
Liesbeth Bervoets 

''Mássa's vrouwen hunl<eren 

100 JAAR ONDERWIJS IN MAATSCHAPPELIJK WERK 

Op 22 april 1899 kondigde het Sociaal Weekblad 

de oprichting aan van een school die tot doel had 

"stelselmatige, theoretische en practische vonning" van 

"ernstige, degelijke werkers" op de belang1ijkste gebieden 

van sociale arbeid. Het initiatief was een miJ1paal 

in de geschiedenis van het sociaal werk, 

en tevens een wereldp1imeur. 

Het plan voor de voorloper van de sociale 
academie kwam van Marie G. Muller
Lulofs, als veel vrouwen actief in de 
armenzorg. Na raadpleging van de beken
de links-liberale publiciste Helene Mercier, 
die al ruime praktijkervaring had met 
maatschappelijk werk, verzekerde zij zich 
van de steun van Arnold Kerdijk, tevens 
sociaal-liberaal politicus en journalist. Aan 
de oplichting ging een jaar voorbereiding 
vooraf, waarin het drietal discussieerde 
over lessenpakket, samenstelling van het 
docenrenkorps, directoraat en behuizing 
van de opleiding. Muller-Lulofs stond een 
open woon- en werkgemeenschap onder 
vrouwelijke leiding voor ogen. Het inter-
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Marie G. Muller-Lulofs (1854-

1954). De initiatiefneemster 

van de school voor maatschap

pelijk werk werd in 1905 voor

zitter van liet best'Uur om het 

beoogde vrouwelijke karakter 

van de school te profileren. 

naatsverband stelde volgens haar meisjes 
tot een onafhankelijker oordeel in staat 
en tot een beter verweer tegen cle voor-

oordelen over het sociaal 
werk. Het plan-Muller
Lulofs sneuvelde omdat de 
manlijl<e bestuursleden 
instemden met Mercier, 
die van mening was dat 
een internaat juist onzelf
standige en 'zenuwzieke' 
vrouwen zou aantrekken. 
Bovendien vond ze het 
belangrijk dat de leerlin
gen contacten met man
nen hadden, omdat "die 
doorgaans beter clan de 
vrouwen de beteekenis 

/-lel ene Mercier / J 839-1910/, 

betrokke11 bij lalloze 'volks

verheffcnde' zaken, was een 

vc111 Mzdlcr-Lulofs advi.,eurs. 

en het onderling verband der maatschappe· 
lijke verschijnselen" zouden doorzien. 

Amsterdamse wereldprimeur 

Op 15 september 1899 opende bestuurs
voorzitter Kerclijk de tweejarige Opleidings
inrichting voor Socialen Arbeid, met Elisa
beth Boissevain als directrice. Met deze 
echte hogere beroepsopleiding voor maat
schappelijk werksters had Amsterdam een 
wereldprimeur. AIJeen New York had sinds 
1898 een cursus op dit gebied. maar dal 
was een zomercursus van slechts een 
maand of twee. De officiële opening van de 
Amsterdamse school vond plaats in een 
van de collegezalen van de gemeentelijke 
universiteil. Vereniging Ons Huis !opge
richt in 1892 door Mercier e.a.) in de Rozen
straat stelde voorlopig een van haar lokalen 
als cursusruimte ter beschikk111g. Tol de 
oprichters behoorde verder C.W Janssen. 
de zoon van de vermogende 1c1bahh;indt.· 
laar P W. Janssen. die voor hel bl'nodigde 
beginkapitaal zorgde en lol de subsidio'.'ring 
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naar een sociale opleiding" 

Een jonge Louise Went (rechts) met haar zus 

Auguste. Went  ( 1 865- 1 95 1 } werd woning

opzic/J teres en trnd toe to t  het  bestuur  rn het 

doccn 1 enk01ps van de Oplddingsinricht ing 

voor Socie1 len Arbeid. 

van de school in 1921  borg s tond voor alle 
financiële tekorten. Zo ' n  ro l vervulde 
Janssen junior al eerder b ij Ons Huis en 
bij Merciers gaarkeukenproject in de Lau
rierstraat .  Het wetenschappelij ke gewicht 
en maatsc:happelij ke aa nzien gaf de 
Amsterdamse hoogleraar Staathuishoud
kunde M.W.F. Treub. bestuurslid en 
docent . Zijn economiecolleges behoorden 
tot  de verplichte s tof voor leerlingen van 
de school. Bestuurslid en woningopz ichte
res Louise Went verzorgde lessen in 
woningtoezicht en begeleidde leerlingen 
in de praktij k van het:  toez ich t houden op 
arbeiderswon i ngen. 
De opleiding van twee, la ter vier jaar. 
bestond ui t  de vakken sonologie . staat s i n
rich t i ng en economie ,  hygië ne . een i nr ro
ducr i e  in de verschillende werk te rreinen 
en soc i a l e  kwes t ies a l s  arbe idswetgt•vmg .  
rnöpera t ie ,  c ri mina l i t e i t .  drankmisbruik .  

spaarbank- en verzekt•r i ngs weze n en de 
geschieden i s  van soc i a l e  bewegi nge n . 
N;ias l  de t heori<:> be kwaa mden l<:>er l i ngen 

l ) n ..,  ,\ 1 1 1 , t l• r d ,, m � l ' p t 1..· rn h L1 I  I Y 9 '-J  

L ijnbm1 11sgrach 1 24ï, l inks mei sweptnrp, was n a  cl c  Ons Huis-periode tot 1 9 1 1 het onderkomen 

van cle School voor Maa tschappelijk Werk. r:o t o  1 936 .  

zich in het prakt i sche werk door sociale 
inricht ingen te bezoeken en door s tages 
in een instell ing naar eigen keuze. Facul
tat ief wa ren de kooklessen aan de huis
houdschool op het Zandpad. Over d i t  
onderdeel besronclen in het  bes tuur 
meningsversch i l len .  omdat de ch ique 
kook.lessen wei nig inz icht gaven in het 
bere iden van eenvoudig en voedzame 
maal r ijclen. 

Hervormer als baantje 

In  de pers k reeg hel i n i 1 ia t ier een 1 aml'
l ij k g1.1ns 1 ig onl ha ;1 I .  Voor wver u i l  l' l lkl' l c  
bc•w,1ard geb leve n kran t enk 1 1 1psels va l !  op 
tl'  1 1 1 , L itL' n .  nnrdet•k le cle pwgn·ss 1evL• pers 
welwi l l ender dan de lwhoudl 'mle . i.l 1 

begroene de sociaal-democraat P. L. Tak 
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het init iat ief met waa rderi ng omdat "de 
emancipatie van de arbeidersklasse krach
ten behoefde , die z ij ze lve nog niet  kon 
leveren· · .  Zij n geestverwante Henrië t t e  van 
der Mcy prak bij het betrekken van een 
nieuw onderkomen op Lijnbaansgracht 
24ï i n  1 905 de hoop uit dar de be hu iz ing 
spoed ig tt k le i n  zou z ij n. Het {'derlirndsc/ 1  

Vu�lilml sneerde daarentegen clat d e  oplei 
d i ng s lec hts pro pacrancla voor socia l i sme . 
rad ica l i sme en inoclerrnsme zou bet eke
nen e n  va n " hervormer van de maatschap
p ij een baam_je' "  dre igde I e  mal e n . Dl' 
,choo l  besc h i k t e  ech t e r  over  vn ldoenclL0 

kap i L a d lkraclH 1ge s_ymp,H h i sa 1 1 t e 1 1  om 
. 1 rc h 1 l l:'L" I J an  van der  Pe k ( s 1 nd ., 1 YO I cle 
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echtgenoot van Louise Went) in 1 9 1 1 een 
eigen pand in de Pieter de Hooghstraat te 
laten bouwen. De tijdgeest  was zodanig 
dat men. zoals Muller-Lulofs het noemde, 
"als het ware met de orde der democratie 
als modeartikel in het knoopsgat liep".  
De school richtte zich op in eerste instan
tie op jonge vrouwen, vanwege de "onge
loofelijk groote som aan ongebruikte 
vrouwenkracht" en het geringe aantal 
bezoldigde functies. Dat " massa 's  vrou
wen hunkerden naar een sociale oplei 
ding" bleek al spoedig een misvatting. 
Alleen het eerste jaar kende een redelijke 
toestroom. In de eerste vier jaren samen 
bezochten slechts 41 leerlingen de school, 
van wie er  maar twintig hun opleiding 
met goed gevolg afsloten. De overigen 
verlieten de school voortijdig wegens 
ziekte van ouders of voor verloving of 
huwelijk . 
Ondanks het strtven om het schoolgeld 
betaa lbaar te houden (b ij aanvang .f 1 50 ,  
vanaf 1 904 .f 200) door betalende t oe hoor
ders bij voordrachten en  colleges toe te 
lat en .  konden somm ige " sterk-gemoti-
ve relen "  c le opleiding niet bekost igen . 
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Met donaties en het belangeloos afstaan 
van salaris, lukte het om enkele minder 
draagkrachtigen financieel tegemoet te 
komen. Voor de leerlingen die familie
leden onderhielden bood deze oplossing 
echter onvoldoende soelaas. Behalve gelcl 
wierp ook het verplichte middelbare 
school-diploma een drempel op voor leer
lingen ui t  de arbeidersklasse. 

Les in socialisme en bouwtelceningen 
Te1wijl de toestroom van leerl ingen de 
eerste decennia te wensen overliet, viel er 
over de bereidheid van docenten weinig 
te klagen. Het docentenkorps bestond uit 
"de beste krachten" met een gevarieerde 
levensbeschouwelij ke achtergrond en 
maatschappelijke ervari ng. Behalve in 
wetenschappel ijke kringen speurde het 
schoolbestuur ook in cle vrouwen- en de 
arbeidersbeweging naar ter zake kundige 
en enthousiasmerende oncle 1wijskrach
Len. Voor het onde1wijs over de vakbewe
ging viel het oog op "een arbeider die 
hard werkte en volkomen t huis was in 
het onderwerp" ,  onder voorwaarde dal 
h ij de Engelse t aa l  beheers te. De bekende 

Leerlingen lopen de deur uit van Pieler de 
Hooghstraat 78. In 1 9 1 1 was h i er het nieuwe 
sclioolgebouw naar on twe1-p van Van de1· Pek 

ven-ezen. 

drankbestrijder Den Tex, de sociaal-demo
craten Tak en Wibaut, de feministen Goe
koop, Jungius en Meyboom, en de juris t 
Kruseman werden als belangrij ke aanwin
sten beschouwd. Kunstenaar Rik Roland 
Holst en architect Van der Pek moesten 
leerlingen inzicht in respectievelij k het 
utopisch-socialisme en de woninghygiëne 
en bouwtekeningen van volkswoningen 
bijbrengen. Tak, Van Embden,  Quack en 
Hudig behandelden de geschiedenis van 
het socialisme. 
De inleiding tot en de begeleiding van het 
praktische werk was van meet af aan een 
vrouwelijke aangelegenheid. Als opvoe
ders "die met hun hele persoon zichzelf 
aan het sociaal werk wijden" werden vrou
wen geschikter geacht om hun begeeste
ring op leerlingen over te dragen. 
Niet alle docenten bleken even geschikt te 
zijn. Sommigen werden als "te dor" of "te 
onsamenhangend" afgevoerd. Anderen 
werden door het bestuur als te ondemo
cratisch of te christelij k afgewezen. Zo 
werd een docent Kinderhygiëne vervangen 
door Cornelia de Lange , die in 1 927 aan de 
Universiteit van Amsterdam haar intrede 
deed als eerste vrouwelij ke hoogleraar. Ze 
was gespecialiseerd in Kindergeneeskunde 
en haar kwaliteiten waren boven e lke twij
fel verheven. 
Een enkele keer kwamen de leerlingen in 
het geweer tegen een docent met een te 
uitgesproken vis ie, zoals in het geval van 
het openlijk beleden atheïsme van de 
socialist AH. Gerhard . Na bestudering van 
het collegedictaat bes l iste Went dat enige 
politieke controverse geen kwaad kon. 
Leerlingen leerden zo beter rekenschap te  
geven van hun eigen overtuiging. 

Sociaal te socialistisch 
In de eers te periode zocht het bestuur al 
experimenterend naar de juis te opzet van 

de school, die ook het 'u ltra-feminisme' en 
het revolutionaire socia l i sme moest 
bestrijden. Met dit idee betrad het bes tuur 
een gecompliceerd politiek spanningsve ld. 
Voordrachten over de vrouwenbeweging 
t rokken helaas niet meer leerl ingen noch 
toehoorders. En de term sociaa l  kwam i n  
een kwade socia l istische reuk t e  s t aan  
door  de spann i ngen rond ciC:' S poorweg
st aking van 1 903. De i nschri_jvi ng werd la t  
jaar opgeschort en het best uur  ging i n  con-



claaf over de vraag wat er mankeerde aan 
de opleiding. De naam Opleid ings
inrichting voor Socialen Arbeid werd in 
1 904 veranderd in School voor Maat
schappelij k  Werk. Veel moeilijker was 
het om gestalte te geven aan het beoogde 
vrouwelijke karakter van de opleiding. 
Ter profilering van dat vrouwelij ke karak
ter werd Mul ler-Lulofs in 1 905 verzocht 
om voorzitter van het bestuur te worden. 
De malaise voedde de gedachte dat intel
lectuele inspanning de krachten van vrou
wen te boven ging. Volgens bestuurslid 
Janssen had een zenuwarts een "gedeci
deerde achteruitgang" vastgesteld bij oud
leerlingen. Vanwege de overdaad aan boe
kenwijsheid s telde hij voor om leerlingen 
voorafgaand aan de opleiding een jaar  de 
praktijk in te sturen. Kerdij k vroeg zich af 
of meisjes  na het  middelbaar onderwijs 
niet eerst wat meer in de huisel ij ke kling 
moesten verkeren om " haar tot gewone 
huishoudelijke vrouwen te laten opgroei
en". Van de mannen in het bestuur bleef 
alleen Treub ervan overtuigd dat goede 
theorie een gezond tegenwicht bood voor 

een te grote sociale gevoeligheid. 

Affiche vu 11 Al/Jen 1- J a /1 1 1  uil 1 9 1 4. 
0<' s tuäe11 te 1 1  kn'gen mHfrr mi:er les in 11 1 1 1 1.1 1 -

,cl iappelijkl' kwes l ics u ls kindenl r'beitl. c lnrnk-
11 1 is l 111 1 ik 1' 1 1 tie wrg voor m1dc1 1 vC1 1 1  ciage 1 1 .  

Dat' m,•è l i ll,I( ova / ie l StwHsµms iu ,· 1 1 ging 11 i t' I  
door wcgrn, he l  1 1 i l ln-eken vw1 t lt' oud t J)!. . 

( ) n :,,  /\ m " 1 L· nL1 1 1 1  'l t ' p l t· m h 1 • 1 1 9 9 9  

Emilie Charlotte Knappert bij haar  afscheid 

in 1 926 als clirectiice van de School voor 
Maatschappelijk Werk. Knappc11 (1 860-

1 952) l egde in haa ,- t:ijä sterk cle naclrnk op 
karakte1von11i 11g, rn ltuur  en prakt:ijkwerk. 
Foto u i t  Zoekt een ster niet te ver. 

De gangbare gedachte in het bestuur (en 
de maatschappij )  was dat meisjes zenuw
ziek konden worden door de tegenstelling 
·persoonlijke ontwikkeling' en "het ver
langen naar het zieleverbond met de 
man" .  Maar voorzitter Muller-Lulofs zag de 
school juist als een uitstekend middel om 
de verspreiding van 'zenuwziekte' onder 
jonge vrouwen een halt toe te roepen. 
Ze deed veel moeite om ouders ervan te 
overtuigen dat haar school hun dochters 
niet in de armen van het feminisme of 
de sociaal-democratie dreef. Tegemoet
komend aan de praktische bezwaren van 
ouders en leerlingen, zoals de onzekerheid 
om in het sociaal werk aan de s lag te 
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komen, liet ze brochures maken die een 
overzicht gaven van mogelijke arbeids
plaatsen. 

Warhoofdige wereldhervonnsters 
Gecompliceerd was ook het leren balance
ren tussen verbetering van de omstandig
heden en verbetering van mensen. Dat de 
bestuursnotulen vaak van ·wereldher
vormsters' , 'warhoofden· en 'zenuwzie
ken' reppen, i l lustreert de  zorg voor het 
reputatieverlies door onoordeelkundig of 
ontactisch optreden van (oud-) leerlingen .  
In  veel gevallen werd na verloop van tijd 
gerapporteerd dat de prestaties van de 
betrokken leerli ngen weinig te wensen 
overlieten. Muller-Lulofs relativeerde de 
koudwatervrees in het bestuur door er op 
te wijzen dal ook de arts, de pred ikant  en 
de advocaat bij aanvang van hun werk
zaamheden niet over de wij sheid besch ik
ten die hun  ambt vereisLe .  " Mocht men 
niet aan de pract ij k van het leven een 
dee l van iedere ople iding overlaLen?" 
schreef ze al in 1 903 in De Gids. 

DirecL rice Josephine van Anrooy werd i n  
1 9 1 5  opgevolgd door d e  55-jarige Em i li e  
C.  Knappert ,  st ichtster-di rect rice van het 
l .ei clse Volkshuis .  waar arbeiders z id1 op 
vrijwel e lk  gebied konden ontwi kke len .  
Me t  Knapperts komst kreeg Mul ler-Lu lofs 
(;' i nc le l ij k haar zi n :  a l  in 1 8':J8 had ze Knap
pert gevraagd de op te r icht en school te  
gaan le iden .  Onder Knappert veranderde 
cle school van koers : de nad ruk  op sociaal
ernnomische kenrns werd vervangen door 
vo l l<wn t wi k ke ling ,  cu l t uu r  en  karak t e r  
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vorming. De vraag was niet wat maat
schappelijk werk voor de leerlingen bete
kende, maar wat zij voor dat werk kon
den betekenen. Na s tudie van het werk 
van schrijvers , schilders en musici kon
den de "bezielde leidsters dit cultuurgoed 
aan de arbeidersbevolking overbrengen" .  
Knappert pakte a lles aan om de school 
een gezondere basis te geven. Zo slaagde 
ze er in cle ingezette verbreding van het 
onderwij spakket met cursussen voor spe
ciale beroepsgroepen uit te breiden. De 
bestaande cursus voor bibliotheekwerk 
kreeg gezelschap van een opleiding voor 
wijkverpleging. Ondanks haar gevorderde 
leefi:ijd en haar veeleisendheid wist Knap
pert, cl ie tot 1 926 directrice zou blijven ,  
de  discuss ies over het bestaansrecht van 

Kinderarbeid was lang een 

beladen sociaal-polit iek onder

werp. Pas in 1 8 74 werd arbeid 

door kinderen jonger dan 

twaalf jaar verboden, met de 

aanname van /zet 'Kinderwetje' 

van Van Houten. 

de school spoedig te doen verstommen. 
Knapperts opvolger M.j .A. Moltzer verleg
de op zijn beurt de koers terug naar een 
school met meer wetenschappelijke, poli
tieke en professionele intenties dan 
belangstelling voor cle persoonlij ke ont
wikkeling van vrouwen. Pas na de oorlog 
zou cle verhoudi ng professionaliteit en (al 
clan niet bestaande) specifieke vrouwe l ij ke 
talenten meer in balans raken. ■ 

D r. E . L .M .  Bervoets is universitair docent Organ i 

satiekunde en Vrouwenstudies aan  de  UvA .  Haar 

proefschrift Opvoeden tot sociale verantwoorde

lijkheid - de verzoening van wetenschap. sekse in 

het sociaal werk in Nederland rond de eeuwwis

seling, verscheen in 1 994 bij het I I S G .  

l're11 l briejhw 11 11 1et propagandu voor geheclont/1011d i 11g. 
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