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Tegen het einde van de 1ge eeuw werden de termen 
maatschappe+~jk werk en sociale arbeid gebruikt 
als aanduidingen voor het optreden van mannen en 
vrouwen uit de I1hogere 11 stand ten behoeve van de 
"lagere" standen. Liefdadig werk omvatte een breed 
scala van aktiviteiten: armenzorg, zorg voor ver
waarloosde en ~riminele jeugd, opvang van wezen en 
van ongehuwde moedl~rs, heropvoeding van prostitués, 
reclassering van ex-gevangenen, toezicht op ar
beiderswoningen, en opvoeding en ontwikkeling van 
de lagere volksklassen. 
De dreiging die van de grote massa's arme, onont
wikkelde en onbeschaafde stadsbewoners uitging op 
de gegoede burgerij, kan als een van de achter- . 
gronden voor het bedrijven van filantropie beschouwd 
worden. Alleen materiële steun leek niet genoeg om 
deze dreiging tegen te gaan. Bij alle vormen van 
sociale arbeid ging konkrete hulpverlening dan ook 
gepaard met pogingen het beschavingsniveau van de 
betrokkenen te verhogen. 

In Nederland tekenden zich rond de eeuwwisseling I 
bij degenen die zich met s,;,qiale ",rbeid bezighiel~enl 
veranderingen af in de vis~e op d~t werk: l~efdad~g 
werk door vrijwilligers zou plaats moeten maken 
voor beroepsarbeid door deskundigen. Hiermee kwam 
in het maatschappelijk werk een proces op gang van 
beroèpsvorrning, en dit vormde de voorwaarde voor 
het streven naar verdergaande professionalisering. 
Het verwerven van een professionele status bete
kent dat beoefenaars van één beroep het recht 
kr.ijgen onderling te bepalen wat de inhoud van het 
werk zal zijn en wie tot dit werk kunnen worden 
toegelaten (1). Een gespecialiseerde, wettelijk 
erkende opleiding, de vorming van een beroeps
vereniging, het opstellen van een beroepscode en 
het uitbrengen van een eigen tijdschrift kunnen 
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g7zien.worden als stappen in het proces van profes
s~onallserlng, die echter noch afzonderlijk, noch 
in combinatie noodzakelijkerwijs de nagestreefde 
autonomie opleveren. Gezien het feit dat maat
schappelijk werkers niet een "zelfstandig" beroep 
uitoefenen, maar altijd in dienst van organisaties 
werkzaam zijn, is het trouwens de vraag of een ver
regaande mate van autonomie en daarmee van pro
fessionele status voor deze beroepsgroep ooit be
reikbaar is. Waarschijnlijk moet deze vraag ont
kennend beantwoord worden en kan men hoogstens 
spreken van para- of semi-professionele beroepen 
(2). Dit neemt niet weg dat met de opkomst van 
maatschappelijk werk als beroeps arbeid de profes
sionalisering soms schuchter, soms krachtig ~er 
hand werd genomen. 

Wanneer sociologen professionalisering tot onder
werp nemen, hebben zij het bijna zonder uitzonde
ringen over professionaliseringspogingen die met 
succes bekroond zijn of beloven te worden. Artsen, 
apothekers en advocaten hebben als beroepsgroepen 
een grote mate van autonomie bereikt, psycho-thera
peuten lijken een eind op weg, verpleegsters en 
maatschappelijk werkers hebben een semi-professio
nele status steeds dichterbij zien komen. 

Maar er zijn ook beroepsgroepen die in hun 
professlonaliseringsstreven minder succesrijk zijn 
geweest en hun pogingen niet bekroond zagen. Ook 
deze beroepsgroepen verdienen aandacht; hun weder
waardigheden kunnen veel zeggen over de vraag hoe 
en waarom bepaalde groepen er wel, andere er niet 
in slagen hun beroep als professie erkend en aan
vaard te krijgen. 

Dit artikel gaat over woningopzichteressen, een 
beroepsgroep die er niet in is geslaagd een pro
fessionele status te bereiken. Woningopzichteres
sen - vrouwen die het beheer over arbeiderswoningen 
voerden en dit combineerden met social.e arbeid 
jegens de bewoners van die woningen - probeerden 
al aan het begin van deze eeuw hun werk tot pro
fessie om te vormen. De belangen die zij hierbij 
hadden en de doeleinden die zij hiermee hoopten te 
bereiken, wil ik in het eerste deel van dit stuk 
duidelijk maken. Professionalisering van het 
woningwerk is om een aantal redenen niet gelukt. 
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Een voorname reden ligt in het feit dat het wo
ningwerk zelf steeds minder belangrijk werd ge
vonden. In het laatste deel van dit artikel zal ik 
proberen aannemelijk te maken .dat dit onder meer 
het gevolg was van de heel eigen manier waarop 
hulpverlening en sociale controle in het oorspronke
lijke woningwerk saIi1:e!l<lt.ngen, waardoor veranderingen 
in het beschavingspeil van cliënten - in prin
cipe alle arbeiders - het woriingwerk ten dele over
bodig, ten dele onacceptabel maakten. 

Beheer van arbeidersw0!1ingen 

In de tweede helft van de 1ge eeuw werd de huis
vesting van de arbeidende klasse als probleem ont
dekt. Met de verbetering hiervan werd een aanvang 
gemaakt door de oprichting van een aantal bouwver
enigingen van half-filantropische, half-specula
tieve aard, waarbij kapitaalverschaffers, ten be
hoeve van betere huisvesting van arbeiders, ge
noegen namen met een bescheiden rentepercentage. 
Sociaal-voelende burgers zagen deze vorm van woning
bouw als een oplossing voor de erbarmelijke woon
situatie van arbeiders, juist omdat ze zowel huur
ders als kapitaalverschaffers ten goede kwam. 
Inves'tering in dit soort woningbouw kon een veilige 
geldbelegging betekenen, zeker als de woningen 
goed beheerd werden en eigenaars in ruil voor goed 
onderhoud verzekerd konden zijn van een regelmatig 
binnenkomen van de huur en een behoortlijke zorg 
voor de woningen. 

In 1889 introduceerde Hel~ne Mercier het beheer van 
arbeiderswoningen als een voor Nederland nieuwe 
vorm van sociale arbeid. In haar boek Over Arbei
derswoningen beschreef ze het werk van Octavia 
HilI, die in de zestiger jaren was begonnen met 
het opzicht over een aantal woningen in Oost-Lon
den en dit beheerswerk met succes had weten uit 
te breiden (3). Uitgangspunt van Octavia HilI was 
het zakelijke, niet-filantropische karakter van het 
woningbeheer. Door wekelijkse huurophaling had de 
opzichteres de gelegenheid kennis te nemen van de 
toestand waarin de woningen verkeerden, klachten 
over gebreken te vernemen, maar ook de aan de be
woners gestelde woonnorroen af te dwingen. Tegenover 
de plicht van regelmatige huurbetaling en goede 
zorg voor de woning had de huurder recht op goed 
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onderhoud. Op basis van het zakelijk kontakt dat 
door regelmatig ophalen van de huur gelegd werd 
tussen opzichteres en bewoners konden meer per
soonlijke kontakten opgebouwd worden, waarbij de 
opzichteres tot helpster, opvoedster en raadgeef
ster van de huu mers en hun gezinnen kon worden ~ 

Deze ideeën n de basis geworden van het woning-
werk in Nederland (4). In 1883 ging Johanna ter 
Meulen naar Londen om bij Octavia HilI het woning
werk te leren, enkele jaren later gevolgd door 
Louise Went. Na hun terugkeer werden beiden in 
staat gesteld het geleerde hier in de praktijk te 
brengen. Een bevriende filantroop verschafte Jo
hanna ter Meulen de middelen om een aantal 'i,'loningen 
in de Jordaan te kopen, te verbouwen en over deze 
woningblokken het beheer te voeren. Louise Went 
werd opzichteres Over de woningen van de mede door 
haar opgerichte Bouwonderneming Jordaan. Deze 
eerste twee opzichteressen gaven door hun praktisch 
werk en door hun geschriften de richting aan 
waarin deze vorm van sociale arbeid zich zou ont
wikkelen. 

Ook in hun visie stond centraal dat het niet om 
liefdadig werk ging, maar om werk dat weliswaar ten 
gunste van de armen werd verricht, maar dat tevens 
ten goede moest komen aan de eigenaar namens wie 
de opzichteres optrad. Hieruit vloeide voort dat 
zij ,het zakelijke beheer als fundamenteel zagen. Op 
basls van het vertrouwen dat via de zakelijke be
heersrelatie werd gewekt, wilden zij tot verder
gaande bem2eiing met de bewoners overgaan. Om tot 
een zo volledig mogelijke relatie met de gezinnen 
te komen, moesten opzichteressen het gehele be
heerswerk zelf uitvoeren. 

Een belangrijk aspect van het werk was het selec
teren van nieuwe huurders. Door huisbezoeken werd 
nagegaan of de gegadigden geacht konden worden goed 
voor hun wo';'ing te zorgen, de huur te kunnen op
brengen en lfl de buurt te passen. Veel tijd be
steedden opzichteressen ook aan het ophalen van 
de huur. Wekelijkse huurinning bevorderde stipte 
betaling en ging huurachterstand tegen, maar werd 
vooral ook belangrijk gevonden omdat het de op
zichteres de gelegenheid verschafte om op "onge-



dwongen" Wl)ze regelmatig kQntakt met de huurders 
te onderhouden. Het was de gelegenheid waarbij op
zichteressen zich op de hoogte konden stellen van 
klachten, van te verrichten onderhoudswerkzaam
heden, het was ook de gelegenheid waarbij zij na
leving van het huurreglement controleerden en na
gingen hoe bewoners met de woning omsprongen. De 
uit deze werkzaanneden VJortvloeiende administratie 
verzorgden de opzichteressen ook zelf. 

,Dit zogenaamde "zakelijke" beheer vormde niet het 
hele woningwerk; opzichteressen probeerden huurders 
ook tot betere bewoners op te voeden. Niet alleen 
werden aanwijzingen en adviezen gegeven over ge
bruik, indeling en schoonhouden van de woning, maar 
de raadgevingen strekten zich in vele gevallen uit 
tot de hele leefwijze van het ,gezin: tijdsindeling, 
beheer van het huishoudgeld, opvoeding van de kin
deren, ontwikkeling en ontspanning. Ook wat dit 
betreft was de huurinning vaak de aanleiding om , 
adviezen te geven, en, vari de kant van de huurders, 
om hun problemen aan de opzichteressen voor te 1 
leggen. Afhankelijk van de aard van deze problemen 
probeerden opzichteressen zelf een oplossing te 
zoeken dan wel de bewoners te verwijzen naar andere I 
sociale instellingen. Daarnaast organiseerden op- , 
zichteressen clubs, zetten ze leesbibliotheken op, 
organiseerden ze uitstapjes voor de jeugd, kortom 
droegen ze bij aan de ontwikkeling en ontspanning 
van IIhun" bewoners. 
Gezien al deze werkzaamheden konden opzichteressen 
slechts een klein aantal woningen beheren. 
Honderd werd door hen als maximum gezien om naast 
het zakelijke beheer tijd over te houden voor 
persoonlijke kontakten en sociaal werk in engere 
zin .. 

De eerste opzichteressen in Nederland traden in 
dienst van particuliere eigenaars of semi-filan
tropische bouwmaatschappijen. Na de inwerking tre
ding van de Woningwet in 1901 werd de bouw van 
arbeiderswoningen op grotere schaal ter hand ge
nomen, met name door nieuvl opgerichte vloningcorpo
ratiés. Tegen de hoop en verwachting van de woning
opzichteressen in, gingen veel van deze corporaties 
niet over tot het aanstellen van een opzichteres. 
Dit had te maken met onbekendheid met hun werk, 
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met de financiële.dr~agkracht van de corporaties, 
maar ook met hun ~deele en organisatorische vorm 
Veel woningcorporaties waren georganiseerd als . 
veren~gingenr Waarvan vooral de flbetere lf arbeiders 
lid werden. Het beheer Over de woningen werd ge
voerd door oribetaalde bestuurders, bij grotere 
verenigingen bijgestaan door een huurophaler en 
een technisch opzichter die wel betaald werden. De 
besturen probeerden de zelfwerkzaamheid van de 
l~den zoveel mogelijk te stimuleren; indien moge-
17}k werd het toezicht op de bewoning en het orga
n

7
seren Van maatschappelijk werk opgedragen aan 

Ult de leden gekozen bewonerscommissies. Opzichte
reSsen pasten niet- binnen deze struktuur. 

Vergroting van het woningbezit van de corporaties 
vond vooral na de Eerste j'iereldoorlog plaats. Het 
beheer over kleine complexen zoals woningopzichte
ressen vOor ogen stond, werd daardoor terugge
drongen, ook bij woningbouwverenigingen die wel 
een opzichteres in dienst hadden genomen. Eenzelfde 
tendens naar grootschalig woningbeheer trad op toen 
gemeenten zelf tot bouw van arbeiderswoningen 
overgingen. Vooral in grote gç~eenten werd het 
aandeel van de gemeentewoningen in het totale be
stand van arbeiderswoningen aanzienlijk. Beheer 
Over deze huizen werd gevoerd door woningdiensten 
of speciaal voor dat doel opgerichte stichtingen: 
ultgebreide ambtelijke apparaten die zich ken
merkten do,?r hiërarchisering en splitsing van 
taken. Opzlchteressen kregen binnen deze diensten 
een eigen werkterrein, hetgeen hun werk minder veel
zijdig maakte dan dat van opzichteressen die zelf
standig een klein complex woningen beheerden. 

Volgens een in 1930 gehouden enquête waren er in 
dat Jaar 111 opzichteressen in Nederland werkzaam 
(6): Hi~rvan waren,er 60 in dienst van gemeenten, 
51 ~n d~enst van d~verse soorten bouwverenigingen 
en va~ partic~lieren. Sommige gemeente-opzichteres
sen, lnspectr~ces genoemd, werkten in kleinschalige 
complexen voor onmaatschappelijke gezinnen anderen 
hadden een coördinerende funktie, maar de ~eesten 
hadden het toezicht over een of meerdere complexen 
gemeentewoningen. Zij hielden zich bezig met het 
selecteren en plaatsen van woningzoekenden ze 
hielden toezicht op de bewoning, gaven voo~lichting 
en verwezen door naar allerlei hulpverlenende in-

423 



stanties. In de nieuwe stadswijken begeleidden op
zichteressen de bewoners bij het aanpassen aan de 
vreemde woonomgeving. 
Van de opzichteressen in dienst van veren'igingen 
of particulieren oefenden de meesten nog het hele 
beheer uit, al was met name het persoonlijk kontakt 
met de bewoners door het toenemend aantal beheerde 
woningen sterk naar de achtergrond gedrongen. 

Enquêtes die eind jaren veertig en begin jaren 
vijftig >lerden gehouden, wezen uit dat het werk 
van opzichteressen sinds 1930 nog verder was ~er
anderd. De eenheid van zakelijk beheer en soc~ale 
hulpverlening was verbroken. Nog maar wein~g op-. 
zichteressen haalden zelf de huur op, van lntens~eve 
bemoeiing met alle bewoners was geen sprake meer. 
Van het zakelijke beheer bleef uiteindelijk het 
selecteren van de kandidaat-huurders over. Op~. 
zichteressen, steeds vaker woningmaatschappell]k 
werksters genoemd, gingen zich richten op probleem
gevallen; burenruzies en huurschuld waren vaak 
aanleiding tot het kontakt tussen bewoner en maat
schappelijk werkster. Bewoners wier problemen n~et 
direkt samenhingen met de woning, werden doorver
wezen naar andere instellingen. 

Het werk van de huidige woningmaatschappelijk 
werksters lijkt ten dele op dat van de vooroorlogse 
opzichteressen, maar is beperkter; bin~en.het to
tale woningbeheer hebben ze een gespec~allseerde 
deeltaak. Het streven van de oude opzichteressen, 
naar een centrale positie in het beheer van arbel
derswoningen is niet gerealiseerd. 

Een vrouwelijk beroeE 
uBeheer van arbeiderswoningen is een gesalarieerd 
vak, bij uitnemendheid voor de vrOUW geschikt" (8). 
Deze uitspraak van een van de eers~e woningopzic~te
reSBen is niet zozeer de constaterlng van een felt, 
als wel een programma van aktie, woningbehee: ~oet 
als "vak" erkenning krijgen, en wel als spec~f~ek 
vrouwelijk beroep. 
In een periode waarin de wens van vrouwen uit de 
hog~re standen naar zinvolle tijdsbesteding buiten 
huwelijk en gezin steeds meer werd gehoor~, was het 
opeisen van bepaalde soorten beroeps~rbeld al~ 
exclusief vrouwelijk een manier om zlch een e~gen 
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positie op de arbeidsmarkt te verwerven, zich af 
te schermen tegen concurrentie van mannen en zich 
bovendi~~ te. b:;scherrnen. tegen het verwijt van Il on_ 
vrouwel~Jkhe~d • De clalm van vrouwelijke exclu
slvitelt werd gerechtvaardigd met wrwijzing naar 
de ~nhoud van het werk en de speciale eigenschap
pen en talenten van vrouwen die daarbij goed 
zouden aansluiten. 

Dit gold ook voor het woningwerk. Het beheer van 
arbeiderswoningen omvatte meer dan puur zakelijk 
optreden, persoonlijke bemoeienis met de bewoners 
maakte er een belangrijk onderdeel van uit. Het 
opvoedend werk was primair gericht op de zorg 
voor de woning, het onbetwiste terrein der vrouw. 
Woningopzichteressen hielden toezicht op het 
schoonhouden van het huis en van de gem.eenschap
pelijke trappen en portalen, con·troleerden of het 
behang- en schilderwerk werd ontzien en of er geen 
vernielingen werden aangericht, letten op het ge
bruik van de verschillende vertrekken en probeer
den burenruzies te beslechten en te voorkomen. In
dien nodig trachtten zij huisvrouwen een goede 
tijdsbesteding bij te brengen om al het huis
houdelijke werk op tijd af te kunnen krijgen. 
Als de huur niet op d binnenkwam, moest de 
oorzaak hiervan opgespoord worden. Hieruit kon 
voortvloeien hulp aan de huisvrom, bij de besteding 
van h~t huishoudgeld of het opzetten van een spaar
regellng. Daarnaast probeerden zij de omgang van 
ouders met hun kinderen te verbeteren: zij stimu
leerden bezoek aan consultatiebureaus voor 
zuigelingenzorg, adviseerden over de lichamelijke 
verzorging van kinderen, over hun opvoeding, zij 
waakten tegen schoolverzuim, gaven raad bij schooI
en beroepskeuze (9). 

Bij de toenmalige scherpe sexuele rolverdeling lag 
het min of meer voor de hand deze zaken tot het 
terrein der vrouw te verklaren, terneer daar men 
via huurophaling bijna uitsluitend met de vrouwe
lijke huurders in aanraking kwam. Juist de kontak-
t 

u • 1 en van vrouw tot vrouw' gaven de bewoonsters de 
mogelijkheid ook hun meer intieme problemen te 
bespreken; echtelijke conflicten, problemen met 
de kinderen, ongewenste zwangerschappen, financiële 
m.oeilijkheden werden aan de opzichteres voorge
legd (10). Deze kon zich beperken tot luisteren, 
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maar ook adviezen geven, direkte hulp verlenen of) ,I 

doorverwijzen. Ook voor deze taak werden vrouwen 
als de meest aangewezen personen beschouwd; zij I 
konden zich in de problemen van de huursters in-) J 

leven juist omdat ze zelf vrouW waren~ Vrouwen 
zouden beschikken over specifiek vrouwelijke eigen- I 
schappen als intuïtie, medegevoel, geduld en tact, 
die hen bij uitstek geschikt maakten voor deze 
opvoedende en steunverlenende taak. 

Voorstanders van woningbeheer door opzichteressen 
waren echter van mening dat niet aan alle vrouwen 
het toezicht over arbeiderswoningen kon worden 
toevertrouwd: het werk moest worden voorbehouden 
aan vrouwen uit de "beschaafde stand" (11). Ver
betering van de huisvestingssituatie van de ar
beidersbevolking moest namelijk een onderdeel zijn 
van de verbetering van hun totale leefwijze; woning
beheer had mede ten doel het beschavinsniveau van 
de bewoners te verhogen. "zij moet als mens staan 
tegenover de mensen, wier wel en wee voor een deel 
van haar afhangen, wier gemeenschapszin zij moet 
aanwakkeren om burenruzies te vermijden, wier ken
nis van hygiëne zij moet trachten te vergroten om 
een behoorlijk gebruik van de woning te bevorderen, 
wier opvoedkundig inzicht zij moet proberen te ver
diepen, ten einde steun te verkrijgen in het tegen
gaan van de vernielzucht der jeugd, kortom wier 
gehele leven zij moet trachten op te voeren tot 
een hoger niveau" (12). 
Een dergelijke taak zou alleen verricht kunnen 
worden door ontwikkelde en beschaafde vrouwen, die 
arbeidersv~ouwen in aanraking konden brengen met 
een leven buiten het eigen sombere bestaan, met 
f1beschaving", met Ifpoëzie

ft 
(13) .. 

Dit waS echter niet het enige motief. Zoals gezegd 
werd woningwerk mede belangrijk gevonden omàat het 
vrouwen uit de betere kringen een werkkring buitens
huis bood, een levenstaak die haar kon verlossen 
van de verveling van het thuis zitten, van de zin
loosheid van haar bestaan. "De vrouW is zich van 
haar waarde. bewust geworden. Zij weet dat zij meer 
kan zijn dan • t speelpopje van den man, de gevier- . 
de gast of de vriendelijke gastvrouw" (14). Beheer \ 
van arbeiderswoningen opende de mogelijkheid "talen-

'eo" oo,.m"e., , •• ::" oe" ooHe. ,. do"e. J 

en de hand aan het werk te slaan" ( 
een levensvulling bet k 15), het kon 
willende vrouwen diee enenhvoor ernstige goed
worden met de wa~me to;~~r unhw~rk beloond zouden 
ster. In eigen ogen st negen e~d van de bewoon
de vrouwen" dus zowel ~:~t:l~etlwerk van IIbeschaaf-
partij tot voordeel. z a s de ontvangende 

De opleiding tot woningopzichteres 

In de kringen waar me 1 h bezighield en . n z c met sociale arbeid 
~n waarUlt ook het ' h 

gepropageerd, kwam steeds t k wonlngbe eer werd 
naar voren dat voor eff ~ er er de overtuiging 
goedwillendheid en med ectle~e zorg voor de armen 
maar "dat ook voor soc~g~voe niet genoeg waren,. 
den eisch worde verric~a en arbei?~ opdat hij naar 
vo~rbereiding onmisbaart~~~ugdellJke en ernstige 
voorbereiding die d 1 worden geacht: een 
ter dragen moet om~:tS,~en w~tenschappelijk karak
sociologische o~tWikkel. aan omt én op algemeene 
velerlei wet evin lng en op bekendheid met 
deering van ~ersc6ili~ ~p geschiedkundige bestu~ 
In 1899 werd in Amster~a! vraagst:uc~en ( ••• )" (16). 
voor Sociale Arbeid d 1 de Opleldlngslnrichting 
SChappelijk Werk op~er~ch~tere School voor Maat
ciale werksters een opleidinwa~r toekom~tige so
het eerste leerjaar zoud g onde~ krlJgen. In 
sociale kennis moeten een de leerllngen algemene 
van de rnaatschappi' v ~erven: "Een overzicht 
van de wetten die ~~a;a~ehare wording en inrichting, 
slechte toestanden teerschen, van goede en 
( ••• l" (17) Op b ,en gevolge harer samenstelling 

. aS1S van d't' 'h 
ling moeten besluiten tf aan ~ lnZ1C ~ ,zou de leer-
vraagstuk tot hervormi de Oplosslng van welk 
toestand zij haar k ~f van. den tegenwoordige 
in staathuishoudkun~:c s~n ~l~den wil" (18). Lessen 
arbeids- en veili heidswe

aa s:nr1ch~:ng, hygiëne, 
boekhouden en admlnistratigevlná' w7Jkverpleging, 
jaar gevolgd door lesse e wer en ln het tweede 
perkte terreinen (arrnen~oover een aa~tal meer be
volksontwikkeling k' d ~g, volk~hu1svesting, 
derde jaar door p~aktl~ ehr eschermlng) en in het 

b
' lSC e vorming op e 

ge 1eden; de opleid' en van deze 
lI

voor 
een niet .l.ng moest naast theoretisch 

gerlnger deel praktisch wezen" (19). 

"De 1 op eidingsinricht1ng voor socialen arbeid is 
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alleen van 't hoogste belang als waarborg 
n~et steeds deugdelijker beoefening,van,m,;,at-
vaar een " 's het aak als lnleldlng 
schappelijk werk, - Zl] 1 .' vrouw zal 
tot een l,evenstaak, die voor r:'enJ.g ]longe geluk" 

id t t levensvolheld en evens 
kunnen le end 0 h 1 vanaf het begin toegankelijk 
(20), Hoewel e sC 00 stond de op-
was voor zowel mannen als vrouwen, 0 leidingskans 
richters toch vooral vOo~to~:nb:~~ha~fde standen, 
te bieden voor vrouwen Ul h ld oeI 

, zich uit sociale bewogenheid en sc u ,gev, 
~~:r de eigen bevoorrechte positie o~ om. ln ~l;,~~_ 
levensonderhoud te voorzien, met soc1aal war 
den bezighouden, Een gedegen o~~:i~;~~ ~~~le~l~:n 
kunnen bijdragen dat vrou~~~k w~rk heetten te be
tal~nten voo Ir m.daatbsec~aPg~~w~iificeerde krachten voor 
SChlkken, ase s 
dit werk erkend zouden worden. 

d Opleidingsinrichting 
Tot de initiati_efnemers van e AKerdijk Helène 
behoorden onder meer C. w. d~:n~~~h ailen al g~ruime 
Mercier en L~uJ.se Went, betere huisvesting van 

I 
I 

I 

tijd hadden lndgez~~,v~~~ ~:~ beheer door vrouwen 
arbeiders en aar 1] 'hooI 

belangrijke rol toekenden. De nleuwe sc \' 
::~d pan ook uitstekend geschi~t i~:~Ch~o~~n~:;k • 
komstige opzichteressen op te el' "ke plaats 

in de niem~e opleiding een be angrl] . 
~am. d erste vier jaar van haar bestaan ont- 1 
ln: ln e e , h t di lama van opzichteres, 
vingen 12 leerl1ngen e ~ dat van kinderbescher- I 
tegen 4 dat van a~enzorgk (21) Naast de voor alle 
ming en 1 van Toyn e~-wer kke~ bestand het pro
specialisaties verpllchte va it de vak-

mma van de aspirant-opzichteressen u , I 
~~~ Woningvr~agstuk, W~~g~;~;:~~~ ;~~s;~~~i~:rs- I 
en bouwmater1alen # en n. . ., d 
woningen (22). In hun derde Jaar glngen ZlJ e_ 
praktijk in. Onder de hoe?e van ~~~ee~~~~~~e~~n 
zichteres maakten ze kennl~t~~ling van de opleiding 
van het beheerswerk. Na vo, m lex arbeiders
werden ze geacht zelfstandlg een co p 
woningen te kunnen beheren. 

De Vereeniging van Woningopzj"chter_~ (23) ! 
d W' gwet van 19 0 1 de ver- 'j' zoals gezegd wekte e onln . h' , 

chting dat het aantal arbeiderswoningen zlc
d 

ln 
wa I 'tbreiden waar oor de nabije toekomst sne zou Ul , 
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het werkterrein van opziçhteressen sterk verruimd 
ZOu worden. 

Voor de toen werkzame opzichteressen was er daarom 
alle reden om hun pos.itie in het geheel van de 
VOlkshuisvesting nader te bepalen. In 1902 kwamen 
16 opgeleide woningopzichteressen en 2 aspirant
opzichteressen op initiatief van Johanna ter Meulen 
en Louse Went bijeen om te spreken over de op
richting van een vakvereniging van opzichteressen. 
Zo'n vereniging zou er volgens hen toe kunnen bij
dragen dat het beheer van arbeiderswoningen door 
ontwikkelde en beschaafde vrouwen op ruimere schaal 
erkenning zou vinden. In de statuten van de in 1903 
officieel opgerichte verenig.ing werd als doel van 
de vereniging vastgelegd "bevorderen dat het op
zicht over arbeiderswoningen kome in handen van 
voor dat werk opgeleide vrouwen die behalve onder
houd en administratie der woningen, de belangen 
der bewoners vol toewijding behartigen" (24). 

Op de oprichtingsvergadering werd geruimte tijd ge
sproken over het voorstel de vereniging de naam 
van Vereeniging van Woningopzichteressen te geven. 
Dit impliceerde, zoals een der aanwezigen terecht 
opmerkte, dat mannelijke opzichters van de vereni
ging zouden worden uitgesloten, en zij vroeg zich 
af af dit wenselijk was. De initiatiefneemsters 
bepleitten daarop met kracht dat het woningbeheer 
zoals dat door de vereniging zou warden opgevat 
en gepropageerd, een specifiek vrouwelijk beroep 
was dat niet door mannen kon worden uitgeoefend; 
de toelating van mannen tot de vereniging was 
daarom ongewenst. Van de 17 aanwezige leden stem
den er vervolgens slechts twee tegen de uitsluiting 
van mannelijke leden, en daarmee tegen de naam 
Vereeniging van Woningopzichteressen. 

De leden van de nieuwe vereniging waren van mening 
dat het woningwerk het best verbreid kon worden 
door "hooghouden lf en Ifverhef:fenl! van het werk~ 
Kwaliteitseisen hadden in de eerste plaats betrek
king op het maximum aantal woningen dat door één 
opzichteres beheerd kon worden: dit macht de hon
derd niet te boven gaan wilden alle onderdelen van 
het beheer aan bod komen. Een tweede eis betrof de 
opleiding van opzichteressen: de Vereeniging wilde 
bevorderen dat alle toekomstige opzichteressen een 
opleiding aan de School voor Maatschappelijk Werk 
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iI l' d n 
zouden volgen, zodat op den duur alleen opge el e 
v'rouwen dit werk in handen zouden krijgen. Deze 
vrouwen zouden de mogelijkheid moeten hebben van 
het beroep van opzichteres te leven. Vandaar dat 
de oprichtsters van de Vereeniging zich ook sterk 
maakten voor een betere betaling van het werk (25). 
De bezoldiging moest losgekoppeld worden van de 
hoogte der huren en ve~vangen worden do~r een vast 
bedrag per woning per Jaar. Hoewel sO~lg~n ba~g 
waren dat een hoger salaris vrouwen Ult flnancleel 
gewin tot het werk zou aantrekken, woog de overwe
ging dat een goede bezoldiging dit werk ook voor 
onbemiddelde vrouwen uit de betere stand toeganke
lijk zou maken, zwaarder. Onderlinge communicatie 
moest ook tot verbetering van het werk leiden. 
Het plan was inhoudelijke problemen te bespreken. 
aan de hand van jaarlijkse werkverslagen, maar dlt 
kwam nooit goed van de grond. Ook het rondsturen 
van een leesportefeuille ging met nogal wat pro
blemen gepaard. 
Bij de oprichting van de Vereeniging van Woning
opzichteressen stond de initiatiefneemsters d?s I 

duidelijk voor ogen in welke :~ch~ing ?e~ wonlng~ 
werk zich moest ontwikkelen bl] ultbreldlng van 
het werkterrein: beperking van het beroep tot 
vrouwen, beperking tot afgestudeerden.van de School 
voor }aatschappelijk Werk, kleinschallg beheer en 
een beloning die paste bij de aard, omvang en be
langrijkheid van het werk. De Vereeniging zou in 
de bescherming van en de propaganda voor het beroep 
een belangrijke rol moeten spelen en lidmaatschap 
van de Vereeniging zou - ook voor werkgevers - een 
garantie voor vakbekwaamheid moeten gaan inhouden. 
Het feit dat het woningwerk na 1901 aan omvang en 
belang beloofde te winnen was voor opzichteressen 
aanleiding te streven naar zeggenschap over de toe
lating tot en de inhoud van het beroep, met andere 
woorden naar een professionele status. 

Direkt bij de oprichting van de Vereeniging ~leek 
echter al dat men de eigen richtlijnen nog nlet 
al te streng kon naleven. Op verschillende pla~tsen 
waren opzichteresseIJ .. in dienst die geen opleidlng 
aan de Scho·ol voor .Maatschappelijk Werk gehad had
den. Met het oog daarop besioten de oprichters van 
de Vereeniging het lidmaatschap niet alleen open 
te s'tellen voor opgeleide vrouwen, maar ook die-
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genen toe te laten die een aantal jaren praktijk 
achter de rug hadden. Met de bepaling dat de toe
lating van elk nieuw lid af zou hangen van het oor
deel van.de ledenvergadering over haar opleiding 
en ervarlng, probeerde men·te voorkomen dat er 
mensen lid van de Vereeniging zouden worden die 
noch theoretisch, noch praktisch geschoold waren. 
Met deze bepaling doorkruiste men echter de oor
spronkelijke intentie om de toegang tot het woning
werk te beperken tot vrouwen met een beroepsoplei
ding. 

Ook de salariseisen waren moeilijk te handhaven. 
Opzichteressen die een lagere bezoldiging kregen 
aangeboden dan door de Vereeniging was vastgesteld, 
namen daar meermalen genoegen mee, vaak met mede
weten van het bestuur der Vereeniging (26). 

De inconsequente opstelling van de Vereeniging kan 
niet los gezien worden van ontwikkelingen in de 
praktijk. In de eerste plaats bleek dat uitbrei
ding van het arbeidsterrein minder snel ging dan 
men had gehoopt, omdat, zoals we gezien hebben, 
een groot aantal woningbouwverenigingen niet over
ging tot het aanstellen van een opzichteres. Het 
stellen van eisen werd hierdoor bemoeilijkt. In 
de tw~ede plaats waren werkgevers die wel belang
stelllng hadden voor deze vorm van woningbeheer, 
er lang niet altijd van overtuigd dat voor dit 
werk zo'n langdurige opleiding nodig was. Zo bleek 
bij de oprichting van de Woningdienst in Amsterdam 
dat de wethouder van volkshuisvesting weliswaar 
sympathiek stond tegenover het werk van de op
zlchteressen en deze werkwijze ook bij" de gemeente 
wilde invoeren, maar dat hij een driejarige op
leiding overbodig achtte. Nodig waren zijns inziens 
vrouwen met wat levenservaring en levens inzicht 
en die zou men ook buiten de gediplomeerden van .. 
de School voor Maatschappelijk Werk kunnen vinden. 
In Amsterdam werden vervolgens vrouwen benoemd 
die geen beroepsopleiding gevolgd hadden (27). Ook 
andere gemeenten en verenigingen gingen over tot 
het aanstellen van· niet of niet volledig opgeleide 
vrouwen. 

De Vereeniging had hiertegen weinig verweer, het 
diploma van de School voor Maatschappelijk Werk was 
niet door de overheid erkend, de titel van woning
opzichteres niet wettelijk beschermd. Nu moet ge-
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zegd worden dat opzichteressen hiertoe ook nooit 
bij de overheid hebben aangedrongen. 

Toen bleek dat VOor het woningwerk enige scholing 
toch onmisbaar was, kwamen bij de Vereeniging her
haaldelijk verzoeken binnen om bijscholingscur
sussen te organiseren. De Vereeniging zou gewei
gerd kunnen hebben onder verwijzing naar haar eis 
van een driejarige opleiding voor dit werk, maar 
een weigering zou werkgevers' niet gedwongen heb
ben tot het aannemen van opgeleide opzichteressen. 
In Ifhet belang van het werk" werden daarom in over
leg met de School een aantal avondlessen en korte 
cursussen opgezet. De scheiding tussen wel en niet 
opgeleiden werd hierdoor echter vager, de noodzaak 
van een volledige opleiding minder duidelijk aan
toonbaar. 

De Vereeniging van Woningopzichteressen probeerde 
nIet alleen te bevorderen dat het opzichterschap 
over arbeiderswoningen op den duur zou worden voor
behouden aan opgeleide vrouwen, zij probeerden ook 
invloed uit te oefenen op de inhoud van de op
leiding (28). In een van de eerste bestuursverga- 1 
deringen werd het vakkenpakket vastgesteld dat I 
voor, aanstaande opzichteressen noodzakelijk werd I 
gevonden, en werd besloten tot samenwerking met 
de School inzake de praktische opleiding. Uit be- j 
sprekingen tussen de besturen van de Vereeniging 
en de School resulteerde een regeling waarbij de 
Vereeniging zich garant stelde voor de praktische 
opleiding en in ruil daarvoor f 100,- per jaar 
voor de verenigingskas ontving. Ervaren opzichteres
sen zouden de leerlingen in aanraking brengen met 
alle aspekten van het woningbeheerl selectie, on
derhoud, huurinning, administratie en sociaal 
werk. Na deze praktijkperiode moesten de leerlingen 
deze werkzaamheden zelfstandig kunnen verrichten. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd echter duidelijk 
dat steeds minder opzichteressen in kleine woning
complexen werkten en steeds meer van hen verbonden 
waren aan grote verenigingen en gemeenten, waar 
het werk minder veelzijdig was. De Vereeniging was 
Van mening dat opleiding tot all round opzichteres 
in kleine complexen gewenst bleef, een opleiding 
in het "grote beheer" was onvolwaardig. Het pro
bleem Was dat de stagemogelijkheden in het "kleine 
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beheer" voortdurend terugliepen Van de ' 
de School kwmnen herhaaldelijk kl h ziJde Van 

f~~!:~~~~~t~:~:~!~:~ie~~ ~:~~~;\~~~;~~~~~::a~:er_ 
besloot de SchOol leer~~varen. El.nd jaren '20 
te plaatsen buiten de V ngen.ln gemeentewoningen 
Vereenlging was deze h ereenl.g~ng o~. Voor de 
Om in 1930 d b dele ontwl.kkell.ng aanleiding 
lijk Werk fo;me:~ t met dbe School ~~or Maatschappe-
1 e ver reken. Zl.J meend . 
anger de verantwoordelijkheid t k e nl.et 

VOOr een 1 'd" e unnen dragen 
vOldoendeo~e;~ ~~~i~~e door haar ~ls volstrekt on
geen ree en waarop Zl.J inhoudelijk 
blokk~n" ~ meer,had. Terwijl het aantal "kleine 

een Plaatset~e~~~~n~a~aáe~~~d=~r~mba~l~ leerlingen 
en de grote vereniginge 'h l.J e gemeenten 
richting die str' 'd' n zl.c ontwikkeld in een 
volledig beheer ~J ~g w~s met de principes van 

~~~fet~;~~~~;!;:s~~~~~hootk:;el~d~:n:e:~lv~~~~:~l~n~i~~_ 
teen van de Ver " meewerken aan de praktische opl 'di eenl.gl.ng, 

Vereeniging haar bereidheid uite~e ~~henlsprak dde 
Vles te blijven dien 00 Van a -
opziChteressen. en aangaande de opleiding van 

y~!anderingen in het werk 

~e~k~as dus duidelijk dat de Vereeniging weinig ge
b u. d l.g was met de veranderingen die zich tussen de 
k:~ e wereldoorlogen in het woningbeheer voltrok-

klein=~~a~;e~~~:;rd:fs O~:i~~~;r:s~en bleef het 
werken zien' het werk bi 1 JU ste,manier van 
was in hun ~gen toch mi ~nen grotere organisaties 
niet vreemd geweest Zi,n er waa:devol. Hieraan zal 
Meulen en Louise Went 1~eh~ttfel.t dat Johanna ter 
de "pioniers" die aan het a ",re Mevr: van der Pek}, 
vorm hadden gegeven wonl.ngwerk ln Nederland 
bleven drukken. Hun'm:~~nsterk stempel op het werk 
de schaal bij d' g legde groot gewl.cht in 
via de opleid' e Jongere opzlchteressen die, ook 

lng, met hun wijze van Wk' 
raking waren gekomen (29) W I er en ln aan-
sen die de veranderingen: ~ waren er ?P~ichteres-

~:o~~~~~i~e~~nZ~zr~~~:;~~:~n=~~:~:~~~o~~t~:~:~ ?m 
te verstevigen 't d g e organlsatles 

,nl.e oor terug te grijpen op de 
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d het opeisen van nieuwe 
oude werkwijze, .. maar door I enige weerklank, maar 
taken. Hun ideeen vontenh:~ig beheer bleef in de 
wantrouwen tegen groo sc 
Vereeniging domineren (30). 

h e de eenheid van "zake-
~:~k~n~~o~~~c~~a~; ~~~:~r ~on worden.ge~an~haa~d, 
we~Jrd iteindelijk gezocht in de huur~nn;ng. 00 

u . . est de opz~chteres 
in de grotere ~rgan~sat~es d~~ manier het kontakt 
zelf de huren ~nnen om op . werd ook 

te onderhouden. Deze e~s 
met de bewo~ers 1 d t de Vereeniging opstelde 
neerg~legd ~n.het.p an ~et woningwerk bij de ge-
voor de organ~sat~7 van r de wethouder van 
meenten. HUur~phal~ng w~~~d~~oals een terecht uit
volkshuisvest~ng !n ~s ou men de huren wel kun
gang,;,punt erkend, an i ~~~tfe n (31). Desondanks kon 
nen u:men per. postqu d t bij toeneming van het 
men n~et verh~nd~~~nee~ opzichteres onder haar 
aantal woningen kt ... t de bewoners een minder 
hoede had, het konta me 
belangrijke plaats ging innemen. 

kok minder specifiek vrou
Hie7~00r leekdhet ~7~ wa~ in elk geval de mening 
wel~Jk te wo kr ~n. v~n de School voor Maatschappe-
van de di re tr ce k ag voor het 
lijk Werk, die hierin een oorzaa z . k bij de 

. d animo voor het won~ngwer 

i 

\ 
I 

) 

I 
I 
j 
l 
! 

teruglopen van e S h I "De natuur heeft hare 
leerlingen van de" c 00. zij meisjes kiezen 
rechten herwonneni~kme~~~~tin9~n als klnderverzor -
weer meer vrouwel J e i der een IIsociaal-
ging en volkshuiswerk , en m n (32) Ook ver- , 

h" b oep als opzichteres, i I technisc er i ' n gemeenten zagen n et 
schillende bouwveren g~~~:~d:rswOningen speciaal \1 
waarom het beheer van 'ngen over 

u moeten gebeuren en gL 
door vrouwen zo nnelijke opzichters. De 
tot het aanstellen van ma

d 
i h fel tegen de 

woningopziChteressen kee~.~nw!r~ konden doen: zij I' 

gedachte dat ook mannen ~ lt' 'd taken om-
wezen erop dat woningbeheer nog a lJ Z 

vatte w~arvoor ~1~~~~a~~~U~!~e~~S~~~~!e;a~~~~ d~ze 
zei L~u~sewe~t'blijf ik bij de opvatting, dat 
zaak ~s gezeg '" k vrouwelijk werk is. Ik 
woningbeheer b~J u~tste het plaatsen der bewoners, 
denk om te beg~nnen aan 'nnen in de oude woning 
waaraan het bezoek der gez~ d " e van bewo-

h t nemen van e w~Jz 
v~orafhg~atichein~!~~en in de woningbehoefte,der 
~~~l~ne~ nfet alleE!ll, maar het zorgen dat ziJ zo 
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geplaatst worden, dat ze zelf tot hun recht komen 
en het best passen in een bepaald woningcomple",.~ 
Het raakt alles: het huis, de woning, de bewoning, 
van ouds het rijk der vrouw" (33). In deze opsom
ming van wat woningbeheer inhoudt, wordt nauwelijks 
gerept Over een kant van het werk die in de begin
tijd sterk was benadrukt, juist ook in verband 
met het specifiek vrouwelijke karakter van het werk: 
opvoeding, hulpverlening, raadgeving. Dat deze doel
einden wat naar de achtergrond waren gedrongen was 
bijvoorbeeld al tot uiting gekomen in een konflikt 
binnen het bestuur van de Vereeniging, dat geleid 
had tot het aftreden van de voorzitster. Zij had 
in 1915 ten behoeve van de Amsterdamse wethouder 
van volkshuisvesting een stuk geschreven over het 
werk van de opzichteressen en daarin het wezen van 
het woningwerk omschreven als "het ontwikkelen van 
de energie der bewoners H

, als "opvoeding van 
mensen" (34). De overige bestuursleden waren het 
met deze visie niet eens. Zij meenden dat het be
heer van woningen en het toezicht op de bewoning 
centraal in het werk moesten staan. Omgang met de 
bewoners I opvoeden, helpen, waren onderdelen van 
het werk die niemand ervan wilde scheiden, maar 
waren niet het doél van het woningwerk. Deze op~ 
vatting zegevierde: de opzichteressen zochten hun 
speciale deskundigheid in "zakelijk" beheer, niet 
in de meer algemene hulpverlening. 

In bepaalde opzichten betekende dit een beperking 
van het arbeidsterrein. Hulpverlening werd in toe
nemende mate ingeperkt tot doorverwijzing naar Maat
schappelijk Hulpbetoon, MOB's, voogdij- en reclas
seringsverenigingen. Opzichteressen organiseerden 
'zelf geen clubs meer, maar lieten dit over aan 
Ons Huis en soortgelijke instellingen, het uitlenen 
van boeken werd het werk van Openbare Leeszalen. 
Anderzijds zocht men uitbreiding van het werk
terrein en probeerde men ingeschakeld te worden 
bij krotopruiming, sanering, stadsplanning en na 
de Tweede Wereldoorlog zag men taken bij de weder
opbouwen de uitvoering van de Woonruimtewet. 

Om deze nieuwe claims waar te kunnen maken, was 
een gespecialiseerde oPleiding onontbeerlijk, maar 
de ontwikkeling op de Scholen voor Maatschappelijk 
Werk ging in een andere richting (35). Zoals ge
zegd was de invloed van de \ereeniging op de op-
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leiding na 1930 sterk ver~in@erd. Bij de direkties 
van de opleidingsinrichtingen was voor het woning
werk - juist ook door de veranderingen hierin 
weinig belangstelling, en de animo voor dit werk 
bij de leerlingen bleef zeer gering. Het was geen 
wonder dat dit alles de kwaliteit van de opleiding 
niet ten goede kwam. Na de Tweede Wereldoorlog leek 
een gespecialiseerde opleiding niet langer ge
rechtvaardigd. In 1948 werd tussen de besturen,:an 
de Vereeniging en de Scholen voor MaatschappellJk 
Werk overeenstemming bereikt over een regellng vol
gens welke alle leerlingen werden opge~eid vOOr al
gemeen maatschappelijk werk, met daarblj de moge
lijkheid tot het verkrijgen van een "aantekening" 
wonin~,erk of een andere specialisatie. V7 rgeleken 
met de vooroorlogse opleiding betekende dlt een 
forse inkrimping vafu het specialistische g7deelte 
en tevens een herdefiniëring van het werk ln minder 
woning-technische richting. 

Het woningwerk, aan het begin van deze eeuw een 1 
Van de belangrijkste takken van sociale arbeid, ( 
bleek na de Tweede Wereldoorlog gereduceerd tot J 
een relatief onbelangrijk,onderdeel van ~et br~de ) 
terrein van maatschappeliJk werk. De WOnlngOPZlchte~l 
ressen probeerden te redden wat 7r te red~en viel. , 
Weliswaar sloot de vereeniging zlch aan b~j de ! 
in 1947 opgerichte Bond van MaatschappeliJk Werkers 
in Nederland, maar zij bleef daarnaast als ~7Ifs~an
di ge vereniging bestaan. Zij wilde de mogel1Jkheld )' 
behouden een eigen stem te laten horen Om te voor
komen dat het werk nog verder zou afbrokkelen (36). 
Wel ging de Vereeniging eind jaren '50 ov,:,r tot., ,11 

naams- en statutenwijziging om aan te slulten blJ 
de gewijzigde inzichten over het woningwerk. De 
"Vereniging voor Sociaal Woningwerk "defin~eerde ( 
haar werk als "de sociale kant van het wonlngbe- I 
heer". De eenheid van technisch-financieel,beheer 1 
en sociaal werk werd - ook in de doelstellln~en -
losgelaten. Daarmee was het "beheer van arbelders
woningen" geworden tot "woningmaatschappelijk werk' 
(37) • 1 
De vereniging voor Sociaal woningwer~ ont~looide I' 

weinig aktiviteiten meer. In de zestLger Jaren werd 
de band met de Bond voor Maatschappelijk l'lerkers 
sterker aangehaald, maar dit gaf geen nieuw,:, ~ti-I i 
mulans tot aktief optreden. Hoewel de verenlgLng 
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nOOit offiCieel is opgeheven, stierf zij na die 
tijd een geruisloze dood. 

Beheer als sociale controle 

Hoew~l ~~t,beheer van arbeiderswoningen ongeveer 
gelLJktLJdLg met andere vormen van sociale arbeid 
tot ontWikkeling kwam, heeft het zich vanaf het 
begi~ daarvan onderscheiden door de specifieke ver
houdlng tussen opdrachtgever, sociaal werkster en 
cliënt. 

Het principiële Uitgangspunt van de eerste op
Zichteressen, dat woningbeheer geen filantropisch 
werk mOcht zijn, maar moest strekken tot weder
Zij~s,voordeel ;an bewoner en eigenaar, gaf aan de 
f,0sltle van opzlchteressen iets tweeslachtigs. 
Het is de taak der woningopzichteressen deze wo

ningen in dienst der ei~enaar$ (curs. AdR) zoo te 
beheren, dat zij uit sociaal oogpunt het grootste 
nut afwerpen" (38). 

Op de kritiek die het optreden als tussenpersoon 
tussen eigenaJlr en huurder uitlokte - "dat beschaaf
de, gefortuneerde dames renten ophalen Voor kapi
talisten heeft iets stuitends" (39) - bracht Jo
hanna ter Meulen het argument naar voren dat juist 
door het feit dat ook kapitaal verschaffers belang 
hebben bij goed woningbeheer, de huurders niet ge
demoraliseerd worden door "beweldadiging", terwijl 
Ze toch profiteren van de hulp en steun die vrOUwen 
ui t de bevoorrechte kringen hun kunnen geven (40). 
l'Ianneer opzichteressen het volle vertrouwen van de 
eigenaars genieten en een grote mate van vrijheid 
krijgen Om het beheer naar eigen goeddunken uit te 
voeren, zullen haars inziens de belangen van beide 
partijen gelijkelijk gediend worden. 

Dat opzichteressen de belangen van verhuurders be
hartigen, wordt dus VOlmondig toegegeven en zelfs 
als aanbeveling VOor deze vorm van beheer naar 
voren gebracht. Daarbij wordt aangenomen dat deze 
belangen parallel lopen aan die van de huurders. 
WaarSChijnlijk was dit wel tot op zekere 
hoogte juist, Eigenaars die alleen een zo hoog mc
gellJk r~ndement van hun kapitaal verlangden, namen 
geen o~zlchteres i~.dienst. Hiervoor was meer nOdig, 
namel~Jk de,wens blJ te dragen tot verbetering van 
de hUlsvestlng Van de arbeidende klaSse. 
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Dat de huurders baat zoude,n hebben bij deze vorm 
van maatschappelijk werk wérd als vanzelfsprekend 
aangenomen. Dat een groot deel ervan bestond uit 
controle op de bewoners, ,,(erd wel onderkend, maar 
gerechtvaardigd als opváeding tot een hog,;,r be-
5chavingsniveau. Tot de taak van elke opzlchteres 

d b ." behoorde het "toezicht houden op e ewonlng en 
het "handhaven van het huurreglement". De mee,:,te 
huur reglementen stelden regels voor het gebrulk en 
schoonhouden van de gemeenschappelijke trappen en 
portalen, het kloppen van kleedjes, het drogen van 
wasgoed op balkons en uit ramen~ h:t houde~.van 
kostgangers en het bezit van hUlsdleren. BlJ haar 
wekelijkse huurinning kon de opzichteres nagaan of 
de beWoners zich aan deze regels hielden, maar ook 
of de woning zelf wel netjes onderhouden werd, o~ 
de vertrekken wel voor hun eigenlijke doel geb:ulkt ' 
werden of de was niet in de kamer te drogen hlng j' 

en of ~udere jongens en meisjes niet bij elkaar 1 
sliepen. Vaak bleek dat WC's gebruikt werden als 
opslagruimte, slaapkamers niet alszodanig werden 
gebruikt omdat men de voorkeur gaf aan de don~erder 
bedsteden dat van de droogzolders geen gebrulkt 
gemaakt w~rd omdat men de buren zijn ondergoed niet 
wilde tonen. De reakties hierop van de zijde van de 
opzichteressen waren "opvoedend": huisvrouwen, 
werden geholpen veranderingen aan te brengen ln de 
ongewenste situaties. Maar op de acht,;,rgrond stond 
altijd de mogelijkheid van huuropzegglng als aan 
de eisen van een nette bewoning niet werd tegemoet 

gekomen. 
Wel kregen de opzichteressen de ra~d he~ toezicht 
zo onopvallend mogelijk te doen ziJn. Dlt m?est al 
opgaan bij de selectie van huurders; het hUlsbezoek 
dat hieraan vooraf ging mocht "geen inspectie van 
kasten en bedden (zijn) maar een beluisteren: Wat 
kan er uit dit gezin groeien?" (41). Toch meende 
bijvoorbeeld Johanna ter Meulen dat men bij het 
beoordelen van nieuwe bewoners - zij het onopvallend 
_ moest opletten of het beddegoed helder en schoon 
was, de kinderen er knap en verzorgd uitzagen, 
de tafel opgeruimd en schoongemaakt was (42). On
opvallend toezicht betekende ook dat men niet naar 
binnen mocht gaan als op het kloppen niet werd 
opengedaan,.dat men zich zakelijk en beleefd, be
scheiden en niet opdringerig opstelde. Tact was 
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voor opzi,chteressen een onmisbare eigenschap~ 

Toch was het juist dit controlerende aspect van het 
woningwerk dat in de loop der jaren steeds meer 
op verzet stuitte. De leefwijze van arbeiders had 
zich geleidelijk ontwikkeld in een richting die 
overeenkwam met de door opzichteressen gehanteer
de normen, arbeiders raakten gewend aan betere wo
ningen en pasten hun woongedrag hierbij aan; het 
werk van opzichteressen werd daarmee ten dele 
overbodig. In hoeverre het optreden van opzichte
ressen zelf tot dit alles heeft bijgedragen is 
moeilijk te zeggen. Waar de kontakten tussen op
zichteres en bewoners veelvuldig en intensief wa
ren, mag een zekere invloed niet worden uitge
sloten. Maar van het aantal arbeidersgezinnen in 
Nederland kwam slechts een gedeelte met een op
zichteres in aanraking, zodat deze invloed ook niet 
overschat moet worden (43). 

Verbetering van het levenspeil en verhoging van 
het beschavingsniveau van arbeiders was ook gepaard 
gegaan met een versterking van hun gevoel van ei
genwaarde, wat ertoe bijdroeg dat controle op het 
dagelijks doen en laten door vrouwen uit de burge
rij, minder goed werd verdragen. Woningbouwvereni
gingen ~elden er weinig voor het woongedrag van 
hun leden-bewoners te laten controleren door 
buitenstaanders: gekozen bewonerscommissies konden 
minstens even goed vaststellen of de in de bewoners
reglementen opgenomen bepalingen werden nageleefd. 
"De idee der self-help is in de woningbouwvereni": 
gingen van valide arbeiders zoo overheerschend, dat 
zelfs, als er nog plaats voor woningopzichteressen 
zou zijn, deze er zeker niet zullen komen" (44). 

Ook het toezicht in de geroeentewoningen kwam hier 
en daar ter discussie te staan. In 1925 kwam in de 
Amsterdamse gemeenteraad een advies ter tafel over 
de reorganisatie van het woningbeheer. Opzichte
ressen (inspectrices) werden, evenals daarvoor, 
belast met toezicht op de bewoning. "Voor de uit
oefening van haar taak moet zij de bevoegdheid 
hebben, de woningen binnen te treden. Het gebruik 
van deze bevoegdheid, evenals trouwens het geheele 
optreden meet met tact geschieden" (45). Deze zin
snede lokte heftige protesten uit van een aantal 
raadsleden, die meenden dat opzichteressen niet 
het recht moesten krijgen de woning ongevraagd bin-
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nen te gaan. De huurders zouden op die manier worden 
bestempeld als gezinnen die onder toezicht moesten 
staan, terwijl dit met name voor ordentelijke ar
.beiders en middenstanders onverdraaglijk waS. Na 
langdurige discussies beloofde de wethouder dat 
in het huurcontract van gemeentewoningen zou worden 
opgenomen "dat de huurder het recht heeft bezwaar 
te maken tegen het betreden van de woning" (46) 
en dat in die gevallen de opzichteres niet mocht 
binnentreden dan na machtiging van B en W. 

Aan het verzet tegen toelating van opzichteressen 
lagen mede ten grondslag "jarenlange" klachten over 
ontactisch optreden. De kritiek dat zij de neig~ng 
hadden zich zonder noodzaak met de aangelegenheld 
van gezinnen te nerooeien, was aanleiding geweest 
tot onderzoek. De onderzoekscommissie kwam tot de 
conclusie dat de kritiek sterk overdreven was en 
verklaard kon worden uit de mentaliteit van het 
soort gezinnen waarmee opzichteressen w7r~~en. In 
de gerneentewoningen woonden vaak de moelllJkste 
gezinnen die op de vrije markt of bij de woning
bouwverenigingen niet in aanmerking kwamen voor een 
huis: heel grote gezinnen, gezinnen met "zwakke 
woonbesChaving1t, ex-krotbewoners, "onmaatschappe
lijke" gezinnen. De commissie was van mening dat 
het toezicht op de wijze van bewoning, bemoeiing 
met de gezinnen en sociale hulpverlening door 
vrouwelijke ambtenaren in deze woningen nog steeds 
nodig waren. Dit nam niet weg dat zij bescheiden en 
tactvol moesten optreden en "opzichteressen moeten 
bij betreding der woningen die uren kiezen, dat 
haar bezoek niet kan worden beschouwd als een 
hinderlijke verstoring van het gezinsleven" (47). 

De kritiek op het werk van de opzichteressen was 
hiermee niet verstomd. In 1927 werden delen van een 
nota van de hand van de direkteur der Amsterdamse 
Woningdienst gepubliceerd, waarin zuiver opzichte
ressenwerk voor het grote gemeentelijke woningbezit 
te kostbaar werd genoemd en dit werk als een niet 
te verdedigen tlpevoogdinglt van gezinnen werd aan
gemerkt. Sociaal woningtoezicht zou alleen nog op 
bepaalde kategorie,än mensen betrekking moeten 
hebben (48) _ Deze negatieve waardering van het 
werk speelde waarschijnlijk ook een rol in het 
op wachtgeld zetten van de hoofdinspectrice van de 
Amsterdamse Woningdienst, die nooit meer door een 
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ander werd opgevolgd. 

Het bestuur van de Vereeniging was hevig veront
waardigd over de manier waarop in de gemeenteraad 
~as gesproken over het werk van de opzichteres, die 

van belangstellende tot indringster" was gemaakt 
en over het gebruik van de term "bevoogding" in 
r~latie tot hun werk. Toch protesteerden zij alleen 
b1nnenskamers, een openbare discussie over het werk 
van opzi.chteressen wilden ze vermijden" IIHoe min
der stof opgewaaid wordt, hoe beter, hoe minder 
publiekelijk over ons werk gesproken wordt, hoe 
beter" (49). 

Wel brachten de moeilijkheden in Amsterdam Louise 
Went ertoe het woningtoezicht ten behoeve van 
Ugezeten arbeiders H binnen de Vereeniging ter dis
cussie te stellen. Zij vroeg zich af of het beheer 
door opzichteressen nog nodig was, behalve in 
blokken voor arme of zeer eenvoudige bevolking. 
Geschoolde arbeiders verdroegen volgens haar het 
a~s bevoogdend ervaren optreden van opzichteressen 
nlet meer, waar zij werkten werden zij ten hoogste 
nog geduld. Bovendien waren arbeiders nu zelf in 
staat de weg te vinden naar verenigingen die voor
lichting, steun en ontspanning konden bieden. De 
meeste opzichteressen vonden de kritiek op hun 
werkwijze onterecht en achtten de beschuldiging van 
bevoogding ongegrond. Zij waren het 011' een veelheid 
van redenen niet met Louise Went eens. Opzichteres
sen deden -volgens hen goed werk, dat ook voor de 
"beteren arbeiders nog van nut was, al was het maar 
preventief. Met name. verzetten zij zich tegen de 
gedachte dat opzichteressen alleen nog ingeschakeld 
moesten worden bij de huisvesting van ex-krotbe
woners en onmaatschappelijke gezinnen. Ook al was 
het meer persoonlijke werk in het grote beheer 
naar de achtergrond gedrongen, zagen zij daar toch 
nog bel~ngrijke taken, die bovendien nog voor ver
dere uitbreiding vatbaar waren. 

K0rl.1<l us ie 

De specifieke kenmerken van het woning-werk dat aan 
het begin van deze eeuw tot bloei kwam, hebben de 
veranderingen in het beroep van woningopzichteres 
in sterke mate beinvloed. 

In de beginjaren leefde onder de voorstanders van 
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het werk de gedachte dat bet 9Ptr eden van opzichte- I 
ressen ui tstekend gescbikt was om de standen 
d'chter tot elkaar te brengen. Kontakten tussen 
b~schaafde vrouwen en a:r;b~~ders-vrouwen zouden de 
kennis van en de waarde.ring voor elkaar doen toe
nemen en zouden beide partijen ten goede komen " , 
(50) Het idee dat wederzijds kontakt tot wederz~~ds Î 
voordeel strekte, was niet alleen uitgangspunt biJ 1 
het woningwerk, maar speelde' bij ,meer vormen van [ 
sociale arbeid, zoals het Ons Hu~s-werk een rol. ) 

Daarnaast had het woningwerk expliciet tot do~l het ! 
behartigen van de materiële belangen van de e~ge- j 
naars. Ongeacht de verdere relatie waren ~~ op
zichteressen voor de bewoners dan o?k alt~Jd de- 1 
genen die de eigenaar vertegenwoord~gden, de :ege18 . 
afdwongen en het sanctiemiddel van huuropzegg~ng 
konden hanteren. Vanaf de aanvang was het beheer j 
van arbeiderswoningen daardoor direkter dan,andere 
vormen van sociale arbeid verbonden met soc~ale ijl 

dwang. 

In de tweede plaats onderscheidde het woningwerk 
zich door de manier waarop cliënten gerecrute~rd 
werden. Maatschappelijk werk.i~ doorgaans.ger~cht _ 
op hulpverlening aan kategor~een menSen d~e bepaal 
de problemen gemeen hebben of dezelfde tekort~~ 
ervaren. Hulp wordt somS op verzo~k.v~n ~e cl~enten 
zelf gegeven, vaak toebedeeld op ~n~t~at~ef van 
organisaties die tekorten of problemen a~nwezi~ 
veronderstellen. Kenmerkend voor het won~ngwer 
was dat dit zich richtte op een zeer brede kate-, 
gorie mensen, in principe alle bewoner: van arbel
derswoningen. Daarbij ging men ervan u~t dat al 
deze bewoners identieke tekorten hadden. H~t,OP
heffen van deze tekorten was de rechtvaard~g~ng 
voor het onderwerpen van alle bewoners, ongeacht 
hun individuele kenmerken, behoeften of wensen, 
aan bemoeiing en beïnvloeding. Het con~roleren~ 
aspect dat elke vorm van maatschappeliJk werk ln 
zich draagt, kwam in de manier waarop hu~~ders tot 
objekten van sociale zorg werden gedef~n~eerd wel 
heel duidelijk naar voren. Een vero~dersteld gebrek 
aan beschaving gaf opzichteressen, .lll n~~m van 
eigenaars, het recht zich op zodanlge Wl]ze ~et ~en 
te bemoeien dat gedragsveranderingen in de rlchtlng 
van netter, rustiger en beschaafder gedrag werden 
afgedwongen. 
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Hierin was echter tevens de kern gelegen van de 
problemen en weerstanden die het wonlngwerk in 
toenemende mate ondervond. Versterking van de 
positie van arbeiders in het prod~~tieproces bracht 
toename van welvaart, meer ontwikkeling en een 
regelmatiger en ordelijker gezinsleven met zich mee. 
Een van de doelstellingen van het woningwerk, het 
OpVoeren van het beschavingsniveau van de arbeiders, 
was ten dele gerealiseerd, het optreden van op
zichteressen minder nodig. Daar kwam bij dat machts
vergroting ten opzichte van de burgerij een deel 
van de arbeiders gevoeliger had gemaakt VOOr be-
voogding van die de: Met name de niet-confessio-
neel gebonden wensten door middel van 
lt
e igen!1 o~ganisaties verbetering in hun positie te 

brengen, hulp "van bovenaf" en zeker hulp die zo 
sterk met controle was verweven, werd in toenemende 
mate afgewezen. 

De vrouwen die het beheer van arbeiderswoningen tot 
hun werkterrein kozen, definieerden hun optreden 
als maatschappelijk werk. Daarbij distantieerden 
zij zich van in hun ogen goedbedoelde, maar vaak 
ondeskundig uitgevoerde liefdadigheid. Pogingen 
tot professionalisering van het beroep van woning
opzichteres werden dan ook in de eerste plaats ge
rechtvaardigd door verwijZing naar verbetering van 
de kwali tei t van het werk. Woningopzichteressen 
meenden zelf het best te kunnen beoordelen hoe en 
door wie het werk moest worden verricht, zij pro
beerden hun greep op de organisatie, inhoud en 
werkwijze van het woningwerk te verstevigen. 

Zo moest controle over het "vak" het mogelijk 
maken dit beroep uitsluitend te reserveren Voor 
vrouwen. Concurrentie met mannen kon de positie 
Van vrouwen alleen maar benadelen, uitsluiting 
Van manne~ was daarom de beste manier om wedijver 
Om arbeidsplaatsen te voorkomen. ZeggenSChap 
Over de toegang tot het beroep moest het niet al
leen mogelijk maken mannen te weren, ook trniet-ont_ 
Wikkelde" vrouwen konden op deze manier buitenge
sloten worden, 

Het streven van woningopzichteressen naar 
nele status had dus zowel kwaliteitsverbetering en 
kwaliteitsbe\4aking van het werk ten doel, als het 
verwerven van een monopoliepositie VOor ontwikkelde 
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vrouwen. 

In het eerste decennium van deze eeuW lijken po
gingen tot professionalisering succes te hebben: 
er komt een gespecialis.e".ra,e ópl.eiding, een be
rOepsvereniging wordt opgericht, het principe van 
"vrouwelijk" beheer vindt erkenning. Na de Eerste 
Wereldoorlog komt dit proces echter min of meer tot 
stilstand. De beroepsgroep, i. C:.' de Vereeniging 
van Woningopzichteressen slaagt er niet in een auto
nome positie te verwerven, zich het recht van con
trole over het beroep toe te eigenen. Niet alleen 
lukt het opzichteressen niet het Werk voor te be
houden aan opgeleide vrouwen, ook de vaststelling 
van wat het werk moet inhouden wordt geleidelijk 
aan hun invloed onttrokken. Grootschalig beheer 
doet de inhoud van het werk veranderen zonder dat 
opzichteressen hiertegen iets kunnen doen. In de 1 
twintiger jaTan wordt duidelijk dat het werk van j 
opzichteressen geen algemene ingang zal vinden. 
zoals gezegd is deze vorm van woningbeheer dan voor ) 
vele arbeiders onaanvaardbaar geworden. Opzichte
ressen zijn door de kritiek op hun werk in een 
defensieve positie gedrongen; zij pleiten nog voor 
differentiëring in de intensiteit van bemoeiing 
en voor verlegging van het werkterrein, maar deze 
ideeën krijgen niet veel steun meer. In deze situ
atie is het begrijpelijk dat van het bereiken van 
een professionele status geen sprake meer kan zijn. 

Pas na de Tweede I~ereldoorlog zullen er opnieuw 
pogingen tot professionalisering gedaan worden. Dan 
zijn het echter de maatschappelijk werkers in hun , 
totaliteit die streven naar prestigeverhoging en ! 
bescherming van het beroep. Voorzover woningop- I 
zichteressen gediplomeerde maatschappelijk werkers 1 
zijn, profiteren zij hier ook van. Maar de hierboven 
beschreven ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat I 
dit meestal niet het geval is; de woningmaatschap- , 
pelijk werksters hebben hun positie binnen de hulp- I 
verlening niet kunnen herwinnen. I 

Noten 

. 1.. Zie voor de kenmerken van professies, rreidson (1971), 
pp. 71-B9; Johnson (1972). 

2. Vgl. Freidson (1972); Peters (1970). 
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3. Mercier (1889), pp. 60-71. 

4~ Zie. voor de geschiedenis en de inhoud Van het woningwerk . 
Blomberg (1953) en (1966); Hubregtse (1950); De Lange . 
(1965); Ter Meulen (1898) en (1921); Van der Pek-Went 
(1922); Pijnappel (1937). 

5. Onder maatschappelijk werk verstond men het organIseren 
van allerlei aktiviteiten voor kinderen en volwassenen 
zoals tuinfeesten" concerten? uitstapjes, tuinwedstrijden 
en het oprichten van handwerk-~ handenarbeid-, muziek- en 
toneelclubs. Zie bijv. "Maatschappelijk werk bij de bouw
vereniging Amsterdam-Zuid lI. 

6. ~en kor~e samenvatting van de resultaten van deze enqué"te 
lS te vlnden in !IDe taak van de I'foninginspcctricelf 
p. 155. ' 

7. Idem, p. 155; pp. 152-164. 
8. Ter Meu1en (1898), p. 2. 

9. JOhanna. te~ ~reulen liep bijvoQl1beeld enige tijd stage op 
een polü:llnlek voor kinderen om haar huurders he·ter te 
kunnen adviseren bij de veI'zorging van hun jonge kin
dere~. Onder de naam Octavia schreef zij Eenige wenken 
aan Joro.ge moedem, IJ<, Lange (1955), p. 1511. 

10. Volgens mej. W. Blomberg was het kontakt van Louise Went 
~et' haal' huurder's Zeer intensief: zij wist alles van 
J.edeI'een en bewoners vertrouwden haal' veel van hun zorgen 
en pI'oblemen toe. Zie ook Blomberg (~966), p. 16. 

11. Ter Meulen (1898) en (1921); Mercier (1903). 
12. A. Keppler, direkteur van de Amsterdamse Woningdienst, 

geciteerd Ottens (1975), p. 71. 
13. Ter Meulen (1898), p. 6. 
14. Mu11er-Lu1ofs (1903), p. 24. 
15. Ter Meu1en (1898), p. 8. 

16. Geciteerd bij MUller-Lu1ofs (1903), p. 4 •. 
17. MUller-Lulofs (1903), p. 5. 
18. Idem, p. 6. 
19. Geciteerd bij Muller Lu10fs (1903), p. 4. 
20. Muiier-Lulofs (1903), p. 9. 
21. Idem, p. 9. 

22. Vanaf het begin van de opleiding tot in de jaren '30 ver'
zorgd: Louise rient de theoretische lessen Woningwerk • De 
technlsche lessen werden gegeven door a.rchitecten, jaY'en
lang door Van del' Pek, de echtgenoot van Louise Went. 

23. D: .gegevens over de Vereeniging van Woningopzichteressen 
zlJn merendeels ontleend aan de notulen van de bestuurs
en ledenvergaderingent die vanaf 1903 bewaard zijn • 

24. Notulen van de ledenvergadering, 9 jan. 1903. 
25. Het salaris van de eerste opzichteressen was heEü laag' 

alleen VY'ouwen die het geld niet strikt nodig hadden, kon-
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den dit beroep uitoefenen. 
26. De secretaresse van de Vereeniging schreef in 1905 dat 

een redelijke beloning nog niet geeisaht (cUrs. AdR) 
kon worden zolang het werk zich nog bewij zen moes-t) Van 

der Hoeven (1905). 
27 ~ Zo vertelde Henriëtte van Eyck in een in·terview met Trouw 

(8 maart 1976) dat haar moeder, toen het gezin tot ar
moede verviel, in 1917 enige tijd als woningopzichteres 
bij de gemeente Amsterdam ging werken~ 

28~ Louise Went was een belangrijke schakel tussen School en 
Vereeniging. Zij bekleede jarenlang bestuursfunkties in 

beide organisaties. 
29 ~ Zowel Johanna ter Meulen als Louise Wen-t hadden jaren

lang een adviserende funktie bij de gemeente Amsterdam; 
toch bleven zij het "kleine beheerH als het ware werk be-

schouwen. 
30. Mej. P. Hubregtse pleitte al in 1916 voor het loslaten 

van het principe van huurinning door opzichteressen. Als 
hoofdinspectrice bij de gemeente Den Haag probeerde zij 
het werk in het !lgrote beheer" een eigen inhoud te geven. 

31. Notulen ledenvergadering 10 mei 1917. 
32. Knappert (192~), pp. 38-39. 
33. Blomberg (1966), p. 29. 
34. Notulen bestuursvergadering 26 nov. 1915~ 
35. [n 1945 waren er in Nederland vijf Scholen voor Maatschap

pelijk Werk. Naast die van 1899 waren dat de R~K. School 
voor Maatscnappelijk Werk in Amsterdam, de Katholieke 
School voor Maatscnappelijk Werk te Sittard en het Cen
traal Instituut voor Christelijk Socialen Arbeid te Am
sterdam en Groningen. Zie Moltzer (19u7). 

36. Het aantal leden van de Vereeniging is nooit groot ge
weest. In 1914 waren het eI' 32, in 1949 ongeveer 90, 
waarvan 25 niet-werkende leden~ Na die tijd nam het aan

tal alleen nog maar af. 
37. Van Vereniging van Woningopzichteressen tot Vereniging 

voor SoeiaaZ Wonin~~erk, p. 6. 
38. Hubregtse (1930), p. 210. 
39. Antwoord van C~ Alberdingk Thym op de ingezonden brief 

van Johanna ter Meulen in De Amsterdammer, november 1895. 
40 ~ Ingezonden brief van Johanna ter Meulen in De Amsterdam-

mer', november 1895. 
q1. Blomberg (1953), p. 17. 
'12. Ter Meulen (1921), p. 6. 
43. Van het aandeel van doOL' opzichteressen beheerde woningen 

in het totaal aantal arZleiderswoni:-.gen is slechts een 
ruwe schatting te maken. In 1924 beheerden in Amsterdam 
12 inspectrices ongeveer 6000 gemeentewoningen, dus ge-
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45. 
1,,"6. 

</·7. 
48. 
L,,"9. 

50. 

~iddeld :00. (Het aantal varieerde van 200 tO"t lttOO per 
l.nspectr~ce.) Zoals gezegd waren er in 1930 in heel 
Nederland 111 opzichteressen. Als we aannemen dat het 
Amsterdamse gemiddelde voor het gehele land geldt k 
we op 1 d I' .. ) omen ". een an e l.]~ totaal van 50.000 à 60.000 door op-
~l.chteress:n beh~erde woningen. In 1930 was het totaal 
aantal wonl.ngen l.n Nederland 1.885.567. Om na te gaan 
welk de~l daarvan uit arbeiderswoningen bestond, ga ik 
ervan Ul t dat het percentage arbeiderswoningen op het 
tota~l aanta: woningen overeenkomt met het percentage 
arbe~ders (~~tg~zonderd land~rbeiders) op de totale be
roepsbevolkl.ng l.n datzelfde Jaar) namelijk ongeveer 53%. 
We komen zo op 53% van 1 885 567-999 352 b'd . • . - . ar e~ erswo-
n~ngen. Hiervan werden er 50 à 60.000 beheerd door 0 -

~achteressen~ dat is dus:' à 6 !i.~ Zie voor de gegeve~s 
over aantallen woningen en over aantallen beroepsbeoefe
naars de Volkstelling 1930. 
Moltze~ ~1939), p. 17. In het tijdschrift nDe Woningbouw
v;;een~gl.ng!l verschenen in 1938 en 1939 een aantal ar-
t.lKelen over de plaats van de vrouw bl.· J' d b u . . e 0 w\rerenl.-
g~ngen. Mevr. van der Pelç en Mol tzer verdedigden het 
we~k van opzichteressen, anderen verklaarden zich abso
luu~ tegenstander van he"t optreden van opzichteressen in 
WOU.lngen voor normale gezinnen. Ook lUer viel Weer het 
woord bevoogding~ 
GemeentebZad, 2e afd. 1925, p. 2"91. 
Idem, p. 2509. 
GemeentebZad, Ie afd. 1925, p. 1739. 
De TeZegraaf, 28 dec. 1927. 
N?tul::,,: bestuursvergadering 20 jan. 1926. 
Z~e b~Jv. Ter Meulen (lQ98) en (1921)' M . (19 ) v ,erc~er 05; 
Van der Hoeven (1905). 
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Ongewenste ontmoetingen in de 
Amsterdamse tram 
Klachten aan de Gemeente Tram Amsterdam in het begin 
van de twintigste eeuw, 

Rineke van Daalen 

"Eén rid in een tramway~stel dat gl.J in een grQote 
stad als Weenen door de VOlks-wijken zoo rijdt, 
geeft meer kijkjes in het werkelijke leven dan 
honderd bladzijden H (Quaek" 1877, blz~ 5). 

Het openbare verVOer in de negentiende eeUW was 
niet berekend op de sociale veranderingen, die de 
industrialisatie omstreeks de eeuwwisseling met 
zich meebracht. In dat opzicht vertoonde het over
eenkomsten met verzorgingsarrangementen, die in 
deze periode ofwel een ingrijpende gedaantewisse
ling ondergingen, ofwel volledig verdwenen en ver
vangen werden door nieuwe voorzieningen. Deze Or
ganisaties op grote schaal waren merendeels bedoeld 
voor algemeen gebruik, waarbij financiering en be
heer aan een centraal apparaat toevielen (1). Het 
gebruikers- en cliëntenbestand werd heterogener, 
terwijl het bureaucratische karakter van dit soort 
instellingen in principe gelijkheid van behande
ling impliceerde. Relaties met cliënten en ge
bruikers werden op onpersoonlijke wijze geregeld, 
- iedereen kreeg te maken met dezelfde statuten en 
reglementen en op iedereen werden dezelfde bepa
lingen van toepassing. 

Dit artikel heeft betrekking op het tramvervoer in 
Amsterdam. Het beschrijft problemen die tram
passagiers met verschillende sociale posities had
den in de omgang met elkaar en met het personeel 
van de Gemeente Tram Amsterdam. Daarbij gaat het 
om problemen die ze probeerden op te lossen door 
een beroep te doen op het gemeentelijke vervoer
bedrijf. 
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