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‘Mijn instrumenten 
zijn mijn schoenen’

Pier 

de 

Boer





Goeman Borgesius
minister BiZa

De leerplichtwet van 1900 werd met 50-49 
stemmen aangenomen, doordat een 
tegenstander (Francis David 
Schimmelpenninck) van zijn paard was 
gevallen en daardoor niet kon stemmen. 
Het paard is verstandiger dan zijn meester
zeiden voorstanders van de leerplichtwet. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Francis_David_Schimmelpenninck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paard_(dier)






1917 AFTER CARE RAPPORT 

• Aparte dienst

• Voortzetting buitengewoon 
onderwijs 

• Sociaal weerbaar maken

• Als het kan in de 
maatschappij

• Als het moet in de 
inrichting

• De ambtenaar moet zijn 
sporen hebben verdiend

• Oud-onderwijzer 

• Goed salaris



Nazorg (after care) 

• Het oprichten van werkinrichtingen (sociale 
werkplaatsen)

• Verlengde school (tot 15 jaar, arbeidsklassen) en 
avondverzorging

• Maatschappelijke hulp, bemiddelen bij werkgevers, 
praten met kinderbescherming, plaatsen in 
pleeggezinnen, voogdij. 

• Samenwerken organisaties zoals AvO en later AGO 
(Arbeid voor Geestelijk Onvolwaardigen)  



Beschermde
werkomgeving

AGO (koepel, 1931):

Arbeidsinstelingen

voor Geestelijk 

Onvolwaardigen

1951 

Wet Gemeentelijke 

sociale werkplaatsen

Spoor 1: apart



‘Mijn instrumenten zijn
mijn schoenen’

Hij sjouwde dag in dag uit voor zijn 
pupillen, zocht werk, bepraatte patroons, 
vaders, moeders en echtgenoten, bezocht
gezinnen, scholen, fabrieken, inrichtingen 
en tehuizen. Hij kende zijn ‘jongens en 
meiden’, hij kende zijn stad, hij kende de 
arbeidsmarkt en achter zijn stompje 
sigaar of walmend pijpje zag men hem 
trekken, beladen met zijn papieren en de 
zorgen van anderen. 1922  

Eerste nazorg-ambtenaar in Nederland

Spoor 2: erbij (inclusief)



Werkinrichtingen  
Westeroord (1928) & Oosteroord (1932) 

• Al snel ‘werkinrichting voor imbecielen’ en een mattenmakerij 
aan de Prinsengracht in Amsterdam. Gestart met 3 pupillen.  



Werkinrichtingen  
Westeroord (1928) & Oosteroord (1932) 

• In 1922 ‘werkinrichting voor imbecielen’ en een mattenmakerij 
aan de Prinsengracht in Amsterdam. Gestart met 3 pupillen.  
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Werknemers sociale werkplaatsen

Na de oorlog: spoor 1 expandeert, er ontstaat een eigen institutionele wereld.





Afbouw sociale werkvoorzieningen sinds 2015





Pier de Boer: 

Neem ze serieus 

in hun afhankelijkheid



De geest van Pier de Boer………. 
…….. en onze hedendaagse beperkingen
• Hij was succesvol omdat hij niet gehinderd werd door beleid

(Jan Schaefer: ‘Is dit beleid of is er over nagedacht?’)

• Hij kon veel regelen omdat er weinig regels waren

• Hij ging eropaf, omdat er nog geen mail en Google-agenda’s waren

• Hij was overtuigend, omdat hij zijn jongens en meisjes persoonlijk
kende

• Hij moest naar buiten omdat er nog geen systeem was dat hem naar 
binnen trok

DAAROM IS HET GOED DAT WIJ HEM HERINNEREN MET EEN PIER DE BOER BRUG



brug 2359



Verbinding tussen:
Systeemwereld en leefwereld

Bureaucratie en personen

Beleid en bedoeling

Regels en regelen

Dossiers en mensen

Beleidstheorie en uitvoeringspraktijk

Pier de Boer

als geweten
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