theorie, naar een nieuw begrip van het
en naar een theorie van de ~'Nieuwe Klasse 11
de meeste sprongen klonk applaus r bij sommige
slechts een ongelukkige plons te horen. Maar
was juist die acrobatiek die mij bekoorde:
steeds is de plons van een man als Alvin
me liever dan de plank van een
'fo.

gezinnen:
het ontstaan van onmaatschappelijkheid
de Regt

Al Gouldner heeft zijn laatste sprong naar
overkant gemaakt, en de brug is nog steeds
Wat doen wij daaraan, wij treuzelaars aan
VIl"~,atschdppelijke

gezinnen" hebben na de ~~eede
grote belangstelling ondervonden van
zijde van sociaal-wetenschappelijke onderzoe. Een Registsp ~an onmaatsDhappe!ijkhe~dson
ek (lJ vermeldt niet minder dan 180 titels
.onderzoeken die tussen 1945 en 1956 naar deze
lkingsgroep zijn verricht, de honderden gevan niet onderzoeksmatige aard zijn
niet opgenomen.
~~v~'Llog

literatuur, maar ook in de kritische be)h()uwi.n,"en OVer het begrip "onmaatsehappelijkheid"
m"r,ende,els na 1965 het licht zagen, wordt
'~'Lrl~g belangstelling getoond voor het ontstaan
het probleem van gezinnen die met de termen
laatbaar r asociaal, verwaarloosd, soc1aal~c'htcer
of onmaatSChappelijk werden of worden
,,,O"'~I,,,,<u.LU. Aangezien het hier gaat om waarderende
S1:Cl"mtH;J'CS'''Lende termen die in een bepaalde
aan bepaalde ge~innen werden toegekend,
~orden nagegaan Wanneer en onder welke o~qtan'digheden
bepaalde groepen met: de"e termen ging
eerste paragrafen van dit stuk wil ik aanmaken dat het ontstaan van de
,"a,sGclalen rr direkt verbonden is met een verscherVan de scheiding tussen "respectabele" en
respectabele" arbeiders onder invloed van
ITc,r,mederingen in de arbeidssituatie en welvaartsitie van een deel van de arbeiders. DeZe scheiwerd vastgeleqd en versterkt t.aen de over"l"uclszorg voor "l"gere" groeperingen zich ui t'»"".LUU<e, en met name toen gemeentelijke overheden
intensief met de huis\'es t.ing van arbeiders
bezig houden.
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In de volgende paragrafen zullen we zien dat
vooral bij de volkshuisvesting betrokken amb
waren, die zich bogen over de vraag welke ge
Uontoelaatbaar" genoemd moesten worden en wat er_
met de aldus benoemde gezinnen moest worden gedaan. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog
zij voor concentratie in aparte complexen, waar
toezicht en opvoedingsmaatregelen tot een
de levenswijze moesten leiden. Ik hoop
te kunnen maken dat deze keuze voortvloeide uit
in de eerste paragrafen beschreven ontwikkeling,'
In het laatste deel van dit artikel zal ik aan
hand van een meer gedetailleerde beschrijving
de gang van zaken in de Amsterdamse complexen
ter dorp en Zeeburgerdorp laten zien hoe de OpVÖi~
ding van Hontoelaatbaren tl in zijn werk ging,

de bewoners op deze opvoedingspogingen
en welke resultaten werden bereikt.
Volkshui.svesting en tlontoelaatbaren ll

Omstreeks de eeuwwisseling was de huisv'e,;tings;-',c
situatie van grote aantallen arbeiders bijzonder
slecht, ook naar de maatstaven van die tijd.
van hen woonden nog in kelders, veel grote ge
nen bewoonden één- en tweekamerwoningen, de
waren donker, vochtig en bedompt en in veel
ningen ontbraken kranen en privaten. Ka de
wet van 1902 werd in verschillende gemeenten
begin gemaakt met de onbewoonbaarverklaring en,
ruiming van de ergste krotten. Daarmee werd
nieuw probleem in het leven geroepen: de
ting van ex-krotbewoners. Hoewel de bewoners
krotwoningen tot de armste groeperingen
werd een deel van hen financieel wel in staat'
acht een woning op de particuliere markt te
den. Voor veel krotbewoners waren de huren
bestaande arbeiderswoningen van redelijke
echter veel te hoog; de bouw van gemeentE,w{)U:in'gi
met
huren was dan ook onder meer bedoeld
deze categorie H financieel-zwakkeren 11 "
Plet de krotopruiming kwam echter ook een
mensen naar voren die daarvoor nooit als
was opgevallen, namelijk"
die niet in
zijn een woning behoorlijk te bewonen of in

ht zich als huurder behoorlijk te gedragen,
onvers:c 'llig of zij financieel draagkrachtig zijn
niet" (2), en die op grond daarvan niet voor
goede woning in aanmerking kwamen. Ook vóór
tijd waren er natuurlijk wel gezinnen geweest
om welke reden dan ook als huurder niet gewaren en uit hun woning werden gezet. In het
geval kwamen deze gezinnen terecht in een
inrichtingen die door particulieren waren
~S~x'icht voor tijdelijke huisvesting van zwervers
lozen, het Toevlucht voor Onbehuisden of
s voor Daklozen. Meestal waren deze gezinnen
r wel in staat geweest in een van de vele
een nieuw onderdak te vinden. Naar toen
krotopruiming met enige voortvarendheid ter
werd genomen, werd h'et voor hen steeds moeieen ngelijkwaardige ll woning te vinden, ter-

in betere huizen niet werden toegelaten.
huiseigenaar zal verhuren aan mensen die
wanbetalers, ruziemakers, vuilpoetsen bekend
hij evengoed een ordelijk gezin kan
ook gemeenten wensten deze gezinnen niet in
ter vervanging van de krotten gebouwde woningen
te laten. Evenmin als particuliere verhuurders
zij er iets voor hun huizenbezit bloot te
aan te verwachten verwaarlozing en veren wensten zij het risico van huurderving
J.open. "Ook bij het tot stand komen van gemeenzuilen er nog steeds een aantal gezinven bestaan, wien wegens hun wangedrag of
VU'L',J.ng geen toegang tot die woning kan worden
TJ.eena" (4).
juist in gemeenten die aktief waren op
van krotopruiming en gemeenteli
woeen groep mensen uitgeselecteerd
werden geacht voor het wonen in behoor'ngen. Volkshuisvestingsarnbtenaren intro!lC,eBrrlpn voor deze door hen als probleemgroep
categorie mensen ook een naam: Uontoe l.aatDeze term werd waarschijnlijk voor het
gebruikt in een advies rapport uit 1914 aan
van ~msterdam, en raakte na de Eerste Wereldsteeds meer ingeburgerd, ook buiten de kring
huisvestingsambtenaren. HoeVlel men in ambte-

lijke en openbare stukken de term wat plcolbeerde'
verzachten door er het woordje "zogenaamd"
laten voorafgaan, en er af en toe
in de Amsterdamse gemeenteraad, e~ige
tegen di~ woord geuit werden, tilden de
makers TIlet zo zwaar aan de beladenheid van
aanduiding. De Amsterdamse wethouder van
vesting, De Miranda, noemde het zelfs u""m1:Lffiemteel" om OVer dat woord te vallen (5). Dat de
aldus aangeduide perSonen daar soms anders
dachten, zal later aan de orde komen.
"N e tt e 'I",,,,,en "
1aatbare 'l
ontoa

.
gez?-n~_en

In de 1ge eeuw Waren termen als de armen ,
volk en de volksklasse gangbaar als
d~ngen voor groeperingen die niet tot de
behoorden. Deze termen suggereerden een
teit die niet bestond! die alleen aanwezig
de ogen van toeschouwers die zo ver van de
~en groepen afstonden dat zij de
Ln welst~nd e~ levensstijl niet opmerkten.
nau,~keurLger observators merkten wel degelijk
ook de volksklasse intern gelaagd was, zij
met name een scherpe tweedeling tussen de N~.r<.rt","'
de ambachts- en handwerkslieden en het losse,
geschoolde en ongeregelde Herkvolk (6).
g7r~

Arbeiders zelf hanteerden echter veel verfij
onderscheidingen; zij onderscheidden zich van
kaar naar maatstaven van welstand en gedr
meer of minder netj es en respectabel. W()Onh'Utlri:èll.
werden als meer of minder fatsoenlijk
binnen elke buurt waren weer straten of delen
straten die als net of minder net bekend
Waren voor buitenstaanders de verschillen niet
groot, VOOr de betrokkenen lag er een wereld
verschil tussen mensen die geen schulden m"a"~',n;c
~en geregeld huishouden voerden l hun kinderen
verzorgden en hen een vak lieten leren l nette
meubels en een kleed op de grond hadden en bll,nrft
genoten voor wie dit allemaal niet gold' (7).
De omvorming van het Illagere volk" tot
arbeidersklasse maakt aan deze interne
geen einde r maar creëerde nieuwe onder';CJ~eld.lr,~€'n
en verschillen. Handwe~ts- en ambachtslieden
3.9 4

af" tot loonarbeiders, delen van het oude
;a'ClsF,rc letariaat IIklonunen op 11 tot industrieAan het begin van de 20e eeuw was dit
nog in volle gang: handwerkslieden en kleine
waren er nog volop, naast ~abrieks
bleef een heel scala- van werklieden in
veelheid van min of meer ongeregelde beroepen
es~aan. Bovendien trad binnen de groep van induszelf al spoedig ook weer een differendie tusSen geschoolde en ongeschoolde,
een verschil dat niet alleen in het
, maar ook in het loon en in de hele leefwijze
ting kwam. Stonden omstreeks 1850 fabrieksders zeer laag in de rangorde van werklieden,
1 qua beloning als qua maatschappelijk aanzien
}, met de voortgaande industrialisering verzij zich een relatief steeds gunstiger poVooral de geschoolde fabrieksarbeiders
hun lonen en andere arbeidsvoorwaarden aante verbeteren en de sociale verzekeringen
hen voor het eerst een zekere bescherming
de gevolgen van ongevallen, invaliditeit en
uderde,m. Naarmate deze arbeiders in de loop van
twintigste eeuw meer gewend raakten aan geregel_arbeid, arbeidersgezinnen iets welvarender weren arbeiders vrouwen meer de kans kregen zich
1 te wijden aan huishouden en gezin, werkten
zich op tot een hoger niveau van Hbeschaving l1 ,
~tqe,en, zoals ik elders uitgebreider heb proberen
te tonen I onder meer tot uitdrukking kvlam in
,gr·otere huiselijkheid, netter woongedrag, meer
voor de opvoeding van de kinderen en een
van het alcohOlgebruik (9).
·'civiliseringsproces'· werd aan de ene kant ge-

'tJm'"eerà door leden van de burgerij I die via conen opvoeding arbeiders tot een minder losen meer geregeld leven wilden brengen. Aan
kant was het ook de arbeidersbeweging,
strijd om versterking van de eigen
tie aandrong op zelfdiscipline: alleen
gedisciplineerd collectief optreden konden
leinden bereikt Horden die zonder organisatie
waren te mislukken.
industriële arbeiders zich in de loop van
20e eeuw op tot Ilgevestigdell arbeiders met ge395

regeld werkf enige materiële zeksrhei.d en een
Hfatsoenlijke" levenswijze J daarnaast bleef
minste tot de Tweede l"lereldoorlog een grote
kingsgroep bestaan die met ongeregeld werk aan
de kost kwam: venters, losse arbeiders, s'nnT=.r.'
grondwerkers en dergelijke" Deze mensen -U~-LC,""
den nauwelijks van de gestegen lonen, van
werktijden en van verzekeringen tegen
invalidi tei t, ouderdom en werkloo.'heid. Bij
ontbrak ook de regelmaat die zo kenmerkend was
voor het werken in een industriële onderneming.
Straathandelaren waren vrij te gaan en te
naar eigen inzicht/' sjouwers namen een karwei
en mOesten zorgen dit af te krijgen zonder zich.
hoeven storen aan vaste werk- of schafttijden,
losse ~erklieden waren niet aan een vaste wê,r',ge
gebonden; zij werden vaak per dag aangenomen en
per dag betaald.
Het ontbreken van een vaste regelmaat in de
arbeid had invloed op de totale levonswijze
Nen \VaS hierdoor niet gebonden aan vaste uren
het gezinsleven. Dit kon leiden tot een "r()lUInelii~'
huishouden waarin niets " Op tijd" 'Werd gedaan.
Kinderen gingen niet regelmatig en op tijd
school, gingen niet op vaste tijden naar bed en
stonden evenals de andere gezinsleden niet op
vaste tijd op. Onregelmatige arbeid bracht ook
zich lIIee dat de verdiensten niet alleen per dag
binnenkwamen, maar ook per dag werden uitgegeven~
Tot sparen kwam men zelden; in perioden waarin
niets verdiende leed men armoede en maakte men
schulden tOt er weer betere
den aanbraken.
werd vaak voor direkte behoeftenhevrediging
wend, waardoor huurbetaling die "an planning
wekelijkse perioden vereiste, er vaak bij
(11). Omdat deze arbeiders niet in vast dienstverbahd \Verkten, \Varen zij minder dan fabrieksarbeiders gedwongen zich aan de discipline van
anderen te onder\Verpen, terwij 1 werk en werkomstandigheden ook weinig zelfdiscipline eisten.

Flet emancipatieproces Van de industriële
klaSSe, dat gepaard ging met een groter zelfbewustzijn en dat behalve in economische verbeteringen ook valt aan te wijzen in veranderingen
levensstijl en gedragsbeheersing, beroerde de
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, sjouwers en andere losSe werklieden veel
• Zij waren door hun onregelmatige arbeid,
hun economisch "individualisme" en door hun
leefwijze niet of nauwelijks tot colaktie en organisatie te brengen. Hun
,,,,."""".;.]2e was zo anders dan dat Van de industrieirDel.OerS, dat zij zich moeilijk met deze moderner naar collectieve sociale
ging strevende
'ders konden identificeren.
van de l1 ac hterblijvers lf werd VOOr de
fo~.n'cipe,r(,n,ie groepen steeds minder acceptabel.
tegenover "onrespectabell! gedrag
geringer. Zij gingen het als storend erVaren
gemaakt te worden van de echtelijke
van hun buren, die niet zelden op straat
uitgevochten, zij wilden niet langer betrokw()r,:ien bij de burenruzies die door de veel'u~u~y~, onvermijdelijke contacten in de volksaan de orde van de dag waren en die vaak
schreeuw- en vechtpartijen op straat aanleiding
Het dronkemansgedrag op straat werd sterker
.'al:ge~E!u:rd ·naarmate het drankgebruik onder arbeiders
en Waar zijzelf zindelijkheid in, maar ook
woning, in trappenhuizen, portalen en op
belangrijker waren gaan vinden, werd de
van anderen steeds aanstootgevender.
Mu~u~u,crl"_Lgneid van buren, zowel binnenshuis als
op straat, was een teken van gemis aan zelfbeheersing- waarvan men last
• Ook afwijkend sexueel
gedrag werd steeds minder tolerant bekeken. Met het
van sociale stijging dat de arbeidersklasse
.dc!Ol:mi~akt,e, werd een "puriteinse" moraal steeds
en werden inbreuken op die moraal feller
.atgewç,,,ura. zowel particulieren huiseigenaars als
'1erneenten kregen herhaaldelijk verzoeken binnen om
'anzedelijke" gezinnen de huur op te zeggen (l2)

ongedisciplineerde gedrag van allerlei aard
buurtgenoten werd niet alleen als storend, maar
als bedreigend ervaren. Het herinnerde aan een
situatie die men z
nog niet zo lang teboven was,
de angst daarin terug te vallen was gezien de
wankele economische positie, niet denkbeeldig.
Verhuizen naar een van de nieuwe arbeidersbuurten
zo niet alleen een manier om een betere woning
krijgen, maar oak een manier om zich te ont397

trekken aan de storende en bedreigende nabijheid.·
van

~!Dnfatsoenlijkel1

buren .. t-1aar dan moesten

te" gezinnen h.ier wel gevrijwaard worden tegen
vestiging van gezinnen. die ver onder de nieuwe
maatstaven van ordelijkheid en netheid bleven,
Voor hen was geen plaats lueer temidden van
ders die een rustiger, huiselijker en netter
patroon hadden ontwikkeld en die bepaalde gedragingen die hen vroege.r minder stoorden, nu tlon

laatbaar" vonden (13).
Het mag geen verwondering wekken dat vooral
democraten zich na de Eerste Wereldoorlog intensi~
met het probleem van "ontoelaatbare" gezinnen
ben bezig gehouden (14). De SDAP vond in de
triële arbeiders haar belangrijkste basis en
verdergaande emancipatie van de arbs-iders was' de

hoop vooral op deze groepering gevestigd. Voor
groeperingen die bui ten dit pJ.:'oces van

emancipatie:~

bleven omdat ze de nodige discipline misten, zich i.
aan elke vorm van organisatie onttrokken e n ·
tot ongeorganiseerde of kortstondige rebellie
kwamen, bestond weinig begrip en waardering. Het
beleid van de SOAP was dan ook voornamelijk in
overeenstemming met en gericht op de belangen
de "fatsoenlijke" arbeiders. Op het gebied van
volkshl1isves ting betekende di t het beschermen
van gevestigde arbeiders tegen de nabijheid van
"ontoelaatbare" buren_ Omdat in de SDAP sterk het:
besef leefde dat volksopvoeding een onmisbaar
ment was in de ontwikkeling naar een nieuwe m~~~·_·C
schappij, wilde men de uitgesloten gezinnen
niet aan hun lot overlaten, màar opvoeden tot
zij zich in niets meer onderscheidden van
arbeiders.
"Ontoelaatbaar" wool1gedrag
De direkte :;,org van lokale overheden voor de huisvesting' van arbeiders bracht dus met zich mee het
aanleggen van een daarvoor niet cremaakt onderscheid: dat tussen gezinnen die ~el en gezinnen
niet in staat werden geacht "een. goede woning behoorlijk te bewonen", Gezinnen I'Terden tot de ene.
dan wel tot de andere categorie gerekend op besis
van een drietal kri teria; "on toelaatbaaJ.- n werden

ze genoemd als ze hun woning verwaarloosden,
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veroorzaakten aan hun buren wegens wangedrag,
huurschuld maakten. Vooral het verwaarlozen van
woning sprong 318 niet te tolereren gedrag naar
Verhuurders. waaronder gemeenten zagen het
een zaak van het grootste belang dat hun wo""J09'=" goed onderhouden en niet in snel tempo uitwerden. Bewoners werden geacht hun woning,
en meubels schoon te houden, ongedierte zovlooien, luizen en ratten te weren, de verf en
behang netjes te houden en de verschillende
te gebruiken waarvoor ze oorspronkelijk
waren, Uit de rapporten die Amsterdamse
r1ces opstelden van hun bezoek aan
VOor een gemeentewoning kunnen We afgeen "behoorlijke bewoning" vonden
nDe bewou:'u,f, is vuil, kleverig an rommel:.g, de bedd!i:H
zij"fl gevuld met bergen '!:'DTflmeln~
.

llCnbeschrijflijk. Bedden heel slecht, €ier. gore massalI.
Uln de kamer bangt een ondrageli:;ke lu~-:ht .. In de voorkamer wat genave.nde stoelen (H) eeD oude gramopnoon.
Achter: ee:; bedstedt?! friet vuil

!lBende. verwaarloosd,

bëddego.?dlf~

u':tgewo.:>:;;:d~

stinkend. Bewoning

beuede'W c::::-itiek. Verwaarloosde hedden,

hav~loos)

vuil,

stinkendH.
'
llBeddl-:!n ~estBn; drie kat'tsl1 ~ ..ruil t vies, verwaarloosd!.!.
IIBéwoning mee:" dan vuil en a:::'''Ttf. PJ,'ivaat is anbeschrij felij~. Beddegoeè slecht e:: onvoldoende!1 ~

werd geweten aan V-rou~len die zich niets
het huishouden gelegen lieten liggen ("vrouw
1UJ.'IJ 1 Ir vrDuw gaa t vee 1 d e deur uit I'), die niet
staat waren tot huishoudelijk werk door lichameof psychische kwalen ("vrouw zwakke longen",
'vronw stuurloos"), die het huishouden met de vele
niet meer aankonden ~,flde Vl.-auw kan de
niet meer de baas 1')" Soms vervuilde de woning
het houden van dieren, zoals bij het gezin
eenden ln de slaapkamer hield of waar konijnen.UOKKen in de kamer stonden, goms door het vervan huisarbeid in de enige kamer waar ook
·~Ko,oKt, gewoond en geslapen moest worden of door
opslaan van voorraden handelswaar, ZOals aardappelen, groel1ten en fruit in de kamer (16).
M~rw~àr.lozing van de woning ging echter vaak nog
dan vervuiling, meermalen \-Terden ook verlingen in de woning aangericht. Ramen werden
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veelvuldig gebroken door onvoorzichtigheid, maar
naar men vermoedde, ook wel opzettelijk, het
werk van d.e woning nloest het nogal eens orlt<:;elusn.
en werd 'g winters bijvoDrbeeld als brandhout
bruikt. Uit een rapport van een opzichteres:
IIBui tengewoon ruw eu
die over s choorsteel1mantel"
ach-tema j oegün. Twee j (JU gen::;:
tafel in te hakken".

Vreselijke
!:ledden, e.d. fOlkaar
met mf',S"s€'n op de

Voor deze "gezinnen die de boel afbreken" werden
de nieuwe arbeiderswoningen niet veilig geacht.
de discuss ie over de huisvesting van "u',"'"~~Q,a
baren" werd herhaaldelijk naar voren gebracht
eventueel voor deze groep te bouwen woningen
vernielzucht bestand moesten zijn door de\lrraamkozijnen niet van hout, maar van ij'zer te
en iemand meende zelfs dat dergelijke mensen
houten meubelen, zoals ledikatnen moesten,
"vanwege het eigenaardige gebruik dat deze .s
bevolking van daartoe geschikt meubilair maakt"

hem" lang niet altijd zO idyllisch ( ••. )
communisten suggereren" (18) en vuile,
tige en ruzieachtige mensen konden het hun
Duren, zeker waar die op ~ên trap woonden, bijzononaangenaam maken .. Als ilontoelaatbaren ll niet
hun woning verwijderd zouden worden, achtte
het gevaar groot dat normale gemeentewoningen
en meer voor llnormale" bewoners ongeschikt
en dat \tdeze ze ook gaan schuwenu, want
rtnDrmale valide arbeiders ",,"'illen deze mensen niet
hun omgeving hebben" (19).

derde kriterium voor tlontoelaatbaarheid" was
niet betalen van de huur. Voor gemeenten die
met krotopruiming bezig hielden was het een
.~~dngr~jk gegeven of de wanbetalerB tot de finanzwakkeren behoorden die op de particuliere
nooit een redelijke. VOor hen betaalbare wOzouden kunnen vinden, of tot degenen die wel
~::~,,~:~~m:~;.~ huur konden opbrengen, maar om andere
c,
grote huurschuld opliepen. Voor .de eerste
Uit het voorafgaande kan worden afgeleid dat "on~::· categc)rcie waren de gemeentewoningenmet
huren
toelaatbaarheid" door verVUlling vooral vrouwen
meer bestemd r maar ~vanbetalers 11 ui t onwil ft
werd aangerekend. Als zij de hun toegeschreven
uit deze· huizen geweerd: ook voor dit gedrag
taken niet naar behoren vervulden, was de kans
de term "ontoelaatbaar" gebruikt.
groot dat het gezin als "ontoelaatbaar" te boek
klvam te staan.
tussen onmacht el1 onwil was echter moeiaan te geven. Ook de 11 onwillige" wanbetalers
'ihad:den meestal maar een gering inkomen en velen
Het veroorzaken van burenoverlast kon ook een
van de steun. De onwil tot het betalen van
zijn om als "ontoelaatbaar" te worden aangemerkt.
was vaak een keuze v66r het kopen van voedsel,
OVerlast kon veroorzaakt worden door vuilheid
stukje kleding, een paar schoenen. Wel verschilvernielzucht, zeker als deze zich uitstrekten
gezinnen in de prioriteit die zij aan het bein het trappenhuis of de onmiddellijke omgevinq
van huur toekenden. Ging bij sommigen huurvan de woning, door luidruchtigheid in huis of
voor alles, anderen meenden dat de huur
straat, door dronkenschap of door verregaande
eens kon wachten als er dringend andere dingen
ruzieachtigheid. Burenoverlast kwam alleen aan
waren of ·als het geld "beter" besteed kon
licht door klachten van buren:
:.WOrdenl, zoals de man die het geld voor de huur ui taan een dagje uit met het gezin, omdat hij vond
IlGezin opgezegd omd3t a:\dere :::'uren a:ldeT's verhuizen".
zijn kinderen daar net als alle kinderen recht
ffHoe5ten van de wcning wegens burenovel"last~ Gezin,
hadden.
Om zijn vèI'regaande brutaliTeit beke.ad staat bij

die met hen

17e

maken hebben 11.

De gemeente moest klachten van buren steeds
nemen, meende de Amsterdamse wethouder van
huisvesting. De verstandhouding tussen buren
400

huurbetaling
:beileersing in het omgaan
opzij leggen van een
2n~ere dingen kon worden

vereiste een zekere zelfmet geld, het verei.ste
bedrag dat voor allerlei
gebruikt, terwijl het niet
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betalen van de huur geen direkte gevolgen, ma<;lr:
alleen consequenties op langere termijn had.
Schuld was dan ook in een aantal gevallen het
sultaat van een onvermogen of onwil zichzelf de~
discipline van regelInatig betalen op te leggen.
Van Uontoelaatbaarhei.d u naar llonmaats
Hoewel de term "ontoelaatbaar U primair betrek:ki.,,"
had op woongedrag I werden aan lI on toelaatbaren 11
andere gedragingen en eigenschappen
Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het feit dat
dezelfde mensen voor deze groep vrij willekeurig
andere aanduidingen gebruikten! "minderw
I'verwaarloosde gezinnen" I "sociaal-achterlij
11 asocialen" r"maatschappelijk
uitgestotenen",
"bezinksel der maatschappij u, waarmee tot ui
king werd gebracht dat het hier om de in alle
zichten laagste groeperingen van de san~nlevin
ging. De kenmerken die het vaakst met "onv.~'"".",,
baar u werden geassocieerd waren alcoholismel
verwaarlo.zing, criminali tei t en geestelijke
maliteit. Qvermatig drankgebruik werd als een
belangrijke oorzaak van ontoelaatbaar woongedrag.,:
gezien. ffet leidde tot armoede en daarmee tot
schuld, het gaf aanleiding tot luidruchtigheid,
tot ruzie en vechtparijen, tot passiviteit
verschilligheid bij de andere gezinsleden.
grootste euvel, dat de meeste ellende en "p,"","
lozing J de ergste verwording veroorzaakt,
ook hier .,eer de dronkenschap te zijn" (20).
Vrouwen die hun woning in verregaande mate
vervuilen, verwaarloosden ook vaak hun
Telkens wordt in rapporten van wc,nj,n,"inspE,ci~:Lc,!S'
vermeld hoe slecht kinderen eraan toe
vuil en slordig zij eruit zien, op blote
soms uhalf naakt" en volopgedierte. Uit
kers rapporten van woningopzichteressen::
IIOngeklede en vervuilde kinc.ertjF.!s zaten a,':Hl tafel".
"Kinder'Cl.l llalf naakt. ,')p blote voeten en zeer vuil (.
vond het: ui et de moei.t:e waard ze up deze woning goed
te kleden u .
IIV:t,OUW vond het ui E':t nodi g de kinderen -te wass en ~ -toch
onbegonnen werk r ••
"De kiT:Jde~t'€n waren wegens de koude maar eens een hele

in bed gest:opt ll •
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zouden ouders verkeerd met hun kinderen omkinderen zouden of te ~leinig aandacht krijbijvoorbeeld hele dagen aan hun lot overworden, of te veel hun zin krijgen en niet
discipline onderworpen worden. Schoolverzuim
heel veel voor, niet alleen bij oudere meisdie thuis moesten helpen, maar ook bij jongere
, ook kwamen kinderen vaak te laat op
:scnQQ~. Relatief veel ouders waren uit de oudermacht ontzet of ontheven en veel kinderen
onder toezicht van een gezinsvoogd. Bpven.,erden veel kinderen kortere of langere tijd
het gezin verpleegd op aandrang van justiinstellingen van maatschappelijke zorg (21J
associeerden Ifontoelaatbaarheid u in de
plaats met crimineel gedrag. Leden Van gedie tot de "ontoelaatbaren" gerekend werden,
meer dan gemiddeld in aanraking met de poof justitie wegens ontduiking van de leer, diefstal, weerspannigheid, openbare:aronkenschap, bedelarij en onzedelijkheid. Of ze
punt ook ongunstig afstaken bij andere solaag geplaatste groepen is echter niet beOok kinderen kwamen nogal eens in aanr.aking
de poli tie wegens diefstalletjes, vernielingen,
u~ll •. ~gheid en straatschenderij (22). Toen aan
begin van de jaren twintig in Amsterdam werd
loten een tweetal complexen voor Ifontoelaatbare ll
te bouwen, kwamen bij de gemeenteraad
ér;;;;~;·:e~.n~ binnen van verontruste bedrijfseigenaren,
tegen deze bouw in de nabijheid van hun bedrijst.ee,rcle:r:t. Zij noemden dit een "onuitsprerampH, daar de ervaring met een eerder
gelegen complex noodwoningen hen had gelee~d
hun eiqendommen niet veilig waren voor Vernle, inbräak en diefstal. Ook werd de angst uit'a"HT>t',DkA
dat hun vrouwelijk personeel niet langer
zou willen blijven "als de jeugdige personen dagelijks in de donkere avonduren langs de te stichten
ver afgelegen kolonie van minder gunstige elemen2.ich huis>laarts moesten begeven" (23).
O<

gemeenteraad wekten deze bezwaarschriften
beroering. Vooral de communisten waren verdat de toekomstige bewoners "als diewerden afgeschilderd, B&W
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noemden de toon van het adres van de
ongepast. Het verzoek van de adressanten
gewezen; wel kregen zid de toezegging dat de
tot een minimum beperkt zou worden, aangezien
direkteur van de Woningdienst intern toegaf dat

" on toelaatbaren H menigmaal la.st veroorzaakten.

het slaafs volgen van een ingeslepen sleur"
). Dok kon men 1lO1gens hem in deze groep psychotrekken aanwijzen. "Hiermee vat men een
uitingen en gedragingen samen, die het inin botsing brengen met de maatschappi j.
zijn het motorische ontladingen, plotsegewelddaden, ruwheden, wreedheden, uitingen
vernielzucht. Aan de andere kant zijn het
van een labiel gevoe lsleven, woede- en
nU:UDlll,en, redeloze ruzies .. Sommigen gedragen zien
of provocerend tegenover overheidsu"n,~men, anderen brutaliseren hun gezin" (271.

Degenen die zich met het vraagstuk van "O~~t~::;~~::~;
bare" gezinnen hezig hielden, stelden. z c
delijk de vraag of deze mensen wel geeste
maal waren. De direkteur van de Amsterdamse
dienst, Keppler, sprak bijvoorbeeld van "psychopaten van allerlei aard'· en verstond daaronder
ruziemakers, dronkaards en ouders die hun
Over een eventueel verband tussen "ontoeverwaarloosden, waardoor dit begrip wel een zeer
woongedrag en een breder scala van ongeruime definitie kreeg (24). En in deze losse begedragingen en eigenschappen die, zoals
tekeni" werd vaker aan deze bevolkingsgroep of
ien hebben in de jaren twintig in weinig uitaan bepaalde leden van deze groep gerefereerd al~.
en theoretisch ondersteunde vorm leefden,
psychopaten. Het is niet helemaal dUidelijk in
door de studie van Ouerido een steViger
hoeverre zo'n aanduiding verwees naar aangeboren
Het probleem van de flontoelaatbare" ge.zinpsychische afwijkingen. Ideeën over aangeboren
rd geleidelijk steeds minder als woonprobleem
geestelijke defecten bij deze groepering
eerd, een meer-omvattende omschrijving
wel, ondermeer bij de eugenetici. De psychiater
.' \Kr''''''9 steeds meer de overhand. In een onderzoek
Querido ging in zijn studie over de bevolking van'
de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke
het Amsterdamse complex Zeeburgerdcrp tegen deze
sgezondheid uit 1938 heette het: "Het ond~rideeën in. Zijn conclusie was dat het
heeft de bevolking der a-sociale gezinnen
pelijke gedrag van de bewoners slechts in een
kennen als een wereld van degeneratie, van
klein aantal aevallen verklaard kon worden uit
uhe en maatschappelijke onvolwaardigheid,
aangeboren re~ktiewijzen en dat een verklaring
een kweekplaats van a- en antisociale elemenvoor de typische eigenschappen van deze mensen
( •.. )" (28). En in de vloed van beschouwingen
grotendeels gezocht mOest worden' in milieuna de Twe9de Wereldoorlog over het "vraagstuk
den, in armoede en slechte 19vensomstandigheden
onmaatSChappelijkheid" loskwam, nam het
(25) •
woong9drag nog maar een zeer ond9rg9schikplaats in.
Querido '"as in Nederland de eerste die
baar" gedrag expl~ciet met een geheel van
eigens~happen in verband bracht. Een groot
van de beWOners van Zeeburgerdorp werden
hem gekenmerkt door SChijnbare "achterlijkheid",
die zich openbaarde in "een volslagen gebrek aan
interesse bu,!. ten den engsten belangenkring ; in
onvermogen om ook maar korten tijd vooruit te
denken; in groote hulpeloosheid ten opzichte van
iedere, eenigszins vreemde situatie; in
heid en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel;.
in zelfingenomenheid, licht geraakte eigenwij
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term "ontoelaatbaren" werd in de jaren dertig
2miln,'ler gehanteerd de.n daarvoor, gebruik van deze
werd Dok steeds minder gepast gevonden. Voleen Amsterdamse opzichteres "mocht je dat
:e:Lq,en."ijk niet zeggen", een andere opzichteres
v.rm,~ldde dat zij een bezoekster van een van de
co'mF""xen.1 die het woord "ontoe1aatbaren" in de
nam.t had terechtgewezen: "Haar op de onjuistvan deze benaming attent gemaakt".
" o ntoelaatharen mag in onze oren hard
gebruik van een dergelijke benaming heeft
l1
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voordelen boven de later meer algemeen gehan
term "onmaatschappelijken" _ Ontoelaatbaren waren;'
mensen die niet getolereerd werden in een
woning; het begrip verwees in eerste instantie
naar de reaktie van woningverhuurders op het

van mening is dat verhoging van de inkomsten
IImorele achterlijkheid" niet direkt opheft, zou
toch verwachten dat aan de economische en
be:roep'ssituatie van "ontoelaatbaren fl meer aandacht

zijn besteed dan gebeurd is. Alleen de commu-

gedrag van hun huurders. Hoewel in de praktijk
begrip niet alleen op woongedrag sloeg, maar
socieerd werd met andere negatieve gedrags- en

persoonlijkheidskenmerken, bleef het woongedrag"
toch centraal staan. Bovendien gaf de term heel
duidelijk aan dat we met een proces van stigmati-'

sering te doen hadden. De term onmaatschappelijke
heid is diffuser, ven~ijst niet naar specifieke·
gedragingen, maar naar een vrij vraag syndroom
n~gatieve

eigenschappen die de totale persoonli

heid vormen~ Gebruik van deze naam verhult bove.ndien het proces van stigmatisering; de suggestie-

wordt' gewekt dat onmaatschappelijkheid een "obj ectieve" aanduiding is r hetgeen het voor de
trokkenen nog moeilijker maakt zich aan dit

be~·

te onttrekken.
2..I2.~~~ding

van

"ont~~.laatbare"

gezinnen

Het uitselecteren van een categorie mensen die
niet voor een goede woning in aanmerking kwam,
bracht onvermijdelijk de vraag naar voren wat er

dan wel met deze mensen gedaan moest worden.
mige gemeenten volstonden met het beschikbaar
len van oude leegstaande gebouwen, noodwoningent

barakken en nog niet afgebroken krotten. Maar in
andere gemeenten kwamen discussies op gang over
de wenselijkheid deze gezinnen op te voeden, zo--

dat zij geschikt zouden worden voor het wonen in
normale woningen (29).

lI

waren van mening dat economische verbeteeen einde zouden maken aan het verschijnsel
on toela.atbaarheid"" Zij spraken van "het ge-

van omstandigheden en opvoeding onder kapi:,'c,U,L!;,,",:;ch regiemU

en zagen de oplossing in de

rwerping van het kapitalisme en, op korte tern, de verbetering van de huisvesting. Als deze
en eenmaal een goede woning zouden hebben,
z01~den

ze die ook goed onderhouden, want: "Dat

inuners door alle vrouwen als een genoegen,
een eer beschouwd" (31) ~ Sociaaldemocraten
;w"r,~n

daarentegen de grootste pleitbezorgers van

·opvoedingsmaatregelen. De criminoloog Banger die
vooraanstaande plaats binnen de SDAP innam,
in een verbetering van de positie van arbeiders
direkte oplossing voor "ontoelaatbaar" gedrag!
dat door hem een vorm van sociale pathologie geI

noemd werd en volgens hem als probleem op zichzelf
worden aangepakt. ffln de arbeidersbeweging
er nog velen die van de zogenaamde patholo-

verschijnselen geheel niet op de. hoogte
on. Voor hen is er maar één maatschappelijk prodat van de verheffing der arbeidersklasse.
vergissen zich: daarnaast staat dat der gene-

der ziekteverschijnselen en de middelen daarzijn geheel andere dan bij de oplossing van
eerste probleem" (32). Opvoeding en toezicht
waren de middelen die Bonger in het geval van
toelaatbaren Tf bepleitte.

lI

on -

gezegd ging Querldo - heel expliciet - in
Doo:r.- 11 on toelaatbaarheid" te definiëren als een
voedingsprobleem, verzuimde men consequenties te

trekken uit het duidelijk naar voren springende
verband tussen armoede en

lI

ontoelaatbaa:r.- ll gedrag.,

Dat dit verband wel werd erkend, moge blijken
de woorden van de Amsterdamse wethouder De
da: "Het sociaal-achterlijke kan niet worden

gemaakt van de materiële onmogelijkheid om een
delijke huur te betalen" en evenmin van de
achterlijkheid, die dikwijls gepaard gaat met
niet hebben van voldoende inkomsten" (30). Ook
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gedachten van eugeneticl, die in Ilontoelaat-

gedrag vooral erfelijke psychische afkin gen vermoedden en een gedeeltelijke oploszagen in Hmaatregelen die de voortplanting

dit defecte kiemplasma verhinderen" (33). Deze
iCle"ën hebben naar mijn weten geen invloed gehad
de beleidsmakers. Zij zagen

lI

on toelaatbaarheid"

een volkshuisvestingsprobleem dat door opvoeg moest worden opgelost; eugenetische maatregelen
jn zover ik kan nagaan nooit ter sprake gebracht.
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Opvoeding zou volgens degenen die bij het be
dacht in dit verband aanvankelijk aan de
betrokken waren het best kunneh plaats vinden
Ilvhefj'ing van deze gezinnen en het stichten van
afzonderlijk ,~or deze gezinnen te bouwen inwaar de kinderen, eventueel met hun moeder
richtingen of complexen woningen, afgezGnderd
tijdelijk onderdak konden vinden. Later pleitII ne tte"
arbeidersgezinnen. Een verblijf in een
hij zelfs - overigens zonder succes - voor de
dergelijke 'woonschool" zou moeten resulteren in .,
van een of meer verbli ven voor "supe:r:-so-achterlijken ", waar
11 verstokte wanbetade overplaatsing van gereclasseerde gezinnen
'
IJ
en de uvolslagen qedegenereerden u onder-genormale woningen. Over de ,~enselijkheid van het
"._._____ t konden worden (37).
bouwen van aparte complexen voor "ontoelaatbare U
gezinnen was niet iedereen het eens.
bouw van aparte verblijven voor "ontoelaatgemeenteraadsleden bijvoorbeeld zeiden het maken
Van een seheiding tussen wel en niet toetaatbare
" gezinnen ,<lilde men dus twee doeleinden bebescherming Van tlnorrnale'j arbeiders gezingezinnen principieel onjuist te vinden en meenden
- roet sommige anderen - dat de Uontaelaatbaren U
de nabijheid van "ontoelaatbaren" en
g. van de laatsten tot behoorlijke bewoners.
juist tussen nette gezinnen gehuisvest moesten
worden, van wie een invloed ten goede kon uitaaan.
lal:n,aa.st hoopte men dat het bestaan van dergeDe meeste bij de volkshuisvesting betrokkenen
verblijven ook een preventieve werking zou
• Het stigma dat bewoners hiervan onverwaren echter voor afzondering van deze gezinnen.
zou worden opgedrukt en de ligging en
"De mening dat deze soort gezinnen niet bijeenge~
braoht moet worden, deel ik niet. De slechte 1n-.
Ál,"k~ULkng
van de huizen zou de wens bij potenvloed van zulk een gezin op de omgeving moet niet
bewoners aam. akkeren ui t de complexen te
stimulans vormen hun woon gedrag
onderschat worden", sohreef Keppler (34). Het ge~
-vaar dat " on toelaatbaren ll voor hun omgeving op- "
leverden werd voortdurend benadrukt. De invloed
ten kwade die van deze gezinnen uitging, werd
sterker geacht dan de goede invloed van de on"""",,,
na de Eerste Wereldoorlog op veel plaatsen
op deze gezinnen: "Regel is immers dat het k,"arle
land een bepaalde categorie mensen ongehet goede overwint" (35).
werd bevonden voor verblij f in een normale
Tegen samenbrengen en isoleren van "ontoel«atbölreq
en in verschillende gemeenten naar oploswerd daarentegen ingebracht dat deze hierdoor
hiervoor werd qezocht, werden alleen in
slechte invloed op elkaar zouden uitoefenen. )Iet
aag, Utrecht en Ämsterdam gemeentelijke proname voor kinderen werd het verblijf in zo'n
op grotere schaal 2pgezet (38).
plex funest geacht, vooral als ze allemaal Dok
nog dezelfde - dichtstbijzijnde - school
1924 werd in Den Haag een complex van 106 "conen daardoor nauwelijks meer in contact kwamen met
ngen 1' geopend. De woningen waren naar de
fl
"normale arbeiderskinderen '" Maar in de discussie
van controle onderverdeeld in eerste- t tweedeover de voor- en nadelen van separatie telden de
derdeklasse woningen, het toezicht in de laatste
last en het "besmettingsgevaar" die deze gezinnen
klassen was het strengst. De woningen waren
voor hun omgeving zouden vormen, zwaarder dan de
dOOl> een muur en alleen via een toegangsnadelen van onderlinge negatieve beïnvloeding (
te bereiken. In Utrecht werd eveneens in
Deze nadelen hoopte men te kunnen opvangen door
het als "complex-Houtplein bekend staande
Uniet-reclasseerbare gevallen H uit de comple~en
(lIç'UJcwgDlok van 70 woningen in gebruik genomen.
verwij delMen " Dit waren de mBnsen wier kans oroge;..,
lag, anders dan in Den Haag en Amsterdam
vormd te kunnen worden tot normale bewoners
geïsoleerd, maar midden in een arbeiderswijk.
werd geacht, terwijl juist aan hen
AmsteI.:dam werden tWBe complexen voor lI ontoelaattieve invloed op hun omgeving werd
n gebouwd, in ambtelijke stukken vaak aangeU
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4 ()9

duid als "veL'blijven met bijzondere bestenuning".
Zeeburgerdorp ,,,erd in 1926, Asterdorp in 1927
.
gebruik genomen. Beide complexen lagen aan de
van de stad. Zeeburgerdorp bestond uit een s
lIIet aan weerszij de samen 50 huizen en lag op een
landtong in het Oostelijk havengebied, Asterdorp,.
bestaande uit een aantal straten met 132
lag in Amsterdam-Noord, temidden van industrieterreinen~ Asterdorp was omgevèn door een
een poort gaf toegang tot het complex.
De Woningdiensten van de drie gemeenten
tact met elkaar gehad over bouw, inrichting en
heer van de complexen. Overal waren kleine, ver-·'
diepingloze woningen gebouwd met 2 I 3 of 4 slaap- ':
kamertjes, soms met een woonkamer/keuken, soms
een apart keukentje. De woningen waren zo ingadeeld dat eontrole op de bewoning gemakkelijk
De bewoningsreglementen van de verschillende
plexen leken sterk op elkaar. Ze bevatten een
reaks ge- en verboden ~e verondersteld werden
opvoedende waarde te hebben. Gezinnen konden
plicht ,.orden alvorens de woning te betrekken
te baden en kleding en beddegoed te laten zul
zij werden verplicht hun woning in zindelijke en
ordelijke staat te houden; het was verboden kostgangers te houden, een handel, nering of bedrij
in de woning uit te oefenen, iets aan de woning
veranderen, schuren of hokken achter het huis te
bouwen1, zonder toestemming dieren te houden (behalve vogels in kOOien) t de woning gedeeltelijk
aan anderen te verhuren I drinkwater te 'lerspillen ':
in Den Haag en Utrecht was het ook verboden o m ·
coholhoudende dranken in de woning te hebben
daar waren Dok regels ten aanzien van het (ly-n,,,',"',·
van de was en het kloppen van kleden, die in
dam voor alle gemeentewoningen golden; in Den
mochten de bewoners van t~leede en derdeklasse *,0";"
ningen alleen op bepaalde tijden bezoek ontvangen::
en sloot de toegangspoort op een vaste tijd_
Bewoners die zich niet aan deze regels hielden,'
konden uit het c~mplex ver~ijderd worden,
die geheel volgens de regels leefden hadden kans'
overgeplaatst te worden naar een normale woning;
Op sommigen maakten de reglementen de indruk dat':
het hier om een "gemoderniseerd gevan(le:nis<,ornp:le~*i!
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een indruk die nog versterkt werd door het
U.l.ë"r.Ll'
van met name de Haagse controle\\"oningen
Amsterdamse Asterdorp. Het toezicht op de
,bewc>n,~rs vlas in Den Haag het scherpst. Hier werkten
direkteur die belast ,.as met reclasseringsareen concierge met zijn vrouw Voor de dagegang van zaken en een aantal vervangende
;kraoht,en. In Utrecht stond aan het hoofd van de ineen opzichter/badmeester met zijn vrouw,
voor de direkte begeleiding ,.,org droegen. In
"'~"ördam was bij de voorbereiding van de complexen
'ook gedacht aan een echtpaar, "dat in stand en
~estelijk leven niet al te zeer afwijkt van dat
opgenomen gezinnen" en daardoor gemakkelijker
vertrowuen van de bewoners zou kunnen winnen
teindelijk koos men echter voor toezicht door
woningopzichtere-s I die overdag daar haar kanhad. Bovendien werkte in beide complexen een
cierge-badmeester die ook de dagelijkse Gang
zaken in het oog moest houden.
4

verbli ven I,sterdorp en Zeeburgerwerd in AmaterdalO voor het eerst gesproken
van Hontoelaatbare gezinnen,
later werd het eerst complex woningen
deze gezinnen in gebruik genomen. De direkvan de l\'oningdienst, Keppler moet als drijvenkracht achter de bouw van deze verblijven Geworden.Hérhaaldelijk liet hij weten de verring van de huisvesting van arbeiders niet mojk: te achten als voor Uontoelaatbare lf qezingeen aparte voorzieningen zouden worden getrcrfI
en de bOUWt inrichting en werkwijze van
ter- en Zeeburgerdorp weerspiegelden tot op
hoog-te zi jn ideeën (39).
Ol

bewoners van de beide complexen werden gerecru)teerd uit gegadigden voor een gemeentewoning.
die voor zo'n woning in aanmerking wilden
werden in hun oude woning bezocht. Als de
be:zo.eken
,~oninginspectrice de bewonina beneden
redelijk niveau vond, of wanneer kl~chten over
tige burenoverlast bekend waren, kon zij het
als "ontoelaatbaar" definiëren. Welk gedrag
net ltle1 f welk niet meer toelaatbaar was 1 lag
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niet precies vast. De indruk die de inspectrice
bij haar bezoek kreeg Was van groot belang, al
moest de opzichteres van Aster- of Zeeburgerdorp
de diagnose bevestigen. Ook gezinnen die wegens
grote huurschuld op straat stonden, werden soms
naar eea van de complexen verwezen. Tenslotte
de gemèente herhaaldelijk door de dienst Maatschappelijke Steun, door kinderbeschermings'nC'h""
ties en door liefdad1gheidsverenigiagen attent
gemaakt op gezinnen die dringend toezicht nodig
zouden hebben en probeerden opzichteressen deze
mensen te beliegen hun intrek in een van de
te nemen. Een enkele keer verzocht een gezin
in ll.ster- of zeeburgerdorp te mogen wanen, oOOat:
de woningen er beter Waren dan in de stad.
De meeste gezinnen die hier kwamen, behoorden tot,
de laagStbetaalde groeperingen. Een groot deel
hen leefde van de steun, ook voor de crisis van
1929. In 1928 werden van de 85 geplaatste
er 45 ondersteund (40) en in de jaren dertig
het percentage ondersteunden nog groter. Onder
bewoners van de oomplexen vond men een groot
yenters in onder meer bloemen 1 fruJ t, groente,

en

s~

Van degenen die in loondienst waren,

werkte het merendeel als ongeschoold arbeider,
los werkman, sjouwer f havenarbe ider r grondwerker' ':Het inkomen van de meesten was laag: de steunbe~
dragen Waren minimaal r maar ook in de verdienende_-·
gezinnen lag het inkomen meestal niet ver boven'
steunbedrag. Bovendien wisselden de inkomsten
venters en losse arbeiders sterk. In Aster- en
burgerdorp woonden veel grote gezinnen: in 1929
telde men gemiddeld bijna zes kinderen per
en gezinnen met tien of meer kinderen waren geen
uitzondering (41).

bestonden binnen de SDAP ook wel enige beHet Volk schreef in reaktie op de planVan Keppler: "Wij kunnen niet
dat een
lsel van bevaderen en bemoederen onS' EI,antrekt
3/. Een scherpe repliek van Banger, die het "pure
en onkunde" noemde te menen dat iedereen
f wel kan OpVOeden, smoorde de kritiek van
redaktie (441.

,n~'~ll~en.

Tl

opvoeding in de complexen was gericht op "het
van nette gezinnen, het maken van geregelde
hAr~'~rs, het vormen van rustige, kalme bewoners"
Hiertoe achtte men streng toezicht en discibelangrijke m:i.ddelen~ "In ZO'n complex moet
allereerste plaats tucht heersen, een tucht,
van buitenaf opgelegd, dOor het bekwaam en
sch optreden der opzichteres langzamerhand
overgaan in een innerlijke tucht, als gevolg
de veranderingen in het wezen en denken van de
toevertrouwden" (46). De opzichteres kreeg
een belangrijke taak in de opvoeding toegakend.
moest naleving van de regels afdwingen, maar
konden op verschillende manieren geïnterpreen toegepast worden; zij waren in de woorden
een der bewoners "zoo rekbaar als een slang
tien kilometer" (47). De opzi.chteres moest in
dagelijkse praktijk bepalen welke normen zij
, welke zij minder wilde benadrukken, welk
nog wel, welk niet meer te tolereren
De sociale achtergrond en de persoonlijke
lling van de opzichteressen speelden hierbij
ijk een rol. HierOnder zal ik meer geingaan op de aktiviteiten die zij on-

!~{?fi~I{~fri~~~~~~~%~~;
Waar ontoelaatbaarheid
woongedrag werd gedefinieerd,

H
In de gemeenteraad, die de boU\~ van deze woningen.
met alleen de stem van de communisten tegen goedkeurde, heerste grote eenstemmigheid over het
dat er een aantal gezinnen waren die toezicht en
leiding in aparte verblijven nodig hadden. Wel
vond men dat dit toezicht niet zo ver mocht gaan:
als in Den Haag 1 11 waar de bewoners het gevoel
f1
ben dat zij in esn gevangenis zijn r maa:a~r;k;~~~~.~~:~!\
de communisten protesteerden toen B&W a
dat het toezicht "vrij streng" zou zijn (42).
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op het leren wonen in de complexen grote nagelegd. Pe opzichteres die via het ophalen
de huur geregeld bij de gezinnen aan huis kwam,
'M,nrr"leerde of de \~oning netjes onderhouden werd.
zij dit niet het geval vond:
"~ bezoéK bij juffl.:'O'lW B~, een
t'tlQffcn Ir.
nSij ft huut" ophalcm was h~t I':.?rnmelig~

Kas

i~1

bende aangoaWa,stcbbe met' v"l..lile

de kamer t :lout achtGl" de kachel opgestape la, vloe-
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gaf zij aanwijzingen hoe verbetering in de
tie aan te brengen, zij adviseerde bij de
van de tij d en probeerde vrouwen te stimuleren
wat meer werk van het huishouden te maken. Probeerden opzichteressen soms met een vriendelijk
woord het çredrag van bewoners te veranderen, "
daag nog eens ernstig met moeder G. gesproken",
sOms ook "sloegen ze met de vuist op tarel" en
ti gingen
tegen de vrouwen tekeer H (48).
Op ge re ge lde tij den werd een zogenaamde "ledikan~
tencontrole" gehouden: aan de zindelijkheid van
bedden werd grote waarde gehecht, Tegelijkertijd,
lette l\1en er dan op dat jongens en meisj2s na een
bepaalde leeftijd niet meer in hetzelfde bed
,
sliepe.n. Bij onvoldoende l2dikanten, matrassen of
b2ddegoed diende de opzicht2res soms een aanvraag
hiervoor in bi j Maatschappelijke Steun of bij
liefdadigheidsvereniging .

van de opzlchteres bezocht deze commissie
voor overplaatsing in aanmerking komende gezinbekeek hoe schoon het huis was, inspecteerde
i~sten en bedden, keek hoe de kinderen gekleed
en velde op grond van dit alles een oordeel.
bezoek v~n de commissie was altijd onverwacht,
t gezJnnen die overgepl~atst wilden worden,
~r',o'~r moesten zorgen hun woning ten allen tijde
orde te hebben. ~~erm~len wees de commissie een
zoek af: "de bewoning is nog niet van dien aard
tot overplaatsing kan worden overgegaan" of
bedden waren nog niet in orde",

zowel Aster- als Zeeburgerdorp waren een badinen een inrichting waar de was kon Worden
geaaan. "Regelmatig baden en wassen is een goed
tot wannen aan orde en netheid", meende de
van de Wcningdienst (50). De inrichting
"'ashuls was zeer primitief. Wasmachines
~,~~.~, het werd opvoedkundig geacht dat
""O!lWl~n met de hand leerden wassen. Door baden en
Soms trad na verloop van tijd een aanmerkelijke
buitenshuis mogelijk te maken creëerde men
verbetering in de bewoning op:
een mogelijkheid tot controle, zonder dat
de vorm aannam van bemoeiing met huiselijke
IlVandaag was de bewoning 7.0 opgeknapt èdt ik wevke.15.jk
aangelegenheden. In Asterdorp Was de voorgenom~.n
mijn handen in elka.'H' Sloe,g!l,
,
ichtstell:i,ng Van gebruik van bet nieuw te
'Isoms ging de verbetering roet ups en downs, soms
bad- en Washuis aanleiding tot onrust en
ook Was er Van enige verbetering geen sprake:
t. Een tn het dorp aktieve buurtvereniging
j~bPl:ot,e.'ré!e zoveêl mogelijk tegenstanders te mobili"DB bevioning is onverbeterlijk vuil",
Bn tegenstanders gingen elkaar - soms
Vooral als VrOuwen zelf wel tevreden waren over
k - te lijf. De opzichteres moedigde het
wi ze van bewoning, Waren veranderingen moeilijk
van bad- en washuis zoveel mogelijk aan te dwingen:
verplichtstelling is het nooit gekomen -, maar
de wekelijkse aantallen bad- en wasbeurten
ni et tot d8 v:::"ouw dool' ddt d<:! bewüning ze~l'
dat slechts een deel van de bewoners van
sle,;ht is) Ize wel'kt toch wel'!!~
voorzieningen gebruik maakte (51).
"Juff!'Cuw P .. ziet echter niet in) dat het anders kan}
vindt zelf dd": ze een ZiJ'!_I)';'t,
huis\·J:'C'uw isll ~
..
"Met VllouW g:esproxen~ Ze
~ !)aast aan ":Qen lk ZEU.
dat ze de woning bEtel' moest !::lew.;:men en vond tlet heel
schüon. Met mijn potliJod haalde ik toen hele dotten yoU
uit de hi.)t;;ken".

verbod op het houden van huisdieren moest ook
om de gezinnen tot een h.rgiënischer
leef.I
i'll'"k.J_-

te brengen.

"Het.1s zeer onwaarschijnlijk dat

gezinnen die niet eens in staat zijn hun
lichaam rein te houden, de dieren zouden
De belangrijkste stimulans voor het zorgent~v,;o:;o;;r;",,;;lf~:.~~~~: en bovendien is de mogelijkheid dat zij
ecn nette bewoning was het verkrijgen van
ren zoals honden en katten bij zich in bed
ming voor overplaatsing naar een normale
laten slapen niet denkbeeldig" (52), vond
woning. Deze toestemming kon men krijgen na een
. Het verbod werd herhaaldelijk overtreden,
bezoek van een Commissie van deskundigen (49). Op
de opzichteres kon eisen dat het dier ver414
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wijderd werd. Later hielden opzichteressen aan
deze bepaling minder de hand dan in het begin
lieten zij honden en katten toe als die de
geen overlast bezorgden. Zelfs "ondragelijke
en "het hele huis ruikt naar katten" was geen
reden meer Om verwijdering te eisen,.

Omaang met

buren~

Ruzies tussen buren waren ir.

als ruziemakers bekend stonden, hielp het

IT9IDP'nt dat ruziezoekers nooit een andere wozouden krijgen. Zij trachtten zich hier in
uden en ook niet betrokken te raken bij de
';L,!~",eS van andcren~
I'N. neelIlt nu bij ruzie, als hij aan komt lapen~ zijn
Vrouw bi') d~ hand) allg~tig dat: zij er zich mee zal be-

dichtbevolkte volksbuurten geen zeldzaamheid.
van het leven speelde zich af op straat; in de
het mogelijk was grgep de opzichteres in om
kleine gehorige huizen kende men weinig privacy I
vechtenden te scheiden. Maar soms waren de ruburen bemoeiden zich veel met elkaar: burenhulp,
ze hevig dat de
eraan te pas kwam.
en burenruzie waren twee kanten van deze intendit gedrag werd gezien als een bewijs dat de
sieve relaties. Ook hierin gingen de meer wel,~bew,~ners nog niet in een nOrmale woning pasten.
varende en soèiaal stijgende arbeiders zich
vrom. di,e tijdens het bezoek van de Commissie
meer onderscheiden; zij trokken zich terug uit
buurvrouw aanvliegt, krijgt geen toestemming
dichte netwerk van burenrelaties en bleven meer
te verhuizen, want dit "valt natuurlijk niet in
"op zichzelf". Zo' n meer gereserveerde houding
"qoede aarde ~
probeerde men ook de bewoners van Aster- el1 Zeeburgerdorp aan te lerel,. In de eerste plannen
alleen kon een veelvuldige omgang met buren
aparte verblijven werd va
ld deze niet te
tot ruzie, maar ook hield dit de vrouwen af
laten uitzien cp gezellige straten: bewoners
hun huishoudelijk werk. Toch zagen opzichteresten leren de gezelligheid binnenshuis en niet
ook positieve kanten aan de omgang tussen bustraat te vinden (53). Hoewel de huizen in
: huishoudelijke hulp bij ziekte en afwe~igheid
complexen uiteindelijk wel op straat uit.keken,
de huisvrouw, materiële hulp en een gunstige
waardeerden opzichteressen het wel als bewoners
die sommige bewoners op hun buren wisten
zich niet teveel met hun buren bemoeiden: dit
oefenen.
op een grotere aandacht voor de eigen '<loning eTJ
gaf minder kans op ruzie. Het voorkomen en beZoals gezegd werd een gereslechten van' burenruzies gaf de opzichteres soms èll~;f!f':]~t;tt~~?ai~::~ huur een belangrijk onderdeel
heel wat werk. Vooral de vrouwen die hun dagen
reclassering geacht. Opzichteressen bemeestal in het dorp sleten, maakten hevige
een groot deel van hun tijd aan het innen
met elkaar, die ten aanschouwe Van iedereen
huur, het aansporen tot geregelde betaling
uitgevochten. Dat het hierbij niet zacht~irUlig
regelen Van de afbetaling bij huurachtertoeging, mag blijken uit de verslagen van de opDe huurschuld in beide complexen was al
zièhteressen:
'~~:~~~~;~~l~z;;e;ier groot, waarop men in 1928 tot een
,t
ng besloot. Huurschuld was vaak het 'le'tVrouw flinke r''.Jzie met
uffr~luw W. ;~i!
onmacht tot betalen. Regelroati~e
in de har1m* De laatste scheurt ju==x'ouw
_ betalers
hiermee
soms
als
hun
inkomen
daaldel
als
het lijffl.
handel bijna stillag, als er problemen met de
HMej ~ s~ vliegt mej ~ O~ aan) de laa'tste rold~ OVBI'
Waren. Maar er waren ook mensen die weigerde Dossen haar' werden van baar hoofd getrokken H •
llVl'OUW komt hut.lend op hat b\freau: buut~vrouw p~ ht,,:ef't
te betalen:
haal' met een s-te,k 1 de hersens ingeslagen I , s::hrc,euwt:
HMense:!)en, die zich- ~;)(;t~n laten t!'a?~en) behoeven niet
:Jok haar' hand is opengekrabd".
te betalen"~
(I

lIVe vrouw slaa-t mej. IL met: sleut:els een 9pen

Bij sommige gezinnen die in hun oorspronkelijke
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"Ze v:)nd dat er v~el te wéinig veI'dümd was, daarvan kon
je niet ook nog huur ~etQlenlt ..
417

gingen in deze opvoedingstaak verder dan
an<ie:ren. Verontwaardigd vertelt een Amsterdams
~enleEm'tera.acls lid OVer een staal tj e van verregaanbemoeizucht: 1~Wanneer kinderen met een boterop straat lopen, worden ze naar binnen geduwd,
~",,!aa,'C het opzichteresje niet wil, dat de kinderen
straat hun boterham eten. De moeders dulden
niet", waarop een ander reageert met HOe
rs moesten dit zelf verbieden" (54).

Opzichteressen probeerden huurschuld te
door te benadrukken dat huurbetàling tot de
verplichtingen behoorde en belangrijker was
andere uitgaven,
t1De man komt vragen ot hi 1 dé' ~uu:t' deze week rna:Ó'
keu om schoenen te kopen. - Natuurlijk niet
0

Als er eer~aal een achterstand was ontstaan,
beerden zij een regeling te treffen om de
met één of enkele kwartjes per week af te
Ook in dit opzicht was toestemming tot ,~.~.,,'
de voornaamste beloning. Om voor een
ning in aanmerking te komen mocht er geen
schuld zijn of moest men al een half jaar
schuld geregeld afbetalen.

met onderwijzers zagen opzichteressen erop
dat kinderen regelmatig en op tijd naar school
werden. AIS dit helemaal niet lukte:
:1.;;;;

uiterst: moeilijk te zorgen dat èe vrouw de kindenaa::- school zèndt'. Kind~ren gingen in de
cf Haoit H •

Huurbetaling werd klaarblijkelijk zo belangrijk
het schoolverzuim bij officiële instanties
gevonden dat alleen een grote huurschuld reden 15,:
ld en verschillende ouders werden veroordeeld
geweest Om tot huuropzegging en ontruiming Over wegens ongeoorloofd schoolverzuim.
te gaan. In alle betreffende gevallen bestond
vermoeden dat de bewoners wel in staat waren te
;,~~ç,eiing met de kinderen uit de complexen kreeg
betalen, maar dit weigerden~ De gemeente trad
gestalte in de opening van een crèche voor
op als een gewone huisei-genaar dle niet te veel
kinderen
die van 9 tot 12 en van 2 tot 5
verlies wilde lijden; mis6chien dat de grote
onder professionele leiding stond.
exploitatietekorten die de complexen de
voor de kinderen handwerk- en
opleverden hierbij een rol speelden.
,'C

-

en. werden er verteldvonden ge hou-

Als gezinnen van de steun leefden, werd bij
zins onregelmatige. betaling bij Maatschappe.l~JKe
Steun een verzoek tot inhouding van de huur op
het steunbedrag ingediend, soms tot grote woede
van de betrokkenen die hierdoor in hun vrijhei<i
beknot werden. Halverwege de jaren cl.ertig had
huurinhouding op de steun zo algemeen ingang
'.'Onden , dat de sti j ging van de tota Ie
min of n~er tot staan kwam. Bet argument
maatregel de Opvoedende werking van het
Opzij moeten leggen van de huur teniet
naar ndjn weten nooit naar voren gebracht. In
tijd van algehele bezuiniging kreeg het laag
den van de huurschuld alle voorrang.
Z~rg voor de kinderen.
Opzichteressen
controleren of bewoners wel goed voor hUil kj,n,ie:~e1
zorgden. Zij moest.en opletten of kinderen er
ondervoed uitzagen, niet onvoldoende· gekleed waren en niet mishandeld werden. Sommige opzichte-
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Er was een speel terrein waar SOmS georganispelletjes werden gedaan en waar onder 1eide concierge gevoetbald werd; men vierde
;,S:ln·ter~:li~as en Kerstfee st en maakte jaarlijks met
een uitstapje. Voor dit "maatschappewerk]l zorgde ni et de gemeente I maar pal.~ti cuinstellingen. In 1928 diende de buurtvereniDe Lelie het verzoek in aan het jeugdwerk in
~ÀI,b.rdorn te mogen deelnemen. De gemeentelijke advoor ontoelaatbare gezin~en raadde
ten sterkste af, omdat deze mensen 'volgens
zelf leiding behoefden en het gewaagd zOu
n de opvoedi.ng van de jeugd toe te vertrouwen
mensen die voor het merendeel als psychopaat
g""wdJ.i.ficeerd moeten worden, en omdat zO de cOnteit van het werk niet gegarandeerd zou zijn

Samen met de concierge handde "orde" in het dorp. Als
4.).9

bewoners een winkeltje aan huis begonnen eist ..
sluiting, zeker als er snoep or drank verkocht
werd; als iemand iets aan zijn woning veranderde
stond ze erop dat dit ongedaan gemaakt werd.
nèn én kinderen die van school kwamen werden we
eens door haar bemiddeling aan werk geholpen.
hielp ze bij het aanvragen van handelsgeld, b ..-···
middelde bij de talrijke steunconflicten, diende
aanvragen in bij liefdadigheidsverenigingen en
Maatschappelijke Steun. Zij probeerde
in contact te brengen met een geheelonthouders-

\-IOnen.

gezinnen kwamen met tegenzin, alleen al
het stigma dat door het wonen in een derop hen gedrukt werd. Een enkeling
zelfs de verblijfskaart te tekenen, omdat
het ,,,oord "ontoelaatbaar lf voorkwam. Bewoklaagden dat werkgevers hen niet in dienst
nemen als ze hoorden dat ZE! hier woonden,
dat huiseigenaren hen niet in hun woning toeals ze erachter kw.amen met een ex-bewoner
vereniging/ voerde
met ambtenaren van
Aster- of Zeeburgerdorp te doen te hebben.
j usti tie en poli tie en met vertegenwoordigers van ,. mer'zi ds werd het stigmatiserend effect van het
de k inderbescherrning.
.
in de complexen wel erkend door degenen die
de' huisvesting van "ontoelaatbaren ll betrokken
Onvrede en verzet
, zij zagen hierin zelfs een prikkel voor de
bewoners hier door behoorlijk gedrag zo snel mogeAster- en Zeeburgerdorp hadden al spoedig een
vandaan te komen; anderzijds ontkende bijslechte naam. Veel kandidaatbewoners maakten
Keppler dat mensen geen werk konden vinernstiq'E bezwaren
teewijzing van een
omdat ze in Asterdorp woonden. "Er is in .l\sterin een van de complexen en bleven liever in een
echter ecn rraatschappelijk residu, dat, waar
krotwoning dan een huis in een comple:< voer Il oncok "al wonen, steeds dO:::lr werkgevers bij nortoelaatbaren" te accepteren. De leegstand in de
werkkrachten achtergesteld zal worden", meenbeide complexen was dan ook aanzienlijk, soms
hij (57). Toch liet de gemeente in 1932 de naam
stond bijna de helft van de huizen leeg.
'....___.. dorp officieel vervallen en gaf de straten
'VEar;;cllJ.11ende namen, zodat beWoners niet deor nUIl
0l.r'3J<t als 'Iontoelaatbaren ti zouden worden
Van alle gegadigden voOr een gemeentewoning
1326 en 1938 werden er 1292 als asociaal - een
,,'''WoL',.J. ficeerd.
steeds meer gebruikte naam - gedefinieerd.
aanvaardde ongeveer de helft een woning in AsterAsterdorp, dat groter was en er onvriendelijker
of Zeeburgerdorp (56). Dit waren de gezinnen die
dan Zeeburgerdorp, kwamen de bewoners vernoch op de vrije markt, noch bij de gemoente een
malen in verzet tegen de woningdienst ;
goede woning konden vinden of letterlijk op
irekteur noemde hen "recalcitrant en Opst~l
stonden. Naast "ontoelaatbare gezinnen, waren ook
(58). In 1928 werd hier de buurtvereniging
mensen die uit hun worJing waren gezet, bowone.rs
Lelie aktief, die onder andere het verzet tegen
van afgekeurde woonschuiten en van krotten die
veqll:Lchtstelling van het bad- en washuis orgagebroken werden soms genoodzaakt een woning in
ni'jeEor,de. In hetzelfde jaar stuurde deze verenivan·dé complexen te accepteren, hoewel zij hier
een ";dres aan de gemeenteraad om te klagen
- ook .volgens de opzichteressen - niet thuishoor-'
verschillende voorzieningen .. De cOTIU'Ounisten in
den:
raad, die ,nauwe contacten met de buurtvereniging
ondersteunden de klachten. Zij veroordeel"Goed soort :nensan. Dit gezin iWG'rt. ider
het gevangeniskarakter van Asterdorp , de conflBowoning tamelij l(:o arbeidersgezin , geen
waaraan bewoners zich moesten onderwerpen,
Door het voortdurend tekort aan goede goedkope
optreden van de opziGhteres die "nauwelijks
r dan twintig jaar U 11 burgemeestor 'I speelde over
woningen was van e"n spoedige overplaatsing vaak"
geen sprake, zodat ook deze gezinnen gedwongen
dorp en moeders van grote gezinnen verplichtte
waren jarenlang in een complex voor !Ion toelaat- .
naar haar aanwijzingen te gedragen (59).
ff
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In·1930 stuurde de Algemene Amsterdamse
bond een adres aan de gemeenteraad met het
tot opheffing van Asterdorp. Specifieke klaLHL.~H
waren de muur rond het complex, de vochtigheid
van de huizen, het toezicht IIgelijk een cipier"
van de concierge, de plaatsing van de ramen, het
stigma bij de ,.erkgevers en het demoraliserend
effect dat een verblijf in deze inrichting uitoefende (60).
In Asterdorp zelf nam het verzet verschillende
vormen aan: handtekeningenakties, strooibiljeccelo,
schilderen van leuzen, huurweigeringen, maar ook
op meer origin~le wijze zette men zich af t~gcn
de Woningdienst en haar vertegenwoordigers. Zo
vermeldde een opzichteres in haar rapport:

wil niet zeggen dat alle bewoners tevreden
met hun verblijf in de dorpen r maar hun weerb.am vooral tot uiting in verzet tegen de op_
ncn.1:E,res en de concierge:
"Schandelijk opt!"eden van

tegen opzichteres; verweg~ dat: ~uur
vrouwen haa~ :1aar' binne,n moes1:e,n slepen".
I1Z e ontstak zo in woede dat de Woningdiens1: zich met:
haar doen. en laten bernceide, dat ze een petrolet.:.::nstel
oppakt:e ( ••• ) en dat in E'"eT! zwaai naa~ ë.e opzichter'es
Vl"'(1UW

sperde haar op een àusdanige manie,r de

liG. treedt: brutaal op tege:: de opzichte: 8s aangaande
het afhalen van hQ:~ëen van h.e"t hon~iF>nasy':~.-':.
0

de onvrede bleek ook uit de hoge vertrekcijfers.
de 676 ge.innen die tussen 1926 en 1938 in
kqt-",r- en Zeeburgerdorp geplaatst werden, vertroker 574. Ongeveer een kwart ging naar een nor-

'!Op één der daaropvolgende vel"telavonde:l van dl?n hee:!'
deze aan de Doort ontvangeu doo~ ~en hele verzame- de "Internationale'! aanhle<ferr,
.
'" mR '" gemeen tewonlng,. maar het grootste deel ging
lin" kinëeren die
en
o
,
naar K. (liè. ~uurtvereniging, kiR) glnge:1, waal' ook een J~.,,,,,,. naar een particuliere woning in de stad,
Weer een krot (61}. Sommigen vonden de com~
t"ooverlantaarn vel'toond ""I'"erd dooI' één der leden van de
buurtvereniging'! .
. d te afgelegen en misten de druk.te en levenwe~d

i'U'.~llel

Aan sommige eisen van protesterende bewoners
tegemoet gekomen: de huren werden verlaagd en
kWqm een tweede ingang. Maar meer fundamentele
kritiek op het stelsel van aparte complexen werd
nau,,,elijks serieus genomen" Keppler constateeràe·'
dat Asterdorp een gunstig object voor politieke
propaganda van de zijde der communisten was
den en dat klachten vooral als communistische
agitatie moesten worden beschouwd. SDAP'ers
nen en bui ten de gemeenteraad zagen in deze
een nieuwe hetze van de communisten tegen een
meentelijke voorziening die door sociaa
tot stand was gebracht. Artikelen in De Tribune
waarin Asterdorp een gevangenis J een tuchthuis
een privé-concentratiekampje werd genoemd,
Keppler en De Miranda "arbeiders-vijandelij.)i:"
heetten en gesproken werd over de "persoonlijke
dictatuur" van Keppler waren ook niet bepaald
schikt Om een discussie op gang te brengen.
Eind 1929 verloor de buurtvereniging veel van
aanhang, en na de aktie van de Huurdersbond horen:'
we in de jaren dertig niets meer van collectief
verzet van de kant van de bewoners.
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van de stad, voor soomigen lag de woning te
het werk of de handelswijk, maar Voor de
was het wonen in een complex Vaar "ontoeIJ
eenvoudig onverdraaglijk. Zij konden
tegen de voortdurende controle die op hun
en laten werd uitgeoefend, maar ook niet
de sfeer in de complexen: de grauwe, armOeomgeving, veel ruzies op straat, grote aanruwe, baldadige kinderen die naar men meenslechte invloed op de eigen kinderen uit• Voor mensen die hier woonden \"as het onzich aan deze omgeving te onttrekken, en
slechte naam die bewoners van deze complexen
wakkerde de wens hier zo snel mogelijk
te komen nog verder aan. Dit gold niet alvoor de vertrekkenden, maar ook voor degenen
bleven, 6f omdat Ze geen andere woning konden
, 6f omdat ze op een spoedige overplaatsing

"Vrouw wil hiel' zo gauw mogel~.jk vandaan, vindt èeze omgevi::g verschrikkelijk en veel t~ S1:ilJl.
lIi1an bewee:r't ir: de gevangenis te kome:! indien hij hiep
rwg langer blijft".
IfG. komt: vI'agen om ove!"'plaatsiilg, kan hE'"1: hier met zijn
gezin niet uithouden. Zit: ook \olel t:ussen de sle~htste
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soort bewoners van As~te-('dorpn.
liD-=- VI'OUW smeekt hui1eild om een ander.:!. woning'!.

Van de vertekkenden vroeg een klein aantal later
weer een woning in een van de complexen; zij
niet meer \"lennen aan het wanen in een krot~

het eind van de jaren dertig sprak de nieuwe
.
eur ~an de Woningdienst herhaaldelijk zijn
J fels Ul. t OVer de juistheid Val) het stelsel van
;nl'r~lre~~rlng. In een nota wees hij op het geringe
tage overgeplaatsten, op de lange verbiijfs, op de slechte invloed van de gezinnen op
. aa 7, o~ de grote leegstand en het aanzienlijke
exploltatletekort. Zich mede baserend 0
h t
va d N d
P e rapn
e
7 e~landhs7.vereniging van Geestelijke
wam lJ tot de conclusie dat de
van onmaatschappelijke gezinnen niet
I
plaats een woningvraagstuk was maar
~~ads in het rapport werd gesteld, opgelost'moest'
.~r.en door d~ sa~:nwerking van vele instanties.
~i] denken hlerbl] aan instanties van sociaalcho-pa~hologische hulpverlening, van maatk werk ten behoeve van volwassenen en
. . van geestelijke (religieuse) verzorging
. ,polltle, van woningvoorziening en woningtoe- '
:Z-lcnt, van ondel.-Wijs" i64).
'

Iroen waren lang niet alle bewoners van Aster- en .
Zeeburgerdorp ontevreden met hun buurt ~ De mee~ten
waren er wat woning betreft sterk op vooruit gegaan: zij hadden eEn één- of twee-kamerkrot verwis~eld vuor een nieuwe woning met drie of vier
slaapkamers. In de dorpen ontstond al spoedig een
nieuw gemeenschapsleven dat niet erg afweek van
dat in oudere volksbuurten. Mede door de geïsoleerde ligging kenden de buurtbewoners elkaar,
gingen buren vrij intensief met elkaar om , hl.el"pe:n
elkaar bij voorkomende gelegenheden, maakten
met elkaar. Zij zochten hun gezelligheid en ontspanning in het dorp: op straat, in de toneelver~
eniging, in de clubs Kinderen genoten een aanzienlijke vrijheid in de verkeer-loze straten en
Duitse bezetting maakte een einde aan het behet land erom heen, en aan speelgenoot jes was in
de kinderrijke dorpen geen gebrek. Het leven in
van de complexen Voor "ontoelaatbare ll gezinAster- en Zeeburgerdorp was zeker in de crisisj
Asterdorp werd in 1940 ontruimd ten behoeve
Rotterdamse evacué's in 1n4~
d
.
grauwen armoedig, maar het verschilde daarin
';O~Ddse
':::J
"
wer en er DUl tse
veel van andere buurten die grotendeels door
"
~~igranten gehuisvest die in 1943 waarloze arbeiders werden bevolkt. Er waren dan
lJk werden gedeporteerd; na de oorlog herbewoners die de dorpen niet wilden verlaten,
19:- men het dorp tot een normaal wooncomolex
niet toen zij een andere gemeentewoning kregen
gJ6 werd h~t afgebroken. Zeeburgerdorp werd'
1 43
aangeboden (62).
'DrDx en
op las" van de Duitsers ontruimd en afge11

Ophe fJing van Aster- en Zeeburgerdorp
De "tijdelijke verblijven voor gezinnen" waren
drukkelijk opgezet met het doel mensen zodanig
te voeden dat zij na enige tijd wel tussen ne
arbeidersgezinnen gehuisvest konden worden. Al
spoedig bleek het systeem van afzondering en
lering minder goed te werken dan de initiatiefnemers verwacht hadden. De reclasering slaagdE;:
maar ïn een beperkt aantal gevallen en duurdè
langer dan gedacht was. Van de 676 geplaatste
zinnen werden er slechts 169, dus ongeveer 25%
geplaatst naar een normale woning (63). Men had
gehoopt een gezin na tvlee j aar te kunnen
sen, maar de mensen bleven veel langer: ve
van 5 tot 10 j aar waren geen ui tzonderin.g.

Eerste l"lere. ldoorlog kwam het bestaan van u .v".Ld.atbare" gezlnnen als een vOlkshuisvestings_ on
. naar voren. In dit stuk heb ik willen
Zlen hoe h 7t ontstaan van dit prob leem samenmet de ?ntwlkkeling die industriearbeiders
.
~n de richtlng Van een meer geordende
gedlscipllneerde levensstijl.
ontwikkeling lag ~en dele besloten in de
n organisatie van het vlerk dat dOOr steeds
,ot.ere"A
a- g:oe~en.arbeiders werd verricht. Recrelmaxbe~d ln ~ndustriële ondernemingen ve;drong
meer de ongeregelde losse arbeid, fabrieks-

arbeiders werden tot steeds grotere arbeidsdis
pline gedwongen. Bovendien ging toename van de
fabrieksmatige arbeid gepaard met een langzame
verbetering van de lonen, een verkorting van
arbeidstijd en een uitbreiding van de sociale
voorzieningen. Sterkere arbeidsdiscipline en
verhoging van de levensstandaard - zelf
van de veranderende levensstij 1 - hadden grote
vloed op de verdere leefwijze van de
ders. De ontwikkeling naar een meer "beheers
menier van leven werd tegelijkertijd bewust
dwongen en gestimuleerd door werkgevers en
dersorganisaties, door onderwijzers, volksopvoeders, filantropen en sociale werksters op
lerlei gebied.
Deze nieuwe levensstij 1 sloot omgang met mensen
die deze ontwikkeling niet hadden meegemaakt s .
meer uit. Wanneer hun gedrag ver onder de pas
worven normen van respectabiliteit en netheid
werd hun nabijheid zelfs als onverdraaglijk er~
varen. Particuliere huiseigenaars I woningsbouwverenigingen en gemeenten speelden op deze gevoelens in door "onfatsoenlijke" gezinnen uit
woningen te weren7 Om hun bezit te bescherrnen l
ook om 11 goede" huurders ter ,,-'Ville te zijn. Op
manier werd het vloeiende onde_rscheid tussen
en 1minder ordelijk levende gezinnen verscherpt
geformaliseerd tot een tweedeling van IInette li
"on'toelaatbare" gezinnen .. De bemoeiing van de
overheid met de laatstgenoemde gezinnen maakte
deze steeds auidelijker tot een afzonderlijke,
negatief gewaardeerde categorie.
Gezinnen die r'ontoelaatbaar" werden geacht,
men in veel gevallen niet aan hun lot over.
mogelijk probeerden gemeentelijke autoriteiten
ook hen t'e disciplineren. Daartoe koos men voor'
een beleid van isolering in afzonderlijke
waar toezicht en pogingen tot opvDeden hand
gingen. Deze opvoeding was gericht op het VOrffilon}
van ordelijke bewoners: op netheid in de woning,
een geregeld gez_insleven r huiselijkheid en een
regelmatige huurbetaling.
De bemoeiing met t. ontoelaatbaren 11 kan niet

zien worden van meeromvattende pogingen tot
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van groepen arbeiders die nog niet 'laren
in de industriële arbeidersklasse. Het
toevallig dat in dezelfde tijd dat de opvan lI on toelaatbaren ll ter hand werd genomen l
aLrecrelen werden voorgesteld ter regulering van
re groepen met een ongeordend bestaan. In 1918
de Woonwagenwet van kracht, die het "euvel"
woonwagens moest inperken. OVerlast wegens
j en landloperij, verspreiding van besmetziekten door onzindelijke behuizing en het
van kinderen aan het onderwijs werden
als redenen om tot een wettelijke regeling
Dmen (65). In dezelfde periode werd op gemeenau gesproken over de regulering en inpervan een andere ongeregeld levende beroepsde venters. Voortdurend kwamen er klachten
over de overlast die zij zouden veroorzij h·inderden het verkeer I verstoorden de
door hun geroep, vielen mensen thuis en op
lastig, verontreinigden de straten en gaven
door hun ruwe taal. Na jarenlange beraadkwam in 1931 in Amsterdam de eerste ventening tot stand (66). Naarmate woonwagen, venters en andere losse arbeiders economarginale positie werden g~
ongebonden leven meer als hinjk beschouwd en werden meer pogingen gedaan
aan verdergaande _regulering te ondervlerpen l zoin het beroepsleven als in hun huiselijk leven.
be:mcleienis met "ontoelaatbaren ll was een voorvan dit laatste, het was een van de manieren
laarop het streven naar disciplinering van niettriële arbeiders gestalte kreeg.
definitieve opheffing van Asterdorp, Zeeburgeren het Haagse complex kan gezien worden als
erkenning van het feit dat heropvoeding van gein dergelijke complexen niet lukte. Het
~rn~'ljnen ervan betekende echter niet het opgeven
de bemoeienis met deze gezinnen: de bestrijvan onmaatschappelijkheid zoals dat toen ging
, werd juist na de Tweede Wereldoorlog met
ter hand genomen, nu ook op landelijk niOnmaatschappelijkheid werd nu vooral in
van werkschuwheid r crimineel gedrag en pa're levenshouding gedefinieerd - slecht woonslechts een van de symptomen 427

waarmee de noodzaak van controle en
.L:tne,J:l,n'f,~~l ? Op het bestaan van verfijnde statusonderst,lheidingen biunen arbeideYls,buurten is met name in Engelse: fj'tudies genog sterker naar VOren werd geschoven.
van isolering in gezinsoorden en,concentratie
wezen~ Zie bij v ~ R. RObel"'t:s, The CZIJ.8.S'{.;3 S t,W1J ~ Maucheste'l'" ~
hen bepaalde woonwijken werd echter in de loop
197 L In ;S:edcl'~and ontbreken nau'iikeurige besc:hrij vingen
de jaren vijftig steeds meer verlaten ten gunste
van het: lr:veD .LIl 19~ eeuwse volksDuurT~Il ~ mai.1r' i'/( meen
van pogingen tot integratie van deze gezinnen in
uit in·-:;iden'tl;!le upme:::k'ingen in bijvoorbeeld de, studie
"normale" buurten, waarbij de hulp van een veelvan . Jens t.!ll het boek van .J. Sirnonse) DeZ,emmeNie k.anae:'!)"
heid van instellingen van sociale zorg geboden
Alphen aid Rijn 1':1}i,f te mogen opmaken dat Neèerlandse
werd.
volksbuurten iT.; dit opzicht nie_t: sterk .afw-eke~"·van Engelse
buurten.

In 1914 'werd het begrip "ontoelaatbax'e" gezinnen,
voor het eerst gebruikt, omstreeks 1950 Was deze
term verdwenen. In het dagelijks spraakgebruik
het woord ti asociaal" de overhand gekregen; be'l€iia.s'
voerders, sociale werkers en wetenschappelijke
onderzoekers spraken van "onmaatschappelijke"
gezinnelt. Deze verandering in terminologie geeft
ui tdrukking aan het feit dat deze groepering in,
toenemende mate tot een t1objectieve f1 categorie
vaste kenmerken was verheven in plaats Van een
door beleismakers bestempelde groep.
In dit artikel heb ik willen laten zien dat wat
in een bepaalde periode als "ontoelaatbaar" werd,'
gedefinieerd niet losgezien kan worden van wat
dat morne-nt als "normaal" en Hbehoorlijk Jl werd
zien. Het denken over de Jtontoelaatbaarheid "
gezinnen hing samen met de disciplinering van
beiders, de daardoor toenemende differentiatie
levensstijl tussen groepen arbeiders en ,de qroteri
gevoeligheid bij stijgende groepen voor het nu
ongewenst eL'varen gedrag van buurtgenoten. Het
begrip "ontoelaatbaarheid", dat zich zou ontWikkelen tot "onmaatschappelijkheid", verwees naar
relatie en naar de manier waarop gemeentelijke .
overheden op deze ontwikkelingen voortbouwden en'
deze versterkten.
Noten
1~
2~

van cnm-:iats chappel:' j khe idsuuderzU-3:< ~ 1.954--1913
Rapport inzake de huisvesting V3n kI'Qtt'êW-CinerS~ p. -5S~._.

3. Delhez~. p .. 25~

Gemeenreblad A:\l.'i;;t''?,l''dam ':9E>, aid ... !, p. 111.
Gemeenteblad A:nsterodam :92 ... , df'ct~ '!:I, pp. 1567 eEv.
6. Zie Gie1e, pp ~ 27-.33; zie ook GielG 8Il Va'l Oenen..

4.

;:)~
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S. Giele,. p. JL, p. 58.
9. De
(191'il en (1978).
over IUjk C in Utrecht.
Dijkhuis, pp. 64-'/0 <'-'ve.:::" het gebl"'uik van ge':"d.
Zie bijv. Jens, p" llS.
Eenzelfdè idee is aan te tre.f::en bi: Va;:: Joo!"'n, die iu
de apr~leta:rd:;;:.;h~ a::::hterlJoede lf ~stg-!'::;.epe:: zag de de:.
econoMlsche, soclale, politie:-<:12 ~u cul t:..u-ele ema.-:ciD.:ltie
van het i'le1"'+mdeel der ay'~eidElrs niet hadden mee&em~kt.
Dul temeyer gehl"uik't voO!"tb.::lUwend op Van Doorn de term

gezin.

de directeur Vi:in de Wm:ingdienst: ~
Keppl~r, sn de wetho:..lder van volkshui::tYes-:-ing~ Je ~.fi!"'an-
da~ een g!"otc '!'"'Ol in de a!:lociZil:'te:itsb~':ltY'ijding, i:::
Utrecht de wethouder' Va:::
VgL Dai"temey.. r pp .. l:ê5""
•
1v,'.
gemeenteraadsleden in diverse
steden (Amst"€:rdam, Vtrecht, Dêlî Raag, Leeuwarden en ~
Arnhem) hield<:fî zich inteusief met dit probleem ~ezig~
Deze T'dppol'ten
o:::èer ver5chillende :.:umme!"s te vinden
in. het' a:'chie~ van de
Amsterdam, afdeling V01k9hUl. sves t1.ng,. Alle
citaten zijn aan deze
l"":pparte.n on-tleend. Ook de
over de akt:ivi~
teiten van Je opzichtêT.essen in Aster- en Zeehu!"ge_rdorp
steunen ho::ddzakelijk op de~e rapporten. De bewooY':iingen
waarin deze r·apparten z.ijn
la~en zien dat de
opzi~ht'eI~ssen geen gedistantieerde
gaven

In Am8terdam

Van hetgE'en ze

aant~o:fan,

maal'

~at

ontwaaI'Giging vaak de tJoventoon voer>en.
Zie het uitgebreièe verslag Val) een woninginspectT'ic€,
Gème,mtaarchief nr, 573DVH:319~
Zia' 1. JcnkeY'} dir.ecteut' van Hulp voor Onbehuisden~ GeJ'Iiê<:!nte3.rchief nr. 704-2VH192~), bi.j ~
D4.
GemeeTl'tehlad ."'msterdam 1924 a.f:d
op 1567 e v
Xotulen van de C;'::)mlftissil2 Yal~
bij
beh~~r' van
geme.ent'e:wlJningen, Gl::'meeuti!archief~ ::1". 105aVHlg31~ Deze
commiss.ie was ondèl"VI2T'deC!.ld - i:: BUbcommissies, één daarvan
was ..:IQ SUDcommi8sü'! '-'001' 011to\?~J.aatbar'e gez'ilmc:1. De ge-

advies

het

citeerde oprner'klng is van BOTlgel;~ die deel ui.tmaakt:e
deze Sl1bCO!fnn1ssie~
Verslag van dr:!
Woningdienst Amsterdam,
:L91;j) p. 71.
21. Volgens Querido, pp~ J.:J~15 waren van de 7C kinderen
sen 14 en ~l jaar er. 20 in
of
en waren er van de 50 :;;rud<!I"s er 18 ui t de ouder li~kE:
macht ont;;!';t (.:,f ontheven; uit het .Rapport betI)cffend>fl
etc., bleek dat er in 35 van de 311 ondcl'zochte
een ws-:telijke maa'tr~g'el van kra~ht \>las dIe tot on"th,'ffing :")f ontzett:ing of ge zins \f~ogdij dwong.
Qlleridö, p. 15; Rapport betreffende e':;:~, pp. 20~:;:1.
23. Gemeen'bi!ar<::.hief Amstardarn I nr. .5 8S ... VHl'924 7
J324~ êlfd. 1I, p. 1567 e*v.
24. Keppler (1929), pp. 30-33.
25. Querido" met iHtmr?' pp. '40-48.

26. Idem, p. 20.
27. '::dc!'n, p. 20.
28. fl.appof't: betreffenrlé etc., p. 42. Hoewel de

29.
30.
31.

32.

doet denk~n aan biologis:::he en eug<:netische N,s"hc,uwin,
mondde dit' onderzoek uit ln eén 3.anbeveling tet in~en~
sievé hulp ver lening aan en opvoeding van gezinnen.
Zie. voor een veül I? di ge beschrijvingen van de
in verschillende gert!C!enten 'Je1hez..
Ge;n€Bti"!:::,~bl€ld .<\msterdam 1923 t aid.. :;:r:; p. 1833 ~
Gemeentet,lad AmstCl'Jam 1921, afd. II, pp~ ::22 e~v.;
1924~ afd~ 11, p. 1567.
Het Vo.lk~ 3-1] jan. 1924.

3J. Van Herwerde-n, p. 138~
3"t~ Ke.pp~2r (:929), p. 3~
35. Duit:eflie}'"er ~ p. 127.
36. Zie ,"'oOr de voor- en :1adelen van ..:'cnc-entratie de
va.:. de gemeenter~i:!.ds debat-:eTI ia AJII,-9.t-erdam; Duiten!eyer·;-o
De1hez; n·.::tuler! va:l de Commissie van Advies 19"31
C1058V}C931) , n~tulen van de Subcommissie 1937 (-L~'"V''''''
Rapporot inzake 1e huisvest:i:tg "'lÄt: krcthew~..,ners;
dl? direkteur GWD Amste_rdam 191.+J t557VH1941).
37. BI'ief direkteur GWD aa!) de wethcud~r van
ar'chiefllr. 199VH1'32S.
36. Zie De::'hez; Duitemeyer. Het boek "~dn Dui temeyer
aan de, geschi8de-,l1is vc?.T1
ee:1 belangrijk deel
0trechtse complex.
Een meer' gedetailleerde belS\::hrijving van hBL
gemeentebe2..eid inza~e floutcelnatbare" gez:xl:1ë:1 i~
den in de doctoraal-scriptie van Reys"
40. Gemeen'tC!aI"Chief 53LVH1928~
4L Kepplér (1929), p. ~fl.

Geme:enteblé1d 19:11+,. afd. 11, pp. 1567 e",v~
He-t Volk, 15 j,:;m. 1924~
Het Volk, 30 jan~ 192,-+.
Keppler (1929), p. 5.
Verslag van de Gemeentelijke t..'onlngdienst Amsterdam 19191'
p. 7D~
Het Vt,lk, 3D juli 1327.
De_ Tribune,. '3 dec. 1929; dit werd mlJ ::)Qk lIleé,gedeeld
do':11"' een ex-cpzichteres en een aantal 8ud-bewoners van
Ast:p. 1"'dorp •

tie SubcomrnissiE: VOo'!' on-:oelaa"!::~are gezinnen was belast
met deze taak. Soms vergezelde Keppler de leden van je
commissie op hrm bez"oek bij de over te plaatsen gezinnen.
Keppler in een brief aan de vlethouder Van 'nlkshui3vésting 1 Gemeentearchief nr. 1804VH1927.
In de jaarverslagen van de Woningdieilst \>lerd régelmatig
vi?l'meld dat gebruik van was- en b~dh uls voort:durend toeHEl.lU. Als vanaf 1935 de
aantal':'en had- en ","-asbeulken genoemd WOl"def': ~ ~ .... ijkt dat nog niet de helft van
de bewoners van deze voorzieningen gebruik uk'lak~ ~
Keppler (1929), p. 25.
Zie Rapport: betreffende de huis\!'8sting van ontoe1aa-::bare
gezinnen uit 1'315 (3356VHl915). Eenzelfde geddchte:1gang
is tCI-Ug te vlnd8u in de archi t·.z:c:uur van de Arnsterdam:se
School. De uit de~e School stammende arbeidersW'on:tngen
hadden kl!2!:i<:l::!,. hooggeplaatste ramen, die het ulzicht op
te stran'!: bemoeilijkten ~
Ge1'tJe'enteblad Amsterdam 1;328, ii.fd~ 11, p~ 2847.
G9TIlêentearchlef nr. 6SgVH1929.
ZiG de .:.<>ta van de direkteur van dè Woningdienst: } rlipsc
ove!~ het fu:!ctionere:t va:::! de: beid~ compl~}!en, archief nr.
5SïVll:941,
P.
Kcpplez',
nr. 345VTI19JO"
Keppler (1929), p. 36.
Gemeenteblad Amsterdam 1928, afd. 11, p. 2806.
Gemt;entear::::hier Ams"':eroam. nl". 346VH1930",
Ncr':a van de direkteur GWDl' :trt:hié:f :!r. 5-57VH1941, bijlage ,fL
:Dit i.s gebaseeI'd op ir:.tervie\>ls met cx-:,eWQn!?,rs van Al;;lter-dorp die jare:1lang in het complex g'2woond hadden.
Nota di:r>ekte.ul" GWD, ar::hief lil' .. 55'lVH1:li+l~ bij
A"
Rapport betreffende et=., p. 42.
Zie VOOT' het ontstaan va~ de Woonwage:ll..:et 'flerr~ink,
'pp. ê8-75.
Zie Voor het tot stand komen vaLt de ventver--Jrdening
Hubert:s.
5
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