Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’
Dit is het derde deel van de serie waarin we een blik op de
geschiedenis van de kinderopvang werpen aan de hand van
oude prenten en foto’s. Na een blik op de eerste
kinderbewaarplaatsen uit de 19de eeuw kijken we nu naar de
eerste inspecties en het effect daarvan.
Inge van Rijn

Prent Henriette de Vries, Stadsarchief Amsterdam
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vrouwen. Onder leiding van Femina Muller gingen ze resultaatgericht te werk: ze richtten bewaarplaatsen op volgens
de richtlijnen van Coronel.
Al in 1872 opende de eerste bewaarplaats, ‘Femina Muller’

De arts Samuel Coronel werd misselijk toen hij de kinder-

genoemd, aan de Vinkenstraat 39 in Amsterdam. Er werden

bewaarplaatsen bezocht. In 1863 inspecteerde hij zo’n hon-

kinderen opgevangen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar.

derd particuliere kinderopvangbedrijven in de stad Amster-

Kinderen moesten ‘vrij van infecties en ongedierte zijn’ en

dam. Vaak kwam hij ‘na 10 minuten ziek naar buiten en moet

‘gevaccineerd tegen de pokken’. Licht en lucht, hygiëne en

zich thuis van het meegebrachte ongedierte ontdoen’, zo schreef

goede voeding vormden de basis van het beleid. Het bestuur

hij in zijn rapport. Hij luidde de noodklok over de toestand

drong bij het personeel aan op een ‘liefderijke behandeling

in deze ‘pestholen’, maar de Gemeente Amsterdam zag het

van de kinderen’. Er mocht niet geslagen worden.

niet als haar taak om hier iets aan te doen. Initiatieven tot

De ouders betaalden enkele centen per dag als ouderbij-

verbetering werden genomen door de particuliere liefda-

drage, maar dit was niet voldoende om de opvang te be-

digheidsinstellingen. In 1869 richtten enkele welgestelde

kostigen. Contributies van leden, giften van particulieren

heren de Vereeniging tot Verbetering der Kleine Kinderbewaar-

en bedrijven, straatcollectes, bazars, loterijen moesten de

plaatsen op. Drie jaar later kwamen ze tot de conclusie dat

inkomsten aanvullen. Soms werd subsidie gevraagd bij de

er niets veranderd was en droegen ze het bestuur over aan

gemeente. Die werd mondjesmaat toegekend.
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