
1.3. Archief Meta Petri 
 

Meta Petri, geboren in 1922, volgde eerst de opleiding voor 

kinderverzorging en opvoeding. Na 1945 werkte zij als maatschappelijk 

werkster in een tehuis voor NSB-meisjes en als lerares kinderverzorging 

en opvoeding aan de Amsterdamse huishoudschool. In 1948 werd zij 

groepsleidster in een tehuis voor werkende meisjes, waar ze in 1950 

contactambtenares werd.  

 

In 1954 haalde zij haar diploma voor psychiatrisch sociaal werker voor 

Medisch Opvoedkundig Bureaus. Vanaf 1956 werkte ze bij het 

Amsterdamse MOB, waar ze vertrok omdat ze de medische invalshoek te 

beperkend vond. Vanuit haar eerdere opleidingen en werkervaring was ze 

ervan overtuigd dat de sociale omgeving van grote invloed is op de 

ontwikkeling van kinderen. Als docente aan de Karthuizer Academie 

droeg ze dit uit en toonde ze zich zeer politiek bewust.  

In 1983 ging zij met de VUT.      

 

 

A. Interview Meta Petri door Anoushka Boet, Marie Kamphuis 

Archief 

 

1. Interviewvragen gebruikt tijdens interview met Meta Petri op 12-11-

1999 

2. Schriftelijke uitwerking interview met Meta Petri op 12-11-1999 

3. Tape met bovenstaand interview 

 

 

B. Publicaties door Meta Petri 

 

1. In tijdschriften 

 

 Petri, M, ‘Er is een kliënt in de zaal: enkele gevoelens en gedachten 

rondom een incident’, in: Maandblad geestelijke volksgezondheid 

1(Baarn, 1971) p. 12-15 

 

 Petri, M., ‘Stoeien, Stoeide, Gestoeid’, in: De Poort. Tijdschrift 

voor pleegouders 3 jg. 18 (Utrecht, 1973) 1-2 

 

 Petri, M, ‘Ben ik een pedofiel?’, in: Maandblad geestelijke 

volksgezondheid 10 (Baarn, 1974) 503-505 

 

 



 Petri, M, boekbespreking van ‘P.C. Kuiper, Psychoanalyse, actueel 

of verouderd (Deventer 1973)’, in: Maandblad geestelijke 

volksgezondheid 6 (Baarn, 1975) 373-374 

 

 Petri, M, ‘Drie dagen uit het leven van een maatschappelijk 

werkster’, in: Maandblad geestelijke volksgezondheid 10 (Baarn, 

1981) 915-918 

 

 Petri, M, ‘Drieluik van Barmhartigheid’, in: Maandblad geestelijke 

volksgezondheid 12 (Baarn, 1982)1322 

 

 

 

2. Diverse gepubliceerde ingezonden brieven 

 

 Petri, M, ‘Reactie op profielschets’, in: De Ambtenaar (A.B.V.A.) 

jg. 27 nr. 26 (1974) (krantebericht en brief die Meta stuurde aan de 

A.B.V.A.) 

 Petri, M, ‘Rooie tranen’, in: Rooie vrouwen. Gewest Amsterdam 4 

jg. 1 (Amsterdam, 1982) 5-7 

 Petri, M, ‘Visie’, in: NOW-Nieuws (februari 1983) 2                                 

 Petri, M, ‘Excuses’, in: De Volkskrant (3-4-2000) 

 Petri, M, ‘Helderheid’, in: De Volkskrant (26-9-2000)                             

 

 

3. Diversen 

 

 Petri, M, concept, Overpeinzingen van een oud psychiatrisch 

sociaal werkster (z.j.) 

 

 Brief aan redactie van ‘Den Haag Vandaag’ (NOS) over 

kernwapens (1981) 

 

 Petri, M, ‘Slotaccoord of dissonant. Enkele Fragmenten uit het 

jaarboek van een oud-leerlinge’, in: ?? (z.j. z.p.) Herinneringen aan 

het Hervormd Lyceum in Amsterdam waar Meta Petri in 1940 

eindexamen deed. 

 

 Petri, M, concept recensie van ‘Marie Kamphuis, Kijken in de 

spiegel van het verleden. Veertig jaar in en om welzijnsland. 

(1983)’ (1986) 

 



 Petri, M, verslag werkzaamheden als coördinerend decaan 1980-

1983 voor de Akademie Raad. 

 

 Petri, M, openbare afscheidsles (z.j.) 

 

 Petri, M, indrukken lessen ‘individuele methodiek’ aan de groep 4 

D.O.-A (maart 1981) 

 

 Petri, M, draaiboek lessen over kinderen en maatschappelijk werk 

(maart 1981) 

 

 Petri,M, Stukoka vijf jaar, voor symposium 16-3-1978 

 

 

C. Publicaties over Meta Petri 

 

 Koning, Tineke, ‘Individualiseren is funest voor kinderen, zij zijn 

een politieke factor van belang’, in: TMW-Welzijnsblad jg. 34 

(Alphen aan den Rijn, 1980) 

 

 Boet, Anoushka en Waaldijk, Berteke, Hall of Fame, portret 

 

 Boet, Anoushka, ‘Nette Mensen’, rubriek ‘Vroeger of Later’, in 

Maatwerk (22 december 2004) 

 

 

D. Correspondentie Marie Kamphuis Archief en Meta Petri over 

portret in Hall of Fame 

 

1. mail van Vera Bondy aan redactie Hall of Fame over voordracht Meta 

Petri en eerste brief aan Meta Petri met verzoek om medewerking 

2. reactie van Meta Petri op eerste brief van MKA 

3. mails van Vera Bondy aan Anoushka Boet over Meta Petri 

4. diverse kaartjes Meta Petri 

5. brief met verzoek om wijzigingen op HoF 

6. brief met verzoek om wijzigingen op HoF 

7. brief met tips voor andere maatschappelijk werkers op HoF 

8. brief met verzoek om wijzigingen op HoF 

 

 

E. Vakliteratuur 

 



 

 Brugmans, prof. dr. I. J.: De arbeidende klasse in Nederland in de 

19de eeuw (Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1959) 

 

 Plant, Raymon: Ethiek en casework (Het Spectrum, Utrecht-

Antwerpen, 1971)  

 

 

F. Diversen 

 

1. Kopie afscheidsboek gemaakt door collega’s bij het afscheid van Meta 

Petri bij Vorming Buiten Schoolverband als contactambtenares. Bevat 

o.a. gedichten, plaatjes en afscheidsbriefjes van (ouders van) cliënten. 

2. C.V. Meta Petri 

3. Sluzki, Carlos E, en Verón, Eliseo, ‘The double bind as a universal 

pathogenic situation’, in: Family Process  vol 10 no 4 (1971) 397-410. 

4. Galtung, Johan Galtung, Konflikt als een wijze van leven (z.j. z.p.) 25 

pp. 

5. Bundel met samenvattingen van de collegecyclus ‘Kinderen met 

handicap’ door de Faculteit Geneeskunde, Universiteit van 

Amsterdam (november 1969) 

6. D.C.J. van, ‘Social Action’, in: Maandblad voor de Geestelijke 

Volksgezondheid 12 (z.p. 1968) 437-441 

7. Overzicht methodieken van het maatschappelijk werk 1976 

8. Overzicht terreinen van maatschappelijk werk 1973 

9. Uittreksel Dr. G.P. Hoefnagels, Opstellen over rapportage 1977 

10. Overzicht vergadermodel 1975 

11. Vijf afstudeerscripties waarbij zij supervisie deed 

 


