouderschap: info@josvdlans.nl  
 

Alle maatschappelijk aandeelhouders op een rij: 

Opleidingen (vooralsnog alleen HBO): 

1. Fontys Hogeschool Sociale Studies Eindhoven. 

2. Haagse Hogeschool, Academie voor Sociale Professies. 

3. Karel de Grote Hogeschool Antwerpen. 

4. Vlaamse Vereniging van Hogescholen. 

5. Hogeschool Utrecht, Instituut voor Social Work. 

6. Hogeschool Arnhem Nijmegen, Instituut voor Sociale Studies. 

7. Hogeschool van Amsterdam, domein Maatschappij en Recht. 

8. Hanze Hogeschool Groningen, Academie voor Sociale Opleidingen. 

9. Hogeschool Leiden, Instituut voor Social Work. 

10. Saxion Hogeschool Enschede, School of Social Work. 

11. Avans Hogeschool Breda/Den Bosch, Academie voor Sociale Studies. 

12. Hogeschool InHolland, lectoraat Maatschappelijk Werk. 

13. Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Sociale Opleidingen. 

14. Hogeshool Zuyd, Faculteit Sociale Studies. 
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Beroepsvereniging 

1. NVMW, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk. 

Onderzoek en advies 

1. Movisie. Kennis en Advies voor maatschappelijke ontwikkeling. 

2. NJI, Nederlands Jeugd Instituut. 

3. VJI, Verweij-Jonker Instituut. 

4. De Beuk Organisatieadvies. 

Breed Sociaal Werk: 

1. Verdiwel, Vereniging van directeuren van lokale welzijnsinstellingen. 

2. VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. 

3. CMO Net, Provinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 

4. MO Groep, Werkgevers Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 

5. Federatie Opvang. 

6. Reclassering Nederland. 

7. IrisZorg. Trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling. 

8. HVO-Querido. Opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten in Amsterdam. 

9. Zienn, organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe. 

Media: 

1. Alert. Het tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek in Vlaanderen. 

2. TSS. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. 

3. Uitgeverij SWP, Amsterdam. 

4. Zorg & Welzijn Magazine. 

Overheid 

1. Commissie Cultureel Verdrag Nederland-Vlaanderen. 

2. VWS, Nederlands ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

3. WVG, Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

4. KING, Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten. 

5. LCGW, Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid. 

6. Divosa, Vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale voorzieningen. 
 

40% GROEI IN 2010 – BIJNA 100.000 BEZOEKEN AAN DE CANON 
Bijna 100.000 bezoeken in 2010; in oktober 2010 recordaantal van 9.100 unieke bezoekers. 
Vergeleken met 2009 een groei van ruim 40%. 

In 2011 zet de groei door: t/m 26 januari 2011 zijn er al 13.434 bezoeken van 11.107 unieke bezoekers. 

Dit nieuwe record is te verklaren door de enorme belangstelling voor Brandon en Jolanda Venena met bijna 

7.000 bezoeken tussen 18-22 januari; Jos van der Lans  schreef op 19 januari een nieuw venster ‘1988 

Jolanda Venema. Herhaalde onmacht’ dat dus massaal werd bekeken. 
http://www.canonsociaalwerk.eu/uit/details.php?id=13  

 

Bezoeken 2008 2009 2010  groei percentage 2010    

      09>10 2009>2010 Unieke bezoekers 

Januari:     2.046 3.837  7.806  3.969 + 103,4 % 5.909  

Februari   1.804 3.806 6.019  2.213 +  58,1 % 4.633 

Maart       2.460 4.936 7.086  2.150 +  43,5 % 4.934 

April   2.574 5.205 7.174  1.869 + 35,9 % 4.823 

Mei   3.060 4.766 7.694  2.928 + 59,3 % 5.787 

Juni     3.536 4.542 7.216  2.674 + 58,4 % 5.448 

Juli                2.144 2.850 4.266  1.416 + 49,6 % 3.102 

Augustus      2.035 3.503 5.131  1.628 + 46,4 % 3.853 

September  3.320 7.613 9.372  1.759 + 23,1 % 7.106 

Oktober        4.128 9.930 12.812  2.882 + 29,0 % 9.100 record! 

November   4.394 9.432 12.194  2.762 + 29,2 % 9.085 

December   3.178 6.139 7.405  1.266 + 20,6 % 5.474 

Totaal  34.679 66.559 94.175  27.616 + 41,4 % 5.771 gemiddeld/maand 
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In MEMORIAM PAUL BEUGELS (1935-2010) 

Bestuurder op het terrein van cultuur en welzijn 
 

Op 20 december 2010 is onverwacht op de leeftijd van 75 jaar Paul 

Beugels overleden in zijn woonplaats Amersfoort. Hij heeft als adviseur 

en bestuurder tal van richtinggevende functies uitgeoefend op het 

gebied van cultuur, welzijnsbeleid, media en onderwijs. Zijn grote liefde 

was de Nederlandse taal in Nederland en Vlaanderen. Tot zijn overlijden 

was hij voorzitter van het Nederlands-Vlaams Comité Buitenlands 

Cultureel Beleid.  

De foto is uit 1994 toen hij het Willem Banning Symposium  ‘Modern 

Paternalisme?’opende. 

Paul Beugels was directeur van de Nederlandse Stichting voor 

Kunstzinnige Vorming in Amersfoort (1969-1981), een creatieve club van 

mensen met vernieuwingsideeën over kunstzinnige vorming binnen en 

buiten het onderwijs. Tijdens het kabinet-Den Uyl (1973-1977) was hij 

parttime-adviseur van minister van CRM Harry van Doorn. Hij was samen 

met o.a. Bram Peper, Rob Hajer en Paul Kuypers lid en rapporteur van de 

Commissie Knelpunten Harmonisatie Welzijn die in 1974 de befaamde Knelpunten-nota produceerde. Deze 

commissie legde de vinger op de verkokering van welzijnsinstellingen, het gebrek aan betrokkenheid van 

overheid en burgers en bepleitte decentralisatie van het welzijnsbeleid en welzijnswetgeving. 

    In de loop der jaren vervulde Beugels tientallen bestuurslidmaatschappen, uitsluitend in de culturele 

sector. Als vertegenwoordiger van de culturele en maatschappelijke organisaties was hij zeven jaar 

bestuurder van de Nederlandse Omroep Stichting. Tot zijn grote spijt maakte minister Brinkman in 1988 

met de nieuwe Mediawet een einde aan de invloed van de maatschappelijke organisaties. Beugels vestigde 

zich als zelfstandig adviseur. Samen met Philip Idenburg en Anton Zijderveld ontwikkelde hij in de tweede 

helft van de jaren tachtig in Rotterdam het concept Sociale Vernieuwing: doorbreken van de verkokering 

van de gemeentelijke diensten, bevorderen van de participatie van de burgers bij het vormgeven aan 

welzijn in een leefbare stad, introductie van het wijkgericht werken. 

Paul Beugels gaf van 1991 tot 1996 als voorzitter van het CvB leiding aan Hogeschool De Horst. Hij werd 

gevraagd omdat hij in staat werd geacht De Horst door een moeilijke periode te loodsen. Geen sinecure in 

het post-Piet Reckman tijdperk. Hij introduceerde nieuwe bestuurlijke verhoudingen, voerde een 

ingrijpende reorganisatie door en verdedigde overtuigend het bestaansrecht van de kleinschalige 

hogeschool. Door toedoen van Beugels manifesteerde De Horst zich opnieuw zelfverzekerd, o.a. als lid van 

de Dutch Quality Schools. De Horst voerde vanaf 1996 jarenlang de Top Drie aan van best beoordeelde 

hogescholen. Bij de jaarlijkse Willem Banning Symposia en andere debatten haalde hij bekende 

intellectuelen (Philip Idenburg, Hans Adriaansens, Anton Zijderveld, Tamara Benima), politici (Dick Wolfson, 

Ed van Thijn, ) en werkveldexperts (Paul Kuypers, Sjef Czysewski) naar De Horst.  

 

Paul Beugels groeide op in een groot katholiek gezin in het Limburgse kerkdorp Oirsbeek. Zijn vader had 

een bouwbedrijf dat gespecialiseerd was in het bouwen van rooms-katholieke kerken. Vader Beugels was 

met zijn gezin aangesloten bij de R.K. Bond van Grote Gezinnen. Het gezin was wat betreft geloof, 

gezinsleven, school, clubs en werk geheel en al onderdeel van de katholieke zuil die na de Tweede 

Wereldoorlog een bloeiperiode doormaakte.  

   Paul vond de wijze waarop de rooms-katholieke kerk het sociale en culturele klimaat overwoekerde 

benauwend en trok na de middelbare school (HBS-A) naar Nijmegen. Hij studeerde in Nijmegen en 

Amsterdam kunstgeschiedenis en wijsbegeerte. Hij sjeesde omdat hij meer voelde voor de politieke 

journalistiek. In 1955 ging hij aan de slag op de parlementaire redactie van de Volkskrant. Na drie jaar 

stapte hij over naar kunstredactie, waar hij tot 1969 werkte. 

   Als journalist en redacteur belandde Beugels in Amsterdam waar hij volop aan de culturele evenementen 

en bewegingen van de jaren zestig deelnam. ‘Participerende journalistiek’ werd zijn stiel. Hij schreef over 

de revolte in de cultuur, toneel, muziek en beeldende kunst, maar nam er ook zelf aan deel (bezetting van 
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de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum, Aktie Tomaat). Binnen de kunstredactie leidde dit tot conflicten 

met oudere redacteuren zoals Gabriël Smit en Godfried Bomans. 

  Paul Beugels behoorde tot de sociaal-progressieve vleugel van de KVP en bleef tot 1977 een actief lid. Na 

de ‘Nacht van Schmelzer’ (13/14 oktober 1966) bleef hij van mening dat de KVP van binnenuit tot een meer 

progressieve koers gebracht moest worden. Hij stichtte de ‘Amersfoortse groep’ van geestverwanten uit 

KVP, ARP en CHU om aan dit doel te werken. In 1977 verliet hij de KVP, nadat deze partij had meegewerkt 

aan de val van het kabinet-Den Uyl. Hij sloot zich aan bij de PvdA en bleef op zoek naar christelijk 

geïnspireerde politiek, waarvoor hij bijeenkomsten organiseerde met o.a. de theoloog Edward 

Schillebeeckx, op zoek naar een alternatief voor het CDA.  

(Maarten van der Linde) 

 
 

GESIGNALEERD: SCRIPTIES, ARTIKELEN, BOEKEN 
 

Op http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/publicaties.php is een nieuwe rubriek geopend waar publicaties 

worden gesignaleerd. De eerste drie boeken staan er op. 

 

In 2010 werd de website www.vijfeeuwenmigratie.nl gelanceerd. Verbazend informatief en heel mooi 

gemaakt.   

Twaalf websites over geschiedenis waren genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs 2010. Op 

maandagmiddag 24 januari werden de prijzen uitgereikt door historicus en columnist Thomas von der Dunk 

in het Stadsarchief Amsterdam. De prijs is een initiatief van Archieven.nl en Historisch Nieuwsblad. 

Vijfeeuwenmigratie werd uitgeroepen tot de beste historische themawebsite van 2010. Proficiat!! 

 

 

STUUR DEZE NIEUWSBRIEF DOOR 

AAN COLLEGA’S EN ANDERE BELANGSTELLENDEN! 

 


