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Voorwoord

Ook al weten we niet, hoe men over twintig jaar oveÍ ons
werk zal denken,één ding staat \rasÍ Utrecht doet mec.

Aan het woord is de loco-burgemeestervan Utrecht, H. Ploeg jr. Het is 1959 en
Utrecht dééd mee: onder zijn voorzitterschap werd de Utrechtse Stichting Volkswoningen in de jaren znstig uitgebouwd tot een van de grootste heropvoedingsprojecten voor arbeidersgezinnenvan Nederland. Dezn Stichting Volkswoningen
was met haar diverse wooncomplexen niet alleen huismeester,maar ook de opgedrongen leer- of zedenmeestervan wat men asocialegezinnennoemde.
Als een team historische detectives heeft de afgelopen jaren een aantal van
mijn studenten bijgedragen aan de sntrafeling van deze geschiedenis.Als eerste
doken Polly de Ridder-Poldermanen Arjen Stekelenburghet semi-statischarchief
van Utrecht in, gevolgd door Joop Hendrikx en Paul Mathijssen.Het leeuwendeel
van de interviews met ex-bewoners, hulpverleners en beleidsmensen werd op
voortreffelijke wijze afgenomen door Jacqueline Neefies, Anite de Vries, Tilly
van rWïlq Aty Pilon, Jacqueline van de Putte, Liesbeth Snikkers, Cees v.d. Sprong
en Henk Alberts. Aan hun aller inzet heb ik veel te danken. Zal zo'n samenwerkingsproject in de toekomst nog mogelijk njn, geaen de dreigende ontkoppeling
van onderwijs en onderzoek?Ik val nu al ten prooi aan heimwee.
Dank zij de bereidwilligheid van de vele personen die zich lieten interviewen, heeft het boek een dinensie gekregen die de schriftelijke bronnen overstijgt. Ik hoop dat ik hun - niet zelden indringende - levensverhalen tot hun
recht heb laten komen.
Mtjo waardering gaat uit naar mïn promotoren, Kees Bertels en Mathieu
Matthijssen, voor al hun waardevolle inhoudeËjke en tekstuele suggesties.Het
Gemeentelijk Archief Utrecht ben ik zeer erkentelijk voor de wiendelijke medewsrking. Om uiteenlopende redenen gaat mijn dank verder uit naar Hugues Boekraad, Irma Bogers, Lucie van [.oon, JacquelineMaris, José de Mare, Peter Smits
en Rian van Tilburg. Hen bedank ik ieder liever privé.

Nijmegen, september 1988
Frits van'Wel
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I
Inleiding

met
Dit boek gaat over de geschiedenisvan de onmaatschappelijkheidsbestrijding,
name in Utrecht. In deze stad beheerde de Stichting Velftswsningengedurende
voor onmaatschappelijkegeeen halve eeuw een aantal heropvoedingscomplexen
geleden
Het is nog niet zn lanr
dat dezn Stichting is opgeheveq in Lns.
i"en.
Het gaat dan ook om een modern fenomeen. Toezicht van deskundigen op het
tvonen en leven van arbeidersgezinnenis een curiosum, dat velen met een verder
verleden zullen associëren.De jaren zestig een tijd van ontvoogding en culturele
vernieuwing, lijken een kloof te hebben geslagentussen de huidige hulpverlening
aan gezinnen en de woegere verstrekkendebemoeienisdaarmee.
Is er wel sprake van een afgesloten geschiedenis?Zjn er geen lijnen die
tot op de dag van vandaagdoorlopen? Het huidige denken over kansanne groepen
vindt, zoals onderzoek leert, zijn oorsprong in wat men in de jaren vijftig betitelde als onmaatschappelijkheidsbesttijdi"g. Ontegenzeggelijk wordt er nu over
probleemgroepen anders gedacht dan dertig jaar geleden. Maar hoe staat het als
we naar een iets verder verleden kijken? De vele benamingen die werden gebezigd voor gezinnen waarmee intensieve bemoeienis bestond,'zijn een indicatie
voor eerdere verschuivingen in het denken over deze probleemcategorie. In de
Eerste Wereldoorlog gngen de eerstestemmenop, om gezinnenonder toezicht te
stellen in aparte woonblokken. Sindsdien circuleren termen als het ontoelaatbare,
asociale, sociaal zieke, onmaatschappelijke,maatschappelijkona4ngepaste,(multi-)probleem- en gedepriveerdegezin.
Wie de waarheid van deze gezinnen op het spoor wil komen, zal deze lavalificaties wellicht beschouwen als een storende factor die dient te worden geëliminssld. 7* worden dan geàen als mislukte pogingen om de gemeenschappelijke
kern van deze gezinnen te definiëren. Maar gaat het door de jaren heen wel
over een en dezelfde groep gezinnen, waarop het zicht wordt vertroebeld door
stigmatiserendenaamgevingen,zoals Dercksen en Verplanke in hun studie over de
geansoorden beweren?l Velen zitten vandaag de dag bijvoorbeeld met grote
huurschulden. Maakt dat hen gelijk aan gezinnen die vijftig jaar geleden als
wanbetalers werden gedirigeerd naar wooncomplexenvoor asocialen?De handelwijre van huisveslingsinstantiesen hulpverleners tegenover huurschuld toen en
nu verschilt, dezs schuld heeft voor betrokkenen andere consequentiesen bijgevolg niet dezelfde betekenis.
De verandering in de karakterisering van de als problematisch beschouwde
gezinnen is het vertrekpunt voor de in dit boek ontwikkelde gedachtengang.De
aanduidingen werden gebezigd door personen of instanties die in uit de pas lopende gezinnen wilden ingrijpen. Het zijn n4men gegeven aan 'huishoudens van
10
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Jan Steen' die, hoe verschillend ook, één ding met elkaar deelden: deskundigen
vonden interventies in zulke gezinnen legitiem. Ins van hun interventievoorstellen verliezen dezn gezinnen -ijos inzisns hun substantie. Mijn analpe-object is
dan ook niet de gezinnen znlf, maar de intenentiepraktijken waarin het gewicht
van hun vonn van socialiteit wordt bepaald.
De hier ontvouwde redenatie is geinspireerd door de gezinshistorisóe benadering van Donzelot.2 ltij situeert het gezin op het snrjpunt van talrijke publieke, normaliserende interventies: armenzorg/sociale zekerheid, ondenrijs, (geestetjke) (volks)gezondheidszorg welzijnswert kinderbescherming wijetijdsculturen, enzovoort. Deze interventies beogen via dwang- en verleidingstactieken de
sociale integratie van de bevolking. De Utrechtse Stichting Volkswoningen (L9?ALn, kan worden beschouwd als een eÍreem voorbeeld van een rond gezinnen
gespannsl net van interventies die alle levensdomeinenbestreken.
Donzelot suggereert dat een disciplinerende 'sociale hand' die de privéJevens van de bevolking in zijn greep heeft, gezinnen vanaf de achttiende eeuw
meevoert naar het walhalla van het 'sociale'. In werkdkheid raakte echter de
bemoeienis met asocialen steeds weer in het slop. Hulpverleners wisten ondanls
alle krachtinspanningen geen raad met hen. Meermalen werd het beeld van hen
grondig bijgesteld en de rechwaardig"gsgond van het ingrijpen. h moest tvorden voorkomen dat het als onnodig, willekeurig, zinless, bevoogdendof gewelddadig werd afgedaan.
Interventiepraktijken bestaan niet zonder een bepaald 'rationaliteitsregime'.3
Het wisselen van de betiteling van gezinnen waarin werd ingegrepen, geeft grond
aan de gedachte, dat het beeld van deze gezinnen geen weerspiegelingis van een
gegeven object in de sociale werketjkheid maar een 'sociale constructie' vormt,
gecreëerd binnen een rationaliteitsregime dat de interventies onderspant. h'n
rationaliteitsregime bewerkstelligt, dat heterogene verschijnselen (huurschuld
huwelijksproblenen, criminaliteit, chaotische opvoedi"g, burenruzies, incest, eurcvoort) onder de noemer onmaatsóappelijlteid worden gebracht. T"owordt samenhang gebracht in een heterogeen geheel van bemoeienissenen de deur geopend
voor een keur van nieuwe maatregelen of handelwijzpn Dezn gedachtengangimpliceert, dat het onmaatschappelijke gefu niet bestaat of bestaan heeft los van
de processen van ingrijpen daarin. Het onderzoelaobject is dan ook niet onmaatschappelijkegezinnenmaar gezinnenonder toezicht.

Recente studles
Tot het midden van de jaren zestig waren onmaatschappelijkegezinnen een gelieftoosd onderzoelsobject. Daaraan krvam abrupt een einde, toen het welzijnswerk zich in het kielzog van de toennalige culturele gsti"g trachtte te ontworstelen aan haar als bevoogdend ervaren verleden. Radicale wclzijnswerkers richtten in de jaren zevenfig liever de blik op de toekomst dan dat zo werden herinnerd aan een weinig verheffend verledeq zoals de onmaatschappelijkheidsbestrijding. Pas in de jaren tachtig verschijnen over dit onderwerp de eerste historische studies: een over de Amsterdamse complexenvoor ontoelaatbate gednnen uit
11

ahet interbellum, een tweede over de gezinsoorden in Drenthe en Overijssef die
tot 1960 hebben bestaan, een derde over het Rotterdamse Zuidplein (na 1947) en
een vierde tenslotteover Den Bosch (1945-MtJ
Het karakter van dezn studies is overwegend historisch-descriptief. De
meest invloedrijke verklari4g levert De Regt in haar onderzoek over Amsterdam.
Ai rclateert het fenomeen onmaatschappelijl:heid eneruijds aan het industrialitlF"-'- anderzijds aan het civilisatieproces. Onmaatschappelijke gezinnen tlpeert
zij - i" het voetspoor van Van Doorn en Eliass - als een proletarische achtethoede; als gezinnen die door het btrgetlijke beschavingsoffensiefmoesten worden
geciviliseerd. Voor De Regt is het buiten kijf, dat er onmaatschappelijkegezinnen hebben bestaan, die vervolgens als achterblijvers door hulpverleneis op
sleeptouwwerden genomen.
De Regt neemt het bestaan van onmaatsóappelijkheid als objectief feit,
waarop door heropvoedende interventies werd gere4geerd.In mijn optiek is het
onmaatschappelijk gefu een sociale constructie van interventieprocessen zeF en
dient er een nauwkeurige (re)constructie plaats te vinden van de verhalen die in
diverse tijden de ronde deden over 'gezinnen onder toezichf. Interventiepraktijken dicht ik niet slechts een reactieve maar bovenal een produktieve, creatieve
rol toe.

Probleemstelllng
De bemoeienis met dezn'groep' gezinnenliep in het verleden steedsweer vast.
De frequente wisseling in de typering van hen kan worden gezien als mogelijke
aanwijdng voor bijste[ingen van de interventiestrategieën die werden Uepioefa.
7n markeren breuken met eerdere interventielijnen en effenen het pad voor nieuwe oplossingen. Op grond daanan kunnen meerdere probleemdefinities worden
onderschgiden: pogingen om uit ds impassesvan voorgaande oplossingswegente
komen. Ik introduceer in dit verband de term probleemfiguraie om aan te geven
dat de gehanteerdeprobleemdefinities appelleren aan de verbeeldi'g. Een engelse
uitspraak uit 1953 verwoordt dit als volgC 'A problem family is a famity wnich is
easy to recognizn, but difficult to define.ó De gehanteerdebegrippen werden van
stonden aan aangcvallen vanwege hun morele beladenheid en wetenschappelijke
vaagheid' maar die deden geen aÍbreuk aan hun bruikbaarheid. IntegenaèèL èen
moreel beladen term is suggestief.En een, wetenschappelijk geaen, vaag begrrp
veÍmag nuttige diensten te bewijzen. Vaagheid kan begripsmatige openheid i-pliceren en een heterogeen geheel van verschijnselen in het vizier brengen als
evenzovele te bewerken fenomenen. Onder een probleemfiguratie versta ik een
geheel van uitspraken over een (sociaal) object, die niet alleen rationeel samenhangenmaar ook imaginair.
Dat er in de loop der tijd qua signatuur uiteenlopende, soms elkaar in de
tijd overlappende, probleemfiguraties hebben bcstaan, impliceert verschuivingenin
het beeld van de gezinnen die 'figuur' hebben gestaan.Ik onderscheid dezè probleemfigrraties op een viertal punten:

1i2

L. Obiecten Een probleemfiguratie legt verbindingen tussen verschijnseleq zodat
dezn een complex vonnen rvaaraan vervolgens een geheel rran gevaren wordt
toegeschreven.Omdat er bedreiging van uitgaat, versóijnt het object als een te
veranderen,te bestrijden of te helpen object.
2. Oorzalcen Het complex van verschijnselen wordt bestempeld als 'slmptoom',
gevolg van andere zaken Deze causale keten impliceert de suggestie het interventiedomein te verbreden naar het vlak waarop de oorzakenoplichten.
3. Intenentiedoelenz het geheel van voorstellingen die het einde of de grens
markeren van een interventiepraktijk.
4. Intenentiemiddelen Uit de mogelijke oplossingswegenwordt een modelpraktijk
naar voren geschoven.
De eerste twee punten corïesponderen met wat Foucault in zijn uitleg van
het rationaliteitsregime noemt 'de as van de vormiag van ware of onware uitspraken (voor zover het een veld van objekten afbakent waarover \ilare of onware proposities kunnen worden gevormd)'. De laatste twee to zamen komen
overeen met zijo tnering 'as van kodifikatie/preslaiptie (voor zovet het een
verzameling regels, voorschrifteq middelen met betrekking tot een doel enzovoort formeert)'.7 Boven dezn tweedeling geef ik de voorkeir aan een vierdeliag
omdat een wij+ging in één van de vier onderscheidenpunten tot het uiteenvallen
van een probleemfiguratie kan leiden Een probleemfigruatie kan aan verbeeldingskracht inboeten en haar
aót verliezen door het wegvallcn van
een slordig huishouden als vcrontrustend versóijnsel, van psychische onvolwaardigheid als veronderstelde oorzaalg van de brugerlijke levenswijze als ideaal en
van gezinsoordenals model voor de hulpverleningspraktijk
Dezn studie pretendeert niet retrospectief te bepalen in hoeverre dezn of.
gene probleemfiguratie als 'onwaar' kan worden aangemerk! rnaar onderzoekt de
mogelijkheidsvoorwaardenwaaronder probleemfiguratiesvoor'waar'doorgi4gen en
machtseffect sorteerden op de praktijk van toezicht op gezinnen
^ Probleemfiguraties zijn gebonden aan machtssptemen die deze voortbrengen.ó Een probleemfiguratie wordt (uit)gedr4gen door personen die in bepaalde
machtscircuiB recht van spreken en gezag hebben. Met de typering van probleemfiguraties is nog niets gezngdover het soort kennis dat een probleemfiguratie kennerkq voor iedere figrratie dient het type deshndigbeid te worden bepaald dat erin centraal staat.
de regel schiet een probleemfigrratie wortel in cen (opkomende) academische discipline, 6êls de sociale psychiauie, sociologie of andragologie. Een
analpe die zich beperkt tot dit niveau schiet echter tekort. Het is de waag of
de relatie theorie-praktijk zió laat beschrijven als een verhouding waarin denkbeelden uit de mens- en maatsóappijwetenschappen,vertaald in beleidsadviezen,
unilinexil hun weg vinden naar de praktijk. Het is denkbaar dat verschillende
probleemfiguraties gelijlrijdig in uiteenlopende kringen circuleren: theoretici
Er1"en spreken over gedepriveerde gezinnen,beleidsmakersover maatschappelijk
aeke gezinnen en hulpverleners over maatschappelijk onaangepasten.Bovendien
reagsren de betrokken gezinnen bepaald niet lijdzaan op dergelijke afEcheringen.
De analyse van probleemfiguraties dient zich dus uit te strekken tot verschillende niveaus:
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L. Het forutn van theorctischedcshtndigen Hier wordon theorieprogramrnats ontwikkeld, voorstellen gedaan om het interventiedomein te reorganiseren of onderzoek te verrichten, gebaseerd op besóouwingen over dc oorzaken cn al dan niet
onderbouwd met onderzoeksgegeveill. Bovendien worden de interventiedoelen
ontvouwd ter verdedig"g van de legitimiteit ran bepaalde interventiepraltijken.
Dezg inzichten worden niet alleen geventileerd in universitaire kring maar ook in
populair-wetenschappelijke geschriften. Dezn deskundigen treden op als raadgevers voor beleid en praktijk.
2. De bestuurlijk-politielcc cirtuits: het landelijke (departementale) enlof lokale
beleid (van gemeenten en particulier initiatief) waarin bestuursformules worden
ontwikkeld om interventiemiddelen te realiseren, waaÍvoor een duidelijke afgren-ing v&trde 'objecten'vereistis.
3. De intenentiepraldijk Hier gaat het enerzijds om inzichten van hulpverleners
in de werkzaamheid van correctietechnieken, anderzijds om het inzicht van de
betrokken gezinnenin hun situatie.
Nu kan men de wa g opwerpen naar de onderlinge verwevenheid van dezn
niveaus of juist hun relatieve afstand op verschillende tijdstippen, naar hun
deminalieverhoudi'g, de verschillende temporaliteiten die hen kenmerken, de
mate waarin ze begrippen aan elkaar ontlenen of juist wegfiltereq herformuleren
snzovoort. 7-o kunnen deskundigen uit de praktijk tevens optreden als theoretische deskundigen,of theoretici zonder enige praktijkervaring opereren.
Door probleemfiguraties te reconstrueren op dezp drie niveaus kan het
draagvlak ervan worden bepaald. Wordt een probleemfiguratie gedragen door
zowel praktijkrnerkers ("oals een opzichtersechtpaar of maatsóappe$k werkers)
als door hun cliënten? Dez.e laatsten kunnen zich de hulpverlenerstaal eigen
hebben gemaakt om hun eigen doelen te bereikeq of zich ondubbelzinnig vetzptten. Verandert een probleemfiguratie onder invloed vran hun weerspannighei6f
door nieuwe beleidsdoelenof theoretischeinzióten?
De probleemstelling van dez.estudie luidt bijgevolg: welke probleemfiguraties
hebben sinds de Eerste IVereldoorlog in Nederland - en Utrecht in het bijzonder
- hun stempel gednrkt op de praktijk van 'ondertoezichtstelingl van gezinnen?
Dezn probleemstelling valt uiteen in de volgendevragen:
-Kunnen probleemfiguraties inderdaad getlpeerd worden op de vier onderscheiden
punten?
-Welk tlpe deskundigheidstaat erin centraal?
-Hoe verhouden de inzichten van theoretici, beleidsmakers, praktijlaverkers en
gezinnenzich tot elkaar?
-Wat is de ryakste schakel van een probleemfiguratie, dat wil zeggen: onder
invloed waarran wordt een probleemfiguratie afgelostdoor een volgende?

Bronnen
Als casus voor de uitwerking van de probleemstelling koos ik de praktijken die
in de gemeente Utrecht een halve eeuw lang zijn onnrikkeld om gezinnen onder
toezicht te huisvesten. Van 3 november tg?A tot 1 januari LTl6 behcerde de
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Stichting voor het beheer en de e4ploitatie van volkswoningen te Utrecht
kortweg Stichting Volkswoningen - een aantal heropvoedingscomplexenvoor gezinnsl. Dezn Stichting is een van de oudste initiatieven op haar gebied en het
langst lopende project in Nederland in dezn werksoort. Dit maakt de Stichting
Volkswoningen geschikt om veranderingen te traceren op het lokale bestuurlijkpolitieke vlak en in de praktijk bij bewoners en hulpverleners (opzichtersechtpaar
en - in een later stadium - maatschappelijk werk(st)ers, gezinsverzorgsters,peuter- en jeugdleid(st)ers).
Het archief van de Stichtiag Volkswoningen bevindt zió grotendeels in het
Gemeentelijk Archief van Utrecht.e Het is niet geordend. Bij de ophefEng van de
Stichting zijn op aandra'g van bewoners de gezinsdossiersvernietigd. Toch is er
nog voldoende materiaal om veranderingen in de hulpverleningspraktijk te reconstrueren.lo Broonen betreffende het beleid van de Stichtiag zijn rijkelijk aanweag.rr Als aanrnrlling op deze bronnen is voor de periode L9?5-L936onderzoek
verricht in het bevolkingsregister. Gezien het gedeeltelijk recente karakter van
dezn geschiedenis is do methode van de 'oral history' benut als voor de beantwoordiog van de probleemslelling snmisbsre aanwlling op het archiefinat eliaal.Lz
De interviews zijn eind 1984 - begn 1987 gehouden met personen die als bewoner, beleids- of personeelsftrnctionarisbij de Stichting Volkswoningen betrokken
waren. Ook zijn er personen geihterviewd die in dienst waÍen van een stichting
die in de jaren L958-Ly72de verspreid wonende onmaatschappe$kegezinnen benaderde: de Stichting Raad voor Bijzonder Gezins- cn Wijkwerk Utrecht. Materiaal van deze stichting bevindt zich in het semi-statisch archief van de g€meente Utrecht. In totaal zijo 82 inteniews afgenomen en gecodificeerd.rr Voor
z.over lokale Utrechtse ontwikkelingen op het vlak van huisrresti'& ann€nzorg en
welzijn van invloed zijn geweest op beide stichtiageq worden relevante bronnen
en literatuur in de besóouwing betrokken.
Voor praktijkonnnikkeli4gen buiten Utrecht inzake de ondertoezichtste[ing
van gezinnen baseer ik -ij op bestaande onderzoeken en literatuur. Ik ga op
dezn praktijken in voor rnver zij relevant zijn voor de Uuechtse geschiedenisof
fanaefi;t bóeHbepalend.la Het archief van het minisfefe van WJlzln, Volksgezondheid en Cultuur en de Handelingen vrande Eerste en TVeede l(amer gebruik
ik als belangrijlste ingang voor de analyse van landelijke bestuurlijk-politieke
ontrrikkelingen. De theoretische inzichten omtrent mijn onderzoeksobject heb ik
gereconstrueerd aan de hand van een bijkans onaftienbare sFoom onderzoeken,
boeken, brochures, kranten en opiniebladen, rapporten en artikelen op het gebied
van armenzorg, volkshuisvesting, geestelijke volksgezondheid, maatschappelijk
rverh kinderbescherming jeugdzorg en socialewetenschappen.

Perlodlserlng en hooÍdstuklndellng
De periodisering die ik in de presentatie van mijn onderzoeksmateriaalaanbreng,
is ingegeven door de duuÍ van een probleemfiguratie, dat wil rÊWen de tijd
waarin deze landelijk richtinggevend was voor de praktijk van ondertoezichtstelling van gezinnen. Ik kom tot een indeling in vier periodeq die ik tlpeer aan de

hand vrande gezinsfiguren die de onderscheidenprobleemfigrraties voor het voetlicht brachten Als voorlopers schets ik trn'eeprobleemfigruaties vóór de Eerste
lVereldoorlog;
1850-1915:de ontoelaatbarekotwoning en de sc,hijnarmen(hoofdstuk 2).
Daarna periodiseer ik mijn onderzoeksmateriadals volgt:
l9t5-Ly35: het ontoelaatbare gefu (hoofdstuk 3).
1935-1950:het sociaal aeke gefu (hoofdstuk 5).
1950-1965:het maatschappelijkonaangepastegezin (hoofdstuk 8).
1965-heden:het gedepriveerde respectievelijk symbiotische gezin (hoofdstuk 9 en
12).
Ín deze hoofdstukken staan de kring van theoretische deskundigen en het landelijk bestuurlijk-politieke circuit (na L952 vooral het ministerie van Maatschappelijk rWerk/cnu) centraal.
De ontwikkeling die de Stichting Volkswoningen doormaakte deel ik in naar
de drie opeenvolgende opzichterVdirecteuren, omdat deznn een zntare stempel
drnkten op de praktijk (en deels het beleid) r'an de Stichtin& ft vlecht dezn
tijdvakken in bovenstaandeperiodisering in:
Ly2s-Ly3Éi:de periode Hazewinkel (hoofdstuk a).
ty37-L956:de periods r inschoten (hoofdstr* 7).
L957-Ln5: de periode Duitemeijer (hoofdstuk 11).
Aan ieder van deze drie hoofdstukken over de interventiepraktijk van de
Stichting Volkswoni4gen gaat een hocfdstuk vooraf over het toenmalige Utrechtse bestuurlijk-politieke circuit betreffende het woning- on welzijnsbeleid voor
dezn categorie gezinnen: de hoofdstukken 3 (ten dele), 6 en 10. De geschiedenis
van de Stichting Raad voor Bijzonder Gezins- en \Vijkwerk verwerk ik in hoofdstuk 10 en 11.
Op de aldus uiteengelegdeniveausvan theorie, beleid en praktijk onderzoek
ik welke probleemfiguraties er hebben gecirculeerd" In de slotbeschouwing(hoofdstuk Íi) koppel ik nijn ondcrzoeksrcsultatentenrg naar de probleemstelling
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en schiinarmen
Hetvoorspel:krotwoningen

In dit hoofdstuk stel ik twee voorafschaduwingenaan de orde van het gezinstoezicht-complex dat in de jaren twintig van deze eeuw in Utrecht en andere
Nederlandse steden tot ontwikkeling krram. De ene tlpeer ik als de problee-figtgatie van de krstwqningen, de andere als de probleemfiguatie van de schijnar eo. Bij de eerste was huisvestinghet aangrijpingspunt om het zedolijk gehalte
van gezinnen te beïhvloeden. Toen bleek dat woningverbetering niet automatisch
het gewenste woongedrag tot gevolg had leidde dit tot de introductie van de
woningopzichteres. Bij de tweede ging het om beïnvloeding van gezinnen via de
heerste een groot
aÍmeznrg. In de 'moderne', particuliere arrnenzorgverenigrngen
vertrouwen in de opvoedendewerking van de armbezoekster.
Ter verheldering van dezn voorgeschiedenisconcentreer ik me op huisvesti4g en aÍmentzorg in Utrecht, bezien vanuit het bestuurlijk-politieke niveau.
Theoretische en landelijke beleidsontwikkslingen duid ik slechts aan; een analyse
hiervan vergt een afzonderlijke studie.

De samenhang tussen woningkwaliteit en zedeliikheld
Omstreeks het midden van de vorige eeuw kr*'am ds $'6ning in het brandpunt van
de belangstelling te staan van staatshuishoudkundigen/filantropenen medici/hygiënisten. In hun lcring groeide het inzicht dat een vening meer is dan een onáerkomen: een krot leidde onherroepelijk tot zedelijk vervat een goede woning
werd ge,aenalsvoorwaardevoor de zedelijke verheffing van de bewoners.
In 1851 won De Bosch Kemper met een lijvige verhandeling de prijswaag
over de armoede in Nederland, uitgeschrevendoor de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen. Hij schaarde zich in het koor der critici die bedeling zÀgen
als een premie op luiheid. De armoede bleef voortdureq als niet werd rragegaan
of bedeèl den achzelf konden onderhouden. Hij legde, in de geest van de tijd,
een verband tusen zedelijke verhefEng en huiselijkheid. Relatief nieuw was zijn
nadruk op huiselijkheid als oplossingvan het armoedewaagstuk:
Alles wat de huisselijkheid der aóeidende klassevermeerdert, vermindett-de armoedel alles wat
dic huisselijkheid rrermindert, wordt niet zclden eeneoorzaaknan armoede.l

De verhuiselijking van de arbeidendeman bood een krachtige prikkel tot werken:
Alles wat dezet trek naar huisselijkheid kan vemecrderen, nemcerdert ook dc werkzaamheid.
Wanneer eenmaal de zucht is ontwaakÍ vo,or ccnc nctte woonkame& vooÍ vrouw en kinderen,
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die 's aronds na dcn aóeid in onderling genocggnrrcrcenigd zijn, is daaÍin ecne kracht geboren, die meerdan iets anders totweÍkzaamheid opntekt.

In dezn gedachtengang tigt een strategie besloten van indirecte, preventieve
armoedebestrijding. Oplossing van het armoedewaagstukdoor middel van werkverschaffrrg of directe bestrijding van 'onzedelijkheid' van armen waren niet erg
succesvolgebleken.
Een andere toonaangevendepublikatie uit die tij4 waarin de invloed van
hygiênisten zichtbaar wordt, is het 'Verslag aan den koning over de vereischten
en inrigting van arbeiderswoningen'. Daarin wordt een verband gelegd tusson
slechte arbeidershuizenen het ontstaanvan epidemieën:
Beperkt in nrimtc, raclal slccht rarlicht, onrolkomen tegen de invloeden der atmospheer be-
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ning van den werkman niet zclden eene plaats rran schrik roor den meer beschaafde,waar de
onrcinheid soms tcn top stijgt, dc dampkring vc{pcst is door allcs wat er qpeengestapeldcn
\reÍÍigt wordt, waar de zedeloosheidhare wieg ea bakcrmat vindt en waar dc brandpuntcn ontstaan van ziclÍen, wier invlocd zich wijd rondom zich rrcrspreidt, om alle standen aan te tasten
cn den geesclder rrerwoestingte docn rcndgaan tot in de huizen der meer beschaafde.2

In dit verslag wordt een groot aantal preventieve (volks)huisvestingsmaatregelen
opgesomddie de volksgezondheidmoeten bevorderen.
Ook al staan bij filantropen en hygiënistenverschillende problemen centraal
- bestrijding van armoede dan wel epidemieën -, in de voorgestelde oplossingen
ontmoeten zÊ elkaar. Beiden benadrukken het belang van goede truisvssting: tegenover de woning die gezondheid zedelijkheid en werklust van gezinnen bevordert, staat de krotwoning die zieke, zedelozn, armlastige bewoners kweekt. De
woning verschijnt als middel om eon huiselijke haard te creëren. Eigen haard is
goud waard, als ze niet wordt gedeeld met andere gezinnen Gemeenschappelijke
tuinen, privaten, pompen, wasgelegenhedeqtrappen en portalen leiden slechts tot
'gekijf en zedeloosheid'. Het is, kortom, een strategie van 'onhengingl en individualisering van gezinnen. Ook de vermenging vrangezinsleden dient te worden
bestreden door de inrichting van aparte slaapvertrekkenvoor ouders en kitderen
en voor kinderen van verschillend geslacht. Het beeld van de 'normale' vader,
moeder en kinderen komt naar voren via het tegenbeeld: de moeder die door
slechte woonomstandighedenmurw, have en goed verwaarloost; de vader die zijn
heil in de kroeg zoekt; en de kinderen die de straat op vluchten.
Deze denkbeelden werden in de tweede helft van de negentiende eeuw in
menige publikatie verkondigd en lagen ook ten grondslag aan initiatieven van
Utrechtse hygiënistenen filantropen inzake (volks)huisvesting.
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Volkshulsvestlng en hygiëne ln Utrecht
Het 'Verslag aan den koningl stelde de toestand van arbeiderswoningenin diverse
steden aan de kaak. Voor Utrecht spitste de kritiek zich toe op de
tallooze poortjes, gangen en doodlopcnde buurtjes, genoonlijk zecÍ nauq slechte kleine huisjes
bevattendc zonder licht of lucht of aftuatering bij de toenemendebcrolking schíer in alle straten aangebouwd,welke brandpunten nan onzindelijkheid en epidemischcziekten, dihilijls allccn
door bekenden te vinden zijn.3

Zvlke kritiek is traditioneel. Zo had al in 16ó4 burgemeesterMoreelse de onhyrond de
giënische ophoping geschetst van mensen in sloppen en stegen, 4*
Utrechtse Oude Gracht; hij tlpeerde die als
miere-ncsten so onbctamcldck engh cnde dicht met hrSokensen wooningen oP-g€Plopt / dat dc
Inwoonders daer inne gecn behmr-lijckc lucht ofte adem schcpFn konnen: 't wclcke dan nict
anders als ongesontheyt I staock cn allerley infectie vercorsacckcnde / endc oock onnaspurlijcke retraictes ende schuyl plaebcn zijn voor Dievcn / Doot*lagers / Hocrcn endc allerley
boosdoendersi

Van zijn utopische stadsuitbreidingsplannenhvan echter niet veel terecht. De
kritiek op de woonsituatie van 'gewone werklieden' bleef tot het midden van de
negentiende eeuw beperkt, tot medici en filantropen zich ermee gingen bemoeien.5 De cholera-epidemieën van 1&32,1848, 1853, 1859 en 1866brachten de huisvest'ag van het gewone volk onder de aandacht van beter gesitueerden.De cholera sloeg weliswaar vooral toe in onhygiënische achterbuurten maar het risico
bleef niet beperkt tot bewoners van krotten. Tegen dezp achtergrond stelden
'in het belang der openbarc geznÍrdheid'.
Utrechtse hygiënisten maatregelen voor
Zij opercerdenvanuit twee organen.
In 1855 werd er een Gezondheidscommissieder Stad Utrecht ingesteld als
adviesorgaan van de gemeenteraad op initiatief van de medicus en hoogleraar
'Versl4g aan den koningl opchemie GJ. Mulder (lid van de sommissis die het
stelde) en onder voorzitterschap van de medicus H. Broers. Mulder had om zich
heen een groep medici verzameld dio gezondheid als voorvaarde zagvoor sociale
en morelc verheffingÍ ps sommissie liet in de loop der jaren tallozp adviezen
het licht zren over wilophopingen, riolering en afroer van excrementen, en
'verordening op het bouwen en
drinhn'atervoorzieniag. k levetde hitiek op de
sloopen' en verrichtte een onderzoeknaar krotwoningen
Een tweede orgaan van hygiënisten - de Vereeniging tot verbetering der
volksgezondheid - werd opgezat in 1866, toen de cholera-epidemie op haar hevigst woedde, op initiatief van de chirurg H. Snellen. In Utrecht werden ?'AcíJ
mensen (4Vo van de bevolking) door de ziekte getroffen; het dodencijfer bedroeg
L725.7Vooral ttl/tjk C - een oude volkswijk - en de vier buitenwijken werden getroffen. De verenigi4g bestudeerde zaken als drinkrrater, volksvoeditg, rnrilopruiming, volksziekten en woningbouq en publiceerde over onderwerpen als huurprijzgÍr, arbeiderswoni4gbouw, volkskoffiehuizen, volksbadhuizeq kosthuizen voor
ongehuwden, openbare slachthuizen, prostitutie, geneeslnrndige armverrnrging,
huishoudscholen,enzovoort.u
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De Gezondheidscommiss,isen de vereniging van Snellen namen een jaar na de
grote cholera-epidemie van 1866 - het zou de laatste zrin - deel aan een gemeenteraxds6pmmiss,ls,die het eerste systematischeonderzoek verrichtte naaÍ
krotten, sloppen en stegen Iridraad voor het rapport vormde een studie van
Snellen ovei Uttechts aóhterbuurten.9De commissie oefende onder meer kritiek
uit op de 'verordsning op het bouwen en sloopen'van 1857,die één secreetvoor
zeswoningen toeliet:
Onzindelijkheid is daarrran het onrrcrrrijdclijkc gerclg en dit te mecÍ omdat het toezigt der
politie in dcze gpmecntc op de opnbare rcinheid r.eet ve*l tc wcnschcn orcrlaat, ja zelfs in de
zoogenaamdeachteóuurtcn nagsnocg in het gchecl niet uitgeocfend wordt, blijkens de ergerlijkc bronncn \ran luchtbederf - rnrilc goten, orerloopndc priraatenen beerputten, aftigtelijkc
varkenshokkcn en mesthqrn - welkc daar in nrimc mate aangetÍoffcn worden.lo

Bij gebrek aan een stratenplan vond stelsellozebebouwing plaats en verrezen ook
buiten de singels sloppen en stegen. De criteria op grond waaÍvan de commissie
woningen afkeurde, hadden geen betrelfting op de hvaliteit van de woningen
maar op hun ligging: opeengehoopt, moeilijk toegankelijk, ongrrnstig gelegen
tegen aarden walleg met slechte bestrating of afiratering. Vooral de sloppen en
stegen in Wijk C, waarin het Hooimagaajn of de Hooipoort lag - een hoekig slop
van 46 huizen met drie zeer nauwe toegangen-, moesten het ontgelden. Als uit'amotie'
vloeisel van dit rapport discussieerdede gemeenteraadin 1870 over de
(afbraak) van een veertigtal woningen.
In Utrecht bestonden toen twee woningbouwverenigingen.In het kielzog van
Amsterdam was in 1854 de Vereeniging tot verhuring van woningen aan de arbei'goede woningen
dende Hassete Utrecht opgericht. Dezs versniginghad tot doel
te verschaffen aan de arbeidende klasse, en daardoor
tegen matigen huurprijs
-rpu-r"amheid
te bevorderen.'1l In 1856, 1858 en 1860
ofr", zeaai;meia èo
werden respectiovelijk de 1sto, 2de en 3de Maatschapprj van de Vereeniging tot
verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogendenopgericht. Initiatiefnemer van dezn laatste vereniging was de eerder genoemdevoorzitter van de
ssie,Broers.
Gezondheidscommi
Dezn initiatieven weken af van een lange traditie van bouwen voor geloofsgenoten of speciale probleemgroepen: weeshuizen,go&- en gasthuizen voor zieken of bejaarden, en vrije woningen, hofes of kameren voor armlastigen, bejaarden of weduwen. Gewone werklieden werden nu de doelgroep, en in plaats van
'winsttraditionele liefdadigheid wilde men 'degelijke filantropie' combineren met
gevendegeldbeleggingi.l2
De vereniging van Broers richtte zich op nieuvibouw en woni4gverbetering.
In 1875 bez.atze 45L woningen, 158 buiten de singelgracht en 293 erbinnen. Een
deel van de nieuwbouw lag in een door de óolera geteisterde wijk, maar dezn
ziekte giag vrijwel geheel aan de verenigingshuizenvoorbij. Men beperkte zich
niet tot huuinning maar hield ook - en dat was nieuw - toezicht op de zindelijke bewoning aldus Broers:
Voor het eeÍst, \roor zover wij weten, werd dus aan goede betalers in deze stad om onreinheid
en bnrtaliteit de huur opgezegd.Dit rrooóeeld drocg goede vnrchten, maar onuitqnekelijk gcduld was en is cr nodig om de bcnoncrs liefdc voor zindelijkheid en nethcid bij te brengen.l3
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Trouwe huurbetalers die zich door nette bewoning onderscheidden,kregen jaarlijks ongeveervier weken huur terug.l4
7-ede\ke verheffing via woni4gverbetering werkte, dat leerde ook de ervaring in andere stedeq slechts tot op rnkerc hoogte: het gewcnste woongedrag
werd- bij het betrekken \ran een goede woning niet automatisch en niet door
iedereen ten toon gespreid. Daarom namen de mee.stewoningbouwverenigingenin
'nrile troepeq dronkaards en tapperijen'
hun huurreglementen bepalingen op om
'onzedelijke
of hinderlijke levenswijz.e'te weren.D h selecteetof huurders met
vóóraf 'knappe, ordentelijke, welgestelde
mogelijk
znveel
uit
oigenbelang
den
werklieden'. Op de verhoging van het zedelijk peil van eenmaal aangenomen
'Te laag gezonken' gennnrenbleven aldus
huurders had men nog weinig greep.
'ontoelaatbare'
krotten. Aan de oprtriming daarvan werd in
aangewez.enop
gemeente
verklaarde bijvoorbeeld in de periode 1893gedaan;
de
weinig
Utrecht
Lg02,slechts65 woningen onbewoonbaar.

\ltfonIngwetbouw en wonlngwerk
Utrecht bevond zich in de vorige eeuw economischin eon niet al te rooskleurige
positie en de industrialisatie kwam er evenals elders in Nederland laat op gang.
Het arbeidersleger bestond voornamelijk uit handwertslieden, het aantal fabrieksarbeiders was gering. Utrecht was de stad van het kleinbedrijf. Een echte industriestad is het nooit geworden, net za min als andere grote Nederlandse steden
die altijd meer handélssteden en centra van bestuur Jn cultuur zijn geweest.l6
Desalniêttemin groeide de industrie in de periode 1889-1930sneller dan de niet
r'
onbelangrijkedienstensector.
In de tweede helft van de vorige eeuw verdubbelde de Utrechtse bevolkiag
tot boven de 100.000,vooral door het geboorteoverschoten minder door het vestigingsoverschot; de trek van platteland naar stad zstte pas na 1880 in. Ten tijde
o- á" cholera-epidemie van 1866 begon het ontvolkingsprocesvar de binnenstad
en de snelle groei van de vier voorsteden rondom de poorten van de tussen
1830-1870afgebrokonstadswallen.
De woningen voor de groeiende arbeidersbevolkingwerden eind vorige eeuw
voornamelijk ieergeznt door particuliere bouwers. Tegenover de horde hutsjel:
melkers vielen (semi-)filantropische woningbouwverenigingennog in het niet.ró
Niettemin gog vao hen een voorbeeldwerking uit, in Utrecht niet minder dan in
andere steáen. Ideeën over verbetering van de (stedelijke) hygiëne, planmatige
stadsuitbreidi'& financiële steun aan woningbouwverenigingen,krotopruiming en
woningverbetering kregen een wettelijke vertaling in de Woningwet (1901) en de
Gezondheidswet(1902).
De Woningwet verplichtte gemeenten tot het opstellen van een louwverordening een stadsuitbreidingsplanen regels voor onbewoonbaanerklarfuíg.In grote
lijnen-spoorde de Utrechtse verordening op het bouwen en slopen reeds met de
\Íoningwet.
-van Daarnaast maakte dezn wet de rijksfinancieriag mogelijk van initi3gemeenten sn yelsnigingen, stichtingen en vennootschappendie uittieven
sluitend in het belang van de verbetering der volkshuisvestitgwerkzaamwaÍen.

Er gebeurde desondanks aanvankelijk weinig in de Utrechtse volkswoningbouw.
Een gemeentelijk onderzoek naar 13.565 een-, twee- en driekamsnvsningen uit
1906 was tamelijk positief en concludeerde dat zonder. bijzondere maatregelen
'met matigen gang;'aan verbetering kon worden gewerkt.rv In de jaren L906-L9I9
werden 37 woningen onbewoonbaarverklaard vanaf L9t2 nret een. Toch waren er
in 1906 niet minder dan 3053 éénkamerwoningen,waaÍvan 1711 bewoond door
meer dan drie personen met een gemiddelde van vijf. Op fl?Á zolders sliepen
personen ouder dan tien jaar van verschillende sekse. Privaat, kraan of pomp
ontbraken veelwldig of moestenworden gedeeld met anders wsningen. Bij L7%
van de woningen lnvalificeerde men het onderhoud als slecht. Bijna de helft van
alle woningen had last van vochtigheid. De oorzaak was meestal het gebruik van
tvoon- en slaapkamerals keuken of werkkarner.Voor andere gebrekenwees het
rapport'enzindelijke bewoninglals hoofdoorzaakaan.
In 1908 verbrak de N.V. Maatschappij tot verbetering der volkshuisvesting
Jaffa de stilte in de woningwetbouw met een verzoek om een voorschot op de
bouw van 60 arbeiderswoningen.Dez.ewaag herhaalde rn in 1914voor 32 bovenen benedslweningen. Dat jaar wisten ook andere, actief geworden woningbouwyglsnigingen financiële steun te venverven. Jaffa stelde naar Amsterdams voor'als een gewoon uitmaander' de huur
beeld een woninginspechice aan, die niet
ophaalde, maar een opvoedendetaak kreeg. Wethouder Van Engen, voorheen directeur van Jaffa, stelde haar werk in de raad ten voorbeeld:
Aan haar is het tc danken, dat Jaffa meer doet dan woningen verhulen, dat Jaffa nan de OPenbare Leeszaal een kleine uitleenbibliotheek in bruikleen heeft ten behoerrcder huurders, dat er
Toynbeecursussenworden gehoudenen dat er allerlei socialewerkzaamhedenworden verricht.2o
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ningwerk. Het Tolmbeewerk, uit Engeland afkomstig, was een vorm van volksontwikkelingswerk,gebaseerdop 'persoonlïke bemoeiingenvan meer ontwikkelden in
't belang van minder ontwikkelden', en werkte op grondslag van gelijkheid en
niet van-geestelijkeliefdadigheid.2rHet woningwerk was rond 1890 door Helène
Mercte& in Nederland geihtroduceerd, naar het Engelse voorbeeld van Octavia
HilL woningverbetering lvas een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde
gebleken voor zedelijke verheffing. Ook lvonen moest worden geleerd. De wekelijkse huurinning bood een aanknopingspunt voor controle maar ook voor persoonlijk contact. De woningopzichtereskon uitgroeien tot helpster, opvoedster en
raadgeefster van gezinnen en wouwen in wier handen meestal de leiding van het
huishouden lag. Langs die weg trachtte men 'den persoonlijke invloed van beschaafde wouwen tot verheffrng van het peil der sloppenbevolkingte doen strekken'.23 Door dit contact van beschaafde wouwen met volkswouwen werd een
element van (her)opvoedinggevlochtenin het toezicht op huurders van wsningbouwverenigingen.De AmsterdamseSchoolvoor MaatschappelijkWerk (1899)gaf
zelfs een professionele basis aan dezn sociale arbeid. Jaffa trok in Utrecht als
eersteeen gediplomeerdeqtsningopzichteresaan.
Met de schets van deze oplossing ben ik reeds over de grervÊn gesprongen
van de probleemfiguratie van de krotwoningen. Ik kenmerk deze op de vier punten die ik in de inleidi'g heb onderscheiden.Deznprobleemfiguratiewerd gedra22

gen door deskundigen uit medisch-hygiënischeen staatshuishoudkundig-filantropischehoek:
1. Het mikpunt van kritiek was de onhygiënischewoonwijzÊ - waaÍaan het epidemiegevaar werd opgehangen - of het gemis aan wooncultuur, die onwil tot werken en blijvende armoedegenereerde.
2. De oorzaak werd primair gelegd in erbarmelijke woonomstandigbeden,die netheid en ieder huiselijk verkeer onmogelijk maakten.
3. De interventiedoelen lagen op het vlak van zedelijke verhefEng van gezinnen
in termen van zindelijkheid en huiselijkheid.
4. De middelen bestreken het terrein van woningverbetering en nieuwbouw voor
ge$ronewerklieden, $raarvoormodelwoningenwerden ontworpen.
Het besef dat woningverbetering niet automatisch tot zedelijke verheffing
leidt, ligt ten grondslag aan de introductie van de figuur van de woningop"i"htgres. HiJrmee á1o we beland in een probleemfigrratie die rond de Eerste Wereldoorlog dominant werd waarin niet ontoelaatbarewoningtoestandencentraal stonden maar ontoelaatbaaÍ woongedrag.
Met de woningopzichteres verschoof het accent naar directere pogingen tot
zedelijke verhefEng van gezinnen. Dastijds werden nieuwe tactieken op dit gebied beproefd in de armenzorg. In Ufecht was het een nieuwkomer, de particufiere VJreeniging tot Verbetering van Armenzorg die het voortouw nam. Ai had
ook het initiatief genomen tot de oprichting van Jaffa. Via deze vsleniging
schetsik de probleemfiguratie van de schijnarmen.

Valide en nlet-valide armen
Utrecht kende rond de eeuwwisselingeen chaotisch bedelingsstelsel.De Stem des
Vottcsschamperdeover de deftige Domstad:
Het is nog de stad bij uitnemendheid van de pnrikerige stijfheid, van de patriarchale liefdadigheid, rran de hooghartige neeóuigendheid, rran de aÍistocratischc handrciking rran dc ho{ies, de
fundaties, de wij-woningen, de kolen-bons, de soepkaartjes, de dameskransjes'frlantrcpie, de
armen-bedeelingèn armcn'bedillingz

De drie grootste instellingen van weldadigheid waren het Burgerlijk Armbestullr,
opgedragèn aan de reeds vanaf 1628bestaandeStads-Aalmoezenierskamer;de Neaéiauitsón-Hervormde Diaconie; en het Roomsch-KatholiekParochiaalArmbestuur.
In het tijdvak L85+L9L2\nrasoverheidszorgvoor annen beperkt tot gemeentelijke'politiezorgl:
dc algemeeneveilighcid en de ordc eischen, dat de bchocftigen nict van hongcr stcrvcnropdat
n!achniet geneigdganoelentot bcdclarij, diefstal, plundcring cn misschicnwel tot oPstand."

Het burgerlijk bestuur mocht volgens de Armenwet van 18í pas steun verlenen
wanneer kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid in gebreke bleveq
en slechts 'brj volstrekte onvermijdelijkheid'. Armenzorg gold als zedelijke verplichting vooi de gever, terwijl de ontvanger moest voldoen aan zedelijke eisen.
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Zo sloten de Nederduitsch-Hervormde Diaconie en het Roomsch-Katholiek Parochiaal Armbestuur bij voorbaat behoeftigenvan laag allooi uit:
Erkende luiaards, dronhards, rrerkwisters,ontuchtigen en dergelijke, de qrcnbare zedelijkheid
door hun gding lcwetscndepeÍsonen hebben, zoo lang zij zich nict rrcrbeteren,gééneaanspraak
op verzorging van wege het palochiaal Armbestuur.%

Katholieke bedeelden moesten hun godsdienstplichten getrouw vennrllen en hun
kinderen naar bijzondere scholensturen.
Het Roomsch-Iktholiek ParochiaalArmbestuur en de Nederduitsch-Hervormde Diaconie opereerden in de oude traditie van christelijke liefdadigheid. Eeuwenlang had de diffuse grens tussen de ware of rechte annen, die niet in hun onderhoud konden voorzieq zoals (geestes)zieken,weduwen, wezÊÍren bejaarden, en
de bonte verzameling bedelaars, dronkaards, lediggangersen vagebonden ficties
opgeroepen.T Reeds vanaf 1413 had Utrecht placaeten opgesteld tegen 'Vagebundeq Bedelaers, Dieven, lantlopers, en andere quaetdoenders'. Verschillende
initiatieven tot oprichting van werk- en tuchthuizen om deze tlsdiggangers tot
werkzame menschen, en dus onnuttige tot nuttige Irden der Maatschappye te
maken'r8 \{rarenweinig succesvolgeweest.
Een landelijk werkverschaffrngsproject uit de vorige eeuw haal ik naar
voren, omdat dit het eerste uitgebreide 'toezicht-complef is ovor valide en - in
tweede instantie - niet-valide arrnen: de in 1818 opgerichte Maatschappij van
ti/eldadigheid. Deze maatschappij bezat drie vrije landbouwkoloniën (Frederiksoord \{ilfuelminaoord en Willemsoord), waar valide behoeftigen werden opgeleid
tot een zelfstandig bestaan. Als tegenprestatie voor hun arbeid kregen zij huisvest'n& onderhoud, geneeskundigehulp, godsdienst- en schoolonderwijs. Als levensschool voor opvoeding, vorming en scholing van kinderen en volwassenen
waren de koloniën een streng gereglementeerde, bureauctatische verzorqingsmaatschappii.zgNaast dezs koloniën veÍïezen te Ommerschansen Veenhuizen vier
grote gestichten voor bedelaars, vondelingen, verlaten kinderen en wezÊÍr,die het
Rijk in 1859 als strafinrichtingen en bedelaarsgestichtenovernam. De vermengng
van valide en niet-valide annen had de maatschappijgeengoed gedaan.
In de periode 1820-1830zond Utrecht ?fi gennnen en 184 bestedelingen op
transport. Het Stads Ambachtskinderhuis droeg haar kinderen aan de Maatschappï van Weldadigbeid over of bracht ze onder bij particulieren. [n 1845 knramen
niet minder dan 4{X)naar Ommerschansgezondenbedelaars ten laste van de gemeente, die een blijvende aanslag op de stadskasdeden. Het enthousiasmevoor
dit project was toen danig getemperd, en Utrecht overwoog zelfs haar bedelaars
terug te nemen.s
De traditionele anneruaorgopereerde in de vorige eeuw in het spanningsveld
van moraal en economie. Ofirel meÍr ?ag werHoosheid als oorzaak van zedelijk
verval en zocht de oplossing in allerlei meqgvonnen van filantropische werkverschaffirg en armenfabrieken.3l Ofwel men rag zedeloosheid als oorzaak van
werkloosheid en trachtte door onderstand de znden te bewerken. De traditionele
liefdadigheid stelde wel zedelijke eisen maar haar technieken beperkten zich tot
gebrekkig toezicht op de levenswandelen dreiging met steuninhoudi'g. De particuliere annenzoÍg voegdehieraan het armbezoektoe.
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Van bedeling naar verheÍÍing
De denkbeelden van de in 1890 opgerichte Utrechtse Vereeniging tot Verbetering
van Armenzorg spoorden,*et die van de Amsterdamsevereniging Liefdadigheid
naar Vermogen van L8'lL.szDe vereniging werd gedragen door goed gesitueerde
burgers met een intellectueel of rnij beroep.t' In het bego kantte men zich fel
tegen de straat- en voordeurfilantropie. Muller-Lulofs, jarenlang presidente en
voorvechtstervan dezevereniging gaf daanan, l-Lgn terugkijkend, als schets:
De bcdelarij had gewcldigc propoÍics aangenomcn:\,olcnasscnen
mct ncggtic aan de deur maakten het den ingezetcnen lastig de lcerplichtwct had zich nog niet over dc proletariërkindcren
ontferrrd, zodat kleine shah/cntcn,

dreumessennog rraalg mct lucifen of thuis rrcnnardigde
tÍecqes en harlekijns dc stÍatcn onveilig maakÍen. De rcactie der burgerij op deze bnrtaaldoorzichtige of frjn-vermomdc bcdelarij was eóarmelijk De last nan de ncgociant, met zijn
klomp tusscn de deur, werd haastig mct een ccnt of bon afgekocht; het kind èf ruw bejegend,
àf met een korst oud brood dc straat wceÍ olrg€stuurd; èf - wat ook gebeurde - op de onzin'goed
gcdaan'. Rollades bij gczinnen van bekende dronkaards thuis bezorgd, benigste wijze
hoorden niet tot de zeldzaamheden.il

Ds vslsniging uitte scherpe kritiek op burgetlijke en kerkelijke armbesturen vanwege het gebrekkig onderznek bij steunaanwagenen het nalaten van regelmatige
controle. Een centraal register van ondersteundenwas nodig om dubbele bedeling
te voorkomen en 'schijnarmen' te ontmaskeren. 'Geen ondersteuning zonder onderzoek',zo luidde de leus.
Hoofddoel van de vereniging was niet znrÊer het verlenen van onderstand
aan armen van goed zedelijk gedrag of het lenigen van de momentane nood,
maar de toekomstgerichte opheffing uit de armoedesituatie. Het nauwgezette
onderzoek bij aan''ame van behoeftige gezinnen was niet bedoeld om het zedelijk
gehalte en de schuldwaag te bepalen, maar om de oorzaken van annoede op te
sporen met het oog op de opheffing daarvan. Van hulp moest een 'opvoedende
kracht'uitgaan.
Betrekkelijk nieuw was de centrale plaats die werd ingeruimd voor de armbezoek(st)ers.s Het maartepunt van hun werk lag niet in het uitdelen van
steun, maar in het geven van raad en voorlichting het bevorderen van aninigheid, spaarzaamheid reinheid en orde, schoolbezoe\ verhuiziag naaÍ een betere
qrening en arbeidsbemiddeling.Terugkijkend typeerde Muller-Lulofs de armbezoek(st)ersvan het eersteuur als'manusjesvan alles':
7* waten niet slechts arrrbezockcrs, maar ook infounatorcn, tuberculose- en drankbcstrijders;
de werkloozen vereischten niet slechts onderhoud, maar ook aóeidsbemiddeling gepaste ontspanning en wcrlnrcrschaffing; onzc ambczockstcrs brachtcn Ía1rpoÍten uit orcr ontoclaatbarc
woningtocstanden; de verpleging van ziekcn in cigen roning wentcldc e,cndccl van haar cutenaarslast op onze zsraktc schouders: menig armbezoekstertrad als wijh/eÍplcegsteÍ ql, of ontlastte de nrstbchocvende moedcr van ecn dccl van haar dagtaak; voor 't misdadigc kind was de
bezoekerzijn niet-offrcicclc patroon.S

De werhrij?Ê van armbezoeksters biedt oen, nog niet sociaal-wetenschappelijk
onderbouwde, sterk morele voorafschaduwingvan de latere handelwijr.e vat maat-
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schappelijk werksters en gezinsverzorgsters.Geregeld huisbezoek bracht gebrekkig 'huisbestier' onder de aandacht als oorzaak van armoede. In een lezing uit
1905 schetste Muller-Lulofs het optreden van een huisbezoekster in een groot,
slordig gezin:
Bezoelater brengt Íapport uit en komt met 't in veler oog zonderlinge voorstel rroor den dag de
schulden af te doen, cn den onderstand te doen bestaan in 't zenden van een huisnaaister een
kcer per week. Bezockstcr lecrdc haar de huishouding nctjes bestuÍ€n; de nrour lccÍdc naaicn
zonder dat zri zelf ,t eigenlijk wist. De bedoeling is volkomen geslaagd.I:ngzamerhand maal<te
de nrouw zich eigen wat haar ontbrah; na verloop van tijd werd de naaister afgedankt, en
thans is 't een ordelijlq geregeld en gelukkig huisgezin. De aard nan de hulp was ontleend aan
cen niet oppervtakhigekennisvan't gezin,cn had daarom opvoedendckracht.37

Kortom: de zeden werden indirect bewerkt door onkunde weg te nemen. MullerLulofs, die zich van armbezoekster ontpopte tot toonaangevendebeleidswouwe
(ze nam het initiatief tot de eerste School voor Maatschappelijk Werk) en theoretic4 had een groot vertrouwen in de opvoedendewerking van de persoonlijke
omgangtussende beschaafdeuouw en arbeiderswouw:
De rrroun' uit hoogeren stand worde de helpster, de rrcrtrouude, de raadgeefsteren rniendin rran
de aóeidersrrrouor.S

De ideeën uit dezn kring over armbernek vonden weerklank en in Utrecht stelde
de Nederduitsch-Hervormde Diaconie n L$n het instituut van wijwillig armbernek in. Een jaar later volgde het Roomsch-IGtholiek Parochiaal Armbestuur dit
voorbeeld. Op aandra.g van een gemeenteraadsmotieuit 1914 stelden B. en W.
van Utrecht voor, de 'armenzorg-techniek' (onderzoek) over te laten aan beroeps-armbezoekersen de 'armenzorg-ethiek' (verhefEng) te leggen bij wijwi[ige
armverzorgers.Na een bescheidenproef met armbezoekersvan de Vereeniging tot
Verbetering van Armenrrlrg werd jaren later, n L93L, na de reorganisatie van
het Burgerlijk Armbestuur wijwiilig geansbeznekop grote schaalingevoerd.
Ook in de Armenwet van L972 waren ideeën die de particuliere annenzorg
uitdroeg gerealiseerd. Het politionele beginsel maakte plaats voor het beginsel
van verheffing. Men wilde de dodende uniformiteit van minimsls lsdsling doorbreken en voerde een individualiserend principe in, om de kansen op een zelfstandig bestaan van ondersteunden te vergroten. De samenwerkingtussen armbesturen kreeg gestalte in het instituut Armenraad. Die van Utrecht (1913) bracht
bijna de helft van zo'n honderd instellingen van weldadigheid rond de tafel.
ttrat zijn nu de kernpunten van deze probleemfiguratie van de schijnannen,
die gedragen werd door bestuurlijke (praktijk)deskundigen uit de hing van de
p articuliere armenzorg?
1. De kritiek richtte zich op de schijnarrnen die profiteerden van het lsdslingsstelsel,met als gevolgdat de armoedeeerder toe- dan afnam.
2, De oorzaak lokaliseerde men in het stelselloos,grenzeloos,ondoetnatig bedrijven van liefdadigheid, zonder enig onderzoek.
3. De interventiedoelen $'aren gericht op het doetnatiger steunen van werkelijk
behoeftige gezinnenom hen uit de armoedeop te heffen.

26

4. De gehanteerde middelen waren tweeërlei: enerzijds samenwerking tussen armenzorginstellingen en centrale registratie om schijnarrnen te ontmaskeren, en
onderzoek naar de oorzaken van armoede met het oog op opheffrng ervan; anderzijds intensief armbezoe\ dat grond gaf aan de veronderstelling dat veel armoede wortelt in onmacht en onkunde en dat verbetering dus mogelijk is.
De kritiek van de particuliere op de traditionele arrnenzorg was niet nieuw,
'op te voeden'. Nieuw waÍen
wel haar streven armen tijdens de steunverlening
ook de middelen die zij hiervoor inzette. In de praktijk richtte men zich geaen
de beperkte financiële bronnen op gezinnen met jonge kinderen of tijdelijk in
nood verkerende gezinnen, waar binnen aftienbare tijd succeswas te boeken. Het
Armbestuur bleef opgescheeptmet de lastigsteklanten.
Burgerlijk
Ook n dezn particuliere annenzorg was materiële steun een gunst en basis
voor zedetijke beïnvloeding; economische en morele verhefEng gingen hand in
hand. Rond de jaren tien van de twintigste eeuw was een proces op gang gekomen, dat werkelozerËrntgvia wetgevendemaatregelen zou afsplitsten van annenmtg.Het stelsel van sociale zekerheid droeg er in de daarop volgende decennia
het zijne toe bij om niet-valide annen, die niet tot werken in staat waren, bestaanszekerheidi" g"o"o.39 De tactiek van het afdwingen van gedragsverandering
gekoppeld aan steunverlening zou stapsgewijsbij grote delen van het armenleger
vao *eteer grond onder de voeten verliezen. De (her)opvoedendebemoeienis gng
zich concentreren op arrne gezinnen die tenminste één ding met elkaar gemeen
hadden: dat hulpverlenersgeenraad met hen wisten.

n

3
Woningen voor ontoelaatbaregezinnen

'Slechte woningen maken slechte
menscheg maar slechte menschenmaken omgekeerd ook slechte woningen.'l Met dezp kritiek op de probleemfiguratie van ?e
ftlstweningen zijn we beland in die van het ontoelaatbare gean. Dêzn was dominant in de periode 1915-1935en had als bakermat het lokale bestuurlijk-politieke
niveau van de volkshuisvesting.Vooral in grote steden als Amsterdamr-Dàn Haag
en Utrecht werden nieuwe handelwijzen beproefd om gezinnen apart en onder
scherper toezicht dan voorheen te huisvesten.Aan de hand van èeo yisldsling
poogde men de bevolking te distribueren over gemeentewoningen:men onderscheidde economisch en sociaal zqlakke gezinnen, asociale gezinnen en hopeloze
gevallen. Van een landelijk beleid op dit terrein was geen sprake. Een spècifiek
theoretisch kennisbestand zou zich pas ontwikkelen in de jaren dertig en uitmonden (zie hoofdstuk t in de probleemfiguratie van het sociaal aeke gefu.
Na een schets van ontwikkelingen buiten Utrecht concentreer ik me op discussies in de Utrechtse gemeenteraad, waarin een analoge vierdeling van gezinstlpen volkshuisvestingsmeatregelenschraagde, hetgeen culmineeráe in ?e
oprichting van de Stichting Volkswoningenn Ly24.
Het ontoelaatbare gezln: reclasseerbaren en onreclasseerbaren
Woningbouw werd traditioneel geàen als een zaak van het particulier initiatief.
Pas toen in de Eerste Wereldoorlog de q,rsningnoodsteeg door een crisis in de
particuliere bouw, gogen in het land krachtige ste--en op om in het kader van
de Woningwet gemeentelijke woningbouw ter hand te nemen voor weinig draagkrachtige gezinnen.De meest ambitieuzeplannen koesterdede gemeenteAmsterdam, die in L915besloot 3500huizen te bouwen.Deze stad beraamaeook plannen
voor
de huisrcsting van lteÍsonen of gezinnen, die-door hun larcnswijze ongeschikt blijken met andere gezinnenin hetzelfde gebouw te rreólij*n.2

Zj beschouwde ook dit domein van de volkshuisvestiogats haar taak. Amsterdam
liep in de gedacht
voorop en spoedig was er een naam geboren voor
gezinnen die men niet wilde toelaten in normale gemeentewoningen:het ontoelaatbare gefu. Qangmaker was ir. A. Keppler, directeur van de Gemeentelijke
Woningdienst, met zijn nota Gezins-Tehuizen(december 191t. Onder ontoelaatbaren verstond hij onwillige wanbetalers en gezinnen die overlast veroorzaakten
door dronkenschap, twist, wangedrag of vennriling.3 Dit beeld van gezinnen 'die
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niet thuis behooren in een normaal blok woningen en die een last, vaak een
ondragelijken last, voor omwonenden veroorzaken'i aominoerde tot in de jaren
dertig. Het rijtje kritiekpunten op het woongedra& dat spoedig als vanzelfsprekend (ook in Utrecht) gold was:
1. het rrerc/aarloozcn\xan de woning; 2. het maken van grcote huurschulden; 3. het last ver'
oozakcn aan buren doorwangedrags

De Amsterdamse planncn van Keppler uit 1915 beoogden een vootziening te
scheppen, die het gat rnrlde tussen normale gemeentewoningenen bestaande opva4gmogelijkheden voor tijdelijk dakloze gezinnen, zoals op politiebureaus, in
noodbarakken en tehuizen voor onbehuisden. Zulke opvang stond aan kritiek
bloot, omdat de gezinsband word ondermijnd. Do groto lokalen in tehuizen voor
onbehuisden maakten bijvoorbeeld huiselijk verkeer onmogelijk. Kepplers gedachten gingen uit naar gezinstehuizenmet uiterst eenvoudigeverblijven, gegroepeerd
rond een binnenerf en via één hoofdingang toegankelijk. Een straf toezicht stond
hem voor ogen:
Er mocten stÍenge huisorders bcstaan: blj". zat de inrichting dcs avonds om 8 uur geslotcn
moetenwoÍden en om 9 uurde lichten worden g9doofd.

Het Amsterdamse Toevlucht voor Onbehuisdenz-aghij ats eindstation voor gefu'
nen die niet te handhaven\ilaren.
Als waagstuk van woningbeheer stond het ontoelaatbate geàn op de agenda
van de Qqmmissis van Advies bij het beheer der Gemeentewoningenvan Amsterdan. Daarin zaten naast de wethouder van volkshuisvesting(achtereenvolgensde
sociaal-democratenWibaut en De Miranda) onder meer pioniers van het woningwerk als J. ter Meulen en L. van der Pek-Went, genoemdeKeppler en de crininoloog (en latere hoogleraar) rWÁ. Bonger, beiden sDAP'ers.Een subcommissieuit
dezn kring ontvouwde eind 1918 haar plannen voor ontoelaatbare gezinnon. h
splitste dezn in reclasseerbarenen onreclasseerbarenVoor de eerste groep wilde
à op een afgesloten terrein aan de periferie van de stad complexen van trnintig
kleine woningen van lióto constructie. De leidiag moost in handen liggen van
een echtpaar dat 'in stand en geestelijk leven' dicht bij de gezinnen stond en de
taak kreeg deze op een hoger moreel niveau te brengen door hen te leren een
goede*oiiog behoàrfijt te béwonenen kinderverwaarlozingtegen te gaan.6
Onreclasseerbaren moesten volgens het rapport worden ontzet uit de ouderlijke macht. Maatregelen tegen hen konden slechts worden genomen met een
beroep op de Kinderwetten. Sinds de invoering daarvan in 1905kon worden ingegrepen in 'ontoelaatbare opvoedingswijznf . Ontzetting uit de ouderlijke macht
geschiedde onder andere, wanneer ouders misbruik maakten van hun ouderlijke
macht of hun plicht tot onderhoud en opvoeding ernstig verwaarloosden.Reden
tot onthef6ng was onmacht of ongeschiktheid om kinderen op te voeden; de
schuldwaag bleef buiten beschouwing.De Kinderwetten verschaften de juridische
basis om kinderen uit hun opvosdingq,milieute lióten. Via uithuisptaatsing wilde
men voorkomen dat het kind-in-gevaar Hnd zich ontwikkeldo tot gevaarlijk
kindJ De keten verwaarlozing-nisdadigheid moest worden doorbrokon. Naast de
iagrijpende maatregel van uithuisplaatsing werd n Ly22 de \Met op de ondertoe-
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2isfttslslling van kinderen ingevoerd, om ook te kunnen optreden in het ouderlijk
milieu zelf, als kinderen met zedelijke of lichamelijke ondergangwerden bedreigd.
In dezelfde periode waarin de maatregel van ondertoezichtstelling werd ontworpen om ontoelaatbaar opvoedingsgedragaan verïegaande controle te onderwerpen, ontwikkelden diverse gemeentenplannen om gezinnen met ontoelaatbaar
woongedrag onder toezicht te huisvesten. Stond bij de één het belang van het
kind voorop, b1j de ander het belang van de \ilsnin& de angstvoor uitrvoning.
Terwijl voor onreclasseerbare gezinnen kinderbeschermingsmaatregelenin
hEt verschiet lagen, maakte Amsterdan plannen voor een wsningschooló voor
reclasseerbareq met de nodigo (woon)leermiddelen: nieuwe stenen woningen,
clublokaaltje met leeszaaltje, badhuis en wasgelegenheid.Daarmee week Amsterdan af van wat elders gangbaar was: het - al dan niet onder toezicht - onderdak
verschaffen in barakken, noodwoningerq krotten of oude gebouwen. Men had
opgedaan met de opschuiving - zonder selectie - van grote,
slechte
arrne gezinnen van krotten naar voormalige woningen van de Vereeniging De
Arbeiders$/ening, Ook de onderbrengng n Lgfl van zeven ontoelaatbare gezinnen
in een oude schoof onder toezicht van gepensioneerdepolitieagenteq was op een
mislukking uitgelopen. Na jarenlange vertraging omdat het Rijk geen steun verleende, werd n LyZ6 de eerste woningschoolgeopen4 alwaar gezinnen onder toeàcht het wonen zou worden geleerd: 7*ebwgerdotp, bestaande uit 56 verblijven
met was-, bad- en clublokalen. Een jaar later volgde Asterdorp, BL ommuurde
verblijven met gelijksoortige voorzieningen. Beide complexen stonden onder toezicht van een gemeentelijfts wsningopzichteres, die in Zeeburgerdorp tussen ds
Vooral voor de jeugd zetten
gezinnen woonde, en een conciërge-baclmeester.
yslenigingen
allerlei clubs op.v
diverse
De eerste grootscheepse 'inrichting voor het onderbrengen van toezicht
vereischende gezinnen' was n Ly23 in Den Haag geopend. Het complex van 106
'controlewoningen' kende een systeemmet toenemendecontrole. De eerste klasse
(3S woningen) lag buiten de ommuring. De tweede (la woningen) lag binnen de
muur maar niet in het blikveld van de centrale controlepost - door bewoners het
'mitrailleursnest' genoemd. De derde Hasse (Í woningen) liep straalsgewijs uit
op deze controlepost, vanwaar men de woningcn goed kon overzien. Bewoners
's midd4gs bezoek ontvangen, buiten
binnon de muur mochton van 2 tot 4 uur
's
dezp tijden slechts met toestemming van de directeur. De poort sloot zomers
om 10 uur 's avonds, in de winter om 9 uur. Het hoofdgebouw bevatte een portiersloge, badhuis, ontluizingsinrichting; speelplaats en clublokalen Het toezicht
werd toevertrouwd aan een directetu, woninginspectrice, opzichter-portier en
echtgenote.lo
Amsterdam, Den Haag en Utreót waren de belangrijkste steden die in de
jaren ts,intig grootsóalig complexen voor ontoelaatbaren bouwden. De woniagdiensten van deze steden onderhielden contact met elkaar over bouw, inrichting
en beheer van deze complexen. Voordat ik inga op de UEechtse initiatieven
schets ik het gedifferentieerde tableau van gezinstypen dat na vorloop van tijd
de oorspronkelijke lqtesdsling ontoelaatbaar-toelaatbaarverfijnde.
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Van normaal tot asoclaal gezln
In de jaren twintig verbreidden tijdschriften op het gebied van volkshuisvesting
en annenzorg het beeld van ontoelaatbare gezinnen. Daarin werden ze afgeschil'uit moreel on hygiënisch oogpunt eon gevaar voor acbznlf.
derd als gezinnen die
en de omgevinglll waren. Een eerste inventarisatie in 192"5onder zestig gemeenten liet weinig indrulore[*ende resultaten aen; slechts r.eveÍrgemeenten hadden
reclasseringsdaatregelenvoor ontoelaatbarengetroffen.12
De eerste landelijke commissie die het probleem van ontoelaatbaren schetste, deed dit in het kader van het krotopruimingswaagstuk. In het rapport over
de huisvesti'g van krotbewoners wt t9.?i?r3onFouwden volkshuisvestingsdeshrndigen een tableau van gezinstypenter onderbouwing van huisvestingsmaatregelen
om de bevolking te 'ontmengen'.
Naast de normale gezinnen uit krotwoningen onderscheiddehet rapport vier
groepen. De eerste groep van financieel mtolckcr gezinnen was niet bij machte
ó- áe huur voor een redelijls wsning te betalen. 7n konden worden gehuisvest
in oudere, goedkope woningen die door opschuiving wijkwanen, of in nieuwe,
goedkope woningrretwoningen.Tot de tweede groep sociaal mtal<kcregezinnen relende het rapport gezinnen die hun ysning verwaarloosdeq ruzieachtige gezinnel
en ongeregelde huurbetalers, al dan niet financieel wrak, Dez.egeanlen behoeÊ
den het tóezicht y61 ysninginspectrices in bijvoorbeeld een woningsluis ter tijdelijke observatie. ^i mochten niet tussen normale gezinnen worden geplaatst,
hooguit tussennormale ex-krotbewoners.
De derde groep was die van de asociale gezinnen: vennrilde gezinnen, ruziemakers, wanbetalers enzovoort. De mate van hinderlijkheid der asociale neigingon
en de verwachte duur van opvoeding tot goede bewoners bepaalden, of een geàt
tot deze groep of tot de sociaal zwakkeren werd gerekend. Voor asociale gefu'
'de invloed
nen achtte het rapport aftonderlijke wooncomplexengewenst, omdat
welke van bedoelde gezinnen ten hrade oitg""t, diks,ijls grooter is, dar de goede
invloe4 welken het milieu hier moet uitoefenen'. De bemoeienis v3n $tsninginspectrices met dern gezinnen was welisntaar intensiever dan btj sociaal zwakkere
gèzinneo, maar 'de inmenging dient slechts in zooverre te geschieden ats de
omgeving hiervan hinder ondervindt'. De vierde (rest)groep van hopelon gevallen
(onreclasseerbaren) lag niet op het terrein van volkshuisvestingen !l'as' met bijvoorbeeld prostituées en woekeraars'object van politieT-otg.
Dit rapport plaatste de huisvesti.g van asociale gezinnen in de context van
krotopruiming. Toch lag geen verhoogde activiteit op dit gebied ten grondslag
aan de separatiestrategie.De plannen voor de bouw van complexen voor ontoelaatbaren werden ontworpen in een tijd waarin juist een scherpe daling optrad in
onbewoonbaarlerklaringen: t913-Ly25.ra Deze daling illustreert de stijgende woningnood die gemeentenmotiveerde tot woningwetbouw.Als huiseigrcnaarwerden
gemeenten vervolgensgeconfronteerd met gezinnen die nergens onderdak vonden
Toen krotopruiming na Ll25 u/eer op gang hram, speelde het probleem Yan ase
ciale gezionen een minder grote rol dan verwacht. 7n gangbego jaren dertig
sleche2pvovan56lgezinnenuitAmsterdamsesaneriagsTvijkennaarAsterdorpof
7*ebwgerdotp.6 Om krotopruiming te stimuleren had het Rijk sinds ilIa5 wo-

,
ningwetsteun beperkt tot woningbouw ter vervangi4g van krotten voor economisch zwakkegezinnen.
Het rapport over de huisvestirg van krotbe\ponerspaalde het werk van !voninginspsctrices af tot sociaal an'akkere en asociale gezinnen Amsterdam had
vanaf het begin het beheer van al haar huizen in handen van inspectrices gelegd.
Kritiek op hun optreden leidde tussen L%3 en Lg25 tot een reels door conmunisten aangennengelderaadsdebatten. Een van de kernpunten was de waag of
inspectrices het recht hadden een woning te betreden en voldoende tact beraten:
Het is bij een bewmnstcr gcbeurd, dat ecn opzichteres rrmrtdurend bij elkc gclcgenheid maar
naar binnen stapte. Die bewoonsteÍ was wel eens niet op tijd gekleed, haar huishouden was dan
nog niet gedaan cn dan wcrd onmiddcllijk Bezegdje bcnt ccn nrilpoets' of je bent lui' (...) De
man van deze benoonster wilde dat die dame wel eens afleeren. Het garolg is geweest,dat die
opzichteres lcwam,tocn de man alleen thuis was en zich stond te kleeden. Hij stond daar toen
in Adamscrstuum. Daar is die opzichterrs zeer\ran geschrckkcnen datwas ookwcl go"d.16

De strekking van de kritiek vond enige jaren later instemming bij Keppler en
eind jaren twintig dtong hij het opzichteressewerkterug:
Verdraagt dc aóeidersberolking nog dic bercogding hoc gocd ook gemeend?Laat hier ronduit
gezegdzijn, hct is voor cen grcot dccl dcr aóeidcrsbanolking uit dcn tijd. Die aócid past op
het oogenblik alleen in blolcken rrcor asocialcn cn voor blokken, waar verdrerren krotbewoners
worden gehuisrcst; daar is hct werknan cdcle, wcreldrvijzenrouwcn onmisbaar.lT

Naarmate inspectrices meer huizen moesten beheren, werden zp rn feite gedegradeerd tot huurophaalsters die door mannen konden worden vervangen.De bloeitijd van dern rnouwelijke professiewas ran korte duur.
In de jaren twintig vond een dubbele bewegiag plaats: het toezicht op het
woongedrag van de massa der arbeiders, met name op de zelfbewuste,beter betaalde arbeiders nam af; de controle op asociale gezinnen en ex-krotbewoners
werd verscherpt. Veranderingen in woonpatronen van de eerste groep als gevolg
van betere huisvesting deden tolerantie tegenover gezinnen die deze beweging
niet meemaakten, afnemen. Dezn intolerantie werd vertaald in de geschetste
woonpolitieke separatiestrategie.De ontoelaatbaren ontstonden als bijprodukt van
een gemeentelijke huisvestingsstrategie,die gezinnen tot ontoelaatbaar in normale
woningen verklaarde. Door dit toewijzingsbeleidwerden heterogenewoongedragingen onder de noemer ontoelaatbaargeplaatst.
Verscherpto controle op de woonwijze leiddo tot verbrecli"g van de laitiek
op de levenswijze van gezinnen, en ontoelaatbaarheid raakte geassocieerd met
alcoholisme, londerverwaarlo.irg, onzedelijkheid, werkschuwheid, criminaliteit en
geestelijke abnormaliteit. Als gevolg hiervan verschoof in de tweede helft van de
jaren twintig de voorkeur naar termen zoals het asociale, onmaatschappelijke en
sociaal zwakke gefu. Daarbij doken andere gezinstypenop dan in de probleemfigrrratie van het ontoclaatbarc geàn centraal stonden. Dezs beweging zien we
bij Keppler n Ly29. Naast de nrile, slordige gezinnen en de wanbetalers schoof
hij onder de gezinnen die burenoverlast veroorzaakten psyóopaten, zoals: ruziemakers; dronkaards; gezinnen die kinderen vem'aarloosden;wanordelijke gezinnen
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door lichamelijk gebrekkige oudersl gezinnen met volslagen achterlijke ouders: de
gedegenereerden.lE
Er circuleerden Heurrijke rijtjes, zoals van Delhez die de 'maatschappelijke
wrakken' omschreefals:
de achtcrlijkc gednncn, dc stum1rcrs,dc lummels, dc werkeloccn uit gemis aan voldocndc
cncrgic, dc drinkcrr, maar nog niet drcntaards, de qmakcrs, dc omrcrschilligcn zonder orcrlcg
dc onbekwamc, dommg slordigc huisnrcuwen, allen mcnscn met ccn of andcr ggcstctijk dcfect,
waardoor zij nooit atsrolc/aaÍdig mectcllen.lg

Onder aan de ladder stondenvolgenshaar de volslagengedegenereerden
De uitbreiding van de kritiek tot de gehele levenswijzovan gezinnen en de
vraag naar de psychische verankering van asocialiteit resulteerden in een volgende probleemfiguratie rnanhet sociaal aeke gedn
Ik vat de elementen van de?e,probleemfiguratio rnanhet ontoelaatbare gezin
samen. Op het lokale bestuurlijk-politieke niveau werd zn gedtagen door volkshuisvestingsdeshrndigen:
1. Het centrale aanvalsobjectvormde de tot ontoelaatbaar verklaarde woonwijze
van gezinnen,uit arst voor uitrn'oningburenoverlasten huurschuld.
2. Aan de oorzaken werden nauwelijks beschouwingengewij4 of het is in alledaagsepsychologischetermen van onmaót of onwil.
3. Men richtte zich op verbetering van dc woonwijze van gezinnen, en in het
ktelzsgdaarvan tendentieel op de gehelelevenswijze.
4. Als middel daartoe stond de afrondering van gezinnen in wonin$óolen model,
alwaar ze met de nodigo (woon-)leermiddelen als bad-, was- en clublokalen onder
toezicht staanvan woni4ginspectrices.

lítfonlngwetbouw In Utrecht
In de periode 1889-1q10groeide in Utrecht de industrie snel. De grootste werkgever wcrd de metaal met bijna 10.000menselu Nieuwkomers in deze sector waren in 1915Demka (De Muinck Keizer) en Werkspoor (De NederlandscheFabriek
rran lVerktuigen en Spoorwegmaterieel),dat de grootste onderneming van Utrecht
werd.4 Ats locatie kozsn beide een terroin aan het Merwedekanaal tangs de
spoorlijn naar Amsterdamr even over de noorde$ke gemeentegrens,in Zuilen. In
die tijd vestigdezich in de omgevingnog een tiental fabrieken
De stroom arbeiders die door de fabrieken werden aangetrokken,verhoogdc
de spanning op de woni4gmarh aan het begin van de Eerste Wereldoorlog toen
in Utrecht - evenals elders in Nederland - de woningbouw scherp daalde. Door
de stijgende bouwkosten konden particuliere bouwers niet langer arbeiderswoningen met betaalbare huren neerzetton, DezÊ situatie zou tot in de jaren twintig
voortduren. Belanghebbendenbij lVerkspoor riótten de N.V. Elinclm,ijk op, die in
LgLGLgfl een tuindorp van 188 woningen bouwde. Arbeiders van Werkspoor
richtten op hun berut de woningbouwvercnigiag Zwlen op, die met woningwetstenn 368 huizen in Zuilen ne,erzatle.
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In dez.egespannensituatie op de veningmarkt hadden huisjesmelkers,grondbezitters en speculanten wij spel. In het UtrechtschDagblad werd de gemeente aangespoord een actiever beleid te voeren, met een beroep op negentiende-eeuwse
hygiënischeargumenten:
Slechte woningen zijn broeincsten van zictÍekiemeni tl?hus, rheumatiek, tuberculqe tieren er
welig en ondermijnen nict alleen de gezondhcid van dc bewoners, maar ook die ran hun
nakomelingen door geslachten heen; door het cpntaet en vooral dc rrermengingdoor huwelijk
bedreigen zij niet enkel in rechte lijn maar in allc richtingen dc gezondhcid van een steeds
aangroeiendaantal individuen.2l

Na een woningtelling in 1915, waaruit eens te meer bleek dat er vooral tekort
was aan huizen in de huurklasse tot f 3 per week, waagde de gemeente in L9L6,
een jaar na Amsterdam, de sprong naar arbeiderswoningbouw,zij het op beschei\ilaren haar voorgega& onder felle kritiek
den schaal. t9Voningbouwverenigingen
van 'eigenbouwers' die een dodende concurrentie weesden omdat woningwetsteun
de huur onder de kostprijs drukte. Maar in de gemeenteraadheerste grote eenstemmigheid over de noodzaak van gemeentelijkewoningbourv.Met de bouw van
1Íi2 eengezinswoningenen 6 winkelwoonhuizenwerd het startsein gegeventot de
bouw van Íi gemeenteËjkecomplexen (Ondiep I tot en met )ilI) in het noordwesten van Utrecht, waar de gemeente uitgestrekte gronden bezat. In de jaren
L9L7-LV24ontplooide de gemeente haar grootste activiteit, 7n bouwde in semieigen beheer 225L arbeiderswooiog"q voornamelijk in Ondiep, maar ook nog in
het zuiden (Jutfaseweg en Sterrenwijk). In dezelfde tijd groeide het huizenbezit
van een tiental woningbouwverenigingentot L674 arbeiderswoningen,soÍls voor
strikt omschrevendoelgroepen. h erstede Utrechtse Bouwversniging Juliana het
lidmaatschap van de Roomsch Katholieke WerkliedenvereenigingSint Joseph. Gemeente en verenigingen bezaten in L%?Asamen circa ,L2Vo van het woningbestand22 merendeels eengezinswoningenin 'Heine woningwijken', waaÍ een geringere straatbreedteen bouwblokdiepte waÍen toegestaan.
De woningtlpen die de gemeente Utrecht in 1916 wilde bouwen" spoorden
met de eerste omschrijving die het ministerie in 1919 van een arbeiderswoning
gaf: 2s'1 lryening mocht niet meer dan vijf kamers en keuken bevatten, geen
bedsteden,minsfsnsdrie slaapkamersen desgewensteen mooie ka-er.8 Over het
pro"kkamertje is in de Utrechtse raad nog het nodige te doen geweest,omdat B.
en W. qToningenmet en zonder zo'n voorkamertje wilden bouwen. Het raadslid
G.C.B. van Ddk (Unie Liberale Partij) verzntte zicb, omdat hij het onwenselijk
vond als gegoedeen mindsl gegoedearbeidersdoor elkaar gogen wonen:
Men kan nict ontkcnncn, - tenminste, zoo is mijn opvattin& - dat cr wcl degelijk in de aóeidcrsklassc toch catcgoricën zijn, dic men tcn slottc - het is wel onplezierig dat mcn dic op\ratting moet hebben - toch moct scheiden.Men kan bijv. aóeiders, die absoluut niet in staat zijn
een goedvak uit te oefenen,niet op één lijn stellen met goed geschooldeaóeiders.Z

Van Dij\ van huis uit aannemer, stapte over naar de soap en stond als wethouder van Openbare lVerken (Lgtg-Lyn) aan de wieg van een somplex 'overgangsqrsningen', waardoor sociaal achterlijke gezinnen werden afgezonderd van fatsoenlijkearbeiders.

v

De woningen werden beheerd door zes à z.evenwoninginspectricesvan de n Ly22
opgerichte Bouw- en Woningdienst. Aanvankelijk had de gemeente het beheer
opgedragen aan Jaffa, geaen haar ervaring'nst stsninginspectrices.Men beschouwde een inspectrice als meer dan een geldophaalsteq een katholiek raadslid
vond zelfs dat ze 'eigenlijk de moeder moest zijn van al de huisgezinnenin haar
wijk'.zs In Utrecht ontstonden er geen conflicten over hun optreden, zoals in
Amsterdam.
Speciale r6rgningenvefiezen er voor bejaarden, kleine en grote gednnen,
voor avakke gezinnen met tuberculoselijders, maar ook voor de in sociaal opzicht
znakken.
Dakloze en sociaal achterllike gezlnnen
Sinds 1919 beschikte de gemeente over zes houten barakken voor 36 dakloze
gezinnen. k, wetden beheerd door twee verenigi4gen.Zwewers bracht men onder
in een barak in de tuin van de politiepost aan de Gerard Doustraat en bij het
I.eger des Heils. Ook arrestantenlokalen deden sorns dienst als gezinsverblijven.
Eind Ly20ontwikkelde Utrecht zijn eersteplannenvoor gezinnendie
hun woning rrerliezen en die niet roldoende bemiddeld of geschikt zijn om een aóeidersunning
\ran een der met steun ingerolge de Woningsrct gebouwdecomplexente huren.26

De twee zijbeuken van het Catharijneconvent en de grote zaal van het Militair
l,ogement werden verbouwd tot gezinsverblijven.Daarnaast werd besloten tot de
oprichting van een Tehuis voor Onbehuisden.
In Ll22 werden tien gezin''en in dit Tehuis aan de laan van Chatreuse geplaatst, waarvan acht uit het Catharijneconvent. Een woningopzichteres en conciërge-echtpaar hielden toezicht. Ik geef enlge details om het beheersregimete
's
's
verduidelijken. Het gebouw opende ochtends om 7 uur en sloot om 10 uur
avonds. Het eten werd tegen kostprijs verstrekt, maaÍ wegensgebrekkigs fsfaling
stopte men daarmee ín L9?3.Dat jaar zette een nieuwe opzichteres een naaicurslls voor meisjes op. Volgens haar verslag bij het vijfiarig bestaan waren de
resultaten pover. Niet minder dan 13 gezinnenwerden venvijderd:
fua gain is er uitgczct, waaryan man en vÍouw mcer qp becstcn dan op mcnschen gelekcn;
letterldk alles rcrq,aarloosden zij, hun kinderen zelfs op een ergerlijke manier. Meermalen
moesten man en vïouw beschermdworden tegenoveÍ de andere menschen,zoo bont maakten zij
het. De kindcren zijn roorwaardclijkrran hen afgenomen.

De bemoeienisvan de inspectrice werd weinig op prijs gesteld:
Er warcn enkele kindcrcn welke zich behabe aan beduateren, ook aan'zelfbwlekking'schuldig
maalÍen. Tbee jongcns cn ccn meisje, rcsp. 14, 16 en 15 jaar dcdcn daar heimclijk heel erg
aan. De Gcneeskundige Dicnst werd geraadplecgd,wclke ccnigc aanwijzingcn gEf. Het mcisje
hield er gelukkig mede ql, doch de twee jongens blerren onrrcóiddelijk doorgaan, wat bij controlcering is geblekcn. Tocn dc ouders op het gÍootc ggt/aaÍ daarvan gewczcnwcrden, gaf de
'Waar
bcmcit u zfoSmcc'. Orrer hct algemecngenomen'was de
nader der jongens tcn antwoord
mentaliteit rranal dezeouders hetzelfde als rrandezenrrader.
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vertrokken fl gezlrnneq waarvan 10 'pronoveerden' naar de pas
gebouwde woni4gen van Ondiep )CI. Deze hadden volgens het verslag geleerd
meer acht op hun huishouden tc slaan en slordige gewoonten afgowend. h ltl.agen een kansgemeentelijk'hogerop'tewonea
Ondiep Xtr was geen 'normaal' gemeente$k compler Naast 212 betonwoningen (Ondiep X-)(I) nam de gemeenten LVZS-L9Ude bouw van dit complex van
70 overga4gswoningenonder handen, bedoold voor sociaal achterlijke gezinnen
dig aldus wethouder Van Drjk,
uit krctwoningen tonen, dic nict in staat zijn ccn huur van ciÍca f 6,- te bctalen, en die ccn
behmrlijk afgcmcrec uroning atr vmóecld mocten hóbcn, om, warnccÍ zii op ccn betcr bc'opgelrnreclt',
woningrpcil' ajn
in de gclcgenhcid gpstctd tc wordcn ccn bcboorlijkc woning te
bctrcktcn.S

Het ging om 55 Heine en 15 grotere gezinsn'oningendie ook elders werden gebouwd. Maar de kosten van dèze huizen l4gen op zn of. Uq van de ges'one
te laten, zoodat ernbouwkosten door 'de afoerking voor een deel
stige beschadigiqg uitgasloten wordt'.8 Bovendien was de situering bijzonder: het
complex was slechts toegankelijk via één poort en werd omsloten door 47 ombouwwoningen, de machinefabrick Pannevis en de Vecht. Verder waren er geen
effira voorzieniqgen getroffen. Ondiep XII, dat onder toezicht stond van een
ewaren gemeentelijke woningopzichteres,baarde de gemeente van meet af aan
zorgeË,
Tcngcvolge ran het fcit, dat dc gczinncn wetkc ccn bctcrc uoning waaÍd crcÍdcn geacht, bij
vmrkomcndc gelcgenhcid wcrdcn orcrgeplaatst cn dc wijgctomcn woningen wecr wcrden rrcrhuurd aan sociaal-achtcrlijkc gezinnenwclkc uit krctwoningen, hct tchuis voor Onbchuicdcn cn
andcrr nooótcólijrcn hf,,ameq is hct bcwoningspcil ggdasld cn braót dc huwinning talrijkc
bczwarenmctzich.D

Op dat moment - Ly?A - zrlfte de gemeenteeen veel radicalere stap om gezinnen
onder toezicht te huisveston Op deze geboorte van de Stichting Volksn'oningen
ga ik thans gedetailleerd in" Ondiep XII komen we nog tegeq dÊ Stióting ging
het in 1948beheren

Klelnewonlngennab[ de Kerkweg:hetcomplexKerlcweg
oÍ Houtpleln
1921 was het topjaar van de woni4gwetbouw, zowel in Utreót als landelijk.
Daarna kreeg de particuliere bouwwereld weer de wind in de znilen Het Rijk
schroefde de steun aan gemcente- en vorcnigingsbouw terug. In februari ty24
bereikte de raad een voorstel voor de bouw yan mocr dan 1000 woningeq waarvan zo'n 6fl) door gemeenteen acht verenigingenmet premie werden gebouwd. In
de.zevoordracht zat op onopvallende wijzc hct plan verscholen tot dc boirw van
70 'kleine woningen' met badhuis en opzichterswoning:het complex lbrtweg in
de vollsmond het Houtplein genoemd.
In de raad gaf wethouder AJI. Smulders van de RKsP(Roomsó-Katholicke
Staatspartij) de doclgroepen aan yoor dezn'Hcine woniagcn', ocn schuilnaam die
%

hij verkoos boven termen zoals overgangswoning,minimumwoning woningon voor
hulpbehoevenden, opheffing bEhoevenden,of woni4gen voor ontoelaatbarc gear,'
nen. Smulders was Van Dijk opgevolgd nadat de sociaal-democraten,de grootste
pafrij, n Ly23 uit het college waren gewipt. Niet alleen waren de huizen bedoeld
voor-fatsoenlijke, sconomisch zwakke gezinnen maar ook on vooral voor gezinnen
die reclasseringnodig hadden. Smuldersvond
dat nu ggns oen ofrcr noct wordcn gebracht noor dc ogocding vao ouderenr maaÍ spcciaal om
bij de ogrccding van dc kindercn in dic gezinncn ccn handjc tc hcllrn, in ptaatenan den vadcr
misschicn wrgens dronhcnschapnaar Ommcrschrns, dc mocdcrvoor rctcningvan dc Aalnoczenicrskamcr, cn dc kindercn onder dc Vmgddnad tc brcngen.S

Het standaardtlpe behelsde gelijlvloers een woonkaner-keuken vran4 x 3'80 m.
en twee slaapkamersvan 2,70 x2r66 en2r66x 2 m. Een derde van de huizen zou
één slaapkamer meer krijgen door een vertrek af te snoepen van de a4ngrenzendc woning. Deze kleine woningen deden hun naam eer aa& ze waren bijna de
helft kleiner dan de andere huizen uit de voordrachg waaÍop al zoveel was beknibbeld dat sociaal-democraten fel protesteerden tegen dezp'vernietiging rran
een behoorlijk woningtype'. Maar in hun protcst betrokken zp nret de 70 Heine
woningen, de kleinste die de gemeente ooit heeft gebouwd. De huur werd getaa-d op f 3g5 pet wee\ dank zij f 300 rijkspremie per woning en f 160 uit
het woningbouwfonds. De jaarlijkse gemeentóijdtage aan de e4ploitatie, waaÍonder f 2000 voor een opzichter, werd verhoogd tot f 61í), toen de bouwkosten
ondanks de nodige vereenvoudigingenhoger uitvielen en men de huur voor deze
doelgroep niet wilde verhogen.
Het plan van de directeur van Gemeentewerkenom de huizen te ommuren
sneuvelde rnoegtijdig in de fabricagecommissievan de gemeenteraad.[n tegenstelling tot de Haagss controlewoningen, die door hun ommuring op een gevange'natuurlijke' afsluiting aan de Kerhn'eg: een
nis leken, koos Utrecht voor een
spoorlijn en de rand van de bebouwiag van het hoveniersgebiedPijlsweerd. Daarvóot moest wel het aldaar in de ontwerp-bestemmi4gsplannenvan Berlage en
Holsboer geplande plantsoentje worden geofferd. ln ly29 completeerde de batterijenfabriok Herberhold de afsluiting van de rond een plein gegroepeerdohuizen.
De Utrechtse gemeenteraad(inclusief de sDAP) achtte eenstemnig de bouw
van dezn 70 Heine woningen wenselijk. Groot was echter het verschil van mening
tussen katholieken en sociaal-democratenover de beheorsvorm. Hot stoorde de
laatsten
dat mcn zich onmiddcltij\ denkcndc dat cr ccn stel bandicten in @'
gwend tot prsoncn uit reclassccdng*ringen.3l

woningcn komcn, hccft

Om de bouw niet in gevaar te brengen had het college dit hete hangizst wijselijk buiten de voordracht gehouden. Pas in oktober tï?A, toen de bouw al gevorderd was, stelde men voor het in particuliere handen te geven: een Stichting
voor het beheer van kleine woningen Een bestuur van deslnrndigeo uit armenmrg- en reclasseringsinstellingen[3d immers meer erraring op sociaal gebigd d13
gemeenteanbtenaren. De gekozen stichtingsvorm hoefde geen stempel op de huizpnte drukken:
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Hct stcmlrcl van minderwaardigheid, dat qp ccn zoodanige wijk zou lunnen dnrktcn, onbtaat
niet doordenbeheersrotm, doch doordcwijzcvaaÍopdebcryonenzich gedragen.32

Voor het dagelijks toezicht wilde men een echtpaar huisvestenin de opzichterswsning bovenhet badhuis:
Het echpaaÍ zou, behaha met de huurinning te belasten zijn met de controle op de wijze rran
wonen, het regelmatig baden, het schoolgaan der kinderen cn de borordering rran al hetgeen
kan strckken tot \rerheffingvan het peil der bewonro.33

De sDAP vev.ette zich krachtig tegen dit voorstet omdat zij een bevoogding van
de 'beliefdadigden' weesde als het beheer niet in handen krn'amvan gemeentelijke
woningopzichteresseq die op een vierjatigr ervaring konden bogen. Onder de
vlag van christelijke liefdadigheid leek men ideaal-mensente willen hreken:
Zj moeten niet bepreclc worden cn opgcrrocdtot de'beste'mcnschcn. Zij mocten alleen leeren
cen behoorlijke woning bchoorlijk te benonen.il

Wethouder Smulders stelde dat het om christelijke naastenliefde gng tegenover
mensen 'die zo laag geznnkenzijn, dat zij den naem van mensch soms niet meer
waardig schijnen'.D Niet het hpeken van goede bewoners zweefde hem als doel
voor ogen, maaÍ het antwoord op de waag:
Hoe krijgt men de bestc pcrsmcn, die niet alleen geschikt zijn ccn uoning te bewonen, doch
hun taak als maatschapplijkwezen behoorlijt kunnen nakomcn?S

Terwijl sociaal-democraten zich wilden beperken tot het uitoefenen van invloed
op de woonwijze van bewoners, stonden katholieken verdergaandeinterventies in
de levenswijze van gezinnenvoor.
In de middagzitting van 3 november l!)!, nam de raad de stichtingsbrief aan
met acht stemmen van sociaal-democratentegen. De stichting kreeg ds doelstelling het beheer en de e4ploitatie van gemeentelijke woningen voor sociaal en
economischanrakkegezinnen,
zulks op zoodanige .iirc, dat beheer en ogloitatie zoorrcel mogelijk suekken tot de zedelijke
en (o$ matericele rrcrhcffing dier gezinnen.

Opvallend was de poging van het raadslid Lousberg (suar) om de steun aan
gezinnen te laten aÍhangen van hun eigen hulpwaag; teneinde verplichte 'bez-edelijki"d tegen te gaan. Zjn voorstel kreeg slechts steun van twee partijgenoten.
Ook sociaal-democratenhadden klaarblijkelijk geen hoge pet op van de mondigheid van dezsgezinnen.
Er was dus weliswaar een particuliere stichting opgericht, maaÍ in feite
functioneerde dez.e als een semi-gemeentelijke instelling: B. en W. wezen de
voorzitter en twee ambtenaren in het bestuur aan, en de overige leden werden
door hen benoemd op voordracht van instellingen op sociaal terrein. Aanstelling
en salaris van het toezichthoudend personeel (ambtenaren in de zin van de pensioensweQvereisten hun goedkeuring evenalsvaststelling van de huur en de exploitatiebegroting en -rekening. De gemeenteraadbleef via jaanerslagen op de
hoogte. Smulders, die zich als timmermansgezel met enkel lagere school had
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opgewerkt tot vakbondsbestuurder en wethouder, werd de eerste voorzitter van
deznstichting waaÍvan hij zelf de architect was.
In januari 1925 was het complex Kerlan'egvoltooid. De buitenring werd nog
gecomplêteerd met twee ysningen en twee winkelhuizen aan de Houtstraat. Bego
Ly27 veÍïees tenslotte op een snip grond achter badhuis en opzichterswoni4geen
'les- en ontspanningslohaal',bestaande uit een Heine en grote (toneel)zaal en
'demonstratiekeuken'. Een krappe meerderheid van vier tegen drie bestuursleden
van de Stichting was hier voorstander van. Tegenstanders rneesden dat men
'elkander niets dan kwaad' zou leren en pleitten voor individueel huisbezoek en
tegen'massalebehandeling:.fl Inde gemeenteraadargumenteerdeBekker (nrsr):
De cpmmissie kan niet van huis tot huis bij iederen bewoner aankloppen om dcn menschente
lecrcn hoc zij hun woning moctcn bewonen, hun huishoudcn m@ten inrichten, hun huisraad
mocten behandclen; zij kan niet iederc huisnouw individueel ondcrricht gcvcn in het vcÍstellen
ran gocderen, zij kan niet, zonder daarroor cen lokaliteit te bczittcn, culËusscogetrc$ waardoor de kinderen op hooger peil worden gebracht.S

De soep verzette zich omdat een clubhuis voor eigen kring zou leiden tot een
verdergaand isolement van de bewonersgroep.Men had geen goed woord meer
ooet ooor dezn'wonde plek', dezp steenmassavan sombere vierkante hokken
waarin wonen niet was te leren en mensen elkaar naar beneden haalden. Door
het stigma dat op het ggmplex drtrkte, was de Stichting volgens de soar bij
voorbá een mislukking.ggpt instemmiag van Utrechtse sociaal-democratenmet
de separatiestrategle was beduidend mindsl dan die van vooraanstaandepartijgenotèn in Amsterda- (K"ppler) en Den Haag waaÍ Bakker Schut, directeur van
áe Haagsewoningdienst,secretaris$'asvan de Stichting Contr6lewoningen.
Van nlet-toelaatbare ontoelaatbaren tot economisch annkke gednnen
'niet voor verbetering
De woningen aan de Kerhnreg waren niet bedoeld voor
vatbaren'. Die konden terecht in het Tehuis voor Onbehuisdeq dat echter na
sluiting van het Catharijneconvent en de barak aan de Gerard Doustraat onvoldoendé opvangnogelijkheid bood. Daarom stelden B. en W. in 1Í125voor, als
nachtverbtlf ee" viertal sobere noodverblijven naast dit tehuis te bouwen, zodat
de conciërge op beiden kon toezien. Men was bij de arbeiderswoni4gbouw,aldus
Smulders,gestotenop
gezinnen, die het hcclemaal niet crg vinden, als zij ccn vlocr half sloopen cn daarmee de
kachel stokcn, de kastplanken ecnroudig uit de kast hslen en v(x)Í aan dc shaat aan brandhoutjes hakken, gczinnen die hct hcclemaal niet crg vinden, dat cr na ecnigen tijd gccn kntk
mccr aan dc dcurcn zit, gccn nrit mccr hecl is, dc paneclen soms uit dc deurcn zijn cn dic dan
borrcndien nog weigeren huur te betalen cn, wanncer eenige aandrang wordt uitgeocfend, zcggen: dc Gemecnte moct toch v(loÍ oili "otgan.4

Het verblijf was bedoeld voor die asocialegezinnen
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dic zclfs nict tocgclatcn worden door dc Stichting tot bchecr van dc klcinc woningcn, of, alE
zij daar toegelatcn warren,als niehtoclaatbaar uit zulk ccn woning gÊzct woÍdcn, zo@ls een
paar maal hct gcval gÊrrccstisÍl

Dezp bij de Stichting niet-toelaatbare ontoelaatbaren moesten eerst vooruitgang
tonen in een zo onaangenaammogelijk verblijf, alvorens aanspraak te maken op
menÍiwaardigehuisvesting.
Het voorstel schoot de sDAP in het verkeerde keelgat. Van deze akelige
'schaapskooi!, waar de beesten 's morgens
uitgelatcn worden, en's avonds \peer
worden iagelaten'lz g"S totaal geen opvoedendewerki4g uit. Alleen de Kerhreg
was aoceptabel 'als oefenplaats voor die a-sociale menschen, die moeten leeren
wonen'jf
Het Tehuis vooÍ Onbehuisden sloot door leegstand in 1fl0. Door de crisistijd was de woningmarkt vemrimd" Huiseigenaren werden mindsl Heskeurig in
hun huurderskeuze. Het nachwerblijf bleef nog wel jarenlang als 'hulpbureau' van
politie in bedrijf voor dakloos geworden gezinnen"Het onderscheid tussen ontoelaatbaren en niet-toelaatbare ontoelaatbarenleed daarmeeschipbrer*.
Er waren niet alleen gezinnen die te slecht waren voor de lGrkrueg ook die
hiervoor te goed werden bevonden en uit 'de aniging van oen omgeving van
ongebondenheid en verwaarlo'àrr!#. moesten blijven. Van meet af aan pleiite de
Stichtiqg voor
van sociaal avakke gezinnen en geregelde, fatsoenlijke
gezinnen uit krotrroningen die geen normale huur voor een gemeentewoningkonden opbrengen. Toen plannen van de gemeentein die richti"g n L925sneuvelden
en verenigingen niet warm liepen voor woningbouw voor dezn categorie, richtte
de Stichting voor het beheer van Heine woningen zslf. de Utrechtsche Kleine
\Voningbouw op. h liet bedelbrieven uitgaan om aan 75Vovan het bouwkapitaal
voor lfi) woni4gen te komen. Daarin schreefze:
Helpt mcde om aan onzc fatsocnlijkc amcn ccn goedc cn gocdkoopc mning tc verschaffcn.
Bcdenkt dat ccn slechtc uoning dc lerrcnsvrpugdedooft, dc cncrgic rrcrslap! de gczondhcid en
zcdclijkheid ondcrmijnq hct drantmisbnrik bcvordeÍ.

De oproep bracht de benodigdegelden bij langena niet bijeen.
Vanuit zijn dubbelpositie van voorzitter van dezn Stichti4g en wethouder
bleef Smulders ijveren voor huizen voor economischzwakke gezinnen, en in 1930
werd de bouw gerealiseerd van 17/ woningen ten noordwesten van de betonwoningen: Ondiep XIII. Om in aanmerking te komen voor een woningwetbijdr4gevan
jaarlijks f Í) per woni4g moest de gemeente evenzovelekrotten opruimen. floewel vanaf tl25 genn onbewoonbaarverHaringenwaren afgegeven,lukte dit met
kunst- en vliegwerk door rn ly29 43 woningen onbcwoonbaar te verklaren en de
afbraak van 36 houten noodwoningen n LyXi mee te telleq evenalseen honderdtal in verband met stadsreconstructiegesloopte panden. De weekhuur kulam gemiddeld op iets onder de f 4. Ondiep )qtr bcstond uit twce grote bouuÈlokken
met binnenpleintjes, waarvan een met woningen voor bejaarden en kleine gefunen. Afgezien van 25 huizen voor grote gezinnen bestond het merendeel uit een
standaardtlpe met op de begane grond woon- en slaapkaner en keuken, en boven
een grote en twee Heine slaapkamers.De pronkkamer had de bostemming van
ouderlijk slaapvertrekgehegen.
N

In de raad was de discussie wecr hoog opgelopen. De sDAP wilde niet dat één
Stichting zowel het complex voor sociaal zn'akken als dat voor economisch zwakken ging beheren, omdat dit laatste aldus een odium op zió zou laden:
Jan publick wect gecn onderschcid tc makcn tusschcn dc bcide sooÍtcn van *oningen, en 9P
deze yilze zou op dit complcx ccn stempel worden gedrukt, dat dit cen a&ondcrlijk wij$c is,
waar mcn nandaan moct blijvcn, omdat die woningen ook door dc commissievan het Houtplcin
worden uenecrdiS

Wethouder Smulders gooide olie op het wur met zijn uitspraak dat sociaal-demo'moedertjes',
craten zelf. grote voorstanders waren geweest van inspectrices of
'die de huismoeders konden bemoederen'.ft H. Ploeg jr. (snar) kaatste terug dat
het instituut woniuginspectrices onvergelijkbaar was met een stichtingsbestuur.
7n'n bestuur had voor hem alleen bestaansrechtten aanzien van sociaal achterlijke gezinnen. Het beznraarvan'bemoederen en bevaderen'gold niet voor deze
goep, omdat voor hen het 'bijbrengen van gezonder begrippen omtrent netheid,
ótde, hygiëne en gemeenschapszin.lt ""o weldaad' -oát- íotden beschouwdjT
Ploeg n"a uao meet af aan in het bestuur van de Stichting gezsten vanuit de
Nedèrhndsche Vereeniging tot Afschaffrng van Alcoholhoudende Dranken' sraarvan hij jarenlang algemeen sesetaris was.€ Hij zou in 1938 Smulders ats
vootzitter van de Stichting opvolgen en dit uit hoofde van zijn wethouderschap
een lsmrt eeuw blijven.
Pas in januari 1930 stelden B. en W. voor, de e4ploitatie op te dragel aan
de Stichting die ook het complex Kerkrreg beheerde. Het was de bedoeling de
economisch znrakke gezinnen te separeren van gezinnen die niet alleen economisch maar ook sociaal zn'ak waren. Wel wilde men een zekerc band behouden
via het gemeenschappelijkbeheer van de Stichting waardoor een soePelepromotie van ge"intten naar het nieuwe complex mogelijk was. De Stichting kon het
best zelf bepalen wie waar thuis hoorde. Bovendien kon men een oogie houden op
gezinnen die in Ondiep )flII nog enige steun nodig hadden. Het lukte de sDap
íederom niet de qreningenin gemeentebeheerte houden. Toen de Stichting ook
dern grotere huizen onder haar hoede kreeg ÍtaÍn zÊ een nieuwe (schuil)naam
aan: de Stichting voor het beheer en de acptoitatie van voll<swoningen,of kortweg: Stichting Volkswoningen.
Een vergelllklng tussen de vlsle van katholleken en soclaal-democraten
Het tableau van gezinstlpen door Utrechtse bestuurders neergezet lijkt op dat in
het rapport over krotbewoners van Ly32. De financieel nrakkere gezinnen van dit
tappoíspoorden met de Utrechtse economischzwakken.\Vat het rapport formurcéiae aan maatregelen voor sociaal zwakkere gezinnen knvam in Utrecht het
meest overeen met het complex overgangswoningenvoor sociaal achterlijke gezinnsl. De asocialegezittnenvan het rapport stemden overeenmet de Utrechtse
sociaal n'akken die werden gehuisvestin het complex Kerhn'eg. De term asociaal
dook in Utrecht voor het eerst op in Ly25 in verband met de onderbrenging in
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nachtverblijven van bij de Stichti'g niet-toelaatbare ontoelaatbaren, in het rapport aangeduidals hopeloozegevallen.
Er waren verschillen maar ook overeenkomstentussen katholieken en sociaal-democraten in de aanpak van ontoelaatbaren. Overeenstemmingbestond over
segregatie in relatief geïsoleerde woonsomplexen.Ondiep )ff - een sDAp-initiatief - was slechts via één poort toegankelijk. Dit complex had geen bijzondere
voorzieningen en slechts een van de meer 'pientere' gemeentelijke woningopzichteressen hield toezicht. Men ging niet verder dan segregatie zonder reclasseringsmaatregelen.
Ook bij de Kerlnveg was sprake van een natuurlijke afrondering. Hier werden wèl eldra voorzieningen aangebracht:badhuis en opzichterswoning.Door de
wethouderswisselingis onduidetjk uit welke koker dezn voorstellen krnranen.Het
principebesluit om de woningen te bouwen nam de fabricagecommissieop n-L$Ly?s, toen Smuldsls amper een maand wethouder was. In ieder geval liet de
SDAPgeen laitisch geluid horen over opzichterswoningen -echpaar. Katholieken
drukten hun stempel op dit trveede initiatief met het voorstel van een particuliere Stichting dat de deur openzette voor arrneÍtmÍg- en reclasseriagsinstellingen.
Overigens zonder veel gevolgen, want de Stichting draaide als een semi-gemeentelijke dienst.
Een ander trnistpunt betrof de reikrrijdte van de interventies. Terwijl sociaal-democraten bemoeienis wilden beperken tot de woonwijze, wilden katholieken de levenswijz,evan gezinnen 'reclasseren'. In de jaren dertig viel dit verschil snel weg. Onder sociaal-democratentrof men niet alleen architecten maaÍ
ook beheerders van dezn separatie- en reclasseringsstrategieaan. In Utrecht was
H. Ploeg jr. een lsilart eeuw lang de grote beschermheervan de Stichting Volkswsningen. Klaarblijkelijk had de sDAP minder moeite met bezedelijking: als die
onder eigen beheer plaatsvond.
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Stlchtingsbestuur en opzichtersechtpaar
Het stichtingsbestuur bestond uit tien personen. Naast wethouder Smulders als
voorzitter zateo daarin anbtshalve de directeuren van de GeneeskundigeDienst
en Bouw- en Woningdienst. Dit trio stond garant voor een krachtige gemeentelijke inbreng. Van particuliere zijde hadden zitting reclasseringsinslellingenals het
I*ger des Heils, het Nederlandsch Genootschaptot 7*de\ke Verbetering van
GJvangenenen de NederlandscheVereetigng tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. Daarnaast de belangrijkste armenzorginstellingenvan verschillende
huize: de roo-s-katholieke Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, de
Diaconie der Nederduitsch-Hervormde Gemeente en de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg. De laatste zetel tenslotte lcrram terecht bij de Diaconie der
Geieformeerde Kerk. Het bijbaantje van secretaris-penningmeester(in 1930 werd
de functie gesplits| g"g naar de sesretarisvan de Stads-Aalmoezenierskamer,H.
Wisman, die in 1931directeur werd van de gereorganiseerdeGemeentelijke Dienst
voor Maatschappelijk Hulpbetoon. De Stichting had zo een goede ingang tot een
handvol instellingen. In het eerste dagelijks bestuur zaten voorzitter Smulders, de
directeur van Bóuw- en \{sningdienst en, voor korte tij4 Muller-Lulofs. In de
praktijk handelden Smulders en Wisman de lopende zaken af. Smulders werd in
fq38 als voorzitter opgevolgd door Ploeg, die enige jaren daarvoor diens wethouderschaphad overgenomen.
Het bestuur deelde zich op in een viertal commissies:een maatschappelijke,
Doel van de maatschappelijke*Tltthygiënische,spaar- en fabricagecommissie.
sie, waarin bestuursleden van grote armbesturen zaten, was bemiddeling bij het
verkrijgen van materiële bijstand. Weekrapporten van de opzichter en bijzondere
rapporten over gezinnen moesten het aangrijpingspunt bieden voor opvoedende
stàppen van het bestuur. Een gezin \ilaar onregetnatigheden werden gesignaleerd,

zou onder de hoede komen van een bsstuurslid. 7n was het de bedoeling dat
Ploeg zich zou ondermen over onverbeterlijke dronkaards.
Op de eerste bestuursvergadering (L-L2-1924) liepen de
nogal
uiteen over de aanstelling van een 'eenvoudig eópaar'. Het bestuur besloot om
bovendien nog een woninginspectrice te wagen, Íraar B. en W. hielden de k'ip
op de portemonnee: opzichtersechtpaar en toeziend bestuur waÍen volgens het
college voldoende. Door toedoen van Muller-Lulofs kreeg de echtgenote van de
'opzichter-baclmeester'in de instructie vanL92Í een grotere verantwoordelijkheid:
Hij en zijne cchtgenootc bcrnrdcrcn ecn gocdc bcnoning cn ocfcncn zoovecl nogelijt invlocd
uit op den morcclcn tocstatrd in dc geinnen cn zicn vooral toc op de oEoeding hct ecbootgaao cn de vatopleiding dcr kindercn. Dc ce.htgenootcvan dcn @chtcr is dc rnotrwcn bchulpzaam om zich tot gocde buisrrrcuwcntc bckunmen.

De opzichter inde de huren en bracht wekelijks schriftelijk rapport uit aan het
dagelijks bestuur. Voor het toezicht werd het echtpaar Hazewinkel-Pont aangetrokken, waaryan de man 25 iaar als sergeant-majoor-administlaleurbij de genie
had gezeten. Alleen hij werd betaald voor deze 'duo-baan' en kreeg wij wonen
voor de inbreng van zijn vrouw, die zich echter weinig bemoeide met het opzichterswerk.

Dwang en verleldlng tot opname
Het Utechtsch Dagblad van 29-L-Ly25 stak de loffrompet over het complex
Kerhreg bij de aankomst van de eerste twintig door een gemeentelijke woningopzichteres geselecteerdebewoners. Die 'zeer verblijt met hun woning heetten,
De meesten lililamen door huisvestingsproblemenbij de Stióting terecht. Voor
gezinnen uit krot- of noodwoningen was de nieuwe behuizing een aanmerkelijke
verbetering van hun woonsituatie.
Uit welke buurten van Utrecht waren de gezinnen afkomstig die bij de
Stichting verzeild raakten? Kwamen zij uit de binnenstad en uit de vijf arbeidersbuurten buiten de singels (het gebied achter het Maliebaa"station/de Sterrenen Vogelenbuurt, de Indische buurt, Witteuouwen, Rivierenwijk en Ondiep), of
zijn er concentraties aan te wijzen? Om dit na te gaan is een ondsrzoek in het
bevolkingsregister verricht vooÍ de jaren L925-ty%.r Daaruit blijkt dat er in
dezs periode 286 verschillende gezinnen op het conplex van de Kerkrnreghebben
gewoondi ze waÍen vooral aftomstig uit buurten in de naaste omgeving van de
Kerkrreg (ae fotobijlage: figuur 1). Eén arboidersbuurt buiten de singels, het
nabijgelegen Ondiep, schiet er uit als gebied waaruit veel gezinnen kwamen. Maar
de onbetrpiste koploper is wijk C, een oude volksbuurt van kleine handelaren en
losse arbeiders.' ntj* 40Vovan de gezinnen had daar na 1910 kortere of langere
tijd gewoond.3 Gezinnen vertrokken meestal \peer naar een rran de buurten waaruit ook vele aftomstig $taren: de nabije omgeving van de lGrkrreg of het zuidelijk dcel van de oude binnenstad (zie fotóijlager figuur 2)! De conclusie, dat er
'slechte' buurten rond de Kerhveg lagen (en de gezinnen om die reden daaruit
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werden gerecruteerO, lijkt nij voorbarig; geàen het ook elders gangbare patroon
binneneenbeperlÍe straal.
vanverhuizingvan arbeide
uit Utreótse buurten, maar waren de bewowelisuraar
hramen
gezinnen
De -het
geboren
Utcchtenaren? Daarvoor is de gelGrkrnreg
ook
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ners vian
de helft van de gezinnen blijkt
Bï
ruin
nagegaarl
boorteplaats van de ouders
geborerte
"ijo.s
in
Utrecht
niet
minstens één ouder
'vuile gezinnen'. Een
Het toewijzingsbeleid was in het begin gericht op
'ruwheden'
van haar man die uit de gevanvtouw die besóerming zocht vq)r de
genis hnram, werd niet toegelaten Verzoeken tot opname hramen soms van geziooeo, maar mcostal van instellingen of bestuursleden, Stads-Aalnoezenierskaen armbezoekers.De toewij?ing tag in handen van het
mer, Armenraa4 politie
-bij
toerberut aaagenrld met een bestuurslid- In de praktijk
dagelijks bestuur,
o'"id áe keuze gelaten aan de voorzitter en secretaris in overlcg met de opzióter, die inliótingen inwon bij de Armenraad en opnamerapportenopstelde.
Het huisbózoek aan kandidaten ging toezichthouder Hazewinkel niet altijd
gemakkelijk af. Hij kreeg metecn al een klacht aan zijn brock van ocn weduw'zotte waoaat met elf kinderen, van wie vijf in gestióten verbleven, ovor de
'o.m.
of mijn dochters des daags alléé:r thuis waren en ook,
gen' die hij stelde,
ót rct wel eens gebeurdg dat ik des daags op onverwachte tijden thuis kwam',
aldus een rapport van de zedenpolitie. Gebrck aan tact zou Hazrwinkel door be'Stiótingsgezinnen' waren evenals derp
woners vakei worden verweten. Veel
weduwnaar kinderrijk. Bijna de helft had volgens het bevolkinguegister vijf of
meer kinderen; bovendien waren de meeste gezinnen nog niet voltooi4 bii 70Vo
werdon naLg?Anog kinderen goboron.
De aanvoet van asocialen stagneerdevanaf Ly29, toen de woningmarkt ruimer werd en de doelgroep van de Stichting gemat*elijker elders ecn onderkomen
kon vinden De leegstand in het complex lGrln'eg steeg tot ruim Z) woningen'
dat wit zÊWen circa 30Vo! Ook andere onaantrel&elijke gemecntecomplexen
kanpten mét begstand zoals de betonwoningenen Ondiep )CI' waar 31 woningen
in 1931 onbewoond blevon (vormoodelijk vooral de 70 wergangswoniagon). Toó
was er in Utrecht grote \Eaag naar goedkope huurwoningen, gehrige de wachtlijst
van 3ffi gegadigden in 1931 voor het complex voor economischzmakken' Ondiep
)flI. Op deza,woningcn drulte geen nogatief stempel zoals sociaal-democraten
indertijd hadden goweesd.
Èuun'erl^È"g werd in de crisisjaren de belangrijkste weg om gezinnen tot
opname tc vedéidén" Dc gemconte verlaagde ia Ly32 en !9]4 (toen voor al haar
ómpbxen) de huren van de trbrkweg met tweemaal een krrartje tot f 3,15. Door
hunrderving (n Ly32 meer dan f 40m) liep het erploitatietekort op tot boven de
f 7000. Tocn het bestuur in 1936 weer een huurverlaging oppcrde van Í) cent
voor dc minst gewilde woningen in de binnenring en 25 oent voor dc buitonring;
stemde de geneente toe op voorwaaÍde dat er werd bealinigd. Besloten werd
Ondiep )m over te dragen aan Bouw- en Woningdiensf errcnalsde administratie
van dè Kerhn'eg slechts het behccr bleef bij de Stichtil& Beaninigingen gavoq
zo leek het, soáaaLdcmocraten zw jat na dato hun zin een rrcrbrcking van de
organisatorische band tussen beide complexen rmmers, Ploeg had eind jaren

twintig een rnuig pleidooi gehouden om de fatsoenlijke annen strikt gescheiden
te houden viansociaalznrakkegezinnen"
Ondiep XIII verdween echter niet uit het zicht van de Stichdng. De penningrnsesfer, in dienst bij Bouw- en Woningdienst, ?Ette, evenals de secretaris,
zijn rnoegere bijbaan nu belangeloos voort. Ook de in Ondiep )OII wonende
hunrophaler behield zijn bijbaantje. Nadat dezn in 1940 overleed stelde Ploeg
voor, dat de Stichting een opvolger aantrok. Dezn bevolkingsgroepvereiste dagelijks toezicht van iemand die in die buurt woonde en tegen emge vergoeding de
huu ophaalde. Tien jaar na zijn pogiag het complex voor economischzwakken in
handen te geven van Bouw- en Woningdienst zorgde Ploeg ervoor, dat de band
mèt de Stichting werd hersteld.
Huurverlagingen ten spijt, de Kerkweg stroomde niet vol. Volgens een briefje van een bewoner uit 1933 was dit te wijten aan Hazewinkel die als een 'gevangenisbewaarder'optrad. Ploeg beaamde dat de ex-militair kandidaten afschrikte om ssn wsning te nemen. Zjrjn opvolger zou het complexbinnen ss1 minimum
van tijd \ileer vol krijgen. Eind 1938 was er zelfs een wachtlijst van meer dan
vijftig gezinnen.

llVaterbeschavlng en woonbeschavlng
Niet toevallig was de opzichterswoning op het Houtplein gevestigd boven het
badhuis: de controle op de hygiëne was een rran de pijlers s,aÍrop de verheffingsarbeid rustte. Iedereen kon voor tien cent in de weck (inbegrepen in de
hunr) onbeperkt baden, met gratis gebnrik van handdoek en zÊep. Nauwkeurig
vermelden de weekrapporten de door een badjuftouw bijgehouden baden en douches van ouders en kinderen, opgesplitst naar sekse, naast de aantallen emmers
tvarm water die voor twee cent werden verstrekt. Het badhuisreglementstond toe
dat wouwen tien minuten langer baadden dan mannen, maar bij geen der seksen
genoot het badhuis populariteit. Na een vooruitgang dank zij 'nrsteloos propageren'volgde steevasteen teruggangen de veranchting:
Om dc bewoners bij te blengen dat lichamelijke rciniging noodzatclijt is rroor dc gezondheiden
voor een ordelijkc samenlwing is ccn langc wcg cn het echtpdar tlazcwinkcl wordt nict mocdc
om Eteedsmaarwecr op 6sl Sslangvan cen rcgclmatig gebnrikvan hct badhuis te wijzen.T

AIs lokkertje stelde het reglement aan tien moeders, van wie de kinderen rijkelijk baadden, driemaandelijks f 1 beschikbaar, 'waarvoor aj zió een nuttig artikel mogen uitzoeken in overleg met de opzichteres.' Slechts enkele jaarverslagen
maken geu/ag van een premietoekenning zoals n ly29 aan vier gezinnen ter
hoogte van f 2,50. Om enigszinste renderen stond het badhuis open voor buurtbewonors.
Ook naar de woonbeschavingdiende de aandacht van het opzichtersechtpaar
uit te gaan. Het hutrreglement kende een batterij bepalingen om bewoners tot
zindelijke bswsning te bewegen.Zo was het bij aankomst verboden 16" qrsning te
bctrekken alvorens huisraa{ beddegoed en lijfgoed geaniver4 de bewoners gebaad e\ rno noodig gezuiverd zijn'. Bewoners mochten nie* in de woonkamer
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slapen (alleen op dolÍersadvies); achterkaners anders gebruiken dan als slaapvertrek; slaapkamers behangen (ze moesten worden gewit); op vloeren of dorpels
brandstoffen hal&en of. zagen;messenof andere voorwerpen sóerpen larg* metselwerk of kozijnen; matten of vloerklEden tegen murcn uitHoppen; wasgoed aan
tuinscheiding of voorgevel ophangen; iets aan de woning veranderen; geiteq honden of duiven houden (wel katten); alcoholhoudende drank in huis hebben; kostgangers houden of onderverhuren; een nering in de woning uitoefenen; handwagens in tuintjes of binnenplaats zettenl mest- of nrilnisverzamelingen hebben;
aanplakbiljetten tegen gevels aanbrengeq en men moest de straat voor de woning
behoorlijk vegen en yan papier en huisafral reinigen" Een aantal van dezp bepalingen gold ook voor normale gemeentewoningen.
Het ophalen van de huur bood de opzichter wekelijks de kans de woningen
te betreden en aanmerkingen op de wijze van bewoning te maken. Veel stelde dit
volgenseen geihterviewdebewoner niet voor:
Ik had een buurvrouw, ze was niet proper, maar dan gng hij bij dat mens iu huis en dan stond
hij met z'n potlood te wrijrrcn langp de lamp cn dan zci ie: daar zrrt ,n spinÍag Nou, cn dan
ging ie weg- Dat was dan alles wat hij vmr inspectie deed. (bcnmnster Houtpleinflijnweg
nanaf 1!128)8

Een ander put uit zijn herinnering als kind:
Honderden keren heb ik mijn moeder horen veÍtellen, dat ze de koningin ran het Houtplein
was, rolgens meneeÍ Hazewinkel, nou ja, dat ons gczin door'n ringetje tc halcn c/aE.Uitcindelijk hoorden we daar niet thuis, maar we zaten in nood. (als kind bcnoner Houtplein/Balkstraat,

t926-rva)
Niet iedere bewoner liet Hazewinkel in zijn huis; hij nan - tot ergernis van het
bestuur - geregeld de huur in ontvangst op zijn kantoortje in het badhuis. De
controle was al met al beperkt, ondanksde waslijst van woonvoorschriften.

Huurschuld en hulsuÍtzettlng
AIs eerste post van het karige inkomen dienden bewoners de huur af te zonderen. In het begin verlaagde het bestuur bij een paaÍ gezinnen met weinig inkomsten de huur, maar men stapte daar vanaf omdat hun inkomen sterk fluctueerde.
Een aantal gezinnen kreeg een huurbijdrage van de Vincentiusversniging. Het
bestuur stond op het standpunt dat de steun in crisistijd hoog gonoeg was om de
huur te kunnen betalen, en daaraan werd streng de hand gehouden. De huurschuld liep het eerste jaar op tot boven de duizend guldeq maar daalde vervolgens gestaag tot onder de vierhonderd gulden midden jaren dertig, ongeveer zes
gulden per huurder. Was men aanvankelijk huiverig de huur van de steun te laten
inhouden door Stads-Aalmoezenierskamer/IVÍaatsóappelijk
Hulpbetoon, na verloop
van tijd ging men hiertoe bij verstokte wanbetalersover.
Als normale huurquote werd indertijd een bedrag van u6 à lf van het
inkomen beschouwd. Veel gezinnen konden in de crisisjaren de huur nauwelijks
opbrengen; de belangrijkste oorzaak van huurschuld was onmacht. Elk jaar v/er-
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den een paaÍ gezinnen gesonmeerd de woning te verlaten, maaÍ datt was er
meestal geen sprake van onmacht maar rran onw[ van ssn verkeerd beste4ir$patroon. % werd een bewoner die een radiotoestel aanschafte,met het dreigement van ontruiming gemaand de huurschuld te voldoen Om na te gaan of er
sprake was van onmacht werd soms contact gezoót net de werkgever. Meemal9n grnq een bestuurslid met een gefu praten, alvorens tot uitzetting werd besloten; in de meeste gevallen trof men een aflossingsregeling.Een Jnkele keer
werd schoon schip gemaakt, zoals rn 1y28, toen het besturu een twaalftal wanbetalers op het matje riep. Ook voor inwoning kendc mcn geen genadc; een grootmoeder van 84 en een inwonend weeskind van 14 jaar, dat volgens een smeekschrift 'van de hel in de hemel was gekomen', moesten het pand verlaten; regels
zijn regels.
Botsingen me! de opzic,hter waren een andere grond vq)r verwijdering. In
ty?6 werd Hazewinkel viermaal 'genolesteerd'. Het bestuur besloo! tenJinde
gezagsondermijning te voorkomen, de laatste aanval te sanctioneren met een
ontruiming. In 1!125onwiag het bestuur een brief vol handtekeniagen van bewoners met het verzoet sen gefu te verwijdereq daar 'de buut in opsóuddiag
krn'amdoor het onordelijk gedragendier menselijkheid'.
Weigeringen de opzichter toe te laten tot de woning mondden meermalen uit
in huuropzeggrng. Bewoners waren er niet van gediend dat hij zonder kloppen tot
in hun slaapkamersbinnendrong. Een ex-bewoonster:
I{azcninkct, die &omt op h noÍgÊn zo binnensagrcn. Tocn zcgt n'! vadcr: \[/at is dat? $fat
mot dic kcrcl hicr binnen?' Hazcryin&cl rcgn \.esjc boe$c maar n& ik kcn tcn allc tijdc in
jc huisjc komcn.' Noq mijn radcr p*t h bij z'n lunrcn cn gmit h zo naar buitcn. Tocn
kcnm mijn mocdcr met haar cns in hct badhuis, 't was zorn traa&hclder mcnsic. Jc noót jc
was daar drcgen, naar je moet bctalen, voor clk tijntjc t W e'll- Krnam Hazcwinkel naar
bcncdcn vlicgen, rcgl ícz ïc man uou jc huis vrij hcbbcn cn ik wil m'n badhuis wij hóbcn,
d'r uit, cr wordt hier nict mccr gcdroogd.' (bcmmnstcr Houtpleinllijnvcg vanaf 1%S)

Soms gaf een door het bestuur ter verantwoording geroepen bewoner meer blijk
van zelfbeheersing en redelijkheid dan de snel geprikkelde en in de loop dár
jaren nerveuzer wordende Hazewinkel Reeds na het eerste jaar moest Smulderg
met alle waardering vooÍ zijn ijver, vaststellen dat er weinig opvoedende kacht
rran hem uitging. Ín Ly33 plaatsrc het bestuur waagtekens bij de taakopratting
van de overspannen geraakte opzichter. Hazewintel verwcct rnan zijn tant Ue:
stuursleden dat zn hun gezicht nauwelijks lieten are* Het besturu had meermalen
een lctiwere opstelling ovcrwogen, manÍ tot een patronqgesysteemyan bijvoorb""ld tien gezinnen per bestuurstid was het nooit gekomen Op zijn beurt k"pittclde het bestuur hcm dat hij onroldoendo persoonlijk contact met beqroners
onderhield en de huur niet thuis ophaalde. Misstanden bracht hij te weinig in
weekrapporten onder de aandacht van het bestuur, dat hcm somber gesteÀd VlÍs ontslag werd ovenwogen met verlof stuurde. De met zijn gezondheid tob
bende Hazewinkel zou een paar jaar later (l-t-I-Ín
overlijden
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Ongeschoolde arbeld
n was de aandacht van de Stichting wijAan de lastenkant van het
wel beperkt tot huurafdracht. In de regel saneerde de Stichting geen schulden,
wel bemiddelden bestuursledenbd armenzorginstollingen.Hot kopen op aÍbetaling
probeerde men te doorbreken met een spaarfondsjeghieraan namen tot midden jaren dertig meer dan veertig gezinnen met kleine bedragen deel, daarna viel het
aantal terug.
Ook aan de inkomstenkant was het bestuur terughoudend. Na een bezoek
van Utrechee besturusleden in Ll35 aan het omvangrijke werkverschaffingsproject van de Haagse controlewoningen, dat een huis\ruil-, portiokreinigings-,
schoonmaak- en transportdienst en een glazenwasserij omvatte, \r'as men van
oordeel dat dezn Hulpdienst geen navolging verdiende, omdat de Utrechtse bewonersgroep te klein en te vlottend was.
Uit het adresboek van de gemeente Uuecht uit 1935 blijkt, dat ongeschoolde, losse arbeid de overhand had. Ongeveer ffiVo van de 52 hoofdbewoners van
het complex Kerkrn'egviel onder de categorie ongeschooldearbeider, in de regel
aangeduid als (tos) workman; de overige 4$Voverrtchtte geoefende of geschoolde
arbeid. Meer dan eenmaal werden de beroepen rran kleermaker, smi{ sigarenmaker, koopman, metaalbewerker en chauffetu genoemd.De overgangswoningenvan
Ondiep )fl vertoonden heEelfde beroepsbeold:ook daar was ongoveer60Vovan de
gezinshoofden ongeschoold niet meer dan 25Vo geschoold en de rest geoefend.
Ondiep )ilI met (in iets mindere mate) de betonwijk en Ondiep )(Itr vielen uit de
toon. De overige wijken van Ondiep herbergden meer de (hcterogeen samengestelde)'arbeidersaristosatie': ongeveerfiVo behoorde tot de geschooldearbeiders,
kleine middenstand kantoorbedienden, lage employés en ambtenaren; zo'n TVo
bestond uit geoefendeen ruim 25Vowt ongeschooldearbeidersJ
ln Iy36 was het aantal werklozen in Utrecht van 19fi) n Ly29 toegenomen
tot 70fi). De armtastigbeid van bewoners van de Kerkrreg lag naar alle waarsóijnlijkheid veel hoger dan de LSVovan de Utrechtse bevolking die in LW van
enig armbestuur afhankelijk was. Een indicatie geven de weekrapporten van de
tweede opzichter van 1938, waaruit valt op te maken dat bijna de helft van de
bewoners dat jaar (tijdelijk) werkloos was,in de steun of werkvergchefFngzat.
De 'bezettlng' van de wfle tfld
De wensetijkheid van een 'lokaal voor maatschappelijk verkeer' had Smulders
destijds bepleit met het argument, dat bewoners niet elders hun vertier zouden
meken; ook tijdens hun wije $d zouden ze dan ondcr toezicht staan. Ploeg zag
in het lokaal een prachtgelegenheidom antisocialo neigingen weg te nemeru Acti'neutrale znne' blijven: wel een lezing over hygiëne
viteiten moesten binnen de
maar niet over socialisme. Tientallen jaren bleef het weren van politieke en
rcligyevze activiteiten de beleidslijn De teligpetze samenstelli4gvan de bewoners
van de Kerkrreg week weinig af van die van de inwoners van Utreche in LyY
was 35Vo van de 57 geánnen rooms-katholiek (Utreche 35,8Vo),44Vo Nederduits

hervormd (Utrechc 33,7Vo),en de rest voornanelijk gemengd(vooral r.k. en Ned.Herv.). Het complex voor s@no-isch zu'akke gezinnen had een afin'ijkend patroon: daar was niet minder dan TlVo (Ufeche flVo) van 161 gezinnon onkerke-

rijk.
Een e4ploitatiecommissievan besturusledennodigde een aantal verenigingen
uit om qlrsussen en avondcn te verzorgen De Vereeniging tot Verbetering van
Armenzntg was reeds voordat het lokaal opende in het badhuis begonnen de
'woeste grond' te bewerken met cursussen,die ze ook verzorgde voor haar woningen van Jaffa. De 'kapitale reden' waarom naailessenmeer werden gewaar'een vergunning \ilaardeerd dan kooklessen, was dat er mocht worden gepraat,
van een ruim gebruik wordt gemaakt'.l0 Ook het Leger des Heils en de Nederlandsch Hervormde Stadszendi'g leverden geregeld educatievebijdragen. De wintercursussenwaren gericht op wouwen/oudere meisjes (naai- en verstelcursussen)
en kinderen. Voor de kleintjes !\raÍen er een Heutercursus en verteluurtje, voor
de jongens kartonnage, figuurzagen en een mondharmonikaclub, voor de meisjes
'nuttige en fraaie handwerken'.
De cursussenwerden hoofdzakelijk door vrouwen vevntgd en jaarlijks afgesloten met een tentoonste[ing van vervaardigde voorwerpen. Voor de mannen
bestond geen speciaal programma. De 'instructieve lezingen' liepen niet best en
voor de kleine bibliotheek die het bestuurslid van de Vereeniging tot Verbetering
van Armenzorg opzette, was de belangstelling minimaal. Ontspanningsavonden
(toneel, muziek) maaktentenslotte het programmarond.
Reeds n Ly29 constateerde het bestuur dat het clubgebouw 'meer en meer
het centrum van den arbeid der stichting: werd. Ontspanningsavondenen clusussen 'bevorderen de orde en zelftuót, terwijl vaardigheid en lust tot nuttige
ontspanning worden aangekweekt.' (aarverslag Ly28, 1) De oudero jeugd liet
echter verstek gaan.

Deheropvoedingsroute
Vanaf 1930 bestond de mogelijkheid een gradatiespteem in te voeren. Gezinnen
die qua bewoning vooruitgingen, konden afrloeien naar het complex voor economisch zu'akken. Ook binnen het complex Kerhreg kon een gefu promoveren van
de goed te observeren huizen van het Houplein naar de buitenring, waar de
opzichter minder oog op had. Zjn wsning boven het badhuis roos als een uitkijktoren uit boven de verdiepin$ora woningen van het Houtplein. Reeds op 7-S
1925stelde de opzichter het bestuur voor
om in raóand met de keurige bcwoning de prompte bcaling der huurpcnningcn benorens hun
houding tcggno\ler dc orcrigc barroncrs, aan het gczin P. tc rargunnen de nog ledig staandc
voning aan den IGrtwcg no. x tc bctrckken, voorts om hct gczin D. in veóand mct dc groci
van het gezin en mct het oog op ccn bctclc contrOlc tc doen rarhuizcn naar de door P. verlatenwoning

Binnen het complex lGrhn'eg werd veelnrldig verhuisd. In de jaren tyZ5-Ly.36,
woonde fist minder dan een derdo van de gezinnen op meer dan één adres van
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'degratie', kan
het compler In hoeverre hierbij sprake was van 'promotie' of
moeilijk worden vastgesteld.ll
In de praktijk legden echter luttele gezinnen de uitgestippelde heropvoedingsroute naar buiten af. De onderste trap van het Tehuis voor Onbehuisden
werd in 1Í)80 gesloten. De doorsfrqming van gezinnen van de Kerlnneg naar het
complex voor lconomisch n'akkeo oood nauwelijls plaats.12Het bestutr had
naar àjn zegen slechte ervaringen opgedaan met het overplaatsenvan een paar
van de beste gezinnennaar het nieuwe complex Ondiep XIII.
De positie van Ondiep )(II ak complex voor sociaal achterlijke gezinnen is
niet erg duidelijk. In de gemeenteraadtypeer{e De Haas (snar) Ondiep )flI in
ty33 als eindexamenklasvran de woonschoolr3 Maar het grensverkeer tussen de
Kerkrn'egen Ondiep )ilI, waarin volgens Smulders sociaal en economischzwakke
gezinnen door elkaar woonden, was minimaal.ra Een enkele keer werd er gebakkeleid oveÍ een gefu dat Hazewinkel meer op zijn plaats vond op het Houtplein,
omdat daar meer controle was. Ondiep )flI kreeg overigensin de jaren dertig de
bijnaan TWeedeof Nieuwe Hooipoort, na de afbraak n Ly3y'van de Hooipoort in
tWïk C, al in de vorige eeurv een beruchte concentratie van krotrroningen. Het
gesloten karakter van dezn vollsbuurt van kleine handelareq losse arbeiders en
sjouwers onderging een abrupte verandering door-de sloop van vele (krot)woningen voor een verkeersweg dwars door de wijk.D Een aanzienlijk deel van de
'gemeentelijke
weggesaneerdetWrjk C'ers krram terecht in de betonwijk of in de
coottólewoningen bij de Vecht'16 (Ondiep )gI), waarna de bijnaam geboren was.
tmjk C zelÍ hvam de slag nooit te boven en raakte in verval.rt
Bij haar eerste lustrum meldde de Stichting Volkswoningen in het
Utechtsch hov. en Sted Dagblad (5-1-1930), dat sinds de start 50 gezinnen
waren vertrokken:l8
in 29 gorallen kon met wijmoedighcid tot toelating in een nomalc woning worden geadviseerd'
in 5 goaallen was dit twijfelachtig tcÍwijl in 16 gevatlcn dc pÍocf ats nict gcslaagd moct woÍdenbeschouvd.

Vanaf eind jaren twintig; toen de \vsningpood afnam, tot midden jaren dertig was
de leegstand hoog (in iln1-L932 waren slechts 49 woningen bezet). Een drukmiddel om greep op gezinnen te krijgen was de Stichting hiermee ontvallen. Ook
$/as er een groot aantal mutaties (in 1934 niet nrinder dan 53). Het bestuur vermoedde hierin een taaie rest vranzm'erfruchten verzuchtte:
Hct is vaak ecn komen en gaan, waardoor constructicrreaócid c,oÍdt belcmmcrd. (aarvenlag
1933,3)

In de periode L925-L*36verbleef circa ffiVo van de gezinnen korter dan.trree jaar
op een en hetzelfde adres; ruim een kwart zelfs nog geen half jaar.rv Omdat
gezinnen bego jaren dertig gemakkelijk hun biezen konden pakkeq had de verhefEngsarbeidweinig kans van slagen.
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Een aÍrrflkend leeÍpatroon: een vetgel[klng met Ondlep
De nieuwe arbeiderswijk Ondiep droeg in de jaren dettig reeds de nodige slrcren
van een gezinspatroon, dat men gewoonlijk als burgerlijk typeert het leven
speelde 4ch grotendeels binnenshuis af en de onderlinge contacten s/aren oppervlakkig.4 In dezn sterke gerichtheid op het gefu verbleekten partijpolitieke
verschillen tussen beter gesitueerde arbeiders, wier manier van wonen, werken en
leven globaal overeenhn'an. [n sociaal-democratischekring hechtte men niet minder waardo aan netheid cn fatsoen dan in christelijke kring.
Ondiep )CI kende een van de rest van de wijk afuijkend leeSatroon, waarover omwonende 'ncttere' wijkgenoten zich laatdunkend uitlieten. Daar zetten
weggesaneerdeWijk-9ers een traditie van levendig straatleven en intensiEf onderliag contact voort. Ecn bewoner wiens ouders n LyY naar de TVeede Hooipoort verhuisdenen die et zelf.metzijn gefublecf wonen,vertelt:
De mensen uit lltijk C, dic wcrdcn ook hicdn gedound sant dc huizen mocsten gesloopt uordcn. Mn stijftcltistjc hccft ooh in lltijk C gcstaan, dc cóte Hooipoort Jq *c hebbcn zclf
vrocgeÍ oolc mct zrn vicrpn in ccl bcdstcc gsslapcn hoor. IL ton uit een groot gedn, we zijn
op stÍaat gtootgpbncht, we warÊn miaig tbuir natuurlijb IL zat hier in dc Framboctraat, zat
ik ook mct ?n vijfticncn. lVij lccfdcn buiten hè. Tafcl buiten, ccn praatjc buitcn, &aartcn"
icdcr dcc, wn allcs buitcn. (bcn'oncr Ondic,p)OI, ranaf 199{)

Ook bijna 40Vovan de bewonersvan het complex Kerhnreghad ooit in Ivijk C gewoond. Trials in hoofdstuk 7 zal blijken, treffen we dit afinijkende leefoatroon
ook daar aan Het onderling contact, waarin lief en leed dat wil zagela vooral
armoede, met elkaar werden gedeeld was door de situering ran de woningen rond
een plein vermoede$k nog intonsiever dan in Ondiep XII. De pleinvorm mitigeert
het beeld van een 'panopticum' dat de opzichterswoning oproept: een centralc
gevangenistorenvan waaruit de gezinnen voortdurend kunnen worden bespied.'r
Er zaten immsls geen schotten tusson de 'gezinscellen':bewoners konden wijelijk
op het plein met elkaar verkeren en in- en uitlopen 7n zaten bepaald niet opgezoals de nette arbeidersvan Ondiep.
sloten in hun eengezinswoningen,
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Het soclaalzlekegezln

Ir de tweede helft vran de jaren twintig raakten allerlei maatschappelijke en
psychischeafuijkingen verknoopt met het fenomeen ontoelaatbaarheid.Niet alleen
gemeentelijke huisvestinginstanties hadden te stellen met bewoners die overlast
bezorgden, ook de armenzorg had klanten bij wie materiële hulp in een bodemloze put verdween. Voor reóters en psyóiaters waren de psychopaten een probleem, terwijl de kinderbescherming de vinger legde op ernstige kinderverwaarlozing. Het begrip onmaatschappelijk gefu raakte in zm'angals overkoepelende
aanduiding voor gezinnen waaÍmee uiteenlopende hulpverleningsinstantiesvan
doen hadden. Bij die gezinnen krvam niet slechs één aspect maar de gehele le'veronmaatschappelijkt', dat wil
venswijze onder kritiek te staan. nj werden
?rlgeÍr dat bepaalde levenspatronenhet doelwit werden van (her)opvoedende interventies. Theoretici gingen naarstig op zoek naar de gemeenschappelijkaard
van zulke gezinnen, die in ieder geval met elkander gemeen hadden dat ze met
divsrse instanties in botsing kwamen.
In dit hoofdstuk schets ik de opkomst midden jaren dettrg van de sociaalpsychiatrisóe probleemfigruatie van het sociaal zieke geáry die tot begin jaren
vijftig dominant bleef. Contraal stond hierin de (psychische)onvolwaardigheid als
gevolg waarvan gezinnen maatschappelijk disfunctioneerden.DezÊ probleemfiguratie kreeg een krachtige bestuurlijk-politieke imputs door de in de ï\n'eede lVereldoorlog ontstane gezinsoorden. Hoogtepunt was een wetsvoorstel voor de ondertoezichtste[ing van gezinnen in 1951. Toen diende zich reeds een nieuwe,
sociologische probleemfigrratie aan: die van het maatsóappelijk onaangepaste
gefu. Niet langer ging het daar om onvolwaardigcn maar om een bredere groep
van onaangepasten.ft richt me thans op het theoretische niveau en de landelijke
politiek; de Utrechtse (beleids)praktijk voor dezn periode komt in hoofdstuk 6
aan de orde.

Psychopatle en onmaatschappelflkheld
'Ondor de ontoelaatbaron schuilen vele psychisó mindslqtxardigen', aldus Delhez
it L928.r De typering minderwaardigheid kreeg laogs twee kanten een psychologisch-psychiatrische inwlling: lang$ de kant van het intellect met het begrip
zn'atzinnigheid en langs die van het tempernment en driftleven met het begrtp
psychopatie.
In de jaren tgt1.-t928 kreeg na jarenlange discussies,de Psychopatenwet
haar besl4g.z Do term psychopaat genoot in het interbellum bï psy.hiatrisch ge-
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oriënteerde (her)opvoeclingsdeskundigenpopulariteit. Onder die noemer plaatste
men, rijkelijk vaaggeformuleerd
iemand, die door zijn - lichte - psychischeafirijkingen ecn moeilijk clement is in de samenlevingof in het huisgczin.3

Het begrip psychopatie omvatte een allegaartje van psychischeziekten. Het was
eigenlijk geen pathologisch maar een juridisch begrip: zoals men ontoelaatbaar
werd door een woningtoewijzingsbeleid werd men psychopaatverHaard door een
juridische uitspraak, die het mogelijk maakte personen die een gevaar voor de
openbare orde werden geacht aan dwangopvoedingte onderwerpen.
Psychopatie had volgens de Utrechtse psychiater Bierens de Haan een ondergrond van onmaatschappelijkheid omdat erin een botsing besloten lag met het
maatschappelijke.Tot de niet-criminele, aanstootgevende,psychopaat of krankzinoig te verklaren, hulpbehoevendepsychischinvaliden rekende hij i" Lg?52
de prutituées, de ranlaafden, de nagebondeerders,de verÍlwisterq de hun kinderen rrcrwaarloozcnden, de ontoelaatbaren,dc in hct gezin moeilijkcn, de homoscxucclenj

De ontoelaatbaren, die deels samenvielenmet gezinnen die hun kinderen verwaarloosdeq waren volgens Bierens de Haan de 'allermodernste groep' uit het rijtje.
Hij legde de oorzaak niet bij zedelijke defecten (onwil of ondeugd) maar btj psychische invaliditeit (onvermogen), en zocht de oplossing in een juridisó afgedwongen paEonaatschap:'leidi"& leidi'& leiding: gericht op karaktervorming. Bij
ernstige degeneratiemoestenkinderen uit huis worden geplaatst.
De meesten waren indertijd niet gelukkig met zo'n ruime toepassingvan het
begrip psychopatie,omdat het (her)opvoedingsoptimismewerd ondermijnd door
een bijna negentiende-eeuwsaandoend naturalistisch idee van voortschrijdende,
hereditaire degeneratie.SVolgens Klootsema, directeur van het Rijksopvoedïi''gsgesticht De Kruisberg te Doetinchem, lagen er weinig bemoediging en therapie in
het etiket besloten.o Pubers die over de schreef gingen, kregen te vlug een psychopatische constitutie toegemeten, en de Sturm und Drang van de puberteit
werd meermaals verward met psychopatie, zodat een au fond niet abnormaal
groeiproces voor ziekte werd aangeàen Reeds in LN had Klootsema een schets
gegevenvan een pedagogischepathologie, waaryoor hij een indeling ontwikkelde
lanS de as erfelijkheid(opvoedings)milieu. Tegenover de niet voor opvosding en
onderwijs vatbare, erfelijk belaste idioot stelde hij het door opvoedingsfouten
verwaarloosde kind; tussen dezn twee situeerde hij het misdadige kind. Preventie
richtte zich op het kind-in-gevaar: het verwaarloosde kind dat gevaar liep een
gevaarlijk (misdadig) kind te worden. Het geheel overkoepeldehij met het begrip
het misdeeldekind.
Een analoge driedeling werd op een congresvan de NederlandseVereenigng
voor Geestelijke Volksgezondheid in Ly33gehanteer4 nu echter overkoepeld door
het begrip het onmaatschappelijkekind. Drie bijdragen behandelden respectievelijk het zwakzinnige kind (eugenetisch beschouwd), het misdadige kind en het
(gezonde) onmaatschappelijke (verwaarloosde) Hnd.E De arts Sanders stelde als
therapie voor, om naar Deens voorbeeld ma""elijke en wouwelijke zwakzinnigen
gescheiden af te zonderen op enkele eilanden en slechts naar hun woonplaats te
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laten terugkeren, als ài zlrch lieten steriliseren. Tegenover "ijo eugenetische
visie stond de visie van de katholieke psychiater Riimke, die de oorzaak van onmaatschappelijl'heid bij kinderen zocht in belastende invloedon ran het opvoedingsmilieu. Grewel (socialist en later hoogleraar orthopedagogiek) wees op de
doorwerking van slechte econo-ische omstandighedenop de opvoedingsverwaarlo-ing vên criminele kinderen.
De aanduiding het onmaatschappelijkekind werd overigens nauwelijks gehanteerd, meestal sprak men over misdadige en verwaarloosde kinderen. In die
tijd deden ook, in het voetspoor van Aichhorn 9 psychoanalytischeinterpretaties
van de stoornissen brj dergelijke kinderen opgang. Daarin verscheenhet kind als
asociaal-in-mininfuurverm: gericht op directe driftbewedigrg diende het zich te
binden aan goede, volwassenidentificatie-objecten en te komen tot driftbeheersing on gemeenschapszinHet misdadige kind was volgens psychiater Carp een in
zijn ontrrikksling geremd kind dat overeenkomstenvertoonde met het zeer jonge,
van nature asociale kind. Hij legde de oorzaak bï opvoedingsverwaarlozingof
juist een 'slappe, verweekelijkte en overbezorgdeopvoedingl.ruDe psychoanalyse
bood tegenwicht aan analysesin termen van erfelijkheid door 'verkeerde neigingen' van kindslsn te relateren aan onverwerkte ervaringen uit de vroege kindertij6.tt
Vond het begrip onmaatschappelijkekind geen ingan& dit gebeurde wel met
de uitdrukking onmaatschappelijke geán, die voor het eerst figureert in een
tekst uit t925.12 Ook op gezinsniveauspeelde de tegenstelling tussen erfelijkheid
9n miligg.

Vervalpsychose en het deÍeste klemplasma
In de jaren twintig en dertig schoven eugenetici onder de erfelijke aanleg niet
alleen veel lichamelijke eigenschappenen ziekteq maar ook begaafdheid, zvtakzinnigheid, alcoholisme, karakter, tot aan iemands asociale of antisociale (misdadige) inslslling toe.13Het ziektebegrip $'as zo ruim, dat daaronder vele sociaal
-Ldet*aardigen
vielen. Weliswaar bestond er in brede kringl4 beh',gstelling
voor dergelijke probleemstellingen (vooral in de jaren dertig), maar de eugenetische beweging in Nederlan4 waarin artsen domineerdeq was klein. tngrijpende
maatregelen $raren volgens hen gebodeq wilde niet de gehele cultuur beanijken
onder de druk van een groeiend aantal 'minus-varianten', die door toegenomen
medische en sociale zorg in leven blijven en zich sneller voortplanten dan normaleq bij wie juist een geboortedaling optrad. Huwelijksverboden en sterilisatie,
uitschakeling van het 'defecte kiemplasma', stelden eugenetici als maatregelen
voor, om een halt toe te roepen aan generaties lagg doorgegeven erfelijke afwijkingen van 'debilitischen of psychopatischen'aard.D Een (school)arts als Herderschêe opperde, evenals voornoemde Sanders, segregatievan zwakzinnigen in
' arbeiderstólbnies-voor-het-geheele-leven'.
16
'Armenzorg is paedagogiek',l7zo luidde hq! devies van Muller-Lulofs. Eugenetici gogeo mét hun 'eugenische pessimis-"rl8 in tegen het pedagogisch optimisme dat in Nederland niet alleen de armenzorg doordrenkte, maar ook de on-

derwijsdeer, kinderbescherming, gezondheidszorg en criminaliteitsbestrijding. In
Nederland bleef 'barmhartigheid voor het zwakke'le voorop staan en krran het
door de terugboudendheid van confessionelenniet tot eugenetisóe wetgeving
zoalsin Duitsland.
Felle tegenstand ondervonden eugenetici ook van sociaal-demosraten die
maatschappelijke oorzaken vooropstelden, zoals Grewel. Tot hen behoorde Querido, psychiater bij de ccacD van Amsterdam, die in 1933 het eerste sociaal-psychiatrische onderzoek verrichtte naar asociale gezinnen in Zeeburgerdorp.m De
meeste gezinnen waÍen kinderrijk; veel ouders, van wie een hnrart in gestichten
was opgegroeid, lsn'amenzelf weer uit grote, vaak onvolledige gezinnen. Ook een
hpart van hun kinderen boven L4 jaat was uit huis geplaatst. Het gros \ilas ongeschoold (straatventer, los werkman) en/of genoot onderstand. Personen die met
justitie in aanraking waren geweest hadden meestal diefstalletjes op hun kerfstok.
In zijn analyse splitste Querido de met de 'hatelijke naam'van ontoelaatbare gezinnen aangeduide bevolking in drie groepen, naargelang de oorzaken en
dientengevolge de reclasseri4gsperspectievenverschilden. De eerste goep, voorwaardclíjk-maatschappelijlccn,
w6 door oorzaken buiten haar invloed (gezondhei4
werkeloosheid) ontworteld cn zou onder normale maatschappelijkeomstandigheden
niet onmaatschappelijk zijn. Bij de tweede goep, voowaailclijkonntaatschappelijlccn, speelde naast oqgunstige eÍerne omstandigheden geestelijke afirijkingen
een rol. Zj behoefden hulp, steun en toezicht van derden om te lcunnenfunctioneren. De derde groep, onvoowaafielíjk-onmaatschappelijlccn,w6 geestelijk en
lichamelijk gedegenereerd en kon àch z.elfsonder optimale omstandighedenniet
handhaven.
Bij een tiental van de honderd onderzochte ouders vond hij zware geestelijke stoornissen. Het gros van de groep was behept met lichte geestelijke afuijkingen als achterlijkheid en psychopatie.Achterlijkheid openbaarde àch:21
in een volslagen gcbrek aan interesse buiten dc engptenbelangenkring in cen onvermogen om
ook maar koten tijd voonrit tc denken; in groote hulpeloosheid tcn opzichte van iederc,
eenigszins nrccmdc situatie; in zorgcloosheid cn gcbrck aan veÍantwoordclijkheidsgooel; in
zelfingenomenheid,licht geraalÍe eigenwijsheid,in het slaafsrmlgenvao een ingeslcpensleur.

Onder de term psychopatievatte men volgensQuerido
cen aantal uitingen cn gedragingen samen, dic hct individu in botsing brcngen mct dc maatscnapptj. Eensdeelszijn het motorische ontladingcn, plotselinge gen'clddadcn,ruuáeden, wt€edhcdcn, uitingcn nan vcrniclzucht. Aan dc anderc kant zijn hct teekcncn van ecn labiel go,oclslerren,woede- en huilbuien, redeloozc nrzies. Sommigengedragenzich quenrlecrend of plovoceercnd tegcnorer overheidslichamen,andercn bnrtaliseeren hun gezin.

De vage diagnose achterlijkheid en psychopatie rustte volgens Querido niet op
een stevig psychiatrischfundament, maar leek eerder daardoor ingegeven,
dat dc handelingcn ran dczc mcnscbenons nrccmd, Eomsbizar roorkomcn cn dat wij deze dan
trachtcn te vcrklarcn door het aanncmcn\ran ccn gecstclijke stoornis.Z
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In het rapport Honk de laitiek door van Flipse (opvolger F" Stppto tk {*.Utj
teur van de Amsterdamse Gemeentelijke wóningdienst), die zijn twijfels Ea
van
invloed
de complematige aanpalq genen de geringe doorstroming; sleóte
g"rt"""i op elkiar, grot" ieJgptand en Éoge kosten.6 De Amsterdamse resultaten
waren niet bemoadiiend: van-de T3t gednnen die in de jaren- L926L94L vertrokZnebwgetdory
keq werden er 20d beschouwd als met succes geledÁwrd!
*- q"
werd n Lg44op last van de Duitse bezetter afgebroken en Asterdorp werd
weinig
was
oorlog herbouwd en voor normale bewoning beitemd.' Ook Den Haag
kampen
succesvol met zijn controlewoningen die met anlke leegstan{ hadden te
te
dat de gemeentá n :ty35 besloot de huizen onder normaal gemeentebeheer
brengenlDe eersteHaswoningen buiten de muur kregen een normale bestemming
bede tweedeklas wilde men beÉouden voor asociale gezinnen en de derdeklas
stemmenvoor ouden van dagen.a

In de jaren dertig bleven maatregelen beperlÍ tot incidentele en plaatselijke
initiatieven op huisvestingsgebied.Onmaatschappetijkheid was volgens het genoemde enquêterapport veel mê& dan een woningrnaagstuk.Daarom riep het op
tot een breed offensief van 'sociaal-psychopathologische'hulpverlening door
maatschappelijkwerk, geestelijkeverznrgSng,
politie, huisvest'"g en onderwijs. Na
de TVeede Wereldoorlogwas de trjd njp om dezeoproep met succeste herhalên.
Een sociaal experiment
De laatste oorlog heeft het probleem der onmaatschappelijkheid
in sterke mate geaccentueetd.
Maar daarnaast heeft hij ook gewerkt bij wijze van sociaal e4periment op grote schaal; een
operimenq dat veólijdende perspectieven heeft geopend voor de heroprroedingvan a-sociale
gezinnen.29

Aldus de criminoloog H. van Rooy o.F.M.n L947.Het sociale e4perimentwaarop
hij doelde, waren de gezinskampen die eind L942 ontstonden als opvang ooot
geëvacueerdegezinnen uit de randstad, die wegens hun asociale inslag niet bij
andere gezinnen konden worden ingekwartierd en waarvoor een veertigtal leegstaande werkverschaffingska-penmet L2 tot 40 wottilgen werden benut, oooà
in het noordoosten des land (Drenthe en Overijssel).mOp deze toevallige wijze
raakte de rijksoverheidbetrokkenbij de 'zorgvoor asocialegezinnen,.
Enthousiast had de tweede opzichter van het Houtplein, Linschoten, van zijn
bezoek op L{3-L944 aan enkele Drentse gezinskampenbericht. In die provincie
$,aren zes gezinskampeqnaast een kamp voor alleen mannen en diverse tehuizen
voor al dan niet debiele kinderen, meisjes en prostituées. De kampen beschikten
over een centrale keuken en een kantine waar cursussenwerden gegeven. De
kamps6rmmandant(de voormaligeleider van het woegere werkverschaffingskamp)
werd bijgestaan door een maatschappelijkwerkster, een kok en een kantinebËheerder:
Mocht men in een l(amp zelfs nog a-sociale neigingen toonen, dan wordt het gezin eenrroudig
uit ellcaar genomen. De man naar een werkkamp, de rrrouw eveneensen de kinderen naar \rooÍ
hen bestaande internaten. De Marechausseeverzorgt een en ander - men heeft niets in te
brengen.

In de volkomenisolatie lag volgensLinschotende grote kracht der opvoeding:
Naar onze meening ligt hier het wcrk nan de toekomst! Uit enraring weten we, dat de stad een
slechte invloed heeft op de a-socialen.De stad toch geeft aanleidingtot het uitbroeien van allerlei complotten, zooq/elop crimineel als op se:rueelgebied.De Drentsche heide.geeftde zoozeeÍ gewenschteafzondering.

Rrjk en gemeenten moesten volgens hem na de oorlog eendrachtig een groots
plan ontwikkelen om ds 'hindsrlijke bevolking' naar kampen X tJ voet"o. De
nawante parallel met Duitse concentratiekampenzag Linschoten - hij was niet de
enige - over het hoofd.
Na de bewijding stroomden de kampen leeg en stortte het werk 'als een
kaartenhuisjein elkaar',3l tot leedwezÊr-yaÍrautoriteiten als A.U. Diemers, Com58

mandant Evacuatie Kampen in Drenthe. Het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers van fusf ministerie van Binnenlandse Zaken trachtte de kampen in
bedrijf te houden door er lukraak dakloze gezinnen naar toe te shtren. In juli
1945 lukte het Rotterdam met een evacuatiebeveltientallen gezinnen die men
bijeengedreven had in het Emigrantenhotel van de Holland-Amerika-Lijn, onder
strenge geleide van zestig motoragenten met stenguns, op transport te stellen
naar rijksevacuatiekanpen op de Drentse heide. Toch waren deznhuisvestingsprobleemgevallenstrikt genomengeen oorlogsslachtoffers.
Nog dezelfde maand hielden deskundigenin Markelo een conferentie om zich
'noodkreet' om weffelijke maatregete beraden op de situatie. Centraal stond de
len waarmee men gezinnen kon dwingen in de kampen te blijven. Spoedig \ilas er
een uitgebreide lobby op touw gezet.Nadat de Nationale Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid van het ministerie van Sociale Taken het verzoek had
gekregen de herziening vên de Iftankzinnigenwet van 1884 in studie te nemen,
werd er een afzonderlijke studiecommissievoor het waagstuk.van de onmaatschappelijken in het leven geroepen onder leiding van Querido.32Na een bezoek
ysl minister Beel van Binnenlandse Zaken aan de kampen bracht ds sommissis ep
àjn vewnek begin L946 aan hem verslag uit. Binnenlandse Z.aken stelde vervolgens een interdepartementale commissieirq die opperde een noodwetje te makeq
beperkt tot de evacuésin de kampen.
Op een tweede conferentie in Hoogeveen (zomer L946) met afgevaardigden
van kerkelijke inslsllingen en ds minisferies van Binnenlandse Zaken en Justitie,
werd gestudeerd op de geestelijke en culturele verzorg1agvan onmaatschappelijke
gezinnen in de kampen. Er werd een commissie samengesteldonder lsiding van
mr. W.H. Ariëns, voorzitter van het Katholiek Verbond voor Kinderbescherming.
Dez.e commissie verbond zich met die van Querido en ontwierp eind 1946 een
schetsvoor een wettelijke regelingvoor de ondertoezisllsrcllingvan gezinnen.
De lobby had resultaat. In de troonrede van 1947 kondigde de regering een
wetsontwerp aan 'tot instelling van een overheidstoezicht op bepaalde g:tdnnen,
wier onmaatschappelijk gedrag een gevaaÍ oplevert voor de samenlevingl." Begn
1948 stelde ds minister van Justitie een staatscommissiein, onder vootzitterschap
van rnr. rW.H. Eijssen,raadsadviseurvan het ministerie, met als taak:
het ontwerpen van regelen rran burger$k recht, ten einde, in het bijzonder met het oog op de
prerrcntierrcbestrijding rran de criminaliteit, de mogelijtheid te opetren gezinnen onder toezicht
te stellcn, die zedclijk cn maatschappclijkveÍworden zijn en aangewczenzijn op Ovcrhcidssteun
of op maatschappclijkontoelaatbate blonnen nan inkomsten.34

In deze brede commissie van 22 leden zaten naast Querido, Ariëns, Diemers en
Van Rooy enkele ambtenarenvan Binnenlandseen Sociale Taken en Justitie, vertegenwooldigers uit de kinderbescherming reclassering jeugdzorg kerkelijke inglsllingeÍ\ geestelijke volksgezondheid, maatschappelijk werk, juristen en burgemeesters. Eendrachtige samenwerking tussen overheid en particulier initiatief,
zoals al in de oorlog door de opzichter van het Houtpleintepleit, diende de basis
te zijn voor een'gecoórdineerdeen centraalgeleideaanval'.s
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Deorkestrutlevande moreleverontrusilng:hetgevaarlflke
gezln
Na de TWeedeWereldoorlog krram de nadruk te ligen op het besmettelijke karakter van de als sociale ziekfe aangeduide onmaátschappelijkheid.De íerontruting over het zeddk verval van de bevolking door dè boriog steeg tot grote
hoogte. Deskundigen in de volksgezondheidzaudén'morele paniek;:
Dc fundamcnten waaÍq[t wij steunen, zijn losgcslagcncn vcrza*t. Hct gczin is rrcórckcn en uit
elkaar genrlÍ, de school is buitcn functie gesteld, de aóeid is ontredderd, de omgangwomen
zijn rrcmrud, de molaal qr ontstellcnde wijze gezakt,dc misdaad hecft orrcral de kop qpgestoken en toont openlijk, zondcr schrco!1, het schaamtelszegelaat. tr(oÍom, hct gecstclijk tcvcn in
ons dierbaarvaderland is ernstigzick ff

Deze bekommernis o1o de geestetijkevolksgezondheidleidde tot een gestagegroei
van nog geen 10 medisch-opvoedhndige bureaus bij de bewijding tot SCéi"á
;aren vijftig; het aantal bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkh"áeo nam tedlfdgrtijd spectaculair toe, van 2 tot 31.37De vooáeningen waarrnoe asociale gezinnen te maken laegeq reikten echter veel verder. Want als het zedelijk g"tïte van normale gezinnen door de oorlog al onder druk was gekom"o, [o" di"p
waren' zo vroegenverontrusten zich af, asociategezinnendan niet gezonken!
Het onmaatschappelijke gefu werd opgevoerd als schrikbeeld niet alleen
voor de directe buren ("oals woeger de ontoelaatbaren) maar voor het hele Nederlandse volk van dezn wassendestroom gezinnen zou een intense bedreiging
v99t het geestelijk welzijn van ons volk uitgaan.s Dat het gezonde g""i" aè
pijler van de saTenleving was, \ilas een evidentie die geen toeÍchting blhoefde.
M9o sprak in epidemiologische termen over uiterst schadetijke en besmettelijke
infectiehaarden van moreel verv4 waartegen de (oog) giznade gemeenschap
moest worden beveiligd door dezekankergemellen uit de maats.h"ppï te lichten.
Dezn bodemloze put, die enorrne gemeelschapskapitalenopslorpte mieen obses,
'Gézinsherstel b;engtVolksherste!,, zn
19 zij" geworden voor hulpverleners.3e
luidde de leus van Nederlands Volksherstel ats oplossing voot het sociaal alarm
dat vooral in het roonrse aniden des lands werd gest4gen.Voor onmaatschappeliike gezinnen \r'aÍi een 'cenFaat geleid wederaanpassingsslasteemfionontbeertiit.
Onmaatschappelijkheidsbestrijdingwerd gepÍopageerdals 'éen belangrijk onderdóel
oT d" grootse herstelwerkzaamhedenbij de wederopbouw van orrzu m zeer geteisterde samenlevinglÍl
Hoewel over de oorzaken van onmaatschappelijkheidverschillend werd gedacht, was men eenstemmig over het uiterlijke béeH van annoede, vennriling-en
verwaarlozing val "o'o gefu. Teksten uit die tijd schetsen een klegrrijk bield
van tret,$Pe g?ri^ dat het doelwit was en waarvan de omvang op 10.000 werd
geschat.azIk kies een citaat uit het rapport Querido-Ariëns, *àrtio het onmaatschappelijke gezin verschijnt als antipode van het gezonde gezin dat door orde
en regelmaat bijcen werd gehouden:
Hct bccld, dat het onmaatschal4rlijkc gczin oplcrart is in allc goaallcn hcectfde; huisraad
ontbrcekt of is kapot; dc slaapgelcgenhcidhoogpt onroldocodc, dc dckking bcsaat uit lompcn.
Panncn en borden zijn er slechts wcinige, gcbroken cn wi$ elk lcrrcnd wÊzen dat zorg rrcrcischn blocmen, Plantcn, ccn huisdicr, ontbrcckt of rrcrkecrt in hct laastc stadium van tcr-
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waarloozing. Er zijn gecn boekcn, geen klok of kalender of andere dingen rran rcgel en orde.
Naaigerei, pen en papier ontbreken.
Er zijn gccn \raste plEatsên om iets qp tc bcrgcn, alle bczittingen zijn sPoodig bedonrcn of
rrcrdurcncn,daar niets vcrzoryd wordt.
Er wordt geen poFng gedaan te qnrcn of voonrit te denken. Er uordt geen Pogng gedaan dc
kindercn op tevocden.
Dc kinderen hcbben geen maniclcn; gecn cnkcl idcc nan hygiëne of zindclijtfieid wordt hun
bijgebracht; cr is gecn ggegeld schoolbezoek,overvoortgezet onden'ijswordt nict gedacht.
Er bcstaat gecn nciging om icts gezamcnlijk te docn; cr wotdt gecn Pogng gedaan clkaar te
helpcn bij huisclijkc takcn, of om samen cen qpel tc doen. Niets geleurt oP gpzatte tijden:
opctaan,cten, naar bcd gaangeschiedtindividueel, naar het ieder inrnftj3

De kritiek richtte zich op de parasitaire levenshouding4 van dergelijke gezinnen,
die zich op economisch vlak uitte in slmptomen als arbeidsschuwheiden ontoelaatbare bionnen van inkomsten (zwarte handel, prostitutie, bonnenzwendel).Ook
economisch marginale bestaanswijzenals sjouwer, loopknecht, orgeldraaier, voddenraper werden onder \ruur genomen. In het }jrelmg daarvan stond de hele leo"**i;"" tcr discussie,van clra:ik-i*bruik tot aan'seruJeb depravatie'.4s
'dat in zijn dagelijksch bestaan in ernstige mate niet
Een dergelijk gezin,
'tekort aan samenlevingsvoldoet aan eischen van samenleving:en waaÍvan een
rhythme' de interne gezinsband en binding met de buitenwereld ondermijnde,
hsetto 'als eenheid zrel{.6 Ervan uitgaande dat een gezonde geest in een gozond
huisgezin huist, waarin alles een plaats heeft, en orde el regelnaaf vaste tijden
{/
van eteo en slapen, werk en wije tij4 het leven scanderen trok men de gevolgtrekking dat gezinnen die er afinijkende leefregels op nahielden als object
u* be-oeienis moesten worden beschouwd. De registratie van onaangepastheid
werd nog rrrijwel volledig overgecodeerddoor het - uit het interbellum stammende - psychiatrische register van geestelijke onvolwaardigbei4 ongeacht de waag
of van geestesziektensprakewas.
fo net verklaringsschemadomineerde, evenalsvoor de oorlog de tegenstelling exogeen (sociale omstandigheden) - endogeen (aanleg), al was het eugenetisóf taalgebruik rnijwel in onbruik geraakt.s Dezr- tweedcling coresPondeelde
met de mate van onmaatschappelijkheid: bij sociaal zwakke gezinnen werden
maatschappelijke misstandenin de verklaring betrokken (werkeloosheid armoede,
oorlog wó"i"gnood), bij zwaaÍdere gevallen van onmaatschappelijkheid werdcr
biologische en psychische onvolwaardigheid als hoofdschuldigen aangewezen.*'
lVat voorheen als oorzaken van ontoelaatbaarheidwerd aangemerkt (huurschuld,
vernriling, burenoverlast), werd thans beschouwdals slmptomen van dieperliggeode oorzaken. Het aantal gezinnen waarin slechte woningtoestandenen pauperisme
ten grondslag l4gen aan onmaatschappelijkheidachtte men gering in vergelijking
met gezinnen waar geestelijke minderwaardigheid en morele ongezondheid een
'opheffende armenbeslisiende rol speelden.s Bij sociaal zwakke gezinnen kon
zoÍg (maatschappelijke mrg) uitkomst bieden, maar bij onmaatschappelijkegezinnen schoten materiële h,rlp, raad en voorlichting hun doel voorbij, geàen de psychischeverankering van de problemen waarin dezngezinnenverkeerden.
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Gezlnsoorden a Is gemeenschapstheraple en wettelfike dwang
In de praktijk gog de aandacht niet uit naar de verbetering van de sociale omstandigheden van sociaal zn'akke gezinnen,maar naar de onvervalst onmaatschappelijken. Querido betitelde hen als biologisch onvolwaardige ongemeenschappelijken die een gemeenschapstherapiemoesten ondergaanin geïsoleerde,kunsmatige
gemeenschappen.Daarin kon het gefu geleerd worden te arbeiden, zich sociaal
aan te paÍisen:
hier moet orde, zindelijkheid, saamhmrigheid en verantwoordclijkheidsgaroel, de rrrcugde \ran
pcrsoonlijke pÍaestaties, penoonlijk bezit en van de onderlinge rclatics worden hcnonden of
opgewett.sl

Model voor zo'n therapeutische inrichting stonden de gezinskampeq waar ideatiter een totaal hulpverleningspakket kon worden georganiseerd op alle levensdomeinen: woningveruorySng,kledi"gn voeding, hygiëne, zuigelingenzorg, opvoedi'g,
arbeid jeugdwerk en cultureel werk voor volwassenen.
In hun historische vonn beantwoordden de kampen niet aan dit ideaal; men
vond het eigentijk voor gezinsbewoningongeschikte 'gruweloorden'.s2 Het voorstel in L947 om het ku-p Westerbork niet alleen voor politieke delinquenten
maaÍ, gescheiden door pril*eldraad, ook voor asocialen te bestemmen,getuigde
evenmin van politiek of sociaal-pedagogischinziót.53 Maar de grondidee van
isolatie, observatie en heropvoedi"g vàn gezinnen in opvoedingskampen(en eventueel strafkampen) vond brede iaglsmÍning. In plaats van de verschijnselen met
lapmiddelen te bestrijden konden daar de wortels worden aangepakt en gehele
gezinnen 'gecureerd'. Slechts enkele burgemeestersvan dorpen in de buurt van
de gezinskampen, die het irriteerde dat dezn uitrn'asder ovacuatie als steen der
wijzen werd geaen, bode_gtegenspelÍ Drenthe z.ry ^ch opgezadeld met het
'schuim der grote steden'D en riep om een radicaler isolering van dezn maatschappelijk zieke gezinnen, teneinde de eigen plattelandsbsyolldng tegen besmetting te beschermen.56
Vanaf 1948 werden de kampen ondergebrachtbij de nieuwe Rijlsdienst voor
Maatschappelijke hrg van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en werden ze
omgedoopt tot Gezinsoorden voor Maatschappelijk OnaangepasteGezinnen. Als
gezinsoorden verwierven zs de status van proefobject bij een nieuwe aanpak van
de bestrijding van onmaatschappelijkheid. Hun aantal slonk evenwel tot 11 gezi'soorden (156 geànnen) en 5 internaten (136 pupillen) ig 1951,deels door leegloop, deels omdat ze ongeschiktwaren voor het experiment.)/
Wilden de gezinsoorden kans van slagen hebbeq dan was wettdke dwang
onontbeerlijk. Daar had niemand moeite meq omdat de wijheid werd venvorpen
om lceg tc loopn cn tc lnrasitecrcn ql andcrcn als men wcrten kan, dc vrijhcid om door
onrcinheid cn luihcid tich zclt cn anderen tc schadcn,dc rnijhcid zich zclf door zijn gcdrag tc
stellen buiten dc geordcnde maatscnappij.S

Het instrumentarium van de 13anlr-innigenwot, Psychopatenwef strafivet en Kinderwetten bood te ysinig aangrijpingspunten. Tennijl de criminele, antisociale
gezinnen in het juridische vangnet terechtkrn'amen,vormden de asociale gezinnen
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volgens de toonaangevendepsychiater Zuithotr, die als adviseur van het minislsrie betrokken wÍrs bij de gezjnsoordeq een soort gat in de hulpverlenersmarkt:
voor de gekkendokter waren zp nret gestoord genoeg, voor de maatschappelijk
werkster te moeilijlg voor de rechter niet crimineel of gevaarlijk genoeg voor
langdurige venrrijdering of t.b.r.-maatregel.59
Om dit hiaat te dekken rvaren de gedachtenvan de commissie-Querido uitgegaan naar een wet analoog aan die van LlD, dre de ondertoezichtstelling vsn
kinderen regelde, maar nu voor:
'dic
den meerderjarigc,
niet in staat is aan zijn maatschappelijke cn zedelijkc vcrplichtingen
ten opzichte rranzichzelf en hen, die aan hem zijn toevertroucd, te rnldoen.'@

De ondertoezichtgesteldezou de status van minderjarige krijgen en bijvoorbee!{
voor huwetjk en scheidi"g de toestemmingbehoeven van de toezichthouder.or
Dit laatste g"g katholieken te ver, maar het uiteindelijke voorstel van de
van 16-3-1951week niet veel af van dat van de co-missfxafscommissie-Eijssen
sie-Querido-Ariëns dat als uitgangspunt had gediend. De plaats van de wet in het
Burgerlijk Wetboek die de commissieEijssen voorstelde, w6 tussen de titels over
kinderrecht en curatele.62De onmaatschappelijkenkregen juridisch een onderkomen toebedachtin het tussengebiedvan kinflslsn "o fu'arrkdnnigen.
Slechts wanneer perspectief op verbetering op wijwilige basis ontbrak,
moest volgensds ssmmissie-Eijssenworden overgegaantot de gedwongen'ondertoezichtstelling van gezinnen, die maatschappelijk verworden zijn'. Die verwording uitto àch in het teren op materiële hulp of ontoelaatbare bronnen van
inkomsten" in strafbare gedragingen, kindsrvsrqi'.arlozing of vennriling. Het gevaar dat zo'n gezin voor de gemeenschapopleverde, was de rechtsgrond voor ondertoezichtstelling gedurende éénjaar (met mogelijkheid van verle"g'g) op verzoek van een centrale raad voor gezinstoezicht,en voor de benoeming door de
rechtbank van een gezinstoezichthouder.Dezn moest de vorming tot een maatschappelijk aangepastgezin bevorderen en zijn aanwijnngen moesten worden gevolgd. Ats verhefEng in het plaatselijk milieg wuchteloos bleef, kon worden
besloten tot opname en observatie in een particuliere of rijlsinrichting. Wanneer
het gezin voldoende 'gecureerd' was, moest het in de 'rtrije maatschappij' (gemeente van herkomst) worden herplaatst. De omvorming van onmaatschappelijke
tot maatschappelijke gezinnen werd geaen als een sociale taak van het (lokale)
particuliere initiatief. De overheid diende slechts op te treden als dit in gebreke
bleof.

Van onvolwaardig naar onaangepast
Ik maak de balans op van de probleemfiguratie van het sociaal zieke gezin. Na
de TWeedeWereldoorlog groeide het aantal deskundigendat zich inzette voor de
propaganda van een nieuw idee op het gebied van bestrijding van onmaatschappelijkheid. In dit orkest van deskundigen speelde de sociaal-psychiatrischedenlarijz-e,gepeÍsonificeerdin Querido, de eersteviool:
1. Het centrale doelwit was het sociaal àeke geztr\ dat (vooral in steden) als
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infectiehaard van zedelijk verval het geestelijk welzijn van het Nederlandse volk
werd geacht te bedreigen
2. De oorzaken werden naannate de slmptomen ernstiger vormen aannamer, pqychiatrisch geduid in termen van onvolwaardigbei& aóterlijkheid en psychopatie;
bij lichtere, sociaal zrvakke gezinnen werden exogenefactoren in de beschouwi4g
betrokken.
3. De doeleinden waren veelomvattend en geriót op totale wederaanpassing:de
vorming van het maatschappelijkaangepastegezin
4. Model voor de oplossiag stond het Heine, geísoleerde heropvosdingskamp op
het platteland alwaar gezinnen intensief konden worden bewerlt door deshrndigen van allerlei slag.
Met deze aanpak hoopte men meer resultaat te boeken dan tot dan toe het
geval in de Ansterdamse en Haagse complexenvoor ontoelaatbaren.Die waren te
eenzijdig opgeznt als woonpolitieke oplossing van het probleem. Maar het bouwwerk stond of viel met het wetsvoorstel voor de ondertoezichtstelling van gozinnen De top van het nieuwe ministerie van Maatschappelijk Werk (L952) reageerde
eóter behoedzaam op het wetsontwerp. Rijp beraad over het 'ethisó oirbare6
van de ingrijpendo maatregclen werd nodig geacht. Bovendien ontbrak het aan
deslnrndige krachten en particuliere organisatiesom het werk op anlke intensieve
wrjze ter hand te nemen. Tot L962 bleef men zió 6st slinkend enthousiasme
beraden. Professionele hulpverleners voelden steeds mindel voor wettelijke
dwangnaatregelen; zij oriënteerden zich op het sinds bego jaren vijftig opkomende social casewo*, dat uitging van rnijwilligbeid in het hulpverleningscontact. Daarenboven ebde de 'morele paniets in de jaren vijfug geleide$k weg. De
toenemende kritiek op de gezinsoordenondermijnde het geloof in maatschappelijke heropvoe<li'g in hnstmatige gemeenschappenop het platteland. De aandacht
verschoof naar het stedelijk milieu en naar kunstmatige concentraties voor maatschappelijk onaangepastegezinnenaldaar.
Aan deze verschuiving droegen sociologen vanaf eind jaren veertig het
nodige bij. Zii gingen zich verdienstelijk -aken als 'sociale opsporingsdienst' in
gemeenten die sptematisó inzicht wilden krijgen in het zedelijk gehalte van
hun bevolki4g. Onder hun invloed trad een verschuivingop in het begrippenapparaat, die een verbredirg van de doelgroep met zich meebrachfi men zocht niet
naar maatschappelijk onvolwaardigeo - eon term uit het register van de sociale
psychiatrie - maar naar alle mogelijke maatschappelijk onaangepastenin de onderste lsyelldngslaag. Dezn probleemfiguratie van het maatschappelijk onaangepaste gefu volgde die van het sociaal àeke gefu op. Voordat ik de nieuwe
probleemfigrratie in hoofdstuk 8 schets,pak ik de draad van de geschiedenisvan
de Stichting Volkswoningenweer op.

&

6
De expansie van de Stichting Volkswoningen

Voordat ik inga op de heropvoediagspraktijkenvan de Stichting Volkswoningen in
de periode dat de tweede opzichter de dienst uitmaakte op het Houtplein (L%71956), schets ik de uitbouw van de Stichting de vemerving van een tweetal
barakken aan de Cartesiusweg(1945-1948),de uitbreiding met een nieuw somplex
in 1948 (Anthonieplein), en de bezsttin! in hetzelfde jaar van Ondiep XlI, de in
L9?3 gebouwde
n. Met dez.ehuizen kon een heropvoedingsfmjsst
voor gezinnen worden uitgestippeld: van het laagste somplex voor antisociale
gezinnen naar het nazorgcnmplex voor econo-isch avakken, alwaar de wïe
samenlevingin zicht krram. Ieder complex moest corresponderenmet de reclasseringsfase van gezinnen. Ook in deze periode dqminssft dus op het Utrechtse
bestuurlijk-politieke niveau de probleemfiguratie van het ontoelaatbare genn.

Barukken voor antlsoclale gezinnen
Plannen tot uitbreiding van haar complexenkoesterde de Stichting Volkswoniqgen
tot aan het eind van haar bestaan. Een verzoek in 19'31om een tweede complex
ten behoeve van esslsmisch arakke gezinnen had geen gehoor gevonden,omdat
in Utrecht de leegstand was opgelopen tot 4,3Vovan de woningvoorraad, in het
bijzonder bij middenstandswoniagen.Toen de gemeentein 1941 weer het woningfront wilde betreden, overwoog ze naast normale arbeiderswoningenaanvankelijk
ook nieuwe complexen voor sociaal en economisch znakken in het ui$lsidingsplan Pijlsweerd het hoveniersgebiedwaaraan het Houtplein grensde. De plannen
vonden vanwege de oorlogssituatie geen doorgrttg en pas eind jaren veertig werd
Pijlsweerd volgebouwd met normale arbeiderswoningen.l Het 'verstoorde evenwicht' tussen het Houtplein en de omgevingwerd in 1951hersteld door de muurtjer tussen de schuren aan de kant van de Houtstraat op te trekken tot 2r5
meter.
In de oorlog werden de gemeentelijke woningopzichteressenvervangendoor
opzichters van NsB-huize, die als 'propagandist voor de nieuwe orde'2 tussen de
huurders moesten \ilonen, maar geen voet aan de grond kregen. Hot opzichtersechtpaar van het Houtplein, de secretaris en penningmeesterbleven op hun post,
terwijl het stichtingsbestuur in t942 werd vervangen door NsB-slmpathisanten.
Na de berijding keerden wijwel alle oude leden weer terug in het bestuur.
Het tn'eede opzichtersechtpaar Linschoten-Eversewas in Ly37 rrrt 9CI sollicitanten gekozen. Beiden hadden een opleiding ontvangenin het l-eget des Heils.
P. Linschoten, die reeds rn Ly25, toen hij voornan-boekbinder was, had gesollici-

teerd was Goede Tempelier geweest(drankbestrijder) en actief als gevangenisbezneker, toezichthouder, gezinsvoogd en armbezoeker. Als jeugdleider van het
l-eger gaf hij al voor zijn benoeming een mondharmonikacursusop het Houtplein
reeds vanaf 19TI
Zjn wouw, die zich op dezelfde terreinen bewoog
een naai- en handwerkcrur$$ vq)r mersjes.Hun lrger-des-Heils-uniform mochten
ze ntet aanhoudeq toenza bij de Stióting hramen.
Na de oorlog kaartte Linschoten het probleem van de toegenomenzedelijke
verwildering aan. Over de oorlog schreefhij:
Het jaar 1944 stelde ons vooÍ de moeilijkste opga\cn. De oorlog duude in al zijn hevigbeid
voofi. Gocdercn cn levcnsmiddclcn wcrdcn mct dcn dag schaamchcr.De gezinncn zaktcn hoc
langer hoe dieper af cn deze menschcn,practisch zonder moraal, gaven om niets en niemand
meeÍ. Diefstallen namen stcrk in omvang toe. Op scxuecl gebied werd de diepste diepte bercilÍ.
Manncn voorzagenin hun onderhoud door diefstal en zcrartenhandel. (aarverslag lW-1945,1)

Vooral de kolenopslagplaatsenen goederenloodsvan de Spoorwegenwerden met
een bezoek vereerd:
Na september, toen de Duitschcn dc tcrcincn bewaaktcn,ga\rensommigc vrouwen zich aan de
wachten orrcr en mochten hiervoor lrolcn meencmen. In twec gevallen brachten de Duitschers
zclfs de kolen thuis cn blcrrenmctecn ccn nachtje slapnl (jaanarslag l94É,-l!A5,1)

Het werk moest volgens I inschoten weer van de grond af worden opgebouwd.
Eerst en vooral was noodzakelijk dat negen gezinnen, die de reclassering van
anderen belemmerden, werden verwijderd. Hiervoor leken hem twee leegstaande
barakken aan de Cartesiusweg gesóike midden in de l--age Weide, een door
spoorlijnen en het Merwedekanaal omslotcn industriegebie{ achter een omrastsring van prikkeldraad en ruim honderd meter rran de openbare weg. B. en W.
peuterden de barakken, die de Duitse weermacht had gebruikt, los van het Militair Gezag, en in juli 1945 begon de verhuizing van evacués uit Tivoli en het
tw-huis, en de afroer van 'asociale gezinneq die zelfs op het Houtplein voor
hun omgeving firnest waren geworden'.3 Uit Nsg-inboedels werd huisraad in
bruiHeen verkregen.
Het bestuur besloot na korte tijd in dit 'pakhuis van de meest miserabele
menseod een reclasseringspogingte wagen en geen gepensioneerdepolitieagent
maar een maatschappelijk werksterÁvoninginspectricevan Jaffa aan te trekken:
mej. H. Ruijs, die ervaring had opgedaan in een gezinskamp.Met dezn barakken
voor antisociale gezinnen had de stad Utrecht haar eigen kampinternering voor
22 gennnen, die rn dezn 'allerprimitiefste woongelegenheid' niet meer dan één
kaner kregen. In L945waagde het beshnr een schuchterepoging om een naar de
Cartesiusweggedegradeerd gezin door te sluizen naar een gezinskamp.De minimale personele bezetting werd vemrimd met een half-time arbeidscontractante
voor het jeugdwerk. Politietoezicht voor de avonduren kreeg men niet voor elkaar.
Erg geluk*ig \pas men niet met het éénkamerspteem, aangenrld met drie
gemeenschappelijkekeukens en een enkele badkuip, maar een verbouwingsplan
voor zolderkaners liet men vaÍen. Mej. Ruijs vreesde dat deze gr-oeprran 'raddraaiers, saboteurs, debielen, vrouwon ran trrijfelaótige reputatie') hiervan een
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vollslogement of bordeel zou maken. De Stichting kon geen dure voorzieningen
aanbre4gen, omdat de Spoorwegen het terrein niet langdurig wilden verhuren.
Bovendien bleek permanentecontrole problematisch.Een toezichthoudendechtpaar
voor dit kluitje gezinnen vond men te kostbaar. In 1948 doemde een aantrekke'bu'rgêlijk alternatief op, toen de Stichting een gloednieuw complex van veertig
low-woningen' kreeg toegewezen: het Anthonieplein; daarheen dirigeerde zn de
meeste gezinnen. De Stichting gaf de Cartesiuswegterug aan de gemeonte,die de
barakken verbouwde tot tijdelijk verblijf voor e{ dakloze gezinnen. tn L957
woonden er vijf gezinnenreeds langer dan zevenju-.6

Bungalows voor asociale gezinnen: het Anthonieplein
Op verzoek van B. en W. stelden Linschoten en Ruijs in 1946 een rapport op,
waarin de suggestiewerd gedaan woningen voor onmaatschappelijkegezinnen te
bouwen op het afgelegenterrein van het woonwagenkampin de Lage Weide, zodat stadsgenotenverschoond zouden blijven van hun bedelpartijen. Geïnspireerd
door de gezinskampenopperden zij
drie kleine complcxen rran plm. 16 gezinnen, waardoor promotic naar een beter gedeelte zou
wordcn berrordcrd. Hierdoor zou een prikkel rroor de bewoners kunnen ontstaan hun huis be'
hoor$k te bewonen en onderhouden.T

Door de inzet van Ploeg bereikte de gemeenteraadin mei L947 het voorstel 40
rrlgeÍra mde bungalotvs voor asociale gezinnen te bouwen. In het college was er
enige beroering over ontstaan. Tegenstanderwas ook de directeur van Bouw- en
rWoningdienst,tevensbestuurslid van de Stichting, die vond dat
feitelijk den bouw niet verantwoord (uras), waar de aóeidersgezinnen gecn woningen kunnen
bekomen,doch danwèl de a-socialen.8

Men liet het woonwageokampals locatie schieteq omdat het zou moeten worden
ontruimd. De keuze viel op een terrein achter de Hoogstraat dat dank zij een
sloot een natuurlijke afscheidi4g bez,at.De woningen op het Anthonieplein werden ontworpen door Gemeentewerken in overleg met de Stichting, die daartoe
Haagse en Rotterdamsevoorbeeldenbezichtigdeen contact met Querido opnam.
De verdiepingloze huizen met woonkamer-keuken,twee slaapkam"ttjes en gangl
'ontoelaatbaar' met hun
wasruimte waren volgens de bouwverordening net niet
vloeroppervlakte oao io meerderheid amper 40 #. Eind 1948 was de bouw voltooid en kon de huur dank zij woninggíetsubsidieop f 4,15 per week worden gesteld.
Er bestond nogal wat irritatie over het voorzieningenniveauvoor asocialen,
vooral bij de wethouder voor Volkshuisvesting Bekker (rvr), die een badhuis
voor dezn luttele veertig woningen teveel van het goede vond. Bekker was Ploeg
opgevolgd, die de portefeuilles Bedrijven en Gezondheidszorghad gekregen maar
de Stichting in zijn takenpakket had mogen behouden. Pas in trn'eedeinstantie
werden de nodige 'opvoedingsmiddelen'ter beschikking gesteld. Bij de ingang van
het hoefijzervormige plein - een ideale situering om de woningen te overzien -
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veÍïees in L952 een opzióterswoning met op de begane grond een klein badhuis,
kantoor en cursuslokaaltjes. Tot die tijd woonde het opzichtersechtpaar in een
eindwoning van het Anthonioplein; de woning naast hem werd gebruikt als diensten badruimte. Op voorspraak van r inschotenwerd het echpaar De Jong-Overbeek
aangestel4 dat hij kende alsjeugdleiders bij het l-eger des Heils.
Om het complex rran de omringende bevolking af te sluite4 krram Gemeentewerken met de veÍïassende oplossing de wo4ingen zonder achterdeuren te bouwen maar wel met r4nen, 'zodat uitzicht over het omringende open terrein wordt
verkregen'.9 Aan de aftluitiag werd nog een maskerende boominplanting toegevoegd m liet de gemeente weten na een handtekeningenactievan verontruste
omwonenden. Maar al snel werd duidelijk dat het ontbreken van achterdeuren
onbedoelde neveneffecten had. Benronersvertikten het om voor hun was om het
complex heen te lopen en gebruikten hun voortuintje ook als rommelbergplaats.
Zvlke huishoude$ke werkzaamhedenaan de voorkant van de woningen gaven het
plein een onordelijk aanzien.
De Stióting Volkswoningen, die zich rnanmeet af aan had rrcrzet tegcn het
weglaten vran achterdeureq stelde voor alsnog deruen, schuurtjes en schuttingen
aan te brengen. Toen Gemeentewerken,de geestelijke vader van de achterderuloze woningen, halsstaÍrig bleef weigercq suggereerdede Stichting zelÍ de werkzaamheden te willen uitvoeren. Bego 1950 staakten de stemmen in do fabricagecommissie van de gemeenteraad lvaar wethouder Bekker zijn wees uitte voor
'ontwrichting van het stadsbeeld'.Ook de gemeenteraadwas verdeeld, beducht als
men \ilaÍi voor het uitznrermen van de bewoners. Pas toen Bekker beloofde ernst
te maken met de afsluitingvan het complex,gog de raad akkoord.

Hetgradatlesysteem
In oktober L947 deed dc Stichting in een rapport aan B. en W. haar plannen uit
de doeken de complexen volgens een gradueel systeemte beheren. Daarrroor was
i" jr-i L947 Querido geconsulteer{ die gewag maakte van het komende wetsvoorstel voor de ondertoezichtste[ing van gezinneg aangezien 'wonder boven
wonder, ieder er voor is, zelfs geen tegenstandis ondervonden van de zijde der
IQtholieken en van de Communisten' Het Amsterdanse 7*,ebwgerdotp was volgens hem mislukt omdat de woninginspoctrice sleche huur ophaalde en er geen
sprake was ge\reest van (her)opvoeding Querido pleitte voor een gradatiespteom
met een observatiekamp in ee,n geísoleerde omgeving zodat een psychiater de
diagnose kon stellen, en opvoedin$kampen met een capaciteit voor zestien gefunen. Als een geheel gedn'irreclassabef bleek, diende het uit de stad te worden
verwijderd. Het Utrechtse Anthonieplein-plan vond hij te groot opgeznt en er
moest volgenshem ook een opzichtcrswoningkomen
In het rapport ut L947werd sterke voorkeur uigesproken voor de complexmatige benadering boven het verspreiden van de teneden sociaal peil staandebevolking'. Tolarrg afroer naar Drenthe onmogelijk was, wilde men bij opname geen
ondergrens stellen aan de sociale opvoedbaarheidvan gezinnen, die bij verspreidiag een nog minder gewenste 'voortdurend vlooionde bron (zouden) blijven van
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last, aanstoot en ergernis.' Een jaar lator betitelde r insóoten niet minder dan
elf huishoudens van het complex lGrhreg als onverbeterlijke asociale gezinnen
Dezp \ilaren door achterlijlfiei4 psychopathig diefstal, prostitutie, dronkenschap,
kinderysrwaaÍlori"g bcdelarij en arbeidsschuwheid'een gevaar voor de gemeenschap en voor hun directe omgevingl.
In het rapport urt 1947Honken veel denkbeeldenvan Querido door. Idealiter moesten gezinnen eerst drie maanden worden geplaatst in een klein obsennatiecentrum, te bouwen op het terrein van het woonwagencentnrm.Daar konden ze
worden onderworpen aan het oordeel van psyóiater, sociaal werkster en huisarts
'progressieP slateem voor ogen: (1)
van de cc&cD. Het bestuur zn'eefde een
voor de diepst gezonken gezinnen de Cartesiusweg(men wilde de barakken toen
nog behouden), (2) het Anthonieplein voor gezinnon met reclasseringsnogelijkhedeq (3) de Kerhnreg als overgangscomplexen (a) het complex voor economisch
zwakken (Ondiep )(III) ten behoevevan gereclasseerden.Het Anthonieplein moest
beschikken over een echtpaar voor de materiële verzorypng- analoog aan de
Drentse kanpbeheerders - en een maatschappelijk werkster voor het reclasseringswerk. Dat werd mej. Meijer, die de met haar gezondheid twaLkelende Ruijs
voor korte tijd opvolgde. Het echtpaar Linschoten zou bij uiUonderi4g zowel in
de materiële als in de reclasseringsbehoeftenvan het complex Kerkrn'egblijven
voorzien. Linschoten werd in L949gepromoveerdtot directeur van alle complexen.
B. en W. hadden enige weerstand tegen het rapport omdat msn liever
bouwde voor normale arbeiders dan voor het uitsóot. Ze vonden het onbillijk btj
de enorme naoorlogse woningnood asocialen meer kans op een woning te geven
dan anderen. Tegen het observatiecentrun voerde men als bezqnar de onvoldoende doorstremingsmogelijkheid aan. Het college zag hevet dat het kerkelijk en
particulier initiatief het voortouw zou nemen in de reclassering van gezinneq
maar uit die hoek werd in Utrecht op dit punt tot de jaren vijftig weinig vernomen. De plannen kregen in de maatschappelijkecommissievan de gemeenteraad
veel bijval, maar een observatiecentrum werd niet toegezegd. Ook zonder een
dergelijk centrum bleven er genoeg gradatiemogelijkheden over, vooral toen de
Stichting niet alleen het Anthonieplein maar ook nog de overgangswoningenvan
Ondiep )qI in de schoot kreeg geworpen.
Een gebombardeede wtlk de Framboosstraat (Ondlep Xll)
De zeventig woningen van Ondiep )ilI boden na de oorlog een trieste aanblik.
Het Vije Volk vatg-41949 schreef:
Hct is alsof daar slcchts onlangp ecn oortogMicgtuig zijn rrcrc/oestcndclading hccft ncergeworpcn. Ruïncs vcrhcffcn zich spookachtig tcgcn dc lentchemel. Dc huizcn zijn rrcnrelooscn tlcrwaarloocd.

Negen woningen waren volledig ingestort. Dezn verwoestingen waren helemaal
niet het gevolg van een bombardement maar van houtroof bij gebrok aan brandstof in de hongerwinter van L944, die daar het meest vergaand had toegeslagen
in heel Utrecht.

In haar weekrapport van 8-2-L947gaf mej. Ruijs een schets van de afbraa\ het
puln, de haveloze, gesloopte woningeq de vernielde tuinen en straten, de verwilderde jeugd, de ontredderde, ontwrichte gezinnen aÍgez.akttot het peil der
asocialen, de mrarte handel, het geknoei met distributie, de werkloosheid de
onoordeelkundige inkomensbestedingen de hulpeloosheid bij de opvoeding der
kinderen:
Het is onmogelijk geblekcn dezc wijk vanuit omliggcnde sociaal-culturcle of kcrkclijkc centra tc
bewcrken. Het ccrst ddngend nodigc is hct sc.hcppcnvatr ecn cigcn kern (wijkgpdachte) van
waaruit bÍccd oge?Et sociaalwert cn intcnsicve gednszorgmogelijk gemaalt wordt.

De wijk diende volgens haar van binnenuit te worden gepenetreerd als een nieuw
werkobject van de Stichting Volkswoningen.
Met haar rapport in de hand begon Ploeg een lobby bij Sociale 7aken, politie en Bouw- en Woningdienst. Op het verzoek van de Stichting om de lrysningen
te mogen beheren, reageerden B. en W. afirijzend omdat men het complex niet
wilde laten degraderen. Wel was volgens wethouder Bekker de toestand daar wat
uit de hand gelopen:
Als men een oveóouude stÍaat maakÍ, waarachter dan weer huizen gebouud worden, gaan bewoneÍs denken, dat zri zich allcs kunnen veroorlown, wat in een normalc buurt of straat nict
kan. Men gaat dan cen soort gemeenschapop zichzelfvormen.lo

In mei 1948 verwierf de Stichting Volkswoningen toch het beheer en de e4ploitatie van Ondiep )CI, in het venolg aangeduid naar de hoofdstraat van het wijkje,
de Framboosstraat. Dat lnuam door een motie in de gemeenteraad,waartoe mevrouw Ossendrijver-Jacobs(PvdA) de initiatiefneemster was.ll Zj vond de Framboosstraat uitstekend geschikt als (voor)laatste station tvaarnaar gezinnen van de
Stichting konden promoveren alvorens in de normale maatschappij terug te vloeien. Ploeg verdedigde het standpunt van B. en'W., dat de overgangswoningen
niet
onder controle van de Stichting behoorden te komen; de slechte gennnen dienden
te verhuizen naar een van de complexen voor asocialen. Volgens Van Geelen
(cuu), mede-ondertekenaarvan de motie, was de Framboosstraatechter al te ver
aÍgezakt, Dagelijts toezicht 'strekt dezs gezinnen tot grote zÊgeln(...) Het is
voor dezn gezinnen geen 6slsdigng; zij vragen er znlÍ od.rz Met steun uit
kringen van de PvdA, cxru, AR en zelfs de crn werd de motie aangenomen.
Ploeg stemdebij ïergissingl vóór in plaats van tegen.
Voor de bewoners van de Framboosstraatwas de overname door de Stichting volgensLinschoten
geen prettige gebeurtenis, daar deze mensenzich erg wij en ondcr-ons goroelen en liarcr geen
inmengingran derden hebben. (aarrarslag 1%8, 8)

Volgens hem (rapport van 31-5-194t1)woonden er 2L uitgesproken asociale gezinnen en t4 gerinnen met asociale neigingen. Veel bewoners \ryaren familie van
elkaar. Gezien hun vijandige houding wilde hij het werk stap voor stap en tactisch aanpakken.
Pas in 1950 werden de negen door houtroof gesloopte qTsningenvan deze
'hoogste klasse van asocialen'l3 hersteld. Op de plaats van de ruihe van Pom70

poenstraat 7 verrees een opzichtslslvsnin$ met op de begane grond een kantoor
voor de opzichter, vertrek voor de sociaal werkster, badgelegenheiden bergruimte. Begin 1951 nam het echtpaar Groeneveld - de man had gewerkt bij de Stichting Politieke Delinquenten te Dordrecht - zijn intrek in de woning die uitkeek
op de Vecht.
De Stichting had bij de overname beklemtoond dat de opheffi"gsarbeid pas
kon beginnen nadat slls ysningen waren hersteld. De gemeenteweigerde echter
met opknappen te beginnen" ook al riep de Stichting Írog 7n hard dat er sprake
\ilas van een noodtoestand. In een notitie aan wethouder Bekker Q9-6-L949)
schreefPloeg:
In de woning nan weduwe L, Framboosshaat, is het houtwerk qp de bovenrrcrdiepinggrctendecls gesloopt. Hierdoor twam ecn dcr mul€n dic de lrarnes afschcidenwij tc staan. Deze week
stoÍttc door onbekendc oorzaak (Án der muren in cn nam ai dc zijmurcn mee. Ecn cn ander
vercorzaakÍc ecn gcweldigers\nge ql zoldcr, waar ticn kindcren moeten slapn.

'W.
schreef Linschoten (5-9-L949),dat 178 deuren en 18 zoldertrappen
Aan B. en
waren verbrand, 29 woningen geen plinten meer hadden, in 7 de balkenlaag gedeeltelijk weg waÍi, waardoor instortingsgevaar dreigde, een twintigtal schuren
gesloopt was en vele trapleuningen,traphekken en kastplankenontbraken.
De schoen qrong hem in de afbetaling van de 'oorlogsvernielingen' in liefst
61 van de 70 woningen. Die moest eerst plaatsvinden, voordat de gemeente de
boel wilde opknappen. In Utrecht speelde dezn affsfalingsproblematiek bij in
totaal L285 beschadigde huizen. Van de hele stad losten bewoners van de Framboosstraat hun schuld het mins[ af; volgens Ploeg kon het 'naar matige schatting
een eeuw duren' voordat alles was betaald. Ploeg wilde er wel een streep onder
zntten, maar vond wethouder Bekker tegenover zic\ die onvermurwbaar bleef.
Herstel zonder lslaling ?.aghti als een premie op vandalisme. De slechtste elementen zouden huurders die keurig betaald hadden, uitlacheq en op hun huizen
een plaatje kunnen aanbrengen:
Vernield door cigen gewcld,
Niets betaalden toch doorde Gemeentehersteld.l4

in de FramboosIn 1951 \ilas er nog niets gebeurd met 46 vernielde
straat (gemiddeld schadebedragf 790). In de hele gemeenteresteerden toen nog
301 beschadigde panden. Bï 200 bewoners,waaronder 39 van de Framboosstraat,
die hun goede wil hadden getoond en naaÍ vennogen betaald wilde Bekker met
herstellingen beginnen. Bego 1952besloot de gemeenteraadook de eis tot terugbetaling voor de laatste woningen te laten vallen. Eindelijk zou de Framboosstraat haar aangezichtvan oorlogsmonumenthvijnaken.

Het g ezlnsclassiÍicatlesysteem
Utrecht stampte in de jaren oijftrg en zestig omvangrijke nieuuóouwwijken uit
de grond zoals Kanaleneilan4 Hoograven en Overvecht-Znrd en -Noord. Steeds
probeerde de Stichting Volkswoningen een graantje van de verhoogde bouwactivi-
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teit mee te pikken en een nieuw complex te veroveren. In Lg54 liet ze haar oog
vallen op een terrein aan de Liesboswegin de zuidpunt van Hoograven. Bouw- en
Woningdienst ontwikkelde ten behoeve van onmaatschappelijkenplannen voor 87
woningen met dienstruimten maar zonder waaktoren. Éésbien werd te wachten
totdat het gehele terrein bouunijp werd gemaakt. Maar van uitstel hram afstel.
Woningbouwvereligingen waren huiverig voor de negatieve uilstrating van zo'n
somplexop een gloednieuwenette wijk.
De Stichting bleef aangewezenop de vier complexen die ze sinds 194t1rijk
!vas' en met dit lcwartet kon de heropvoedingsrouteworden verfijnd: het Anthónieplein voor de zwaarste gezinnen, de Kerkrreg als nveede etappl, terwijl via de
Framboosstraat de overgang kon worden gemaakt naar het co-pl"* oooi "*oomisch arakken (Ondiep )(Itr) of een normale woning. Om te bèpabn of de reclasseringsfasevan een gezin correspondeerdemet hei complex waarin het woonden, oatwierp men een gezinsclassificatiesysteem.
Het jaanerslag van de Stichti"g uit 1950 introduceerde vijf klassen. Bij asociale gezinnenwai ophef6ng niet
of nauwelijla mogelijk. De tweede goep, de sociaal zner mtalcken, dacát en
handelde wel asociaal maar er rvas toch een wankele reclasserirgsbasis.De volgen{e $oeP, sociaal mtoJcJccn,
was al meer sociaal georiënteerd, maar zeer labiel
en beihvloedbaar door hun omgeving, en moest voortdurend worden geruggesteund. De vierde groep van betrel*etijk maatschappetíjkegezínnenwas, ondanla
een behoorliik ontwikkeld sociaal gevoe! door tegènslagenzoals armoede, ziekte
en werkeloosheid vervallen tot asociale praktijken. D; hatste
Soep tenslotte
werd omschreven als maatschappetíjlcegezinnen. In de jaarverslagen rond 1960
werd aan dezn scores van 1 tot 5 een prognose toegeÈendvan 6ezinkingsgwal
tot afroerbaar: 1 betekende dat een genn misschien wel nooit afvoerbaar-*-u; z
misschien na ten minsfe vijf jaar; 3 binnen vijf jaar; 4 binnen twee jaar;
5 onmiddellijk afroerbaar.
In hoeverre coÍïespondeerdede feitelijke bezetting van de drie heropvoedingscomplexen met de gewenste? Ik geef de cijfers oit a" jaarverslageo u*
1950,1955en 1960(tabel 1).

Tabel 1

Graad
van
onmaatschappelijkheid
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1
2
3
4
5

Anthonieplein
195019551960

Aantal gezinnen
Kerlareg
195019551960

Framboosstraat
195019551960

1 0 3 4
L 2 5 2
9 1 5 3
6
7
4
- 1 0 n

4
3
7
1 5 5 ? 3
?5 2t 15
g
2 L n
8 2LL9

1
2
2
15
4 10
2 2 9 L 7
1 5 2 3 9
L 6 N 3 L

Het meest opmerkelijk is de verschuivi4g in rangorde van het Anthonidein: v1n
het zwaarste complex rukte het op tot het beste in 1960. De Kerkrreg nam de
staartpositie van haar oveÍ. De FramboossEaatwerd in de loop der jaren krycr
ingeschaal4 maar er verbleven nog probleemgevallengenoeg. Dezp versóuiving
io taogotde tussen de complexen hangt samen met de doorstromingsstrategiedie
de Stichting eind jaren vijftig voerde.

le
sstrateg
Dedoorstromlng
In de jaren vijfttg werd 6e eTqningnooduitgeroepen tot volksvijand nummer een.
In de Utrechtse gemeenteraadbetoogdeBakker (an):
Slechte woningtocstanden, maar ook hct gote woningrckort schadcn dc gScstclijkc vccrkracht
nan het volk en ondcrmijnen de zedctijke nornren waanrit het lccft. Voor het gezin als ccl nan
de maatschappij en hart van bet rolk is het huis, de woning nict allccn de plaats waar het tot
ontplooiing kan cn moct tomcn, doch ook tcmiddcnran dc ontbindende krachtenvan dc modcrne tijd cên rusE unt, ecn havcn,waarin het gczin, de mensbeechuttingmoctvindcn.r

'stichtingsgezinnen' om te promoveren naaÍ
Het waren ongunstige tijden voor
normale woningen. \Mel werd er in Utrecht flink gsfsuwd - in de jaren L947't962
15.000woningen, waarvan 10.000woningwetwoningen.Maar de stroom qTeningzoekenden steeg in de jaren zesfu tot boven de 17.ffi0, het tienvoudige van wat
rond 1ÍD0 als alarmerend gold. De doorstremingsoperatievan de Stichting stond
of viel met de gemeentelijke toewijzing van woningen voor gereclasseerdegefunen. En hier nnong de schoen: in de jaren L95L-L956werden daartoe slechts 4
'afroeringen' geschiedden door
woningen ter beschikking gesteld. De overige
woningruil (28), ruil in het kader van krotopruiming (3), sterfte (t, huuropzegging A, vertrek naar buiten de stad (7) of op eigen initiatief (11). De complexen
raakten verstopt.
Slechts in de jaren 1958-1961vond er eenmalig een krachtige doorstroming
plaats door de toewijdng v?n 63 woningen. Een inventarisatie uit 1957leverde 63
gener.engezinnen op: 30 van de Kerlnn'eg (15 inwonend), 19 van het Anthonieptei" (1 inwonend) en 14 van de Framboosstraat(1 inwonend). len derde van de
woonruimte van deze drie heropvoedingscomplexen(Anthonieplein' Kerhn'eg en
Framboosstraat) werd ingenomen door gezinnen die geen begeleiding nodig hadden, een'nodeloze verspilling' vond men.
De grote man achter de doorstromingsoperatiewas de nieuwe directeur van
de Stichting (sinds januari L957), G. Duitemeijer, 39 jaar oud en voonnalig hervormd dominee te Heerlen. Als hulpprediker had hij in een woonwagenkampen
onder prostituées gewerkt, s'aarna hij 13 jaar predikant was geweest, achtereenvolgens in een fabrieksdotp, het leger (Indonesië) en onder mijnwerkert. D9
Stiónting haalde met hem niet alleen een man van de praktijk ("oats Linschoten)
in huis, maar ook een krachtige beleidsfiguur. Tot de liquidatie van de Stichting
zou hij het bestuur overstelpenmet beleidsnota's.
Met de dank zij die nota's toegewezenwoningen wilde Duitemeijer tevens
het probleem van overbezetting (vanwege het grote kindertal) en inwoning aan-
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pakken. Inwoning $'as na verloop van jaren oogluikend toegestaanen uitgegroeid
tot een frequent voorkomend verschijnsel. Niet minder dan de helft van de 180
woningen van de drie heropvoedings
was overbeznt; bij ongeveer een
hvart van de huizen van de Kerlaneg en Framboosstraatwoonden getrouwde kinderen in. Meestal trouwde men joog, was het huwelijk gedwongen en trok het
jonge paar geheel onvoorbereid op de huwelij*se staat bij de ouders in. Inwoning
en overbezettrng dreigden het heropvoedingswerk te ondermijnen. 7.a'n situatie
ontaarde volgensDuitemeijer in een'reincultuur van onmaatschappelijkheid':
7al men zich dan nog kunnen venondercn oveÍ gedwongenhuwelijkeq aóeidslabiliteit, drankzucht, gezins- en burcnnrzies, onkunde van dc jongc wouwen op gebied ran huishouding opvocding rran de Hndcren, budgettering ongedisciplineerdheid dcr kindercn, jeugdcriminaliteit
etc.retc.?16

Met de toewij-ing van 63 woningen luidde de Stichting een ware volksverhuizing
in, die via opschuiving 33L geÁnnen meesleepte.De Stichting kreeg door al het
geschuif met gezinnen zo'n bekendheid dat ze een brief ontving met de adressering: Aan het Kantoor van Opschuivingvan de GemeenteUtrecht. De aangeboden
dure (flat)woningen ruilde men met gezinnen die woningen achterlieten die meer
geschikt waren voor ex-asocialen.Vooral gezinnen uit Ondiep )fltr liet men afvloeien. Ongeveer de helft van de aldaar woonachtige gezinnen was volgens de
Stichting niet economisch ntak en merendeels bereid te verhuizen. Dit complex
werd de'woonsluis'voor gereclasseerde
gezinnendie nog enige aaz.orgbehoefden.
Dergelijke gezinnenwaren volgensDuitemeijer nog ryak:
'genezen
Ehn
zieke' behoort immers niet onmiddellijk tot de stcrksten, die alles aankunnen.
'lenen
Men moet aan het
nd de genezing'wennen,zich aanpassen.lT

AIs tussenstation naar de wije sanenleving bood Ondiep )(Itr het voordeel, dat
de nazorg werd geconcentreerden daardoor efEciënter en goedkoper was. Bovendien wisten huiseigenaren niet dat het onder beheer van de Stichting stond,
zndat gezinnen van daaruit gemakkelijker konden vertrekken. Daarmee werd de
heropvoedingsroute die in de jaren detttg slechts op papier had bestaan, eindelijk
door een substantieel aantal gezinnen afgelegd. Van plaatsing van gecureerde
gezinnenin Ondiep )flII wasvóór 1957nauwelijts sprakegeweest.
Het Anthonieplein kreeg een anders bestsmming. De Stichting zat met het
complex in haar maag. Naar haar veranderde opvattingen waren de huizen veel te
klein tvaren om als'(woon-)leermiddel'te dienen: A van de 40 woningenhadden
slechts twee slaapkamertjes,terwijl het gemiddelde probleemgezin kindenijk was.
Ook de combinatie woonka-er-keuken wees men af, omdat daarvoor een woontechniek \ilas vereist die buiten het bereik van probleemgezinnenzou liggen. Omdat bekapping van de huizen bouwtechnisch onmogelijk was, werden ze bestemd
voor jonge, gecureerde, bï ouders inwonende gezinnen; in 1960 woonden er nog
slechts acht oude gezinnen.
Kerhreg en Framboosstraatwerden - n dez.evolgorde - de centrale heropvoedingscomplexen.[n een paar jaar tijd verdween bijna de helft van de oude
gezinnen om plaats te maken voor nieuwe, te cureren gezinnen van buiten of nog
niet gereclasseerdegezinnen van het Anthonieplein. Eigenlijk vond Duitemeijer
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dat met het overnemen van de Framboosstraat indertijd een beleidsfout was
gemaakt.De aversievan bewonersjegens de Stichting wasbegrijpelijk:
'trck je
'atr j. je
er de rottc kiezen uit. Jullie
rrcrstand gebnrikt', zo redeneren deze mensen,
echter (lees: stichting) treli*en de gOcde kiezen enrit en zette er rottc kiezen \oof in de
plaats.' (jaarverslag 1952 88{9)

Door veel gezinnen te laten verhuizen brak Duitemeijer wel het verzet van de
oorspronkelijke bewonersdie nu een minderheid gogeo vonnen.
Niet iedereen liet zich overigens verplaatsen naar een ander, te min bevonden complex, aldus Duitemeijer:
Wederzijds kijkt men op elkaar neer. Tekenend is het rrolgende,dat wij hoorden: Ecn moeder
van een z w a a r probleemgezin op het Anthonieplein roept haar kind tot de orde met de
uitrcep: ïe bent hier nict op het Houtplein!' (iaanrcrslag1958,m

In twee jaar tijd daalde het aantal overbezette woningen tot 35 en het aantal
gezinnen uitg-einwoningén
-M"- 6t 7. In de jaren L958-L962werden !I2 herstelde
in dezelfde tijd waren er alweer zoveel gezinnen vooruitgegaan' d_at
plaatst.
è, ""o nieuwe wachtlijst bêstond van T3 gezinnen. Men schatte dat er jaarlijks
van
20 doorstrsmingswoningen nodig waÍen, eÍvan uitgaande dat de 140 gezinnen
'gezond
de Kerlcrreg "o d" Framboosstráatgemiddeld roYenjaar nodig hadden om
geschreven' te worden. Maar de gemeente, met haar eigen urgentiegevallen,
íchoof de Stichting tot 1968 niet meer dan 40 huizen toe. Pas daarna kreeg de
Stichting de toeznggjngvan jaarlijls 18 wsningen. Daardoor en doordat zij sinds
Lg65 "itti"g had in-dJ gemeentelijke sntruimingscommissie,kreeg zn enrgegeep
op de uitplaatsing van haar gezinnen.
Van comptexen voor asocialen naar maatschappelfik zlekenhuis
Tot eind jaren vijftig domineerde in Utrecht op het bestuurlijk-politieke niyery
de volkshuisvestings6enaderingtcn aanzien van asociale gezinnen. Men dacht
te verplaatsen van het ene naar het andere comple4
gezinnen even g"-.kkelïk
ár noa"ren de klassen van de lagere school doorliepen. Maar door de woningnood hvam er niet veel terecht van het gradatiesysteemvan deznwoonschool.
Een uitzondering waren de jaren 1958-1961,toen de complexen radicaal
werden 'doorgespoten'.De voorstellenom gecureerdegezinnen-afte voeren werden onderboo*d door Duitemeijer. Met zijn komst Honk op het Utrechtse bestunr$k-politieke niveau de probleemfiguratie van hot sociaal zieke gefu door.
Hij láceerde eind jaren vijftig een reeks medische metaforeq die tien jaar
daarvoor in sociaal-piyóiatriscbjargon waÍen gelanceerd door mensen als Querido. Over onmaabcÉappelijken sprekond als ovor patiënton met oen uitorst besmettelijke maatschappelijke ziekte, typeerde Duitemeijer de Stichting Volkswoningen als ziekennuis.-pant zij zijn inzet werd het team van professionele sociale specialistenin de jaren zestigdrastischuitgebreid.
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7

Armenonder pastoraaltoezlcht

Wij danken Mijnhecr Linschoten voor zijn bcleid
Hij hield keurigde touwtjes in handcn
Zjn rrotrw is haar hart bij dc moedershier hrijt
Gebondendoor Naaikransjesbanden
Mijnheer Unschoten hoor onze dank
En gaatersomswel ecnsiets mank
U stopt ze niet in de petoct
Want't hartnan't Houtpleinis gOed
(feestlied geschrerrcndoor ecn bcnoner, n4-l%T)

In dit hoofdstuk schets ik de hulpverleningspraktijk van de Stichting Volkswoningen van L%7 tot 1957: de periode Linschoten. In tegenstellingtot het politionele
toezicht van zijn voorganger Hazewinkel was dat van het eóhtpaar Linschoten,
hun Leger-des-Heils-achtergrond, doortrokken van reclasseringspretenties.
!|T!
ni hielden - om met Foucault te sprekenl - een pastoraal toezicht op 'hun,
Houtplein-gemeenschapen maakten daar hun levenswerkvan.
Centraal staat tha"s het dagelijkse leven-onder-toezicht op het Houplein.
Ik confronteer het gezichtspunt van opzichter/directeur Tinschóten met dal van
geihterviewde bewoners. Ik concentreer me op het Houtplein als moederbedrijf
van de Stichting Volkswoningen en betrek de FranboosJtraat en het Anthonióplein in de beschouwing voor zrlver zij een beeld bieden dat afinijkt van het
Houtplein. Ik begin met de hoofdlijnen van de organisatorischeuftbóuw van de
Stichting.

ProÍesslonallserlng
Tot de tweede helft van de jaren veertig was de gemeente Utrecht betrekkelijk
goedkoop uit met haar voorzieningen voor asocialen. In L947werd het exploitatietekort van Kerhn'eg en Cartesiuswegbegroot op f 25.000. Tien jaar htêr was
de bijdrage van de gemeente voor de Kerkweg het Anthoniepleir en de Framboosstraat, vooral door de uitbreiding van personeel, opgelopen tot f 180.000.In
L956 welktea bij de Stichting directeur Linschoten, een maatschappelijk werker
die Meijer in 1951 w?s opg€volgd (een man die zijn priesteropleiding iad afgebroken), een maatschappelijk werkster-verpleegster (sinds f-gSS gJdetacheJrd
vanuit de ccccp), dti" opzichtersechparen, een jeugdleider
Gi"dr 1954), drie
76

gezinsverzorgsters(vanaf L954 op uitleenbasis en in 1956 in eigon dienst), een
óonciërge-mágazijnbeheerder,een administrateur en drie badjuftouwen/werksters.
Sinds tÓ53 werd de psyóiater van de cc&GD bij het werk ingeschakeld.Vanwego de personele uitbreiding werd een woning naast hot badhuis bij het Centraal
Égreag" Houtplein 21bis, getrokken en werd midden op het plein tot 1959 een
houten noodgebouwtjegestationeerd.
Vanaf igSO viet het oorspronkelijke takenpakket van Linschoten uiteen. Een
deel werd aan lager ingeschaaldenovergedragen.De znrg voor badhuis, clublokalen en woningonderhoud viel toe aan de conciërge, de administratie en huur aan
de klerk-incasseerder. Een ander deel werd gedelegeerdaan professionele krachten: het opname-onderzoekaan de maatschappelijkwerker, de organisatie van !-91
clubwerk àan de jeugdleider. De taakaÍbakeningtussen directeur, maatschappelijk
werker en opzichters werd na enige botsi4gen n L952vastgelegdin een instructie. Opzichtèrs hadden de rnees uitgesproken, dat het sociale deel van hun takenpaitet zou verschuiven naar de maatschappelijk werkerr dgor wie zij zich
gecontroleerd voelden. Spanningen deden zich ook voor bij de komst van de
greep het bestuur in
feugdleider. Het boterde niet tussen de teamleden. In 1955
werd vervanopzichter
Do
benalning
gehouden.
personeelsbesprekingen
Ln íerden
'assistent
lager
dan d|e
weliswaar
was
functie
Zjn
werk'.
voor
sociaal
gen door
luidde
7n
opzicht,
hiërarchisch
in
niet
maar
werker
de maatschappelijk
íPloegsSalomonsoordeel.
Na het overlijden van zijn wouw in 1955 kon Linsóoten het niet meer
bolwerken. Hij stond zijn woning op het Houtplein aan een nieuwe opzichter af.
'Mijo mooiste tijd is geweest,
Tegon een béstuurslid had hij eerder verzuchfi
toá ik alleen het Houtplein had'.2 Als man van eenvoudrgekomaf met niet meer
dan lagere school voeláe hij zich veel minder op zijn gemak als directeur die
'vaderde'.
weke$kse stafbesprekingenleidde dan als opzichter dic over bewoners
Uit déze staÍbesprekingen verdwenen de wouwen van de opzichters wijwel geruisloos. Het bestuur zptte Linsóoten op een zijspoor en benoemde hem tot zijn
aanstaandepensioneringtot'adviseur'.
De prófessionalisering zou zich met de komst van zijn opvolger, Ds. Duitemeijer, dóorzetten. In dit hoofdshrk kont de tijd in beeld toen het oozichtersechipaar Linsóoten nog rnijwel alleen de scepterzwaaideover het Houtplein.
'Van de hel In de hemet. Een nleuwe levenskanst'3
Vier drukmiddeten dreven gezinnen in handen van de Stichting: financiële problemen (huurschuld), woningnood drciging met uithuisplaatsing van kinderen en gerechtilijke strafmantregelen. Een voorbeeld van dit laatste: een geval, waarin
Linschoten de dubbelrol van woningopzichter en reclasseringsambtenaarkreeg
toebedeeld:
Er werd een gczin gcplaatst op vezoek van de Reclasseering daar de man rrcroordccld was
(V.V.) met als rporwaarde: woncn op hct Houtplcin met vcóod tot tcnrgkcercn naar zijn oude
omgwing de lkommcrijnstraat. (aanrcnlag ty39, 2)

n

De geihterviewde betrokkene vertelde dat hij tot drie maanden voorwaardelijk
was veroordeeld voor het meenemenvan een put van een bouuplaats.
Alvorens tot opname te besluiten placht Í inschoten de, meestal erbarmelijke, oude woonsituatie in ogenschouwte nemen:
In ccn nrimte van ptn. t2 m2 woonde ccn bctretkclijk jong cchtpaar mct 9 kindcrcn. Borcn
dit vcrtrck was cen zoldertie waar 8 kinderen sliqrn. Er *as cóter gccn tÍap of laddcr dic
tocgang gpf tot dit zoldertjc. Op onze \naag hoc dan de tindcrcn hun slaapvcrcck bcrciktcn,
\tcÍtcldc nader, dat hij zc 's avonds één voor éÁn op zijn schoudcn nam cn 7.e o2thet zoldertje
lict klimmen. Hct kwam ons vooÍ dat cr gecn enkcl lcdikant stond cn dat dc kindcren maar oÍp
wat roddcn slicpcn. (weckrapport g4-l%T4

De politie beloofde de vader als zryarthandelaaruit de boeken te schrappen, mits
hij onder toezicht van de Stichting ging wonen. Í inschoten besloot ïet ge^\
waarvan de ouders ook nog werden bedreigd met ontzetting uit de ouderlijke
macht, op te nemen en vroeg de Voogdijraad om het toeziói over de kinderln
De Stichtiag verschijnt hier als schuilplaats voor de politie en Voogdijraad" Hoge
kosten bleven de gemeenschapbespaard door het voorkomen t ao de oitnoirpt""'tsing vên dezn negenkinderen, zo stelde Linschoten voldaannast.
$emmige gezinneq die in de oorlog het hout van hun huis opstoolten,
raakten om die reden verzeild op het Houtplein, zoals de volgende màedcr van
een groot gean:
Wc woonden in de Snipstraat. \Ve hadden zo'n amoe en zo'tr honger. \4/e hadden geen kolen, we
hadden gccn gas' we hadden geen licht, we hadden geen water, g@n zi.eÍ), niks. Wat denk je
dat ik gedaan heb. Ik heb het hcle huis zoent afgebrcken, om te stoken om mijn kindercn
watm tc houden. Ik had cr tocn al ncgen. 7*gl die cigenaar, mcrrnoun'ik moet u hclaas op
straat zetten. Toen zei dtr een tegeo mc, je moct eens naar het Houtplein gaan, naar meneer
r inschoten. D'r staat ecn huisjc lccg misschien is het wcl wat. ïJa, wat most ik
docn. Dat
huisjc lnkken, anders licp ik op straat mct m'n kindercn, wcrden m'n kinderen opgcborgen. Ik
wist niet wat dat was, die Stichting maar ik mocst wel metecn op kantoor komen. Dan wordt
je de biecht rroorgelezenwectjewel, wat mag cn wat niet mag Toen kcram m'n man tenrg uit
Duitsland, tocn zci ic: \ilaar zijn we nou in terccht gckomcn.' Ik zci: ïa jongcn, ik kon niet
anders, ik heb het hele huis afgórckcn, dc traplcuning de deucn borrcn. Ik zat de moord tc
stikkcn nan de kou met de kindercn.' En wat denk je dat cr gebeurdc, elkc maand werd zoveet
ran dc kindeóijslag afgchoudcnwant ik mocst hct allcmaal tenrgpctalcn. (bcmoonsterHoutplcin,

r%t-rn6)
Gezinnen moesten bij hun komst een hygiënesluis passeren- h haalde de Gemeentelijke Ontsmettingsdienstbeddegoed en meubilair van een gefu op uit een
krot dat krioelde van de wandluis. Ouders en neÍIen kinderen óndergingen een
6s6andsling in het badhuis, waarna ze 'lekker schoon in een schoon ri ^ir.t
huis' (weekrapport 15-Ll-1y37) trokken. Tevens stapte Linschoten naar Maatschappelijk Hulpbetoon, de Vincentiusvereniging en de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg om het gezin nieuw te kunnen installeren
In de jaren veertig varieerde het aantal opgenomen gezinnen jaarlijks van
vijf tot tien. Vanaf 1951 werd hun opname in één van de oiet co-pÍe*eo die de
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Stichting toen had besproken in stafrergaderingen aan de hand van opnamerapporten van de maatschappelijkwerker.
De Stichting moest de nodige moeite doen om gezinnen tot opname to be\ilegen. Een indicatie daarvoor biedt een ondetzoek van Bouw- en Woningdienst
onder gezinnen die betrokken waren bij het eerste grote naoorlogse krotopruimingsproject van de gemeentemidden jaren vijfttg. Niet minder dan 44 van de
144 onderunchte gezinnen rekende men tot de maatschappelijk onaangepasten.
Maar van de gewenste sociale sanering lnran weinig terecht, slechts 6 gezinnen
lavamen bij de Stichting lvonen; 18 weigerden meteeq 16 in tweede instantie en
4 waren volgens de Stichting niet onmaatschappelijk.De gemeente plaatste dezn
gezinnen in de Sterrenwijb de Betonbouw en verspreid over de stad in oude
gemeentewoningon In de jaren L95+L9& werd geàen de woningnood weinig aan
krotopruiming gedaan; slechts LIVo van de naar schattiag 7000 krotwoningen werd
onbewoonbaarverklaard.
Bewoners van de Framboosstraat zagea in de jaren vijftig tot hun leedwezen hun buurtje verloederen:
De gemcente heb z,n huizcn aan de Stichting Volksqoningen gegcvetr.En dan werden de gocicn
enrit gehaald en dc slechten erin gedouud. Toen kregen we het eeÍstc ge&, dat kcram qp ccn
driewielcr. Nou, 't spullctje dat erop lag was gecn rijlsdaaldcr waard. Als jc d*t é.én of tm,c
hcbt, kan je zc qnrangpn, maar als jc ran dc zcrrcntig bcryoners cr rrccrtig gaat krijgen' dan
gaan dc zqalcken dc sterkcn dc baas wordcn. Dan wil jc automatisch wel weg dus de bctcrcn
probercn zo vlug mogelijk wcg tc tomen watrt zc nonden het op hct la8tst hicr ccn trocP woÍdcn. Die mensen waÍen nict slechteÍ of betcÍ dan wij, alleen haddcn ze g*n kans om op tc
staan,gccn wecrstand. (als kind cn rolwasscncbcnoner Frambooestraat'vanaf 1934)

Tot de gelukkigen die eind jaren oijftrg tijdons de grote verhuisstroom na jarenlange inrilsning een huisje kregen toegewezenop het Anthonieplein behoorde het
volgende geÁnz
Nou, ik was bij mijn moeder in dc koet dan hè. Inwonend, eent bij zijn moeder' die woonde
twcc huisjes rrcrderop, dan mijn mocdcr qp dc Ujnwcg Ik zat bij mijn mocdcr bqrcn op cen
zolderkamer met drie man, dat was ook nits, altijd maar rtrzie. Ik mocht gecn licht op mijn
kamer, geen zetl op mijn kamer, helemaal nilrs. Dus dat was wel rrcrdrietig, zes jaar lang. Nou'
toen kregcn wc het ccÍstc huisjc op hct Anthonieplein, waor? Daar heb ik achttien jaar gewoond. (bcuroonsterAnthoniepleia,lgS9-1976; cÍl,oor als kind op Houtplein en Ujnweg)

Ook uit de Framboosstraat trokken inwonende gezinnen naar het Anthonieplein.
Eén zo'n echtpaar kon zijn ogen niet geloven toen het in 1959 op het gemoderniseerde kantoor van de Stichting kn'am:
\[re gingen dat huurmntract tekenen op dat kantoor. Er hingen drie borden rmr dc complexcn
met vlaggctjes zus cn klcurtjcs zo voor gezinncn. Daar stondcn dc naampjcs bij, iedcrcen had
ccn kleurtje. Nou, als jc dus jc ogen opcn dccd, dan agjc wic zc dus als asociaal betiteldcn
en als minder asociaal of als nomaal Ja, asocialen wcrdcn mct rodc vtaggetjes betitcld en
mcnscn als wij mct gpcn. lVc zijn dus naar hct Anthonic,plcin gegaan.Dat was tocn log ccn
puinhoop, want dat had cigcnlijk dc bcstempcling van een asocialc buurt hè. Maar d'r waÍen
toch nog wel ecn hoop dingen waansn ie zegc nou, dic wal€n socialcr als wat in vccl anderc
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buuÍcn vmrkcnÊm.It kwam uit dc Hooipoort (FrambocstÍaat) cn had dat mccgekrcgenom voor
mcnscn klaar tc staa!. (bewoncrAnthonicplci& 1959-1%8)

De Stichting was toen - 1959 - onder Duitemeijer het 'familiebedÍijf van het
echtpaar ï insshsfsn al ver ontgroeid.

Hyglënlserlng van llchaam en wonlng
Dank zij 'ijverige propaganda' steog n Ly37 na de komst van Linschoten het
badgebruik van 54 tot 83 baden per week. Meer dan zijn voorganger oefende hij
druk op bewonersuit om het badhuis te bezoeken:
Hocwel de menschen al genrimcn tijd bij ons wonen was er nog nooit iemand in het badhuis
gcweest. De kindercn wancn soms nict schouróaar. Na herhaalde huisbezocken bcloofdcn zc
telkcns te komen. Daat zc dczc beloftc nict nakwamcn drcigdcn we ze mct aan hct Bestuur
voor tc stcllcn hct gpzin door gcbrck aan mcdcwcrking te vcrwijdcrcn. Dit hecft gehollrn cn
allen zijn dezcweek in het bad g€s,cest.Het was hun gocd bcrrallen.(weekrapport l0:7-1y39>

Een nriendelijker stimulans waÍen prijsjes ran Sint-Nicolaas voor de trouwst badende kinderen of snoepjesna het douóen Het badhuis was ontluizingsinrichting
en kapperszaak inéén: kinderen werden gratis met een tondeuse geschorenen hun
haar werd met witte poeder ingewreventegen ongedierte.
Trots memoreert t inschoten in het jaarversl4g van L9441945 dat op het
badhuis nooit een bordje Veftofun voor jodcn had geprijkt. Wel stonden zes
borden Verbodcn voor Dtitschen bij de ingangen van het complex om het contact in te dammen tussen militairen en een zevental prostituerende vrouwen, van
wie er vijf geslachtsziektehadden. Hoe mindor Duitsers hun gczicht lieten zien
hoe beter, want Í.inschoten hield zelf eenjoods gezin in zijn huis verborgen.
De Gemeentelijke Ontsmettingsdienstmoest nogal eens uitrukken om huizen
te ontdoen van ongedierte en wandluizen Op geznttetijden werden bewoners aan
dc schoonmaakgezntz
Dezc wcck is cr wcer huisinspcctic gchoudcn. In hct gpzin H. trofrcn wc nicmand aan; ccn zccÍ
jcugdig kind was alleen thuis. Het huis zag er verschrittclijk uit. Er was niet één kamer waar
ordc was. H. is orcr dicn tocstand ondertoudcn cn hccft ook nog ccn scbriftclijkc waaÍschu*ing gekregcn. \[/c mogsn toch aannemcn dat 'e morgens om 10 uuÍ cr wel ccnigc ordc in ecn
gczin mag zijn. (wcckrapport ZJ-3-1939)

Bewoners die hem niet toelieteq werden somsgrover benaderd:
\Vc kregen nooit dc kans om binnen te tomcn. De huur werd ons thuis gcbracht of door dc
bricrycnbusorcrhandigd. Mijn vrouw dd dczc wcck ccn pogng binncn tc komcn en dit lulfc,
doordat zij door hct opcnstaand raampjc dc grcndcl vcrchoof - zoo ton zij binnen komen. De
safy6n8Ftwas nict crg hartclijk (rccknpport t6-Ul%7)

In de jaanerslagen van Ll37-1939 typeerde r inschoten de bewoning als voldoende
tot (zeer) goed bij respectievelijk 33, 45 en 51 gezinnen. Dat zou betekenen dat
de woonbeschavingsleóts bij een minderheid ontbrak" Al na één jaar van aansporingcn schreef hij toweden:
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De complexenrran de Stichting Volkswoningen: de KerlcwegAet Houtplein (1); Ondtep )OII (2); Ondie-n
)ilVde Framboosstraat (3); het Anthonieplein (a). De zÍrafte huizenblokken zijn van de gemeente,de
gearceerderzanwoningbouwcorpoÍaties.Bron: GemeenteUtr€cht, Botrw- en Woningdienst 1973.
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De Amsterdanrsecomplexenroor ontoelaatbaregezinnen:Zeeburgerdorp en Asterdorp.
Bron: Gemeentelijke Woningdienst Amstcrdam 1933.
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De Haagsecontrolewoningen (Zomerhof).
Bron: Marsman 1959.
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De eerstewoonschoolrranMaastricht de Ravelijnstraat 1955.
Bron: Stichting Bijzondere Sociale Zorg Maasiricht, afd. rrsearch, Onderzoek naar arbeidssituatie van
mannen uit probleemgezinnente Maastricht 1!}6ó.
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Houten noodwoningenin de Waalstraat begin jaren twintig. Voor de gemeenteUtrecht beheerd door
een woningbouwvereniging.

Interieurnan een noodwoningin de Waalstraat.

Het Tehuis roor onbehuisden aan de laan van chartreuse midden jaren twintig.
Bron: archief Stichting Volksuoningen, Gemeentelijk Archief Utrccht.

De slaapzaalvan het Tehuis roor Onbehuisden.
Bron: ur.tti"f Sti.hting Volksnroningen,Gemeentelijk Archief Utrecht.
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De Framboosstraat (complex Ondiep XII). Gebouwd in 1927voor sociaal achterlijke gezinnen.Deze
gemeentelijkewoningenzijn in 194.8onder beheervande StichtingVolkswoningengekomen.
Bron: Duitemeijer t962.
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Het meestvoorkomende woningtypevan het complexFramboosstraat(Ondiep KI).
Bron: Gemeente Utrecht, Bouw- en Woningdienst.

a

Hooi'
De FramboosstÍaat(ondiep XII). Aan het einderzande straat de zogenoemdeTbeede of Nieuwe
dit
huizenblok.
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'Bron:'arctrieístictrt-ing-Volkswoningen,
GemeentelijkArchief Utrecht.
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Gezicht op de poortrran de Framboosstraatl9?.6.
Bron: Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht.
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De Kerktil/.ednglHoytnlein. Het centraleheropvoedingpcomplexvan
de Stichtingvolkswoningen.
Bron: Duitemeijer 1962.

Indelingvan de me,estgangbarewoning op de Kerhreg/het Houtplein.
Bron: GemeenteUtrecht, Bouw- en lVoningdienstmei 1gZ.

Het Houtplein in aanbouw.Nonembet lWlrtwee maandenvoor oplerrering.
Bron: archief Stichting Vollcswoningen,Gemeentelijk Archief Utrecht.

gebouwdekleinewoningen'.
Gezicht op de Kerkwegbij de Lijnweg'met devan gemeentewege
Bron: GemeentelijkeArchiefdienst Utrecht.

Gezicht op de Lijnweg (deel van de buitenringvan het complexKerkweg)inlV21.
Bron: GemeentelijkeArchiefdienst Utrecht.

Q98Mondharmonika-clubop het Houtplein, beginjaren dertig-Midden achterin-opzichterHazewinkel
flfO;. Tbeede van links'achter in Ëger-aeslHèits-toeaingÏnschoten (opzichter/directeur L937'1956).
Bron: fotoalbum van een dochter\tan Linschoten.

lgo.tt 1. Gemeente UtrechÍ wik el buurtindeling. Herkomst gezinnen woonachtig op het complex
Kerhnrcg(aangegevenmet een'x') 1925-1y%.
Zwart: > 30 gezinnen.Gearceerd:11-30gezinnen.Gestippeld:5-10gezinnen.

Figuur 2. Gemeente Utrecht wij! en buurtindeling. VertÍek gezinnenwoonachtig op het complex Kerkweg (aangege\ren
met een'x') 1975-1936.
Gearceerd:11-20gezinnen.Gestippeld:5-10gezinnen.
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Ondiep XIII (het complexvoor economischzmakkegezinnen).Gebouwd in 1yJ0 tegen de gemeentegrens
met Zuilen.
Bron: Duitemeijet 1962,

,i
Zichtop Ondiep XIII. Middenin: eenpoortwoningmet toegangtot eenvan de trnree
binnenterreinen.
Bron: Archief StichtingVolkswoningen,GemeentelijkArchief Utrecht.

Gezicht in de Marinus Brandtstraat(eenbinnenterreinrranOndiep )Ctr) in 1932.
Bron: GemeentelijkArchief Utrecht.

Geveltekeningvaneen hoekwoningvanhet complexOndiep )(III'
Bron: Nieuw UtrechtscheCourant 15'9'1930.

,ep ?l december 1944stierven de twee voorste kinderen op één dag. Hun temperatuur was 10 graden
te laag! De donkere vlekken op het naakte kind zijn scabies.De stippen op de vïouw en andere kinde'
ren luízen.' Aldus opzichter Linichoten, die de foto op 23 decembet 1944nam.

'De 5 kinderen H., zooalswe die in hun woning

aantroffen...

:#

'De 7 kinderen H., nadat ni gebaad
en gekleedwaren. Zoo werden ze in het Stads-en Ambachtskinderhuis opgenomen.'Links opzichterLinschoten.
Bron: JaanrerslagStichting Vollcswoningenlg44-lg4i.

Dc rcinheid naar buitcn is ook stcrt rponritgegaan Hct schrobbcn dcr straat cn hct lappen dcr
nriten werlÍ aanstckclijk In enkele gezinncn cchter laat dc rcinhcid i! huis vcel te wenschen
over. \lfe vrreezcn,dat dezc menschen het nooit zullen lecren. We makcn hierorrcr rcgelmatig
opmcrkingen cn in sommige gcrnllen stcllcn wij kalk en bchang bcschil$aar om ecn nieuwbcgin
te maken. (aarverslag l93Íl,l)

In de oorlog zakte het bewoningspeil tot een niveau waaÍop nog slechts een
minderheid van ongeveer30 bewonerseen voldoendescoorde.
Groot was het domein van huisrrouwen niefi de meeste woningen hadden
een vloeroppervlakte van n8 #. Daar kwan veranderi4g in omdat in 1938,1953
en 1959 huizen van een verdieping werden voorzien Klein als zn waren bespaarden ze huisnouwen werb en gelijkyloers waren ze goad te controleren, zo waÍi
de filosofie. Daarom veÍrette de Stichting zió aanvankelijk tegen het plan uit
Ly36 van wethouder Ploeg om alle woningen te bekappen, uit angst voor bergplaatsen van 'nuttelooze rommef en 'stof- en wilophopiagl. Toon Ploeg zijn
voorstel beperkte tot de woni4gen van de buitenring om grote gezinnen te huisvesten, trok hij iedereen over de streep. Yeelzeggend was het bijkomend argument dat bekapplng de onooglijke woningen van het Houtplein aan het zicht onttrok. Volgens een adres aan de gemeenteraadvan de batterijenfabriek Herberhold
maakte men een moderne kap op versleten onderstukken en hield men vanuit de
trein een 'allerminst aestetische' i"tnjk op het plein, als de spoorlijn waaraan de
huizen lagen zou worden opgehoogdi Herberhold zag liever de hele Houtpleinkolonie verdwijnen. Linschoten, die uit waardering voor zijn werk ook oen verdiepiog op zijn woning kree& zag bernrgd grote gezinnen verhuizen naar de buitenring omdat juist deze intensief toezicht behoevende gezinnen aan zijn oog
werden onttrokken. Pas n L952 werden de oorspronke$ke denkbeelden omtrent
de woninggrootte losgelaten, men zag in dat een te kleine leefruimte heropvoediag onmogelijk maakte. Het gemiddelde kindertal lag toen op 6,4, waat tal- 4,L
thuis vorbleef. Eerst krogen de huizen dio met hun nrg naar de Houtstraat stonden een verdieping en in 1959de overigewoningen,op een enkel rijtje na.
Bewoners beamen dat er gezinnen tussen z.atenwaaÍ het een bende was, of
zplfs een rrarkensstalwaar 'eon blind paard geen schade dee'. Als verzachtende
omstandigheidvoerde men de diepe armoedeaan:
Ik had ccn hcel arm gezin, want zc rocpcn eh... vies, ncc, dc menscn hadden rrcsclijkc armoci.
En daarom konden zc drt nict om malcn om dc boel sóoon tc houdcn. Menscn dic daar zo'n
'wttc'stcun
had gebcurrd,
hok mct jongcns haddcn, die dachten allccn aan dt ctcn Ats it mn
't
Wcrken hcb cr btj mij altijd ingpzc'
dan haaldc ik d'r toch nog ccn bietjc grccnc zcclr \Ën
ten hoor, ran kindsbccn af. (bcwoonstcr Houqlein/L,ijnwca vanaf 1%8)

Trolfsslovendehuiswouwen hielden zich maar met moeite staande:
Dat was ecn tijd d8t jc mocst wertcn cn wcrtcn want cr lagcn vicr, vijf tindcrcn in zo'n klcin
hokkia lcderc weck duaildc ik mct lyrcl, om dc vlooicn uit huis tc houdcn, mijn hele huis
stonk crnaar. Jc mocst allcs nog mct dc borstcl wasscn Dc was bing bovcn dc kachcl' altijd
rol, altijd ccn of twee luicrkindercn. Jc bent daar ingegrccid, mct één kind begonncn, zc komen
niet allemaal tegetijt hè. Toen ik daaÍ wegging had ik cr ncgcn. Jc probccrde nog wat \ran hct
levcn tc makcn, cn je kon toch wcl lachen. & wcct nog dat it altijd stond tc wassencn dat ik
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daaóij stond te zingcn. Als je zo'n lsrÊn gcmend bent, toen wist je niet andcÍs, wij hadden
thuis ook armoe cn bij hun thuis ook (bewoonsterHoutplein/Ondi€p XIU, 1939-195)

Gezinsvenzorging
Een nieuwe pogng de woonbeschaviqgte beïnvloeden was de introductie van de
gezinsverzorgster.Bij een bezoek eind 1952 van personeelsledenvan de Stichting
aan de gezinsoordenwerd
duidclijk cryanen, dat wij dc figuur ran de gczinwcrzorgptcÍ maaÍ mocilijk kunnen ontbercn.
Dergelijke krachten, op levensbeschouwelijkebasis in onze comploceningeschakeld,zouden een
ware zegenvooÍ onzc gezinnenkunnen bctekencn. (jaarverslag1952,1)

Vanaf L954 drong men via een paaÍ van particuliere instelli4gen geleende gezinsverzorgsters de 'onmaatschappelijke veste' binnen. Omdat de Stichting ysinig
medewerking van dezn instellingen kreeg trok ze in 1956 zelf drie gezinsverzorgsters aan; niet lang daarna werkte zij alleen nog naar met eigen krachten.ó
Volgens Linschoten wilden de meeste gezinnen aanvankelijk niets weten van
dezn'pottekijksters' of 'medewerkstersvan de Kinderrechter of de Voogdijraad'.
Gezinnen zagenach
een brevet van oncÍmogcq wat het vocren hunner huishouding betreft, toegestoken en konden
het natuur$k in huis best allecn af! (iaanrcrslag1955,4)

7n ook de moeder die haar huis in de oorlog had opgestookt en onderhand een
dozijn kinderen had:
Ja, ik had twaalf kindcrcn. In dc ene slaapkamer lecën d'r zcs en in de anderc vier, en één
baby stond aan m'n voetencinde en dan stond er naaEtm'n bed nog een ledikant. En dan mocst
je toch proberen de boel schoon te houden, want dtr was daar schcrpe cpntrroleop 't Houtplein.
Zn drcigden je met de kinderen op te beÍgstr. Nou, dan kon je aan ,t jakkeren gaan in zo'n
rothutje. Maar we hebbcn ook wcl dagen gchad dat wc d,r met onzc 1rct naar gsgpoid hcbbcn.
'Hcbben jullic
Kuam die opzichter langs:
nits andcrs tc docn?' Eo dan zee ïk'Nou meneer
Linschoten, s u zin hebt om tc wgeq stoffer en btik staan in de kcukcn.' Hi! zegt:'Maar ik
zal jou een wcrkstcr gcrrcn.' Dan tr,ccg je ecn verplccgpter in huis of eh, 'n sociaal werkster
'Bij
van de Stichting Kwam d'r centjc aar. T*gl m'n man:
mijn vïouw werken? Als jrj probeert
ooit een stap ovcÍ de drempel te doen, dan kom je wel aan de overkant te leggen. Mijn rnouw
rcgelt 't zelf wcl, ik hcb geen pottckijkers nodig' Ja, dan mos jc je portcmonnee afstaan, hun
deeën daar de boodschappencn dan wcrd d'r ecn brie{ic qrgemaalÍ wat er nog in je portemonncc zal (bcnoonster Houtplcin, tglT -ln6)

Volgens Linschoten verminderde de weerstan4 toen de maatschappelijk werkster
gezinnen op de komst van een
er ging voorbereiden. Maar het
vetznt tegen gezinshulp bleef levend zoals van het inwonende gefu dat eind
jaren vijftig van de Framboosstraatnaar het Anthonieplein verhuisde:
Man: Ik kwam uit ecn gezin van vijftien lrinderen, altijd armoei en cllcnde gehad. En dan kom
je daarop het Anthonieplein en danwillenzsiesocialc hulp toedienen.
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a
Vroun': Nou, toen wcrd ik blocdlinh k zpg ÏIoc dat n? k hó zerrcnjaar als dienstmcisjc
gcwerlt voor dag cn nacbg *il je mij ccn sociaal uartstcr gwcn? Mct mijn twec kinderen?'
Nou ikhcb datooknooit geaoocptccn{tom.
Man: Wij haddcn ccn gezin om door ccn dngetjc te halen. lvÍaar zc douuidcn jc dan wel in een
hokkic v8n twpe kamcrtjcs van twÊc bij twcc-cn.ccn-half cn een huislrameÍtjc van vier bij vicr
cn dat rondcn zc wel nornraal. Zc hóbcn me dt nooit als ecn rolc/aardig mcns bchandcld.
(bcwoners Anthonicplcin, 1959-1%8)

Dalles(armoede)
De moderne aÍÍnenmÍg, waarin bédelen werd bestreden en verstandig bedélen
gepropageerd,doortrok de weekrapportenvan I ins6frstea,zoals op 2-5-1938:
Dezc wcek werden wc opgebeld dat de kindercn B. in de
van dc Malicbaan liclrn tc
bcdclcn. V/c hebben dc mocder ontbodcn cn eens mct haar gesprokcn. T,cvertcldc dat dc nood
zo hoogwas dat het mocst. Na Maandag is de stcun al op en dan moctcn gedurcndc den geheele week 11 magen gevuld worden. Dc nrcuw dic binncnkort haar dendc kind verracht, was mct
ons \ran mccning dat bedelcn voor dc kindcrcn slcchtwas cr allerlci gerolgen tan hcbben. Door
onze tusschcnkomst kÍijgt zij ran dc RK linncnactic ccn wicg met toebchorcn. lVc garrcnhaar
melk cn aardappclcn

r inschoten regelde huishoudelijke hulp van de ansters Augustinessen Een paar
jaar later na"' de Voogdijraad toch de kinderen uit dit gefu weg. In de hongerwinter van 1944-bezsreek de 37-jarige mooder eerrit:rÀÍrtijdens haar zevontiende
bevalling.
Veel gezinnen leefden in de jaren dettig in bittere armoede. In een gefu
was bij de geboorte yan een dochter geen twee cent in huis voor een eÍrmer
heet water. In een ander was bï de dood van een mersje van tien maanden geen
laken om het lijkje te dekken en moesten hemdje en truitje van de drooglijn
worden getrokken. Ook bewoners schilderen een beeld van schrijnende armoede.
Het nodige huisraad ontbrak veelal en bedden waren voor sommigen een o4gekende hxe:
Wij hadden vrccgcr ook gecn tcditant. l\fc slicpcn getmf ik mct ?n ticnen qp dc grond. Mijn
moedcr één groot bed matcn. Ja,zo gingdatrrrcegcrallemaal. (bcumnsterAnthonicplein, 1959196; crvoor als kind op Houtplcin cn Ujnwcg)

Bij ziekte of bevalling verstrolfe rinschoton soop of fruit uit een 'soepfondsje'.
Hij was voortdurend in de weer met armenzorginstellingen Nu ecns ging het om
ledikanten voor vier kinderen die op de grond rli"p"q waarvoor hij een bestuurslid van de Nederduitsch-Hervormde Diaconie aanspralg dan weer troggelde
hij van Maatschappelijk Hulpbetoon meubilair en beddegoed los of van een belangstellende f Z) om Heren en schoenenvoor kinderen te kopen, of verdeelde
hij stapelstweedehandskleding. Zjn dochter herinnert zich dit nog levendig:
Hct lrgcr des Heils hccft jaar cn dag oudc klcding ingczamcl4 dat wcrd gcÍ€inigd cn mct ccn
rmachtwagenin dc maand dccembcr gcbrachr Dan legdcn wc in dc kleinc zaal van hct club-
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gcbouw rrcor allc bcryoncrs ccn rlcl papier mct hun naam op dc grcnd. Mijn zus cn ik hieldcn
iedcr klcdingstuh omhoog en dan zci moedcr: q dat is gpcd rrmr dia Als hct pat'goot'genocg was pakte pa hct vcrder in" Eo n fig icdcr gezin na afloop van hct lcrsÉccst met een
pak klcding naarhuis.

Bowoners hadden ook eigen lijntjes lopon naar armonzorginstelli4gen of naar
particuliere weldoeners:
Als je nou zondagp aict naar dc kcrk gng dan lcecg jc van Vinoentius gecn broodkaartje. Eo
voor die trcep mocst jc liégen, bedriégen en slijmen totdat je barsten krceg (...) Op de Bcmuurdc lVccrd woonden dric oudc damcs, daar mochtcn wc twcc kccr in dc wcck dc torstjes
komcn halen. Dic sncdcn dc korstjcs van hct brcod wat zc nou naaÍ de rrcgels gooien. Ik heb
zc duizend keer gcbaald, dan licp jc d,r ondcnrcg al uit te rrrctcn, zdn hongcr had jc. (als
kind en rrolwasscnebcnoner \lan ÍGsp. Houtplcin/Lijnwcg/IGrkrrcg/Houtplcin/BalkstÍaat,
1Ín8)

tot

Op zo'n broodkaartjc kreeg je één vers brood of, met gelu\ twee oude broden.
Ook vanuit 'armenscholen' genoten kinderen ondersteuning: warme maaltijden,
schoeisel en schoolHedi4g van de gemeentelijke distributiedienst op het Vadtterrein. Aan de verstrekte kledi'g viel de annoede af te lezn4 rndat pesterijen
niet van de lucht waren.
In de oorlog gaf Winterhulp waardebonnenvoor kleding en dekking en liet
de naastgolegenbattorijenfabriek Herberhold zich van zijn beste kant zien door
's middags in het badhuis eten uit te delen. Dat voorrecht verloor een gezin bij
toeval:
In dc oorlog kregen dc kinderen ccnmaal pcÍ dag eten in dat zaaltje daar. Maar ik had ccn
kecr ccn kat gnondcn, zo'n grctc kater rnn de slager, dic had it tocn opgehangen aan de
knrk ran de dcur, dic hó ik dus geslachl }\tas ik dat ding aan het braaicn, kwam zij van
'Oh,
Linschoten binnen:
ik zie hct al, jullic hcbbcn hct nog niet zo slcchL' 't \lfas gslijk afgelqrn, dat die kindercn daar konden etcn. (benmnster Houtplein/Ondiep XItr, 1939-195)

In de oorlog werd ss flink gestolen om te overleven. In de Framboosstraat werd
zelfs een ontweemd paard in een huiskaner geslacht; naar verluidt kreeg de hele
buurt een pondje vlees. Als je geen eten had hadden buren het ook niet, en als
de buren eten hadden, dan had jij het ook. Dat is het beeld van het Houtplein
uit inteniows:
Dic band dic wij haddcn op 't plcin, vcrrchrikkelijt jc was zo hèc.ht mct mckaar - als iL ,n
rcoic kool had, dan sncc ik 'm door cn dan had jc buurrrrouw de helft cn ik dc hclft. Dan
hadden we allcbci tc ctcn. Ocntoonster Houtplcin/Lijnweg vanaf 1%8)

Na de oorlog bleef r inschoten in de weer om de materiële nood te verlichten. In
L947-198 organiseerde hii markten waar tegen spotprijzen ledikanten, dekens,
schoenenen gedragenkleding werdcn verkocht.
Bij alle armoede hield Lrnschoten de huurschuld al die tijd toch binnen
redelijke glefiroÍ. Weekrapporten geven een bonte verzameliqg redenen waarom
bewoners de huur niet konden voldoeq zoals 12-6-L9#:

u

man gng in wcrkranschaffing mocst noodzakclijkc aantopcn docn; moest mct Pinkstcrcn zijn
ooctuum uit Ban& van kcning thuishoudcn; was zo lffiaad op dc stcumrcrlccnitrg datzp dc huur
opmaaktctr; mocder had op aandrlngen rnn dc kinderc,n de huur maar bestccd aaa een cxtra
maal met dc Pinkstcrdageq mocst onderklccding koopcn daar dc mrn voor ondcrzock naar het
ziekcnhuis moest; had ccn anderaan huurgeholpcn tcn tostcrnn zichzêlf.

In 1938 werd van twaalf bewoners de huur ingehouden van de steun Bewoners
moestenechter leren \rrijwinig te betalen:
Dc man heeft nog nooit uit eigen bercging huur betaald. We hiclden dc huur op zijn stcun in.
Ik sprak hem aan cn wnzocht hem rpor éénmaal zclf 6e huur te willen betalcn. Hij beloofde
dit. Tatetdagzag rtr hem thuiskomcn. Na ecn half uur ging ik cens probcrcn dc huur binnen te
'Laat
krijgen. Hij weigcrde pcrtinent de huur te betalen.
dc Gcmccntc het maar betalen', atdus
je
D. Tcgcn zijn nrouw zci hij: ïe bent gck als dic kercl een cent gecft.' Tocn ik hcm op het
'Dc
verkecrdc van zijn handetwijzc wccs zci hij:
Gcnccskundigc Dicnst hceft mij hicr heen
gctroond naar die rcthuizen.' Mctéén haalde hij de bezcm en wou mij de deur uitslaan. Slaan
durfde hij cchter nict docb hij nam nij bect cn zette mij buiten de dcur met de mcdedecling
dat wannecr ik cr wccr in kqam hij mij de hencns in zou slaan. Vcrdcre pogngcn hcb it tocn
maar achtcrwegcgelatcn. (wecknpport 13-3-1939)

Met zo'n aanval op de opzichter tekende iemand wijwet zeker zijn 'verhuizingsvonnist.

Als een gefu diep in de schulden ?:it, trachtte ï inschoten te bemiddelen.
Door in 1939 een voorschotbankje op te richten hoopte hij het 'lommerd-lopen'
uit te roeien. Hij liet bijvoorbeeld f 6 sparen en gaf dan een voorschot van f 10
in de vonn van bonnen om een pak cn schoenente kopen Gezinnen bleven echter naar de Bank wn Leening gaan en hadden daar soms mser lijfgoed schoenen
en dekens staan dan in hun eigen klerenkast. Gekregen kleding of door de Dienst
voor Sociale Zakenverstrekt huisraad verhuisdesolnsdirect naar de lommerd.
Tot het belangrijkste wapen om het uitgavenpaEoonvan gezinnen te beihvloeden groeide de kindeóijslag uit. Op voorwaarde dat dez.ebij de Stichting
binnenhram" konden gezinnen een voorschot krijgen. Het verlies van financiële
autonomie we:d als krenkend ervaren:
Ik tsnm in dc pcnaric te zittcn, m'n man krccg f 13 stcun, cn daar nt rk mct twaalf kinde'Latcn
ren. Ik zeg tegen mtn man:
wG nou ons kop maar buigcn, we notten naar dc Stichting
toe. l.aten wB maar geld gaan vÍagen op dc kindeóijslag' M'n man moest mcckomen, zÈlke
rrcllen moest je daanrcor tekencn. Eo d8n knccg jc ecn bon, vmr vijf lnar sciocnen en dan
wczcn nj de winkcl aao waaÍ jc mocst kopen. En d8n lunm jc in de wintcl bij dc Bata cn dan
zei rk, ik kq/am ecn paar kinderschoenen halen. O, tomt u \rao hct Houtplcin. Zcidcn de jongcns, hè mar zÊ hebbcn allemaal dczclfdc schocncnaan op hct Houtplcin, cn dat was waaÍ want
jc krccg dc gocdkoopstc schocnen hoor. Tcrwijl jc hct zclf mocst bctatcn wn je kindcóijslag
(bcmoonstcr Houtplcin, llXT -ln 6>

De Stichting bouwde na verloop van tijd een netwerk van winkels op, waar gezinnen met bonnen tereót konden: voor hun vloerbedekking gordijneq behang;
meubelen" elektrische apparaten, enzovoort. Bewoners konden hun hele huis ingericht ktijgeq maaÍ dan wel op een wijze die de goedkeuring van de Stichting
kon wegdragen.
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Voordat maatschappelijk werksters gezinnen financieel grngen begeleiden, waren
de budgettaire raadgevingenincidenteel. Een bewoonster:
Zii van Linschoten mos me niet. Ecn keer stondenwe aan de deur. Ja, je had niks, je kwam
naar buiten. Toen kqnm ze drt ook aanlopen,zeg! ze:'Fln waar hebben de rrrouwtjes't orrer?'
Ik zegt'Orrer de armoei die we hebben.'7*g3 ze: ïa maar de rnouwtjesweten niet met geld om
te gaan.' Ik zegt'O nee? Als je zércn kinderen hebt en een man en vrou% da's negen,en elf
gulden en een dubbeltje steun.' Ik stuurde m'n kind al twee uuÍ van tevoÍen om vooÍ ,n kwartje drie oude broden te krijgen. Die waren zo oud als de weg naar Rome maar dan had je een
'Als je
bÍood meer. Toen zegt ze:
nou drie pond bnrine bonen haalt en je eet rrandaagheerlijke
bruine boontjes. En dat nat van die bonen, daar doe je 'n beetje selderd brj, 'n beetje dit en
'n beetje dat, daar kook je 'n heerlijk soepje nan. En wat je overhoudt, daar doe je dan wat
'Nou
oud brood bij, dan heb je heer$k en nuttig etcn.' Ik zeg:
wil ik even wat vragen, cet u
'Ncc.'
dat ook?' Toen keek r.e mc aan, zcgt ze:
lk zegt \ilaarom wil je 't ons dan latcn vretcn?
En onze kinderen, denk jc dat die een bnrinebonenbuik hebben?Vandaag bnrine bonen, moÍgen
bruine bonensoep, orcÍmoÍgen bnrinc bonen met oud bÍood.' (bcn'mnstcr Houtplein/Lijnqrcg,
rranaf1928)

Arbeid
Het aantal werklozen was eind jaren dertig hoog op het complex Kerhveg. Economisch marginale bestaanswijzenstonden bloot aan kritiek leven van de steun
(parasiteren), een onvoldoende of onregelnatig inkomen (losse arbeid, straathandel), of ontoelaatbarebronnen van inkomsten (kruimeldiefstaf, prostitutie).
Linschoten haalde na verloop van tijd de steun van bewoners bij Maatschappelijk Hulpbetoon/Sociate Zaken op en betaalde die uit op het kantoortje in
het badhuis. Daardoor werd steunfraude aanzienlijk teruggedrongen. Ireglopers
hield hij scherp in de gaten:
Iedere week als we dit bedrag uit moesten betalen, ergerden we ons hieraan. \Ve dnrngen er bij
Sociale Taken en het Aóeidsbureau op aan deze man te werk te stcllen. Het hem tocn aangeboden werk lcrrcrde hem slechts f 38,60pr week + kindertoeslag op - hetgeen meneer te weinig rrcnd en dus gng hrj niet werken. lVij hadden hierdoor een argument om hem wegens het
weigerennan werk uit dc steun te zetten. (weekrapport 29ó-L%7)

Vanaf L953 tot 1958 reikte een contactambtenaarvan Sociale Zaken de steun ten
kantore van de Stichting uit. Een ex-be\ilonerklaagt:
Als ik hier in de steun loop, dan zou je nog wat kennen doen, maar daar werd z6 op je gelet,
je kon d,r nooit wat bijdoen, dus je had nooit wat extÍa's, 't was altijd armoe, ellende. (als
kind en nolcassene bcnoner \ran Í€q). Houtplein/Lijnweg/Kerkurcg/Houtplein/Balkstraat, tot

rnB)
De drie opzichters rvaren in de jaren oijfttg ook huisbezoekersvan Tnrg en Bijstand (de voormalige Vereeniging tot Verbetering van Armenzory). Zij brachten
de uitkering van de gemeentelijke Dienst voor Sociale hken aan huis bij gezinnen die niet onder de Stichting vielen.
Werk was in de crisisjarenvoor ssmmigeneen ongekendeweelde:
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Ik had tocn 't gcluk dan mijn man ccn baan krecg bij dc Rijkstclcfoondicnst, daar hèt ic ntim
drie jaar gezetcn - toetr had ik de hcmel op aarde. Ik heb drie rrctte jarcn gchad in m'n helc
lerrcn, de rest is altijd anemoei gsweest.trbrt na de oorlog is mijn man orcrlcden. Tocn bcn ik
gaan wcrken bij Jaffa, op dic fabrick, als wcrkstcr, cn is mijn dochter thuisgskomcn vooÍ 't
huishouwen. $rij hebbcn ,t gczit zelf hélcmaal van de grond af o'pgebouud. Ik heb m'n cigen
kousen opgerold en m'n kindercn, zc hebben allemaal hanl gewerkt, haÍd.ltrij hoeven tcgen niemand te zeggen,dankjcwet. Nec, ik bcn nóóit bij Hazcwinkel gew€cst,nooit bij Linschoten, cn
Duitcmedcr heb ik één kccr gcspr,oken.(bcwoonstcr Houtplcin/Lijnweg vanaf 192Il)

Linschoten probeerde jo4geron geplaatst te lrijgen in fatsoenlijke beroepen. Voor
meisjes hram dit neer op een dienstbodenbestaan,een kantoorbaan of het ziekenhuis. Teleurgesteld meldde hij i" L9392
Een poging om onze melsjes opgeleid te kÍijgpn tot dienstbode mislutÍe, daar hct milieu, waaÍuit zij voortkomen, niet geschikt is. Mccstal komen zij op een fabriek terccht. (jaarverslag
ty39,2)

Voor veel meisjes was de batterijenfabriek Herberhold de eerste, bepaald niet
aanlokkelijke werkkring omdat zÊ er dagelijks znltartals een tor vandaan huamen.? Voor jongens werd juist gestreefd naar fabrieksarbeid of het leren van een
vak om hen los te weken uit de sfeer van lossearbeid en straatlandel.
5gmmigen gaven aan werkgevers een ander adres op, uit angst niet te worden aangenomen.Op T inschotens verzoek werden mannen geplaatst in de werkverschaffrng of bij de gemeentelijke sociale werkplaats. Regelnatig trad hij met
succes als arbeidsbemiddelaaÍ op. Nu eens ?nÍgde hij voor werkklediqg; dan weer
voor handelsgeld.Dat pakte niet altijd goed uit:
Voor bewoner D. kochten we een scharcnslijpwagen.De Vcrcniging Armenzorg gaf hienoor cen
gift en een ctediet. De man liet zijn wagen cchtcr vmr de deur staan en betaalde nicts af. ltrij
konden cr maar nict achter komcn, waar dit gczin van T lrrsoncn toch van lccfdc. Op zckcrc
dag echter kwam de ovenralwagen,daar D. verdacht werd van een inbraak te Driebergen. [ndcrdaad lcwam bij onderzock uit cen stoclzitting f 1600,- en uit ccn kast ecn partij tcxticl,
tcÍwijl onder de vlocr cen kindcrrijwicl wcrd opgehaald.Hij krccg hiervoor twce jaar gwaryenisstÍaf. (aarranlag lWI, 2)

Jaarlijks raakten een paar personen verstrikt in de netten van justitie, meestal
voor diefstalletjes - met een uigchieter in de oorlogsjaren. Niet iedereen viel in
handen van de politie:
Tja ik stool als dc raven. Als ik 's nachts om twce uur moest bcginnen gng ik ccÍst Etelen,
want anders hadden m'n kindcrcn 's moÍgcns nict tc ctcn. Ik had cr achtl Albcrt Heijn zcttc
's
z'n kÍatten 's nachts buitcn, en dan gng ik gauw de lege flessen haten, mossetrdie kinderen
gelijk
voor,
melk
ja
dt
ze
cn
dan
namcn
da's ccht waar,
moÍgpns de lege flesscn weglrcngcn,
dan haddcn die kindcrcn te ctcnt Je lccfde op hct Houtplcin altijd mct één bccn in dc gorangcnis. (als kind en rrolcrassêncberyoncrnan rcsp. Houtplcin/LijnwcgKcrturcg/Houtplcin/Ballatraat,
tot 1!178)

Semmigen hielden zich staande met straathandel en bedelpraktijken. 7n bewoog
een 'specialisf' (iaarverslag L94L,2), die in de oorlog zijn lege vsning als bedelobject gebruikte, een dirigent met zijn zangkoor om voor meubilair en beddegoed
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te znrgen Toen zijn huis goed en wel was ingericht, verbrak hij de relatie en
verkocht de meubels. Maar het volgende slachtoffer liep na inlichti4gen bij Linschotenniet in de val.
In 1950 tvaren nog slechts elf mannen werkeloos in de drie heropvosdingscomplexen. Toen in de loop van de jaren vijftrg dank zij de oplevende conjunctuur vrijwel niemand meer werkeloos was, kregen de meeste gezinnen meer annslag. De duurste radio's, pick-ups, bromfietsen, stohrigers en bij de meest 'progressieven' ook t.v.'s vonden hun weg naar de complexen, dank zij soepele aÍbetalingsregeliagen. Sommige gezinnen met een volgens Linschoten 'teugelloze bezitsdrang:moestenzich daarvoor diep in de schuldensteken.
Het beroepsprestige-niveaulag io 1953 onveranderd laag.8 Op het Houtplein
woonden toen 42 o4geschoolde(waaronder 11 straathandelaren),11 geoefendeen
3 geschoolde arbeiders. Vrouwen waren voor hun trouwen vooral in de huishouding werkzaam geweest; 18 oefenden daarna nog een beroep uit, meestal als
werkster. Bijna alle niet meer leerplichtige, tr& wonende jongens en meisjes
waÍen fabrieksarbeid(st)er; slechts een handvol volgde na de lagere school nog
enig vakonderwijs.De meestenmoestenmeteenbijdragen aan het gezinsinkomen:
Ih werd zondagsvecrticn cn 's maandagpwcrd ik aan 't werk gestuurd rrcor 7 12 gutden in de
weck Want dt was ccn groot gezin, er moest bÍood op dc ptank tomen. (bcwoner Anthonieplein, 1959-1!)68)

Die enkele schoolloopbaan boven de leerplichtige leeftijd werd dan nog soms
abrupt afgebroken:
k zat op school en na een paaÍ dagen krccg it ccn brie{ie mee naaÍ huis, dat ik dc rolgende
dag naald, garen cn stof mec mocst nemen. Mijn mocdet z.ei tocn: 'Krijg dc kolcre, je gaat
maarwerken.' lals kind en rnlwasscnebewmnster Houtplcin/Anthonieplein ,tottll6)

Een stortbui smoorde een carrière van een ander in de kiem:
D'r stond in de kranfi leerling-ctaleur gevraagd,afijn ik aangenomen,7*g tk tcgen m'n moeder:
'Ik
gu etaleur woÍden, prcberen, maar it heb één stÍop, ik heb geen klcren, cn lccrling-etaleur,
'Nou,'
'gE
dan kom jc tusscn dc clitc te zittcn.'
?Êg! mra mocder,
maar bij C & A kijkcn.' Dat
was dan mijn ecrstc patkie op zcsticnjarige lccftijd. Afijn, ik ga naar school cn had dat pakkie
an, maar een weck daatna, toen trecg it er cen bui rcgen W, zó gekrompen, dus ik durfde
nict mcer. KÍijgt die chefrin vEn mij ccn schrijran, \rÍaagt ze waatom ik nict mccr gE. Ik zcS
'Nou
merrrouw, dat zijn allcmaal van dic clite daar.' Ikreg 'Aangaandc m'n kleren kcn ik daar
niet meekomme'.' Ik heb nmit verder doorgeleerd.(bewoner Framboosstraat,vanaf 1934)

Eén grote Íamllle
Op het spreekuur van Í inschoten kwamen bewonersmet allerhande problemen en
menig echtelijke ruzie werd ten kantore van het opzichtersechpaar bijgelegd.
Linschoten en "ijo wouw verschijnen hier als wedesstichters tussen kijvende
echtelieden:
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Ondcr luid gsgil zat 6c man dc vrouw achternq cn sprcng dc vrouw in het plantsocn voor het
badhuis. ïVe stcldcn haaÍ h staat dc vlucht tc ncmcn in hct badhuis, waaÍ zc dch in ccn
badcel opsloot. T. trachtte haar ook daar te rolgen, doch op onze sommatie wrliet hij gewi[ig
het badhuis. Na bcidcn gekalneerd tc hcbbcn stclden we cicn ondczock in. Dc man had etcn
gekregen van de militaircn, dit was tc vrcinig vmr zijn gczin en dtrs at hij het maar alleen qt.
Dc nrouw nam daarop dc legc pan cn haar lnrtcmonnaic en zettc die aan de dcur op het Houtptein. T., daarcver in wocde ontstoken, wilde daarop zijn nrouw te lijf. lVe bebbcn daarna beidcn onderhoudcn cn tc ruim acht uur kon mijn vrouw het ggzin wccr herccnipn cn was de
nrede gctckcnd. (wcckrapport 18-9-1%8)

De verdeling van het karige inkomen was tussen somnige echtparen een voortdurend nristpunt. Mannen hielden meestal een deel van hun verdiensten af voor
eigen geneugten en hun vrouwen moesten de eindjes aan elkaar zien te knopen.
Drank kon de zrlrgen kortstondig doen vergeten en was bron van bloedige
vechtpartijen' of echtelijke ruzies:
Vrijdagwond is hct roor K altijd fccst. Na het ontvangen van zijn steun kooPt hij ccn plat
fleschje jenorer, dÍinkt het op en is dan aftvisselendrmolijk en lastig De laatste tijd is hii
jaloersch op zijn vtouw. Hij stcckt dat nict ondcr stoclcn of banken en de wouw wcnmin.
Dczc wpek zcrlht z,e,s gvonds *cun bij ons. Hondcrd mcnschcnrpor dc deuq ccn hecle oploop
roor niets. Toen ik binncn l<wam tat de man hccl gcmocdcrecrd mct drie klcinc kindcren op
zijn knieën en twec naast hcm. Hij vcrtcldc mij ecn f,eschje van 58 oent oP tc hcbbcn cn oen
maatje van 29 eent, samen 8íf ccnt. Ik wccs hcm op dc glootc atmocdc cn gabrck in zijn gezin
cn dan nog 8Í/ ccnt wcg tc gooicn. Mct dc man vicl toch niet te pÍatcn; dc zorg is rnn dien
aard dat hij hct cr eens pr week van nccmt. Ecn kcrkclijk armbczockcr lnnm juist lcvcnsmiddelenbonncn brcngen. (wcckrapport lg-U2,ly38)

De sesretaÍis van de Stichting schreef in de kanttijn van tijo weekrapport:
'Stom, maar... begrijpelijkt', en opperde MaatschappelijkHulpbetoon de steun in
natura te laten verstrekken.
Terwijt de rnouw van de opzichter ten tonele verscheen als er tussen echtpaÍen bemiddeld moest worden, nam Linschoten de vermanenderol op zich. Menige burenruzie op het Houtplein had het karakter van een familiennist. Buurvrouwen gogeo als anssenmet elkaar om:
Nadat beide gezinnen ccrÉt eÍg grcot met elkaar wat€n en clkander lcendcn kcnm de uitbarsting. Mej. D. had van Mcj. E ccn dircctoir cn oen paar kouscn gelccnd. Tocn dczc tijdcns dc
nrzie tcnrg werden gcrrraagd,tilde Mej. D. ten aanschouwennan rrclc kindercn haar rokken op
en liet zien dat zc er netjes mee uieag Maandagmorgen half ncgpn beide gezinnen na clkaar
ontbodcn en onderhouden. Mct Mcj. D. gng het nogal hcftig tocn wt aanmcrkingcn maaktcn op
haar gedrag cn qp haar mecstal onzindclijkc klccding Mct ccn crnstigc waarschuwing gngcn
beide echtparen huisc,aarts.(weckrappo* 2&3-1918)

'formeele veldslagen', weet
Ruzies, die konden uitgroeien tot fanilievetes en
r inschoten aan Hetsziekewouwen:
Als de nrouwtjes aan dc deur komcn cn cr wordt gepÍaat dan staat het wcl vast dat er binnenkort nrzie komt. (wccknpport t2"5-1y39)
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De pleinvorm lokte onbedoeld bemoeienis met elkanders wel en wee uit; de
straatcultuur bleef aldus levendig. Linschoten voelde zich de pater farnilias met
zijn wouw als moeder van het Houtplein:
Met bewonerslorcn wij als in één groot gezin. In rrrcugdeen smaÍ zijn wij hun dcelgcnoten.9

Tot hun groot genoegen rnngen bewoners tijdens hun vijfentrnintigiarige bruiloft
in 1940 nret Langsulleseleveof Endattemetofe, naar Dat's Heren zegen op U
daal.
Hun dochter, die als heilssoldate en diaken van de hervormde wouwendienst
de sociale bewogenheid van haar ouders levend houdt, herinnert zich die tijd als
de mooiste van haar leven:
Als mocder 's maandagpin de rrroegemoÍgenuÍen haar was ophing werd er gezegd:'Menrouw
heeft de uras al hangen, ik ga ook maar ,ns een emmertje heet wateÍ halen.' En als ik naar
mijn wcrk gng urcÍd cr <nÊr het plein gercepen: ïongens qpstaaq hct is acht uur, jufhouw
Mies gaat naar kantoor.'We lecfden er ccht als één pote familie.

Ook bewoners van het Houtplern z.agenzich als deel van één grote familiegroep,
maar dan met Linschoten als ongezochteburgervader. Velen hadden ook wel een
of meerdere familieleden in één van de complexen van de Stichting zitten. Naarmate deze langer bestond werden ook meer mensen door trouwerij daadwerkelijk
fanilie van elkaar. Ieder die bij de Houtpleinfamilie hoorde, werd daarin herboren
middels een scheld- of bijnaam: de Stopnaal4 Merel, de Hut, Yiezn Aal, Portemonneetje, Drupsie, Tentaneus,Juul de Pruilq vrou\r Komkommer, Keutet de Omnibus, de Neus, schele Nel, de Beer, Oliekont, 14 Rollen Behang De Nel Bamibal, de Boeboe, juffrouw Frankenstein, Schubbenek,de Spijkerkonin& Yieze Wiesie, Gladiool, de Schele, Jantje de Tur\ de Tremmenduiker. Bewoners noemden
Linschoten vanwegeàjnhaznlip binnen de kortste keren de Lip.

Zorg voor klnderen
Linlcs en rechts maande Linschoten ouders meer aandacht aan hun kinderen te
besteden, bijvoorbeeld als dezen thuis aan hun lot werden overgelaten. Ook
schoolverzuim leverde de nodige vermaningenop. Tegenover de jeugd trad hij als
wijkagent op:
De jeugd gaf ons deze week heel wat zorg dmr gerrcchtenmet stokken en het gooien naar
rrooóijgangsrs. De stokken zijn in beslag genomen,de ouders gewaanchund en op de cusussen
de kinderen op het rrcrkcerdegew€zen.(weekrapport l3-2-1y39)

De maatschappelijk werkster van de Cartesiusweg gaf in haar jaanerslag van
L946 eenbeschouwingweg over de opvoedingssituatiealdaar:
Kinderen uit onmaabchappelijke gezinnen kennen wrinig nrcugde in hun lcrrcn. Al nrocg raken
zij rcrtrouud met de harde realiteit rran het paupeóesaan, en dagelijks ondergaanzij de fatale
invlocd van hct slcchte milicu. Onvoldoende verzorging onrcgclmatigs lcvcnswijze, unijvingen
tusscn de ouders, die vaak aanlciding zijn tot hetrigeconflictcn cn schcldlnrtijcn, waaóij gccn
blad rroor de mond wordt genomen, kunnen niet zonder invloed qp de karaktenorming blijrcn.
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Het wangedrag dcr oudcrs wreek zich aan de kindercn. Niets blijft voor ze rrcóorgen, gehei'
men kcnnen zij niet cn ook met dc intimiteiten van het huwelijkslerren zijn zij vcrtrouutd.
Hoewel de ouders meestal wel rrcel nan hun kinderen houden, en er vaak een hechte onderlinge
band bestaat, weten zij toch geen inhoud en rrcmt aan hun liefde te geven. Het éne moment
vloeken zij ze stijf, het anderc momcnt hitsen ni n oP, en wee degene, die het waagt ze ook
maaÍ met één vinger aan te rakenl Gezelligheid en huiselijkheid zijn vaak onbekendebegrippen'
en aan lieftrebberijen komen zij niet toe. Thuis weet men geen raad met ze' cn stuuÍt ze de
stÍaat op dic ongekendemogelijkhcden biedt.

Voor sommigen was het ouderlijk huis een keiharde leerschoot zoals voor iemand
die opgroeide in de Framboosstraat:
Het waren een hoop atne menscn met grote gezinnen maar dc kinderen werdcn grootgebracht
met req)ect voor oudercn. Ik kom zelf uit een gezin van vijfticn kindcren. Mct een vadcr die
cen mocder om de oren slocg met de spcklappenomdat cr tocrrallig wat rrarkenshaartjesop hct
znpcrd zaten hè. M'n nader, we waren blij dat die dood was, dat was een tiran. We werden
spaÍtaans grootgebracht. Die had een karwats naast z'n bed hangen met veertien leren Wreíd'r aan met looien knoppen. Ik bedoel, als je dan een klap kneeg dan ha' je gelijk \teertien
deukenin je nrg zitten. (bcyoncr Anthonieplcin, 1959'1968)

Kinderen van het complex Kerhreg leefden op voet van oorlog met de buitenwereld. Het stereot)fpebeeld van de Houtpleiners werd daardoor versterkt:
Je gng in groepen naar school want als je alleen was wcrd je vaak in elkaar geslagen.Ik had
nooit wiendjes buiten de wijk We werden uitgescholdenvoor viczc Houtpleiners, asocialen.Ja,
met keÍstbomen knoklcen en met stok en stenen gng je de buurt af. Br was nicmand dic tegen
't
Houqllein qrkon, je was de schrik! Niemand dorst ql dat plein tc komen, een nrcemde werd
er niet getolereerd. Ik sloeg d'r rrrceger bij het minste of geringpte borcnop. Ik heb me altijd
moeten verdcdigcn. Mijn oudste is viermaal kampioen van Ncderland met worstelen gewcest.Ik
heb geprobeerd ze te wapenen, tcgen die omgeving die al maar tegetr je was. (als kind en.rolwasscnebewonervan Íesp. Houtplein/Lijnweg/IGrlwcg/HoutpleinlBalkstraat, tot 19Í|)

Voor menig gefu was de Stichting een gedwongenschuilplaats voor de Voogdijraad \paar het een laatste kans werd geboden. Maar de opzichtslsv/ening op het
Houtplein werd meer gaàen ats uitkijkpost van de kinderbescherming. Geregeld
bracht Linschoten gezinnenonder de aandachtvan de Voogdijraad, @* rn-L947z
Mocdcr doct zich erg godsdicnstigrroor, maar tolcrecrt intusscn alle smcrigheid, dic er in haar
huis uitgehaatd wordt. Ecn zoon hecft een zedendelict gehad, ecn dochter had qphilis, een
anderc dochter plecgde cen bcrwing en werd hienoor rrcroordecld, weeÍ cen andcr heeft een
kind van een Duitser. Eén meisje staat nog onder to€zicht van mijn vrouw. Dc achtcrlijkc Mien
heeft een kind van één der kostgangers, die nog niet eens gescheiden is van zijn wettigg
vnouw. Wij zouden U met tlem willen advisercn deze mannen te rrcrwijdercn. De kindercn wor'
den door hcn met zcdclijke ondelgang bedreigd. $rd orcmegcn hct goral thans officiecl bij de
Voogdijraad aanhangigte makcn. Officieus dedenwe het reedsl (weckrapport 2l-12'l%7)

Ín L949 had Linschoten de voogdij over liefst 47 kinderen en het toezicht over
13 voorwaardelijk veroordeelde oudere kinderen. In 1955 stonden 71 kinderen
(LyVo) van Kerlan'eg Framboosstraaten Anthonieplein onder toezicht, in meer dan
de helft van de gevallen van iemand van de Stichting. Eerst in 1957 werd de
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combinatie stichtingsambtenaar-toezichthouderals ongewenst losgelaten en tot
ernstige gevallen beperkt. Een kleine 40Vovan de in 1953 op het complex Kerkweg woonachtige gezinnen was ooit met de Voogdijraad in aanrakirg gekomen.
Dezn'kindq[sschermi4gsgezinnen' hadden gemiddeld ruim acht kinderen.l0
Het wonen onder toezicht verhoogdede kans op ingrijpen:
\trij kwamen wekelijks in dit gezin huur qrhalcn. Het was cÍ nu cens wcl - dan wecr nict qpgentimd. Ook bcmerktcn we ccn onaangcname lucht in huis. Tijdcns hct jaarlijksch onderzock
naar ongediertc wcrden dc bcddcn omgekeerd.Deze waren doornat rran udne en in staat rran
verrotting Een kindjc rnn 8 wekcn lag drijfnat in de wieg Bij nadcr ondenock bleek, dat het
lichaampje geheel ontrrcld was door het langdurig liggen in nattc luicrs. Hct kind stierf dien
zelfdcn dag Ecn ander kind ran lJ jaar had ccn mnd nrgic van het rrcortdurcnd liggen in ccn
kuil. De twce anderc kindercnwarcn slecht gekleeden ongewasschetr.
(jaarrrerslaglg41,2)

Toen Linschoten bij de ontzetting uit de ouderlijke macht van dit gefu als getuigen werd opgeroepeq bedreigde de vader hem met een pak sla4g. Het getouwtrek om kinderen leverde Linschoten eenmaalvan een bewoner eon raambiljet op
met de tekst 'Linschoten, staatsvijand nr. 1'. Uit voonzorg schafte hij oa verloop
van tijd een gevaarlijk uitziende bouvier aan.
Tegenover politie of Voogdijraad was het allen tegen êén h ontving Linschoten in 1948 bericht, dat een moeder van vijf kinderen ontzet zou worden uit
de ouderlijke macht. De wouw werd opgehaald om B dagen hechtenis uit te zitten, omdatzef.54 boete niet kon betalen:
Dit was een mooie lans om de kinderen weg te halen als de rrrouw haar straf onderging. Echter... ecn buunrctm, die juist de kindeóijslag had ontvangen, kon hct toch niet aanzien, dat
Mej. O. werd meegcnomen en betaalde de boetes rroor haar. lVij nrczcn, dat zij nict vecl van
haar geld tenrg gezienheeft. (aarrrcrslag 1948,,4)

Van deze verbindi'Slijn tussen Stichting en Voogdijraad ging een dreiging uit,
die correctief werkte. 7a werd een moeder die bij huwelijksmoei$kheden haar
toevlucht bij een wiend mcht,'via haar kinderen tot rede' gebracht (iaarverslag
L954, 11). Linschoten bevorderde de internaatsplaatsiagvan de tinderen en de
geschrokken moeder keerde bij haar man terug met de belofte zich voortaan als
een goede moeder te gedragen.
Meisjes die met 'zedelijke ondergangl $'erden bedreigd omdat 2s emgingen
mst een gehuwde man, een bekende souteneru', of een o4gewenst huwelijk wilden sluiten, 'dat slechts weer een nieuw asociaal gefu zou opleveren' (iaarverslag L9eL945, 2), hing plaatsing in een inrichting boven het hoofd. In L954
rappoÍeerde Linschoten:
dat wij in twee gaallcn het onvcrantwooÍd aangaanvan ccn hurclijk konden stuiten cn bcide
hieóij betrokken mcisjcs wisten onder tc brengen in ecn intcrnaa{ waar zij in dc gclegenhcid
gcsteld werden, zich rrcrdcr in de huishoudelijkc bckwaamhcden tc echolen, zodat zij straks wannccÍ tcnminstc dc ltut daartoe nog aanwezigwas - mccr rrcoóercid dcr:c zccr gwichtigc
stap in hun lerrcnkunnenwagen. (aarvcrslagl954,6)

Ook met een verhuizingstactiek was hij meermalen succesvol,zoals in 1941 toen
een huwelijk hrssen kinderen uit twee 'debiele' gezinnen, die al in ondertrouw
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waren, te elfder rue werd voorkomen door de ouders van het melsje te laten
verhuizen naar het complex voor economischzs'akke gezinnen, waardoor het contact werd verbroken. Een incestprobleemloste zich deelsvanzelf op:
Ecn l5-jarige dochter moest bcrrallen ran haar l7-jarige brccr. Dc baby sticrf gclukhig cn hct
meisje wcrd naar een inricbting orcrgebracht, uraarzij thaos nog is. (aarwnlag l%9,3)

Als de wouw zich tot znrgz:rÍnemoeder ontwil*elde en de man tot goede vader,
werden kinderen als beloning naar huis gehaald. Ook aanmoedigingspremies:een
deel van de kinderen dat mocht thuiskomeq werden gehanteord.Sommigeuithuisplaatsingenwierpen vnrchten af:
De l9-jarigc Anton C, dic mct zijn 10 brcertjcs cn zusjcs ín l%2 in de Achtcrhoek was ondcrgebracht, had bchocfte ons te bczockcn en ons te bedankcn vq)r alles wat wij destijds rroor
hen dcdcn. Hocwel hct mocilijk was van rradcr cn mocder tc schcidcn, zict hij nu in, dat dit
toen noodzakelijk was. Hij lecrt rnor mcubelmaker en is op weg een waardig lid van de maatschappij te worden. (jaarverslag lWI, 6)

Bewoners van de Framboosstraat,die de overnamevan het beheer van hun huizen
door de Stichting als een vernederende bezetting ondergingen, z;rgenvolgcns de
nieuwe opzichter (1950-1956)zijn komst met grote arryaan tegemoet:
Tocn wij daar kcnmcn trcgen zc hct gevocl nan, ja nu staan wc hclcmaal ondcr orratelc. Wij
werden diÍcct gezicn als mcnscn die kc/amcn kijken of locrcn weltc kindcrcn cr nu aan de
bcurt warcn om uit huis geplaatst tc wordcn. lvía8Í wat dccd de Hndctrcchtcr tocn dic vao ons
bcstaan hoordc, dic plaatstc kindcrcn tcru& Nou woont cr ccn cchtpaar, laat dic maar toczicht
houden. En op ecn gsgsven momcnt hadden mijn nrcuw cn ik dcrtig tindcrcn ondcr toezicht,
mijn vrcuw dc mcisjes cn ik dc jongcns. Na ccn, twcc jaar nam dat af, uant als hct goea ging
vcrtcngde dc kinderrcchtcr dic ondcrtocziótstclling nict nccÍ.

De opzichter van het Anthonieplein, die er van het begn tot aan het einde zat,
kan zich nu nog opwinden over een uithuisplaatsing midden jaren vijftig van
kinderen uit een gefu dat T inschoten betitelde als antisociaal; de man rommelde
het liefst in wilnisbakken:
Er was ecn mao dic graag GCnvergunning wildc hcbben om allcrhandc dingen tc kopcn en
vcrkqlcn. Tocn hecft dc Stichting dqaÍs ge?.ctcn,daar hcbbcn wc ook zo lang orcr gcsprokcn.
Zc hebben het zo gercgdl.we halcn dc kinderen er uit Toen bcn it furieus gcnordca 7th*,bcn ecn rsppoÍt latcn makcn, dat die kindercn cr uit mocstcn, want dic wcrdcn verwzarloosd
cnzovooÍ. Maar dic mcnsen wildcn nict dat z.czich mct hun zatcn bcmoeidcn watrt dat tondcn
zc rclf ucl. Hij wilde graag in dc handcl cn dat wildcn hun nict cn tocn moestcn dc &indercn
cr uit

Linschoten geloofde niet dat de man zljn gezin met een ventvergunning voor
galanterieën zou kunnen onderhouden. Met 'honderd -an politie'zijn de kinderen
volgens de betrokken vader weggesleept en een jaar later na een rechtszaak
teruggekeefi. Ainburen over dezeveldslag:
Dic tindcrcn dic hicr wcggchaald werdcn, daar hebben wij nog af cn toc tuzie mcc gehad hè,
dat dc tindcrcn bij ons gngcn ondcrduikcn. Ecrlijk caaÍ: dic nam een kind stickcm, dic en
die.7* kcramenggmoo mct ccn lnliticautoroor, h@r. Tfilsvan mcnecrl\f., dic hcb naast ons
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genoond. Daar werden dc kindercn tocn weggehaald,hcbbcn wij ze nog ondergedokcngehoudcn.
Zc werden vesaarlooed. Ja, die mensên hadden niks, geen geld, niks. Nce, mishandelen niet,
maar die kinderen licpcn er altijd slecht bij, smedg ongcnasscn, waor? (bcmoner Cartesiusweg/Anthonieplein, t%-tn 6)

Een moeder weet nog goed hoe ze een kind van haar als straf langer van huis
hielden dan de 6sdssting was:
\lrect je wat zc ook graag decën, tindertjes opbergcn. Zc hebbcn dtr riranmij één opgeborgen.
Dic was ondeugend, die wou nict luistcrcn. Toen mocst ik op kantoor komcn, zegt Linschotcn:
'Uw
'n
'Dat
zoon spijbelt. lVc arllen hcm naar oprrccdinggcsticht docn.' 7*í m'n man:
kcn je
gerust prcbenen maar dan gaat er bij jou rranarrundpcterolie in jouw badhuis.' Toen zegt ie:
'Maar
we zullen P. mocten straffen, hij gaat naaÍ een kolonie, vicr weken.' lvíaar 't werd drie
'Hij
kómt naar huis, ik kom elke dag bij je
maanden! Toen ben ik naar kantoor gegaan.Ik zeg:
op kantoor, elkc morgen om negpn uur ben ik er.' Ik bén blijvcn lopen, tot ie tenrg was. (bcwoonsteÍ Houtplein, l94l -ln 6)

De meeste geihterviewde bewoners vertellen wel een of ander verhaal over een
uithuisplaatsing die hen nu nog hoog zit:
Nou, die kinderen nan vieze Netje, die liepen op blote voeten, zagener vies uit, die stonden ql
dc nominatie om opgcborgen tc woÍdcn. En zij gng op haar manicr bidden cn smckcn bij die
maatschapptijk werker. Toen zei die: \ileet u wat je met de kinderen moet doen? Ik zal je elf
'kan je
gaqlenningen getrcn', zei hij,
ze van kant maken.' Die kinderen werden ver weg ge.
plaatst, hclemaal naar LimbuÍg. Je was straatarm, je had geen rcisgeld, dus hoc mos je ooit in
Limburg komen? (ats tind en rrctqrassenebcryoner van Í€slt. Houtplcin/Lijnweg/Kerkurcg/HoutpleinlBalkstraat, tot 1978)

Tegenover de tragiek van uithuisplaatsingen steekt een geval van wijwilige
adoptie komisch af:
Bcmoner G. had tcrrecl kindercn naar zijn mening Bcwoncr O. had cr tc wcinig cn dus gêf G.
aan O. ccn kind cadcau mct ccn brielie eóij, dat hij cr rcllcdig afstand van decd. $rij hebben
hen duidelijk gemaalÍ d8t dit zomaar niet ging en tort dasrop kwam hct kind wecr bij de
ouders tenrg. (aarrrcrslag 1%8,5)

Een 'groote opvoedendekracht'
Naast controle was er ook educatievebemoeienis.Zo bloeidenonder Linschoten
In 1938constateerde
hij:
de wintercursussen.
Met dc c'uÍsusscngaat het uitstekend. De lessenworden door de kinderen graag bezocht. Soms
staan zc al een uur voor de aanrang aan dc dcur. De gpotc opocdende kracht, die van dc
Cursusscn uitgaat, is niet ondcr woorden tc brengen. Het is vooÍ ons dikwijls ccn mmie gelcgenheid dc kindercn ccn cn andcrbij te brcngen. (aarvcrslag 1938,3)

Het aanbod bleef gelijb op kleine verschuivingenna:
De lesscn worden stccds meer aan het practischc lanen tocgcpasl 7n is dc figuurzaagcursus
voor jongens \ran 12 iaat cn ouder omgpzct in ccn timmercursus. Men lccrt nu hamcr, ?:ragen
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tang te gebruiken. Ook is een werkbank gemaakt, waaÍaan de jongens met tÍots werken. De
meisjesleeren hun eigenondergoedmaken.(aarrrcrslagt939,4)

Bego jaren vijftig waren drie clubgebouwen in vol bedrijf. Bewoners van het
complex Framboosstraatbouwden znlf.n 1949voor hun buurfvslsniging Welteweden een klein clubgebouw achter de Citroenstraat, waarvoor de gemeentematerialen verschafte. Ploeg verheugde zich in het Nieuw UtrechtsDagblad (30-6-L949)
over 'z.oveel burgerzin en doorzettingsvermogen'.De meeste clubs en gezelligheidsavonden werden hier geleid door bewoners, maar de Stichting behield de
greep op het gebouwtje, dat geduchte concuïentie ondeÍvond van het nabijgelegen buurthuis Utrecht-Noord. Op het Anthonieplein leidde het opzichtersechtpaar
de helft van alle clubs.
Op het Houtplein bestond het aanbod in 1953 nog steeds uit het vertrouwde
verteluurtje voor de kleintjes, handwerken voor meisjes en naailes voor wourven
(door Linschotens wouw), en figuurzagen voor jongens van verschillende leeftijd.
Hnn dochter leidde dat jaar een toneelgroep. Een crusl$ kinderverzorgjng, huishoudkunde en koken stierf na L946een zachte dood, evenalseen paar jaar later
knutselavondenvoor mannen, bedoeld om hen te leren dat wije tijd niet 'slmoniem was met luieren'. Oudere jongens werden vanaf 194ó met sport en spel verleid om op wijdagavond hun wekelijks bioscoopje te laten schieten. Daarover had
Linschoten niet voor niets znlÍ de leiding:
Wij leren de goede en slechte lcaraktereigenschal4rcnvan de jongens op deze arrond kennen cn
kunnen hun fouten in een persoonlijk gesprekdaarnamet hen bespreken.(aanrcrslag t947,7)

Bij de lessen die een naaister gaf, was Linschotens wouw op haar beurt aanwezig om het gesprekin goedebanen te leiden:
De rrerstelcuÍsusvoor vïouwen rrcrheugt zich altijd in een goede belangptelling Deze vïouwen
vormen de goede kern op ons Complex. rffij kunnen aan hen wel een en ander kwijt en zij
zorgen er wel voor, dat de andere vfi)uwen op het C-omplexhet te weten komen. (aanerslag
t947,8)

Eén wouw bericht over een aanvaringmet de opzichterswouw op de naaicursus:
Zat ze een keer op dat naaikransje mijn vader te beschelden,dat die zo zap.7n lief was die
'Ik
niet, en toch kan je het niet hebbcn, dus ik zÀt te kokcn en tocn zei ik
kom hicr niet om
mijn vader te laten beschelden, dat gaat jou geen donder aan, het siert jou niet om zulke
dingen te zeggen in gezelschap.'Al had mijn rrader van de galg gedropcn, \ran haar wou ik het
nict horcn. Toen gingen wc biddcn, want we moesten altijd roor en na bidden, dat weÍd jc
'En
vergeef ons Heer, wc zeggen allemaal dingen dic
opgelegd. Toen zei ze onder het bidden:
we beter niet kunnen z.eggen' Dat slocg daar op. 7-orn doetak was het, ja. (bewoonster Houtpletu/Ondiep XItr, 1939-195)

Intensief cursusbezoekleverde als het ware een 'bewet van maatschappelijl'heid'
op, een bewijs dat een gefu op do goede \f,eg \ilas. De wintercursuÍisonwerden
afgesloten met een tentoonstelling van gemaakte werkstukken, die met een bezoekwerd vereerd door gemeentelijkehooryaardigheidsbekleders.
Kerstvieringen, Sint-Nicolaas en jaarlijkse uitstapjes voor sorui driehonderd
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kinderen en voor wouwen van de naaiclub maakten deel uit rran het prograÍrma.
Voor veel wouwen was dit hun enige uitje:
Wc gingen iedcr jaar met de rijpot, maar we gngen ondcr geleidc hmrt Of dà we schoolkindcrcn warcnt En dan mocht je zingen: dc padcn op, dc lanen in, of ch, 't zonnetjc gaEt van ons
schciden. Gingen we naar het stÍand. Nou komt 't. \[fat dcn& jc wat. He'k 'n langc ondeórock
mccgcnomen van mtn man, cn bcn ik tt water ingelopen. En dic wierrcn zaten mckaaf te slaan
\ran 't lachen. MevÍouw Linschotcn klappcnd in d'r handjes: Menrcunrvan r{-, wilt u ccns garry
tcnrgkomen?' Kom it tcnrg ?r;gl z*i'En, hè jc dc bocl rrcmaalÍ?' k rcg'Nou ik vind ,t
andcrs maar cien lustclozc bocl, as brarrc senoo&indertjcs pootjc badcn. Itr ben lcttcr tot aan
m'n kont in rt watcr gwecst.' 'Ob... foci, focÍ, zci zc. lVe staplrcn in dc bus, tocn hc'k dic
ondcrbroek uit 't raampjc gchangcn.Want m'n man mot moÍgcn ccn schonc ondcóroch hcbbcn.
Ja, dat was ons uitstapjc van 't Houtplein, maar plezicr makcn mocht nict. (bcnoonster Houtplcin, t%7-ln6)

Ook met de oudjes trok men er op uit:
Die glundcrcndc gezichten,welkc, wat hct mannetijtcdecl betncft, dan met ccn rokcrtje rrcrsicrd
worden, tcÍwiil dic ran het nakkc gcslacht onryrrmetrisch lijken door de zvelling vcrcoÍzaalÍ
door toffcc of bonbon, zijn op zichzelf rtpds ccn ggnot. (aanrcrslag [xzr7)

In de ontspanningsavonden's winters werden stichtelijke elementen gevlochton.
Zo memoreert Linschoten een diefstal tijdens een toneelrepetitie ran kinderkleren
uit een geschonken zak verstelgoederen De moeder vond geen nrst en bieótte
haar misstap op aan Linschotensvrouw:
Zj bctuigdc haar spijt cn vÍocg mijn vrouw haar tc vcÍgwcn Hct was voor haar ccn hcle
opluchting nu hct hogc woord cr uit was. lVij vinden dit geval ecn bovijs dat we roonritgran.
7nu de moraal rran het toneclstukjc 'de gevondcn lnrtefeuillc' doorwertcn? (urccknpport

a4-r%7)

Wel werden in het clubgebouw moralistische toneelstukjes opgevoerd maar ondants aandÍeng van katholieke zijde bleven de deuren zondags gesloten voor
kerkdiensten om andersdenkendenniet te prikkelen.
Een en al stichte$kheid waren de gezinswekendie in L952werden opgezot.
T\vee jaar later werd de week in drie
georganiseerd. Op 'ontwikkelingsavonden' hpamen onderwerpen aan de orde als drank- en tuberculosebestrijding het geordende gezinsleveq de naastenliefde en de opvoeding rran kinderen.
Iedere avond ontviqgen bezoekers een lootje en de trouwste deelnemers maakten
de meeste kans op een tweepersoonsdekendie op de slotbijeenkomst werd verloot.
De professionalisering van het jeugdwerk begon in 1954 met de komst van
jeugdleider.
de
De start was moeizaa-, omdat vooral de opzichter van het Anthonieplein geen bemoeienis duldde met zijn eigen jeugdwerk Daarom werd deze
niet met uitvoerend werk belast naar met de organisatie. Nicuw was het invoercn
van oen rapportAge- en observatieEntsen. De jeugdleider gaf als kernpunt van
zijn werk aan:
dat hij mct dc lcidcrs cn lcidstcn van dc clube dicnt \nst tc stcllcn welhc kindcrcn zich niet
normaal gedragen. Dczc gnallen dicncn gesignatecrd,omdst hicr ccn basis ta! liggen vooÍ een
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tockomstig a-sociaal gÊdn. Met dc hulp van ps5rchiatcrcn orthopedagoog mocten zulke gevallen
worden opge.,r"og"o.ll

Ook al liepen veel ontspanningsactiviteiten via de Stichting; de roemruchto
gezelligleid schiepen bewoners onderling. Armoede en gezelligheid gingel volgens
É"t"ooétr hand in han& je had niets, alleen elkaar om te vermaken en het eigen
kringetje om over te praten. Het onderlinge leencontact van melk' kofEe en
suikér steeg in donkere tijden tot grote hoogte. In herinnering blijven de warme
'als familie onder mekaa/ buiten zat, \rouwen keuvelend
zomers s'aar iedereen
bij elkaar op wiebelendc oude stoelen en mÍunnenaan het kaarten, de pick-up of
radio binnen handbereik. Hoogtepunt waren in de jaren veertig en vijftig de
jaarlijkse buurdeesten, compleet met optochten, verHeedpa*ijeq versierde hrrizeq wedstrijden voor kinderen en - tot ergernis van de Stichting - nachtelijke
dans- en drankfestijnen. Vooral de buurtvereniging Welteweden, na de oorlog
loterijtjes,
opgeriót, ws actief met jaarlijkse buurdeesten, geznlhgheidsavonden,
attracties met Kerst, Pasenen Sint-Nicolaas.

Wonenen werkentussenasoclalen
lVonend tussen de gezinnen voelde het opzichtersechtpaarvan het Houtplein zich
'hun' gezinnen. Permanent toezicht was volgens Lrnschoten
sterk verbonden met
de basisvan het saneringswerk:
Hct fcit, dat zc wctcn, dat cr rmrtdurcnd
uitspattingen. (aarrrcrslag 1938,5)

op hen gclct wordt, bcwaart hen rrcor opcnlijkc

Bewoners noemden het echtpaar dat veelwldig op het balkon van hun opzichterssroningverscheende'gapers':
Stond dic nrorry altijd boren tc klappcn in dc handjcs, ats cr wat was: ïongens, mag nictt' Zal
ik nooit \GÍgsten. 7* was ccn tcuraaieals zc begon hootl7* schrccf alles gelijk opl Dan gfi n
't gplijk door aan dc, hoc nocm jc dat, aan dc 'ondcr-toczichtdicnst'. (be*oncr Houtplcio,
1944-t96s)

De krralificaties die bewoners van Linschoten geven, variëren van streng autoritair tot dictator. Bewonershadden ontzagvoor heÍr:
Linschorcn dic daót dat hij de radcr was van al dic mcnscn hicr. Dat hii dat maar te ze$en
had wat wij mocsten den. bn man was het, als je nict naar hcm luistcrdc dan was hct mct
je gcbcurd. (bwoncr Cartcsiusweg/Anthonicplein,I9i|'ln6)

Van alle kanten raten gezinncn aan hem vasfi niet alleen ats huisbaas' maar ook
als reclasseringanbtenaar, gezinsvoogd uitbetaler van de steun van Sociale
'voorschotbankier'.Bovendien stond hij met
Taken, clubleider, arbeidsbemiddelaar,
alles en iedereen in contacfi van armenzorginstellingen,sc,holenen werkgevers
tot kinderbeschermiog en politie. Voor bewoners leek het menignaal êén grote
sanenzwering:

n

Ik heb persoonlijk nooit kennen begrijpen dat die hele grocp samen heb gespannen,dus het
I:ger, Vincentius, dc katholieke school nocm maar op, 't was één klick (als kind en rrolwassene
bcnonerrran Ícsp. Houtplein/Lijnweg/IGrkweg/Houtplein/Balkstraat, tot M78)

Bewoners ervoeren scherp de stigatisering die uitging van het \ponen-ondertoezicht. Zj werden door de buitenwereld als minderwaardig beschouwd als een
melaatsenkolonie:
Ja, dat stond bekend, dat Houtplein. Als ze dan de naam Houtplein hoorden, nou daar woont
wat hoor. Schurriemurrie, uitraagscl. Ik rond dat onzin natuurlijk Eh woonden gcnronemensen,
jc hebt cr orrcral wcl tusscn zittcn hè? (bcnoncr Anthonicplein,1959-1116, als kind aftomstig
van Houtpleinllijnwcg)

Hoe ervoeren de opzichters van de Franboosstraat (1950-1956)en het Anthonieplein (Lg48^-Lnq het wonen tussenasocialen?Wat was hun werkinstelling?
De opzichter van de Framboosstraat onderstreept, terugkijkend het belang
van het lvonen tussen de gezinnen, Zijn woning domineerde echter niet zoals op
het Houtplein het hele complex
Wd keken niet de buurt in, we konden wel de buurt inkijken maar dan moesten we ons
omdraaien, urc kekcn orrcr de Vecht de poldcr in, waar nu Orrcnecht is. Dat wonen daar had
voor het werk voordclcn: jc had dircct contact met hcn, jc was ook één van hcn. Het feit dat
wij daaÍ woonden decd hct hem, ons zÍjn was belangrijker dan ons doen. We werden als een
soort identificatie-object gezicn. Dc mcnsen begonncn zich ccn bectje tc idcntificctrn met onze lorcnswijze, met onzÊ olwattingcn. Nict dat rc dic dccldcn want wij waren prwinciaaltjes en
stÍeng kerkelijk opgntocd. Maar na ccn paaÍ jaar gng zich ccn soort borcnlaagic votmen, ecn
elitegocpje rcndom ons gezin. Jc straalt iets uit waaruan dic mensen denken: ?o z.ou ik ook
willen zijn. Dat was dan in de eerste plaats de manicr waaÍop wij met elkaar omgingcn. Ecn
cindje wandelen met dc kindelcn, nooit vloeken, ploberen kahn tc blijrcn als er iets aan dc
hand was. Of dc manicr waaÍop wij omgingcn met onzc baby, praten orrcr kindcrcn en qpvocding hoe je kindcren bepaalde dingen leert. Ecn buurmeisje knnambij ons wel eens eten en
prcbccrdc ooh mct mcc cn rork tc ctcn want dat zag zc bij ons. Voor onzc kindcrcn was hct
nict leuh Iedeleen mocht in dc brandgang plassen maar als ons kind dat deed dan rrrr rran:
buuÍrnouw, hij plast in dc brandpoort. Brgens waren onze kinderen ook kleine opzichtertjes die
als mogelijkc vcrklikkcr werden gcmedcn.

De opzichter van de Framboosstraatvoelde zich niet met de bewoners êÉn grote
fanilie, wel goede buur. Het wonen tussen gezinnen gaf een vertrouwensband
maar beperlte ook zijn handelingsvrijheidals er straf moestworden opgetreden:
'

\\Íe zaten daar toch in e'en dubbclrct we waÍen opzichtcr cn buurman. Als cr nou iets uitgcrtoerd mocst worden uaaÍdoor wc onszclf als buurman onmogelijk kondcn makcn, lict ik dc
maatschappclijk wertcr wcl ccns ordc op zakcn stcllcn, bijvoorbccld buurechuld. Ik kon nict
tarccl waarschuwenwant dan was ik de kwaaie pier. Ecns ontdclÍc directeur Linschotcn dat
ccn gezin in ecn schuurtje een jong gezinnctjc hccft zittcn. Ja, nou praat ik net alsof we oveÍ
konijnen pÍaten. Dc dircctcuÍ gaat tcgen die mcrrrouwontzcttcnd tc kcc& maar ik kon hcm nict
afnallen in zijn bijzijn. Het was gcen man die tast ha4 in bcgelcidcnde zin met mcnscn, wel
om ze wat toe te stoppen. Iater ben ik naar dic mensen toegcgaancn hcb gezcgÉdat ik het er
nict mee eenswas. Daar had jc dan zo'n rclconflict kunnen krijgcn.
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Niet alleen was er controle van bovenaf, ook onderling hield men volgens dezn
opzichter behoorlijk het oog op elkaar:
Zc hielden clkaar toch wcl flink in dc gaten, eÍ was ecn stcrke socialc contÍolc. Het was ccht
een eilandje met een subcultuur. Er zaten heel wat gezinncn uit Wijk C $tiik C was in het
klein een stukje Jordaan rran Utr,echt. T* vcr,lden zich hoger dan hct Houtptcin, er zatcn ook
meer rrakmensen,rrmral botrwvakkert, mct mecr regelmaat in hct aóeidsproces. Er was ecn
sterke familiebinding Een dochtcr die ging trouwen cn cÍggns in dc stad een huis líJ.rng zat
bijvooóeeld net zo lang te mietcren tot zc zo had genrild dat ze toch weer dicht bij d'r moe'
der kon zitten. Er was cen wij hoog moreel peil. Als een jongen een meisje zcanger maaktc,
zotglíc dc buurt ookwcl dat hij cr mcc moest trcuwÊn.

De opzichter van het Anthonieplein, een man van het volk met wie de bewoners
goed tonden opschieten,z.agàiuvsning niet als torenwacht:
Ik keek nooit naar buiten wat of ze doen. Ik zci dan, jo\ ik zit daaÍ toch niet om naaÍ jou tc
kijken. Ik had gocd oontact met alle mensen, kon oreral binnenkomcn. Ik zei tegen mcnscn, als
jullic mc nódig hebbcn sta ik diÍ€ct rmor jullic klaar, maar je moct niet rrcor icdcr akkcvictjc
komen. I&eeg zdn man dc sleutcl, zeg! iez nou joh, bedankt hoor, maat bï mii hocf jc nict te
komen. Ik zcg: joh, wat ben ik blij dat ik cr ccntje minder hcb. Als ic nij nict thuis wil hcb'
bcn, mijn T.egeahcbje hoor. Ja kij\ want zulkc menscndic hebbcn tèch gotocl.

Zjn wijere opstelling is verHaarbaar vanuit de wij:igi"g van de bestenming van
'nvaarste' complex in woningen vooÍ jonge, inwonendg
net antfonieptein: van
gezinnen. Dezn opzichter distantieert àch van de alleogBgroeiende bemoeienis
van de Stichting met gezinnen:
Die methodiek rran hun, die deugde niet. Zou 6t Fagbetuttcld willen wordcn? Die maatschappclijk werkster, dic ging in potten en pannen knocien..., kijkcn. Kijk' niémand wil toch' al lig
je nou in de goot, het blijft een mens. Als ze het bij ons zouden geprobeerd hebben, dan had
ik zc er uit geschopt. Ik heb nooit gczegd: jc moet nou zus of je moct nou zo docn. Ik zcg
altijd: hoe heb jÍj er nou orcr gedacht?Je moct zc cerst zèlf dc kans gorcn. Je probccrde ccn
band te krijgen, al was het ecn hecl lossc. Als ik in gczinncn bcn, gB ik mct de kindcren spclen, hè. Het is e,en gezegde:als je een kind bij de hand necmt, dan pak ie de moeder bij d'r
hart. Daar heb ik het grotendects mee gcwonnen, cn dat kondcn zij (dc Stichting) nict bcgrij'
pcn.

Ín Lg57ttg58 verhuisden de opzichters van hot Houtplein en ds Franboosstraat
naaÍ buiten de wooncomplexeq maar wel in de buurt daarvan Volgens de nieuwe
directeur Duitemeijer werd de opzichter teveel als politiefigunr gezienr^'die om
m te zaggenvoortdruend met de sleutels van de gwangenis ranmelt'.t' Wooncomplexen moesten tijken op een lieflijk, haast uitnodigend ziekenhuis, waar de
-a"tschappelijk werker de dokter s'as en de opzichter als hoofdverpleger -zo
nodig "tt""g-o"derlijk' lan$ de bedden wandelde. De opzióterswonilg op h9t
Houípbin trok de Sticttiog bij haar Centraal Brueau, waar de zich uitdijende
'ziekenhuisstaf in de jaren zestig in- en uitliep. Alleen de opzichter van het Anthonieplein bleef op zijn post, waarsóijnlijk omdat het complex toch was aÍge'
schreven als 'ziekenhuis voor asocialen'. Bovendien verbrak een verkeerssteg;
99

qtaaÍvoor een vijftal huisjes moest worden afgebroken, de band tussen zijn woning en het plein.

OntsnapplngoÍ promotle
Voor menig gefu dat in één van de complgxen belanddc was het wonen een
eeuwige onder-qratele-stelling. De enige manier om aan het toezicht van de
Stichting te ontsnappen,was vertrekken:
Dinsdagnorgcn rondcn we dc uroning Houtplcin no. X gehccl ontnrimd. Dc bcnoncrs warcn in
allc stiltc vcrtroktca. Van ccnigc mcdcwerking nan dit gezin is nooit qprakc g€ryccst.De kindcrcn hcbben we tclkcns met dunng naar bct badhuis moeten krijgcn Dc man hicld er als communist rarc ideeën op na. Telkcns als hij onderhouden werd, zag hij in, dat we toch het bestc
mct zijn gczin rrmr haddcn. Hocwel vte ?.@tvmrzichtig zijn mct dc ontr0le op dczc gczinncn
was het blijkbaar roor hem toch tc hindcrlijk Hct ecnigc wat ze bij ons gclecrd hcbbcn is
rcgelmatig huur betalcn Dan is ons werk toch nict heelemaal vcrgecfs gpnecst. (wcckrapport
tt-t?-ty3g)

Maar op eigen kracht vertrekken wasvolgensbewonersbijna onmogelijk:
Dic mogelijkheid om weg te komen bestond cr gewoon niet. Jc was asociaall Jc wmnde je huis
uit, jc was vies, ccn alooholist of dicf, jc vrcuw spcclde dc hocr. Dus jc kon ncrgcns terccht,
dat was nict allccn bij ecn huisbaas,dat was bij ccn baas, welkc instantic je ook kwam, jc was
al gcbrandmcrkr Maar bct warn gecn asodalcn hmrl Hct warcn atmc mcnscnt (als kind cn
votwassencbcryoncrrnn rcsp. Houtplein/L,ijuurcg/Ibrtwcg/Houtplcin/Balkstraat, tot 19?8)

Een voortijdig vertrek probeerdc Linschoten te verijdelen:
Ook dit gezin had voor dc twccdc maal vertuisplanncn lVc hóbcn ons daar ook tcgcn vcÍ:zct.
Dit guin behoort tot dc a-socialcn cn hecft nog nict geooeg rordering gemaakt om tusschcn
normalc gczinncn tc wonen. Mecstal traótcn zcwect ecn krotwoning mct zoldcr tc bctrel<kcn.
Doororcrlcgmet dc huiscigenarcnlcondenwehetrartretvcrhindclcn. (weckrapport 14-3-1%9)

Een gezin dat dank zij de Stichting \r'eer een burgergezin \ras gewordeq hielp
hij daarentegen aan een goede woning. In de kantlijn van zijn weekrapport (196-Ly39) krabbelde de secretaris van het beshnr goedkeurend: 'Toch mooi werkt
lVaaraan de voorzitter toevoegde:'Inderdaad. Deze en soortgelijke dingen mogen
wel door verslagen of op andere wij"e wereldkundig wordcn.' Maar zoals Linschoten znlf aangaf"betrof het een gefu dat van mect af aan niet bij de Stichting thuishoorde en dat de kans had gekregener financieel bovenop te komen.
De promotieroutc was onder bewonersbekend:
lVe hcbbcn dus jarcnlang op hct Houtplein gcnmnd, cn als jc dan goed jc bcst decd, drs jc
ging iedcrc wcck douchcn cnzo, dan maalÍc jc prcmotic. Dan mocht jc naar dc KcrkurcA En als
je dan wecr prcmotic maakte, dar lrwam jc in dc Rikt<ctit (Ondicp )gID. Ja, jc wcrd gen,ootr
ingcdecld in tastcn hè. (bcnoncr Houtplcin/ Ondicp XIII, 1939-1915)

Bepaald niet ieder gefu stond onder scherp toezicht. Dat kon ook niet met de
bctrckkelijk Heine staf die dc Stichtiqg midden jaren vijfug had. 7n kon het
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voorkomen dat een gefu de hele promotieroute aflegde van de Cartesiusweg
Anthonieplein, Houtplein tot aan Ondiep XIII zonder dat het veel van de Stichting merkte.
Tabel 2 biedt eon overzicht van de door ï inschoten io ajn eerste tien
jaarverslagen opgegevenredenen van vertrek In die periode verlieten 85 gefu'
nen het complex Kerhreg beduidend minder dan in de periode Hazewinkel. In
een kwart van de gevallen lag het initiatief tot huuropzngglng bij de Stióting.
In het jaanerslag van L946 gaf r inschotor 8&n, dat er sinds zijn komst 66 gereclasseerdegezinnen vertrokken staÍen. Dit aantal ligÊbeduidend hoger dan men
z)u veronderstellen op grond ran de vertrekredenen Dióter b[i de waarheid
fijkt het aantal van ongoveet 25 gezinnen te liggen die Linschoten in afronderlijke jaarversl4genvermeldt als gereclasseerd.
Tabel 2. Vertrekredenen van bewonersvolgensde opzichter LÍJT'L946

Initíatief Stíchting
-vernieling of vennriling der woning
-overlast,bedreig"g opzichter, huurschuld prostitutie
-iqarenin& verbouwing woningenbuitenring gebrek medewcrkiqg
Cartesiusweg huuropzeggingzonder nadere opgavevan redenen
Verhuizing:
-naar betere qrening,rusthuis
-naar complex voor s6plsmisch zwakken
-naar krot, inrysning bij ouderVkinderen, onbekend
WíjzíginggezinI omstandfue dcn:
-overlijden
-echtscheidi"& gefu uit elkaar genomen
herstel huwelijk, trouwen
Overigercdenenveftek bewonenz
-wilden niet onder toezicht staan'vlucht voor Voogdijraad
-burenruzie
-hoorden er niet, gereclasseerd
-deportatiejoods geàn
Totaal

8
7
6
L4
5
L4
4
7
2
7
3
7
1
85

In zijn jaarverslagen tlpecrde Lrnschoten gezinnen in termen van progr"tti" (P
meerdeiheid), stagnatie of achteruitgang ('hopeloos gezin). Ook karakteriseerde
hij de financiële situatie of het gefu als geheel (net of smeri& ïvettg d dlP-,
góed of slecht), de huwelijksrelatie ('altijd ruie) of -T of rnouw aftonderlijk
(mao: drankarchtig; crinineel, arbeidsschuw;vrouw: zcdelijk onbetrouwbaaÍ' slordig praterig). Weliswaar voerde hij in 1frl9 bij het bewonersoverzichtde diffuse
psychiatrische categorie onvolwasldigheid in - vermoedelijk onder invloed van de
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landelijke enquête van de Nederlandse Vereenigng voor Geestelijke Volksgezondheid - maar hij bleef gezinnenbeschrijvenin alledaagsetaal.
Mej. Ruijs, in dienst als maatschappelijk werkster van de Cartesiusweg
maakte jaanerslagen waarin bewoners met naam en toenaam werden geportretteerd zoals in 1946een gescheidenmoeder:
gpdÍag wispeltuÍig, humeurig cn onsrrcnwichtig instinctief gcbondcn aan de lCnderen;
UijzonaarcOcc de nrcuw hccft ccn psychopathischeinslag hct oudste kind is debiel. Uitgesproken onmaatschappelijkgczin, zonder perspectiefop veóeteÍing.

Eind jaren veertig ratte de anonimisering van bewoners in jaarverslagen in. De
beoordeling van gezinnen werd onderwerp van staÍbesprekingenen men voerde
driemaandelijkse voortgangsrapportenin. Het was het bego van een omvangrijke
dossiervorming.

Een wetenschappelfke evaluatle
De belangstelling voor het ophefEngswerk van de Stichting nam na de oorlog
toe, toen ook andere Nederlandse steden de heropvoedi"g van onmaatschappelijke
gezinnen ter hand wilden nemen. Belgen, Engelseq Fransen,Amerikanen en Duitsers vereerden het Houtplein met een bezoek. tn Eagelse en Deense kranten verschenen artikelen over de Utrechtse aanpak.l3 De tijd werd rijp geacht het werk
van de Stichting wetenschappelijk door te lichteq en nadat de gemeente een
bedrag van f 6400 beschikbaar stelde, werd in L952 een onderzoek opgezet door
het Instituut voor Sociale Geneeskunde,het Sociologischtnstituut en het Pedagogsch Instituut van de Utrechtse universiteit. Wat was de invloed van het opheffingswerk op gezinnen van het Houtplein, waarvan de helft er al langer dan tien
jaar woonde?
IIJet Rapport Ondermek Houtplein beperkte zich tot N gezinnen van het
complex Kerlaveg. Van die gezinnen constateerde het rapport, dat er één niet
onnaatschappelijk was en zich economischkon handhaven;dat er 11 economisch
zrrtak maar niet onmaatschappelijk waren (9 waren dit nooit geweesO; dat 4
gezinnen zich niet konden handhaven tengevolgevan geestelijke en/of lichamelijke insuffrciënties ("oals 'debiele psychopathie'); en dat er 24 onmaatschappelijke
gezinnenonder raten.
Van deze groep van Vl gezinnen hadden volgens het rapport 14 ouders of
ouderparen zijn of haar jeugd doorgebracht in een 'onmaatschappelijk' milisu; fij
9 was dit bij beide ouders het geval, 5 waren van één kant 'onmaatschappelijkvan-huis-uit'. Van deze groep van 9 vertoonden 3 de normale qmptomen van
onmaatschappelijkheid (zoals verwaaÍlozing van kinderen en woninginterieur). Bij
6 betrof het aperte Hachten (zoals dronkenschap, echtbreuk/zedelijke verwildeti"& criminaliteit). Bij 8 van de 10 overige onmaatschappelijke gezinnen was
opvoedingsvers'aarlozingin het spel. De herkomst van onmaatschappelijkeouders
van het Houtplein maakt duidelijk dat bij hen de problemen zich over generaties
uitstrekten.
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Bij het versóijnen van het onderzoeksrapport zorgde de burgemeestervoor commotie door geschrokken te reageren op het 'feitelijk vernietigende' oordeel over
de dilettantistische werkzaamhedenvan de Stichting. Het rapport eoncludeerde,
dat onmaatschappelijkegezinnen hun herstel niet te danken hadden aan bemoeienis van de Stichting maar aan verandering van gezinsomstandigheden.Weliswaar
waren bij 11 van de Vl onmaatschappelijke gezinnen de uiterlijke synptomen
verdwenen, maaÍ 9 daarvan, die er wijwel alle langer dan vijf jaar woonden,
\ilaÍen vóór 1930 getrouwd: zij waren met het klimmen der jaren uit de stoet van
gemiddeld tien kinderen gegroeid. Bovendien hadden ze door het meeverdienen
van kinderen \ilat meer armslag gekregen. Hoofdprobleem was volgerui de onderzoekers,dat huiswouwen hun grote gefuniet aankonden.
Volgens het rapport werden er wel, preventief geàery resultaten geboekt
met het steunen van economisch zwakke gezinneq maar de Stichting was bij
lange na geen 'therapiecentrumvoor onmaatschappelíjkegezínnen'.|4Reclasseringsarbeid bleef een fictie zolerngniet aan bepaalde vooÍwaarden werd voldaan:
een vooronderzoek door een \iletenschappelijk team, een reclasseringsplan,teamwerk van deskundige krachten, aailrullende opvoeding via het jeugdwerk, coórditratie in de hulpverlening,medisch-hygiënisch
toezicht, deolstysming eÍr nazoÍF.
In haar wiek geschoten pareerde de Stichting de aanval op het Houtpleinwerk van Linschoten. De theoretische kritiek van de in haar ogen te jonge,
oneryaren wetenschappersleidde niet tot de ondergang van de dertig jaar oude
Stichting maar juist tot de roep om 'uitbreidi'& verbetering en intensiveringi.b
Het onderuoek zelf verdween na de eerste opschuddingin de la16 en de professionalisering deed haar intrede met een psychiater,jeugdleider en
sters.
Een onderzoek lrt L962 onder 365 ex-bewonersuit de periode L9?5-L956,
bedoeld om het bevlekte blazoen van de Stichting te aniveren, lever$-evolgens
Duitemeijer 'in ieder geval niets ten ongunste' van de Stichting op.tt De 275
achterhaalde ge'innen woonden merendeelsin een volksbuurt en het oordeel over
uiterlijke veruoryjng, woninginterieu en -eÍerieur van L42 beznchte gezinnen
was oventregend positief. Maar of dit resultaat is toe te schrijven aan de Stichtiog, is trvijfelachtig: driekwart van de geinterviewden had diplomatiek geen
6sning over de Stichtingyefilsqrsningen.

Asociaal oÍ arm?
Hoe zijn nu de denkbeelden van de drie opzichters en die van bewoners te karakteriseren in termen van de eerder geschetsteprobleemfiguraties? Hier doet
zich het probleem voor, dat de in interviews geventileerde denkbeelden kunnen
zijn beihvloed door een latere probleemfiguratie dan er circuleerde in de betreffende periode zelf. Slechts als men eryan uitgaat dat een eenmaal toegeëigende
'denkstijl' een hardnekkig leven leidt, is het verhaal achteraf een redelijk betrouwbare graadmetervoor het toenmaligeinzicht.
De drie opzichters van het Houtplein, de Framboosstraat en het Anthonieplein hanteren elk een andere probleemfiguratie. Bij de opzichter van de Fram-
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boosstraat overheerst de sociologische probleemfiguratie, waarin
aanpassingvan gezinnen aan de burgerlijke levenswijz.e, 7í!n gefu
ners tot voorbeeld. Deze probleemfiguratie van het maatsóappelijk
getu komt in hoofdstuk S aan de orde. Terugkijkend (h)erkánt hj
volle elementenin de omgangsvonnenvan de betreffende gezinnen:

het gaat om
dien{e bewoonaangepaste
ook iu}a"-

Het is een machtige tijd geweest,ik zou het niet graag uitgegumd zien uit mijn lerren. Het is
voor mij een geweldige errraring geweestom mensentc leren beoordelen anden dan vanuit hun
gedÍag, maar vanuit hun hartelijkleid, spontaniteit, eerlijk[eid en eh... sorns mk oneertijkheid.
Achter de intcntic sta ik nu nog voor t$IVo.lVannccr je menscn lecrt in een bepaalde lecforde
te lerren, dan breng je daar geluk mee aan. Iemand heeft eens gezegd: in gwagzit geborgenheid. Nou, in regelmaat en orde, leefordc bedoel ik dan, daar zit ook een stuk geborgenheid in.
Alleen de middclen waren beperkt en de tijden anders. Als je bepaalde dingen op dch ncemt
heb ik redenen genoeg om me te schamen \roor wat ik tocn gedaan heb, dat zou je nu niet
doen.

De opsteiling van de opzichter van het Anthonieplein was een andere. Hij plaatste àch niet boven de bewonersgroep en ondernam alleen stappen, ab blwoners
'modern': het-is
een taakopvatTfr ,?! hulpwaag formuleerden. Zjn houdi'g is
ting die social caseworlccrchuldig(d)en. Kernpunt is de mondigheid van de àignt
wiens andere levenswijze (meer) getolereerd óf gerespecteerdwordt. De opzichter
van de Framboosstraatkon daar toen niet mee uit de voeten:
Het docl van ons werk was het bcwaken van een kudde scha1rcn,dat was het ooÍspÍonkelijkc
doel, nrstig houden, nict tetrcel alcoholisme, nict terrecl ruzies, rrcchten. Een andere taakomschrijving hebben we nmit gekrregen.Gericht pedagogischwerken, dat deed ik niet en werd ook
niet verrncht. Het walt gcryoon eigentijk ecn tikkeltje een politioncle, een toezichthoudende
taak Toen lsnm begin jaren vijftig dat social cascq/ork qp en daar ging het om hct zclfbeschiklcingprechtran dc cliënt, nou, daar konden wij dan eigenlijk niet mec uit de \roeten, dar
wil ik best bekennen.

De opzichter van het Anthonieplein schetst een kleinere afstand tussen àchznlÍ
en de gezinnen. Bij hem gaapi g""o kloof tussen de wereld der normalen en
asocialen.In zijn eigen woorden:
Mijn taak was oÍn de mensen, eh, op te rroeden.Maar rrolwassenmensen kun jc niet meer opvoeden. Ieder mens maakÍ wel eens een keer een slippertje of wat dan oolc Als je op alle
slakken zout gaat leggen, kom jc er niet. Ik heb er met grcot plczier gewcrkt. Jc moet een
onmaatschappeldkezijn om met de onmaatschapplijken te kunnen werken. Ik geloof niet dat er
een gt€ns is. Het waÍen net mcnsen zoals u en ik Alleen hebben ze @n anderc moeder gshad
(lacht). Snapje me?

Dezn opzichter formuleert kritiek die, zoals we nog anllen aery bego jaren
zestig werd ingebrlcht tegen de probleemfiguratie van het maatschapfefijË ooaangepaste gezrq als -ijnde betuttelend. Maar de nieuwe probleemfiguràti"-ai" io
die tijd oplavam,klinkt bij hem niet door.
De centrale figuur in dit hoofdstuk is opzichter/directeur Linschoten. De
probleemfiguratie die bij hem te bespeuren valt, ligt io het verlengde van de
probleemfiguratie van de schijnarmen, maar dezn is btj hem verm""ga met eleL04

menten uit de traditionele, pastoraal gemotiveerde ïrmenimrg. Tijdens zijn opzichtersperiode stond bij hem materiële armenzorg voorop, gedÍeven door I'eger
'rsdden' van gezinneq zorgenkindedes-Heils-denkbeelden.Het ging hem om het
ren \ilaarover hij met geduld en volhaÍding vaderde. Tegen het einde van zijn bewind Hinken elementen van de probleemfiguatie ran het sociaal zieke gefu
door:
lYannecr cr in de maatschappij spralre is van nood, dan wordt dczc door dc maatschappclijk
onaaogcpastemcns niet allccn hct cerst, maar ook het langpt cn het hcvigpt gorocld. Hij is als
het zryakke schoolkind, dat alle mogelijke infecties mec naaÍ huis necmt en eigenlijk opgroeit
in een toestand \lan rrcortdurend ziekzijn. (iaarverslag19Y,2)

Dezn probleemfiguratie van het sociaal zieke gefu anllen we bij Duitemeijer aantreffen.
En de asocialen zelfl De personen die zich lieten interviewen plaatsen zichzelf ondubbel-innig in de slachtofferpositie van e@nonisch nakken van de samenleving, Zij boksten op tegen de stigmatisering die de aftondering in een
\iloon@mple4 produkt van de probleemfiguratie van het ontoelaatbare gezin, optiep. Qndslling brachten bewoners differentiaties aan tussen gezinnen waar wel
of niet wat mee aan de hand rvaÍi, maar door de buitenwereld werden rÊ tot de
opheffing van de Stichting in Lns over één kam geschoren.
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Het maatschappeliikonaangepastegezin

In de jaren oijftig bereikte de op het onmaatschappelijkegezin gerichte interventiestrategie haar hoogtepunt. Zr,wel op het wetenschappelijkeals op het politieke toneel, lvaar het in L952 opgerichteminisfslis van Maatschappelijk Werk
(r.rw) zich wilde waarmaken, was de bedrijvigbeid groot.l In offensieve termen
alsof er, gechargeerd gezsgd,
sprak men over onmaatschappelijkheidsbestrijding
een burgeroorlog woedde om niet-burgerste onderwerpenaan de burgerlijke cultuur. De speurtocht naar deze gezinnenkreeg een systematischkarakter en voor
het eerst speelden sociologen daarbij een toonazngevenderol. Naast publikaties
in tijdschriften voor maatschappelijk werk, geestelijke volksgezondheid,jeugdwerk tot in dagbladentoe z.^genin de jaren L945-L966niet minder dan 180 empirische onderzoekenhet licht.z
In dit hoofdstuk schetsik de sociologischeprobleemfiguratievan het maatschappelijk onaangepastegefu die in de jaren vijftig zowel op het theoretische
als op het bestuurlijk-politieke niveau dominant was. Eerdere probleemfiguraties
verdwenen niet van het toneel maar werden hieraan ondergeschikt. Een psychiater als Zuithoff, adviseur van het minisfsris van Mw voor het Maatschappelijkwerd er sterk door beihvloed.
Qlnangepaste-Gezinnen-werk,
Bego jaren vijftig verscheen de eerste sociologischedissertatie over het
Theoretischestudiesrvarennauw verbondenmet
fenomeenonmaatschappelijkheid.
lokale en landelijke beleidsontwikkelingen.Toonaangevendwaren de (sociologisch
georiënteerde) deskundigenvan lsf ministerie van MW. Dezen trokken jarenlang
door het land om de departementaledenkbeeldenover onmaatschappelijkheidte
verspreiden en het plaatselijk werk te stimuleren.Hun standpuntwas op congressen, waar wetenschappers,beleids- en praktijkmensenvan gedachtenwisselden,
ruim vertegenwoordigd. Ervaren onderzoekers kregen na verloop van tijd posten
op het departement, zoals Van Tienen en Haverda. In 1956 riep het ministerie
een landelijke AdviescommissieBestrijding Onmaatschappelijkheidin het leven
(waarin de voorzitter van de Stichting Volkswoningen,H. Ploeg jr. zitting had),
die vijf jaar later met het rapport Sociale integratieprobleemgezinnenafkwam,
dat ik beschouw als het culminatiepunt van de probleemfiguratie van het maatschappelijkonaangepastegefu .

De opsporlng van de (a)soclaleviiand
Tot diep in de jaren vijftig werden onmaatschappelijkentot op ministerieel niveau afgeschilderd als een gevaar 'voor de stabiliteit van en het evenwicht in de
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samenlevingl.3gind jaren veertig begonnen sociologen/sociaal-geografen'veelal in
opdracht van gemeentebesturenof provinciale opbouworganen,onderzoek te doen
oa* dezp '(a)socialevijand'. Plaatselijkeen provinciale (onderzoeks)commis{es9f
werkgroepen schoten als paddestoelen uit de grond. Vooral het zuiden des lands,
*uat de vèrontrusting het grootst was, nam veel onderzoekvoor haar rekening.
Ket'-erkend voor dezn tijd waren inventarisatie-onderzoekenmet doorgaans
een vast patroon: doel was het vaststellen van de omvang; spreiding en geaar,{heid van á" o"-aatschappelijke gezin''en die zich in de stedelijke ruimte schuilhielden. Een voorbeeld is het onderzoek van Matthijssen! Z;in rapport sluit af
met een kaart van Den Bosch, waar gezinnen nauwkeurig per straat zijn ingetekend: de zwak-socialen met een wit rondje, de asocialen met een half zwart en
de antisocialen met een pikzwart rondje. De katholieke slmboliek van dagelijkse
en doodzonden had een nieuwe representatie gekregen in de topografische ontrafeling van de verdorven stedelijke ziel.
gezinnenin Den Bosch op. Het
Matthijssen spoorde 4,2Voonmaatschappelijke
eerste inventarisatie-ondetmek in Tilburg hwam op 3r8Vo,dat van Eindhoven op
4,3Vo.Maastricht spande de kroon met 6BVoi pe toon was gezet en in de loop
van de jaren oijftig liet de ene gemeente na de andere zich doorlichten. Koploper werd Lirnburg met onderzoeken in Weert, Roermond Hoensbroe\ Sittard'
Venlo, Kerkrade, Ér.-rro., Heerleq Echt, Tegelen en Schaesberg.6
Het bleef echter grssennaar de totale omvang van de probleemgroep. Zich
baserend op de eerste lokale onderzoeken, sloeg Zuithoff n L952 een slag in de
lucht. Het zou om 3-4Vo van de Nederlandse gezinnen gaan (50.000 à 60.000),
waarvan 2.f3 sosaal labiel, V3 asociaal en een fractie antisociaal zou nin. Dez-e
ta:ratie wordt zelfs door enkele hedendaagsesociale wetenschappersnog als geloofiraardig beschouwd.THet rapport Sociale integratieprobleemgezinnenk:utamin
Lg6L,toen de morele paniek van na de TVeede Wereldoorlog tot het verleden behoorde, met de hoogste schatting van L}Vo van de Nederlandsegezinnenmet sociale aanpassingsproblemen:125.000 arakproblematische gezinnen, 100.000 probleemgezinn"o á 10.000 ernstige probleémgezinnen.sDe schattingen moesten
kennelijk worden aangedikt om nog opzien te baren.
Dê onderzoeken waren moerlijk vergelijkbaar, omdat de criteria uiteenliepen.
Het Maastrichtse onderzoek rekende een huwelijk met een gescheidenpersoon tot
een slmptoom y6 immereel gedrag. Orde was nauwelijks meer aan te brengen in
de kluwén slmptomen van o"maatschappelijkheid. Ze waren zo divers, dat er volgens een gerenommeerdonderzoek slechts één punt van overeenkomstbestond: de
i""ioo"o íerden door anderen op grond van hungedrag negatief beoordeeld.e
Sociologen droegen het hunne aan dezs verwarring bij door de definitie van
onmaatschappelijkheid te verïuimen. Bovendien circuleerde er een aantal begripsomschrijvingen.Die van een Tilburgs onderzoekluidde:
Onder onmaatschappelijken in zuivere zin worden verstaan al degenen die zich in hun lewnspraktijken niet willen of kunnen houden aan de nouncn cn spclregels, welke in cen bepaalde
maatschappij algemeen als goed worden aanrraarden waaflan de naleving noor de instandhouding en bloei van de samenlevingnoodzakelijkwordtgeacht.lo
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Met een dergelijke definitie werd het aanvalsobjectdanig verbreed. In feite vond
er een disktilatncatie plaats van allerlei afuijkingen ten opzichte van de burgerlijke levenswijzn. hndor omhaal-werd een gebrek aan normbesef als de grondtrek
van alle asocialiteit aangewez.enuHet morele register nestelde zich naadloos in
het sociologischeregister van het normale en afwijkende.
De morele verontrusting strekte zich uit tot het economisch zn'akke gedn,
dat werd geaen als naatschappelijk zw{ dat wil ?Êggercals potentieel asociaa!
als gezin-in-gevaar. In de veronderstelling dat het gros der asociale gezinnen uit
dezn laag wordt gerekruteerd keek men als het ware vanuit de onderste groep
naar de groep er net boven, met morele (gedrags)indicatoren als gds. Midden
jaren zesÊgdraaide de blikrichting 180" om. Toen was de morels paniek weggeebd en keek men in termen ontleend aan econemiscl avakke gezinnen naar de
onderste groep: asociale gezinnen sing men definiëren als gezinnen die op een
aantal (sociaal-)economische indicatoren nog lager scoorden dan economische
zwakke gezinnen.
Litjens, destijds dé deskundige op het gebied van onmaatschappelijkhei4 gaf
in 1954 de volgende schets van het zvtak sociale gefu dat op de ladder dreigde
te dalen:
Het betreft hier hoofdzakelijk gezinnen waar niet de sfeer heerst, die men in een normaal
gezin aantreft. Dc man b.v. werkt wel regclmatig maar kan toch niet tot de normale arbciders
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het hcle gezinslorcn spcelt zich af in een ruwe en ongeordende sfecr. Het huishoudgeld wordt
nict doclmatig bcsteed en in huis is het dikwijls rommelig cn slordig De kindcren zijn wijgevochten en bnrtaal en niet aangeslotenbij een jeugdbeweging.De godsdienstplichten worden
dikwijls veffaarloosd, maar mcn handhaaft de binding met de kerlc Socuele immoraliteit of
ctiminaliteit komt in dczc gezinnen mecstal niet roor. Ecn gezin als hieóorrcn geschetstnocmen wij malcsociaal,omdat het nict voldoet aan de minimum eisen,die de samenlcvingstelt.l2

pis minimumeisendie Litjens hoog hield haddenbetrekking op: vasteloonarbeid,
opgeruimde kamers,beschaafdeomgangsvormen,keurige opvoe',lingen gezeggelijke
kinderen, verstandigeinkomensbestedingkerkbezoek,enzovoort.
Het bleef niet, zoals in de jaren veertig bij een dergelijke globale impressie van het nog-net-niet-asociale en asociale gefu. Via enquêtelijsten brachten
sociologen allerlei facetten van de gezinsdeer in kaart. Onmaatschappelijkheid
werd uiteengelegd in een groot aantal rubrieken, waarin de slmptomen van maatschappelijke onaangepastheidwerden ondergebracht.Als exempel van dezn werkwijze kies ik twee bekende onderzoekeq die van Litjens en Haverda.

De lndlcta asoclalltatlsl3
Menig sociologisch onderzoek was direct beleidsrelevant.7n vorrd het dissertatieonderzoek van de sociaal-geograafen priester Litjens over Maastricht plaats in
de context van ingrijpende gemeentelijke saneringsplannen.In charitatieve kringen weesde men, dat verhuizing van de bewoners van de Stokstraat en omgeving
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naar een nieuwe wijk aan de rand van de stad slechts verplaatsing en geen oplossing van het probleem van asocialiteit zou betekenen.l4 Het verontrustende
beeld dat Litjens vervolgens schets{e,miste zijn uitrrerking niet. In 1953 werd de
Stichting Bijzondere Sociale hrg Maashicht opgericht, die in 1955 haar werkzaamhedenbegon in een speciaalgebouwd complex van lM eengezinswoningen:de
Ravelijnstraat. Het was de eerste grote woonschool, die werd gedragen door particulier initiatief.
Kern van de onmaatschappelijkheidwas volgens Litjens het niet deelnemen
aan het wezÊnvande levenswijzevan de sa-enleving:
oen onmaatschappelijk gezin is een gczin, dat tengernlgs van een rrcrrraltoestandwaaÍin het
rerkccrt, in ernstige mate lccft bcncden het minimum niveau, dat in ccn bcpaalde maatschalryij
voor iedcr gezin als redelijk en noodzakelijk beschouudwordt.6

Afuijkingen konden optreden in de sociale, de culturele en de religieus-ethisóe
levenssfeer. Eryan uitgaande dat asocialiteit zich slechts afspeelde in de maatschappelijke onderlaag, bood de sociale levenssfeer- beroep en milieu - een eerste afbakening. Onder cultuur verstond Litjens de materiële gezinssituatie (de
verznrgjng van huisraad en kinderen) en de krnraliteitvan de gezinsrelaties (huwelijk en opvoeding). De criteria van de religieus-ethische levenssfeer lagen op
het vlak van godsdienst, moraliteit en criminaliteit. Gezinnen naren ethisch
onmaatschappelijk als ze in de 'subnormale óne' van de religieus-ethische levenssfeer verkeerden, en materieel onmaatschappelijk als ze de culturele levenssector niet beheersten.Bij de eerste groep was veelal onwil, bij de tweede onkunde in het spel.
Het onderznek van de socioloog Haverda strekte zich uit over de hele provincie Utrecht. Hiermee voldeed de Stichting voor Maatschappelijk Werk in de
Provincie Utrecht aan een minisfsrisel verzoek om nader onderzoek ter onderbouwing voor wettelijke dwangmaatregelen.Haverda g"g zoals toen in het onmaatschappelijlheidsonderzoek gebruikelijk was, te werk via de indirecte enquête-methode. De gegeveui werden achter de rug van de gezinnen verzaneld en
informatie werd verstrekt door gemeentelijke diensten voor sociale zaken en
huisvesting, gemeentelijke secretarieën, politie, justitie, kinderrechter, Raad voor
de kinderbescherming reclasseringsinstellingen,een bureau voor alcoholisme,
kerkelijke en particuliere instellingen van maatschappelijk werb een verblijf voor
daklozen en - tenslotte - door zegslieden als artsen, wijlverpleegsters, woedwouwen, burgomeosters, geestelijke vetzorgers, maatschappelijk werkers en wijwilligers in het maatschappelijk werk. Men ging dus volledig tf op de indruk die
dezeinformanten hadden van bepaaldegezinnen.
Haverda beschouwdeals synptomenvan maatschappelijkeslaangepastheid:
rrerwaarlozingvan de huishouding
matcriëlc en pacdagogischercmaarlozingvan dc kinderen;
dcstnrktieve konsumptie;
slechtc bcwoning
aóeidslabilitcit 1=6s1 niet of ongercgeld wcrkcn zonder dat dit toe te schrijven is aan ekonomischeoorzaken, zielÍc, lichamelijke en vcrstandclijke gebrekencn lccftijd);
kriminaliteit;
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drankmisbnrih
sexueelwangedrag(zowel strafbaar als niet strafbaar);
uitoefenen rran beroepn of alÍiviteiten, die hetzij strafbaar dan wel naar de gangbare moraal
ontoelaatbaar worden geacht (prostitutie, bedelarij);
diversevormen van crgerlijk wangedrag
orermatig schoohrcnuim door de kinderen;
politiek extremismeen/of politieke kriminaliteit.ld

Alsof dit alles nog niet voldoende was, nam Haverda een aantal aanrnrllende
indicaties op, zoals het wonen in achterbuurten, onwettige geboorten en echtscheidi"g. In de provincie Utrecht werden 250t huishoudens(slechts L,6Vo)door
zijn informanten als maatschappelijkonaangepastaangemerkt.De meestenwoonden in oude arbeidersbuurten, slechts 12Von krotten en 62Voin normale maar wel
verouderds wsningen. In de stad Utrecht spoorde Haverda 1061 huishoudensop
(L,75Vo). TWee derde woonde in primaire of secundaire concentraties, gebieden
$raar?-lVorespectievehjkL}Vovan de huizen werd bewoond door onaangepasten.
De symptomen hadden enerzijds betrekking op de interne gezinssituatie,
anderzijds op de relatie met de maatschappij.Meestal bleef in definities de schade, aan de maatschappij berokkend meespelenomdat daar het aangrijpingspunt
tot ingrijpen lag ook al beweesmen lippendienst aan de sfslling dat de schade
die personen àcbzelf aandedende doorslag gaf, zoals Litjens had gesteld. Midden
jaren vijftig ging men in plaats van het b"gfip onmaatschappelijk gefu liever de
minder belasteterm probleemgezingebruiken:
'onmaatschappelijk'
een min of meer konkrete norm
Het rrcrschil tussen beide begrippen b, dat
impliceert, die aan bepaaldc katcgorieën in de samenlwing min of meer vïeemd is en dat de
term'probleemgezin'meer in de richting van gestoordefuntties wijst.lT

In de taal van de functionalistische sociologieschoollavamen (interne) gezinsdisfuncties voorop te staan. Het zou echter nog tot de jaren zestig duren, voordat
het inziglt postvatte dat niet alle probleemgezinnsl schadelijk behoefden te zijn
voor de maatschappï.l8
Tussen Litjens en Haverda ontspon zich midden jaren uijftig een discussie
over de relativiteit van afirijkend gedrag.tgHaverda constateerde, dat njn zegsIieden dezelfde vormen van afirijkend gedrag plaatselijk nogal verschillend beoordeeldenen concludeerde:
'eÍgens',
in ecn @ncre€t miligug
Men kan immers niet in abstracto afoijkcnd zijn, maar alleen
iemand die ergens onmaatschappclijk is, behoeft dit in ecn ander milicu mct andere noruen en
anderc stratificatie niet te olo.N

Dit was niet het echte twistpunt met Litjens. Ook dezn ging het om 'ijkingl van
afirijkend gedrag op lokaal niveau, in zijn geval om het 'afuijken van de minimum-levensnormen die in de Maastrichtse maatschappij gelden'.2l Maar Litjens
verdedigde een sociologiebeoefeningals sociale diagnostiek, terwijl Haverda een
moderne, neutrale empirische benadering voorstond. Ook op andere onderzoeksterreinen rivaliseerden sociologen/sociaal-geografenmet elkaar over dit verschil
in onderzoeksstijl.22De socioloog moest volgens Litjens een diagnose stellen over
ongewenste afirijkingen van de univenals van de cultuur, de voor iedereen gel110

dende menswaardigeessentievan de samenleving.Dat waardeoordeel liep volgens
Van Doorn - exponent van de moderne sociologie - uit op kerkeliike diagnostielg
het metafsische normenstelsel van het Maastrichtse katholicisme.ts Haverda van
zijn kant had oog voor het empirische gegevendat zijn informanten van gemeente tot gemeente verschillende maatstavenhanteerden in hun feesldsling van sociale aangepaÍitheid.Niet iedereen tilde even zlflaaÍ aan bepaalde fatsoensnormen.
Dat lcrvamhem op het verwijt van Litjens te staan, dat hij zijn informanten niet
goed had geinstrueerd.
Door de diversiteit van geïhventariseerdeafinijkingen lukte het sociologen
niet de gezinnenin een tlpologie te vangen.Over Litjens merkte Zuithoff op:
Ergens ontkomt men niet aan de indnrk, dat vrc a.h.w. in een ziekenhuis een kcantitatieve
iwentaÍis en optelsom ran de ziclten maken naar b.v. dc gehccl ongelijksoortige g/rnptomen
nan koorts, hoesten, prjn in het linkeóecn, watcnritscheiding en de aanwezigbeidrran pathogene
bacteriën, om op grond daanran te gaan sprcken orcr rrcrschillendeziekten, de samenhangvan
'endogene
en exogeneoorzaken' etc.A
verschijnselen,hun z.g

Achtergronden, oorzaken en slmptomen vielen in de stroom sociologischeonderzoeken niet te ontwarren. Pogingen gezinnen typologisch te ra"gschikken, bleven
grotendeels achterwege. Haverda en Zuithoff stonden nijwel alleen in hun vertwijfelde poging de diversiteit van gezinnen te reduceren tot een zestal t1pen,
waarin overigens weinig logica valt te ontdekken: (a) het sociaal krretsbaÍe en
(b) primitieve gean, (c) het gefu met gestoorde verhoudingen, (d) het onvolwaardige gean, (e) het gefu met agressiefgedrag en (f) met pathologische sociale reacties.S In dezn tlpologie klonken zowel macro- en micro-sociogene als
sociaal- en individueel-psychogeneen -somatogeneachtergronden door als verklaring voor onmaatschappelijkheid. In dit duet voor socioloog en psychiater zong
de socioloog de eerste stem. Het gros der onmaatschappelijkenwerd afgeschilderd
als mensen die de maatschappelijkeveranderingen niet konden bijbenen en daardoor in sociale en psychischeproblemen krvamen.

De cultuurpessimlstlsche visie
ps dsminante verHaring van onmaatschappelijkheidwas van cultuursociologische
make$. Daarin werd onmaatschappelijkheidgerelateerd aan brede maatschappelijke ontwikkelingeq zoals de industrialisatie. Bego jaren vijftig circuleerde eÍ,
vooral in katholieke tlt'lrrg,26een cultuurpessimistische visie. Maar al spoedig
lieten jonge, moderne sociologeneen optimistischer geluid horen.
De verontrusting van cultuurpessimistenbeperkte zich niet tot onmaatschappelijke gezinnen; zij luidden voor alle gezinnen de noodHok. Maatschappelijke
ontwikkelingen als industrinlisnlie, urbanisatie, secularisatie, migratie, massificatie, bureauctatisering en depersonalisatie brachten zij in verband met een dreigende 'latente desorganisatie'4tvan gezinnen. Zo was onmaatschappelijkh;id volgens Utjens het gevolg van een desorganisatieprocesin de samenleving;6 ongeschoolde arbeiders konden de ontwikkeling niet volgen. Onderzoek wees volgens
aanhillgsrs van deznoptiek uit:
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dat dc algcmccn aannaardcstelling dat cr ccn rclatie bcstaat tussên dc matc van industrialisatic, uóanisatic cn het naatse.happclijk afglijdingqpÍoces, zckcr kcnntlaticf, op juistheid bcoot D

In de onpersoonlijke Gesellschaf ontbraken de nodige gemeenschapsbindingenen
de wees bestond dat grote delen van de bevolking tot massamensenwerden genivelleerd. De nood in de welvaartsstaatwas
mecr cn mecr hct gaolg van cen orlmaatschal4rlijk-worden vao on:zesamcnleving dic nan
Gcmeinschaft tot Gescllschaftis gwordcn.S

Vooral de stad werd - een oud thema - afgeschilderd als poel des verderfs.3l Tegenover de viftndige maatschappij stond het gezin als bolwerk van veiligheid en
geborgenheid,"ode laatste veste van Gemeínschoftlíchlccit.
Met name tijdens de eerste jaren van zijn bestaan ventileerde lsf ministerie
van Mw, dat zijn oor te luisteren legde bij sociologeq deze sombere visie op
snelle technologische ontwikkelingen waar de (immnleriëlQ cultuur bij zou achterblijven.s Traditionele levensgewoonten,sociale nonnen en samenlevingsvoruen
raakten volgens ftsf ministerie uitgehold. Ook een informele departementalewerkgroep, die de stand van de theorie-onnnil&eling in kaart bracht en het pad
moest effenen voor een landelijk orgaan voor de asocialiteitsbestrijdin& nam
dezncultuurdingnosetot uitgangspunt:
Nu, door dc tocnemende bcvolkingsconcentratic,dc sterkcrc compliccring nan de maatschalrÍrclijkc stnrctuur, hct urbanisatie- cn industrialisaticprcces, dc massificatic, saecularisatie en zorrccl andcre oorzakcn, dic dc laatstc tijd dc bclangptclling hcbben, het gezin in stccds stcrkerc
matc de kans kan lopcn op disoAaaisatic cn daaruit voorMocicnde aanpassingstoornissen,
bcstaat de nmdzaat, althans vmr dc mecst ernstige voruetr vatr onmaatschappelijthcid, ecn
appaÍaat te schcp1rcn,dat laagzamerhandde bestrijding bchandeling cn praanentie tcÍ hand kan
o"r"o.il

De cultuurpessimistische gedachtengangbeheerste bego jaren yijftig vooral het
denken over de jeugd" Dezp werd gezien als het meest krn'etsbareslachtoffer van
de opnrkkende massamaatschappij:de massajeugd.Mijos inziens had men met deze massajeugdtendentieel een andere doelgroep op het oog met ander probleemgedrag Aao ae asociale jeugd.s Het onderscheid is van belang om het subsidiebouwwerk te begrijpen dat toen rond gefu en jeugd werd opgetrokken. Daarom
ga ik hier op in alvorensde cultuuropt'mistische visie uiteen tezntten.%

De massaleugd
De woegSte aanduiding massajeugdof massajongerenis te vinien in het verslag
van het eerste Nederlandsch Pedagogisch Congres uit ty?Á.5t Op dat oongres
werd uiwoerig gedebatteerd over de raag of de jeugdbewegiag en jeugdorganisaties zich moesten ontwikkelen van een elite-beweging tot een die de massajeugd wist te bereiken, de 'grauwe, klerulooze massa'. De term nassajeugd was
geënt op de beroemde bpering van Van Wrjk wt tgU van de 'slappedanigemeerderheidsjongen'.$ Om deze gfoep te bereikcn was een nieuwe interventielijn in
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opkomsfi het clubhuiswerk" Algemeen noemt men de opening ran do Arend in
tyn, in Rotterdam (waar Van Vftjk directeur van was) als het beginptrnt van de
toenemende pedagogische bemoeienis met de ongeorganiseerdq ongeschoolde
j"ogd.3e
Het begrip massajeugdwon tijdens de naoorlogse morele paniek snel aan
populariteit. Het verschil met de asociale en criminele jeugd werd in onschriivingen e4pliciet benadrukt. 7n krnran Schouten in 1948, na uitvoerig onderzoeh
tot de volgende definitie:
Massajcugd, waaronder dicnt te wordcn vcÍstaan dc nieto-socialc cn nict-cdminclc jcugd cn
wclkc in alle lagca van dc bcrnlting roortomg wordt gekcnmcrlÍ dmr ecn sterk górck aan
wezenlijke binding met dc gemecnschapwaaÍin zij lccft, door ccn geÍingc binding in hct gain,
gecn of .rÍijrvrl gccn binding mct eên ker\ gecn of rnijwel.gccn binding aan ccn jeugÉvcrcniging (en zekcr nict als dezpe*nideologische strckting hccft).m

Welke verschijnselen waren er bij de massajeugdin het geding? ft richt me hiervoor op de bekendste massajeugd-onderzoeken,waarvan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (oraw) de grote stimulator was: die van
Langeveld en die van het Hoogveld Instituut.
Langeveld verviag de term massajeugd door maatsóappelijk verwilderdg
jeng4 naar trok inhoudelijk de lijn van Schouten door. Zíin bezsgdheid ging uit
naar lichamelijk-zintuiglijke gedragspatronenvan de jeugd die hij niet interpreteerde als (pre-)crimineel en die hij i" L952 met fenomenologischeprecisie registreerde:
De vennrilderdejeugd leeft in een wereld, die rrcrrcgaandgestalteloocgenoemd mag worden. De
gcstaltcloosheid van zijn wcrcld uit zich in hct oilrcÍmogen zclf gestalte te zijn: hct uiterlijk
is frlm-confectie of rolstrelÍ vercnarloosd; houding cn bcweging vcfionen geen uit het innerlijk
komcnd gcricht zijn: men leunt, hangt, slcntcrt, cn:Li et is vaak ccn ongedurige bewcgingsoter'
daad zonder doel. (...) Ook de stem cn de articulatic ge\|en de personale uitdnttking van de
hollc tccgtc: mcn loeit, men bnrlt, men klctst als ecn cindclooe gelcutcr, ncn gilt cn gicrt, men
jengelt cn zeurt. (...) Dc gcsticulatie is zonder gratic, inadcaquaaq nu mat datr cxccssief. (...)
men wicbclt cn springÊin ccn boogr-woogl, nrmba, samba,matr mcn tcnt nict mccr dc qPcnspringende persoonlijkc rrcugdcsprong of dans. (...) doct cên mcosentylrc onbtaan d8t (...)
lcven kan in ccn chac van tot hct zintuigslijkc gcrichtc priklrcls... dic nict doordringen. Hct
incasscdngwermogrn voor launai, voor fcl lichl bontc tleurcn, schcrPc smakcn, cnz is on.,oorstelbaaril

Het gaat hier om gedragingen die zich in de regel niet bij ouders van dergelijke
jo4geren voordeden. Dat lag anders bij de asocialejeug4 bij wie een veelal van
generatie op generatie doorgegevenwangedrag object vaa mrg was. Bij d9 masiajeugd lijkt een generatieconflict, een verschil in levensstijl ttrssen veclal nette
oudeis en hun kroost te worden uitgevochten. Langeveld interpreteerde dezn ge'
dragspatronen cultuursociologisch langs de as traditie/moderniteit als slmptomen
vao-Cuftuteel verval. Beide polen van deze as slmboliseren een gevaaÍi een teveel
'dode' j",tg4€ een to weinig
aan traditie leverde de figuuÍ van de rrastgeroestg
die van de massajeugd.Deze interpretatie bracht ook de middenklassein het vizier, omdat de massificatieverschijnselendie het gevolg waren rtan industrialiLL3

sering en- verstedelijking niet halt hielden bij klassegren?Ênide 'gepolijste massajeugd'Í3
Tegen dern moderniseringsstroom oproeien leek moerlijk uitvoerbaar met
louter pedagogischeriemen. Het pedagogischewaagstuk van de binding aan juiste
opvoeders en de juiste opvoedingsstijlwerd overgedetermineerddoor het cultuursociologischenra4gstuk van de vermeende ontbinding van culturele instituties ten
gevolge van economischeen demografischeveranderingen.Dezn maatschappelijke
overdeterminering van opvosdingsproblemenleidde bij Langeveld weliswaar tot
een uitgesproken pedagogisch relativisme, maar weerhield hem er niet van een
scalavan pedagogischemaatregelenvoor te stellen.
De versóijnselen die Langeveld beschreef,beperkten zich volgens hem niet
tot jonge ongeschoolde arbeiders, maar sEekten zich ook uit tot andere milisus.
Hier roeide hij zelf op tegen de stroom onderzoekers die de 'eigenlijke' massajeugd lqftalisgerden in de hoogste risicogroep: de ongeschoolde fabrieksjeugd.
Dezn groep van e@no-isch zn'akken stond centraal in het concluïerende rapport
van het Hoogveld Instituut. Hoowel minder pessimistischdan Langeveld liet dit
rapport weinig hoop aan de ongeschooldefabrieksjeugd die perspectiefloze arbeid
verrichtte, oE de geestelijke volwassenheidte bereiken. De asociale jeugd verscheenbij beide rapporten alleen in de marge.4
De bezorgdheid om de massajeugdstrekte zich uit tot een type jetrgdgedrag
dat leek te breken met traditionele bindi4gen en de ouderlijke levenswijze. Op
dezn jeogd richtte zich een interventiestrategie, die ouders relatief buiten schot
liefi het clubhuiswerk. Bij de asocialejeugd daarentegen\ras een type probleemgedÍag in het geding dat zich over generaties uitstrelte. Daarom werden jongeren uit asociale gezinnen benaderd via een gezinsgerichteinterventiestrategie.De
aandacht ging voor beide categorieën vooral uit naar het economisch znakke
milisq maar bij de onmaatschappelijkheidsbestrijding
ging het om kinderen uit
asociale gezinnen van dat milieg terwijl bij de massajeugdkindspl uit relatief
fatsoenlijke gezinnen in opspraak hramen. In de tweede helft van de jaren vijftig kreeg dezn jeugd-in-gevaar de benaning nozeÍrs toegemetenis Hun gedrag
kan wellicht beter worden begrepen in sanenhang mêt een zich doorzettende
institutionalisering van de jeugdstatusdan als voorportaal van asocialiteit.s
Voordat ik het subsidiebouwwerk schets, waarin beide interventielijnen gericht op gezin en jeugd op elkaar werden afgestemd ga ik io op de toentertijd
dominante visie op onmaatschappelijkegezinnen.

De cultuuroptlmistlsche visle
In de jaren vijftig sprak men meestal over onmaatschappelijkheidin termen van
maatschappelijk achterblijven De driedeling zutak socialeq asocialen en antisocialen kreeg een populaire pendant met do trits aóterblijvers, uitvallers en ondermijners.
In deze visie lag minder wantrouwen verdisconteerd tegenover de snelle
maatschappelijke veranderingen, al eisten deze hun tol omdat een aantal mensen
het tempo niet kon volgen. Zo stelde Brongersma
LL4

d8t in ccn wei.ig gecomplicccrde samenlevingmct pÍimitief lcvcnspcil allcrlei dcfqcten en storingen zich niet of tcnminstc nict zo gauw merlbaar maken, tcttijt zc in de sfccr van een moderne grote sad metcen al last veroorzaken en daardoor mccstal in het oog qpringcn. Dit betckcnt, dat naaÍrnate orue beschavingtocnccmt, stceds ingwitkclder wordt cn steedsmeer eiscn
aan alle deelnemcrs gaat stellcn, ook het aantal uitlrallers en achteó-lijvcrs moet stijgcn. (...)
Het wordt op den duur een schare, die het hele rioortbestaan rran dÈebeschaving in gerraar
brengt, als dezewassendevloed niet tijdig gekeerdwordt.47

Duitemeijer was gecharmeerd van deznbrochure van Broqgersma en verkondigde
deels overeenkomstigedenkbeelden.€ Veel invloed kreeg de cultuursociologische
verklaring van de socioloog Van Dgtrn, waar sociale wetenschapperszich tot op
de dag van vandaag op beroepen.agKe-gedachte was, dat grote delen van de
massa der armen van de negentiende eeuw zich hebben geëmancipeerd tot een
bewuste, verburgerlijkte arbeidersklasse:er n'as nog slechts een achtergebleven
restgroep, een 'proletarische achterhoede', rvaar zich het probleem onmaatschappelijkheid manifesteerde. De triomf van de brugerlijke cultuur leek welhaast compleefi slechts 'sociale fossielen uit de woegkapitalistische maatschappijstructuur'
moesten nog worden bewerkt. Als dat gebeurd was, bleef men uiteindelijk nog
'psycho-physischemanco's'.)u
slechts zitten met een 'onbekeerbare restgroep' met
Men kon zich in de jaren vijftig maar één levenswijze voorstellen, waarin
iedereen zich te voegen had: de bntgetlijle cultuur. Aanpassing daaraan was het
slagwoord in de sociologie van die tijd.)r Van Doorn veegde de vloer aan met
het proefschrift van Haveman, dat het bestaan van een subcultuur van ongeschoólden had verdedigd.s2 Met deze kritiek bevond hij zich onverwacht in het
gezelschap van Litjens, die weliswaar een subcultuur onder ongeschooldearbeiders zag ontstaan maar drry negatief duidde als'een snltuur die hgt beneden het
redelijké en noodzakelijke'jr een subnormale levenswijze.Pas in de jaren zr^sfu
toen de btrgerlijke cultuur haar vanzelfsprekende.karakter begon te verliezen,
werden afirijkende levenswijzenpositiever benaderd.

Onmaatschappelflken als grote klnderen
Ook psychologisch hanteerdo men het beeld van onmaatschappelijkenals achterblijvers. Zij werden geportretteerd als grote kinderen, schijnvolwassenenmet een
grote mond en een klein hartje, als impulsieve, agressieve,emotioneel niet uitgegroeide personen met sterks gfemmings\ilisselingen,als onvorzadigbare kinderen
die geen uietel van driftbewediging kennen. De positieve kant van dez.emedaille
was, dat deze grote kittderen in_spontaniteit, hartelijkheid en medeleven gunstig
afstakenbij normale volwassenen.í
Als mede-verklaring voor hun chaotisch gednsleven werd een keten van affectieve opvoedingsverwaarlozingtussen generaties onmaatsóappelijke gezinnen
gespaÍrnen,met psychoanalytischeondertonen:
Door dc ongunstige o'procdingssituatic, mct namc door affccticrrc rrcruraarlozingin hun ieugd
zijn rale ouders in hct infantielc stadium gcfixecrd. Al naar gclang van hun rijphcids- cn veÍ'
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standclijk niveau hecft de opvoeding ccn cbaotisclr,driftmatig qrcrhcent taralicr. Dc kinderen
wordcn somscrgverwcnd, somsrigorcus afgcnrezen,somsbcurtclingsvcrwcnd cn afgeryezcn.ss

Een inconsistente opvoeding deinend op de 'eb en vloed van het ongereguleerde
drift- en gevoelsleven der labiele moeder'j6 heette botweg apenliefde.sT De
wouw zou slechtsobject zijn van animsls ma".elijke driften:
Tnals we haar dan zien, vuil en rrcrslodderd, uit de vorm, kar z.eweinig mecr dan een driftobjcct zijn en daarnaast ecn vochrceg waaÍaan ook dc andere gezinsledcn bun agrcssics klvijt
kunncn. Voor het kind kan zlc riog wel hct affcctwarmc mocderdicr zijn, maar niet mccr hct
becld waaraanhet zich identificercnd rormcn kan.58

Stond bij de moeder gevoelskilheid of juist overmaat aan affectie ter discussie,
bij de vader was het wilszwakte of juist overdreven autoritair optreden als overcompensatie van zijn 'insufEciëntiegevoelens'.59%wel tussen de generaties als
tussende seksenwaren het affectieveen gezagsevenwicht
verstoord.
De onrijpheid van het gefu verklaarde volgens de psychiater Zuithoff de
parasitaire relatie met de buitenwereld:
Vcle infantiele goroelsbindiagen, ncuotischc frnties en orrcrdrachtssituatieskunnen het gchcle
gezin in ccn stadium van onrijpheid brcngen, in cen gefxccrd blijrrcn in ccn kinderlijkc ontwikkclingqphasc. Door cen gebrck aan gcrijptc individuatie, een onzelfstandigbeid, blijft het
hangen in een zoekcn naar geborgenheidop te lcindcrlijk niveau en kan het niet zelf productief
de in dc maatschappij gcstcldc prcblcmen qilosscn. In zijn pansictcndom tracht dit gezin nog
stccds te ontvatrgcn cn af tc drvingcn wat hct in zijn garccl rnn ongeborgen-zijn nict mcctrt tc
k ijg"o.s

Etiketteringen als debiliteit en psychopatie waren geenszinsvan het toneel verdwenon maar werden minder gfuw dan voorheen in de mond genomen tcr tlpering van onnaatschappelijken.or Debiliteit was volgens Zuithoff voor de helft
pseudo-debilitej!; ook bij psychopatisch wangedtag kreeg mcn oog voor sociale
conditionering.oz Het beeld van onmaatschappelijkenals psychisch achtergeblevenen lijkt een verwatering van de karakteristieken debiliteit en psychopatie, toepasselijk gemaakt voor een grotere doelgroep. Sociale aanpassingsstoornissen
bleef men vertalen naar psychische stoornissen. Zolarg de gezondheid van de
samenleving boven twijfel verheven was, moest schending van haar normen wel
naar psychopathologischeachtergrondenverwijzen.6
Het offer dat de samenlevingeiste om in haar midden te worden opgenomen
was, psychoanalytisch geae4- verdringing of sublimering van onmaatschappelijke
neigi4gen. Tot ergernis van de doorsnee-burger onttrokken onmaatschappelijken
zich daaraan,aldus lGmphuis:
\Vant onzc samcnlcrringfunctionecfi krachtens het feit dat wij in cen lang prcces van opvoeding onzc cigen a*ocialc cn anti-socialc ncigingen ondcrdnrtken. Dit getukt vaat mct mocitc
en cÍ is daaóij lang nict altijd qpÍake van sublimering Prychologisch is hct rroor hecl wat
mensen bijna onnogclijk aftvijkend gedng rran andclen te tolcrcrpn Hct zou bctckencn dat ze
hun cigcn houvast hrijt ratcn cn hun rigidc wÍzct tcgen dc gedÍagrycr van hcn die aan dc
zelftant dcr samcnlwing staan, is in fcitc rrctzct tcgen hun cigen dic,p weggcdnrktc ncigingenu
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Oordelen over de psychischenormaliteit van onmaatschappelijkenkonden interfereren met de eigen onderdrukte onmaatschappelijkheidmaar ook met cultuÍele
contactstoornissen,zo bracht een Roermonds onderzooknaar voren:
Hoc groot de socialc cn culturclc afstand tusscn onmaatschappctijkcncn de'maatschappelijkcn'
is, blijk duidelijk uit hct feit, dat door cnkelc in hct socialc vlak wcrkende prsoncn 75Vo der
door hen gekende onmaatschappclijkepersonen als peychischabnoruaal getlpccrd wcrd. Bij ccn
naderc analyseblcck dat dcze typcring trcÍgcnEanders op tan bcnrsten dan op het feit, dat het
culturelc rrcnschiltusscn dc typcrcndc cn getypecrdc pcÍsonen zodanig gtoot was, dat men cenroudig elkaars taal niet ve$tond en bijgerrclgelkaar niet Uegrcep.6

Pas in de jaren zestig betekendpsfchische stoornis niet langer automatisch onaangepast,onfatsoenlijk, asociaal.'

Van gezinsoorden naar plaatselflke Initiatieven
Onmaatschappelijken werden benaderd vanuit vier settingen waarin de heropvoeclingsarbeid varieerde in intensiteit: (1) verspreid wonend (2) i" naturnlijke concentraties als gedevalueerdewijken, (3) in kunstmatige concentraties (heropvoedingssomplexen)en (a) in gezinsoorden.Ik begin met de laatste setting.
Gezinsoorden stonden in de landelijke politiek in de jaren vijftig in toenemende mate bloot aan kritiek. Het ministerie koesterde de oorden ats
maatschappe$ke laboratoria waar pioniersarbeid werd verricht.6TYs'eltang verdedigde het de hoge kosten door ze af te schilderen als landelijk e4periment ten
behoeve van de plaatselijke onmaatschappelijkheidsbestrijd*g.Daar konden gefunen buiten de 'anigkracht van de fatale oude omgevingi$ intensief worden bewerkt naar de nieuwsteinzichten en methoden.
De realiteit zag er volgens leden van de TWeede lGmer, die meermalen
poolshoogte hn'amen nemen, minder fraai uit. Het TVeede-IGnerlid van de PvdAt
mewouw Ploeg-Ploeg (echtgenote van de voorzitter van de Stichting Volkswoningen), vond de oorden 'troosteloos en hopeloos'; gezinnenverkommerden er 'in de
rimboe':
Het is voor mij weleens mogelijk rrcrgelijkingen tc maken, omdat ik als maatschappclijk werkster ook kom in gczinnen van asocialcn in dc stad. Als ik gezinnen op het Houtplein cn omgeving bczoek, treft mcn daar bctcÍc tocstanden aan dan in de oorden, maar dat komt ook, omdat
de mensenniet behoevente klagen orcr het ontu,oÍeld ajo.69

De grote sommen geld voor de gezinsoorden konden beter plaatselijk \porden
besteed,aldus Schuurmans(rvr) in de Eerste Kamer:
Met dat bcdrag nan f 10.000per jaar kunncn wij dus 2 tl2 iaat leíg ccn gezin rrcrzorgen met
pcrmancnte plaatsing van ccn sociaal werkster en gezinwerzorgptcr en het kost dus cvenrrecl
ats het plaatsenrranhet gezin in ccn oroonoord.To

Het ministerie gedroeg zich volgens hem als 'een moeder, die toch zoveel loudt
van haar mismáakt geboren 6o4r.71 Om de financiële offers te rechtvaardigen
soufleerde Zuithoff ls1 ministerie het argument, dat onmaatschappelijkheidde geLL7

meenschap jaarlijla bijna U3 rt\oen kostte aan 'destructieve consumptie', tvoningslijtage, werlschuwheid materiële steun, gezondheidszorg en justitie.z In
toenemende mate benrijfelde men echter de waarde van research onder dezn abnormale omstandigheden,evenals de toepasbaarheidvan aldaar ontwikkelde methodieken voor plaatselijke werk. Eind 1958, toen de kosten tot f Z).fi)O per
gefu waren opgelopen, luidde een (net verworpen) motie van mewouw PloegPloeg het einde van de gezinsoorden in. In 1960 werden ze geliquideerd. Bij de
laatste 53 gennnen die naar hun woonplaatsenterugkeerden, zaten vijf Utrechtse
gezinnen.
De politieke steun was afgebrokkeld de praktijk bleef niettemin roepen om
gezinsoorden en zelfs om
oorden voor de plaatselijke hopeloze gevallen of '(oog) niet-heropvoedbaren'.6 Het was echter nooit de bedoeling geweest
de gezinsoorden als 'eindoorden' te laten functioneren; zonder juridische sancties
konden ze ook geen vangnet voor onwillige gezinnen zijn. Ook op dit punt was
het politieke tij gekeerd. In L962 meldde minister Klompé plichtshalve voor het
laatst, dat de krrestie van de wettelijke ondertoezichtstelling van probleemgezinnen nog in studie was.74Tien jaar was om de hete brij uan nopèto* g"rioo"o
heengedraaidzonder tot een nationaal plan te komen.'DDe 'heffe des volks'was
een nagel aan de doodkist van de onmaatschappelijkheidsbestrijding.
Weliswaar hield het ministerie van rnnr lang vast aan zijn landelijk e4periment, maar het zwaartepunt van de heropvoedingsarbeiddiende ook volgens het
ministerie plaatselijk te liggen./o Het wemelde in de jaren vijftig van lokale
initiatieven, zowel van gemeenten ats van particuliere instellingen. De aanÍakingspunten die gemeentenhadden met onmaatschappelijkegezinnen, lagen als
vanouds in de sfeer van maatschappelijke zorg (de Armenwet) en huisvesting.
Krotopruiming en sociale sanering waren in steden als Maastricht en Den Bosch
de hefboom voor intensieve samenwerkingtussen gemeente en particulier initiatief. Daarin borduurde men voort op denkbeelden die reeds te vinden zijn in het
rapport over krotbewoners uit tg3Z: concentratie van asociale en verspreiding van
zn'ak sociale geànnen.n
In de bemoeienis van particuliere zijde zijn plaatselijk uiteenlopende fijnen
te ontwarren. vooral in het aniden des lands was de belangstelling voor werk
onder asociale gezinnen groot. Het algemeen maatschappelijk wer\ dat het gezinswerk ter hand nsmr professionaliseerdeen begon zich te ontworstelen aan
parochiële structuren waarin werkers pastoors tot hutp waren.E In katholieke
kring ontstonden ficties tussen het Landelijk Sociaal Charitatief Centnrm en de
Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg omdat
jeugdzorginstellingen zió op het terrein van gezinswerk gingen begeven.D Clubhuizen voor de ongeorganiseerdearbeidersjeugd raakten verbonden met de onmaatschappelijkheidsbestrijding.In Brabant was het Pius-X-werlg in de jaren dertig in Breda begonnen en vooral naar west-Brabant uitgewaaierd, het verst gevorderd met zijn wijkhuisjes en zijn aanvankelijk vooral op wouwen en meisjes
gerichte '-issiewerk' in volksbuurten.w Limburg had buurthuizen in de -ijostree\ ze tvaren rond 1930 ontstaan naar het voorbeeld van dorps- en buurthuiznn in het noorden des lands. Meer dan volks- en dorpshuizen bereikten buurt-
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en wijkhuizen het publiek waar de onmaatschappelijkheidsbestrijdingzich op
richtte.sl
Particuliere initiatieven l4gen dus op het vlak van maatschappelijk werk,
jeugdzorg en buurthuiswerk. Deze driedeling vinden we terug in het subsidiebouwwerk dat werd ontworpen om het plaatselijk werk ruim baan te geven.

gezlnsïverk
en bfizonder
Gespecialiseerd
feugd-en buurtwerk
Interventies gericht op gezin en jeugd werden politiek georkestreerd op twee
departementen: het ministerie van Maatschappelijk Werk (t-tw) richtte zich op het
onmaatschappelijke gezllryen Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen(oraw) op
de massajeugd.De subsidielijnen die dezntwee uitwierpen om hun zorgobject aan
de haak te slaan, raakten meer dan eens in elkaar verstrikt. In het nu volgende
tracht ik de subsidieknopen te ontwarren die beide ministsfes in 1955 en 1959
legden ter wederzijdse afbakeningvan hun interventiedomein.
De Rijksregeling subsidiëring jeugdwerk 1955 van oK&u/ verstond onder
jeugdzorgwerk:
wcrk, gericht op de buitenschoolsc rrcctzijdige rorming nan jeugdigcn in dc lccftijd van 6 tot
en mct ?fr iaar uit milieu4 dic uit sociaal-pcdagogischooglunt bijzondcrc zorg behoc'ven,met
name uit znak maatschappelijkecn onmaatschappclijkemilieur&

De term massajeugdwerk,nog gehanteerd in een subsidieregelingvan twee jaar
daarvoor,s ** vervangen door de aanduidng jarydargwe*. In tegenstelling tot
die eerdere regeling werd in 1955 de znrg voor de jeugd uit onmaatschappelijke
milisus e4plicietvermeld.
Hier tekent zich een wrijSunt af met lsf ministerie van r{\il. Vooral onder
katholieke jeugdzorginstellingen bestond de tendens het wertterrein uit te breiden met aanrnrllend gezinswerk om de jeugd uit maatschappelijk avakke en onmaatschappelijke gezinnen te bereiken. Daarmee betraden ze het werkterrein van
Mw. Als tegemoetkeming aan oK&lv ontwikkelde mv in 1955 een regeling die
complementair \ilas aan die van oK&w, de Rijksregeling voor de subsidiëring van
het maatschappelijk gezinswerk verricht door jeugdzorginstellingen.In 1956 krn'amen 78 plaatselijke instellingen, aangesloten bï vier van de elf landelijke
jeugdzorgorganisaties,voor deze subsidie in aanmerki4g \raarvan niet minder dan
24lml',imburg.
De regeling bleef onderwerp van discussiq omdat het ministerie van Mw
beweesd was dat de landelijke jeugdzorgorganisatieszouden uitgroeien tot dé
(top)organen van de onmaatschappelijkheidsbesttijdtqg.lvtw wilde deznverankeren
in de werksoort waarover het zeggenschaphad: het maatschappelijk werk. IGrn
van de aanpak zou het 'maatschappelijk gezinswcrts moeten zijq dat uur zag als
een veóijzondering van het algemeen maatsóappelijk werk" Al in 19Í was
daarvoor een post op de begroting gereserveerden in een circulaire van 25 apnl
1955 volgden de eerste richtlijnen voor de subsidiëring van geq,ecialiseerd'gezins- en wijtcwe*, de subsidietechnischeschuilnaan vq)r onmaatschappelijkheidsbestrijding. Dezn regeling was niet bedoeld voor jeugdzorginstellingenmaar voor
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organisaties die zich uitsluitend of in hoofdzaak toelegden op gespecialiseerd
gezins- en wijlsn'erk. In 1958 subsidieerde uw 275 functionarissen in 130 werkeenhedendie met 20.000gezinnenbcmoeienishadden"
In 1955 kregen aldus tweo subsididnen vorm die zich bewogen op het
terrein van de onmaatschappelijkheidsbestrijding.In de ene lag het maatschappelijk gezinswerk in het verlengde van de jeugdzorg en in de andere lag het gespecialiseerd gezins- en wijhrerk ingebed in het maatschappelijk werk. Dezn
situatie rond het jeugdzorgwerk bleef het ministerie van lvíw een doorn in het
oog. Tenrijl bij het jeugdwerk het accent op het kind lag zou bij de jeugdzorg
aldus minister M. Klompé, het zwaartepunt dienen te liggen op het gezin.e Het
jeugdzorgrverk diende complementair te zijn aan het gezinswerk en haaÍ ministerie clainde daarom het jeugdzorgwerk, dat oraw echter niet wilde loslaten.
Een van haar topambtenarenschreefin een interne notitie:
dat jeugdzorgwerk zonder gÊzinsurc* van zeeÍ geÍinge waaÍde is, omdat elke positiore beïnvlocding weer onwuchtbaarwordt gemaalÍ door hct dcsintcgrerende milicu van hct kind. Jcugdzorgwcrk zondcr
is te rargclijkcn mct dc rcsultatcn van hct werk dcr Kindeócscherming in haar ccÍste periode men keek wcl om naar het kind, maar bemoeide zich niet met
hct gczin,waarin het kind na verloop rranlangereof korterc tijd weer tenrgkeerde.S

Volgens [s1 ministerie van MïV werd met het massajeugd-en clubhuiswerk, waarin het gezinswerk louter aanhangselwas van de jeugdzorg nauwelijks de jeugd
uit onma$schappelijke gezinnen bereikt, hooguit die uit maatsóappelijk zwakke
gezinnen.e Beide ministeries lijken wat de jeugd betreft een verschillend bereik
te hebben: bij oraw lag het zwaartepunt van de jeugdzorg bij de massajeugduit
maatschappelijk zwakke gezinnen; uw trachtte in het kader van het gespecialiseerd gezinswerkde jeugd uit onmaatschappelijkegezinnente bereiken.
Uit het krachtenveld van beide ministeries kwam in 1959 een nieuwe combinatie van drie subsidieregelingente voorschijn. Het jeugdzorgwerk werd nu aangeduid als biimnder iatgdwe* in de Rijksrygeling subsidiëring bijzonder jengden volksontwikkelingswerk 1959 van ol(&!v.u7 Resultaat van het touwtrekken om
de jeugdzorg was dat dezn nu zelfs in twee regelingen met lvÍw opdook als het
bijzonder jeugd- enlof bijzonder volksontwikkelingswerk in het vaarsrater van
het gezinswerk of van het buurtwerk kwam, dan vond subsidiëring zowel door
oK&\ry als uw plaats. Ik schets eerst de relatie tot de nieuwe regeliag voor de
onmaatschappelijkheidsbestrijdi"g.
De Rijksregeliag subsidiëring bijzonder gezins- en wijhuerk 1959 trad in de
plaats van de regeling en circulaire uit 1955.7* onderscheiddetwee werkvormen.
De eerste was het gespecialiseerdgezins- en wijlcwe* (ccww), een 'veelzijdige,
in onderdelen op elkaar afgestemde,werknijze' it historisch gegroeide of bewust
gevormde concentraties van maatschappelijk onaangepastegezinnen. De compnehensive approach van het (multi-)probleemgezin had ook bij ot<cw erkenning gevonden en het aanvaardde thans dat instellingen met een dergelijke werhnijze
volledig onder de hoede hpamen van NÍtv. De jeugdzorg in dt kader verricht
raakte oK&lv krilijt.
Naast deze werksoort onderscheiddede regeling het bijzondcr maaÍschappeIiik gezinswedc(stuc) voor onmaatsóappelijke gezinnen buiten genoemde conL?N

centraties. De subsidiëring van dit werk geschieddewel sanen met oK&w, voor
znver er tevens bijzonder jeugd- en volksontwikkelingswerk werd verricht. Dank
aj de geconstrueerde splitsing hrssen al dan niet in concenEaties wonende onmaatschappelijke gezinnen hield oK&w een voet tussen de deur van de onmaatschappelijkheidsbesttijdi"g. Het ministerie gog et van uit, dat de subsidietitel
cc\ryw beperkt zou blijven tot enkele zeer specialesituaties.
De gunstige subsidiepercentagesvoor het gespecialiseerdegezins- en wijkwerk oefenden echter een grote (financiëlQ aantrekkingskracht op instellingen
uit. In het interdepartementale subsidie-overlegwerd voortdurend touwgetrokken
over de Gc\rytnt-of gr{c-status van instellingen. ol(&w liet het criteriun van de
comprehensiveapproach ^naaÍ yggeq terwijl uw de maatsóappelijke indicatie
van buurt of wijk voorop stelde.Ë In 1Í)63 subsidieerde uw nisl minder dan 105
BMc- en 95 ccww-objecten in ongeveer 50 gemeenten tot een bedrag van d5
miljoen.
De subsidiëring van bijzonder jeugd- en volksontwikkelingswerk n buurtwerlcverbandgeschiedde op basis van de Rijlaregeling subsidiëring buurtwerk
1959; voor die tijd werden er interne richtlijnen gehanteerd. Ook deze regeling
was een compromis tussen beide ministeries. M\4/ zag het buurtwerk beperkt tot
situaties waar een totale samenlevingsproblematiekspeelde.Het ging hier niet om
rechtstreekse interventies in probleemgezinnen- de regeliqg had geen relatie tot
het bijzonder gezins- en wijhverk - maar om interventies op het niveau van de
opbouw van de (lokale) samenleving:
'buurtwerk'
wordcn de activitcitcn bcdocld, dic ccn brjdragc lcrrcren aan dc opbouw van de
Met
samenlwing wannser het gemeenschapslercnernstig belemmerd wordt cn bevoÍdeÍing \ran sociaal bewustzijn en eigen werkzaamheid noodzakclijk is, zoals in probleemgebieden, snel tot
ontwiklccling gekomennieuwe stadsnijkcn e.0.89

Het ministerie van oK&lv gaf de term buurtwerk een wat bredere strekking en
legde het accent op het blijvende buurt(huis)werk. Nieuwe initiatieven werden de
eerste vijf jaar door tvtw gesubsidieerd daarna ook door oK&w omdat dan het
bijzonder jeugd- en volksontwikkelingswerk voldoende diepgang zou hebben gekregen. Dezn regeli4g gaf trssen beide ministslies weinig ficties, omdat oK&tfrt
aan de subsidiëriag van het buurtwerk blijvend kon deelnemen.In 1963 werden 27
instelli4gen door lvÍlv en 39 door beide ministeriesgezamenlijkgesubsidieerd.
De tegenstelling tussen de twee ministeries werd in 1Í)66 opgeheven, het
hele jeugdwerk werd toen bij het nieuwe ministerie rran Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk (cnu) ondergebracht. Dan zijn we al bijna aangeland bij
de nieuwe regelingen uit LnL, waarin onder de noemer samenlevingsopbouwwèl
een relatie werd gelegd tussen buurtwerk en 'opbouwwerk in bijzondere situaties'
(de woegere onmaatschappelijkheidsbestrijdi"g).

Het heropvoedlngscentrum als model voor de praktlfk
Alle hulpvellsningslcachten moesten worden gemobiliseerd om het 'veelkoppig
monster's van de onmaatschappelijkheidte bestrijden:

tzl,

Bchahreroor woninginspccties,liefdadigheidsinstellingen,maatschappelijkhulpbctoon, artscn en
psychiaters ligt hier ook een taak voor ps5rchologen
en paedagogen,sociologen en criminologen,
geestelijken en onderwijzers, werkgorcrs en aóeidsbuÍeaux, jeugdorganisaties, kindeóeschermingsinstanties cn rcclasseringpinstellingen,lnlitie en justitie, wijk- cn buurty€r€nigingcn,
bureatx voor beroelxkeuze en gezinsmoeilijkheden,B.LO.- cn M.O.B..organen, en wijkrrcrpleegstcÍs en last but not lcastvoorgczinshulpcn cn maatschappelijkvrcrkst"o.9l
Intensieve

bemoeienis

van vele zijden

was zo kettmerkend

voor

onmaatschappe-

lijke gezinnen, dat ssmmigen maatschappelijkeonaangepastheiddefinieerd"- à*
de hand van de omvang en vorm van de hutp: hoe intensiever de hulp, des te
onmaatschappelijkerhet genn.n
Dezn'Slag bij Bugerloo' kon alleen worden ge\ilonnenals er eendrachtig
ryerd samenge\rrcrkt.Het ene plaatselijke coórdinatieorgaan van overheid en particulier initiatief na het andere schoot uit de grond. Hulpverlening kon het Lest
worden geren.liseerdin een heropvoedingscentrum,en in de jarervijftig werden
dc gezinsoorden als model voor de praktijk ingeruild voor de kunstmátige, stedelijke concentratie van onmaatschappelijkegezinnen. De gevaÍen waar tegenstan-'gneznlders van geconcentreerde huisvestiag op wezen - zoals stigmatisering
buurten', onderlinge negatieve beÍnvloedingP - liet men in het algemeen -inder
zlrtaar wegen dan de verwachte kansen die een intensieve, totale, systematische,
efEciënte aanpak bood.% Argumenten uit de probleenngur;ie uit hei interbellum
van het ontoelaatbaregeÁnblevenmeespelen,zoalsbij Duitemeijer die vond
dat er nu eenmaal gezinnenzijn, naast wie men andere gezinnenniet kàn en niet màg laten
wonen,om de simpelereden,dat erroordc gevrcnemensniet naasttewon"n 1r.95

Dezn voorkeur voor kunstmatige concentraties was tlperend voor Nederland. In
de Amerikaanseen Engelseaanpakdomineerdede individuelebenaderingvan verspreid wonendegezinnen.96
Van Rooy constateerde:
dat men in Amerika eigenliik niet eens het yrcord socially non.adjusted families wil horen. Ze
uagcn U dan: V/at is dat, maatschappclijk onaangepastcgczinncn? Of wat mcn daar nocmt
'problem-families'.
$rat is dat? \trc all harrc ouÍ os'n problems, we hebben allemaal onzc eigen
problemen en dat dic ze wat mecr hebben daarom nlnzenog niet van ons onderscheiden.9

Nederland koos echter voor een apartheidsstrategieen rond het onmaatschappelijke gezin werden drie concentrische hulpverleningscirkelsgetrokken. De binnènste was die van het 'maatschappelijk gezinswerk', de middelste was het 'maathet 'maatschappelijk wijlnrerk'.%
ryhlnnelijk groepswerk' en de buitenste cirkel 'hemelse
Katholieken zntten de kroon op het werk met een
cirkeli:
De heraanlussingsaóeid heeft ten docl de borordering nan de godsdienstig-ethische,sociale en
culturcle wrheffing van onmaatschappclijkegczinncn cn peÍsonen door middel van het cpmprchensief inschakelen van gezinsmaatschappelijkwcrk, groepswer! gemeenschapsorganisatieen
:aelzotg.g

Dominant rn deze integrale aanpak was echter de binnencirkel, het terrein van
het maatschappelijk werk. Als centrale figuur in het hulpverleningsprocesonderhield de (meestal rnouwelijke) maatschappelijk werker de contacten met allerlei
hulpverleningsinstanties,idealiter geruggesteunddoor een team van deskundigen
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als psychiater, psycholoog socioloog en geestelijk venmtger. Op het uiwoerend
vlak werd zp geflankeerd door
ers. Ik ga achtereenvolgensio op
hulpverleningscirkels.
de drie

De binnenste hulpverleningscirkel
In de jaren vijfttg maakte het maatschappelijk werk een bloeiperiode door. Voor
de oorlog bestonden er vier opleidingeq eind jaren vijfog waren er vijftien
dagscholen,sinds 1959Sociale Academies genoemd.Volgens een enquête uit 1956
werkten er 4?ÁL krachten in het beroepsveld van het maatschappelijk werk en
was er een tekort van 1100.100Voor onmaatschappelijkheidsbestrijdingbestond
onder hen grote letangstelling, blijkens een congres van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk dat in 1953ruin 900 personentrok.101
Materiële hulpverlening nam bij kerkelijke en particuliere armenzorgverenigogeo een steeds bescheidener plaats rn. Dez*- zorg kr*'am wijwel volledig bij de
overheid te liggen, en het stelsel van sociale zekerheid groeide gestaag met de
opwaarsts ssslsmische lijn na 1954. Tendentieel trad er een splitsing op tussen
maatschappelijke zarg (materiële hulp) en maatschappelijk werk (immateriële
holp). Hun bestaansrecht ontleenden kerkelijke en particuliere instellingen in
toenemende mate aan de immateriële hulpverlening dre zp boden. Het werk evolueerde van r.org voor en materiële hulpverlening aan arrnen in de richting van
aanpassingshulp aan cliënten:
Ging men vrceger dc armocdc bcstrijden in de mindc,re stanq tegenwoordig verlecnt men
aarpassingshulpaan diArclr.l@
Als kern nan de nood wordt thans immers gczien dat de betreffende mens zijn plaats niet heeft
gerrcndenin het gcmccnsó4pclq,cn, dat hij geestelijk ge'tsoleerdis; het m.w. betekent derhahrc
aanpassingshulp;aanpassingrranhet individu aan het maatschappelijkmilieu waarin het leeft.103

Het maatschappelijk werk als 'hulp bij stoornissen in de sociale aanpassingvan
hen die in maatschappelijke nood verkeren'lu werd in toenemendemate een vak,
waaÍvoor sociale technieken moesten worden geleerd. De uit Amerika geimporteerde noties social cosework,social groupwo* en cotnrnuníty organímtion werkten in dit professionaliseringsprocesstatusverhogend.
IIJet social casework, in 1948 door M. IGnphuis in Nederland geihtroduceerd105 rustte op twee pijlers: de vertrouwensrelatie en het gesprek. Voor
znver problemen werden gesitueerd in de relatie tussen persoon en sociale omgeving, maakte het methodisch middel van de vertrouwensrelatie reeds deel uit van
de oplossing: via de persoon van de maatschappelijk werkster als representant
van de maatschappij werd een nieuw fundament voor sociaal contact gelegd. 'U
bent de overbrugg'"g', zei l(amphuis kernachtig.ltr Om de vijandige houding van
de cliënt te overwinnen moest de maatschappelijk werkster tdsstigmatiseren', dat
wil zegeÍr aansluiting zoeken bij iemands mens-zijn los van zrio asociaal of
problematisch gedrag. Een moraliserende en veroordelendehouding zoals de cliënt
elders ontrnoette, \pas uit den bozn. De relatie diende demoqratisc\ gelijhraardig respectvol, accepterend en vrijwi[ig te zijn: van 'mens tot mens', zoals
1?3

Muller-Lulofs het reeds had sanengevat. Dat betekent dat de cliënt het recht op
zelÍbeschikking behield aan hem geen eisen moesten worden gesteld niet over
hem moest worden'geredderd'. De cliënt diende de verantwoordelijkheid voor de
verbetering van zijn lot op eigen schouders te laden en moest leren àchznlÍ te
helpen.
ln deze vertrouwensrelatie met de maatschappelijk werkster kon het zelfinzicht van de cliënt gedijen in het gesprek. Beihvloed door psychoanalytische
inzichten zagÍhmphuis gedrag als resultaat
van bckcnde en nict bekende krachten uit rrcrleden en heden en de idealcn cn rrcmrachtingen
rioor de toekomst.lffi

7*lfonderzoek was dus geboden, want materiële nood kon samenhangenmet psychische problemen en dieperliggende onbewustemotieven. In vertrouwelijke sfeer
werd de cliënt bovendien uitgenodigd àin z.eheeld te toetsen aan het ideaalbeeld van àchz.elÍ.,zijn fantasieën en verlangens. Hij moest znlÍ tot de overtuiging komen dat hij anders wilde en ook kèn zijn dan hij tot dan toe was. Taak
van de maatschappelijk werkster was hem te steunen in het mobiliseren van zijn
positieve krachten. Door de cliënt zelÍ. de oplossing van zijn problemen te laten
formuleren verschijnt aanpassingals een verlangenvan hem zelf.lffi
Volgens toonaangevendedeskundigeo als HaverdalD eo Zuithoff werd - zo
luidde hun oordeel aninigies - het caseworkevenwel zelden met succestoegepast
bij onmaatschappelijkegezinnen.Zuithoff:
Deze gezinnen zijn door hun primitiarc familiestnrctuur aanviankclijk dikwijls, wat dc gewoontevorming aangaat,aangewezenop ecnvoudigerriomen ran aanpa\ ze ziin b.v. nog niet direct
aan de meer gespecialiseerdevormen van cascnork etc. toe. Immers men begint daar ook niet
mee als men b.v. een kind zindelijk wil krijgen; het ecrste wat je dan doet is het kind op
eenrroudigewijzede ges,oontebij te brengen.llo

Het klassieke casework veronderstelde, aldus minister Klompé in 1959, 'een zÊkere mate van Ik-ontwikkeling, die bij de meeste onmaatschappelijkenniet aanweàgir.rlll Haverda fluisterde haar in:
Dit t)?c cascwor$ dat vooral ql veóale orcrdracht benrst, rrcrcist een intelligentie-nirreau cn
een tamelijk gestructurecrde en geïntegreerdepersoonlijkheid, die bij dc onaangepastcnslechts
zelden kunnen worden aangetÍoffen.llz

ïWel werden humanitaire casework-beginselen
aanvaard, h*
uitgaan van de mogelijlteden van de cliënt, beslissingenzo mogelijk aan hem overlaten en samen
haalbare doelen stellen. Maar het parcours van gewoontevormingtot aan dressuur
- kortom een 'doe'-therapie - leek meer ds xangewezonweg.113De gezinsverzorgsterwas daarvooronmisbaar'.
Na een rapport van Nederlands Volksherstel uit 1946 was in 1948 de subsidie mogelijk gemaakt voor gezinsverzorgsters-Ater vervanging van zieke huisvrouwen en voor gezinsverzorgsters-Bter vervanging of tot hulp en voorlichting
van huisrnouwen, die door onvoldoen6lesgfueling,geestelijke defecten of onmaatschappelijk gedrag tekort schoten in het verzorgen van hun gezin. Omdat in de
praktijk beide categorieëndooreenliepeq liet men de tweedelingspoediglos.
tvl

Na de oorlog v/aÍen de opleidingsmogelijkhedenvoor gezinsverzorgstersgegroeid
van twee naar een twintigtal institute!, en eind jaren vijftig bestonden er niet
minder dan 900, meest Hoine en overwegendkatholieke instellingen voor gezinsverzoryTng.In 1959 startte in Sittard de eerste voortgezette opleiding voor gespecialiseerde gennsvennrgsters die konden worden gedetacheerdin ccww-p19;
jecten, spoedig gevolgd door opleidingen in Breda, Rotterda- en Nijmegen.'^"
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Op 'doe'-niveau nam de geànsverzorgstereen analoge positie in als de maat'praat'-niveau in het social casewo*. In deze meer 'agoschappelijk werkster op
gische' benaderingswijrn leefde de gezinsverzorgsterals het tvare de normen van
een gezrrndgezinslevenvoor op het vlak van huishoudelijke technieken" hygiëne,
orde en regelmaat, budgettering, kinderverzmg4ngen -opvoeding.uo Die normen
\ilaren gedetailleerd:
Ecn dcmonstratie van dc tlpische wcrtrwijzc nan dcze vïouwen gecft het bccld van dc grote
was. Hier ziet men dat de vooóereidingen tot de hoofdbezigheid niet worden gctroffen' ook
mankeert het vaak aan de afurcrking. Het beeld is dit, dat men niet soÍteert, niet wecli, wel
wast, slecht spoelt, bij stukjes en beetjes ophangt, nict strijkt en nict in dc kast bergt. M.a.w.
mcn doct alleen de zg kcrnbezigbeid...de rest wordt veronachEaamd.Men dcnti nict roontit...
laat zich door de beziglredenals het ware orerrompel enll7

De maatschappelijk werkster en gezinsverzorgster$taren het centrale koppel in
de heropvoedingsarbeid.Er cirkelden echter meer deskundigenrond onmaatschappelijke gezinnen.

De mlddelste en bultenste hulpverlenlngscirkels
De middelste hulpverleningscirkel was die van het groepswer\ dat in een heropvoedingscentrum lag ingebed in een totaal revalidatieplan. Voor het houden van
crusussen, medische consultatie voor zuigelingen en dergelijke was een centrale
a@ommodatie onmisbaa1.Het ontspannings-en clubleven werd geaen als middel
om invloed uit te oefenen op de persoonlijkheidsvorming en sociale aanpassing
van jeugdigen en volwassenen. In het groepsm'erk.oÍ sociaal-pedagogischvor-i'tgswerkll8 g"g het om sociale verkeerstraining:uv .het leggen van nieuwe
sociale 66dingen en aanlaveken van gemeenschapszin.ra Tot het groepswerk
rekende men ook het werken met peuters in crèchesen het kleuterwerk.
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Voor kinderen was de jeugdleld(st)er de'representantvon een ondere - hem tot
dan toe onbekcnde - wereld'.rZr Via identificatie met deze kon het kind zich
nieuwe waarden en normen eigen maken. Maar het gevaar van geestelijke overvoeding lag op de loer en een te sterke binding met de jeugdleid(st)er bracht
dez.ein een concurrentiepositie met ouders, zo leerden populaire psychoanalytischeinzichten:
Veelal is de moeder uit een dergelijk gezin een 'sbof en heeft dus de leidster op het terrein
rran de uiterlijke verschijningsrrcrm,de vlotheid en het pÍ€ttige humeur, al a priori een toorqpÍong. De idcntificatic-rtlatie nan hct meisje mct de jeugdteidster kan, meeÍ nog dan dit bij
de jongen ten opzichte va! de vader het goral is, bij het meisje schuldganoelcnsten aanzicn
rrande rnoed", opro"p"n.l22

De buítenste cirkel was die van het (maatschappelijk) wijhrerk, dat in een heropvoedingscentrum intensiever was dan het normale buurt(huis)werk en gebruik
maakte van de methode van de communítyorganizatíonz
Dit grijpt onmiddellijk aan bij de gegevcn struktuur van de wijlc Het gaat uit van een analyse
der inteme - niet in het minst ook de informele - betrekkingen binnen de wijg spoort de
sleutelfrguren op, tracht de onderlinge sociale kontrcle in positiorc zin te richten, inrrcntariseert de behoefte aan allerlei roorzieningen, aan rarenigingplerrcnen onderling hulpbetoon, en
laat - noor zovcr mogclijk - dit alles uitgaan van en steunen op dc alÍiviteit van de bewoners
z.elf.l8

Deze benaderingswijze wÍls bego jaren vijftig onder de noemer maatschappelijk
opbouwwerk door fusf ministerie van Mrtr gepropageerd als schakel 'tussen de
algemene sociale politiek en het individueel maatschappelijk werk',lu met als
doel tekorten op het niveau van de samenleving zelÍ op te heffen. 'Gemeenschapsopbouwende'arbeid werd beproefd bij negen zogenaamdeontwikkelingsgebieden om de sociale gevolgen van de snelle industrialisatie op te vangen. Het
ging erom de
bevolking zchrc actief bij de qDouw van de eigen samenlevingte betrekken en haar meer bewust te maken van de raranderingen, die zich in de sociale omgadng voltreklcen, waardoor een
betere instelling op en aanpassingaan dezerrerandcringmogelijk worden.l6

Na verloop van tijd rekende het minisfelis van Mw tot het aandachtsveld van
het maatschappelijk opbouwwerk niet alleen gebieden waar zich ingrijpende veranderingen hadden voltrokken, maaÍ ook geheel nieuwe samenlevingsvormenmet
onvoldoende sociale bin{geen (nieuwe stadswijkenwaar integratiekaders moesten
worden 'gekonstrueerd')r4 en samenlevingenmet een maatschappelijke achterstand (oude stadswijken).tzr
In oude buurten stonden gezinnen (te) open naar elkaar, terwijl de buurt
als geheel naar buiten gesloten was. In nieuwe wijken lag dit precies andersom:
daar lvaren gezinnen (te) gesloten maar was de buurt open. Het verapakte buurtof wijkbesef verontrustte sociologen. Er moest worden gelaveerd tussen de 'Scylla
van het verhitte conflict' (volksbuurten) en de 'Charybdis van de verkoelde distanties' (nieuwestadswijken).l8
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Het maatschappelijk opbouwwerk dijde uit tot een arsenaal van werkvormen:
buurtwerk, agrarisch-sociale voorlichting, maatschappelijke begeleiding van krotopruining en sanering, sociale wijkopbouw, het werk van dorps- en wijkcentra,
samenwerkings-en coórdinatie-organenvan het ngSltschappelijkwerk, regionale
welzijnsstichtingen en provinciale opbouworganen.rzvHet algemene opbouwwerk
richtte zich op het verbeteren van de maatschappelijke infrastructuur; het bijzonder opbouwwerk hield nch beàg met speciale groepon, Ambonezen, woonwagenbewoners,migranten,thuislozen,enzovoort.t"
Na sluiting van de gezinsoorden in 1960 werd de afdeling Maatschappelijk
Werk Probleemgezinnsl (uttmc) van het ministerie van Mw als bijzonder opbouwwerk geschaard onder de afdeling Onderzoek en Maatschappelijk Opbouwwerk (orrno) en niet onder de afdeling tndividueel Maatschappetjk Werk. Deze
plaatsing als bijzonder opbouwwerk had repercussiesop het bijzonder gezins- en
wijhrerk. Hendriks, die hoofd waÍi van oMo, bracht tegen de opstellers van het
rapport Sociale integratieprobleemgezínnenin, dat zij nog teveel dachten vanuit
het directe maatschappelijk werk en te weinig vanuit het grotere geheel van het
bijzonder opbouwwerk.l3l 6 de jaren znsttgkreeg het opbouwwerk een centrale
plaats in het beleidsdenken van lsf ministerie van l\d\ntlcRM:de totale samenleving werd tot potentieel opbouwwerkterrein verklaard. In het gespecialiseerd
gezins- en wijhverk had dit tot gevolg, dat de buitenste 6tilvlesdingscirkel
gaandewegdsrqinant werd over de binnenste.Het werken in kunstmatigeconcentraties raaktp in diskrediet en de voorkeur verschoof naar het benaderen van
problee-gezinnen in hun natuurlijke omgeving: oude stadswijken en volksbuurten.l32
De bijzondere prolecten voor gespecialiseerd gezins- en wilkwerk
Het heropvoedingscentrummet de drie hulpverleningscirkelswas het model. Beantwoordde de praktijk aan dit model? Ik bespreek deze waag aan de hand van
het zestal bijzondere projecten, die [s1 ministerie van Mw in 1960 naar voren
schoof als voorbeeldvoor de praktijk.
Met de sluiting van de gezinsoorden trok het ministerie van Mw nch
geenszins met een gerust hart terug om het werk verder aan anderen over te
laten. Het departement had weinig vertrouwen in de hvaliteit van het plaatselijk
werk. Daarom wilde men het landelijk e4periment gedecentraliseerdvoortzetten in
zes goed geëquipeerdeen door het serviceteamvan lef ministerie te begeleiden
bijzondere projecten. Hier zouden de methodieken van de gezinsoorden worden
ontwikkeld en hun doelmatigheid onderzocht.
Gezien de onderzoeksdoelsfslling wilde het ministerie zowel projecten in
kunstmatige en natuurlijke woonconcentraties als projecten voor verspreid wonende probleemgezinnen"in de stad en op het platteland. De keuze leverde grote
problemen op; bij de installering van de Contactcommissiebijzondere projecten
probleemgezinnsl in mei L962 waren nog pas vier van de zes projecten uitgekozen (in Maastricht, Eindhoven" Overijssel en Drenthe). En die kamPten bovendien
nog met aanzienlijke organisatorische,start- en personeelsproblemen.
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In Maastricht viel de keuze op het nieuwe project Malpertuis (44 woningen) van
de Stichting Bijzondere Sociale Zsg. Het gebrekkig functioneren van dit project
(onder andere door personeelstekort) noopte eind 1963 tot de overstap naar het
oudste somplex van dezn Stichting uit 1955: de Ravelijnstraat (1M woningen). In
Eindhoven had de Stichting Katholiek Maatschappelijk rWijkwerk in de ogen van
het ministerie aanvankelijk weinig benul van het werken in een spontaan gevormde concentratie: het stadsdeel oud-Tongelre. Eind L962 zat men zelfs zonder
personeel, zodat pas in de loop van 1963 weer kon worden begonnen. Ook de
Stichting Gezinsoord Overijssel (met in het bestuur een aantal gemeenten) moest
het werk van de grond af opbouwen. Daaloor werd in de buurt van Hardenberg
het voormalig gezinsoord Molengoot met een capaciteit van 15 gezinnen opnieuw
in bedrijf genomen. In 1963 herbergde dit slechts 6 gezinnen; over hun opnane
had cen selectiecommissioin alle geviallennegatief geoordeeld. Dc orploitatiekosten van dezp Hinische setting lagen exorbitant hoog: door de onderbezetti'g in
t963 op f 30.000 per gezin. In Drenthe ketste de overnane van het gezinsoord
Ten Arlo door de Provinciale Stichting ter Bevorderiag van het Ge-specialiseerd
Gezins- en Wijkwerk in Drenthe af op bezn'aren van Gedeputeerde Staten, zndat
vooralsnog geen uitvoerend werk werd verricht en slechts adviezen werden verstrekt aan (plattelands)gemeenten.Bovendien waren daar conflicten tussen directeur en stichtingsbestuur huizenhoog opgelopen. In Rotterdam heerste jarenlang
een babylonische spraakverwarring tussen een aantal samenwerkendeinslsllingen
in de Stichtiag Bijzonder Gezinswerk Rotterdam, die in 1"963een project begon in
een grote gedevalueerde(haven)arbeiderswijk de Afrikaanderwijb maar zich pas
midden 1965 ofEcieel presenteerde. Als zesde en laatste project werd de
Stichting Bijzondere Sociale hrg en Maatschappelijk Buurtwerk Haarlem aangewer-en,ondanls kritiek van het minisfe1is op de oppervlakkige werhrijze van het
gebrekkig gelan'alificeerdepersoneel. Haarlem had in L960 62 woningen van de
nieuwbouwwijk Parlarijk bestemdals kunstmatigeconcentratie.l33
ln dezn voorbeeldprojecten hram weinig terecht van methodiekontwikkeling
deskundigheidsbevorderingen onderzoek; wel werden er vanaf L96/. studiedagen
georganiseerd.lil Problemen bleven deze modelpraktijken achtervolgen;zij konden
steeds minder rekenen op de slmpathie van het ministerig waar zich in de woege jaren zestig een meer wijk- dan gezinsgerichtebeleidslijn aftekende. Ook in
het Rotterdamse project Afrikaanderwijk kon men zich niet op een koers verenigen; er werd moeizaam gediscussieerdover wat het geëigendeobject van hulpverlening was: het probleemgezin, de (probleem)wijk of wisselende cliëntensptemen
("oals adolescenten-gangs).In het Haarlems project zou het enthousiasmevoor
kunstmatige concentraties na een paar jaar danig bekoelen. Uit deze hoek krvam
in L965 ongezouten kritiek op de sfigatiserende 'koppelverkoop van huis en
hulp'.Bs De stichting overwoog zelfs zich op te heffen, omdat het werk zich
volgens haar in niets onderscheidde van het algemeen maatschappelijk werk. De
kritiek leidde tot een crisis in de samenwerking tussen overheid en bijzondere
projecten. De publikatio van het kritische Haarlemse verslag werd zelfs tegengehouden, omdat het ministene dezn frontale aanval op woouicholen te ver vond
gaan. De discussie versnelde de beëindiging van de bijzondere status van de
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projecten, waartoe het ministerie niet lang daarna zonder overleg besloot.l$

LoÍ der (on)aangepastheid
Ik vat de hoofdlijnen van dern probleemfiguratie van het maatschappelijk onaangepaste gefu sÍlmen. In de jaren vijftig namen deskundigen van verschillende
Airciptioes deel aan het debat over onmaatschappelijkheid.Daarin kregen sociolognche georiënteerde deskundigeneen beslissendestem.
1. Onder hun invloed werd een breed scala van gedragingen in de onderste laag
van de bevolking geihventariseerd als afrrijkingen van de burgerlijke levenswijze,
die het algemenecultuurpatroon dreigden te ondermijnen.
2. De oorzaak van onmaatschappelijkheidwerd aanvankelijk in een pessimistische
en na verloop van tijd in een optimistische cultuursociologische richting geduid:
onmaatschappelijken waren de achterblijvers bij de al dan niet met bezorgdheid
gadegeslagensnelle maatschappelijkeontwikkelingen"
g. pé interventiedoelen lagen op het vlak van een totale reorganisatie van het
gezinsleven van de onmaatschappelijke onderlaag van de samenlevingnaar burgerlijk modol.
4. Model voor de praktijk stond de hrnshatige, stedelijke concenEatie (het
heropvoedingqcentrum), waarin het centrale tactisóe middel het gezinswerkwas
(de doe-therapie van maatschappelijk werk en gezinsverzorging),geflankeerd door
groeps- en wijlnrerk.
Begn jaren zes.rigbegon de probleemfiguratie van het maatschappelijk onaangepaste geÁn te wankelen. De bestrijdingstactiek bij uitstek - het heropvoedingscentrum - raakte in diskrediet. De nadelen ervan, zoals stigmatisering geringe doorstroming en magere therapeutischeresultaten, kregen steeds meer aandacht.
Ook de wrjre $'aarop de opsporing van hot object plaatsvond, krram ter discussie te staan. Informanten lokaliseerden in de jaren oijfug onmaatschappelijkheid in de regel in de onderla4g van de samenleving omdat de karakteristieke
slmptomen van onaangepastheiddaar'veelwldiger, storender, dieper geworteld en
manifestefrfl zovden zijn. Toch werd het bestaan daanan in hogere lagen niet
volledig ontkend. Minister Klompé sprak zelfs over een geraffineerdere vorm van
onaangepast gedrag in hogere kringen die door de betrekkelijke welstand beter
kon worden gecamoufleerd en moerlijker gijpbaar was.rs Haverda's informanten
wez.ei hem op sociaal-onaangepastegezinnen in de betere milieus; hij redde zif*
'niet-geconformeerden'.t"'
eruit door hogere onaangepastente bestempelen als
Het ondsrzoek bleef zich richten op de sociaal-economischzm'akstegroep.
Pas toen in de jaren rrs6g het geloof in een algemeen cultuurpatroo! begon te wankelen, kon de roep om aanpassingvan onmaatsóappetjken verschijnen
ulr ""o eis van de zelfgenoegzaÍneburgermaatschapptj o- zich te conformeren
aan haar normenstelsel De stereotypering door middle closs-groepenvan de
(on)maatschappelijkeonderlaagwerd problematisch.
Een uitweg uit de impasse zoeht Van Tienen in zijn proefschrift uit 1%0.
Onmaatschappelijkheid krvam volgens hem in alle lagen van de maatschappij voor

en per milieu moest de interpretatienorm daarvoor worden bepaald. Veel gedrag
dat als onmaatschappelijk werd bestempeld kon als 'anders-maatschappelijk'tvorden gekwalificeerd, waarbij betrokkenen zich wel bevondeq zoals de grote openheid en het leven bij de dag van randzone-bewoners.Van onmaatschappelijkheid
was slechts sprake als iemand zelf nood eÍvoer, dat wil zaggenals er een discrepantie was tussen de rol die hij speelde en de rol die van hem in zijn milieu
werd verwacht. Maar juist onmaatschappelijkepwaÍen zich amper bewust van hun
nood:
Verontrusting ovcr asocialitcit bcstaat voornamclijk bij de bestrijders cn nict bij de onmaatschappclijten zelf. Dc lcwellcndenraag bij iedere instantie van de onmaatschal4rlijkheidsbeshijding is: hoc brcngen we ze tot ecn bescf van eigen nood? EÍ is nog nooit iemand op spreekuur
gckomcn brj ggl maatschappelijk wcrkcr dic hceft gezeglz ik bcn asociaal, ik zit in nood, wilt
u mij helpen?lm

Het maatschappelijk werk moest dus die gezinnen benaderen die niet om hulp
woegen. Hiervoor was in Amerika het outeaching casevvo* ontwikkeld oorspronkelijk botweg aangeduid als agressive. Kanphuis - evenals Van Tienen tegenstander van kunshatige concenEaties - introduceerde dezp werkvorm in Nederland.lal In feite ging het om een vorm van caseworkvoor verspreid wonende
gezinnen, zogenaamdehard-corefanilíes die belaagd werden door een groot aantal instanties. Om de invasie van hulpverleners in te dammen moest één hulpverlener contactpersoonvoor het hele geanziin
De hulpwaag van de cliënt, diens beleving vran de situatie gingen in het
maatschappelijk werk van de jaren zestig een grote rol spelen" Het paternalistisch opleggen van nonnen van boven- en buitenaf, kenmerkend voor de probleemfigruatie van het maatschappelijk onaangepastegezin, werd het wur na aan
de schenen gelegd. Een recensent rran de brochureroeks over de gezinsoorden
sprak zelfs over hersenspoeling:
Hcbben wij het rccht, de mensen waarom het hier gaat aan cen bijmdcrc behandeling te ondenrct1rcn, als wij weten, dat dc onmaatschapplijlbeid ook in onszelf schuilt en als we weten,
dat wij als maatschappijzclf mcc dc onmaatschappclijkhcidscheppcn?(...) Als mijn normen betÍekkclijk zijn, hebben dic rrandc andcr crrcnrccl rccht nan bcstaan.l42

In de probleemfiguratie van het maatschappelijk onaangepastegezin werd dergelijke kritiek ondervangen door de doeleinden l4ger te stellen. Volgens Klompé
moesten jonge werkers hun overspannenanbities om 'uit de onmaatschappelijken
zo snel mogelijk kleine burgers'l43 te maken, tenrgschroeveL Aanpassingàan het
eigen (beperkte) sociaal milieg mits dat de maatschapptj niet in gevaaÍ bracht,
werd het doel. Het bestaanvan subculttren werd begin jaren zestig erkend:
lVij wctcn van subculturcn, wellc als zodanig eigen socialc normcn hcbbcn, afoijkend van hct
oiltuurpatroon nan dc grocp als gchccl. lVij hcbbcn de noodzatclijthcid lcrcn inzien van cen
gpterc spcclruimtc van gedragsmogclijkhedcnr/ooÍ gezinnencn grccpcn binncn ccn maatschappclijk gehccl.l4

De probleemfiguratievan het maatschappelijk
gezin leek met dezn
onaangepaste
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bijstelling nog even uit de problemen te geraken. Maar het proefschrift van de
socioloog Milikowski bracht haar in 1961een doodklap toe.
Milikowski, begn jaren vijftig beFokken bij een project in een Leidse
krottenbuurt, had zich losgemaakt van de gangbare denkbeelden over onmaatschappelijkheid. Een recensent sprak van een Multatuliaans pÍoefschrift,_waarin
Uitgeae sirijaUijl werd opgegraventegen de heersendeaanpsssingsssciologie.las
breid viel hij de centrale denkers van de onmaatschappelijkheidsbeetrijdi"gaan,
zoals Litjens en Haverda. Een algemeen aanvaard cultuurpatroon (Litjens) was
volgens hem een fictie - ook in Maastricht bestond geen homogeennormenstelsel.
De cultuur was doortrol&en van klassentegenstellingen,waarin burgerlijke groeperingen oordelen vellen over afirijkende levenswijzen. Litjens' waardeoordelen
\ilaren volgens Milikowski klasseoordelen.Mlikowski ondermijnde de positie van
burgerlijke informanten als betrouubare bron van kennis over maatschappelijke
onaangepastheid.Hun uitspraken documenteerdenvooral de verontrustitg in eigen
lcring.
Tegenover het burgerlijke normbegrip van aanpassingssociologenbraót
Milikowski de norm emancipatie in stelling: emancipatie kon niet buiten onaangepast gedrag en onmaatschappelijk was diegene wiens gedrag nadelig was voor de
menselijke emancipatie. In een klassenmaatschappljwaren het de sociaal-economisch krachtige groeperingen die de maatschappelijk ongelijke voorwaaÍden tot
levensontptssiing bestendigden. Bij hen localiseerde Milikowski de primaire onmaatschappetijtcheíd.t$ Seqtndaíre onmaatschappelíjkheidwas (mede) een afgeleide van het onmaatschappelijk gedrag van huisjesmelkers, speculanten, woekeraars enzovoort. Daarmee waren de bordjes verhangen: vooral de eerste groep
moest worden bestreden en niet de tweede, die door de onmaatschappelijkheidsbeshijdi"g werd bestookt.
Milikowski deed een felle aanval op de directe, individuele hulpverleningsstrategie. Volgens hem zette het meer zoden aan de dijk die levensomstandigheden die 'maatschappelijk ongunstig gedr4d bevorderden aan to grijpen, zoals
slechte huisvesting, econo-ische en culturele achterstand onvoldoende sport- en
recreatiemogelijkheden. Daarin lagen voldoende aanknopingspuntenom zonder in
het persoonlijke leven in te grijpeo onmaatschappelijk gedrag in de onderlaag
van de samenlevi4gte bestrijden.
Zilo boek maakte de tongen los. Verworven inzichten werden op losse
schroeven ge?.et.Daarmec dreigde het maatschappelijk werk zijn houvast te verliezeq zo Haagde men.147Uitgebreid gingen grootheden in de onmaatschappelijkheidsbestrijdi"É rk Zuithoff en Sta$èrs met- hem in de slag.l4 Aanpassing aan
de bestaande maatschapprj kon niet langer als teken gelden voor sociale of geestelijke gezondheid, aldus Wertheim in een forum over dit boek.rae Het tijdperk
van de- aanpassingsverheerlijking6oleek voorbij en eind jaren zesfu, toen het
politieke Himaat radicaliseerde, werd het boek herontdelt en meerdere malen
herdrukt onder de titel Lof fur onungepostheid.
Verrassend genoeg spoorde zrio alternatieve oplossiagsstrategie, zij het
vanuit een andere maatschappijvisie, met de beleidsombuiging die zich op het
ministerie van lvÍ\il aan het voltrekken was.
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Het gedepriveerdegezin

Voordat ik terugkeer naar de Stichting Volkswoningen in de periode Duitemeijer
(L957-Lnr, schets ik de landelijke (beleids)ontrvikkslingen tot midden jaren
znvenhg, tegen de achtorgrond waarvan de teloorgang van de Stichting moet
worden geplaatst. Niet door interne ontwikkelingen maaÍ door veranderingen in
het departementalesubsidiebeleidgngz.e ten langenleste ter ziele.
In de jaren zestig raakten heropvoedingscomplexenvoor probleemgezinnen
uit de gratie. De aandacht verschoof naar hun natuurlijks milisu; de oude volksbuurten. De hoofdstroom van het beleid van het ministerie van l\d\ttlcRMwerd
verlegd naar een indirecte aanpak de verbetering van rvoon- en leefomstandigheden. De doelgroep vorschoof naar gedepriveerdegezinnen/groepeq die, naar men
aanÍram, niet door persoonlijk falen maar door sociaal-structurelefactoren onder
aan de maatschappelijke ladder stonden wat betreft inkomen, Suisyssting en
opleiding.
In dit hoofdshrk schets ik de opkomst van de probleemfiguratie van het
gedepriveerde gezr\ die haar stempel drukte op de Rijkssubsidieregelingsamenlevingsopbouw (191). Het opbouwwerk in oude volksbuurten beschouw ik als de
modelpraktijk van dezp probleemfiguratie. Het gezinscentrismevan de onmaatschappelijkheidsbestrijatng ruimde aldus het veld voor een buurtcentristische
benadering.

De normaliteltscrisls
In 1969 waÍen er volgens een enquête 9t projecten voor gespecialiseerdgezinsen wijhverk (coww), 55 in Noord-Brabant en Limburg en 41 in grote steden. Ze
bEstreken het woongebied van circa 39.000 gezinnen.l Ondattks het grote aantal
GGW\tr-projectenkoesterde [s[ ministerie van I{WcRM de 'woonschooleilandjes'
niet meer. Voorstanders van kunstmatige concentraties lieten steeds minder van
zich horen.2 De stroom inventarisatie-onderzoekenvan probleemgezinnen stopte
midden jaren zestig; dit g"*" was in diskrediet gebracht als asociasl, immelssl
en onwetenschappelijk.r Zuithoff stak in L96f,,gevoelig voor de nieuwe trend, de
hand in eigen boezem door zicb, terugkijkend te bestempelen als fatsoensrakker
met'z.eer stuntelige middenstandsdiagnoses'jHet kritische geluid dat Milikowski
in 1961 liet horen, vond midden jaren zestig in toenemende mate weerklank.
Vanwaar dezeradicale standpuntverandering?
Rond 1965 begon zich in Nederland een aantal ingrijpende veranderingen af
te tekenen. In de economischesfeer was in de woege jaren zestig een sterke
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koopkrachwerbetering van de arbcidende bevolking opgetredeq waardoor de gelijkstelling van onmaatschappelijkheidmet de uiterlijke tekenen van annoede haar
vanzelfsprekendheid verloor. 7A wist Duitemeijer, zoals we nog anllen àery àch
geen raad met dern gedaanteverwisseliagvan onmaatschappelijkheid.Bovendien
verbrak de invoering van de Algemene Bijstandswet de aloude koppeling tussen
steunverlening aan gezinnen en de beïnvloeding van hun levenswijze.In de anlurcle sfeer werden traditionele (gezagt)dÍagers van de Nederlandse cultuur van
hun voetshrk gestoten. Dat leidde tot een e4plosie van alternatieve vormen van
politiek bedrijveq religie beleven, onderwijs geven, relaties aangaan, kinderen
opvoeden, enzovoort. Allerlei facetten van de normale levenswijze werden door
nieuwe sociale bewegingen (als provo, studenten- en wouwenbeweging) op losse
schroeven geznt.Het opleggenvan norrnen werd discutabel.
In de jaren zestig viel de vanzelfsprekendegelijksteling van maatschappelijke aangepastheidmet geestelijke gezondheid weg. Het sociologisch perspectief
had weliswaar de uitleg van onmaatschappelijkheid aanzienlijk verbreed maar
bleef sporen met de psychiatrischeinvalshoekvan onvolwaardigheid.'Volwaardige
onaangepasten'golden als zeldzame exemplaren (kunstenaars,bohémiens). Pas in
de jaren zestig kwamen beide optieken los van elkaar te staan. Onaangepastheid
kon toen verschijnen als teken van gezondheid (culturele vernieuwing, zoals bij
jongeren), of van àekte (zo werd het gedrag van provo's in verband gebracht
met de synptomen der sociopathie).) Andersom werd in een stroming als de antipsychiatrie aanpaÍising aan de ziekmakende maatschappij negatief geduid en in
linkse kringen als verweemdi4g in een omver te werpen kapitalistische maatschappij.
Toen de deminante code van sociale en psychischenormaliteit in het oqgerede raakte, had dit als neveneffect dat aanpassin$stoornissenblnnen gezinnen
en tÈssengezinnen en maatschappij niet langer als één complex werden begrepen
en bestreden zoals in de jaren vijftig. Problemen blnnen gezinnen verdwenen in
het ofEciële beleidsjargon naar de achtergrond omdat de directe aanpak van
probleemgezinnen in discrediet was geraakt. Voor mvet dezehulpverlening intact
bleef, werd rÊ in stilte verricht. Pas in de jaren tachtig wordt weer openlijk
gedebatteerd over interactie- en communicatiestoornissenin (multi)probleemgezinnen. Hietbij is de invloed van de in 1Í)65in Nederland geihtroduceerde gezinstherapeutische benadering demin41t. Problemen in de relatie tÈssengezinnen en
de maatschappij kregen een maatschappijkritischeduidiag. Probleemgezinnengiqg
men zien als deel uitmakend ran het diverse geheel van gedepriveerde groepen,
die het slachtoffer heetten van de maatschapprj zelf. Daarom leek een aanpalg
gericht op die maatschapptj (of de directe woonongeving enzovooÍ), meer adequaat dan hulpverlening aan gezinnen. In die richting ging het beleid waarvan
het ministerie van IvÍ\[rycRM
de koploper was.
Ik laat de gezinstherapeutischebenadering nu nsten (ik kom er in hoofdshrk 12 op terug). Ik reconstrueer hier de hoofdstroom van het (departementale)
beleid dat van de 'wetenschappelijk niet af te gtenzsd gr,oep probleemgezinnen
verschoof naar het versóijnsel'sociaal-culturele depriratie'.o
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Van probleemgezlnnen naar gedeprlveerde groepen
Door de snelle groei van maÍisale nieuwe stadswijken en het verval van oude
wijken na- vanaf 19CI de belangstelling voor maatschappelijk opbouwwerk toe;
onder die noemer plaatste het ministerie van Mlv alle activiteiten van 'beihvloeding van en vormgeving aan de sociale omgevingl.THet maatschappelijk opbouwwerk werd naaÍ voren geschovenals middel om de gebrekkige communicatie tussen de vele organisaties tegen te gaanodie zich met het menselijk welzijn beàghielden. Bovendien moest de stedelijke ruimte 'sociaal' gernrld worden door de
participatie in verenigingen en organisatieste bevorderen van een bevolking die
door toenemendeindividualisering in apathie dreigde weg te zinken.s
Denkbeelden over de leefbaarheid van de directe woonomgeving die circuleerden bij de afdeling Onderzoek en Maatschappelijk Opbouwwerk van fusf ministerie van Mw, werden leidraad voor de (onder)afdeling Bijzonder Opbouwwerlg
waaronder na sluiting van de gezinsoordende probleemgezinnenvielen. Rond L96/
verschoof de prioriteit van hulpverlening op psychisch-sociaalvlak naar verbeteringen in de lvoon- en leefomstandigheden.Deze beleidsombuigng kwam in de
ministeriële begroting van 1965duidelijk naar voren:
Verschillende wetenschappelijke studies die in de laatste jaren zijn rrcrschenen,hebben er de
aandacht op gercstigd dat, bchabe bclemmcringen in individu en gezin zelf, ook hun woon- en
leefomstandighedeneen belastende invtoed hebben op hun mogelijkheden om tot een meeÍ aanvaardbarc leefwijze te komen.9

Vanuit de nieuwe optiek werd er in 1963 en 1965 gesleuteld aan de subsidieregeling uit 1959 om voor GGWw-projecten het ertra onderhoud (nodig door de
woonwijze van probleemgezinneo) eo de verbetering van de sociale infrastructuur
(groenvoorzieningen,speelplaatsenen dergelijke) subsidiabelte maken.
In 1965 schaarde men probleemgezinnen(ook genoemd: gezinnen met een
bijzondere sociale problematiek) oog onder de randgroepen; daartoe rekende men
tevens bewoners van krotbuurten, woonwagenbewonersen thuislozen. Het Fog ogroepen die
niet of niet gehccl in staat zijn op cigcn kracht te komcn tot ontwikkcling van hun sociale
rclaties en qDouw van hun socialc omgeving Dit hang daarmedc samen, dat zij cen lcefwijze
rolgen dic buitcn hun eigen kring nict aamraaÍdwordt. Dcze afirijzcndc houding nan dc samenleving plaatst hen in een uitzonderingqpoeitie,die tot een zeker sociaal isolement kan leiden,
waardoor de mogelijkheden tot pcrsoonlijke ontplooiing worden bclcmmerd.lo

De waag naar bijzondere voorzieningen voor randgroepen wilde het ministerie
zaveel mogelijk terugdringen middels een stelsel van algemene uoel2isningen,
waarvan geen isolerend effect zou uitgaan. Volgens Van Tienen moest het werk
territoriaal-coórdinerend en niet categoriaal-discrnninerend (zoals in tot mislukking gedoemde kunstmatige concentraties) worden opgezet.ll De maatschappelijl,heid in alle wijken moest worden bevorderd. De aanduiding bijzonder opbouwwerk raakte in onbru\ omdat men het werk zoveel mogelijk la'gs de lijnen van
het normale opbouwwerk wilde opzetten.
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Daarmee schoof het bijzonder opbouwwerk op naar het centrum van het beleidsdenken van het nieuwe ministelis van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
(cnu, 196t, \ilaar in het welzijnsbeleídde doelstellingen van het opbouwwerk
dsmineslden. Dit welzijnsbeleid werd zelfs een van de kernstukken van het regeringsbeleid. Uitga''gspunt was de tegenstelling tussen de stijgende welvaart en
het daarbij achterblijvende welzijn, met alle gevaÍen van dien. De staatssecretaris van cRI\{dÍukteàch als volgt uit:
De moderne maatschappij hceft de werkelijke menselijke gemeenschaplrn aangetast.Dc grote
massa der mensen rcelt zich nauwelijla nog ergens bij bctrokken, nauwelijks nog cÍgens vooÍ
verantwoordelijk U/ij constateneneenzaamheidbij zerr rreel bejaarden, bij zeer vele vÍouw€n en
zelfs bij veel jongeren. Ecnzaamheid en angst. (...) Er is in onze samenlwing een steedsgroeiende behoefte aan tussenmenselijkcontact, aan waaÍachtige gemeenschap.lndien wij de anpt,
de eenzaamheid,dc neurotische stoomissen en overqlannenheid willen intomen, zullen wij aan
dc samenlerringsopbouwgrote aandachtmoeten besteden.l2

Gepteit werd voor uitgebreide, algemene voorzieningen voor het cultureel en
maatschappelijk welzijn. h werd het buurt(huis)werk, tot dan toe beperkt tot
buurten met bijzondere indicaties, genen als een vorm van srunenlevingsopbouw
waaraan in atle lokale samenlevi4genblijvend behoefte kon bestaan.l3 De bevolking moest 'meer ontvankelijk worden gemaakt voor de aanwezige of gewenste
welzijnsvoslzisningen', en iedere burger diende 'actief deel te nemen aan de
opbouw van zijn sociale omgeving.'l4De hele maatschapprjwerd potentieel tot
opbouwwerkterrein verklaard en het opbouwwerk tot de motor van het welzijnsbeleid. Zo verklaardede minister van cRM:
dat het opbouwwerk roor het totale wclzijnsbeleid van belang is. Dat kan ook moeilijk anders,
omdat het opbouwwerk zich richt op het, met inschakeling van de berrolking nagaan welke
tekorten in de lokale samenlwing aanwczig zijn cn op het plannen cn prcgranmeÍen van de
voorzieningen die dezc tekortcn kunnen docn vcrdrvijnen, zodat hct welzijn dcr bcÍrolking betcr
rrezekerd zalziln.É

Participatie van de bevolking aan de (territoriale) samenlevingsopbouw(sinds 1965
de nieuwe noemer voor maatschappelijk opbouwwerk) werd de kern van het ministeriële beleid. Bij de genoemderandgroepenwas deze deslsfslling een werk
van large adem.
Dezn verschuiving naar indirecte middelen om probleemgszinnentot een
aanvaardbare leefinijzn te brengen, kan worden gezien ats optuiging van de bestrijdingsmiddelen die kenmerkend waren geweestvoor de probleemfiguratie van
het maatschappelijk onaangepastegefu. Het verschil zou dan liggen in het benadrukken van de buitenste hulpverleningscirkel van het opbouwwerk ten nadele
van de linnelsfe cirkel van maatschappelijk werUgezinsverzorgng. De koerswijig'g hield echter heel wat meer in, want het beleid werd gaandewegverbreed
naar allerlei achterstandsgroepenof gedepriveerden.Bij díe groepen vormde niet
de leeffize het cenEale kritiekpunt, zoals indertijd bij probleemgezinnen.In december L96/. kondigde het hoofd van de (onder)afdeling Bijzonder Opbouwwerft,
Korstanje, de verschuivingaan:
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Tot nu toe was de subsidieregeling gericht op concentÍaties van plobleemgezinnen. Het ligt in
de bedoeling van het Departement het Bijzonder Opbouwwerk uit deze wat cxclusierresfeer nan
het Maatschappelijk Werk te halen en de funktierrcnnrlling meer aan te sluiten op andere
werlaprmen en te richten op gÍoepen met maatschappelijke,kulturele en geestelijke achterstand. Het huidige GG1VW zal rrcel meer als een toespitsing rran deze problematiek gezien gaan
*orden.16

Centraal lsilam de verbetering van de leefbaarheid in oude stadswijken te staan,
die voorheen tvaÍe1 aangeduid als historisch ge.groeideof natuurlijke concentraties van probleemgezinnsl. Maar in dergelijke wijken viel de grote meerderheid
van bewoners niet als probleemgezin aan te merken, wel veelal als behorend tot
de laagstbetaalden.l? Daar was sprake van achterbtjvende groepen in ruimere
zin. Het ging niet alleen om zaken als woningverbetering,maar ook om verhoging
van het lokale voorzieningenniveau.
In 1966 ging het ministelis een stap verder. Niet alleen moesten structurele
factoren buiten het gezinsverband zoals woonomgeving en voorzieningen in de
beschouwingworden betrokken, maar ook
factoren die minder specifiek de probleemgroep alleen betreffen (zoals het consumptiepatrcon,
maatschappelijke aspiraties, opleidingssituatie, werkinteresse en toekomstraerwachtingen).Op
grond nan het rrcrmoeden dat zekerc gÍoepen, waaronder die met lagerc inkomens, met betrekking tot het deelhebben aan het maatschappelijkeen culturele levrenachterblijrren, wordt een
ondenock daarnaarrooóercid.l8

Het jaat daarop verscheen van cRM de nota Maatschappetijke depivatie.lg
Daarin scholen de probleemgezinnenin de algemeen-maatschappelijkeproblematiek van maatschappelijke achterstand van gedepriveerdegroepen. Liever dan van
(in economisch opzicht) annen sprak men van gedepriveerden,die door bepaalde
maatschappelijke factoren minder dan normaal ontvingen van de schaarsemaatschappelijke goederen. De nota schetste de contouren van een alomtegenwoordig
fenomeen van sociale deprivatie: conÍiumptiedeprivatie (inkomen, huisvesting,
wijetijdsbesteding), mobiliteitsdeprivatie (ondenrijs) en invloedsdeprivatie (inspraak en participatie in het beleid).
In feite verschoof in de tweede helft van de jaren zestig het beleid van het
asociale en sociaal avakke gefu naar het econo-isch zwakke gezin. Zo constateerde een PvdA-woordvoerdsterin de TWeedeKamer:
Hct wordt steeds duidelijker, dat in onzc samenlwing een rnij grote groep rrcortdurend rrerder
achterblijft. Een gedeelte daarvan wordt ganrmd door de typische probleemgezinnen,die rranouds gaame - en mijns inzigag te nadnrkketjk - aan het maatschappelijk werk worden toegeschorrcn.Het vcrschijnscl betreft nu cchter een gloterc grccp, dic misschien wel 10 pct. of 15
pct. van de berolking omvat. De mcnscn uit die gÍoep nemen maar nauwelijks deel aan de welvaart, omdat zij minimumlonen of minimuminkomens hebben of omdat zij een minimum aan
wooncpmfort (of zelfs minder) genieten. Het zijn zii, die geen gebruik kunncn maken van recreatierrc of culturele voorzieningen, omdat zij er het geld en dc smaak niet voor hebben en
die ook in een wehaartspcriode sociaal labiel zijn. Op die manier gaan zij als achterblij*an
een aparte grcep vonnen. Voor hcn zouden de collectievevoorzieningen adequaat moeten worden gedifferentieerd cn toegespitst.m
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Steeds minder wsrd er gesproken over gezinnon maar des te meer over groepen.
Van een expliciet gezinsbeleidverschoof het beleid naar achterstandsgroepen.Bij
hen ging het niet om onmaatschappelijltei4 maar om welzijnstekorten. De verontrristing over het gezinsleven "ó i" de jaren zestig af.21 Het beleid richtte
zich tot het tertiaire milieu rond het gezin: de sociaal-cultuele sector.

Samenlevlngeopbouw
De verschuiving naar groepen die economisch en daardoor sociaal-cultrneel achterbleven, noopte tot een nieuwe aanpassingvan de subsidieregelingen.Bij de
begroti"g van L967 kondigde het ministerie van cRI\{ al een nieuwe regeling aan
ooót hei'opbouwwerk in bijzondere situaties',waarin het bijzonder opbou'unrerk
zou opgaar..n b LnL werd het subsidiebouwwerkvan 1959 (bijzonder gezins- en
wijlanerk, buurtwerk en bijzonder jeugd- en volksontwikkelingswerk) vervangor
door een nieuwe subsidieconstellatie: één voor jeugd- en jongerenwerk en één
voor samenlevingsopbouw.Daaronder werd verstaan:
het met en door de banolking berrorderenvan het op maatschappelijk en cultureel welzijn ge'
richte functionercn \ran dc samenleving als zodanig door hct schcppcn nan omstandigbeden,
stnrcturen en relaties die daartoe bijdragen.B

In deze subsidieregeling kregen het bijzonder gezins- en wijkrverk en het buurtwerk een plek. De belangrijkste poten waÍen de samenlevingsopbouwop burut-,
\ilijk- en streekniveau (buurtwerk, wijkopbouw en regionaal opbouwwer$ en het
opbouwwerk in bijzondere situaties in oude woonwijken dan wel in situaties met
maatschappelijkeachterstand:
situaties waarin gezinnen, gpepcn nan gezinnen,dan wel groepen onder meeÍ ten ganolgs rran
stnrcturele oorzaken een zodanige maatschapplijke en cultuele achterstand veÍtonen dat zij
rclaticf wcinig decl hcbbcn aan algcmecn beschikbarcwelzijnsrnorzicningcn cn waarin ecn ooncentratie van prcblcmatiek een rrcclzijdigebenaderingnodig maakt.U

Niet-deelnemen aan welzijnsvoorzieningenwerd nu het eerste slmptoom van de
nieuwe onmaatschappelijkheid zou men ironisch kunnen formuleren. De Gcltr\trprojecten werden omgezntin ors-projecten (opbouwwerk in bijzondere situaties)
-"i ""o pakket (deels oude) werkvormen: opbouwwer\ groepswerk met jeugdigen
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en volwassenen,maatschappelijkwerb gezinsverzorgngen peuterwerk.ln'bevolvoor
functionarissen
gesubsidieerde
rvaren er Lffi instellingen met 899
kingsgroepenmet belemmerde ontplooiingskansen':
Het gaat om de borolking van buurten en wijkcn van niet tc gÍote omvang' waar zich ten gerolge van of in samenhangmct bijrooóeeld slechte huisrcsting laag inkomen, geringe scholing
problemen voordoen, dat een aangePastewcrlwijze noodzakelijk is. Het
zodanige ps5rcho-sociale
wczenlijke rran samcnladngsopbouw in situaties met maatschappclijkeachtcrstand is de rrcelzij'
dige, in onderdelen op elkaar afgestemdewcrkwijze. Het behoort tot de ceÉte taken nan deze
werkrmrm om de buurtberolking te bctrekken bij en te interesscren voor het functioneren \tan
de buurtsamenlevingen rroor de vcóctcring daarvan.6
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De blikrichting was in vergelijking met de jaren oijftig 1800 gedraaid: thans
tlpeerde men de woeger asociaal genoemde gezinnen als gezinnen die volgens
een aantal (sociaal-)economischeindicatoren nog lager scoorden dan economisch
zwakke gezinnen,en daardoor in de problemen laramen.
Het oBs-werk viel onder de afdeling Buurt- en Wijkopbouw van het ministerie van cRM. De problematiek van stadsvernieuwingen leefbaarheid van oude
woonwijken, aanvankelijk onder die van probleemgezinnengeschoven,kreeg in de
subsidieregeling van L97L een zelfstandige plaats; dezp wijken kon men bepaald
niet altijd tlperen als probleemgezinnen-wijken.De begrote uitgaven bedroegen
dat jaar f 15 miljoen, waaÍvan slechts f.3,4 miïoen voor oude stadswijken,maar
aan (de sociale aspecten van) stadsvernieuwingwerd de jaren daarna een hoge
prioriteit gegeven.
In de praktijk bestond er een vloeiende overga4g tussen subsidie voor oude
woonwijken en die ten behoeve van situaties met maatschappelijke achterstand.
Het qriterium 'aanwezigheid van gezinnen met ernstige problemen' werd niet
toegepast om oBs-wijken aan te wijzen. Wel werden indicatoren ontwikkeld om
de sociaal-economischerangorde van wijken of buurten te bepalen. Dat gebeurde
in eerste instantie voor de 15 grootste steden aan de hu+4 van (sociaal-economische) gegevens ontleend aan de Volkstelling van 1960.% De 'slechtste' 45 van
zo'n 900 wijken werden aattgemerkt als situaties met maatschappelijke achterstand en de daarop volgende 45 als oude woonwijken. Utrecht viel de trvijfelachtige eer te beurt met vier wijken in de top tien van slechtste wijken te belanden. Daaronder bevonden zich twee wijken waarin complexen van de Stichting
Volkswoningen lagen (Ondiep XIII en Anthonieplein). De Utrechtse Sterrenwijk
belanddeop de allereersteplaats.
ln L977 werd het onderznek naar de rangorde van wijken naar sociale achterstand bijgesteld op basis van een L}Vo-steekproefvan de Vollatelling L97L,nu
voor alle Nederlandse gemeenten.De elf indicatoren hadden betrekking op onderwijs, beroep, inkomeq huisvesting,telefoon- en autob eàt.n Utrecht was bpnieuw
met drie wijken bij de slechtste tien vertegenwoordigd: de Sterrenwijk en twee
Heintjes in de buurt daarvan (Bleekstraat en Oud Tolsteeg). De wijken waarin
complexen van de Stichting Volkswoningen lageq bezetten de plaatsen 7U
(Framboosstraat), 821 (Ondiep }(III), 8S0 (Anthonieplein) en 885 (Houtplein), terwijl een Tilburgse wijk onderaan bungelde op plaats 906. Het onderzoek bood de
mogelijkheid voor een verdeelsleutel, waardoor extra financiële middelen konden
toevloeien naar wijken in achterstandssituaties.

Opbouunrerk
Vanaf midden jaren zesfjg begon het werk onder probleemgezinnenzich te hullen
in het Heed van het opbouwwerk. Was in de jaren vijftg het maatschappelijk
werk de centrale werksoort geweest in ccww-projecten, in de jaren znventig
nam het opbouwwerk in ogs-projecten die plaats in. Het opbouwwerk maakte een
stormachtige ontwikkeling door, ten dele door tegenstelliqgen die in het werk
zelf waren ingebouwd,ten dele door een radicaliseringvan het welzijnswerk.a
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Tot in de jaren zestig stond het vetzuilde particuliere- initiatief tamelijk
wantrouwend bjenover hei opbouwwerk, dat vooral territoriale samenwerking
nastreefdo, hetg;en indruiste t"g"o de veranilde organisatiestructuur van het
welzijnswerk. Àanvankelijk leidde het opbouwwerk paradgxlal genoeg tot ee-n
verstórking van (samenwárking binne") de zuilen (roals -brl het maatschappelijk
werk), -u* naarmate de betekenis van dezn traditionele integratiekaders verminderdá, vond het territoriale ordeningsprincipe meer rngang bij het welzijnswerk.
De doelstelling van het opbouwwerk - inschakeling van d9 bevolking btj de
gehele
samenlevingsopboui - viel in belangrijke mate samen met die van het
participatie,
welzijnsbefJia, zelfs met die van de politiek in het algemeen:
_rn,pruut, fundamentele democratisering znlÍwerlv,aamheidvan de bevolking werden
de oi"u*e slagwoorden. Omdat het opbouwwerk geen op -ajn werksoort toegesneden doelstellingen ontwikkelde, kon het zich moeilijk verzeff_standigen.
De behoefte aan fundering van de werksoort leidde tot aansluiting bij q"
andragologie, die zich in de trreede helft van de jaren zestig yanuit de sociale
pedag;gief verzelfstandigde gp de hulpverlening aan en de vormin9 van.volwasse'wetenschapvan
w-erde-n
nen tot haar object rekJnde.2gIn deze
let yelzijnswerk'
volzoals
op hoog abstractieniveau nogal uiteenlopende werkgebieden bestreken,
De
personeelswerk.
wasseneneducatie,voorlichting hulpverlening opbouwwerk en 'agoogl
'degt_en
als
de
ieo Have, introduceerde
grondlegger o- á" andragologie,
-veranderingspror"l't
op het vlat v-anwelzijn. En V9
áie bidËg geeft aan het
B"og"o #tí", geihspireerd door dJAnerikaanse planned change-th-eorie,in de
ugo;r"n" *áe een verbinding. leggen tussel het instrumentele handelen en
jaren zeventig een
"LáAputorische doelstellingeo.Slróéo het opbouwwerk in de
actiegroepen en
bij
geznght
(oog) radicale(re) weg inslóeg, en aansluiting werd
hangen;
andragologie
van
de
de rand
t11iJí*rl sociaie 6"*"giog"o, bleef het aan
h.32
positig
in universitaire opleidiigen nam het een marginale
Aan het oiUoo*i"rk lag de gedachte ten grondslag, dat veel ogensdij"lijk
individuele problemen maatsChappelijkeoorzaken hebbeq ook in het geval van
probl""-g"àoo"or bijvoorbeeld laag inkomen en slechte woninghmliteit. Oorzaak
zin
ào oplos*tg moesten in de maatschappelijkestructuur $rorden gezocht.In die
maatschapfunctioneerde het opbouwwerk als correctie op het individualiserende
pelijk werk. Voor het welzijn doorslaggevende_factoren zoals huisvesting, ondeÍhet
*ij, "" inkomen vielen evenwel wijwel geheel buiten de invloedssfeer van
binnen
successen
opboo*rorrk. In de rachte welzijnssector lagen alleen marginale
rabàreik (speetplaatsen,sociaal-recreatieveen groenvoorzieningen).Door meer
dicalen wàrd het opbouwwerk afgedaanals slmptoombestrijq"g. Het centrale thema van hàt opbouwwerk werd de verbetering van het ygooen leefmilieu. De bevolking liet zich echter niet zomaar in deznvan bovenaf door
de overheid gedropte werkvorm inschakelen,omdat de optouwwerker door buurtbewoners werd gehen als verkoper van het (woning)beleid Yln-g€meente of ovelheid. Het opboriwwetk geraakte tussen de wielen van de radicalis_eTg.:1:339:
'groeiende sociale afstand tussen bestuurders en bevolkin$"
er veelal niàt in de
te overbruggen.
BuitJ; het opbouwwerk om ontstonden in de jaren zeventig honderden .actiegroepen, buurt- en wijkcomités rond krresties als woningnood en stadssanering.
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Zlj hoefden zich niet de (gewetens)vraagvan de opbouwwerker te stellen, hoever
hij kon gaan met acties tegen een gemeente die hem als ambtenaar betaalde.
Desalniettemin kozen veel opbouwwerkers vóór bewonersgroepen,hetgeen hun
positie bij de overheid niet ten goede hvam: 'sociale adiè' als politieÈ gehden
aanduiding voor opbouwwerk van onderop werd niet voor niets uit de definitiwe
versie van de Rijkssubsidieregelingsamenleviugsopbouwgesórapt. Maar discussies
over de 'non-directieve' dan wel 'politiserende' opstelling van de opbouwwerker
lieten zich daarmee niet uit de wereld bannen. De balans sloeg in die jaren ondubbelzinnig door naar een maatschappijhitische beroepsinrnrlling vboral bï
welzijnswerkersdie groepsgerichtwerlten.il
Radicale opbouw- en vormingswerkers begonnen hun veranderingsgericht
agogische handelen te interpreteren als kritiek op 'het deprivatiemeàl-ir."
zèlf,$ \ilaaryan de kansarmen de slachtoffers waren. aanpasiing aan deprivatie
in een 'armoedesubcultuur' moest middels emanciperend vormingswerk worden
doorbroken en uitmonden in bewustwording en collectieve actie. Lievet dan van
achterblijven - een term die paste bij een inhaalbeleid voor een restgroep
1ptuk9" progressieve welzijnswerkers van maatschappelijke achterste[i"g, omdat
de schuld door hen volledig bij de maatschappij werd gelegd en de 'on-welzijn
veroorzakende strukturen'n zr,lf.radicaal dienden te veranderen. Het ging o- sólidariteit met onderdrukte groepen, emancipatie of nog radicaler - met een beroep op het (neo)marxisme- om het omturnen van de maatschappï,37
De politieke betekenis van inspraak cn actiegrocpn zal dus afhankelijk zijn van de matc waaÍin zij een bijdrag: leraren tot de owrwinniry nan de kapitatistische produktiewijze en van de
burgerlijke rt""t.S

.A"ht9lgg^tt9l{en voorop!', zo luidde de leus van de CommissieOriënteringsdagen
in LW7.rv Menige publikatie over stadsvernieuwingsprojectenzag het licht,-en
van de volksbuurt circuleerde een positiever beeld dan voorheen, nu aangeduid
als 'subcultuur met een eigen identiteit' of als kansarmebuurt.s
Welzijnswerkers zelf werden heen en rveer geslingerd tussen twee zelfbeelden: 'verhuller' of 'onthuller' van maatschappelijke tegenstelli4gen. Michielse
trachtte dezn tegenstelling te verzoenen door aan het wèbijnswerk een dubbelkarakter toe te kennen: als beheersingsinstrunent van de heersendeklasse èn als
verworvenheidvan de arbeidersklasseil
De hoopvolle stemming van begin jaren znventig sloeg in de tweede hetft
,
daarvan om in onmachtsgevoelens:
Men had kennelijk de onderdnrkkende kracht van het besaande maatschappelijk bestel onderschafi van wercldrrcóeteraar en stnrktuurberrcchtcr werd de wclzijnswcrker wecÍ tcnrggezet als
modderaar in de maqge van de samenleving op mikrrodah (.-) De nraag die wij hier willen
stellen is of het wel reëcl is om juist bij maatschappelijk achtergestelde groeperingen mastschappij-doorbrekendc tcndenties te gaan zeten!2

o9 (zelDkritiek op de 'markt van welzijn en geluk'cg zou in de jaren tachtig nog
luider worden.

LN

De probleemÍlguratie van het gedeprlveede gezin
In de jaren zestig trad er dus een versóuiving op van próleemgezinnen- naar
problematische samenlevingssituaties,die uimondde in wat ik noem de probleemhguratie van gedepriveerde gezinnen c.q. groepen. Juist toen de economische
dóprivatie afnam, kreeg men oog voor het bepalende belang daarvan voor sociaalculturele deprivatie.
Ik vat de hoofdkenmerken van deze probleemfigrrratie nog eens samen, Ai
werd gedragen door sociologisch georiënteerde beleidsmakers, die rivaliseerden
met andragologisch gwormde praktijkrrerkers die radicalere doelen stelden onder
de vlag van maatschappijhervorming.
1. Als-centraal probleem werd geàen de leefbaarheid van het n'oon- en leefinilieu
(slechte woonomstandighedenen gebret&ige sociaal-culturele voorzieningen); zo'n
iitu"tie leidde naar men dacht er gemakkelijk toe, dat bevolldngsgroepen op
nchznlf. werden teruggeworpen (vereenzaming sociale en culturele desorganisatie,
enzovoort).
2. De ooi"akeo werden geznchtin sociaal-econo-ische factoren, waardoor gedepriveerde groepen wat betreft ftsnnis, inkomen en macht in een situatie van
maatschappelijkeachterstandof achterstellingterechthpamen.
g. De d|ébn varieerden van verbetering van de lokale sociaal-culturele infrastructuur tot radicale veranderingvan de maatschappijstructuur.
4. Model voor de praktijk stond het oBs-projecfi het club- en buurthuis in oude
(volks)wijken, waarin het opbouwwerk als centrale werksoort (participatie/sociale
àctie g"ri.ht op renovatie/stadsvernieuwing)geflankeerd werd door cultureel werkers enzovoort.
Ondanks hooggestemdeidealen wisten radicale welzijnswerkers in de jaren
zeventig weinig aodere tactische middelen tegen achterstelling in de strijd te
wetpeo dan de overheid in het kader van haar achterstandsbeleid.De zachte
welzijnssector kon geen vuist maken tegen harde maatschappelijke sectoren.
Daarbm reken rk dezn,denkbeelden van overheid èn radicale welzijnswerkers tot
derslfde probleemfiguratie, te meer omdat bij beido het object van bemoeienis en
de geschetsteoorzaken niet wezenlijk van elkaar verschilden.

t4L
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Tussenspecialisten maatschappeliik
ziekenhuis

Begn jaren znstig toen bij theoretici en landelijke beleidsmakers de populariteit
van kunstmatige concentraties voor onmaatschappelijkegezinnen tanende was,
bereikte de Stichting Volkswoni''gen juist het hoogtepunt van haar bestaan. De
6elangstelling voor haar werk was, ook internationaal, groot.l Onder de voortvarende leiding van directeur Duitemeijer groeide ze uit tot een organisatie met
tientallen hulpverleners in dienst.
In dit hoofdstuk schets ik de bloeiperiode van de Stichtiog op het bestuurlïk-politieke niveag vanaf de komst van Duitemeijer (beg" Lg57) tot haar ondergang n L975. Als reflex op het landelijk subsidiebeleid zag n 1958 een nieuw
sToenwerkingsverband het licht, dat zich eveneensopwierp als onmaatschappelijkheidsbestrijdster: de Stichting Raad voor Bijzonder Gezins- en Wijhnèrk
Utrecht (Stichting Raad), die zich richtte op in de stad verspreid wonende probleemgezinnen.
In de jaren zestig werd langdurig gediscussieerdover een fusie tussen de
Stichting Volkswoni"gen als 'ziekenhuis'en de Stichting Raad als 'speciatist'voor
próleemgezinnsl. Beide pasten echter niet in het nieuwe landelijke beleid van
opbouwwerk in bijzondere situaties. In L972 gnngde Sticht'"g Raad ten onder
zoals ze gekomen tvas: als gevolg van het zich wijzigende subsidiebeleid, dat
eveneeruihet einde inluidde van de Stichting Vollawoningen. De ontwikkeling van
de Utrechtse onmaatschappelijkheidsbesttijd-g laat aldus een dubbele bewéging
nenz expansie als gevolg van het landelijk subsidiebeleid van 1959, en teloorgaÉ
van beide stichtingen als uiwloeisel van het subsidiebeleid van t97t De hulpvei
lsningspraktijk komt in het volgendehoofdstuk aan de orde. Ik beperk -e oo tot
een organisatorischeen beleidsschetsvan dezebedrijven.
De groel van het 'bedrijÍ' Stichting Volkswoningen
Het beleid van de Stichting werd grotendeels bepaald door één man: directeur
Duitemeijer. Hij kreeg in 1958 een vaste greep op de begroting en de financiële
adminisflatis, toen deze van Bouw- sn Wqningdienst wijwel volledig naar de
Stichting terug verhuisde, waardoor de maatregel van 1936 ongedaan werd gemaakt. Duitemeijer werd niet alleen de facto penningmeester(hij had ervaring als
assistent-accountant),maaÍ vanaf 1963 was hij ook secretaris van het bestuur. Na
een hrart eeuw werd loco-burgemeesterH. Ploeg jr. io L962als voorzitter opgevolgd door de PvdA-wethouder voor Openbare Werken en Volkshuisvesting, T.
Harteveld:
L42

In de ecrste vergadcring van het collcge nan B. cn llf. ontstond ccn disctssic, omdat KVP-wethouders vonden dat het bij Socialc Takea hoordc. lVij zagCnhet als onderdcel van het totale
huisrcstingSbeleid en zij mcer als een sociaal probleem. Et z:rtcn ook wel cmotionele kanten
aan, omdat het werd gzien als een hdA-aangelegenheid. Ploeg dic was et zéét aan gehecht.
(wethouder Hartaneld, voorzitter \lan de Stichting Volksuonin gc;n,1962'1966)

Ook Duitemeijer was politiek georiënteerd op de hdA. Na de verkiezingsnederlaag van de socialisten in 1966 hn'am de Stichting alsnog in de portefeuille van
de l(Vp-wethouder van Sociale Taken en Volksgezondhei{ A. us1 1(eningsbruggen, die in 19?0 werd afgelost door W. Kieboom (PvdA), wethouder van Maatschappelijke Aangelegenheden
Vanaf zijn komst overlaadde Duitemoijer het bestuur met voorstellen om het
personeel drastisch uit te breiden. Hij had succes.Binnen drie jaar tijd verdubbelde de gemeentelijke bijdrage tot f 350.000. De druk op Utrechts financiële
ketel werd in 1960 verlicht, toen de Stichting rijkssubsidie verwierf, hoewel het
Rijk in principe slechts subsidie verleende aan particuliere (samenwerkings)organen en niet aan gemeenten (vanaf t957 was het personeel in gemeentediensten
de Stichting 'tak van gemeentedienst').Er was geen spoor meer te bekennen van
de angsl voor beleidsinmenging van het Rijk, die bij een eerdere subsidiepoging
in de jaren vijftig bestond.
Mede dank zlj de rijkssubsidie kon de Stichting blijven uitbreiden en in
tien jaar tijd verviervoudigde het aantal personeelsleden:in de tweede helft van
de jaren zestig zwermde een legertje van bijna zestig personen (inclusief vacatures) uit over de complexen. De kosten stegen navenant: in 1969 werd het bedrag
van één miljoen gepasseerd.In Ln3, toen tot liquidatie werd besloten,werd het
recordbedtag bereikt van 1,85 miljoen, waarvan Utrecht 1,2 miljoen moest opbrengen. Het was een periode waarin de Stichting al haar financiële wensen in
T.aggaan
Onder Duitemeijers bewind werd de Stichting omgevonnd tot een hiërarchisch gestroomlïnde organisatie. Midden jaren zestig bestond ze uit verschillende afdeliagen, met aan de top naast Duitemeijer een onderdirecteur (vanaf
L962;de woegere maatschappelijkwerker).
1. De afdeling gezinsmaotschappelijkwedc. Deza bestond voor de zwaarste complexen (Kerkrn'eg en Framboosstraat) uit telkens twee maatschappelijk werksters
en een (assistent-)maatschappelijkwerker (de woegere opzichter). Op het Anthonieplein huisde nog steeds de oude opzichter, en Ondiep XIII was als nazorgcomplex tot eind jaren zestig één maatschappelijk werkster rij( daarna twee à drie.
Het maatschappelijk werk stond tot L964onder supenisie van een methodiekleidster (de woegere maatschappelijk werlster-verpleegster), die vanaf 1959 per
complex wekelijks werkbesprekingen hield met maatschappelijk werk(st)ers. Na
haar vertrek werd de opname-maatschappelijkwerker daarmee belast en vanaf
Ly72 een mannelijk maatschappelijk werker. Naast werkbesprekingen werden er
vanaf 1958 tweemaal per week teambesprekingengehouden, waarin gezinnen van
steeds één heropvoedin$complex werden doorgeliót. Hieraan namen niet alleen
maatschappelijk werk(st)ers deel maar alle stafleden (directeur, onderdirecteur en
"l6elingshoofdeQ en de psychiater (1954) of psycholoog (1957) van de cc&GD,
een socioloog van het researchteam (1959) en een adviserend huisarts (1%9). In
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dezn besprekingen passeerdeieder gefu periodiek de rewe en werd het aanvalsplan beraamd: de diagnose (bij)gestel4 de therapie bezien en de prognose opgemaakt.
2. De afdeling gezinsossistentie,die circa vijftien krachten telde, vooral werkzl,lrn op de Kerhveg en Framboosstraat. Tot 1967 stonden zij achtereenvolgens
onder supervisie van de methodiekleidster en een speciale maatschappelijk werkster, die met Ëen wekelijks een contactmiddag had. waarin de schriftelijke rapportage werd gemaakt; daarna kregen de maatschappelijkwerksters die in dezelfde gezinnen kwamen als de gezinsassistentes,niet alleen de dagelijkse maar de
algeheleleiding over hen.
3. De afdeling jangd,mry.Vanaf 1963 bestond zij uit vier jeugdleid(st)ers voor de
Kerhreg en Framboosstraat onder supervisievan de jeugdmaatschappelijkwerker
(de eerste jeugdleider). Zj maakten gebruik van tien tot dertig per uur gehonoreerde activiteitenleid(st)ers.
4. H:et peuterdagveftlijf, in L959 opgericht, had circa zes (hoofd/assistent)leidsters en een huishoudelijk assistente.Dezen stonden achtereenvolgensonder het
gezag van de methodiekleidster, een maatschappelijk werkster en het hoofd van
de jeugdzorg.
5. De afdeling opnarne en na.mtg.In 1960werd een maatschappelijk werker-opnamerapporteur aangetrokken (voormalig directeur van het gezinsoord De Boomhof
te Gramsbergen) en later nog een rapportrice. De uiplaatsingsproblematiek bleef
onder auspiciën staan van de onderdirecteuÍ. Na het vertrek van deze laatste en
de opna-erapporteur begin jaren zeventigstond de opname/uitplaatsingonder het
gezag van het hoofd van de jeugdzorg terwijl de nazorg (vooral Ondiep Xm)
onder het hoofd van het gezinsmaatschappelijkwerk viel.
6. De adtninistratie met vijf krachten die de boekhouding, \a'sningexploitatie en
dossiervorming verzorgden. Tot dezn afdeling rekende men tevens een tiental
badjuf&ouweq conciërgesen werksters.
Uitgebreide overlegstructuren zoals team- en werkbesprekingeq contactrniddagen, en bovendien nog (maandelijks) staf- en kernbesprekingen (voor staf en
psychiater/psycholoog)noesten znrg dragenvoor srmenhang in de heropvoecli"gsmethodieken die door de verschillende afdeli4gen werden beproefd. Met het oog
hierop werd een uitgebreid rapportagesysteemopgezet, dat regetnatig werd btjgesteld en de dossiervorning groeide uit tot een waÍe papierwinkel van opnamerapporten, gezinscontactenkaarten,gezinsfeitenformulieren, gezinswaarderingsstateq periodieke rapporten, gezinsbesprekingsformulieren,schoolstaten en clubobservatierapporten, pqyóologische en psychiatrische rapporten, notulen van teamvergaderingen, enzovoort. Do gezinsdossierswaren het bureaucratisch geheugen
van de Stichting.
On het uitdijende personeelsbestandeen onderkomen te bezorgen, werd in
L959de opzichterswoningvan het Houtplein ongebouwd tot kantoor. Toen bovendien badhuis en clubgebouw volledig werden vernieuwd noemde Duitemeijer bij
de opening van dit moderne tehuis de Stichtiag 'het lieveheersbeestjevan de
overheid'.Z Later werd nog het balkon vrandit Centraal Bureau dichtgebouwd en
es11lilsning naast het clubhuis aan de Ballatraat bestemd voor de jeugdzorg en
gezinsassistentes,maaÍ het bleef woekeren met de ruimte. ln LWL verhuisden
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staf en xdministratie naar het gebouw van Detam (Nijenoord 1). Het gekrioel van
personeel wekte agressieop blj bewoners:
Op een gegevenmoment zaten we met 40-45 man in het Ccntraal Bureau, en dat dnrkte op hct
Houtplein met een gwicht, dat tun jc jc nict half voorstellen. Nict 9P offr maaÍ qp de bcuroners. De kamer nan de administratic had ecn glazcn wand, die keek op het plein. 7* zaten
allemaal door het Íaam te kijken naar die mensen daar hè. Dat welCe agressieop. Die zeiden:
al dezemensentoor om hier... rrerdommc,dic moesten allemaal betaald worden. Elk gezin hadden ze iedere week zoveel geld kunnen geven, loor wat zij rrcrdienden ï,ect je wel. (opzichterlmaatschappelijk werker Houtplein, 1955-195)

Voordat ik inga op de expansiedrift van de Stichting Volkswoningen - haar pogogeo een nieuw heropvoedingscomplexte verwerven - schets ik de komst van
de nieuwkomer in de onmaatschappelijkheidsbestrijding:de Stichting Raad voor
Bijzonder Gezins- en tffijhrerk Utrecht.

Gezin+enWilkwerkUtrecht
StlchtingRaadvoorBifzonder
Het ministerie van M\v stelde in 1955 rijkssubsidie van het werk onder onmaatschappelijke gezinnen afhankelijk van de bereidheid tot samenwerking van het
kerkelijk en particulier initiatief met elkaar en met de gemeentelijke overheid.
Bego L956bracht de Utrechtse wethouder van Sociale Zaken Van Koningsbruggen
de partijen rond de tafel om de oprichting van een dergelijk samenwerkingsorgaan te bespreken. Het kerkelijk en particulier initiatief had in de stad nauwelijks speciale aandaót geschonken aan probleemgezinnen.Buiten de complexen
van de Stichting Volkswoningen lag het stedelijk arbeidweld grotendeels braalq
terwijl het eerder genoemde onderzoek van Haverda het aantal probleemgezinnen
in Utrecht op meer dan duizend schatte.
Het duurde tot eind 1958,vooÍdat een samenwerkingsorgaanwerd opgeriót:
de Stichtiag Raad voor Bijzonder Gezins- en Wijkwerk Utreót, kortweg genoemd
Stichting Raad. Daaraan was het nodige touwtrekken voorafgegaan.De problemen
betroffen de verhouding tot de Stichting Volkswoningen en tot de gemeente
Utrecht.
Het kerkelijk en particulier initiatief wilde niet dat de Stióting Volkswoningen haar werkzaamheden zou uitbreiden tot buiten haar huizenbestand.Men
stond wantrouwend tegenover de Stichting vanwegehaar complematige werhrijrÊ en haar gemeentelijk karakter (met personeel in gemeentediensten een bestuur waarin de gemeentedomineerde). Liever werkte men samenmet de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke Zory (de in 1955 gereorganiseerdeBurgerlijke Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon), waaÍ men meer invloed had
op het beleid en de uitvoerende arbeid via talrijke vrijwi[ige armbezoekers.De
Stichting Volkswoniugen van haar kant was beducht dat dern Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke htg[Dienst voor Sociale Takan - die roeds de
nodige opheffende arbeid verrichtte in het kader van de Armenwet - zou uitgrocien tot een concurrent.
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Voorzitter van de nieuwe Stichting Raad werd de wethouder van Sociale Zaken,
Van Koningsbruggen, en de Stichting Volkswoningen kreeg naast de Gemeentelijfte [aslslling voor MaatschappelijkeZorg een plaats in het bestuur. De verzuilde
hulpverleningsstructurenwerden doorbroken ten aanzienvan een groep gezinnen
die geacht werd ver van iedere levensbeschouwingte staan. Naast het Sociaal
Caritatief Centrum, de Hervormde Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid en de
Commissievoor Kerkelijk SocialeArbeid der GereformeerdeKerk n4men aan het
bestuur het Leger des Heils,Tnrg en Bijstand en Humanitas deel. De secretaris
van de Sociale Raad (de nieuwe naam voor Armenraad) werd secretaris-penningmeester. Vier van de negen bestuursleden van het eerste uur z.aten ook in het
bestuur van de Stichting Volkswoningen.
De nieuwe Stichting kreeg een eigen Bureau Gezinszaken(in 1965 ondergebracht in het gebouw van de Sociale Raad) en enig coórdinerend personeel. Met
bezorgdheid zag de Stichting Volkswoningen dat het coórdinatie-orgaan meer
werd dan een gespreksplatform:een concurrerend uitvsslingsorgaan met personeel
dat vanuit de deelnemendeinstellingen werd gedetacheerd.
Op paprer was er een dicht net van maatschappelijk-werk-activiteitenover
de stad Utrecht gespannen,aldus Duitemeijer:
Het algcmecn maatschal4rclijk wcrk kan mcn dan zicn als de huisarts, dc Stichting Raad roor
Bijzonder Gezins- en lVijtnrcrk als cen specialisatie en de Stichting Volksnoningen als een
ziekenhuis met zijn eigcn qpecialistcn.(aarverslag 196l-1962,18)

Er waren overigens de nodige spanningen in de verhouditg tussen de diverse
partijen. De Stichting Raad begon zelf met grote startproblemen; pas halverwege
1960 werd met uitvoerende werkzaamhedenbegonnen. Het team functioneerde
slecht: er was nauwelijls enige samenwerkingen de coórdinator had geen gerag
over de maatschappelijk werksters die onder verantwoordelijkheid van de detacherende instellingen bleven staan. Pas na inschakeling van een adviesbureau,dat
n L962 de organisatiestructuur doorlichtte, werden meer uitvoerende bevoegdheden gedelegeerd. Om het team van de grond te tillen trad een directeur van een
van de betrokken instellingen, die tijdelijk een directeuren-contact instelden voor
het algemenebeleid, voor een jaar als tean'leider op. Om de verhoudirg met de
Stichting Volkswoningen te versoepelentrad haar opname-rapporteur als adviseur
tot het team toe.
Indrularekkend was dit team niet in 1962bestond het uit drie maatschappelijk werksters die bego 1963 het schanele aantal van 2A gezinnen begeleidden.
De participerende maatschappelijk-werkinstellingen(vooral de katholieke en hervormde) hadden toen zelf ongeveer 35 maatschappelijk werksters in dienst, maaÍ
hielden het team van de Stichting Raad klein. Zii warcn zr;lf.beag met een professionaliseringsproces,dat met de toestroom van betaalde werkers in de jaren
vijftig was ingezet. Ingewikkelde reorganisatiesmaakten de banden met parochiele structuren losser, bijvoorbeeld de bundeliag in 1961 van een aantal oude
stichtingen voor maatschappelijk \rcrb bijzonder gezins- en jeugdwerk en gezinsverzorging: het Kna (Katholiek Instituut voor MaatschappelijkWerk).
De Stichting Raad groeide dunnetjesnaar een staf van een dozijn. Naast de
coórdinator en administratievekracht bestond zij "it vijf à zes maatschappelijk
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werk(st)ers (waarvan één van de Sociale Dienst) en evenzoveelgezinsverzorgsters
(wijwel alle van het nrvr). Bego L967 begeleidde dit team een Heine ffi gean'
nen. De begroting schommelderond de twee ton, beduidend lager dan die van de
Stichting Volkswoningeq die formeel de instemming behoefde van de Stichting
Raad.
Met maar twee werksoorten voldeed de Stichting Raad niet aan de subsidievoorwaarde van het Rijk van een brede aanpak (comprehensiveapproach, schreef
men de Amerikanen na). Evenmin voldeed rÊ aan de voorwaarde, dat er in historisch gegroeide concentraties van probleemgezinnen moest worden gewerkt (de
Stichting Volkswoningen bestreek al de bewust gevormde concentraties). Om als
GG\l4V-project de hoogste subsidiepercentageste behouden (en niet als BMGproject te worden aangemerkt) werd naarstig gemcht naaÍ een gezamenlijk
Utrechts wijkproject. Aanvankelijk liet men het oog vallen op de Betonwijk
(Ondiep X en Xt), dat lag naast het complex Ondiep )OII van de Stichting
Vslfts\ilsningen. Een inventarisatie-onderzoekuit 1959 leverde summiere gegevens
'teleurstellend' laag
over 56 gezinnen met één of meer sociale symptomen, een
aantal vergeleken met de uitkomsten van Haverda's onderzoek uit 1955.De meest
voorkomende slmptomen hadden betrekki"g op de verwaarlozing van de huishouding, de opvoeding en de ondoelmatigeinkomensbesteding.
Van wijlcrrerk krram, ondanks dÍuk van overheid en gemeente,niets terecht.
In 1965 begeleidde de Stichting Raad 38 verspreid wonende probleemgezinnen:11
in Ondiep, 10 in Oudwijk en 5 in Sterrenwij\ 12 elders in de stad. In 1966
trachtte men alsnog de probleemgezinnenvan de Sterrenwijk in kaart te brengen.
Daaruit bleek dat dez.ewijk evenmin uitgesproken asociaal genoemd kon worden:
zn'n 75Vo(90) van de gezinnen werd aangemerkt als gezinnen met ernstige moeilijkheden op één terrein, als zn'ak sociale of als probleemgezinnen.Besprekingen
met de Utrechtse Jeugdraad over samenwerking tussen het jeugdzorgwerk en
wijknerk liepen op niets uit. Daarvoor was de kloof tussen maatschappelijk werk
en jeugdzorg te groot. In feite konden de betrokken instellingen, sinds jaar en
dag afgestemd op individueel, algemeen maatschappelijk werb geen iilruUing
gevenaan de ministeriële wensvan bijzonder gezins-èn wijkrrerk.
De onderzoeken in de Beton- en Sterrenwijk waren uitgevoerd door twee
onderzoekers die in 1959 in dienst van de Stichting Raad traden. Het ministerie
van Mtlr wilde als aanwlling op ajn wetenschappelijk experiment van de gezinsoorden plaatselijk onderzoek stimuleren en verrijkte Den Bosch, Maastricht en
Utrecht met sociologische researchto4msrdie vanuit fust ministerie werden gecoórdineerd door Haverda. In Utrecht profiteerde vooral de Stichting Vollswoningen hiervan, het meeste onderzoek werd onder haar gezinnen verricht. Vanaf
7gA werd ovor het onderzoeksbeleidgedebatteerd in een Commissie Onderzoek
Onmaatschappelijkheid in de Plaatselijke Objecten onder voorzitterschap van
Zuithoff, waarin voor Utrecht Duitemeij et zat. Belangentegenstellingenbinnen
dezn commissie maakten het overleg weinig vnrchtbaar. Waar het ministerie
maatschappelijk-structureel onderzoek in de hele stad wilde, begeerdeDuitemeijer
juist micro-onderzoek onder zrjn geannen. In L964 werd de commissie verbreed
lot een landelijke WetenschappelijkeAdviescommissievoor Onmaatschappelijkheid
die een registér van het onmaatsóhappelijl'heidsonderzoeÉaanlegde.In 1969werd
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ài opgeheven omdat het ministerie dit onderzoeksgenre als achterhaald beschouwde.
Toch verrichtte het researchteam'nog op tijd' één type onderunek, waar tot
op de dag van vandaag op wordt voortgeborduurd"aNaar Amsterdams voorbeeld
werden in L967 Utrechtse wijken gerangsshikt naar sociaal niveau. Hiervoor gebruikte men een aantal indicatoren van de Volkstelling van 1960, samenhangend
met opleiding beroep, inkomen en telefoonbezit. Niet langer was het de bedoeling te bepalen hoeveel probleemgezinnenzich in een wijk ophielden, maar wat
er de maatschappelijke achterstandssituatiewas. Tot de laagst scorende wijken
hoorden de Sterrenwijk en twee wijken waarin complexen van de Stichting lagen:
het Anthonieplein en Ondiep )Ctr. Trlals we zage\ viel de Sterrenwijk in een
later onderzoek in vijftien steden op basis van dezelfde yoll<slsllingsgegevens
zelfs de twijfelachtige eer van de eersteplaats toe.

Gezocht: een nleuw heropvoedlngscomplex
7-oals de Stichting Raad speurde naar een natuurlijke concentratie van probleemgeannen, zo rvas de Stichting Volkswoningen in de \reer om een nieuwe htnstmatige concentratie te verwerven. Haar werkterrein was ingehompen door de
bestemmingswijdg'g van het Anthonieplein als complex v(xrr joogg gecureerde
inwonende gezinnen Maar hot bosturn wilde het niet afstoten en opperde begin
jaren zestrg een nieuwe doelgroep: onaangepastebejaarden. Na tegensputteren
van Duitomoijer, die meende dat ook bij onaangepastsnmet het klimmel de1
jaren het maatschappijverstorendefacet van onmaatschappelijl:heid afnan, werd
het Anthonieplein bestemdvoor
'aanhang'
bejaarde gezinnen die vanwegc hun habitus, hun leefpatrcon, hun
of anderszins niet
plaatsbaarzijn in de besaande of te mëren bejaardencentra.(aarrarslag 1965,4)

De beslissiqg over de verbouwingsplannendie Bouw- en Woniqgdienst midden jaren zestig ontwikkelde, bleef echter jarenlang uit bij gebrek aan financiering. Al
die tijd hield de Stichting het Anthonieplein achter de hand om te ruilon voor
een nieuw heropvoedin$compler De plannen werden onderbouwd door Duitemeijer. Weliswaar beschouwdehij een heropvoedingscomplexals een noodzake$k
krraa{ maar de samenleving had volgens hem het volste recht zich te beschermen tegen een de sanenleving verstorend woon- en leefge&^g, wanneer àj zo'n
gefu'niet langer in haar midden dulden wil en kan en m4g:.) Volgens hem was
het erger om individueel in een buurt met de nek te worden aangekokendan met
'soortQot)genoten' te worden venpezen naar een speciale woonwijk. Nog geen
twee weken bij de Stichting zette hij zijn opvattingen reeds gedecideerd uiteen
in een brief aan het bestuur (L+L-L957)z
Hct onmaatschappetjke zowÊl als hct maatschappclijt-znakkc cn het maatschapplijk-labielc
gezin zou ik willcn zicn als @
gczinocn, dic in ccn zickenhuis moetcn
wordcn opgenomcn om daar geouccrd (d.i. naatchappclijt of althans mindcr onmaatschappelijk) tcworden.
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Alleen patiënten die 'zich wilden laten behandelen moesten worden opgenomen;
voor onwilligen gaf hij een aparte afdeling in overweging. Gezinnen met hetzelfde ziektebeeld konden uit oogpunt van efficiency beter in één complex worden
samengebracht.Als uiterst besmettelijke ziekte vergde onmaatschappelijkheideen
zorgnrldige diagnose en verantwoord reclasseringsplan.Economisó zwakke gennnen waren geàen hun zeer zrwallkemaatschappelijke gezondheid uiterst vatbaar
voor besmetting en konden beter verspreid wonen tussen door en door gezonde
gezinnen. In ieder geval moesten herstelde gezinnen met de nodige naznrg zn
vlug mogelijk worden ontslagen. Voor de niet meer te crreren patiënten lanceerde hij de idee van een rusthuis-compler
typeren als (maatschapJarenlang bleef Duitemeijer heropvoedingqcomplexen
pleidooien
voor uitbreiding was het
pelijke) ziekenhuizen.6Een rode draad in zijn
waagstuk van de niet-cuÍabele gezinnen. In 1959 opperde hij voor die groep een
complex van 15 tot Z) woningen op het terrein van het woonwagenkampaan de
Huppeldijk. In het dagelijks bestuur vond Duitemeijer weinig steun./ Een dergeIijk complex voor outcastsriep bij secretaris Van Doorn negatieve associatiesop
met de net opgeheven geansoorden en het had geen nn znnder wettelijke sanctie. Bovendien vond men de combinatie met het woonwagenkampaanvechtbaar
omdat de groepen elkaar zouden infecteren.
Duitemeijers voorganger Linschoten had n L947 eveneenshet denkbeeld
geopperd van een complex op het woonwageokamp.Toen betrof het een observatiecentrum en ook Duitemeijer kwan in 1963met de idee van zo'n centrun, rDêêÍ
dan in relatie tot het Gemeentelijk Nachtverblijf voor Onbehuisden op het Vaaltterrein. Dit tehuis was in 1950 geopend toen de woningnood weer toenam en de
cellen van het politiebureau overbelast raakten door op straat gezntte gezinnen.
De gemeente beschouwde het nachtverblijf als een politiemaatregcl en belastte
een gepeiliioneerde brigadier van politie en zijn echtgenote met het toezicht.
Van 's ochtends negen tot 's avonds negen werden ouders en kinderen zonder
pardon de straat opgestuuÍd, 7A doolde in de winter van 1959 een moeder met
twee jonge kinderen rond sjouwend van warenhuis naar cafotaria omdat ze geen
dagverblijf bij familie had totdat het hele stel met longontsteking in het ziekenhuis werd opgenomen.SDuitemeijer suggereerdehet nachtverblijf over te nemen
en er een sociale instelling van te maken met een observatie-afdelingvoor kandidaat-gezinnsl voor de Stichting; het idee verdween echter na wat heen en
weer gepraat van de agenda.
Telkens \ilanneer een groot stadsuitbreidingsproject op stapel stond probeerde de Stichting Volkswoningen een graantje mee te pikken en een nieuw
complex te verwerven: IGnaleneiland Overvecht-Zurd en Overvecht-Noord. Toen
Kanaleneiland in 1960 afriel als mogelijke locatie (officieel vanwege dc ongewenste inkrimping van het openbare Soen), stelde de afdeling Stadsontwik&eling
voor, in Overvecht-Zuid een complex voor niet tpisó woon-onmaatschappelijke
gezinnen te plannen in de goedkoopstegroep van 5fl) woningen. Duitemeijer vond
de situering aan de iogaog van de nieuwe wijk ongeschikt en gaf in overwegiqg
één van de twee binnenterreinen van Ondiep )fltr (de Adam van Harenstraat) te
bestemmen tot heropvoedingscomple&Hij wilde Ondiep )qtr ab nazorgcomplex
opgeven, geaen de (mogelijk) ongrrnstigeinvloed die ex-patiënten van de StichL49

t'ng daar op elkaar uitoefenden. Wederom wierp hij een balletje op voor een
complex voor bezinkingsgevallenmet antisociaaf sterk infecterend gedrag dat als
stok achter de deur kon fungeren voor onwillige gezinnen:
Ecn plaatsing op een dergelijk compla< is geen straf om te straffen zonder mecr, maaÍ een
straf voor dezs grctecigenwijzekinderen om hen te leren lerrcn.9

Weer vond Duitemeijer het dagelijks bestuur tegenover zich, dat met geen van
zijn denkbeelden instemde. Na verzet van wethouder Derks van Openbare Werken
tegen de situering van een heropvoedingscomplexin Overvecht-Zurd tvezen B. en
rW. in 1961 een andere locatie toe in het volgende uitbreidingsplan: OvervechtNoord. Nu reageerde Duitemeijer wel enthousiasfigelegen aan de Vecht werd het
terrein omsloten door een te bouwen zieken- annex bejaardenhuis en een royale
groenstrooh zodat de noodzakelijke intimiteit (beslotenheid) niet ontaardde in
isolement (geslotenheid). Alleen moesten dan natuurlijk de woonschuitjeslangs de
Vecht, ïyaar de prostitutie tierde, verdwijnon. Opmerkelijk genoeg verenigde het
hele bestuur zich thans wel met zijn voorstel voor een Hein complex voor zo'n
35 van de zwaarstegezinnen.Een omvangrijk gebouwencomplexvan badhuis, conciërgewoning, peuterdagverblijf, kantoor en clubhuis werd als buffer ontworpen
tussende woningen en de naasteomgeving.
De maquette van de bouwpl4nnen werd trots afgebeeld in het jaarverslag
van L964. Niets leek de realisering van een gloednieuw complex in de weg te
staan. Maar de Stichting had meer kostbare noten op haar -ang, zoals een werkcentrum bij en de renovatie van de Framboosstraat.Tot tweemaal toe moest ze
in 196ó-1967van de gemeente een prioriteit stelleq die beide keren ten nadele
van het beoogde complex in Overvecht-Noord uiWiel, en conform aan het spreekwoord lanamvan uitstel inderdaad afstel.
De eerste prioriteil$slling viel uit in het voordeel van een plan uit L962
voor een werkcentrum in de Framboosstraat. Compleet met clublokalen, toneelzaal, ennttale badgelegenheid,kamers voor maatschappelijk werkers, gezinsassistentes en jeugdleiders werd het in LllD aan de Nieuwlichtstraat geopend. Toen de
voordracht voor dit centrum i" juli 1968 de gemeenteraadpasseerde,werden van
meerdere kanten raagtekens geplaatst bij het werken in hrnshatige concentraties. Daarom verlangde de raad dat de werkwijze van de Stichting'ten principale'
onder de loep werd genomeÍL als het totale reconstructieplan van de Franboosstraat aan de orde zou komen, een plan uit L963-L9U dat als tweede prioriteit
de voorkeur kreeg boven Overvecht-Noord.
Duitemeijer somde in een nota (8-1-t964) de gebreken op van dezn heropvoedingswijk als concentratie van sociaal achtergebleven gezinnen was het te
groot; de bouwvorm isoleerde bewoners te nadrukkelijk van de omgeving (de
afbraak van de nauwe TWeedeHooipoort stuitte op technischebezwaren);70Vo
van de huizen had onvoldoende kastruimte en was te Hein (het gemiddelde kindertal was 5,3); en tenslotte waren de zijstraten te smal (tien meter tussen de
voorgevels). De keus viel op de meest radicale oplossing: aÍbraak van 42 kleine
gelegen aan de dwarsstratenvan het complog gevolgd door nieuqibouw
van 28 grotere huizen; 2L grotete huizen aan de Franboosstraat en'l kleine aan
de Mispelstraat zouden overeind blijven. Het plan kreeg een duwtje in de rug,
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toen de gemeento largs de Vecht een verkeers$tegwilde aanleggenten koste van
een of twee rijtjes huizen.
De vooikeur voor de Framboosstraat hing sanen met trnijfels bij het Stichtingsbestuur of een nieuw complex wel voldoende gernrld kon worden, gezien de
r"È"rp" daling van opnameverzoekensinds L962.F;en gezamenlijkvoorstel van de
Stichting Volkswoningen en de Stichting Raad voor een inventarisatie-onderzoek
onder hulpverlenende instelliqgen om zicht te krijgen op de markt van potentiële
gezinnen stuitte n L967op verzet bij de nieuwe Raad voor Overleg en Advics op
áaatschappelijk terrein (noa), die zo'n onderzoek sociaal wetenschappelijk niet
verantwoóid achtte en uaagtekens plaatste bij het oudervetse complexnterk en
de doelstelling van beide Stichtingen. De RoA waÍi de opvolger van de Sociale
Raad (Armenraao, die na invoering van de Algemene Bijstandswet (19qt 9l9tb*
dig *à geworden als samenwerkingsorgaanvan instellingen van weldadigheid
oÀd"t financiële bijstand volledig een overheidszaakwerd.ru De RoA werd het
nieuwe stedelijke opbouw- en overlegorgaanvan overheid en particulier initiatief'
'maatschappelijk welzijn' van de Utrechtse bevolking en
dat zich richtte op het
de stedelijke'maatschappelijkeopboud.

Van zlekenhuls tot verpleegtehuls
In april Lgfffi stelde Duitemeijer een drastische koerswijziging vooÍ. De patstelli4g
waarin deze discussieuitmondde gaf uiteindelijk de doorslag in de keuzc voor de
Framboosstraat. De knuppel werd door hem in het hoenderhok gegooid met een
lijvige nota waarin het bedÍijf van de Stichting werd doorgelicht aan de hand
van produktie- en omzetcijfers. Daarin werd onder andere becijferd dat de kosten
oro iOg gezinnen die sociale begeleiding nodig hadden gemiddeld f. 54n per gezin
bedroegJn. De koerswijziging die Duitemeijer voorstelde, had betrekking op de
6ssfurciling van de Stichting, die volgenshem nooit wasveranderd:
le. oprrangcentnrm te zijn voor die gezinnen die een dermate afirijkend woon- en leefgedrag
dcmonstrcren dat hct tc veel rran dc tolerantie der orcrige samcnlcrringzou vngen deze gcÀn'
nen langer in haar midden te dulden.
k.6e sociale dcsintegratie nan dcze gezinnen te helpen opheffen c.q. vcrrrinderen door middel
\ran een, zo intensicf, rrcclzijdig cn gecoórdinccrd mogelijke maatschalryrclijkcbcgcteidiog.ll

Dezn verstrengelde doelstelling wilde Duitemeijer uit elkaar halen. Het maatschappelijk weit moest voorop staan in een echt heropvosdingscomple4 terwijl
de vbkshuisvestingsdoelstelling slechts zou gelden voor een verzorgingscenirum.
Als echt horopvoedingscomplexschoof hij het complex in Overvecht-Noord naar
voren. In tegènsrclling tot voorheen, toen hij er de zwaarste gezinnen wilde
onderbrengen, stelde fuj voot, het te bestemmen voor gezinnen die binnen vijf
jaar waren te resocialiseren. In de lkrkweg en Framboosstraatmoesten dan alle
gezinnen worden geplaatst die niet aan die voonwaardevoldeden: de hopeloze
krijgel-terwijl
levallen. De eerste groep zou een intensieve sociale begeleiding
teruggeschroefd.
worden
te
á"nin de twee verzorgi4gscentradrastischdiende

-

De grondgedachte was, dat het bij deze laatste goep niet ging om heropvoeding
van geneesbarepatiënten door doktoren, maar om zorg aan ongeneeslijkendoor
verplegers. Omdat gezinnen in dat geval gewijwaard zouden worden van vergeefse en hen frustrerende pogingen tot genezing,kon er met minder en lager gehvalificeerd personeelworden gewerkt (met diploma Middelbare Sociale Arbeid in
plaats van Sociale Academie Voortgezntte Opleiding), met uitzondering van de
jeugd, die (uit preventief oogpunt) wel hoogrraardige begeleiding verdiende. Om
gezinnen te lokken, bij wie ieder in-igfu1in hun wezenlijke problematiek ontbrak,
wilde Duitemeijer aantrekkelijke emolumenten aan het wonen verbinden zoals
goedkope huur en ver$rarming of maaltijden voor kindslen, mits men zich aan
bepaalde spelregelshield.
Terwijl men tot dan toe een kleine groep als niet-curabel beschouwde\ilaarvoor intensieve begeleiding nodlg was, zette Duitemeijer de verhoudingen op hun
kop: het gros van de gezinnen bestempelde hij als niet-curabel en bij hen droeg
intensievebegeleidingtoch geen wucht. Hij was door de magere resultatenpessimistisch geworden!
Nu is (her)opvoeding van een raolwassene
altijd een moeilijke zaak, maar heropvoeding\ran twee
mensentegelijk, die nota bene elkaarshuwelijkspartneÍszijn, rormt minstensde lcwadratuuÍeÍ*n.12

Gezien hun uiterst geringe groeipotentie konden sociaal achtergeblevengezinnen
nooit tot de staat van volwaardigheidworden gebracht, zo had Duitemeijer betoogd. Dezn zwaarstegroep zou de aansluitingmet de 'zgn. proletarischeachterhoede' -issen.l3 Het waren btjvertjes, bij wiJenkel met gewbontevolming(dressuur) een hooguit leefbaar niveau kon worden bereikt.
Het bestuur gog ou ampel beraad een beslissinguit de weg en schoof Overvecht-Noord op de la'ge baan. Het wilde een wetenschappelijkedoorlichting alvorens tot beleidsombuigingte besluiten.De plannen verdwenenin de ijskast tot
L969,toen de Stichting haar beleidsvisiemoest presenterenaan de gemeenteraad
in verband met de reconstructievan de Framboosstraat.De scheidingtussenheropvoedbaren(met intensievebegeleiding) en niet-heropvoedbaren(met minimnls
maatschappelijkznrg znals huurinning, woningonderhoud,financiële bemiddsling
voorscholveflsning)wilde Duitemeijer nu realiserenblnnen de Framboosstraat:de
heropvoedbarenin de nieuwe huizen, de blijvers in het oude deel.
In een inspraakconferentie eind 1969 bood het personeel Duitemeijer behoorlijk tegenspel. Bij ontstentenis van een duidelijke gezinstypologrekon géén
onderscheid worden gemaakt tussen wel en niet heropvoedbaren. Maar zelfs al
zou dat mogelijk zijn, dan nog vond de meerderheid een overeenkomstigedifferentiatie van complexen onge\ilenst, huiverig als men tvas om '(zner) anare' gezinnsl bij elkaar te plaatsen. Het uit elkaar halen van maatschappelijk werk en
maatschappelijke zorg vond geen steun: gezinnen die slechts zorg behoefden,
hoorden bij de Stichting niet thuis, terwijl volgens de werkers ook de blijvers
maatschappelijk-werk-begeleirlin
g behoefden.
Duitemeijer repliceerde dat men ook zonder gezinstpologie aan de slag kon:
al jarenlang rnrlden maatschappelijk werkers immers getrouw formulieren in, die
de termijnen van afroerbaarheid van gezinnennaar de wije maatschappijin een
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vijfpuntsschaal vastlegden. De Stichting na- àlle zieken op, niet alleen die te
genezen\ilaren maar ook die verpleegd moesten worden. De differentiatie tussen
complexen loram neer op een scheiding van de ziekenhuisafdeling van de verpleeginrichting. Tot dan toe herbergde ieder complexbeide afdelingen.
In het Rapport over het beleid van de Stichting VollcswoníngenUtrecht, dat
in december 1969 aan de gemeenteraadwerd aangeboden,klonken de kritische
geluiden van het personeel nauwelijks door en zstte Duitemeijer zijn denkbeelden
uit 1966 door. Alleen het onderscheid tussen al dan niet heropvoedbaren kreeg
een meer abstracte formulering geàen de voorspelbare emotionele weerstanden:
A-gezinnen \ilaren gezinnen die binnen acht jaar het niveau van uiplaatsbaarheid
konden bereiken, B-gezinnen haalden dit pas na een veel la'gere verblijfsduur,
meestal pas na vijftien jaar of langer. Andere factoren dan sociale begeleiding
speeldenbij hun sociale aanpassingeen belangrijke rol:
het ouder en daarmee zo niet wijzer dan toch wat rustiger worden rran de ouders, het gaan
werken ( = meeverdienen)rran de kinderen, het door het zelfstandig worden en uit huis gaanrran
de kinderen geleidelijk aan kleiner worden nan dezezo bijzonder kinderrijke gezinnen.

Slechts L}Vo van de gezinnen zou volgens dit rapport tot de categorie A behoren,
niet minder dan 90Votot de B-categorie.
Midden 1970 verenigde de gemeenteraadzich met het plan de Framboosstraat deels op te knappen, deels te slopen en te herbouwen.Omdat er binnenskamers grote msningsverschillenbestonden over het beleid van de Stichting,
maakten B. en W. hierover in de voordracht slechts srunmiere opmerkingen. 7n
verwierp de chef van de afdeling Maatschappelijke Aangelegenhedenen Volksgezondheid het onderscheid tussen A- en B-gezinnen.Het rapport weerspiegelde
volgens hem een mentaliteit van trrintig jaar geleden. Het college wilde nader
overleg met het ministerie over het werken in kunstmatige concentraties. rWelis\ilaar liet de raad enige kritische geluiden horen, maar de aanpak van de Stichting werd slechts door een enkeling (Schreudersvan de CPID sterk in tu,ijfel getrokken.
Deze principiële discussie zou uiteindelijk los komen te staan van de sanering van de Framboosstraat, en de ondergang inluiden van de Stichting Volkswoningen. Het tij voor kunsmatige concentraties keerde eindelijk ook in Utrecht.
De huizen van de Framboosstraat werden tenslotte allemaal gesloopt, zodat het
verschil tussen A- en B-gezinnen ook daar geen aanknopingspunt meer vond in
een deel met oude huizen en een deel met nieuwbouw.

Een Íusie tussen de Stlchting Volkswonlngen en Stichting Raad?
Eind jaren zestig werd de Stichting Volkswoningen in het defensief gedrongen.
Tegenover de Stichting Raad als nieuwe loot aan de stam van de onmaatschappeIijlheidsbestrijding werd haar aanpak gezien als die van een voorbije tijd. Aansluiting bij de Stichting Raad was voor de Stichting Volkswoningen een poging
zich te moderniseren; het leidde tot jarenlange fusiebesprekingen.Dezn problematoen hij de vïees uitte,
tiek was door Duitemeijer reeds end L962aangesneden"
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dat de hartader van de aanvoer van gezinnen door de komst van de Stichting
Raad werd afgesneden.
Over het particuliere of gemeentelijke karakter van de Stichting Volkswoningen bestond verschil van mening maar hoe dan oo\ in Utrecht bestond een
dubbel orgaan voor onmaatschappelijkheidsbestrijding.Zag men de Stichting als
een gemeentelijke instelling - daar gaf de stichtingsbrief aanleiding toe - dan
bewogen zich twee gemeentelijke instellingen op hetzelfde terrein, namelijk ook
nog de Dienst voor Sociale 7aken, die bovendien betrokken was bij de uiwoerende arbeid van de Stichting Raad. Volgens Duitemeijer moest de Stichting
Volkswoningen worden beschouwd als een sanenwerkingsorgaantussen overheid
en particulier initiatief; het belangrijkste verschil met de Stichting Raad was dat
ze LNVo subsidie onwing en dat haar personeel van gemeentewegewerd gedetacheerd. h beaen bestonden er dus twee @nclurerende samenwerkingsorganen
en leek fusie geboden. Het dagelijla bestuur van de Stichting Volkswoningen beschouwde nchznlf als een gemeentelijkeinstelling en vond fusie voorbarig.
Duitemeijer bleef op een fusie aankoersenen enkElejaren later lnram deze
problematiek als vast punt op de agenda te staan. Daarop stond al jaren de wijdg'g van de stichtingsbrief, in verband met plaatsing op de lijst van instellingen van weldadigheid, de verkrijging van rijtssubsidie, de verouderde terminologie en bestuurssamenstelling,de veranderde rechtspositio van het porsoneet en
onduidelijkheid over haar gemeentelijke of particuliere status: zaten bestuursleden
wel of niet als vertegenwoordiger van particuliere instellingen in het bestuur? De
statutenwij-ig'g werd in 1965opgeschort,toen het fusie-overlegaanving.
Dat jaar bleek in een eerste discussierondedat particuliere inslsllingen
meer invloed wilden op de Stichting. In een rapport uit 1966 van een werkgroep
van de RoA, waaraan B. en W. advies hadden gewaagd en rryaaronder meer
Zuithoff in zat, klonk de nieuwe visie van het bijzonder opbouwwerk door. Indirecte aanpak van de \iloon- en leefomslsldigheden in oude stadswijken verdiende
de voorkeur boven directe benadering van gezinnen via het maatschappelijk werk.
Het bijzonder opbouwwerk had volgens het advies betrekking op een geheel van
(additionele) welzijnsvoorzieningen in territoriale sa-enlevingen met een bijzondere sociale problematiek. Men adviseerdeeen fusie van beide Stichtingen in een
(privaatrechtelijke) Stichting voor Bijzonder Opbouwwerk als uiwoerings- en samenwerkingsorgaanvan gemeente en particulier initiatief. Daarnaast diende een
RoA-commissie voor bijzonder opbouwwerk de integratie te bevorderen van het
bijzonder opbouwwerk in het lokale welzijnsbeleid. Het uitvoeringsorgaan kon
uiteenvallen in projecten voor: (1) opzettelijk gevormde concentraties, (2) spontaan gegroeide concentraties, (3) nvijk(e") met bijzondere sociale problematiek, en
(4) i" de stad verspreid wonendeprobleemgezinnen.
Tekenend voor de gespa'"'en verhoudingenwas het advies om een directeur
van buiten voor de nieuwe stichting aan te trekken. Duitemeijer had zich bepaald
niet geliefd gemaakt met zijn aanhoudend comnentaar op het gebrekkig functioneren van de kleine Stichting Raad. Nadat de commotie was gesust, nam Duitemeijer zitting in een uitgebreide fusiecommissieonder voorzitterschap van wethouder Van Koningsbruggen,sinds 1966voorzitter van beide stichtingen.
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In deze fusiecommissie domineerde de probleemfiguratie van het gedepriveerde
gezin, met als kernpunt het maatschappelijk welzijn van achterstandsgroepen.
tAchterblijven in de samenlevind werd breder geàen dan als een verschijnsel dat
zich voordeed bij gezinnen met afirijkende gedragspatronen.De nadruk lag op
het qeëren van een scala van territoriale, welzijnsbevorderendevoorzieningen in
oude stadswijken of volksbuurten. Door integratie in een breed welzijnsbeleid
wilde men het bijzonder gezinsmaatschappelijkwerk, dat als werkvorm in diskrediet tvas geraakt mèt de kunstmatige concentraties, uit haar stigmatiserende
exclusiviteit halen.
Vergeleken met de probleemfiguratie van het maatschappdk onaangepaste
gefu domineerde nu de hulpverleningscirkel van het opbouwwerk over de directe
Jociate begeleiclingvan het maatschappelijkwerk. Ook de doelgroep bleek thans
verbreed naÍu allerlei achterstandsgroepeqdie voorheen niet vielen onder de
categorieprobleemgezinns1.
Duitemeijer had in de commissiede sociale begeleidingvan achtergebleven
gezinnen vooropgesteld;de verbeteringvan de woon- en leefsituatievan gezinnen
- die zonder hulp tussen wal en schip dreigden te vallen - tvÍls een werk van
lange termïn. Uij g"g voorzichtig mee met het voorstel van een Stichting WelzijnsopbouwUtrecht of Stichting voor MaatschappelijkOpbouwwerk.De doelstelling schovenop van het bijzonder opbouuprerknaar het hele opbouwwerkterrein:
De stnrcturering en de herstnrcturering rran de samenleving(en de daarin werkzame dienstraer'
lenende instituties), waarin door algemeneachtcnritgangof achterstandhet samenlevingsverband
niet meer effectief functioneert t.a.v. het maatschaplrlijk welzijn. Onder samenlwing worden
het gezin, de buurt, de wijk verstaan. De methode tot realisering rran deze doelstelling is die
nan het opbouwwerk.

yo1ftsv'/sningen
Onder dezebrede paraplu behielden de projecten van de Stichting
(kunstmatige concentratiesvan probleemgezinnen)en de Stichting Raad (verspreid
wonende probleemgezinnsl) een afzonderlijke plaats, naast op te zetten nieuwe
projecten in wijken met een (bijzondere) sociale problematiek ('verouderde en
verouderende wijken en wijken \ilaar het maatschappelijk leven nog niet was gestructureerd').
'oude'
Van alle kanten rezen er evenwel bez;warentegen dezn pogng het
'nieuwe' te schuiven. De RoA vond dat er weionder het niet-uitgekristalliseerde
nig veranderde en wilde, los van beide Stichtingen, eenpool van opbouwwerkers
onder haar vleugels om de (her)structurering van de samenleving op gang te
brengen. De een zag de opbouwwerker als stimulator van lokale samenwerkingsverbanden, de ander als projectleider daarvan. De Hervormde Stichting voor Kerkelijke Sociale Arbeid vond de structuur nodeloos ingewikkeld en wilde dat beide
StiChtingen opgingen in één stichting voor onmaatschappelijkheidsbestrijding
(voor kunstmátige en natuurlijke concentraties en veÍspreid wonende probleemgezinnen).De chef Maatschappelijke6angelegenhedenvan de gemeentebepleitte
éeo Sti.nting Opbouwwerk (los van beide Stichtingen geaen persoonlïke fricties)
met allerlei werksoorten voor gedepriveerdenin achtergeblevenwijken. Tenslotte
\ilaren er rechtspositionele problemen omdat het personeel van de Stichting
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Volkswoningen een ambtelijke status had. Toen de vernrarriqg ten top was gestege\ gaf ds sommissiehaar opdracht in 1968terug aan B. en W.
In feite bestond er rc'n groot cultuun'erschil tussen de Stichting Raad en
de Stichting Vollawoningen (met haar residentiële behandeling gemeentelijk
overwicht en in toenemende mate als bevoogdend en stigrnatiserend ervaren
werlnrijze), dat een fusie tot mislukken gedoemdwas:
Duitcmeijer, die spcelde een héle aparte viool. Die rond eigenlijk dat hij dé oplossing had gevonden. Ik was het daar rolslágen niet mee eens. Ik rond dat de Stichting Volksuoningen een
onrroldoende gekwalificeerde staf had om goed met deze mensen om te gaan. Als je daar naar
toe m@st, dan lcreegje natuurlijk een heel duidelijke stempel. En als je d,r eenmaal zat, bleef
jc d'r. Dus was hct ecn rrcrkapte opsluiting... (coórdinator Burcau GczinszakenStichting Raad,
1963-1e68)

De onderlinge rivditeit doortrok het bestuur van de Stichting Raad, waarin ook
Duitemeij er zat:
Ik heb in rrcel dingen gezeten,maar dit is het meest zotte bestuur waarin ik ooit gezeten heb.
Die kibbelende kerels, die gunden mckaar de gezinnen niet. Ik heb nog nooit rrcrgaderingen
meegemaaktwaar zoveel heibel was. Die kerels die mekaar doorlqrnd vliegen afuingen en mekaar in de haren vlogen. Er werd eindeloos ggnrctst orrcr de organisatie, maar fuseren, dat
wou'en ze geen van ts,eeën. (voorzitstet Tntg en Bijstand, lgsl-lyn
bestuurslid Stichting
Volksuoningen en Stichting Raad)

Ook al slonk de populariteit van heropvoedingscomplexen,toch deden zich voor
de Stichting Volkswoningen, zoals we ?lrgen, nog tot laat in de jaren zestig
kansenop een nieuw somplexvoor.

Kunstmatlge concentraties voor probleemgezinnen ter discussie
In 1969 vatte de Stichting Volkswoningen de draad van de statutenwijdg"g weer
op, die na L9& in afirachting van de uitkomst van de firsiebesprekingen was
blijven liggen. Het was de bedoeling de Stichting om te vormen tot een samenwerkingsorgaan van gemeente en particulier initiatief, om haar acceptabeler te
maken voor deze laatste. Maar in de Proeve van nieuwe statuten (voornamelijk
van de hand van Duitemerjer) klonken moderneinzichtennauwelijksdoor:
De stichting hceft ten doel de sociale desintegratie te helpen opheffen c.q. verminderen rran die
gezinnen, welke \ranwegehun sociaal onaanggpastwoon- en leefgedrag niet in de wije samenleving gehandhaafd kunncn worden of in staat geacht mogpn wordcn zÍrchzelf.daar te handharren,
ook niet met bijstand rran de ter plaatse op het terr,ein van het maatschappclijkwerk werkzaam
zijnde verenigngen of lichamen.

Dezn doelstelling van de Stichting stond midden L969 ter discussiein een interne
conferentie. Daarin getuigde Duitemeijer eens te meer van zijn rotsvaste vertrouwen in de complematige werhnijze, die hij polemisch verdedigde. Maar geen van
de vijftien deelnemers vocht het recht van de sanenleving aan om gezinnen uit
haar midden te weren, mits voor hen een goedeoplossingwerd gevonden.
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Een groot aantal voordelen van kunstmatige concentratieswerd opgesomd: intensieve en multi-disciplinaire benadering effrciënte begeleidi''9, coórdinatie en
integratie van verschillende werlaoorten, betere informatie over gezinnen (psychologisch, psychiatrisch en medisch onderzoe$, opheffing van individuele discriminatie in een setti'g waarin maatschappelijk werk als normaal werd ervaren,
groepsbenadering (gezinstherapiQ, aanpassingvan de huur, beter wsningonderhoud en goede infrastructuur, geÁnnen konden zich aan elkaar optrekkeq een
mogelijk langere instandhouding van gezinneq goed begeleide uitplaatsing en
Ínzotg. Toegegeven werd dat een aantal van deze punten ook elders (en soms
beter) kon worden gerealiseerd. De nadelen die ter tafel hramen waren: sociaal
infectiegevaar en negatieve beihvloeding collectieve discriminatie, gebrek aan
sociale controle, te grote aÍhankelijkheid door verwenning het prevaleren van
het groeps- boven het individuele belarg, te lange instandhouding van gezinnen'
de beleving van geboden hulpveflsning als aantasting van de wijheid, discriminatie en moei$kheden bij uitplaatsing. Veel van die nadelen golden echter ook in
natuurlijke concentraties. Het enige verschil tussen de natuurlijke concentraties
en de kunstmatige concentraties van de Stichting was volgens Duitemeijer, dat
gezinnen bij de Stichting een verklaring moesten ondertekenen dat ze sociale
begeleiding aanvaardden.
De balans sloeg bij de Stichting znlf. nog steeds door naar werken met
kunstmatige concentraties. In 1969 werd zelfs nog de wenselijkheid van verpleegtehuizen voor niet-cruabele gezinnen overwogen. Er gaapte een diepe kloof tussen deze denhrijze en de nieuwe geluiden over bewustwording en het omturnen
van de maatschappij, die binnen de kortste keren ook het gistende welzijnswereldje van Utrecht beheersten:
De welzijnszorg in zijn geheel badndt zich in een identiteitskÍisis. De discussieover de plaats
'emansien functie nan de wclzijnszory de bddrage die ze zou kunnery'moetenlerrcrcn aan de
paatsic', de reprcssiev€ en onqnlitiserende werking de gebrekkige organisatie, het gebrek aan
koórdinatie, de wildgroei aan organisatorische kaders en specialismen,het ontstaan'uan de al'
ternatierrc hulpverlening de campagnesrond wijwilligers, de trend in de richting van eenq)o'
righeid op sociale akademies (waaóij de traditionele scheidingrran case-work cn cultureel wcrk
dooóroken wordt), dc opkomst nan de agologie,knelpuntennota, oveÍspannenfunctionarissen,al
deze elementen - en de lijst zou nog met enkele bladzijden kunnen unrden aangewld - wijzen
in de richtingnanwat mcn een identiteitskÍisis zou funnen oo"."o.14

Tnwel de Stichting Volkswoningen als de Stichting Raad werden uiteindelijk door
de qpringtij in het welzijnswerk overspoeld.

De ophetfing van de Stichting Raad
ln Ln}, twee jaar na het mislukken var de firsiecommissie,woegen B. en W. wederom advies aan de RoA over de organisatie van het bijzonder opbouwwerk in
Utrecht. B. en W. wilden wederom dit advies afirachten, alvorens over de statutenwij"iging te oordelen.
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Eind LnD krvam de Roa met haar Nota opbouwwe* bijmndere situaties.De
nota weerspiegelde de beleidsombuigingvan het ministerie, die ,ijo neerslag
kreeg in de Rijkssubsidieregeling samenlevingsopbouwvan Lll1-. Niet langer ging
het om achterblijvers die zich dienden aan te passenaan de normale samenleving
maar om een veel breder proces van sociaat cultureel en e@nomisch achterblijven als gevolg van structtuele factoren in de maatschappï znlí en het verschil
in kansen dat daardoor op allerlei gebieden bestond. Tegenover de sociaal-therapeutische aa'p* werd de benadering vanuit de sanenlevingsopbouw gesteld:
emancipatie, democratisering, inspraak en participatie waÍen de slagwoorden.
Ingebed in een beleid van algemene welzijnsvoorzieningenmoesten in achtergebleven situaties aantnrllendevoorzieningen worden getroffen; waar nodig dienden
oBs-projecten te worden opgezet met projectbesturen waaraan bewoners participeerden. Hoewel de grenznnmet het club- en buurt(huis)werk aan het vervagen
$'aren, opperde men in de nota toch een aparte stedelijke stuurgroep voor het
beheer en de coórdinatie van het oBS-werk. De RoA moest zorg dtagen voor de
'generale functies' van onderzoe\ planning,
documentatie, voorlichting, overleg
tusseninstellingen, enzovoort.
Het voorstel hield de opheffing in van de Stichti"g Raad. In de conceptnota was geen aandacht besteed aan verspreid wonende probleemgezinnen,in de
definitieve nota wer4 na kritiek van de Stichting Raad hiervoor een afzonderlijk
aandachtscentrumgesuggeresldlinnsn het samenwerki4gsverbandvan maatschappelijk-werkinstellingen. Instelli4gen voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging konden van daaruit werkers detacheren bij ons-projecten. De nota adviseerde in tamelijk omzichtige bewoordingen om de Stichting Volkswoningen in te
bouwen in ons-projecten, 'en geen verdere uitbreiding aan dezn stichting te
gevent.
Medio 1971 maakte het ministsris van cRM kenbaar, dat aan de Stichting
Raad tot uiterlijk L-t-LyR subsidie zou worden verleend op oBs-titel, want zij
verrichtte geen wijkrrerk. Met deze stok achter de deur moesten knopen worden
doorgehake of tot opheffrng overgaan,of haar bureau Gezinszakenonderbrengen
in de nieuwe Stichting SamenwerkendeStedelijke Organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening Utrecht (ssou; n LylL als overlegorgaanopgericht omdat
belangenbehartiging binnen de vaste commissies van de Roa onvoldoende kon
plaatsvinden). Voor verspreid wonende gezinnen zou subsidie mogelijk zijn volgens de richtlijnen van het Algemeen Maatsóappelijk Werk op titel van Bijzonder Gezinswerk. Vanuit de sSoM kon dan worden geparticipeerd in toekomstige
OBs-projecten.
Voor de Stichting Raad brak een onzekere periode aan. Het denkbeeld van
een afzonderlijk aandachtscentrumbinnen de ssou vond geen weerklank, omdat
volgens de ssotvt de behandelingsmethodeen het cliëntenbestandvan de Stichting
Raad en die van het algemeen maatschappelijk werk slechts gradueel van elkaar
verschilden. 'Categorale stigmatiseringi moest znveel mogelijk worden vermeden.
Financiële bezwaren vormden een laatste struikelblok. Als doekje voor het bloeden opperde de ssoM bescherming van de functie 'maatschappe$k werker ten
behoevevan personen en gezinnenmet een complexeproblematiek'.
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Voor de Stichting Raad viel het doek. Door personeelsverloopwas het bureau
Gezinszaken reeds geslonken van een formatie van 5,5 naar 1,5 maatschappelijk
werksters en van 4 naar 3 gezinsverzorgsters.Eén maatschappelijk werkster werd
vanuit het ruM gedetacheerd bij de Sterrenwijk, en de tweede zntte vanuit de
behielSociale Dienst haar werkzaamhedenvoort. Ook de drie gezinsverzorgsters
den hun gezinnen. Maatschappelijk-werkinstellingen moesten \ryeer ieder apart
zorgen voor een Juffrouw voor de moeilijke gevallen'. Door fusies waren er
spoedig nog maaÍ drie: het katholieke rnu, het protestantsePscu (Protestants
Sociaal Centrum Utrecht) en het neutrale MDU (MaatschappelijkeDienstverlsning
Utrecht).

De ophefÍing van de Stichting Volkswoningen
Terwijl de Stichting Raad het ondersprt dolf, was de Stichting Volkswoningen nog
volop in de weer om haar positie te verdedigen. In augrsfils Ln2 verscheen een
volgende nota Opbouwwerk in bijmndere siuaties in de stad UEecht van de
hand vÍrn een brede RoA-werkgroep waar de Stichting Volkswoningen aan deelnam. In deze nota stonden wederom de gedepriveerdencentraat bij hen znu zrch
een verdichting van problematiek voordoen ten gevolge van ongelijke kansen op
het niveau van personen, buurtsamenlevingen maatschappij. De aangegevenweg
voor samenlevingsopbouw('het met en door de bevolking bevorderen van het op
het welzijn gerichte functioneren van de samenleving') ** bundsling van welzijnsvoorzieningenin wijk- en buurtprojecten:
Hieóij wordt gedacht aan: de werkzaamhedennan een opbouwwerker, het maatschappelijkwerlq
gespecialiseerde gezinwerzorgng, buurthuisc/erh kresj-werk, wijkverpleging zuigelingen- en
kleuteóureau's, onderwijs, huisartsen cn pastores. Voorts zal et een rclatie moeten zijn met
stedelijke diensten die belast zijn met saneringszaken,groen- en spcelrroorzieningen,rroorzieningen op financieel tetrein, het bedrijfslerrcn,enz.

Het conditiescheppende stedelijk beleid zou moeten worden behartigd door een
stuurgroep van de noa, het uiffoerend werk zou worden ondersteund door het
BoI! vanaf LTIL de stedelijke bundeling voor Buurtwerlq Opbouwwerk in bijzondere situaties en Klubhuiswerk. De gebrekkig functionerende RoA, aanvankelijk
niet meer dan een platform voor fuNlsllingenvan maatschappelijkedienstverlening
maar allengs op het opbouwwerk gericht, werd n In4 omgevonnd tot een breed
stedelijk welzijnsorgaa& de Stedelijke Stichting Welzijnsbevordering Utrecht
(sswu). Men wilde primair de bevolking (via opbouwwerkers) betrekken bij de
lokale welzijnsplanning.
.
Intussen hadden landelijk ontworpen subsidieregelingen al de toon gez.et.
Volgens de financieringsopzet van de Rijlssubsidieregeling samenlevingsopbouw
uit 1971 bestonden er twee werksoorten: het oBs- en buurtwerk. Het buurtwerk,
in 1965 in Utrecht gestart in Overvecht-Zuid, was in 1973 uitgebreid met Overvecht-Noord, de 2e Daalsedijb Oudwijk en de Binnenstad.De belangstellingom
oBs-project te worden was groot, geàen de gunstige subsidiemoge$khedenen de
waaier van werksoorten die men daarmee in huis kreeg (opbouwwerk, sociaal159

cultureel werb peuterwerk op sociale indicatie, gezinsmaatschappelijkwerk en
gespecialiseerdegezinsverzorging).la LyR fimgeerden vier nieuwe oBs-projecten:
in Utrecht-West, de Sterrenwijb de 1e Daalsedijk en Rode Brug-Hogelanden
(waarin het Anthonieplein lag), en waren er nog een paaÍ in oprichting. In Lyl4
stond z.elÍs het hele gemeentelijke welzijnsbeleid in het teken van de samenlevingsopbouw.6
Aanvankelijk hadden bewoners daar weinig boodschap aan. In de Sterrenwijk, die al twee clubhuizen bezat, werden twee panden die door-de gemeentetot
wijkcentrum waren bestemd met steunvan de bevolking gekraakcló
Toen in de Sterrenwijk twee wijkomende woningen zouden worden bestemd tot buurthuis, lmram
'borrcn',
dc buurt in rrcrzett Het initiatief rroor dit werk kcnm altijd ran
het had iets ran kolo(chcf
rran
de afdeling MaatschappelijkeAangelegenhcdenen Volksgezondheid)
niale beroogding.

Bï het jeugd- en jongerenwerk in situaties met maatschappelijke achterstand
groeide de bereidheid om samen te werken in ous-projecten en ook in de Sterrenwijk raakte men in een firsieprocesverwikkeld.
Binnen de Stichting Volkswoningen h*'am de discussiein een stroomversnelling door een nota van Duitemeijer (novembet tï72). Daarin werd voorgesteld de
complomatige aanpak los te laten en de wooncomplexen in te brengen in ogsprojecten met een groter territoir. Dit impliceerde op termijn het opheffen van
de Stichtiag Volkswoningen als organisatorisóe eenheid en het uiteenvallen in
evenzovele oBs-projecten als de Stichting complexen rijk was. Waar geen rruist
meer kon worden gemaakt, leek het steken van ïingers' (complexen) in toekomstige ons-projecten de enig haalbare kaart. Het woningbeheer zou worden losgemaakt van de sociale hulpverlening en overgedragenaan Bouw- en Woningdienst.
Wederom werden statuten ontworpen voor een tijdelijke Stichting Bijzonder Opbouwwerk Utrecht, die zou ophouden te bestaan als haar huizenbestandwas opgegaanin grotere ons-projecten.
In september L9T3werd dit plan voor gefaseerdeopheffing losgelaten, onder
meer vanwegerechtspositionele problemen. B. en W. hadden een maand daarvoor
een personeelsstop afgekondigd. Na de zoveelste nota van Duitemeijer werd tot
liquidatie van de Stichting Volkswoni4gen besloten, zo spoedig mogelijk. Van alle
kanten was de betuttelaars'-Stichting onder rnnr komen te liggen:
Als jc zo'n Stichting in één keer afbowt, dan zijn menscn daar wcllicht nict aan toc of makcn
zulkc enorme brckken... Wc wilden het in fascn, stapsgswijsdocn l\íaar dic mogclijkhcid wcrd
ons helemaal nÍet gpbodcn, het was ook niet bespreclóaar. Allcs uit gcmeentcmond wrÍd op
noorhand veroordceld. Tocn gisttc hct in ons hcle wclzijnswercldjc cnotm. Democratisering dic
lcidde tot @€rdemocratiscring dat spccldc allcmaal in diczclfdc tijd. (mevrouw Vclders-Vlasblom, ln4-19% wethouder ran lvíaatschappclijkeAangelcgenhcdcnen rnorzigter nan dc StichtingVotksuoningen)

Net voor het gouden jubileum besloot de gemeenteraadop 16 augrstus Lfl4 de
Stichting Volkswoningen op te heffen. Landelijk was zij de laatste der Mohikaneq zoals PvdA-wethouder Kieboom, de voorzitter van de Stichting; memoreerde.
Veel tranen liet de raad nie! uitgezonderd mewouw Rink-van der Linden (uro).
Zj bctrerude het dat deze werkelijk unieke stichting roemloos verdween. Het li160

quidatieproces duurde tot 1-1-196. Met de nodige moeite werd personeel van de
Stichting overgeplaatst naar andere gemeentelijke diensteq op wachtgeld geznt,
of vanuit de Gemeentelijke Sociale Dienst gedetacheerd bij het districtbureau
Utrecht-Noord van het Kna. Daar behielden drie maatschappelijk werksters hun
cliënten, mdat het contact niet met alle ruim honderd gezinnen die de Stichting
nog begeleidde werd verbroken.lT Duite-oijer zelf vertrok naar Houten om zijn
werk als predikant te henatten.
Betrokkenen bij dc in Lyr3.-Ln4 in oprichting zijnde ons-projocÍe& die de
gebieden bestreken waarin de huizen van de Stichting lageq vonden de maatschappelijk werkers van de Stióting teznet besmet om te worden overgenomen;
men wilden met een schone lei beginnen. Het ging om vier projecten: de Stichting Buurtwerk Pijlsweord (waarin hot Houtplein lag), de Stióting Buurtwsrk
Fruitbuurt (dat het werkcentrum van de Framboosstraat, Oditt, overnan), het
club- en buurthuis Stella MaÍis (Rode BnrglHogelandeq waarin het Anthonieplein
lag) en Makosa (de Betonwijk, grenzandaan Ondiep Xm).
Op vergaderingen maakten ook bewoners onomwonden duidelijk dat zn dre
betuttelaars niet meer terug wilden:
Toen kwam in de pauzc één van de rrrcuwcn naaÍ me toe. Die zci, we zijn màns genocg om
onze eÍgen boontjes te doppen. We wlllcn geen juffiouwen in ecn burcautje hebben, zelfs dat
burcautjc willen wc nict meer. Ik dacht, ja hier hcb je nou een punt, dat hct maatschappclijk
werk zichzelf vooóij gestevendis. Want dat zouden ze bij Linschoten nóóit gercgd hebben, dat
was een soort vàdefiguur vooÍ ze. Maar met Duitemeijer was 't een professioneel gedoe geworden, daar haddenze geetboodschapaan. (voorzitsterTntgen Bijstand,tgíl-lyfz,
lid Stichting Volksuoningen en Stichting Raad)

bestuurs-

In de werkgroep Afbouw Stichting Volkswoningen bestond overeensteÍrming over
de ftrnctie van het maatschappelijk werk in ons-projecten, die welzijnsvootzieningen bereikbaar moesten maken voor bewoners van kansarme buurten. Maar
tussen sur (Stichting SamenwerkondeUtrechtse Klubhuizen, vanaf 1Í/6 de koepel waaronder ook oss-projecten vielen) en ssoM werd eindeloos gebakkeleid
over de (resterende) formatieplaatsen van de Stichting Volkswoningen. Beide
wilden de aanstelling en begeleiding van maatschappelijk werkers naar zich toetrekken. Tegenover de werkgroep Afbouw, die de ssoM als detacherende werkgever wilde, bepleitte sAIJco (de landelijke organisatie voor wijk-, buurt- en
clubhuiswerk) een volledige integratie van buurthuis-maatschappelijk werkers in
ons-projecten.l8 Bego 19?6 honoreerde de gemeentena overleg met het ministerie dezn laatste visie: ons-projecten mochten hun eigen maatschappelijk werkers aanstellen. Het gevolg was dat de relatie met het algemeenmaatschappelijk
werk verloren g"g.
Najaar LnS raakten de gemoederen verhit over de gezinsdossiersvan de
Stichting. Duitemeijer en het bestuur wilden Í) tot 60 daarvan bewaren bij het
gemeentearchief. Hiertegen krramen bewoners in het geweer: zij eisten hun dossiers op. Gesteund door het actiecomité Pijlsweerd - door een betrokkene betiteld
als 'een $rare speeltuin van komende en gaande revolutionaire activisten' - concludeerden bewonersin een brief aan de gemeentevol kritiek op de Stichting;
\[Iat 50 jaar socialc bijsAnd mocst zijn, was zo onderdnrkkingrnn dc aócidcrskl.rr".l9
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De brief werd uiwoerig geciteerd in het Nieuw Unechts Dagblad (1-11-Ur/t in
een artikel met de kop 'Na halve eeuw eindelijk verlost van betuttelind. Verhitte
vergaderingen over de dossiers werden belegd op het Houtplein, waar vertegenwoordigers van de gemeente - met politiebeschermiag achter de hand - het vuur
na aan de schenon werd gelegd. Op een van deze vergaderingen kreeg de wethouder en voorzitster van de Stichting een rollenspel opgedrongen:
Ik was uitgsnodigd voor ccn vcrgadcring dus ik nam plaats achter dc tafcl. Tocn werd ik als
bewoonster ran hct Houqlcin ondennaagd, van: u heeft zorrcel geld, en u heeft blocmen gekocht in plaats van so$cs vmr jc tind. U gaat mct uw man naar bed en u heeft geen vooÍzoÍgsmaatÍcgclen gcnomen, dus u kan zrangcrwordcn. Dat soort zakcn. Mtjn eerstc reactie was
een wat rreóouwcreerde. Ik vond hct cen heel onfatsocnlijke manier, omdat ik al gauw door
had, dat de bewoners het niet bedacht hadden maar het sociaal-culturcel werlc Ïjdens het
vÍagen stcllcn kwamen bij ccn aantal mcnsen cmoties los, maar nicmand deed daar rrcrder iets
aan. (monouw Veldcrs-Vlasblom, ln4-9%wethouder van MaatschappelijkeAangelegenheden,
voorzitster ran de Stichting)

Toen de zaak escaleerde,belegde het bestuur van de Stióting Vollawoningen een
spoedvergadering waarin de gemeentearchirarisverHaarde dat de dossiers geen
historische waarde hadden en maatschappelijk werkers voor vernietig'g pleitten.
Koste wat kost moest worden voorkomen, dat bewoners hun dossiers onder ogen
zouden krijgen. B. en W. besloten daarop tot vernietiging na een roerige gemeenteraadsvergaderingover de hvestie en paginagrote achtergrondverhalenover
de Stichting in de Utrechtse dagbladen.' Op ssn mistigs novemberochtendwerd
het geheugen van de Stichting veertig wilniszakken gezinsdossiers,onder het
toeziend oog van notaris, advocaat en afgevaardigdenvan bewoners, tot snippers
vermalen door een papiervernistigingsbedtijf. Maar de achterdocht bij bewoners
bleef:
Dic dossiers, die had ik dolgraag gczien. Als ik mijn dossier had gelezcn, had ik me eigen ook
kcnnen rrcrdedigen.Zc hebben dic hoop wcl vcórand, maar ik gcloof dat niet, ik geloof dat zc
d'r kopieën rran gemaalÍ hcbben of zo. (als kind cn rotwassenc bcwoner nan HoutpleinTlijnweg/IGrkurcg/Houtplein/Balkstraat, tot 1978)

AIs tegenzet vond op het Houtplein een symbolischeverbrandi'g plaats van het
'dossier' van de wethouder.

Nleuwbouw
De Stichting Volkswoningen sras van het toneel verdwenen. Maar hoe stond het
met de woningen? Voor ?nver opbouwwerk betrekking had met verbetering van
woon- en leefomstandighedog nam dit in de praktijk veel radicalere vonnen aan
dan beleidsmakers in de jaren zestrgkonden vootzien. In actiegroepen en buurtcomités voerden bewoners overal in de stad strijd voor betere \\toonomstandigheden, een ontrrikkeli4g die niet ongemerkt voorbijging aan de Stichtingsgezinnen.
Vanaf Ly70 begon de Utrechtse fusyelldn& die was gegroeid tot bijna
280.000zielen" door geboortedaling en vertrek af te nemen. Tot die tijd was het
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huisvestingsbeleid gericht op nieuwbouw in uitbreidingsgebieden als Hoograven,
Nieuw-Zuilen, Kanaleneiland Tuindorp en Overvecht, met als gevolg dat de woningvoorraad na de TWeedeWereldoorlog verdubbelde tot boven de 80.000.Een
krachtige imputs g"g uit van de gemeente,die in de jaren tgffi-LnL bijna 12.000
woningwetwoningen liet bouweg meer dan de helft van de nieuwbouw. Het beheer daaryan werd vanaf 1961 in toenemendemate overgedragenaan woningcorporaties. Ds yeningnood werd benaderd als een krrantitatief probleem, tenrijl aan
krotopruiming en woningverbetering weinig werd gedaan. Na een top in 1968
daalde de nieuwbouw van gemeentewegescherp, n Lyïz-LyR werd zelfs geen
enkele woning gebouwd. Dat was de tijd waarin politieke partijen in Utrecht
meer oog kregen voor de lcrralitatieve veningnood in oude woonbuurten en het
beleid verschoof van stadsuitbreiclirg naar stadsvernieuwing.2lMaar tot 1Í/5 was
er nauwelijks meer dan een ad hoc beleid van sanering; reconstructie en renovatie, zoals bij de Framboosstraat.
Bego jaren znventrgwerden de huizen aan de dwarsstratenvan het complex
werden n Ln4 opgeleverd.
Framboosstraat gesloopt. De eerste nieuwe
Een jaar daanoor had de gemeentebesloten alle huizen te slopen; renovatie viel
te duur uit. Dit leidde tot vevnt van bewoncrs, die liever hun huizen zagen
opgeknapt; in een huis-aan-huis-actiewerden zij overtuigd van de noodzaak tot
sloop. In plaats van de oorspronkelijke zeventig overgangswoningenvan LyA
kwamen vijftig normale huizen voor normale gezinnenterug.
h lang mogelijk bemoeide de Stichting zich met de nieuwbouw. Zo was men
tegenstander van een douche, omdat dan de controle verloren glng op de waterbeschaving en dezn ruimte toch maar als rommelkast zou worden gebruikt. Ook
omdat gezinnen het liefst leefden in een
\r'aÍi men tegen centrale
broeikasttemperatuur en daardoor op kosten zouden worden gejaagd. Een Qater
afgevallen) type dool2srNpeningleidde tot protest van maatschappelijkwerk(st)ers
(?fi-9-Le7L):
Hct woncn in ccn glaspalcis is voor onzc cliëntcn funcst. Met hun woonpatuon zijn zij vaak
genoodzaal* om rrecl te rrcóergen. De ontzettend grote Íamen maken rroor hen het leven nog
moeilijker. Als zij de rommel al willen camoufleren zullen zij de ramen bedekkcn met vitrage en
'gczicht'
rran de
orcrgordijnen, welkc rran de slechtstc kc/alitcit zullen zijn; dit allcs zal het
wijk omlaag halen. Door hun nrwc tcefwijze nin er rrccl moeilijkheden te verunchten i.v.m. het
brekennan nriten.

'tuttiUiteindelijk had de Stichting geen invloed op het woningtlpe van dezn
frutti'-buurt, die Duitemeijer nog had willen sieren met straatnamenvan grootheden van de asocialiteitsbestrijding zoals de Ir. A. Kepplerweg Wethouder Arie H.
Smuldersstraat,Wethouder H. Ploegstraat en Wethouder G.CB. v. Dijkplantsoen.
Van de eerste groep die de huizen verliet, kregen 25 geannen een woning in
de rnije samenleving terwijl 16 werden verspreid over verschillende complexen
van de Stichting. De laatste groep van ?8 gezinnen (waaronder 7 dre er reeds
vóór L945 woonden) wilde de Stichting in de naaste omgeving verspreiden, het
wcrkveld van het nieuwe ons-project. Volgons de Stichting voldeden slechts 6
en inkomen) van Bouw- en
gezinnen aan de plaatsingScriteria
lryeningdienst, waanran er echter 4 zouden 'detoneren' in de nieuuóouw. De
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meeste gezinnen wilden wel verhuizen naar Ondiep, zij het niet naar de meest
inferieure wijken daanan, Betonwijk en Ondiep )(Itr. Uiteindelijk keerde slechts
een handvol gezinnen naar de nieuwbouw terug. Dezn natuurlijke verspreiding van
gezinnen werd toegejuicht door de toenmalige wethouder en voorzitter van de
Stichting voor wie de Stichting bepaald geenoogappelmeer was:
Ik had in hct begin helemaal gecn oordecl, ik bedocl maar, ik stond blanco. Dat hccft wel ecn
half jaartje geduurd voordat ik dat doorgronddc. Tocn heb ik het besprcken met mijn staf. Ik
zei, jongens moet je eens luistercn, dit is toch helemaal uit de tijd? Ik vind dat dit moct verdwijncn, dat jc die gezinnen uit clkaar moct halcn. En dat lcwam natuurlijk tocvallig gocd uit,
dat die huizen gerenoreerd moesten worden. Dan zei jc niet, je moet weg en jc mag niet tenrg
Die woonden dan negen maandcn in een andere wijk en tocn had je er die zeiden, ja, o,e willen
hier graag blijvcn woncn. Nou, cn dat was nou icts wat ik zo hardstiktc gnag wilde horen.
(wethoudcr Kieboom, voorzittcr Stichting Volksuioningen,t9n-lyl4)

Ook al woonden er grotendeels andere gezinnen, één voorspelling van de Stichting krvam uit de stookkosten waren in het bego de hoogste van heel Utrecht.
Volgens een onderzoeksrapport lag dit aan de wijze, waarop bewoners open huis
hieldeq 'gauw even een kopje koffie bijmaakten', terwijl de gasmeter doortikte
- iets dat men eerder zou associërenmet oversocialiteit dan asociditeit.
In de jaren zeventig werden vervolgens alle complexen van de Stichting
Volkswoningeq de een na de ander, als etterende puistjes uit het stadsgezicht
geknepen. Na de Framboosstraatviel in Lll6 het Anthonieplein. Dat gebeurde in
het kader van het eerste grote saneringsprojectvan de gemeente Utrecht in de
jaren zeventig, de zngeheten eerste saneringsstroom;een continue bouwstroom
van 433 woningen in de Sterrenwijk en een paar kleine gebiedeq waaronder het
Anthonieplein, die met extra overheidssubsidiewerden gebouwd.Jarenlang was dit
het paradepaardjevan de Utrechtse saneringspolitiek.
Het Anthonieplein was na de bestemmingswijdg"g rond 1960 aan de Stichting blijven hangeq hoewel men de nodige moeite deed het een andere bijzondere bestemming te geven. Na onaangepastebejaarden viel het oog op prostituées,
maar die hield men liever op het 7-andpad,en op buitenlanders, die 'graag dicht
bij elkaar gehuisvestzijn'.
Znlang ds fssfsmming van het plein onzeker was, werd het onderhoud verwaarloosd. De huurverhogng van 6Vo van LW2 (huurharmonisatie), die massaal
werd geweigerd werd het keerpunt in de berusting van bewoners bij hun beroerde woonsituatie, niet alleen op het Anthonieplein maar ook in andere complexen
van de Stichtiqg. Het ene ingrijpende vorbeteringsplan na hot andere, zowel van
Bouw- en IVoningdienst als van bewoners,deed de ronde. Daarin mengde zich ook
de linlaradicale Bond van Huurders en Woningzoekendeq die in meerdere wijken
actief was. Duitemeijor giag het allemaal te ver; hij wilde 'drempelwoningen' die
nog tien jaar meekonden voor de tijdelijko opvang van Heine sociaal zn'akke
gezinnen, die anders in het nachwerblijf terecht zouden komen. Toen de pla"nen
alsmaar duurder werden, sloeg de stemmingom naar nieuwbouw.Van de bewoners
(vijf woonden er langer dan trnintig jaar maar de meesten waren nieuwkomers
van na 1%8) keerde slechtseen kluitje naar de nieuwbouwterug.
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Op het Houtplein was de actie rond de huurverhoging n Lnz (de huren lagen
iets boven de f 10 per wee$ eveneeruihet startsein voor een jarenlange strijd
voor betere woonomstandigheden.Ook bij de omwonende bevolking heerste onwede, wat leidde tot handtekeningenactiesen de oprichting van het actiecomité
Pijlsweerd. Duitemeijer gaf in LnZ de aanzet tot een eigen buurtcomité van
Stichtingsbervoners,dat met klachten lsilam die hij onderschreef (situering van
het toilet, afirezigheid van douches, vochtige en tochtige vertrekken, slechte
keukens,onvoldoendespeelgelegenheid).
De mondigheidstond nog onder geleide,
zij het niet lang meer.
De zaken namen een radicalere \ilending, toen het actiecomité zich ermee
ging bemoeien. Dit comité dichtte na vijftig jaar de kloof tussen de asociale en
de omwonende nette arbeidersbevolking.Toen in Ln4 een Houtpleinbewoonster
bij het klachtenblueau van het comité hvam aankloppen met verhalen over slecht
onderhoud, werd tot een enquête besloten.Een oprichtster van het comité trok
de stoute schoenenaan:
Nou, toen ik daar met die enquête kwam, gng ik eÍ met angst en berrcnnaaÍ toe. Ik ben hier
in de wijk grootgebracht en je kreeg met de paplepel ingegoten: dat zijn slechte mensen, daar
zitten moordenaars en hoeren. Er glng een wereld voor mij o1rcn. Hct waren cigutijk heel
gewone mensen, g€noon recht door zee. Het was leuk om met ze te werken, hen ook bewust te
maken dat ze onderdrulÍ werden door die Stichting, afhanketijk gemaakt. Alles werd ze uit
handen gpnomen.(initiatiefneemster actiecpmitéPijlsweerd,rranaf1978opbouwwcrkstcr Stichting
Buurtwerk PijlsweeÍd)

Toen verbetering uitbleef omdat verbouwing te duur \ilas en onderhoud werd
verwaarloosd,schrevenbewonersin mei 1975dreigend aan B. en W.:
Wij willen dat het badhuis weggaat en dat wij een eigen does krijgen. Tnlang als dat niet gebeurt betalen wij geen huur meer. Wij wachten een week op uw bericht anders gaan al de
bewonersrranhet Houtplein tot actieorrcr.Dan beginnenwe eersthet badhuiste slopen.

De actieterminologie had zich meester gemaakt van het Houtplein. De daad bij
het woord voegend kraakten bewonershet badhuis, dat door ziekte van de badjuflrouw wasgesloten,en namenhet in eigenbeheer.
Er was niet veel aandrarg meer nodig om de gemeentein september L975
tot nieuwbouw over te halen, bestemd voor de oude bewoners,maar met een 'gewijzigde stedebouwkundige opzet' om het isolement te doorbreken. Dezn nieuwbouw vond n L977-L980plaats in een tweede saneringsstroomvan 318 woningen,
die behalve het Houtplein ook de Bokkenbuurt en Ondiep )(III betrof. Met verbeteringsplannen, modelwoningen,inspraakavondenen enquêteswaren bewonersvan
Ondiep XIII, het wijkcomité en de Bond van Huurders en Woningzoekendenvanaf
1970 jarenlang êên het lijntje gehouden. Hun eisen maakten de plan"en bijna
even duur als nieuwboulv. Tenslotte werd ook voor Ondiep )flII besloten tot sloop
gysningen werden
en de bouw van 156 woningen. Meer dan 1100andere
in de jaren Ln3-Lg8lin Ondiep ingrijpend verbeterd.D
In een nota Aanwijzing Stadsvemiamingsgebieden
$n5 en Lg76) waren de
gebieden van de tweede saneringsstroomgekozen op basis van criteria als de
hvaliteit ynn wqning en woonomgeving, het voorzieningenniveauen de sociale
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degradatie van de wijk. Dit beleid had veel invloed op de verbetering van 76fi)
oude woningwetwoningenvan gemeente (3900) en woningcorporaties (3700), maar
nauwelijks op de grote meerderheid van de 40.000oude particuliers qfeningen.
Een werkgroep nieuwbouw van het actiecomité Pijlsweerd bemoeide zich intensief met de plannen. Harde en ludieke acties volgden elkaar in snel tempo op,
zoals over het betalen van krothuren en het tempo van uitplaatsing. Kamers van
wethouders werden bezet, acties in de raadszaal en voor het stadhuis gehouden,
straten opengebroken, zwartboeken volgeschrevenen hele arbeiderstoneelstukken
opgevoerd.B'Bouwen voor de huidige bewoners'was het motto. De inspraak verliep volgens de raadsvoordracht (3L-L0-Lym moeizaam, omdat de wijkcomités
zich frontaal tegenover de gemeenteopstelden op punten als plannin& het bouIn overleg (met excursies,Eêwen in één bouwstroom en de aannemerskevz,e.a
quette en proefwoning) werden woningtlpe en woningindelingvastgesteld.
Vergeleken met de rest van Utrecht was de bevolking van het Houtplein
tnij jong en \ilaren er veel grote gezinnen. Maar het actiecomité Pijlsweerd kon
zijn eis voor meer grote
weinig kracht bijzetten, toen uit een enquête
van medio Ll76 bleek, dat vooral ui1 angst voor de nieuwe hoge huren slechts 19
gezinnen wilden terugkeren (ondanks huursubsidie en huurgewenningsbijdrage:
voor het meest voorkomende woningtlpe wasi de huur in 1980 f, 396, mèt huursubsidie f zf;L). Naar Ondiep )(Itr \dlden slechts 28 van de ITT gezinnen terug.6
Naar de 65 nieuwe woningen op de plaats van het Houtplein, nu smgedoopt
tot Timmerstraat, verhuisden wederom slechts weinig oud-bewoners. Op het terrein van de naastgelegenbatterijenfabriek Herberhold - \r'aarvande aankoop werd
versneld door brandstichting en acties van de buurt - verrezen nog eens %
woningen, een compleet nieuw buurthuis in 1984, en een klein wijkparkje. Daarmee werd na ruim zestrgjaar nog een sprankje gerealiseerdvan de oorspronkelijke ontwerp-uitbreidingsplannen van Berlage en Holsboer uit Lg?n, die indertijd
een groenvosl2isning opperden op de plaats waar het Houtplein verrees.

Van ziek tot gedepriveerd
h Lns krn'am er na vijfttg jaar een einde aan de Utrechtse Stichting Volkswoningen. Niet dool elsnigheid of kritiek van binnenuit maar door dÍuk van buitenaf verdween dit lan$tlopende heropvoedingsproject ten langen leste van het
toneel. De voor de hand liggende conclusie dat men in Utrecht achterliep bij
landelijke ontwikkeliagen, is echter te snel getrokken. Een vergelijking tussen dit
hoofdstuk en het voorgaande leert dat men in Utrecht getrouw de beleidsombuigingen op het minisfelis van rÍ$rycn'Mvolgde. Snel wist men zich aan te passen
aan de (steeds) wisselende terminologie van het departenent. Zo doortrok de
probleemfiguratie van het gedepriveerde gefu reeds in 19(í6-1!)68de voorstellen
van de werkgroep en fusiecommissie voor de reorganisatie van de Utrechtse
onmaatschappelijkheidsbestrijdt"g.
Tot aan de firsieperikelen met de Stichting Raad was de Stichting Volkswoningen op bestuurlijk-politiek niveau nooit voorwerp van kritiek, behalve in het
Rapport Houlplein (1954). Die aanval had echter tot een vlucht naar voren geleid:
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een uitbouw en professionaliseringvan de heropvoedingsarbeid.De Stichting bleef
tot L962 het ffoètekind van hdA-wethouder H. Ploeg jr., die als voorzitter een
lsilart eeuw haar beschermheer was. Wethouders die hem opvolgden lieten het
Stichtingsbeleid grotendeels over aan Duitemeijer, die - waaÍ zijn voorgaoggt
Linscholen een man van de praktijk was geweest - àch ontpopte als een krachtige, eigenzinnige beleidsfiguur. Toch bleef hij voeling houden met het veldwerk
"o "1o-*ntact met gezinnen was niet beperkt tot het pastorale gespryk btj ll|
aankomst. Bewoners vïoegen regelmatig bij hem belet en zelÍ zocht hij hen thuis
op bï jubilea of als zn rn het ziekenhuis lagen. Ook bij keryt- en paasfeestenen
*iarttijaen van de voetbalclub van bewoners, waanan hij (ere)voorzitter sras,
gaf hij acte de présence.
biooeo de Stichting Volkswoningen durfde niemand aan Duitemeijers autoriteit als beleidsmaker tè tornen, maar daarbuiten groeide in de jaren zestig de
weerstand tegen de argumenten die hij ter verdedig'g van de Stichting aanvoeÍde. Hij zou met zijn opvattingen van lieverlee meer uit de pas lopen. De kern
daaryan wortelde in de probleemfigrratie van het sociaal zieke gean: onmaatschappelijkheid als een besmettelijke ziekte, die moest worden gecureerd in als
aetónnuis voorgesteldeheropvosdingscomplexen.De samenlevinghad volgenshem
het volste recht àch te beschermen tegen woon-onmaatschappelijkegezinnen.
Maar tenslotte zag hrj, in het kielzog van eerdere critici van de probleemfiguratie van het ontoelaatbare genn, de verschijnselen van \poon-onmaatschappelijk'apakke
heid als slmptomen die venvezen naar diepsl liggende oorzaken, met de
persoonlijtnèiassttuctuur'% van gezinsleden als voornaamste factor - een stelling
die hij, lóek op psychiatrisch gebied niet onderbouwde. Gezinnen liepen volgcns
hem om die reden ook achter bij de proletarische achterhoede:bij de meestekon
slechts via gewoontevorming in een verpleegtehuis een leefbaar niveau worden
bereikt. Hen benaderen vanuit de probleemfigrratie van het maatschappelijk ongeanvond hij te hoog gegrepen.
aangepaste
iot nét einde toè verdedigde Duitemeijer kunstmatige concentraties bï
gebrek aan een betere oplossing. Hij probeerde tevergeefsde complexen binnen
ie loodsen in nieuwe ons-projecten in aóterstandswijken Van de recente ontwikkelingen in het welzijnswerk was hij goed op de hoogte, getuige zijn lijvige
Encyctopedíevon socíalearbeid $nq. Daarin stelde hij:
hoe zeer men mag aarzelen(...), vast staat dat het beleid van hct ministerie sinds J190 aan'
stuurde op de definitieraeopheffingvan dezespecialewijken.
Niet ontkend kan worden dat dit past in de gedachten or/er opbouwwerlc 7.oals het ook
zcker is dat de tolerantie der samcnleving tegenorcr in sociaal opzicht anders functionerende
mensen gÍoter is gworden, cn cr/€necnsdat het in de laatste jarcn oP gaag gekomcn PÍoccs
rranechte democratiseringook dezeprobleemgczinnenniet meeÍ geheelonberoerd laat.-'

Of. dezn'totaal andere visie'beter was, zou de tijd leren, zo hield Duitemeijer
àjn lezers in een herdruk !ft Lgn voor. 7;ulÍ was hij niet zo hoopvol gestemd
omdat dezn'in sociaal opzicht anders functionerende' gezinnenvoor het opbouween 'vergeten groep vormen, met alle gevolgen
en sociaal-cultureel
van dien.'8
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Het heropvoedingsbedrijf
van de StichtingVolkswoningen
De uitbouw van de Stichting Vsll6sv/sningenin de jaren zestig tot een organisatie
met tientallen hulpverleners bleef niet onopgemerkt bij de ongeveer 180 gezinnen
van de drie heropvoedings6pmplexen,een bevolking van nrim duizend zielen.
In dit hoofdstuk schets ik de hulpverleningspraktijk van de Stichting Volkswoningen van 1957 tot 1975: de periode Duitemeijer. Ik baseer me op archiefmateriaat maaÍ ook op interviews met voormalige bewoners en met hulpverleners
(maatschappelijkwerk(st)ers, gezinsverzorgsters,
peuter- en jeugdleid(st)ers). De
Stichting Raad betrek ik hierbij in de maÍge.

Vezoeken tot begeleldlng en de opname van gezlnnen
Verzoeken tot opname van gezinnen ontving de Stichting van de gemeente (Sociale Zaken, cG&cD, Bouw- sn Wsningdienst,Huisvestingsbureau,B. en W.); zij
hvamen uit de justitiële sfeer (kinderrechter, Raad voor de kinderbescherming,
kinderpolitie, gezinsvoogden,reclasseringsinstellingen),de medische hoek (ziekenhui"eo), en van de kant van armenzorglmaatschappelijkwerk (Leger des Heils,
Hervormde diaconie, Vincentius, zusters Augustinessen,het woonwagenwerk eÍrz.ovoort); sporadischverzochtengezinnenzelf om plaatsing.
Op papier vielen enerzijds te lichte en anderzijds te Anare, criminele, ildmaatschappelijke gezinnen die een te groot infectiegevaar vormden, buiten de
doelgroep van de Stichting; zo ook zngena rnde anders-maatschappelijken(woonwagengezinnen),en onwillige en ongeneselijkegezinnen.Maar in feite hn'amen
deze laatste veelvuldig bij de Stichting terecht. De overgrote meerderheid van de
bewonerstlpeerde Duitemeijer als blijver.
Volgens Duitemeijer functioneerde de Stichting bij de gratie van de woningnood. Weliswaar was de opname van gezinnen wijwillig maar zii lieten zich
slechts noodgedwongenplaatsen. l{uisvsstingsproblemenbleven het belangrijtate
drukmiddel. Negen van de tien gezinnen\rrarenvolgenshem nog altijd ontoelaatbare of woon-probleemgezinnen.Zij waren door een natuurlijk selectieprocesin
krotten terechtgekomen en hadden de aansluiting met de overige samenleving,
zelfs met de zogenaamde proletarische achterhoede, gemist. Gezinnen zwierven
van het ene naar het andere ouderlijk huis:
In de X-straat woonden zij gedurende de ee6te tijd van hun huwelijk, inwoning bij zijn moedet. Ai hielden het er niet lang uit, nerhuisden naar haar moeder, die nogal onguÍc individuen
orcr de vloer toeliet, hetgeen leidde tot teilgkeeÍ naar zijn moeder, waarna haar moederhuis
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wccr een bcurt krccg zij woonden toen al met 6 kindcrcn op een kamertje waar qp dc plaats
waar zich gcnrconlijk Íarnen bwindcn, platcn karton waren aangcbrachtt In deze gezcllige om'
geving kwam Hr. L in rrcóand mct opname.onderzoek Het gezin woont inmiddels bijna 10 jaar
op het Houtplein. (gezinsdossiengegcvensorrcr het gezin D. veÍstÍ€lÍ door de qPname-rapPorteur,januari lnql

Eerste stap in de opna-eprocedure \f,as het inrnrllen van een rnagenlijst door de
aanwagende instellin& waarmee vervolgens een gesprek werd gevoerd. Daarna
bezocht de opna-e-rapportetu de gezinnen znlf..Et werden inlichtingen ingewonnen bij instellingen zoals de Sociale Raa{ politie, justitie, Gewestelijk Arbeidsbureau, Dienst voor Sociale ?akery Volkskredietbank en maatschappelijk-werkinstellingeq soms aangewld met informatie van particulieren, zoals familie, werkgevers, leveranciers en schoolhoofden. Niet alleen de levensgeschiedenisvan het
kandidaat-echtpaar werd gereconstrueerd maaÍ ook die van hun ouders. Terwijl
Linschoten zich beperkte tot het inspecteren van de woonsituatie van gezinneq
peilde men onder Duitemeijer sptematisch uit welk nest kandidaten stamden. De
vergaarde informatie bleef gezinnen achtervolgen als rÊ bii de Stichting lan'amen
te wonen:
Vader komt uit een net hrijlgezin. Zjn moeder, kwezeltype,behandelde hem als het onderko'
in zich bergend, depressief of in
mertje dat hij ook is: geÍing rrentand, weinig gOeds/lcuraads
gezin.
Haar moeder, een gestooÍde
vrij
braaf
uit
een
komt
opgaand.
Mocder
zelfbewondering
vrouq onmaatschappclijk, trouwde tocn N. er al was, met een regelmatig werkende en dronke'
lap zijnde man, die niet N.rs vader was. Het gezinslanenspeelde zich af in een stall (gezinsdos'
sier: besprcking met maatschappclijkwcrkster mcj. R orcr gezin C., t8-12-tn0)

Het aantal opnamerppporten steeg tot 34 in 1960, toen er een aparte rapporteur
in dienst trad. In de periode L957-L968werden gemiddeld ruim twi{ig opnamerapporten per jaarrgemaakt van soms twintig getlpte velletjes lang." Ieder jaar
weigerden wel enkele gezinnen, \ilaaÍvan reeds rapporten \ilaren gemaakt, de aangeboden huisvesting.lJaarlijks werden ongeveerelf gezinnenopgenomen.
Qezinnel onderwierpen zich slechts aan de proceduro, * het water hen aan
de lippen stond aldus de opn"-e-rapporteur:
Vaak zaten mensen in een stress-situatie, dat ze al gauw ja zeiden. Ja, je at met ze te pÍaten'
wiendelijlq en dan ga je eigenlijk dc Íotste dingen opschrijrcn hè, zo ran die rrcnt is drie keer
in de week bezopen. Ik hcb nooit de pcst aan die mensen gehad. AIs ik in die wieg gelegen
had, dan was ik geenmoer beter genorden, nietwaar. (opname-rapporteut,1960-tïT2)

Volgens bewonerswerd er ook de nodige komedie gespeeld:
Toen hoorde ik van iemand, ja jullic bt zrt er etr we konden cÍ nog meeÍ, tocn zei zc, meid,
dan moet le zegen dat je rran jc man afgaat, dat het huwelijk nict goed gaat, dan krijg je bii
ons ccn huissie. Nou ja, dat hcb ik tocn gedaan.Wc woondcn bij mijn mocdcr in cn wc slielrcn
mct tien man op ecn zolder. Ik had ecn kind cn verurachttedc twecdc. Jc had gcen eigen ka'
mer, je had niets, want ik moest bij de jongens over bed staPPcn om in mijn bed te komen.
Tndoenóe.Ik wou qp me cigc', hct ging nict gged hè. (bcwoonstcr Houtplcin ,lg6f,-l@

Vergeleken met de periode Linschoten was de procedtre aanzienlijk verzwaard.
Voordat de opnanerapporten werden besproken in teamvergaderingen,vond nog
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een verplichte kennismaking plaats met de psychiater van de cc&cD. Bovendien
werden sinds L957 ouders getest, toen de psycholoog van de Gc&cD bij de
Stichting werd betrokken. De procedure werd afgerond met een pastoraal gesprek
met de directeur:
Ik lcwam bij die Duitcmeije\ rc$ ie: jc mot het hier beschouwenals een ziekcnhuis, dat we je
gezond maken. Hd zci zo,de mensendie hier komen wonen bcschouwenwe als zieke mensenen
die kweken wij wccr op \rooÍ de maatschappij. Ik denk, rral hardstitke dood kcrcl, als ik maar
ecn huis hcb. (bewonerHoutplcin,l960-t976)

Bewoners moesten niet alleen een huurcontract maar ook een bereidverklaring
tekenen, die hen verplichtte 'alle door de Stichting noodzakelijk geachte hulp op
het gebied van huishouding en geàn alsmede op het maatschappelijk terrein te
aanvaardent:
Je was helemaal rechtcloos. Ik was nou niet zo best geletterd cn dan tekende je maar omdat je
de helft toch niet begreep. Maar jc tckende natuur$k dat de sociaal werkster toegang had tot
Je huis. En je tekende dan ook dat je geld, je kindeóijslag alles, dat hun daar orrcr konden
beslissen. (als kind en rrolnrassencbewoncr van rcsp. HoutpleinlLijnweg/Kcrkurcg/Houtpleiry'
Balkstraat, tot 1978)

Dezn koppeling van huisvesti'g aan sociale begeleiding impliceerde, dat een gecureerd gefu diende te vertrekken. In 19(í0 won de Stichting haar eerste ontruimingsproces tegen een gezin dat geen sociale bemoeienis meer nodig had maar
niet wilde verhuizen.
Pas na genoemde formaliteiten kon men zijn intrek nemen in een volledig
opgeknapfe u/sning. Daarbij kwam, dat ieder nieuw gefu ter algehele observatie
een geifuriformeerde'zuster' kreeg toegewezen.Veelal werd een gezinsverzorgster
voor het eerst in een gefu geloodst als hulp bij het naaien van overgordijnen.
Als het ijs was gebroken, accepteerdenveel gezinnen (lijdelijk) de gedwongen
hulpverlening. 5emrnigenbleven zich halsstarrigverzetten:
Die dochter rran mij, die kon hct huis krijgcn. Mocst ze eeÍst bij dc GG&GD d,r eigen laten
testen. Ja, moest je als een klein kind met blokkies qpelcn... Kuam die gezinwerzorgster bij
mijn dochter, ik zei altijd Donald Duck tegen haat. 7*i ik ga nou maaÍ zitten, je krijgt een
sigaret en een kopje thee en dan wa1ryeÍ je enrit. Werd ik later tenrggerocpen, was eÍ zo'n
hoofdrrr,ouwvan die wijven. 7*i zezu stuurt de wcrkster x/€9. Ik zci: als mijn dochtcr rcttig is
doe ik de boel. Dan heb ik maling aan jullie. (bcnoonster Cartesiuswegcn Anthonicplein, 1946tn6)

Vanaf L962 begon de toestroom van gegadigdente stagneren. In het jaarverslag
van L964 weet Duitemeij er dezs daling aan het onvoldoende functioneren van de
Stichting Raad als toevoerkanaat aan de langzaamverminderendewsningnood, de
afgenomen druk van kinderbeschermingsinstantiesop gezinnen, en de groei en
veranderende opvattingen van het maatschappelijk werk (wees voor discriminatie
sn stigmatisering). Ook de sociale begeleiding ging steeds stroever lopen, aldus
Duitemeijer in L966:
Ik zie dc toekomst van de stichting mct niet geÍinge zoÍg tegemoct. Daaóij komt nog het fcit
'onmaatschalrlrclijkhcid'
rooral in dc laatstc 5, 6 jaar zo'n andeÍ guicht getÍcgen heeft.
dat de
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Ik zeg nieu een ander hraher. Ik weet namelijk niet of dit andere gezicht een gerolg is van
cen inncrlijke verandering. Ik kan alleen maaÍ \raststellendat dcze gezinnen zich tegenwoordig
rrcel moeilijker laten begeleiden dan nog rroor enkele jaren. Nu is de wczenlijke basis van deze
begeleiding de rrcrhotrwcnsrelatie tussen gezin en stichting(spersoneel). Maar deze heeft een
groeiproces nodig. En de bodem die dit grociproces mcde mogclijk maakte was dat deze gezrn'
nen in materieel opzicht in hoge mate zich afhankelijk van onze instelling wisten, hetwelk zelf
weer tot gevolg had een z.eketegezeggelijkheid.Tnlanghet rrcrtrotrwener nog niet was, kon
zolang op deze'nood'basis met de gezinnen gewerkt worden. En ons ontbrcekt nó, (o.a. als
gcrolg rran de wehraart, de rarbetering van de sociale rroorzieningenen vooral nan de ongedifferentieerde wijze waaroÍp dezc gehanteerd worden, de rrele mogelijkheden op het terrein van
het kopcn op afbetaling alsmede de geringe straffen op economischeovertredingen, de roortdu'nood'basis,
die altijd als sprinplank diende om
rende orrcrqranning van de aóeidsmarkt) deze
te komen tot de èchterrertrouwensbasis.
Ik had het ook anders kunnen z.egeni het wordt stecds gemakkelijker om onmaatschappelijk te
lerrcn zonder in aanraking te komen met armoede, met de lnlitie, de kindeóeschermingsinstan'
ties, de straf roor ecpnomischedelictcn etc.
Bovendien komen zij door de televisie in tegenstelling tot \rÍoeger rrcel meer in aanÍaking met
de orrcrige samenlerring,waarin betamelijkheid, aangepastgedrag Eezagetc. immers ook lang
geenvaruelfsprekendezaken meer zijn.3

De Stichting liet de afivachtende houding dre zn sinds de oprichting van de
Stichting Raad had aangenomen,varen en begon zelf weer gezinnenop te sporen.
De woningnooddreef hen naar haar huizen.
Ondanks de bestuurlijke verstrengeling van de Stichting Volkswoningen met
de Stichti'g $aad en de langdurige fusiebesprekingenschoven ze elkaar nauwelijks geÀ"ien toe. Maatschappelijk werk(st)ers van de Stichting Raad vonden
uit de tijd:
heropvoedingscomplexen
Er bestond nogal wat naijver tusscn de Stichting Volkswoningen en de Stichting Raad. Bd de
Stichting Volkswoningen werd je bij vooóaat gestigmatiseerd.Veel gezinnen klopten daar puur
aan om een huis. Wij ronden die tactiek niet zo best. Die gezinnenvan ons voelden zich dui'
delijk rcrherren boven die rran de Stichting Vo[<sqoningen,want dic hadden het orrcr't asoci'
alenpleintje. (maatschappelijkwerkster Stichting Raad, t962'1967)

Bij de Stichting Raad was in 1966 het Katholiek Instituut voor Maatschappelijk
wèrk (KrM) de belangrijkste aanrnagendeinstelling. Vooral uit katholieke kiog,
een groep die zich in Utrecht in een achterstandssituatiebevond werd clientèle
betrokken. Veel aanvïagenhramen ook van de Hervormde Stichting voor Kerkelijke Sociale Arbeid, de Gc&cD en de Raad voor de kinderbescherming.Te zamen
droegen dez.emeer dan de helft van de 51 in 1966 begeleide gezinnen aan; de
overigewerden aangemelddoor 19 andereiaslsllingen.
Welk beeld schetsenmaatschappelijkwerkers van de Stichting Raad van hun
gezinnen en in hoeverre verschilt dit van de Stichting Volkswoningen?Volgens
lemmigen ging het om residugezinnenvan instellingen,(multi-)probleemgezinnen
\ilaaraan aj geaen hun caneloadvan L2-L5gezinnen meer tijd konden besteden
dan anderen:
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Het warcn zmzk sociale gczinnen, zoals dat tocn hectte, gczinnen die door zoveel instanties
waren uitgespuud omdat ze er niets mee konden. Hct was tnrrend van zo'n gczin dat alles mis
was, de huurclijksrelatie, opvoeding van de kinderen, de man werkloos, drankproblemen, doorlopend schulden; het warcn hele slordige gezinnen, allemaal kneusjes waar de maatschappij last
rranhad. (maatschappelijkwerkster Stichting Raad, 1962-1964_

Andere werkers en gezinsverzorgstersstelden dat gezinnen meestal wel door hun
buurt werden geaccepteerden weinig daarvanverschilden:
De gezinnen die bij ons tnmmen die woonden in dezelfde rothuizen als hun burcn met vlooien
en weet ik wat - en stinken hoor, want stinken kon het -, maar die hadden toc\Ellig nog een
bijzondcr verrrclende schuldeiscr of ccn kind dat gapte, en daardoor slocgen inecns alle stoppen
door. (maatschappclijkwerkstcr Stichting Raad, l%7-tnD

fluisysstingsproblemen (woon-onmaatschappelijlheid) lijken een minder grote rol
te spelen bij gezinnen van de Stichting Raad dan bij die van de Stichti'g Volkswoningen. Vooral financiële, opvoedings- en relatieproblemen lagen ten grondslag
aan verzoeken tot begeleidi"g. Bij deze Stichting stond het criterium voorop, dat
gezinnen hun situatie als problematisch moesten ervaren, en niet hun buren of
'de maatschappij':
Wanneer heeft iemand een pncbleem in zijn maatschappelijkfunctionercn? Dat kan zijn omdat
hij zelf niet is uitgenrst met de mogelijkheden om aan de eisen van de maatschappijte voldoen.
En zelfs dan hoeft het geen probleem te zijn, als hij et zelf geen probleem van maakt, het kan
ook zijn dat de buren er een probleem rran maken; dat is dan hun zorg. Et werd wel eens gebeld rran zeg h'an u niet eens naar het gczin daar gaan, die maken zo'n Íotzooi in de straat.
Sorry, dan moeten ze zelf.maar komen, wij zijn er niet om \roor de buren de mensen netjes in
het gareelte laten lopen. (maatschappelijkwerlaterStichtingRaad,1967-lnD

Toch bleven werkers van de Stichting Raad niet rustig afirachten tot een gefu
om hulp hram aankloppen. Volgens het outreachingcaseworkmocht op mensen
worden afgestapt om hen een duwtje in de rug te geven. De pressie van de
Stichting Volkswoningen op haar gezinnen $'as echter groter dan die van de
Stichting Raad. Toch stonden ook veel gezinnen van de Stichting Raad onder
druk niet minder dan 3f,%ohad:mLgffikinderenin internatenof inrichtingen.

Maatschappelifk werk
Het hart van de heropvoedingsarbeid van de Stichting Volkswoningen was het
maatschappelijk werk. Dit was gericht op het hele gezin en bestreek alle mogeIijke opvosdingsterreinen, zoals - om een indruk te geven - problemen in de gezinsverhoudingen, installatie en onderhoud van de woning, hygiënische hvesties,
wijetijdsbesteding arbeidsbemiddeling bij werkloosheid, contacten met politie en
justitie, tehuisplaatsing en ondertoezichtstellingvan kinde1e11,het zoeken van
passende scholen, vragen van opvoedi"g en voeding budgettering schuldsanering
en voorschotverlening.
Het opleidingsniveau van de ongeveer ?3 krachten die vanaf 1950 bij de
Stichting Volkswoningen een maatschappelijk-werk-positiebekleeddeq lag lager
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dan dat van de Stichting Raad waar wijwel alle maatschappelijk werk(st)ers een
Voortgezette Opleiding hadden of volgden. Bij de Stichting Volkswoningen had
niemand een V.O.: slechtsvijf hadden de schoolvoor MaatschappelijkWerk/Sociale Academie gevolgd zes de school voor Middelbare Sociale Arbeid te Haarlem
(onder wie drie voormalige gezinsverzorgsters).Sommige wouwen k*'amen uit de
verpleging en van een paar is de opleiding mij niet bekend. Geen van de vijf
opzichterVmaatschappelijk werkers had bij hun aanstelling een maatschappelijkwerk-opleiding. Alleen het hoofd van het gezinsmaatschappelijkwerk $nL-Lns)
was hoog gekwalificeerd: socioloog maar met weinig kennis van het maatschappelijk werk.
Opmerkelijk gering is hun verloop: 10 van de B personen \paren negen jaar
of la4ger in dienst. Dat gold voor drie opzichterVmaatschappelijkwerkers van de
verschillende complexen, de beide maatschappelijkwerksters van het Houtplein en
een van de Framboosstraat en Ondiep )Ctr. Van de staf waren dat de onderdirecteur, methodiekleidster en opnamerapporteur. Het centrale kader van de Stichting
was begin jaren znventtgenigszinsvergrijsd.
De maatschappelijk werker gold als de belangrijkste speler van het 1sam,de
middenvoor die de aanval leidde en goals moest maken. Duitemeijer dichtte zichzelf.als directeur een vaderrol toc:
Dc taak van de maatschappelijk werker is dic nan de paidagoogos,die het kind - want deze
'homensen zijn merendcels grote kinderen -poogt èp tc vocden, probeert te leiden naar die
gerc' maatschappij. (...) Maatschappelijk werk tcn dienste ran dezc grote kindcren (die als àtle
kinderen je bij tijd en wijle het bloed onder de nagels urcgbalen) doorloopt telkens wcer het
hele scala van opvoedingsmiddclcn,van troosten, sen doe$e voor hct blocdcn omdocn (=echt
'prik'
geuen,naar de dolÍer sturen (=pqychiater en psyuit de knoei helpen), bemoedigen, een
choloog), een gocd woordje voor zc doen (bij allerlei instanties) cnz tot een fiksc uitbrander
ge\ren,ze (tijdelijk) hun gang laten gaan, (evenecnstijdelijk) niet mccr naar hen omkijkcn enz
toe. (...) De maatschappclijk wcrkcr rrcrnrlt hier de moederrol, de directeur de vaderrol. lVat
'moeder'
'rrader'
zeker niet inhoudt, dat
hier een toegevendemoeder zou zijn en
altijd de boe'nade/
man is, maar wel, dat bij cen uitbrandcr of zclfs ccn nog straffcrc maatrcgcl
hct ge'mocder'
daan heeft, zodat de rrcrhouding met
niet helemaal rrcrstoord wordt. (jaarverslag 1958,

É-at)
Volgens een opgave van LVl4, toen de Stichting op haar einde liep, lagen de gezinsproblemen vooral op financieel vlak (70Vo),verder opvoeding (67Vo), verzorgogr*p"cten (SLVo),man-wouw relatie (42Vo),werk QTVI) en huisvesting (8Vo).
Bij de Stichting Raad lagen volgens een inventarisatie uit 1Í)66 de problemen bij
driehrart van de 51 begeleide gezinnen op het financiële en relationele vlak:
tussen man en vrouw en ouders en kinderen (opvosdingsproblemenen affectievo
verwaarlozing). Dergelijke problemen kwamen tweemaal zo frequent voor als
slechte lslpening van het htr, tekortkomingen in de huishoudvoeriag en de
uiterlijke en materiële verzorging van gezinsleden. Relatieproblemen lijken dus
meer kenmerkend voor het cliëntenbestandvan de Stichting Raad dan de Hassieke synptomen van woon-onmaatschappelijkheid.Bij niet minder dan 82Vovan deze
groep van 51 gezinnen werden (tame$k vaag) psychische gebreken bij een of
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meerdere gezinsledendoor een deskundigevastgesteldof door de maatschappelijk
werk(st)er vermoedl verstandelijkegebrekenwerden vastgesteldbij 75Vo.
Bij de Stichting Volkswoningen was de taakverdeling trssen maatschappelijk
werkers zn geregel4 dat Írannen (de rnoegere opzichters) vooral belast werden
met het woningonderhoud de huruinning en de financiële kant van de begeleiding
(schuldaflossing)rtemijl de hoofdverantwoordelijkheid voor de sociale begeleiding
toeviel aan wouwen, die tevens de (dagelijkse) leiding over de gezinsassistentes
hadden.
De contacten met gezinnen waÍen frequent en werden nauwkeurig gereglstreerd om de omznt van het bedrijf van de Stichting te bepalen. De toestroom
van personeel had tot gevolg; dat er wijwel met ieder gefu contact bestond.
Waren er in L957 nog 50 gezinnen lvaannee de Stichting geen enkele bemoeienis
had, het jaar daarop was dit aantal gedaald tot ?n.In 1965hadden de zes maatschappelijk werk(st)ers van de Kerhreg en Framboosstraat niet minder dan 804ó
contacten, in het ene complex vooral op kantoor, in het andere blj gezinnen
thuis. Het maatschappelijk werk had voor twee derde alleen contact met huismoeders, terwijl dat met huisvaders of ouders gezamenlijk veel minder was, en met
de jeugd zelfsminimsal.
Ook al moest men begeleiding aanvaarden, er waren gezinnen waar het
maatschappelijk werk niet of nauwelijks binnenkwam, of slechts nadat het wantrouwen was overwonneq zoalsbij eenjong gezinnetje:
Nou in het begin, jonge, jonge, jc kon cr niet binnenkomen. Naderhand zsi z.ezje mocst eens
weten hoc bang ik voor je was. Als ik ie zag komcn, dan gng ik gauw dc tuin in, want dan
dacht ik, dan zie je niet d8t ik thuis bcn. Maar dic hadden ccn stuh begslciding nodig hè. Als
we d'r nu tegenkomen, is zc laaicnd cnthousiast. (maatschappclijk wcrtster Houtplein, 1958-

rns)
Gezinnen wilden voor elkaar niet weten dat onder begeleidingstonden:
Hct was ook wcl cens tcgcnover clkaan ik heb met die lui nics tc makcn, ik kan hct zelf. Dat
waÍen soms gezinnen die je vottedig begclcidde. Dan gingen zc zogcnaamdnaar hct badhuis toc,
watm wateÍ halen met twee emmcÍq maar dan kwamcn zc wcl orcntjes naaÍ our toc. Om hct
tegpnoveÍ de andcrcn maar nict tc latcn wetcn. (maatschappclijkwerkstcr Houtplein, 1958-195)

Er waren ook gezinnen waar het maatschappelijk werk gemakkelijk in en uit liep,
niet alleen op het Houtplein maar ook elders:
Dat was cigpnlijk hccl gsb want dc mecstc mcnsen vencttcn zich erg hè, tcgen de Stichting
'hé,
Volksunningen. Maar ats je daar in die wijk was,
kom es effe binnen'. Ik heb wel meegemaalÍ dat ik mrn fiets eÍgens neer:zette en rrcnolgens lwijt was en dan zciden ze oh, die
hecft Blondc Micn mecgenomcq want dic wil dat je effe bij d'Í lengF komt. (maatschappclijk
werkster Ondiep )ilIU Anthoniqilein, lltrs-lní)

Bewoners die geen contact hadden met het maatschappelijk wer( stelden al dat
gepraat getijk met nietsdoen:
Als ik geen melkboeÍ was g€qreesthatk nooit geweten. lvíaar omdat je onder dc mensen komt,
ga jc dcnkcn: hicr klopt icts nct. Zit daar dic maatscbappclijt wcrketcr, aa 2 ltL uur zit zc
daar nog Ik zeg'U heb nog niks gedaan.' 7*gt z,c: bat is ooh niet de bedocting lVij moctcn
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ze lcrcn hoe dc kinderen boodschappcn kcnne' halen en hoc zc mct geld om kenncr gaan.' Ik
zci: 'Nou, gwi. zn maar cen bectje pocn in d'r handen, dan kcnnc' ze bcter mct gcld omgaan
als jullic hoor.' (bewoncr FramboosstÍaat,\ramf 1934)

Sommige bewoners zijn positief over het maatschappelijk werh zoals een gescheiden man die huishoudelijke en financiële adviezenkreeg van een maatschappelijk werkster die gezinsverzorgsterwas geweest:
Ik heb cr goeie ervaring mee gehad. Ik heb wet 'ns in de moeilijkheden gezete\ dus kijl heb
zij mij d'r leuk uitgewerk. Als je dan goed in de moeilijkheden zit en zij helpen je daarbij, op
'n gegcven moment ga je automatisch toch wecr terug. Jc bouwt 'n band oP' want zij heb vnoe'
ger in de eh, huiwerzorgin1gezeten Dus ikzat hiermet dic jongen, zatrk in m'n echtscheiding je vdst niet hoc jc je was moest doen, noem maar op. Nou, daar hielp ze je bij weet je
wel, zoreel graden, dat is bonte was, dat is wittc was. Zo he't zc me hect wat gelecrd, om
zelfstandig wcer vcrder te kunncn. Ik heb cr nog @ntact mec, mct haar. (als tind cn rolqnsscnebcwoner Houtplein cn Ondicp XItr' ranaf 1960)

De maatschappelijk werkster nam de spilpositie in de heropvosdingsarfeid in. Bij
haar hnram alle informatie sanen en ook zelf leverde zij materiaal om een oordeel te vellen over de stand van zaken in het genezingsproces.Belangrijk waren
de gezinswaarderingsstateq dre zn twee keer per jaar intrulde. Op een zevenpunteen lnralificatie gertraagdvan:
schaalwerd volgenszo'n formulier uit L96'y'1. het onderhouden van dc woning
2. het schoonhoudenvan de woning inclusief meubilair
het schoonhoudenvan dc omgeving(tuin cn dergelijke)
rrcnorging kleding cn linnengocd
verzorging maaltijden
3. vcrzorgingbabys cn peuteÍs
verzorging orerigc kindercn
4. uiterlijke rrcrzorgingman
idemvrouw
idem kinderen
5. aóeidvandeman
idem kindercn
6. bestedingrranhet inkomen
7, rclatie man-vrouw
8. opvoedingvan de kinderen
9. band ouders-kindercn
10. medewerkingmetm.w.
a. alcoholgcbnrikvan (namen)
b. criminaliteitvan (namen)
c. orerigwangedragvan (namcn)
d. huuóetaling

In periodieke gezinsrapporten werd (half)jaarlijks gedetailleerd ingegaan op deze
punten. Vergeleken met een beoordelingsstaatuit 1958 was er weinig veranderd
ondanks een poging van de psycholoog daartoe. Dern had aan de hand van maar
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liefst 301 uiterlijk waarneembare verschijnselen,die door praktijhverkers in hun
eigen bewoordingen \ryarengesteld het O.Q. (onmaatschappelijkheidsquotiënt)van
een gezin willen vaststellen. Onder het kopje ouders-kinderen moesten de volgende zaken worden beoordeeld:
a. Vinden alles goed
b. Houden kinderen zoet met tocstoppenvan snocp c.d.
c. Gaan tegen kinderen tekeer
d. Slaan erVof schoppen
e. Sturen kinderen gauwde stÍaat op
f. Komen niet onder de indruk nan klachten orrcr de kindercn
g. Tonen geenbelangptellingvoor schoohrcrderingen
h. Tonen gecn belangstellingroor verdere opleiding
i. Hebben rooral belangptellingrroorverdiensten, die kinderen inbrengen

Praktijlarerkers liepen bepaald niet warm voor deze beoordelingssleutelen slechts
'lr6Vo
van de verschijnselenbestond onder 28 Utrechtse deskunditen aanzien van
gen volledige conseru;usover hun betekenis als indicatie van onmaatschappelijkheid. De psycholoog zag met lede ogen zijn wereldprimeur, zoals hij deze gezinsbescbrijving noemde, stranden.
Een in L962 gestart onderzoek van het researchteamvan de Stichting Raad
naar het 'gezinsfunctioneren' van dertig gezinnen, gebaseerd op periodieke
(voortgangs)rapporten en geihspireerd op een Amerikaanse schaafa liep eveneens
doo4 omdat het ministerie n L967 geen belangstelling meer had voor dergelijk
onderzoek en de subsidiekraandichtdraaide. De 180 rapporten, die uitsluitsel hadden moeten geven over de effectiviteit van de geboden hulpverlening verdwenen
n Ly72 ergens in het postverkeer tussen het ministerie en een drietal externe
beoordelaars.
Hoewel er aatt"ienlijke kennis over gezinnen werd vergaard, bleven er tot
spijt van Duitemeijer lacunes:
Wij weten b.v. niet hoe zij, als niemand van onze medewerkers er bij is, onderling met elkander rrcrkercn. O.i. zal dit belangrijke gegevenom hen beter te leren kennen vooÍ ons altijd een
geheim blijven. (aarrrcrslag L967,14)

Gezinsverzorging
Dank zij gezinsverzorgsterskreeg men in menig gefu evenwel vaste voet. 7Áj
werden bestempeld als de 'ogen en oren, handen en voeten' van de maatschappelijk werkster, als de 'voorposten en stoottroepen' van de Stichting. Volgens een
instructie uit 1957was hun taak:
a. het ondervangen\ran de tekorten der huisrrcuw op huishoudelijk tcrrein;
b. het berrcrderenrrande hlgiëne;
c. hct opvoeden tot ccnrrcrantwoordc budgettering
d. het toezicht qr het schoolbezoekvande kinderen;
e. het aandachtschenkenaan dewijetijdsbesteding
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f. het stimuleren nan de verantwoordelijkheid rran de moeder rnor dc in sub b Vm c genoemde
tsken;
g. het aandacht getcn aan dc houding van de man als cchtgcnoot, huisvadcr en hoofd van het
guin;
h. het letten op de verhoudingen tussen de gezinsledenonderling (vader-moeder,ouders-kindercn, kindercn ondcrling) en op die tussengezinen buurt.

Om hen te onderscheidenvan gewone gezinsverzorgstersnoemde Duitemeijer hen
gezinsassistentes.Hun hulp was geen doel op zicb, maar middel in de reihtegratiearbeid. Naast het assisteren van huiswouwen hadden zE een observerende,
instruerende en stimulerende ro1.
g6mmige gezinsassistenteszagenhun werkterrein zo breed als in de instructie stond aangegeven (geen van de geihterviewden kon zich der.e herinneren,
maar de hrintessens eryan was bekend). Anderen bemoeiden zich alleen met het
huishouden; zij l<n'amenhuiswouwen helpen met de was, naaien, schoonmaken,
enzovoort. Het gevaar bestond dan dat ze werden gedegradeerdtot werksters en
gingen sloven:
Ik wou mijn geld waaÍd zijn dat ik rrcrdiende, rrond ilg ik moest werken. Er werd best ccns
misbnrik rran gemaalÍ hoor. Dan rci ik zullcn ws enen samcn dc was docn. Dat zc dan ntstig
ccn pooejc wegblccf of mct de buunrrcuw ging praten. Dic mcnscn denkcn niec ik zal qpn
hel1rcn,want dc zustcÍ komt helpcn, ben je mall Dic zeidcn rusti& de wcrkstcr komt wcer, ja
hoort Ats jrj urcg was, waren zc ook klaar hoor, dan gingen zc nict mccr verdcr met wcrken.
(gezinsassistentcHoutplein, 1962-lW

'zusters' als werksters die de huis\trouwen
Bewoners schetsten een beeld van de
het werk en de veranttvoordelijkheid uit handennamen:
Er waren een hoop gezinnen met ontzettend vecl kinderen, en er kcamen hoc langer hoe meer
zusteÍs bij. Overal waar je kenk zagje moeders voor het Íaam een sigaretje rcken cn de zustcÍ
was het wcrk aan hct docn. @ewoonstcrHoutplein,l94T'ln6)

Dat hun hulp in semmige gezinnen geboden s'Íls, zagen bewoners wel in, maar
dan moesten gezinsassistentesvrouwen ook daadwerkelijk leren zelf hun huishouden te runnen. Dat was ook de bedoeling: ze mochten hun taken niet overnemen
- zoals een 'normale' gezinsverznrgsterdie inviel voor een zieke moeder - maar
moestenhen stimuleren:
Jc mocst ze eigenlijk qpvoedcn tot zclfstandigc mcnscn. Hct was nict de bedocling dat ik voor
ecn mocder de was ging doen of dc kindcrcn in bad decd, je mocst lercn dat dc menscn het
zclf gingen inzien, dat hct belangrijk was. Jc mocst mocdcrs stimulcren elkc dag vcÍs te koken
cn spullcn gpcd af tc wasscn, cn lckkcr dc kindcrcn naar hct badhuis te sturcn. Gezinsassis'
tentc Houtplein, 1956-19Óf)

Omdat wijwel geen gezinsassistenteeen gespecialiseerdevervolgopleidiog had gcnoten, waar de nadruk meer op praten dan doen werd gelegd was de juiste instelling bij velen niet goed ontwikkeld.
Sommige maatschappelijk werksters zagen.gezinsassistentesals huishoudelijke krachten en hielden angstvallig het verschil in stand met hun eigen taak.
Vooral op het Houtplein werd hun bijna alle verantwoordelijlfieid ontnomen, een
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dokter mocht nog niet door hen worden gebeld. Andere maatschappelijk werksters
lieten meer taakvermengng toe en rltgen de assistentesals verlengstuk van zichznlÍ..
moesten varen tussen de Scylla van het bedisselenen de
Gezittsassistentes
ChaÍibdis van het betuttelen, tussen sloven en praten. Adviezen dienden zij voorzichtig te omHeden om niet meteen het gat van de deur te worden gewezeu Hun
speelruimts hing af van de bereidwilligheid van gezinnen. Bij menigeen laran men
alleen op visite:
Er urarcn gezinnen bij waar je nooit iets doen mocht. Dan wisten ze: ze komt om half elf, en
dan gng er een natte dweil door dc kamer. En dan zeiden zq vind je het niet mooi? Dan was
het zeil nat, dan leek het nct of het glom natuurlijk" Je rook wel dat het niet schoon was.
(gezinsassistenteHoutplein, L962-1967)

Ook al werden sommige assistenteswiendelijk ontvangeq de meeste gezinnen
bleven achterdochtig omdat men hen associeerdemet de Raad voor de kinderbescherming: hulp werd slechts getolereerd in de hoop uithuisgeplaatste kinderen
thuis te krijgen. Gezinnen konden afivijzend ja agressief reageren, en vooral
mannen verdroegen hun aanwe?igheidnauwelijks. Die hadden, als ze eenmaal een
huis hadden gekregen,hun eigen tactiek om van de assistentete worden verlost:
Ik krecg zo'n jonge snuitcr over dc vlocr, dc eerste dc bcste wcck zei ze at mag ik je loonzakkie zien. Ik zei, wat goórcrdommc, ik ben zovccl jaar gctrouud, -ljn wijf heeft hct nog
nooit gezien, dan zal ik 'm zo jou gerren.Toen zei ik tegen mijn vrouw: het is zo afgclopen
hoor, moct je opletten als ze maandagwecr komt. Kuram ze, ging eeÍst tw€e sigarctten roken,
koffic drinken. Ik zci: je mag bij mc blijrcn als ik je vanmiddag cffe mag naaien. Zc is nooit
meeÍ geweest.(bewoner Houtplein, vanaf 1%0)

De hulp werd al met al niet met open armen ontvangen:
Ik was voor hen een pottckijkstcr, omdat zc natuurlijk nooit willcn tocgs\,Ên dat zc toch wcl
ccn bectjc leiding nodig hadden, zckcr noor de buitenwercld hè, daanrcor was je cen inbrcekEter. GczinsassistentcHoutplcin, lgtrlgó4)

Bij plaatsing in gezinnen werd nauwelijks rekening gehouden met de levensbeschouwelijke achtergrond wel keek men of de karaktsls enigszinsharmonieerden,
om te voorkomen dat een 'lief, zacht vrouwtje' een bazige gezinsassistentekreeg
toegewezen(of andersom).
Een geansassistentehad per week contact met zo'n twee à vijf gezinnen,
variërend van dagelijks een halve dag tot een paar uur per week. Op een formatie van om en nóij de vijftien inzetbare krachten onwingen midden jaren zestig
60 à 70 van de 180 gezinnen h,tlp, waarvan twee derde continu. In 1Í)61 kregen
volgens een onderznek van het sociologisch researchteam vooral jonge gezinnen
met drie of meer kindelel assistentie; de meeste 4-8 uur per week.) Naast het
verlenen van hulp bij de huishouding werden de meeste huiswouwen regelnatig
gestimuleerd, maar slechts in de helft van deze 50 onderzochte gezinnen vond instructie plaats of werd geholpen bij de kinderverzorgi4g; bij een achttal gezinnen
hielpen gezinsassistentes
met de budgettering.
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Om het vol te houden werden 'akelige' of 'vieze' gezinnen, waaÍ bijvoorbeeld
poepjes en plasjes van kinderen naast bed lageq afgewisseldmet gezinnen waaÍ
men geze[ig gog naaien of boodschappen doen. Een dagindeling kon er gevarieerd uitzien:
Je had gezinnen waar je van acht tot tienen naar toe moest en gezinnen rran half elf tot
twaalf uur. Als je dan maandagpkwam, dan was het eerste wat je deed de kindertjes in bad
doen, of de moeder stimuleren hen in bad te doen en daarmee te helpen. En dan probeerde je
bij'roorbccld dat zc aan de was ging. Je haalde warm water in het badhuis en maakte wat sop
voor ze. Dan zei je: nou moet je het afmaken. Maar 't kon best zo zijn dat als je de rolgende
ochtend terugkwam, het er nog zo stond. Het is net hoe hun muts stond hoor. En dan gng je
later naar een andcr gezin en die dulddcn niet dat je iets decd. Dan moest je zitten cn maar
gewoon een beetje lcutercn, die hadden nooit werk rrcor je. Maar zo zachtjcs aan lsnm het
wel eens roor, dat ik kapotte kleren ag et dan zei ik, als je dat ges,assenhebt, zal ik het
dan eens een keertje naaien? En 's middags moest je wcer naar een ander gezin en die zci
bijrooóeeld: nou zuste& als u dat wilt naaicn of dat wilt doen. Dic hadden dan wat roor je
klaar liggen. (gezinsassistenteHoutplein, 1962-t96í)

Als een huiswouw een dagie geen zin had en haar deur gesloten hiel4 week de
gezinsassistenteuit naar het kantoor om naaiwerk te verrichten. Er werd veel
voor gezinnen genaaid, tot aan dekens toe die waren doorgeknipt omdat ze anders niet in de wasmachinepasten.
Veel gezinsassistenteswerkten kort bij de Stichting (tot hun huwelijk) en
vacatures waren moei$k te vennrlleq zodat zelfs kraamverzorgsterswerden omgeschoold.Sqmmigenvertrokken uit zelfbehoud:
Toen ben ik daar wcggsgaan. Ik zei, nou je weet shaks niet mcer wat nomaal is als jc daar
zo lang zit. (gczinsassistenteHoutpl ein, 1962-1966)

De gezinsassistentemoest in weekstaatjeshaar tijdsbestedingaaqgevenen haar
ervaringen vastleggen in gezinscahiers. In 1961 werd er een rapportagesysteem
ingevoerd, waarin wekelijks afirisselend werd ingegaanop de huishou<li'& de kinderverzorging en opvoedi"g, de financiële situatie, de medisch-hygiënischetoestand en de gezinsban6.gsmmigen rnrlden ijverig dezerapporten en de driemaandelijkse waarderingsstaten in, anderen z:lgen het nut er niet van in omdat ze er
nooit meer iets van vernamen. Wekelijks lnvam men met de methodiekleidster bijeen om de rapportage te veÍzrlrgeÍr. Huiswouwen visten wel naar ds inhsud van
wat daar werd besproken:
7*gt ze,ja ik wou wel eens wetcn wat daar dinsdagmiddagbesproken wordt mct al dat spul bij
elkaar. Ik zcA oh dan zittcn we lekkcr te pÍaten en dan ben ik aan de beurt en dan zcg ik ik

::ïi1ïru:Ë,iïi5::.:ïïïïiii1lÏ;ïll,il.ï1"ïffiï"?3lXJi:
hè, kopje thec zetten? Maar dan rrragcn zc ook nict rrcrder hoor. (gezinsassistcnteHoutplcin,

re62-r96)
Gezinsassistenteshadden met de methodieHeidster, die verpleegster qtas geweest,
een betere verstandhouding dan met somnige geschoolde,theoretisch ingestelde
maatschappelijk werksters uit de betere kringen'. Spanningen tussen de metho179

diekleidster en maatschappelijk werlsters, die een hogere opleiding hadden maar
onder haar gezagstonden, leidden tot het vertrek van de eerste. Gezinsassistentes, die het wile werk moesten opknappen, voelden zich miskend door de uitdijende staf die over hen regeerde.
Gezinsverzorgstersvan de Stichting Raad kwamen, in tegenstelling tot die
van de Stichting Vollawoningen, meestal hele dagen bij gezinnen over de vloer
en hadden een of twee, hooguit drie gezinnen per week; sommigen hadden jarenlang zelfs niet meer dan een gefu. Zij konden ook gemakkelijker lang bij gezinnen verblijven, omdat hun hulp niet werd opgedrongen. Dezn gezinsverzorgsters
maakten dagelijks rapportjes en hadden wekelijks een gesprek met de maatschappelijk werk(st)er, waarin de aandachtspuntenwerden vastgesteld en besproken.
De maatschappelijk werk(st)ers van de Stichting Raad die een- of tweemaal in
de week bij gezinnen op bezoek gingen, hadden iedere week teambesprekingen,
waanfoor gezinsverzorgsterswerden uitgenodig4 ats een van hun gezinnen op de
agenda stond. Dezn gezinsverzorgstersvoelden zich meer dan die van de Stichting Volkswoningenhet verlengstukvan maatschappelijkwerk(st)ers:
Het was nict zo dat je dc baas was \ran dc gczinsrcrzorgptcÍ, wat de aanpak betrcft deed je
het samen. If hednncr mc bijvoorbceld cen ggral, waaÍin ik zci: vtecs jij nou maar erren de
liorc, begrijpcndc mocdcrfiguw, dan moct ik hicr cens cven ocn paar kccr dc bocman zijn. En
dan kon zc aan haar mk alles kwijt ovcr dat rctwijf lV. (maatschappclijt wcrtstcr Stichting
Raad, t967-lnD

rgsters hadden door hun vervolgopDezn merendeels 'gespecialiseerde'
leidi"g gericht op probleemgezinnenmeer oog voor het nut van praten met huismoeders.

Hyglëne en huishouden
Gezinsassistentesbegonnen al 's morgens vroeg met het aanbrengen van regelmaat in huishoudens. In de jaren vijfug had het Houtplein nog een echte klopper, een oudere man die tegen een kleine vergoeding krvam wekken. Een enkele
gezinsassistentedeed dat zelÍz
In het bcgn, tocn hcb ik wcl gehad, dat it 'E moÍgcns om half zarÊn op dc fiets zat om een
man uit bcd tc kloppcn en tc pingslen, dat ie naarz,nwert ging. (gezinsassistcntc,1954-l%2)

Ssmmigegezinnenwerden door hen uit bed gesleept:
Hct was een vresclijk rrcrcraaÍloosd gpdn. Door de tapotte lrcutenruit tcram it naar binnen.
Dan lag hct hctc stcl op bcd cn dc tindcren tusscn zicn lrl cn dan allcmaal trrocp rnn dc patat
om hct bcd hecn, nou dan zr;í ib, zouden jullic nict ecns jc bcd uittomcn. Gczinsassistentc,
19s9-1%s)

Men hield de vinger aan de pols door evenaan te lopen:
Soms gng je tot ncgen uur orcral cven kijhen, of de kindcrcn wel gocd naar school gingen en
of zc wel klaarlcwamencn zo hè. Dat ging altiid mct eh (gcscbrccuw), ecn hoop bbaal...7*
kondcn jc mk wel wcgkijkcn, want als jc zei: hij hecft ccn kapottc brocb daar kun jc toch
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niet zo mcc naaÍ school gaan, dan z.ei zcz it hcb toch gecn andcrc (haÍd). (gezinsassistcntc
Houtplein, t96àl966)

Sommige gezinsassistentesbrachten kinderen met de fiets naar sóool. De assis's
tentes bonjourden z.e ook naar het badhuis. Ochtends en op de woensdagniddag (voor de schoolgaandejeogd) hielp men daar mee. Dank zij hun stimulerende
invloed baadden kinderen, die er gatis gebruik van handdoek en zeep kregen'
driemaal znveelals ouderen.
Jaar in jaar uit bleef men in het badboek aantekenen,wie naar het badhuis
g"g. Op de Kerlareg lag io L957het gemiddeld badhuisgebruik op 18,8 keer per
jaar per bewoner. Het bezoek nam spectaculair toe na een verbouwing in 1959en
verdubbelde in een paar jaar. Het badhuis op het Anthonieplein werd n L9ó/.
gesloten, geàen de hoge e4ploitatiekosten en de veranderde bestemming van het
baby's
ptei". De Framboosstraat had slechts één badkaner, waar gezinsassistentes
in
1yl0
een
badhuis.
nieuwe
werkcentrum
pas
in
het
kreeg
en
baadden"
In twee onderzoeken van het sociologisch researchteam uit 1960 en L962
werd op het Houtplein geen duidelijk verband gevondentussen het badhuisbezoek
en de afroerbaarheid van gezinnen of hun uiterlijke verzorging en hygiëne, wel
met een positieve houdi'g ten opzichte van de Stiótiag. Hoewel het bezoek van
het badhuis aanzienlijk toenam, bezocht ongeveer4fiVo van de bewoners het niet
of nauwelijks. Men kon zich ook thuis, zij het primitiever, wassen:
Ik kon de kindercn toch ook in dc tcil zetteí, eiengtote teil, jongens, en laat maar rollopn'
ja dat was toch gecn punt. lVie had cr wel een douche tocn die jalen, praktisch niemand. Als
je dan hoorde, die zat mct luizcn cn dic, ja prima, ic nl naar hct badhuis gÊan cn jc krecg
dan ook nog eenscen keertje luizcn... (bcwoonster Ujnweg 1950-196)

Voorwaarde voor aangepastwoongedrag was een adequate woning. Pas in de jaren vijftig drong de opvatting door, dat te kleine woningen het maatschappdk
opheffingswerk ondermijnden. Na de laatste bekapping van twee rijtjes huizen in
ti59 waren de woningen van het Houtplein volgens de Stichting eindelijk geschikte woon-leermiddelen. Dat jaar werden ook de kleine ruitjes vervangendoor
gtote ramen en trots wedijverden bewoners met elkaar in de mooiste gordijnen
én ptanten achter de vensters.Bijkomend voordeel was volgens een maatschappelijk werkster dat men beter naar binnen kon kijken. Kort daarop kreeg het
Éouplein een nog normaler aanzien door het aanbrengenvan spelaccom-odatie
en trbttoir. Aan dat laatste lag de overweging ten grondslag; dat leren lvonen
ook het schrobben van puien en stoepjes inhield. Ia t967 werd nogmaals de parkeer- en spelgelegenheidverbeterd met steun van een subsidieregsling uit 1965,
bedoeld om de 'sociale aspecten van de infrastructuur' van heropvoeclingscomplexen te verbeteren.
Ook woningonderhoud maakte deel uit van het opheffingswerk. De Stichting
had hiervoor ds nodige armslag omdat ze eind jaren viifug naast het normale
onderhoud een even grote post voor bijzonder onderhoud op haar begroting
mocht opvoeren, genen de bijzondere woonwijze der bewoners. Deze post werd
vooral gebruikt om bij een verhuizing de woning gondig op te knappen. Bovendien krèeg de Stichting vanaf 1963 een rijksbijdrage ter hoogte van 50Vo van de
onderhoudsnorm zonder dat de gemeentehaar bijdrage verlaagde.
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Op papier was het onderhoud goed geregeld maar binnen waren de huizen vochtig en tochtig en werd men geplaagd door wandluis en vlooien. Bï sommige
gezinnen hadden gezinsassistentes
wsinig te doen, zo netjes was het er, bij andere was het een weselijke troep:
Ik heb een gezin gehad, daar kwam je, dan maakte je een ernmer heet water met groene zeep,
tysol dccd je erin, dan decd je de w.c. deur open en je kunkte het er zo in, met een pot die
kapot was of een halrrc bril. Dan deed ik met een bezem de muren af en de glcnd, dan kon je
binnen. lVant die deur stond vaak open en dan kuam die stank je al tegemoct. Ik zorgde attijd
dat eerst het toilet cn de potten cn pannen schoon waÍen en de kopjes. (gezinsassistcnte,1954-

re62)
Vooral gezinnenmet veel kleine kindslsn hadden moeite met de hygiëne:
Ik ben wel in een gezin gemeestmet vijf kleine kinderen. Er waren zulke wasketels \rol met
luiers, het stonk helcmaal naar dc urine, daar was hct hele huis rran doordrongen, je kon haast
niet hlgiënisch werken in zo'n situatie. Ik geloof dat er misschien rroor de twce jongpte kinderen ecn bedje of een houten kistje was of zo. Die rnouw moest ook helemaal leren om dat huis
te bewonen hè. Als je genrcndbent om alleen maar je kinderen schoon te maken en te zoÍgen
dat zc ccn hapje cten krijgen en verder wcrd er nils gedaan.En je krijgt dan een huis dat dus
ingericht werd en dat moct je onderhouden en schoonmakenen al die dingen meer. Een doek
werd overal voor gebnrilÍ, noor de grcnd, dc kindertoet. Dat was niet zo van daar hangt een
handdock trcor je handen cn voor jc toet ecn schoon washandje, nee hoor. (gezinsassistcnte
Houtplein, 1956-19il)

Somswas er een lichtpuntje bij een zwakbegaafdewouw:
Die hgiëne, hct was rrcchtcn tegen de bierkaai daar hoor. Het hielp niet, want ze begreep het
niet. Maar, en dat was typischrzehad een koelkast gekregenrran die zoons, die warcn allebei
bloemenman, en die koelkast die werd elke week schoongemaakt.Dat was mooi en dat was
nictrw, maar dc rcst \Ërwaarloosdc zs,.IIet was ccn grote bendc, ccn pakhuis. (gczinsassistente,
19s9-1965)

De bovenverdiepingwas meer dan eensverboden terrein voor de gezinsassistente.
Inspectie van slaapkamerskon dan slechts plaatsvinden als de moeder des huizes
weg was of in het ziekenhuis:
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smerig vooral de slaapkame$ met onder andere door-endmr-wile matrasscnl Juist toen zij de
trap afdaalde kwam nader L binnen stappen. Zj moest nu wel uitleggen wat zij deed en begon
hcm heel boos uit tc foetcren ovcr dc smcrige tÍoep. Hij zei zich nooit met huishoude$ke
zaken te bemocien, maar de maatschappelijk werkster rrond hem aet zo rrcrantwoordelijk rroor
de troep ats zijn vtroun' en zpi dc kindeóescherming cóij te halen als er niet heel snel rreóetering tsnm! Vadcr toog al gauw aan hct werk, uit schaamte en angst rnor de kindeóescherming werd beddegocdweggegooiden vernieucd, het huis werd opgeknapt en sindsdien hocft de
maatschapPelijkwerkstcr niet meer te dwingenl Tot haar grote opluchting, want de kindeóeschcrning zou nicts gedaan hebbcn. (gpzinsdossier:gesprek met maatschappcldkwerlater orrcr
een reeks Kerlcweg/Houtplein-gezinnen,30-10-190)
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7-oals de gezinsassistentehaar handen uit de mouwen stak in de strijd tegen de
vennriling zo trachtte de maatschappelijk werkster huisrrrouwentijdens het ritueel van kofEe drinken te overreden:
7* was af en toe te vies om aan te lnkken, ze stonk altijd rrcrschriklcelijk In huis ook, een
vieze troep, ecn bende. En op ecn moÍgen zit ik daar, en \tan het weekend ewoor had ze potten en pannen op tafel staan, daar stond de schimmel op. Ik zei niets, ik schoof het gewoon
aan de kant. En toen zegt ze: ia ik wil het met jou 'ns hebben oveÍ, nou dat weet ik niet
meer hoor. Dat is best joh, latcn we het daar over hebben. En zc vraagl oP een gegevenmoment of ik koffie wil. Ik zegt ia, als je tenminste een schoon kopje rnor me hebt. En ik krijg
een hele smerige beker. Ik zat in die koffie te kijken... en drink hem niet op.
Ondertussen waÍen die kindercn rran alles aan het uitspoken. Die zaten op een geget/enmoment op de kachel en neegden za de schoorsteen leeg dat klettcrdc op de grond, en ik zei
niks. Vervolgens waren ze elln poosje in de keuken bezig en zij ging oP een gegevenmoment
kijken wat ze daar gedaan hadden. Nou, met watct gCgooiden vim uitgestrcoid cn cicrcn kaPot
geslagen. Nou, zegt zc, kom ,ns kijken? Ik zeg dat is een aardige bende... cn zei wnrclgens
niets meeÍ, en dat was ze niet gewend van me. l\Íant ik zei altijd wat, als dc kinderen wat
deden, van dat mag niet of dat kan niet. En venolgens staan die tindercn in de deuropening
staan die daar gewoon te dnrkken, allcbei tegstijk Zjritpegt hct af met zo'n doek cn wcgt dan
met diezelfde handdock over de vloer, kqrakthet ergensneeÍ... en ik zei nog stecdsniets.
Op een gegeven moment stond ik op en gng ik weg. Komt ze later oP kantoor en zegl ze:
wat was dat vanmorgen? Je hebt je koffie niet opgedronken, je hebt helemaal niks gezegd
tcgen de kinderen en je hebt het gesprck niet afgemaakt. Ik zeg: aan het gesprek had ik geen
cnkele behoefte, dat was flauwe kul. En die kindercn, daar heb ik al zo rraak wat van gezegd,
ik zeg d'r niets meer van, je bekijkt het maar. En zo hocf je me nooit meer koffie aan te
bieden, want dan drink ik 'm zekeÍ niet op. Ik ga niet uit wile kopjes drinken, dus dan weet
je dat. Maar wij waÍen rrcrplicht om bij de gezinnen langp te gaan en dat wist ze. 7* zegÍ als
jij niet meer komt, dan ga ik naar Duitemeijer. Ik zeg nou, dat doe je dan maar.
Enfin, ik ga er toch diezelfde week nog ,n kecr naar toe en ik was helemaal PcrPl€tL Tsret
als mijn oog rcikte in dat huis was alles schoon. 7* zegfi wil je koffie? Ik zeg je weet m'n
voorwaarden hè. En ze komt met kopjes, zegt *, het is nog nieuw ook, maar ik heb het wel
gewassen.lk zeg nou dan drinken we koffre. Maar je moet ook nog wat aan de pot doen. Ja,
'm 8an
en hoe moet ik dat dan doen? Ik zeg dan kook je 'm maar ecns flink uit en je schuurt
de buitenkant maaÍ'ns flinlc,en dan gaatdat er allemaaleenbeetjebeteÍ uit zien.
Op een gegeven moment kom ik eÍ weeÍ. Wil je koffie? Ja. En ze blijft zo lang in de keu'
ken, ik denk, wat zou er zijn? Komt zc teflg, ploft op d'r stocl en zegli ik dcnk' ja rredomme, straks wil ze die koffie weer niet. Want koffie, dat was een ritueel eigenlijk hè.7* zeg:
ik heb eerst dat kopje maar 'ns goed schoon geschuurd,want ik denk straks zal ze er wel weer
wat van zeggen.lk zegt daar had je bcst op kunnen rekcnen, misschien had ik niks gezcgd'
maar ik had je koffie niet opgedronken.
Ik heb het ook meegemaakt dat je niet naar de bende moest kijken, maar dan lag er altijd
cen schone thcedoek op tafel. En daar stond cen theelichtjc qp cn daar stondcn schonc kopjes
bij, schone suikerpot, een schoon melkkannetje en een gocie schonc pot. Voor de rest moest je
neÍgens naar kijken. (maatschappclijkwerkster Ondiep XllVAnthonieplein, 1%5'195)

Het afslaan van het aangeboden gastgeschenk(kofEe drinken), dat als krenking
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werd ervaren, gebruikte de maatschappelijk werkster als wapen om een bres in
het bastion van vernriling te schieten.
Bego jaren zeven$g werd een huiswouw die haar huishouden liet verslonznn, nret ge\iloonweg lui genoemd, maar men ging op zoek naar een verklaring
voor haar onrnouwelijk gedrag,somsbij de man:
Moeder rrcrtikt het de huishouding op zich te nemen. Misschien heeft pa nan het begin af aan
te weinig vr,ouwelijks nan haar rcrwacht. (gezinsdocsier:gegorcns over hct gezin L, ?3-ll-

rnD
Indertijd beperkte Tinschoten zijn kritiek tot de vennriling van de qrsning. Maatschappelijk werksters streefden ook een hralitatief betere (kleinburgetlijke)
wooncultuur na. Bij de bewoning hram de sfeer in het vizier ('bewoni''g wij
aardig, maar ongezelligl), brj de klecli'g de goede smaak ('de klecling is smakeloos, maar wij schoon'), en bij de voeding de lnpaliteit ('patat-appetnoesgezin').
Over de smaakvan gczinnenwaÍi men misprijzend:
Die gezinnen hadden een w.c. zonder bÍil. Op een gegsvenmoment zijn de uoningen wat opgeknapt en werd besloten om zc brillen op de w.c. te geven.Tocn Lslam een serieusprobleem aan
dc orde in de teambcsprekin& want één gezin had de bril d'r afgehaald en daar het lnrtret van
opa ingelijst en aan de muur nan de kamer gehangen.Nou, dat was ook wecr niet goed rrclgens
cnkclen. (sociologc rcscarchtcam, t959 -196f1)

Semmige maatschappelijk werksters tilden rrraaÍ aan rotzooi in huis. Anderen,
vooral (nazorg)maatschappelijk werksters die in de tweede helft van de jaren
znstig bij de Stichti4g kn'amen werken, namen het allemaal wat betrekkelijk op:
er waren gezinnen die zich geen raad wisten in een schoon huis en die gewoon
troep om zich heen moesten hebben. En daar \ilas meestal weinig aan te veranderen. Aan stringente norrnen omtrent hygiêne, orde, netheid en regelmaat werd
eind jaren zestig ook in Heinburgerlijke kring minder rirraaÍgetild.
Bij gezinnen van de Stichting Raad speelden hygiënische problemen een
minder grote rol. De problemen konden daar zelfs in hun tegenpool omslaan;van
smerig naar dwangmatigsteriel:
In dat gezin van negen kindercn ben ik eigenlijk geplaatst om naaiwerk te rcrrichten en tevens
die kinderen een bectje op te vangen. Die konden bclemaal niet s1rclen,hadden zc nooit geleerd
rran die ouders. Daar was het zo nctjes, dat die kindercn alleen dc gang mochten bcnutten. Er
mocht geen nommel nin, de kamer was eetr tentoonstelling. Dic kwamen uit school, moesten de
klercn inleneren tot op hun ondeórceh Dat werd 's avonds gewass,en,gedroogd en gestreken
en 's moÍggns wceÍ aan Tocn hcbben urc spcclgocd afgcgorcn mct sintcrklaas, maar dat was na
twec dagen rrcrdwencn,zogenaamdkapot.Tocn heb it ccn tijdje qpullen \ran mij meegcnomcn,
nam ik het 's armnds mec naaÍ huis en 's moÍgens wecr mec. Dic kinderen werden geestelijk
kapot gemaakt.(gesperiatiseerdegczinsrarzorgpterStichting Raa6,l968-lyn)

Arbeld
Toen Duitemeijer in t957 in dienst tra4 had Utrecht 72A werklozen. Gezien de
gespannen arbeidsmarkt leek werHoosheid niet langer het hoofdprobleem bï g"184

zinshoofden van probleemgezinnen. De aandacht verbreedde àch naar hun arbeidslabiliteit. Daaronder viel behalve werkeloosheid en ongeregeld werk ook
veelrnrldig verzuim, frequente werlarisselingen en onaangepast arbeidsgedtag.
Mannen die degelijk werk ontbeerden,vielen dus onder de definitie.
Het researchteamdeed onderzoek naar het arbeidsgedragvan 70 mannen die
bij de Stichting Volkswoningen woonden.6fn ae periode 1950-1!)60was gemiddeld
LSVovan de 70 onmaatschappelijkenwerkeloos tegenover\SVo van de Nederlandse
handarbeiders. Schommelingonin hun werkeloosheidspercent4gevolgden de trend
op de arbeidsmarlrt. Zij waren weliswaar vater, maaÍ iets korter werkeloos. Het
gemiddeld aantal werlanisselingenwas 1,6 keer per man per jaat. Slechts bij een
derde van de mannen was volgens het arbeidsonderzoek gezien hun frequente
werkrrissslingen en werkeloosheidsduur sprate van ernstige arbeidslabiliteit. Aan
die conclusiewilde de Stichting nog tornen:
Drr zaten in de onclusie van dat aóeidsondenoek een paaÍ dingen die minder welgarallig
waren. \4/ant d'r bleek dat ecn dcrdc bèst gped werlÍe, zÍ.& grÁ zelfs. Ja, het stigma was'
nicmand werlÍe gged. En ecn dcrde was dan wat je aóeidslabicl nocmde, en de rtst, nou dat
gng nog wel. Die conclusie, daar heeft men aan getracht te sleutelen, maar daar heb ik me dus
zéér tegenverzet. (sociologe ÍeseaÍchteam,1959-lW

Jongere werknemers wisselden aattzienlijk vaker van baan dan ouderen. Hun carrière besloeggauw twaalf anbachten:
De groep aóeidslabiclcn \reÍtoondc per man naak een gÍotc rrcrscheidenheidvan functies (b.v.
man A: fabrieksaóeider - loopjongen - venter - kersenplukker - bordcnwasser - hulp bij bloemist - constructieschilder - harrcnaóeider - bouwvakter - glazenwasser).7

Slechts een tiental had enig voortgezet dag- of avondonderwijs gevolgd en een
derde had zelfs de lagere school niet voltooid. Het beroepsniveaulag laag: 87Vo
van de mannen sras ongeschoold (waaronder 32 los arbeiders, 10 sjouwers en 5
grondwerkers), 7 \paren geoefend en slechts 2 geschoold (stoffeerder en machinebankbewerker). TVee derde werkte in de metaa! bouw of chemischesector, waar
relatief hoge lonen onaantrekkelijk werk en een onzekere werksituatie compenseerden.
Een parasitaire instelling lan'amweinig voor. Volgens de betrokken psycholoog was er wel verband tussen arbeidslabiliteit en agressiviteit, niet echter met
intelligentie. Er werden geen verbanden gevonden tussen arbeidslabiliteit en verschillende gezinsomstandigheden,wel met het totaal der slmptomen der onmaatschappe$kheid.8
De ?il onderwaagde werkgevers zÀgenweinig verschil tussen onmaatschappelijken en ongeschooldeq omdat ook onder dezn laatsten veel verloop en veralin was. Werkgevers waren niet gewend een begrrp als onmaatschappelijk te
hanteren voor arbeiders die moeilijkheden gaven. Dit woord genoot nauwelijks
bekendheid.
rileliswaar was de overgrote groep mannen in loondienst, maaÍ een derde
had incidenteel voor eigen rekening gewerkt, meestal in lompen en oude metalen.
Wellicht speelt hier de handelsgeestvan ex-\Vijk-C'ers mee. De Stichting plaatste
autoslopers, handelaren in lompeq bloemen en fruit aan de Lijnweg, waar zn de
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minsfe overlast bezorgden omdat dez.eaan de spoorlijn lag. In L966 ontsierde een
zestal 'sjacheraarsin oud ijzer'met hun autovnakken de straat dermate, dat de
Stichting een sloopterrein achter de nabijgelegenfabriek Herberhold organiseerde,
maar klachten van omwonendenmaakten daar in Ln4 een einde aan.
Naar aanleidi"g van het arbeidsonderzoek werd n L967 een stedelijke arbeidsbemiddelingscommissievoor arbeidslabiele mannen uit probleemgezinnenopgericht. Daaraan namen, onder voorzitterschap van Duitemeijer, deel de Stichting
Vokswoningen en Stichting Raad, de Gemeentelijke Sociale Dienst en het Geps commissielfirram moeiwestelijk atU"iarbureau, die ieder gevallen inbrachten.
z.aarnvan de grond en na zes bijeenkomstenboekte men met dezngecoórdineerde
aanpak slechts resultaat bij trneevan de twaalf uitgebreid besprokenmannen.
Het besproken arbeidsonderzoekliet de arbeid van vïouwen buiten beschouwing. Met thuiswerk verdienden verschillendevrouwen zwart bij:
Er waren er bij dic hadden bijstand cn maalfen huisq/erk Mcrrmuw H. die maalÍe gÍoente
schoon, spnriten, wortelen, uien voor de veiling zakken plakken. 7Ài deden het op haar naam
en wij hielpen dan mee. Dan konden ze ons nooit pakken, dan zatie rrcor de gezelligheid mee
te doen. Als ik vijf kisten schoon had gemaa}Í, kreeg ik vijf knaken. Als ie grcente schoon
aan het maken was, dan was het: jij een zakje uien, wortelen, je had de hele week gtocnte,
dat werd er allemaal afgehoudennatuurlijk. (bevrconsterHoutplein,L9&'LW

De Stichting belde naar firma's met het verzoek elders thuiswerkers te zoeken,
omdat 'wouwen d'r werk wel hadden op het plein'.
Door de jaren heen bleef men mannen als arbeidsschuwtyperen. In toenemende mate deden ook psychologischeverklaringen opgeld:
Hlj is een grootprater, die bij tegenslagen in zijn schulp kruipt. HU is geen slecht werker,
maaÍ veÍtoont verschijnselen rran faalangst,waardoor hij gauw opgeeft. Hij is goedgekeurdvoor
een gemeentelijke sociale werkplaats. Hii zegl dat hij een baan wil hebbcn, die f 200,' op
brcngt. Dit kan echter ook angpt om weer te gaan werken veóergen. Op de rrergaderingwordt
afgesploken, dat gqxobeerd zal worden de rrrouw via de ps5rcholoogte motirreren haar man
weer tot werken te brengen. (gezinsdossier:teambespreking 3A-lyn)

ks van de 27 onderwaagde werkgevers gaven toe, geen arbeiders uit bepaalde
woonwijken in dienst te nemen.Dezn discriminatiewerd door bewonersgevoeld:
Als je bij een baas terecht kq/am en je zei dat jc op het Houtptein woonde, dan belden ze toch
die Stichting qp cn dan legden ze jc hele hebben en houen bloot, dus je kcxamal getckend bij
die baas binnen. Ik had wel een huis rran die Stichting maaÍ aan de bak ks/am ik niet meer bij
een baas,want je verlcdcn werd altijd blootgelegd. (bewoner Houtplcin,19ffi'1967)

gsmmigen gaven hun werkgever een schuiladres op en leefden in de voortdurende
angst voor ontdekking van hun echte woonplaats.Velen hadden, toen de Stichting op haar einde liep, te maken met één baas, die hun huisadres wel wist te
vi"áe": 'vadertje Staatt Bijna de helft van het cliëntenbestandvan de Stichting
genoot begn Lg74 een uitkering tenrijl een derde ongeschooldearbeid verrichtte. De sector waarin dezn laatsten traditioneel werkten, ws in Utrecht rond
tg75 sterk ingekrompen in vergelijking met de expansief groeiende tertiaire en
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ln*'artaire sector (diensten en overheid), waaÍin drielnnart van de werkende
Utrechtse bevolking emplooi vond.9

Flnanclële zorgen en begeleidlng
Ook al hadden mannen in de hoogconjunctuur van de jaren zestig meestal werk,
de verdiensten \ilaren niet zo hoog dat er zonder problemen in de geneugten van
de consumptiemaatschappï kon worden gedeeld. Volgens Duitemeijer wees het
gemak waarmee men zich in de schulden begon te steken door op aÍbeteling
'een verkeerd gerichÍrxe-artikelen als radio, t.v. en pick-up aan te schaffen, op
te levenshonger'. De gezinnen die bij de Stichting kwamen, hadden desalniettsmin
gebrek aan alles. In de regel werd de Dienst voor Sociale Taken een renteloos
installatievoorschot gernaagd, omdat de rente die de gemeentelijke Volkskredietbank berekende, een te nnare last vormde. Schenkingenwaren sinds Duitemeijers
komst uit den bozn, omdat gezinnen moesten leren betalen voor hun benodigdheden. De Stichting stelde hiervan lijsten op en samen met de gezinsassistente
werd via bonnen en koopboekjes met korti"g bij grossiers ingekocht. De Stichting hield zo greep op de aanschaffrngen.Een bewoonster:
Juffrouw B. (maatschappelijk wcrkster), die ging mee. Je had niks. Dan kreeg je vier borden,
vier kopjes, vier $az.ea, vicr lc1rcls, vier vorken, vier messen. Ik liep rran Keessie, dus we
waren mct zijn vieren, nou dan had ze er al rrast een rrork en mes bijgedaan. Je mocht niet je
eigen zin doen, want het was het goedkoopste van het goedkooPete. Dan kreeg je nog een
juspan en twee pannen, een pollepel, een opscheplepel,je kreeg precies afgemeten. Koffiepot
had ik al, geqraard nan de Douwe-Egberts-punten nan mijn mocder. (bcwoonster Houtplein,
tgffi-t967)

Gezinnen moesten soÍrs zo hun hele uitzet bijeengaren, en kregen via de Stichting niets dan 'tweedehands zooi voor veel geld'. 7Àj ervoeren dern financiële
afhankelijkheid van de Stichting als drukkend.
Het installatievoorschot loilam meestalbovenop bestaandeschulden. Hiervoor
sloot de Stichting een akkoord met schuldeisers,die met de helft van het bedrag
ineens genoegenmoestennemen. Voor het restant werd sgn lsning afgesloten,die
gezinnen via de Stichting aflosten. Van deze schuldsaneringsregelingmaakten ook
gezinnen gebruik die reeds langere tijd bï de Stichting woonden.
Geregelde schuldaflossing en trouwe huurbetaling golden als bewijs dat een
gefu op de goede weg waÍi. Ook onder Duitemeijer werd huurschuld immers niet
als een louter financieel probleem geàen, maar als symptoom van onmaatschappelijk gedrag. De huurinning bood maatschappelijk werkers (de woegere opzichters)
iedere zaterdagmorgen een onverdachte contactmogelijkheid. De band met het
maatschappelijk werk werd n L957 aangetrokken, toen er een campagne startte
tegen de stijgende huurschuld. In twee jaar tijd werd dezn tot een vijfde teruggebracht; slechts !4 van de 181 gezinnen hadden toen nog een schuld van meer
dan twee weken huur (de huren schommelden in 19(í0 tussen de f 6 à 7,50 per
week). De sterk gedaalde huurschuld bleef zner laag, L,SVovan de jaarhuur, dank
zij de g:eep van maatschappelijk werk op gezinnen en de koopkrachtverbetering
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in de jaren zestig. Pas rond LTID begon men zreh aÍ te w4gen of de huurinning
niet beter aan Bouw- en Woningdienst kon worden overgedragen.Dat zou pas
gebeuren toen de Stichting bijna ter ziele was.
Trouwe huurbetaling was vooÍïyaarde om gezinnen bij de gemeente voor te
dragen voor een ander huis. Om de overgangnaer een duurder huis te versoepelenzptte men op het Houtplein een spaarspteem op:
We hebben het een hele periodc zo gedaanrran: de huur is bij ons tien gulden, ik zeg maaÍ een
bedrag hè, ga nu iederc week vijftien gulden betalen, die vijf gulden zettei w,e op een spaarkaart rroor je. Ga je rarhuizen, dan hcb je een potje om te verhuizen èn je bent gewend om
die vijfticn guldcn te bctalen. Dan zit jc straks nict mct cen huur die vecl mocilijkcr is op te
brengen. (maatschappelijkwerlater Houtplein, 1958-195)

De gasrekening kon toentertijd niet oplopeq omdat de meter met muntjes werkte. Velen gebruikten een oude truc:
Er waren toen gaqtenninkjes, en wij hadden zeil leggen, maar als je bij ons het kleed qrbeurde, dan lag daarondeÍ gecn zeil hoor, daar waren allcmaal rondjes uitgeknipt om gasmuntjestc
maken. Ik heb wel ecns meegemaalÍ dat er meer kartonnetjes in zaten dan muntjcs. Dat was
overal hoor. Eens in de twee maanden werd de gas- en lichtmeter gelicht, en dan kreeg je
altijd zoreel terug maar dan moest je wel zeker weten dat je cr niet teveel kartonnetjes in
had. Er zat namelijk zcven cent orrcrwinst qp die pcnningen, die krecg je dan tcnrg. Die muntjes kocht je in een winkel, kosten zo'n kqrartjc. We kregen hooguit acht of neggn gulden tenrg,
dat was toen veel geld. (beuoonster Houtplein,l9ffi-1967)

Ssmmige mensen lieten overdag lampen branden en stopten er regetnatig muntjes
in, want na twee maanden kregen za geld terug. Dat zn àchznlf. bekochten met
deznspaarpot, ontging hun ten enen male.
De financiële hulpverlening bleef met het maatschappelijkwerk verweven.In
L96Aging een derde van de contacten net gezinnen over materiële zaken, Meoig
gefu had geen enkele financiële reserve. In noodgevallen kon bij de Stichting
worden sangeklopt. Men kreeg alleen maar een voorschot op voorwaarde dat de
kinderbijslag bij de Stichting binnenlnvam.Hoewel men de Stichtiag niet graag de
baas liet spelen over de kinderbijslag maakten vijftig à zestig gezinnen (nVo)
noodgedwongenvan deze regeling gebruik. Gezinnen kregen hun voorschot niet in
geld maar in de vorm van bijvoorbeeld schoenen-of overhemdbonnen,waarrnee
men bij bepaalde z.akenterecht kon. Grote gezinsuitgavenstonden zo onder controle van de Stichting.
Budgetteren was in de jaren znstrg een zaak van maatschappelijk werksters,
maar bij gezinsassistentesvan het eerste uru (L95+L957) zat drt in hun takenpakket. Somsvertrouwdengezinnende zusterszelfshet hele loonzakjetoe:
In het begin gaf ik pcr dag geld rroor hct gezin, wat ze bestcden kondcn, en dan gingen ze
zelf of met jou mcc naar de winkel, en dan moest je dat opschrijran of zij schrcrrcn dat op,
want wij moesten dat natuurlijk rrcrantwoorden,je had dan twec of drie portemonnees in behccr. (gczinsassistente,l9t4 -l%2)

Vooral op het Houtplein bestond een strakke financiële begeleiding. Meerdere
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gezinnen laramen dagelijks bij de maatschappelijk werker op kantoor een afgepast deel van hun weekinkomenhalen:
Je had d,r ook bï, je kon ze er zo iedere moÍgetr uiqlikken, dan liepen ze naar de Stichting
om eÍ een tientjc of vijftien gulden te halen vmr die dag Die konden niet met geld omgaan'
dic kondcn d,r eigen lcvcn nict lciden. Ik bcn wcl ccns naar de bakkcr gewÊcstvoor een ticn'
tje, maar niet naar de Stichting (ben'oonsterHoutplein ,lg6o.1w

De overgang vg1 week- naar maandsalarissenbracht menig gefu in problemen'
omdat ó ,1ítgu""o op langere termijn moesten worden gepland. Zwakbegaafde
wouwon hadden soms al áe grootste mooite met het overzien van de uitgaven
voor een week:
De financiële kant kon mijn moeder niet aan. Alles werd opgeschrcrrcnin ecn schrift, wat dus
iederc dag uitgegevcn werd. En één kcer in dc weck maakte dc gezinsrerzorgster dan de hele
kas op. Dat stond allemaal netjes in potjes totdat dat betaald mocst worden. Dat potjc was
voor als de gas- en lichtman kwam, dat potje was vooÍ de huur cn dat potje roor die... En wat
ze dan orcrhield, dat mocht ze óan die week besteden aan eten en drinken. Mïn vader, die
wildc nog geendubbeltjc schuld bcbben. (als dochtcr bcwoonstcr Anthonieplcin ,l953,'tn6)

Voor de een lvaren schulden onverdraagbaaÍ,voor de ander alleen maar lastig en
budgettgren bood dan een uitrreg. Maar het gros van de bewoners moest daar
niets van \rreten en stelde het gelijk met onder curatele stellen. Vooral mannen
'onverantwoorde bestedingcn'.Als gezinnen hun geld
duldden geen kritiek op hun
zelf beheèrden maar dat niet aankonden,gaf dat strubbelingen:
Z* had een gat in d,r hand, nou zo gÍoot als d,r hand was, altijd tekort en dan had ik netjes
allcs uitgcbalanccerd en qrgeschrevcn, dat voor dic dag cn dat zus cn dat zo, boodschal4rcn
haalde ik zelf. Ik zorgde dan dat ze voldocnde in huis had voor hct weekend. Ik denk daa
ql'
kunnen we de weck net zo,n beetje rond komcn. En dan tffam ik's maandags'was alles
al
ecrst
geld
binncnloam
er
had je niks mccn Dus op de pof maar weer. Ging ik zatcrdagpals
denk
we:
Dan
zeiden
wcl
locdiet.
gaven
zc
die winkcls langp om tc bctalcn. Als *ij het dedcn
clom, als zc zclf komt, nits mccgorcn. Maar zc had altijd weer ccn wcggctje hè. (gszinsassistcntc Anthonic,plcin/Ondicp XItr' 1957'1970)

Op papier kon het allemaal kloppen, maar zonder reserve was het nauwelijks op
te bre4gen:
Nou ja, dan probccrdc je hct gocdkoopste tc halcn cn de ggedkoopstc dingen ql tc zockcn.
Soms gebeurdê hct wel dat ïkzei, nou gaan we Eamcnnaar de knridcnier, cn gtotcÍe inkopen
ja
dcden we ook samen. Maar cr waren er ook dic dat Pcr sê nict wildcn. Eo dan zeiden c|€,
jurk
keer
Eén
gekocht
hè.
ecn
u
hceft
dat gcld was vooÍ de slagcr cn dc knridenier bcdocld cn
gooide mevÍouw D. d,r portemoilrcê door het huis: en je hocft hicr niet meer tc komen... Dus
ik gng maandagmorgcngcilmn naaÍ ecn andcr gpdtr. ZÀetze me's middags lopcn op het Plcin'
1;1epzezzuster waafirm bent u vanochtend nict bij mij gekomcn, ik had de koffrc klaar. Dat
wa6ze alweervergeten. (gezinsassistenteAnthonieplein/Ondicp líJ[Irlgs7'Ln0)

Om aan geld te komen verdweensornspaÍi verwoÍven huisraad:
Het is ook gebeurd dat je dingen in huis aanschafteen dan tilram jc maandagpen dan hadden
nodig voor drant, of dan kochtcn ze ik wect
ze het wecr verkocht, want dan hadden zc 91116
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niet hoe'rcel lootjes rran de loteÍij van de buurtvereniFng en dan was er gecn eten of drinken
of waren eÍ geen kolen. Of dan was al het linnengoed verkocht en dan sliepen ze weer onder
de orcrgordijnen. (gezinsassistentc,19í.-1962)

Onderling werd er nog steeds frequent geleend: een kopje melk hier, wat suiker
en een gaspenninkje daar. Hulpverlening in natura verwaterde, naarmate maatschappetjk-werkinslsllingen professioneliseerden.Toch kregen gezinnen nog wel
het nodige van het l-eger des Heils, gezinsassistentesof van particulieren. Het
conciërge-echtpaar van het Houtplein trad - evenalsLinschoten indertijd - op als
distributeur van tweedehan6rllsding:
Wij kregen natuurlijk ontzettend rrcel kleding nan andere mensen. Zo hadden wij een arts in
Den Haag ntten, daar kregen wij kleding nan. Nou, dan Fng m'n vrcuw dat allemaal uitzoeken,
die kendc al die kinderen rran die gczinnen, die kende al dic maten, dus die zegt dat is ped
voor die en dat rroor die. Dan was het 's aronds donker en dan gng ik hct brengen. En dan
zei ik. je weet het, mondje dicht, niemand hoeft het te s'eten hè, dat je dat van mij hebt.
(conciërge Houtplcin, 1965-tn 5)

Destijds had Linschoten materiële hulpverlening als een doel op zich beschouwd.
In de periode Duitemeijer werd dezn hulp eerder geaen als basis om tot een vertrouwensrelatie te koneq nodig om de onmaatschappelijke instelling (die aan
financiële problemen ten grondslag kon liggen) te kunnen bewerken. De invoering
van de Algemene Bijstandswet in 1965 sloeg echter dezn basis onder de Stichting
weg. Door het recht op bijstand werden maatschappelijke zorg (financiële bijstand van overheidswege) en maatschappelijk werk (immateriële diensfysdsnin&
in princrpe van particuliere zijde) relatief ontkoppeld. Duitemeijer weesde een
versterking van de parasitaire levensinstslling, omdat een ongedifferentieerde
toepassing van sociale voorzieningen 'het laat regenen over bozen en goeden'
fiaarverslagtg&,9).
In Utrecht bracht de invoering van de Bijstandswet de opheffing met zich
mee van de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke hrg en de omvorming
van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken tot Gemeentelijke Sociale
Dienst.lo Pas toen verdwenen wijwi[ige gezinsbezoekers(armbezoekérs), er !varen nog zn'n /70 actief, van het toneel. Omdat financiële bijstand overheidszaak
werd, werd de Sociale Raad (Armenraad) als samenwerkingsorgaanvan instellingen van weldadigheid overbodig (de Stichting Volkswoningen had zich in 1959 op
deze lijst van inslsllingen laten plaatsen). Daarvoor in de plaats krvam de noa.
In de nieuwe orgnnimlorische op7Êtwerd de Stichting Volkswoningen meer
en meer een weemde eend in de bijt. De koppeling van huisvesting aan gedwongen sociale begeleiding en aan materiële hulpverlening ging in tegen de gangbare
inzigfolen van het maatschappelijk wer\ waarvan de Stióting Raad een representant was. Deze hanteerde bemiddeling bij financiële problemen als entree bï
de helft van de 51door haar in 1966begeleidegezinnen:

'
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7* zagen mc hoofdzakclijk als iemand waar iets te halen was in goral van nood. Als ze brjroorbeeld schulden hadden namen wij contact op met de schuldeise$ en vroeg je aan de Volkskredietbank om alle schulden over te nemen. (...) Sommige gezinnenprobeerden je zo lang mogelijk te houden, want hct was \Dor hun makkelijker mct het oog op schuldcn, je kon nog eens

wat voor ze doen. Maar cr waren cr ook wel die je licfst zo gauw mogclijk kwijt wilden. Dic
trokken dat op d,r fatsoen, die ronden nooit dat zij asociaalwaÍen, dat waren dic mensen rran
het Houtplein. (maatschappelijkwerkster Stichting Raa6, t96LlW

In L966 zat twee derde van de Stichting-Raad-gezinnen in financiële moeilijkheden. Men legde de schuld hiervan buiten nchzelÍ.
Dikwijls hadden ze het gevoel dat ze uitgestoten wanen en niet wisten waanom,dan schoven ze
de schuld op andercn. Het waren over het algemeengezinnen die hun eigen problemen niet zo
kenden, die wel wisten dat ze in de puree zaten maaÍ dat niet zor.e.eraan hen zelf weten maar
aan de buitenwereld, de Sociale Dienst die geen uitkering wilde garcn, de Volkskredietbank die
geen uitstel van betaling garf,werkgevers die ten onrechte iemand ontsloegen. (maatschappelijk
werkster Stichting Raad,1962-lW

Maatschappelijk werksters van de Stichting Raad ontwaarden evenwel achter
schulden dieper liggende problemeq die naar voren konden komen als de financiële druk van de ketel was:
Schulden hebben een psychischckant, geld is zo ps;rchischals de pcst. Hetzelfde geldt rroor het
huis. Neem nou mensen die schoonmaakdwanghcbben. Jc huis is jc derde huid, je hebt je huid'
je kleren en je huis. Net zo goed als dat je huiduitslag kan hebben, kan je huisuitslaghebben.
(maatschappelijk werkster Stichting Raad, 1967-lnD

Er zaten gezinnen tussen die zich als 'gediplomeerde cliënten' gedroegen. Een
machtiging op de giro van een gezin voor de aflossing van een lening van de
Volkskredietbank werd bijvoorbeeld ontdoken door een andere rekening te openen. Bij andere cliënten was budgetteren volgens maatschappelijk werksters van
de Stichting Raad te hoog gegrepen,een'onmogelijkeopgave'.

Huwelijksverhoud ingen
'debiele wouw en zn'akke man' siert het
Een huwelijksfoto met het onderschrift
fotoalbum dat een gezinsassistentevan haaÍ gezinnen heeft aangelegd.Daarin ook
een foto van een vader met zijn kind voor de huisdeur, waarachter moeder meekijkt, met de tekse 'haar man tvaaÍ alle ellende door is gekomen (psychopaat)':
Ja, ik moet maar aan de hand van dit album pmten. Deze rrrouw, die z.olief was. Die man, die
eigenlijk zo ontzettend gestoord was. Heel gestoord, vre,selijk, hij gooide bijvooóeeld als ie
lcwaadwas een mes naaÍ d'r cn al dat soort dingen. Zi$ was keurig netjes in d'r huishouden,
maar het was zo'n labicle vrouur, hij orcrhecrste haar zo vrcsclijk, ze had niet zorrcelveÍstand.
En dat met dat dochtertje, dat deed ie maar stiekum boven. Ik ben nog mee geweest naar de
rechtbank" (gczinsassistente'1959-1%5)

Voor rrlver bekend \ilas er in enkele gezinnen sprake van incest. Met uitzondering van dez.e gezinsassistentelieten geihterviewden echter weinig los over de
seksueleverhoudirg tussengezinsleden.
5smmige maatschappelijk werksters hadden rn'n vertrouwensbandmet gefunen dat hun hulp bij echtelijke ruzies werd ingeroepen:
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Dan beldc ze op en zci ze: het is wecr zo\rcÍ en dan hoefde ik rrerder nooit icts te \Eagen,
hadden ze z.o,ndavercnde ruzie... Dan ging ik daar langp en werd er een half uur of drie kc/artier gescholden tcgcn clkaar en ik maar kijken en niks zeggen,En dan zei ik op een gpga/en
momenfi hé, mag ik ook nog een keer wat zegge . Keken ze me sonrs aan met een gezicht nan:
hé, die nt et ook nog. En dan hadden we een heel goed gespÍek en het eind rran het liedje
was altijd, C., ga jij cs effe een balckie maken... Als ik later in de auto stapte stonden z.eme
na te zwaaien en dan zei C. zachtjes: tot de rolgende keer. En daar kon je met zcs, acht weken op rekenen. En zo had ik een x aantal van die gezinnen. Het had altijd te maken..., die
vrouwen wilden niks van die ctiminalitcit weten. (maatschappelijkwerkster Ondiep )glVAnthonieplein, 1%5-1975)

Aan de hand van weinige overgeblevengezinsdossiersvan rond 19/0 kan worden
nagegaan, hoe praktijhn'erkers van de Stichting tegen volwassenenaankeken. In
tegenstelling tot de weekrapporten van Linschoten, waarin fricties tÈssen gefunen frequent werden opgetekend maken deze dossiers sporadisch gewag van betrekkingen tussen gezinnen. Aantekeningen daaromtrent variëren van 'wil bij de
buurt horen, maar staat er buiten' tot 'veel contact met wijkbewoners'.Alle aandacht concentreert zich op de gezinnen en gezinsleden, van wie de karaftterstructuur psychologischwordt geduid. Hier doemt een wereld van verschil op met
Linschotens situatieschetsjes.Los van concrete voorvallen worden persoonsbeelden geschetst:
Vader is rcrstandelijk licht begaafd, zijn prcstaties variëren ran nrak tot stom; een debicle,
onzekere, paniekerige man, gestooÍd lijkend, stug/afwercnd in het contact, oergczond en knap
van uiterlijk
Moeder is een helleveegl Haar schevemond en tranend, wazig zicht biedend rechteroog (zelfde
kant als scheefheidrran de mond) rreroorzakeneen soort schuwheid cn duiden op degeneratie.
Zj gebnrikt de pil. (gezinsdossiendoor maatschappclijk werkster gegeveninformatie over het
gezinIC, S-l-lnD

De verdubbsting van allede?gss taalgebruik met psychologisch/psychiatrischejargon treedt in dezn persoonsbeelden naar voren: vaders zijn afwisselend 'oligofreen, infantiel en hysterisch' of 'snotneus, wijbuiter, showbink'; moeders 'debiele psychopaat,hlpernerveuze wouv/ of 'zuurpruinerig, gewoonvolkswouwtje'.
Het gedrag van ouders tegenover kinderen wordt, (zo moge$k) via hun karakter, verklaard als de uitkomst van hun problematische relatie met de vorige
generatie. Tussen de generaties wordt een psychologischeketen van vooral affectieve vennraarloanggespannen:
Moeders rrcrhouding tot haar moeder is zeer ambilralenfi in de oorlog liet dezc haar nader in de
steelg wat mevroun' L haar nooit heeft vergeven.Ai had een sterkc nadeóinding. Al met al is
(dit woord rood getlpt;
moeder Lveel tckort gckomcn, zij is dan ook een cnormc afthzctcrl
gezinsdossier:bespreking met maatschappelijkwerkster orrcr o.a.het gezin G.,l8-t2-ln0)

In-ish in de generationele beihvloedi"g leverde ook de grondslag voor subtielere
intenenties. 7n k\ilam in een teambesprekinghet geval ter tafel van een woul4r,
die opviel door sloomheid. De herkomst daarvan was onbekend, omdat bij haar
komst niet de gebruike$ke procedure van psychologischonderzoek en anamnese
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was gevolgd. Na contact met haar moeder, die negatief op haar dochter bleek te
reageren,werd geconcludeerd:
dat bij MermouwT. een eis, die door een vïorrw (moederfrguur) gcstcld wordt, eerder negatiorc
uitwerking zal hebben, dan wannet dezeeis door een man gesteld zou worden. (gezinsdossicr
tcambespreking, 11-1-1Í13)

Daarom moest een mannelijk maatschappelijkwerker zich met de'eisende dingen'
belasten. De rolveldsling die tot op zekere hoogte bij het opzichtersechtpaar
Linschoten bestond, keert op een psychologischegrondslag terug tussen maatschappelijk werkers van verschillendesekse.
De verhouding tussen de echtelieden wordt vooral getypeerd in termen van
'als een fijn slavinnetje' voor
dominantie en onderschikking: zo vloog een wouw
'als
een hondje achter haar aan'. Het gezonde
haar mflnr of liep een man
machtsevenwichtmoest worden hersteld:
Aan hct minderwaardigbeidsgcrocl van de man tcgenorcr dczc overhccrscnde vnouw zal wel
aandacht moeten worden besteed. 7)i nl tot het inzicht gebracht moeten worden hem veel meer
te stimuleren. (gezinsdossier:gespÍck met maatschappelijk werkster over het gezin L., 30-10'

tn0)
Omstreeks Ln} was niet tangor concreet gedrag aanleiditg voor onregelnatige
ingrepen ("ouls bij Linschoten), maar is de karalter- of relatiestructuur het
object geworden van continue fsilylssíling. Niet het beslechten van ruzies maar
'wankele affectbasis' staat centraal. Het conhet stutten en verbeteren van een
crete (wan)gedrag verdwijnt niet volledig uit het zlcht, maar wordt psychiatrisch
overgecodeerd:
Verder heeft zij enige tdd geledenwel heet rrcel belangstellingrrcor dc postbode gehad. Dit was
niet de enige man, die haar in grote matc boeidc: er wat?n eÍ mecÍ. Ook dit wordt gezien als
een manic, enwel een nlmfomanie. (gczinsdossier:teambespÍekingorcrgezin N.,26'10'tyn)

Als men zich overgeeft aan speculaties over seksueel wangedrag, worden oude
informatielijnen zoals burengerucht aangeboord:
Moeder is gestoord, een mannengek ?nït 7p zijn. Men bcweert dat Ai naakt achter het raam
gestaanheeft. (gezinsdossier enkele ."n1"ksningen orcr gezinV., norcmber 1%8)

Zorg voor, beschermlng en opvoedlng van klnderen
In L963lag het gemiddeld kindertal in de complexen Kerkrreg en FramboossEaat
op 4,2; bï 45 voltooide gezinnen op 7,7. Duitemeijer weet dit hoge aantal ondel
'gebrek
rneer aan de '?Êet primitieve verhoudirg tussen man en vrouv/ en het
aan veranhiloordelijkheidsgevoel en zelfbeheersingl.ln L967 gaf de psycholoog in
een notitie aan de directeur van de GG&GDuiting aan een bezorgCheid die woeger leefde in eugenetischekriag:
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Ik ben altijd een bectje benaucd rrmr de mogelijkheid dat de kinderproductie nan mak-maatschappclijke gezinnen gpter is dan nan de orerige, hetgccn op dc lange duur een daling rran
het beschavingqpotentieelvan onze cultuur zal (kunnen) oplerrcren.

Toen de pil was uitgevondeq werd het gebruik en'an gestimule"ld. gsmmige
maatschappelijk wertsters brachten dezn dagelijks bij zwakbegaafde wou\ilen
langs, omdat zn bang waren dat zn ze anders zouden vergeten in te nemen.
Abortus kwam yeinig voor (somnige vïouwen waÍen met geen stok naar een
huisarts te krijgen), wel werden primitieve middelen beproefd als touwtje springe\ ztflaÍgrlingen beuren.
Gezinassistentesmoesten van wanten weten om de strijd voor hygiëne te
winnen. Lichamelijke verwaarlozinghoefde niet op gebrek aan liefde te wijzen:
Het is ook gebeurd, dat ik vrijdap het babytje, zo'n kindje weeÍ verzorgd had, lekker schone
kleertjes, dat ze maandags nog hctzelfde hemdje aan had. Dat het gev/oon bnrin was! Verschrikkelijk rrond ik dat, z.o hclemaal stuk en rood. En toch, kindercn kregen er kusjes genocgl
(gczinsassistenteHoutpl ein, 1962-lW)

Babprerzorging was bij jooge, onervaÍen moeders een zu'ak punt. Een meisje van
17 waste haar bóy wel, maar droogde hem niet af omdat ze de reep zo lekker
vond ruiken. De problemen waren legio bij zn'akbegaafdemoeders:
Die rrrcuw wist bijvooóeeld nict hoe zc ccn tnijpcr aan dc lijn mocst hangen, ze kon geen
wekker qrwindcn, daarvoor kuram ze bii ons. Als haar kind slicp gaf z.c hct gcen flesjc, want
het grceit van het slapen had ze wel eens gphood. Als het huilde kreeg het een flesje. Maar
op het laatst kon hct kind niet mccÍ huilcn, kon het alleen nog maar slapcn want het was zo
verzwakt. Het kind was jarig werd één jaar, kocht ze een flesje slagroom en een doosje aardbcien. En ze zat dat kind die dlogc aardbeien en dic droge slagroom op te locÍen. \4rant als je
jarig was, kreeg je aardbeien met slagloom. Dat gezin, ik rond dat we dat mct drcssuur leerden. (maatschappclijkwcrlcsterHoutplcin, 1958-195)

Veel gezinnen hadden te maken met de kinderbescherming.In de jaren 1958-1%8
\f,as ongeveer LAVovan de kinderen van de twee naarste heropvoedingscomplexen
uit huis geplaatst (tabel3). 8ï de Stichting Raad had zelfs een derde van de 51
in 1966 begeleide gezinnen kinderen in internaten of inrichtingen. Terughoudend
met deze ingrijpende maatregel was men niet. De toenane van het stichtingspersoneelvergrootte de ka"s op ontdekking van ongewenstesituaties.
Uithuisplaatsingen troffen vooral oudere kinderen, wier eigen gedra& naast
opvoedingsverwaarlozing een reden tot ingrijpen vormde. In het jaanerslag van
1958 werden de problemen vaag aangedui& 'raer moeilijke knaap' (iongen, 16
juar), 'sextrele aberraties' (ioogeq fl iaar), 'z&er weemd gedr4d (-ersje, n
ju*), 'onbehoorlijke omgang met jo4gens' (meisje, 13 jaar). Midden jaren zestig
woonde de kinderrechter teambesprekingenbï, als maatregelen in het verschiet
lagen.
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Tabel 3. Complex Kerkweg en Framboosstraat.Aantal uithuisgeplaatstekinderen
(kolom 1) als percentage (kolom 3) van het totaal aantal kinderen
(kolom 2).

1958
tot. abs. Vo
1
2
3
baby's en peuters
Heuters
leerplichtigen
werkende jeugd
Totaal

2
4
L6
n
M

88
54
n9
2L8
589

L963
tot. abs. Vo
1
2
3

1968
tot. abs. Vo
1
2
3

1 68 1,5
2 61 3,0
\3
1 90 1,1 6 86 7,0
7,4
7,0 35 n3 L48 30 ?fi 9,2
10,1 24 L62 L4,8 fi L43 LL,g
7,5 62 syL 10,5 54 543 9,9

Uithuisplaatsing van Heine kinderen hield meestal verband met lichamelijke ver*u6lezing:
Dat ene gezin, waar die kinderen enrit zijn gehaald omdat het zo'n vies gezin was, dat was
zslfs zn, die kinderen stonden middcn in de nacht qp, gngen naast hun bed staan plassen en
dan hun bed weer in. (...) Van dat gczin lcwamook het toppunt van pienterhcid. Ecn kind dat
bedplast, een zeiltje heeft, wakker wordt, z-eiltie opzij trekt, plas doet, zeiltje weer tent$egt.
(maatschappclijk werlster Houtplein, 1958-1n5, en qzichter/maatschappelijk werker Houtplein,

$ss-rns)
'wij
Een enkele keer werden juist trree goede kinds1s11uit huis geplaatst uit een
'debiel'
behoorlijk' gerin, waatvan zowel vader als moeder en een ouder broertje
uraren, om hen in een kindertehuis een kans te geven. Slechts bij hoge uitzondering - als ouders hun kindelsa volledig aan hun lot overlieten - billijkten bevloners het optreden van de kinderbescherming.Maar meestal was de verontwaardig"g daarover groot, zelfs als het een prostituée betrof:
Je mocht daar de kinderen niet alleen laten Zrdlta ze een oppas hadden konden ze d'r nila
maken. Neem nou dic Maatje, daar paste ik ook altijd voor op, dat was een publieke nrouw. Dat
moest zij wcten, dat is mijn pakkie an nict. Zc woonde naast mij, nooit geen last van gehad'
maar ze moest rrcrhuizcn naar het Houtplein. Bn die vrorrlven daar waren wangunstig hoorr die
hielden mekaar in de gaten, en toetr hadden zc door dat Maatjc de hoer speelde.Nou, dat werd
effetjes overgelcwclÍ naar Duitemeijer. En dat is echt gebcurd hoor, want ze is nog btj mU
gckomcn, huilend. Tocn zeg! ze: mijn kindercn moeten weg want r.o ei zo, dic wouwcn hebben
gepÍaat. lk zeg: hoe kan dat dan, had je geen oppas. Nee, zegl ze, het gebeurde zo, oP een
avond gng ik weg en tk zie twee kerels staan, en ik nog niet in de gaten dat het voor mij
was. Nou, die kerels achtenrclgden md. Tocn hadden ze in de gaten dat ze mannen aanklampte.
Blckcn het twee rcchcrcheurs te zijn. Kindcrcn weg acht kindercn weggehaald,zo de deur
uitgehaald. Die rrrouwen op het Houtplcin, die badden haar rrenaden, alleen uit jaloezie neem ik
aan, want dat gaat jou toch niks aan wat ik doc. (na inwoning Framboosstraat bcwoonstcr
Anthonieplein, 1959-1968)
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Er liepen enkele lijnen naar het circuit van de prostitutie. De kroon spande een
gefuwaarvan allc acht dochters de hoer speelden.
Ontactische manoeuvres om kinderen die naar een tehuis (terug) moesten,
op te halen, veroorzaaktendeining op het Houtplein:
Dan knnm een kind uit een inrichting thuis, met veÍlof, nou ja, gn9 ze niet meer weg Werd
ze door dc politie opgchaald. Dan hcb jc gcwoon een rc[ hoefdc jc ook niet naar buiten te
gaan. Ik weet nog dat ik in het badhuis was dat het gcbeuÍde. En mooi de auto rran die agenten hè, dic dat meisje lsnmcn halen. Die rrrouwen die trckken de schocnen uit en die g an zo
met die naaldhakkenop de auto deukcn. (gezinsassisrcnteHoutpleinrt962-t966)

LïVo van de kinderen was uit huis geplaatst, een ongeveer even hoog percentage
was onder toezicht gesteld. la L957 was weliswaar besloten de combinatie stichtingsambtenaar-toezichthouderte beperken tot ernstige gevallen, omdat deze dubbelpositie de verEouwensrelatie kon vertroebelen, maaÍ toch oefende de Stichting
in 1960 nog in zn'n ?5 gevallen de gezinsvoogdijuit. De combinatie toezichthouder-Stichting deed zich ook voor bij volwassenen(vooral mannen), die onder curatele waren gesteld. In L957 $raÍen dat er 18; in 1960 6, daarna ontbreken gegevelxi.
Elk jaar werden tegen enkele jo4geren strafmaatregelen genomen: tuchtschoot observatietehuis,terbeschikkingstelling van de regering of (voorwaardelijke) veroordsling. 7n kon het stelen van een bromffets in 1958 je nog een jaar
jeugdgevangenisbezorgen. Meestal gng het om kruimeldie{ies. De Stichting zag
hier een preventieveopdracht:
'randgebied'rran
dc criminaliteit te brengcn,
Onzc taak is tc probcrcn on,zc mcnsctr uit dit
bijvooóeeld door in het bijzonder de jongeren - te stimuleren een rak te lercn en ecn goede
baan tc zocken, ecn hobby te kiczen of ccn spoÍt te beoefenen, zodat de venaling rrcrdrvijnt,
die hcn het café indrijft. (jaanarslag 1957,26)

Ook bij volwassenenging het in de regel om kleine crininaliteit, enkele gevallen
per jaar.
Met de kinderen bemoeiden de gezinsassistenteszich meestal nauwelijks.
Een enkeling probeerde met z.ete spelen of las voor. 7* waren.niet gediend van
de omgangsvonnentussenouders en kinderen:
'Eo
Tcgen dc kindcrcn wordt altijd had geschrccwd, teÍsijl hct vaak cchte licvc mcnsen zijn:
wil je jc grote mond, cn wil je dat cn pas maaÍ op ats je rradcr komt, dan krijg ie...l' 7n gaat
dat, maar het is onmacht g€fi,oon hè. lVat zc wel hcbbcn, hct zijn mocdcrdicrcn, vader ook hè,
zo van: kom nict aan m'n kind. Ja, hoc nocmcn zn dat, apenlicfdc dus cigenlijk Nou, ze zoudcn
jc wat doen als je aan hun kindercn kwam, dat is hun bezit joh. (gezinsassistente,1959-1!b5)

De band tussen ouders en kinderen was over het algemeen hecht. Opgroeiende
ki"deren deden de grootste moeite om in de buurt van hun ouders te blijven wonen, vooral dochters bij moeders:
lVat me ook opicl, is d8t jc dihrijls grootoudcn, mocdcr cn dochtcr had. Zt woondcn altijd
hccl dicht bij clkaar, bijvooóccld ccn dochtcr op de ene hock van dc stÍaat, halvcrwege dat
kortc stnatje zat die moedcr van dic dochtcr, cn aen poort door nct de hock om zat de moc-

L96

der rran de moeder. Ik hoefde Eoms maaÍ naar één gczin om er drie tegelijk tc zien. (maatschappelijk werkster Ondiep )OlVAnthonieplein, 1%5-195)

Uit de gezinsdossiersvan rond 19/0 rijst een beeld op van de kritiek op de
opvoedingsverhoudingendie heerste bij praktijhverkers, die waren gevormd door
een meer psychologischgeoriënteerde opleiding. ni nehten de sóijnwerper vooral op de affectieve dimensie van de relatie ouders-kinderen: de affectrijke versus
gevoelsarme omgang met kinderen. Nauwkeurig worden de voorkeursrelaties in
een gezin geregistreerdlargs de as (affectieve)verwaarlozi4g-verwenning:
J. zit in dc rrcrkeerde hoc\ tcÍwijl G. ontzettend verwcnd wordt. (gezinsdossier:orrcr het gezin

E^,Lí-tL-tnt)
Ook de machtsdimensiein de relatie ouders-kinderen staat onder kritiek. Kinderen heten te wij gelaten,of getiranniseerd:
De kleinste kindercn worden tot hun 4el5e iaat vernend, daarna gaat mocder ook hen tiranniseren doordat zij wil dat ieder zich gedraagt rmls ni zich dat heeft voorgcsteld, Zii geeft
cnge straffen, bijvooóeeld rocrloos cnoín lang crgcns 6taan, schict plotscling in wocde-aanrrallen. Er zijn, inklusief miskramcn, 11 kindcrcn geboten. ltr hun 6c jaer wordcn dlc tiadc,rcn
min of mccr psyctopatj,cs (de laatstc zin Íood getjpq gezinsdossier:uitwisscling \ran gggsvens
tussenmaatschappelijkwerkstcr cn hct tcam rnn het peutcrdagvcrblijf, 2-10-1970)

De pedagogische houdi"g van volwassenenkrijgt nu een psychologischeduiding
vanuit de karakterstructuur van ouders:
Vader is cen zecr bcdreigende figuur roor de kindercn. Om zijn cigen, diepgwortclde angst te
orrcóluffen, dreigt hij de kinderen de politie tc zullcn halen, dwingt hij op scn ?Ê&t bedreigendc manier liefkozingcn, kusjesaf. (gczinsdossicnteambcspÍeking&A-ln':3)

van de oudersbij de verklaring:
Of men betrekt de levensgeschiedenis
Moeder rrerq/aarloosthaar 7 kindcren niet, maar kan hen totaal niet aan. Zj is debiel. Jarenlang hecft zij in ecn kinderhuis gcbirakkcerd, dc vcrtikalc grocpsindcling imitccÍ zij waarschijnlijk in haar gezint (gezinsdossier:gcsplek met maatschappelijkwcrtsteÍ, 30-10-190)

Men tracht in te grïpen in het beeld dat de ouders hebbenvan hun kind:
Moeder moet lcren in E cen jongetjc te zicn dat nog klein is cn vecl licfde cn bclangptclling
nodig heeft. Dit kunnen we misschicn bevoÍdercn door in positicra zin over E te sprckcn.
Mocdcr moct cchtcr ook dc gelcgenheid krijgen negatianedingcn aan ons tc lËrtellcn. (gczinsl-10-19n)
dossien besprcking team pcutcrdagvcrblijf mct ps5rcholoog;

Niet het Hnd is fout, noch in strikte zin de moeder, rnaaÍ het beeld van hun
onderlinge verhouding is het object van corrigerende interventie geworden. Als
met ouders niets viel te bereiken - bijvoorbeeld omdat vader een dcbiele psychopaat zou àjn - bleef men het contact onderhouden om tenminste nog de kinderen te bereiken.
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Het peuterdagverblifÍ
Bijzondere aandacht voor kinderen en jeugdigen leidde niet alleen tot de uitbouw
van het jeugdwerk, maar ook tot de oprichting in 1959 van een peuterdagverblijf
voor twee- tot vierjarigen in de kleine en grote zaal van het clubgebouw van het
Houtplein. Het werd de belangrijkste observatiepostvan de Stichting, van waaruit
woegtijdig invloed kon worden uitgeoefend op de opvoeding. De oprichting ervan
was uniek Utrecht telde toen nog geen enkele crèche.
Beihvloeding op zÊeÍ jeugdige leeftijd had volgens de Stichting meer kans
van slagen dan heropvoedi'g van ouderen. Daar lag de preventiebasisvan de onmaatschappelijkheidsbestrijding.Het peuterdagverblijf bood de mogelijkheid kleine
kinderen zonder uithuisplaatsing te onttrekken aan de ongunstigeinvloed van hun
milieu en schoolrijp te maken. Na tien jaar stelde Duitemeijer teweden vast, dat
drielnrart van de kinderen nu zonder vertraging naar de Heuterschool kon. Het
peuterdaryerblijf was 'het stokpaardje van de directeur' en 'het paradepaardje
van de Stichtingl.
Aanrnagen voor het peuterdagverblijf liepen tangs de schijf van het gezinsmaatschappelijk werk, dat moeder en kind doorstuurde naar schoolarts en psychiater, want de opname geschiedde slechts op sociale of medisch-psychiatrische
indicatie. De capaciteit was drie groepen van gemiddeld acht kinderen voor twee,
drie of vijf (voor gestoorde kinderen) dagen per wee\ iedere groep begeleid door
twee leidsters.
Het bleef behelpen met de ruimte in het clubgebouw, dat ook voor andere
doeleinden werd gebruikt. In 1968 werd het peuterdagverblijf De Speeldoos gehuisvest in het voormalige hoofdkantoor van de machinefabriek Pannevis naast
het complex Framboosstraat.Gemiddeld veertig kinderen kon het toen herbergen.
Het sociaal-pedagogischpeuterdagverblijf bood orde en regelmaat, tegenwicht tegen de 'rommelige en onevenwichtige' sfeer van thuis. Nadat de peuters
's ochtends woeg waren gebracht (of met de taxi gehaald) toog men eerst naar
het badhuis, waar eventueel de haren werden gesrassenen met een soort eau de
cologne ontluisd, en de nagels werden geknipt. Daarna werden de Heintjes in
enigszins uniforme kledi'g gestoken, terwijl ze hun eigen kleertjes - zonodig gewassen en gestreken - op het einde van de dag na een wasbeurt terugkregen.
Daartussen lag een vaste dagindeling van pap eten, in de goep en wij spelen,
(warm) eteq anderhalf uur slapen, fruit, spelen, brood eten. De strijd tegen de
lichamelijke verwaarlonng stond rn dezs dagorde voorop: lichamelijke verzorging
vergde in 1968 ruim vijf uur per dag. De rest van de dag werd gewld met pedagogische6aining in groepsverbanden individueel-pedagogische znrg.
Het peuterdagverblijf was geprogrammeerd als antwoord op de lichanelijke,
pedagogischeen affectieveverwaarlozingvan kinderen:
De kleding nan de kinderen wali zo smerig als wat, die zat onder de vtooien. Dat uiterlijk werd
flink rcrwaarloosd. Ja, zÊ warcn ccht soms tc vies om aan tc pakken. (...) Pcdagogischwcrdcn
ze door heel veel ouders niet opgevangen.\Vant je had natuurlijk ook wel zrnkbcgaafde ouders,
die gewoon echt niks konden, echt hclemaal niks. l[|e haddcn bijvooóecld een jongetje en die
was qp een gegevenmoment zindelijk en tocn hebben wc gczegd: u hoeft 'm geen luier mecr
om tc docn. En tocn kcramie dc rolgcnde dag in z'n blotc kont. (pcuterleidstcr, 1964-lylO)

198

Het gedrag van kinderen moest in banenworden geleid:
7* warcn natuuÍlijk vooÍ gecn oent aangepast.Dus daar hoorden ook dingcn bij als het wcnnen
aan regeltjes. Tocn ik daar rnor het cerst tuam, moesten ze vooÍ het eten met hun handjes op
dc rug zitten. Nou, ik wist niet wat ik zag die kleinc ukkies, cn dat dcden ze nog ook Dat
was eigentijk een manier om dc orde tc handharan,jc had bctcr overzicht, want anders zou de
één al gaan gÍijpen cn dc ander gaan cten, dat mocst allemaal tegelijk Na ccn liedje zingcn
mochten ze pas gaancten. En ook nict van tafel. (peuterleidste4l984-19'10)

Casuktiekbesprekingenmet psychiater en psyóoloog enkele uren per week begeleiding door een b.l.o.-leerkracht (in 1967; later incidenteel door een orthodidacticus) en een logopediste (1%t maakten het peuterdagverbtijf tot meer dan een
normale crèche. Er werd uiWoerig gerapporteerd (staten met lichamelijke gegevens, lengte en gewicht, taalontwikkeling, wije beschrijvende rapporten, gedragsscoreformulieren). Hal$aarlijks werd een vaardighedentestvan Charlotte Biihler
afgenomen om de ontwikkelingsachterstandten opzichte van het doorsnee kind te
meten. Op dezn rapportage blikt een leidster terug:
Het waÍen echt heel lekkere diertjes, ik hield ontzettend rrcel rlan die kindercn' maar ik kon
wcl objectief zijn. Die rapportage namen wc wcl scrieus. Jc blijft icts bewustet bczig want je
schiet anden heel gauw in de moedemol en dan rrerliesje misschien het doel uit het oog. (Peu'
terleidster, Lg6/,-ln0)

Kinderen werden een- of tweemaal per jaar psychologischgetest. De psycholoog
die persoonlijl:heidsdingnostiek als zijn voornaamste taak zag, oordeelde in 1966
over een kind van ruim 3 jaar:
Gedraag zich levcndig ats cen qpgswelte, in dc wieg lurcttercnde baby. Vcrtoont ook agrcs'
sierre reacties. Reageert in het algemeenzeer wisschnlhg,Znu dit gcdrag door een volwassene
zijn rartoond, dan zou men dczc tot schizofrccn rrerklaanl op haar eigcn wijze ÍeageeÍt ze
steeds, zij kan dcrhabc nict autistisch gcnoemd wordcn. Op de vcóalc tcstjes rran hct ondcr'
zock reqrondeert ze niet; op cnkele pcrfotmale lerrcrt ze prcsatics' die bij haar leeftijd Passcn;
tckenen doet ze niet.

Het voorbeeld is gekozen uit een reels van 70 onderzoe$es uit de jaren t963'
tg67.rr Daarin overheerst overigens niet het psychiatrisch jargon van het citaat.
De tlperingen stonden bol van alledaagsedan wel quasi-wetenschappdke kaÍakteriséringen. Oodet de aandachtspuntenvielen het uiterlijk (met opmerkingen als:
een volksjongetje; een bomberend voorhoofd; grove, mogelijk licht degeneratieve
schedel), de motoriek (meestal als zeer beweegltjk aangeduid), de achterstand in
verstandelijke en taalontwikkeling (geconstateerd bij ongeveer de helft van de
kindercn), en het gedrag (variërend van guitig, lief tot aanstellerig; huilerig; of
van agressief,ongezeggelijktot introver! te weinig levenslust).
Volgens een hoofdleidster van het peuterdagverblijf waren het zonder meer
andere kinderen dan uit normale gezinnen:
Er waren hypcrverwaarloosdekindercn bij, zoals ecn jongen, dic had allcen nog maar gslegen'
dic kon geeneeilr zitten. Sprak ook nict, maar dat was bij dc mccstc kindercn. Zindelijkheid
was so'ieso niet aan de ordc. Het warcn eigcnlijk kindercn dic op dat momcnt al gcmiddcld een
jaar achter waren. Hcn moest nan allcs gclecrd worden, spcclgpcd was bij de meeste gezinnen
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afntezig. Er waren cxÍÍccm angptige kindcrcn bij, omdat er thuis zo het een en ander loos was.
Of dic echt agressief waren. Maar cr waren ook wel kindercn dic het toch weer aardig deden
hoor, ik bedoel, het was nict allemaal ellende. (hoofdleidsteg l97l-tlB)

In teanbesprekingen van het peuterdagverblijf, waar de psycholoog aan deelna-,
werden verklaringen geopperd voor het gedragvan kinderen:
B. is op het peuterdagwrblijf een onberekenbaar,koppig meisje, dat tegenorcr de kindercn en
ook de leidsters steeds weer de hecrscnde mocderrol wil rrertolken. Zii doet hysterisch onccht,
evÊnalsmocder. (gczinsdossicnbcsprcking team pcuterdagveóliif,l8-t2-ln0)

Iridsters formuleerden de problemen van kinderen weinig in psychologisch of
psychiatrisch jargon; ?ii zagen zÊ als 'een stelletje jonge dieren', chaotische
kinderen die geen regels hadden geleerd.
Een hoofdleidster kijkt met enige scepsis terug op de teamvergaderingen
van de Stichting'waar al die deskundighedenrondwaarden':
Aan de ene kant vond ik het technisch gezien wel leut, omdat het ccn bcetje een eye-openeÍ
was. Aan de andere kant rpnd ik hct ccn ontzettende flauwekul, vrcelijk.. D'r werd met zo'n
gen'ichtige deskundigheid naar gss'oon gedÍag gekekendoor menscn die er mijlenrrcr rranaf stondcn. Die zaten dat gcdrag allemaal in hun eigen quasi-wetenschal4lelijketermen te interpÍeteren. 7* wisten al alles rlan iemand, als ze een IQ rran 50 hadden en daar werd dan alles aan
opgehangen.(-.) De psycholoog kunm dan met een nreselijk dossicr aanzetten, hij had altijd de
meest vresclijkc termen roor dc stooÍnissen dic menscn allcmaal hadden, want hct was allcmaal
psychopathologischdit en, nou ja, allcmaal van dic krachttermcn hè. Gcryoon 'een beetje slap'
kq/am in zijn rrocabulaire niet rroor. (...) Van een kind van twee had hij at door dat het een
ps;rchopaatzou wordcn. (...) Het was ccht met z'n allcn... nou, het was bijna ecn genoe$ijk
kijken naar de ellende nan andcren. (hoofdleidstet, t97l-llï3)

In de jaren znventrgliet een jongere garde leidsters, beïnvloed door denkbeelden
uit hun opleiding zich minder gelegen liggen aan het maken van rapporten of
het aanbieden van een vaste structuur. ni wilden dat het dagverblijf meer als
voorbeeldfunctie voor ouders fungeerde. 7n wetd een moeder gestimuleerd hetznlÍde speelgoed te kopen als dat van het peuterdagverblijf. Pogingen moeders bij
het verblijf te betrekken via kennismakingsochtendenen avonden over speelgoed
hnamen echter nauwelijla van de grond; do contacten bleven beperkt tot gesprekjes b{ het brengen en halen van kinderen. Bij de staf vonden dezn leidsters
geen gehoor voor hun ideeën:
Daar werd door de staf heel geringschattendovcr gcdaan, z) rran die meiden hebben weer wat.
De mensen rlan het stafbureau hadden rrccl mecr dat hcle patriarchale nan eh, dat rolkje daar,
dat moet zich wat bcter lcren aanpasscn.D'r wcrd denigrclend over dic nens€n gepraat, nond
ik En wij hadden vecl mecr de sfccr van, nou, wat cen rctomsandigheden en de kindcren
drcigen daardoor de mist in tc gaan cn met z'n allen, dus mèt ouden, moct jc prcbcrcn hct tU
tc keren. (hoofdleids tet, lfil l -1973)

Er veranderde niets in de gescheidenheidvan aanpak de ouders werden bestreken door het maatschappelijk wer\ de kinderen door het peuterdagverblijf; het
pedagogischcentrum bleef een eilandje in de Stichting. Van een plan uit 1969 om
het van de Stichting te ontkoppelen en open te stellen voor kinderen uit heel
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Utrecht lnram niets terecht. In t974 verhuisde het naar een leegstaande kleuterschool in Overvecht om niet lang na de ophefEng van de Stichting dood te
bloeden.

De schoolgaande leugd
Linschoten had zich indertijd beperkt tot het tegengaanvan schoolverzuim.Gaf
een moeder gebrek aan kledi"g en schoeiselals reden van verzuim op, dan regelde hij een en ander bij armenzorginstellingen.Vanaf 1957 lavam het schoolgedrag systematischonder de aandacht door een verbredi'g van het rapportagenetwerk. Driemaal per jaar verstuurde de jeugdleider beoordelingsformulieren naar
een dertigtal schoolhoofden met wagen over leerprestaties,schoolverzuim,houding op school, gezondheidstoestanden lichamelijke verzorgtng van leerlingen.
Als deze schoolstatenreden tot verontrustinggaven (in 1960 in zo'n LIVo van de
gevallen) waarschuwdehij het maatschappelijkwerk.
Het researchteam van de Stichting Raad deed in 1959 onderzoek naar de
sociale aanpassing op school van 197 kinderen uit 87 probleemgezinnen van de
Stichting Vslks$'eningen.r2 Slechts een vijftal bezocht een b.l.o.-school. Dat
moesten er volgens de onderzoekers veel meer àiry want 25Vo van de kinderen
had zowel voor taal als voor rekenen een onvoldoende,60Vowas te oud voor hun
klas en bijna de helft was volgens onderwijzers zn'akbegaafd.Tussen dit oordeel
(of schoolprestaties)en dat van maatschappelijkwerkers over de 'reclassabiliteit'
van het gefu bleek weinig verband te bestaan. Er werden nauwelijks correlaties
gevonden tussen items van de leerling- en de gezinsenquête,Zo was er geen verband tussen schoolprestatiesen de verstandhoudingin het genn, wel een verband
met materiële verzorging. Een beroerde thuissituatie impliceerde niet meteen
belabberdeschoolprestaties.
Volgens onderwijzers werden wijwel alle kinderen op school geaccepteerd.
Sociometrische tests bij een vijftigtal probleemgezin-kinderenvan de drie drukst
bezochte volksscholen (waar 60Vovan de kinderen op zat) leverden geen verschillen op met gewone kinderen in keuzen en rejecties bij de waag naar s4menwerkingsvoorkeuren, wel was er verschil bij de aanvoerderskeuze.Probleemgezin-kinderen werden afgewezennoch genegeerd maar in de klas namen zn zelden een
vooÍaanstaandeplaatsin. Desalnietteminwasde slotconclusietamelijk stellig:
Uit het onderzoek is duidelijk gebleken,dat het doorsnee kind uit de probleemgezinnenvolgens
de gangbare noilnen een probleemkind is geworden tegen de t{d, dat het de lagere school moet
rredaten.
De kans, dat kinderen, die tegen het einderrande schooltijd maatschappldke probleemkinderen
zijn geworden, te zijner tijd zelf weer pnrbleemgezinnen zullen stichten, moet gÍoot worden
geacht.13

Het onderzoek leverde voor de praktijk, zn constateerdeDuitemeijer zuinig geen
nieuwe gezichtspunten op; het vormde slechts een ondersteuning van reeds genomen maatregelen, zoals de oprichting van het peuterdagverblijf ter so-pensatie
van onvoldoendeschoolrijpheid.la
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De wije tijd: leugd- en volwassenenwerk
Toen omstreeks 1960 vier jeugdleid(st)ers werden aangetrokken, konden opzichters(wouwen)/maatschappelijk werk(st)ers zich grotendeels uit het jeugdwerk terugtrekken. Al eerder hadden vrijwilligers plaats gemaakt voor per uur betaalde
activiteitenleid(st)ers. In de cursussen die door hen gegeven werden had het
sd.chtingspersoneeleen observerendeen ordehandhavenderol. Na verloop van tijd
deden de jeugdleid(st)ers het meeste clubwerk zelf. Wat er met hun observatieen clubrapporten in teamvergaderingenwerd gedaaq kregen de jeugdleid(st)ers
zelf nooit te horen.
Het aantal groepjes, gesplitst naar leeftijd en sekse, schommelde midden
jaren z.esttg rond de 50. In het bezighedenpakket zaten volksdansen, wije expressie, sport en spef instuif, naaien, t'qrmeren, hobbyclubs, kleuterclubs, handenarbeid, tekenen, voetballen, tafeltennis, zwenmen en godsdienstige vorming.
Vrijwel ieder schoolgaand kind van de Kerhreg (nVo) of Framboosstraat (95Vo)
bezocht een of meerdere clubs. Het verzuim was echter hoog (60Vo). Ook tijdens
kerst- en paasvakantieshield men de jeugd beng, in de zomer werden fietstochten langs jeugdherbergen en kampeerwekengeorganiseerd.De clubs \ilaren grafr,
maar voor de vakantieweken moest worden gespaard en daarvoor haalde de
jeugdleiding bij ouderswekelijkseenbedragieop.
Tnnder over heropvoedingte praten werd er wel'geschaafd':
Je kan niet zeggen dat die kinderen slechter waren dan andere kinderen, ze hadden alleen een
achterstand waardoor ze met de nek werden aangekekcn.Als we naaÍ een jeugdheóerg fietsten,
dan reden we naaÍ de Bilt langp de Bercnkuil en dan stopten we. Dan begon ik al met m,n
praatje: jongens we zijn nou van het plein af, vieze woorden, dat zeggenwe niet meer hè, en
geen gegrijp me€r naar meiden. Want je had daar dubbele rijwielpadcn en dan rijden dic meiden
vooóij en dan gaus' die busten pakken, dat soort dingen weet je wel. Dus dan begon ik al te
schanen, want ik zei: jongens, sorry maar s'e komen nou in een wcreld waar dat niet kan.
f eugdleiderHoutplein, 1%5-195)

Bij een jeugdleider van de Framboosstraat,een 'nieuwlichter' die adviezenvan de
geciteerde jeugdleider in de wind sloeg en uitging van de beleving van het kind,
vlogen de 'kutten', 'pikken' en 'klootzakken' in de rondte tot de jeugdherbergyader de kinderen tot de orde tiep.
Tenvijl de schoolgaandejeugd in een web van clubs werd gevangen,verdwenen jongeren die verkering kregen of verdienden wijwel uit het gezichtsveld
van het jeugdwerk. Voor dansavonden kon men niet bij de Stichting terecht.
Meisjes \ilaren hooguit te vinden in naaiclubs, oudere jongens (en enkele volwassen mannen) bij tafeltennis/biljarten en bij de voetbalclub Raprd '57, die heq
aldus Duitemeijer, met betere milisus in contact bracht. Het jeugdwerk was sterk
afgeslotenvan de buitenwereld:
Er mochten alleen maar kinderen vian de Stichting komen. En dat was van de ene kant Íaar,
maar van de andere kant een bcschermingroor dcze kindelen. Anders *'ar?n ze toch zo ondcr
de rroet gelqrn, want ze lieten alles rrcrslonsen,jc moest er achterheen gaan als ze niet kwamen, omdat ze geenschone klercn hadden, of omdat ze het huis niet uit mochtcn, of omdat zc
de hele dag op straat waÍ€n cn hct rrergaten.(jcugdlcidstcr Houtplcin, 1966.-ln3)
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Na een verbouwing n Ln3 werd het clubgebouwvan het Houtplein, aanvankelijk
pst \ilsinig succes,opengesteldvoor de omringendebevolking.
De cursussen voor jongeren lagen in de ontspanningssfeer.In 1957-1958
werd geëxperimenteerd met een voorlichtingscursusvoor meisjes van 1!i-16 jaar.
Omdat er niets bleef fuangenbeproefde men het tweede jaar de visueel-actieve
methode met flanelbord en het uitknippen en inplakken van plaatjes in cahiers.
Die werden er door een deelneemsterde laatste avond uitgescheurd,omdat ze er
niet mee durfde thuiskomen. Een latere voorlichtingspog'g van het hoofd van de
jeugdzorg sloegsvsnmin xsrr.
Voor volwassenenen kinderen sraÍen er jaarlijks feestavonden en paas- en
kerstvieringen. Op de kerstvieringen vertelde mewouw Ploeg-Ploeg tot in de
jaren zestig een kerstverhaal en kon Duitemeijer zich als dominee manifesteren
met een kersttoespraak. Gezinnen hadden meer interesse voor de tas vol eterij
waannee ze huiswaartstogen.
De stichtingsg""ioóo waren voor de kerken wijwel onbereikbaaÍ.ls Op
aandra'g van Duitemeijer, die pastoraal en maatschappelijk werk op elkaar wilde
afstemmen en voor begrippen als eigen schuld en zonde een plaats wilde inruimen
in de heropvoeding, werd een hervormde vicaris als contactpersoon aangewezen;
dezn na- sinds 1958geregeld deel aan teambesprekingen,hoewel het bestuur zich
hiertegen een jaar daarvoor nog had vevnt. De contacten met de katholieke zuil
\ilaren goed maar incidenteel. De deuren van het clubgebouwbleven gesloten voor
godsdienslssfsningenen de geestelijkeverzorgng beperkte zich tot verteluurtjes
van de zustersAugustinessenen de Henormde Evangelisatie.
Voor vïoulven tvaren er de aloude naaiclubs en nog steeds stonden voor hen
en voor de oudjes de jaarlijkse uitstapjes op het programma. Nieuw was sinds
1958 de vakantieweek met moeders, voor wie zoiets een ongekende weelde was.
Gezinsverzorgstersvingen mannen en oudere kinderen thuis op, de baby's sliepen
's nachts in het clubgebouw. Gezien hun 'afuijkend uiterlijk en gedragl durfden
maatschappelijk werksters pas na een paar jaar een oord aan te doen waar ook
andere vakantiegangersvertoefden. Dezs vakantie zag men vooral als middel om
een betere relatie met wouwen te krijgen. Na afloop kwan men meerdere malen
bijeen om foto's te bekijken en na te praten. Dezs avonden groeiden uit tot
tweewekelijkse bijeenkomsten, waarin van alles werd ondernomen: zingen, volksdansen, kooklessen, fiLn- en dia-avonden, en voor- en nabeschouwingenvan de
vakantie.
De groots opge?Êtte buruÉeesten met hun optochten, gevelversieringen,
kinderspelen en overvloedig drankgebruik raakten midden jaren zestig zowel in de
Framboosstraatals in de Kerlcrregin onbruik.
De keur van interventiemogelijkheden van de Stichting Volkswoningen is
hiermee geschetst. Ssmmige interventies liepen welhaast onveranderd tientallen
jaren door (badhuis, uithuisplaatsi"g). Bij andere vond een uitbouw en intensivering plaats (eugdwerk), of er kwam een nieuw (preventie)veld tot ontwikkeling
(peuterdaryerblijf, gezinsverz$gng). Opkomende lsifvlsedingqlijnen nestelden
zich in oude (maatschappelijk werk). De Stichting had kortom, een arsenaal van
dwang- en verleidingstactiekeq dat zich uitstrekte van het bevorderen van uithuisplaatsing van kinderen tot deelname aan aantrekkelijke clubactiviteiten. rWat
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dat laatste betreft $raren bewoners van het Houtplein bevoordeeld boven de omwonende arbeidersbevolking, die tot de jaren rnventtg moest wachten op een
eigen club- en buurthuis.

Verschlllen In hulpverlenlngsst[l
Vanaf het midden van de jaren znstig,brachten nieuwe kraóten die bij de Stichtios gogeo werken er modernffs inzisfuten binnen, znwel jeugd- en peuterleid(st)ers als maatschappelijk werk(st)ers. Omdat dezn laatste groep de spilpositie
innam in de hulpverlening ga ik io op de oude en jonge garde maatscËappelijk
werk(st)ers.
De oude garde had het Houtplein als bakermat en hanteerde de sociaal-psychiatrische en sociologische probleemfiguratie als denkkader: gezinnen liepén
'achter op de maatschapptj'
en waren veelal 'mindel begaafd'. Hun denkbeelàen
spoorden met die van Duitemeijer. De twee maatschappelijk werkers (man
'niet en
rnouw), die jarenlang op het Houtplein werkte\ zag hun bemoeienis
als
bemoeizucht:
De meeste maatschappelijkwcrkcrs gaan uit van het sandpunt ik doc allccn maaÍ datgsne wat
de mensen mij nragen. Maar onmaatschappelijkegezinnen zien hun cigen probtemen natuurlijk
niet, ze \nagen zelden om hulp. Dat moest ie ze zelÍ onder ogen brcngen, en dat is moeilijk,
want daar krijg je vaak agrcssiviteit nan. Iederecn rrcnd dat wij dingen deden die vèr, vèr
buiten alle proporties gngen. Wij hadden natuurlijk ecn rarschriltelijk intcnsierrc bemocienis.
Ja, je leefde haast met de gezinnen bij wijze van spleken. Anderen hebben zo'n intensierrc
bemoeienis misschien wel crvalen als dat die mensenniet kunnen lorcn, maar wij cnaarden het
precies andersom: als wij dit nict doen, kunncn zij niet lerren.(maatschappelijkwcrkster Houtplein,1958-195)

De jongere garde maatschappelijk werksters, die niet op het Houtplein zat, vond
de aa'pak daar autoritair betuttelend:
Op het Houtplein, heel eerlijk gqe&, daar riepn ze ook wet agressie op, want de manier
waaÍoP ze daat werkten, zo zoït ik niet hebben kunnen werken. Elke cent werd bckeken wat ze
er mee deden, alle kindeóijslagen waÍen gecedeerd.Die menscnwerden in mijn ogen zo ontzettend znraar betutteld, rrcrschrikkelijlc In het begin had ik een heilig rcspect rroor ze, later heb
ik daar een bcctjc doorhecn kunncn kijkcn. Dc gezin^wcrzorgptenoo! zc ontnamen hun bijna
alle rrcrantwoordclijkheid. Helpen, weet je wat d8t is? Ik *il je hcllrn, maar jf zult er zelf je
schouders onder mocten zntten.Ik ben geen timmerman die aan het scharrcnis en ook geen
metselaardie iets kan bouwen. (maatschappelijkwerkster Ondiep XllVAnthonieplein, l%5-195)

De kritiek richt zicl op allerhande zaken die iageburgerd waÍen bij dc Stióting:
op de gedwongen hulpverlening en de bereidverHaring die bij het betrekken van
een woning moest worden getekend op de financiële bevoogdiag via voorschotten
en kinderbijslag de bonnen waannee mensen naar winkels werden gestuurd de
strakke budgettering, de controle op het badhuisbezoels,enzovoort. Gezinnen
w91dar tot ergernis van een maatschappelijk werkster, die n LnL op het Houtplein hvam werken, van de wieg tot het graÍ vermrgd:
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Eens op ecn gocde dag moet jc menscn loslaten et rr,gger.,nou hebben we dit zo een half jaar
gedaan, wat denk je, wit je het zelf ecns proberen. Maar dat werd nooit gedaan.Wat zc op het
Houtplein deden was: ze komen in puinhopen binnen, de schuldenworden gesaneerd,dan stopten
ze een zekering in het kassie en bleef de vinger aan de pols, want anders kon je over een PaaÍ
maanden weer puin nrimen cn daar hadden ze ge.enzin in. 7* zotgdca rran ecuwigheid tot amen
dat er nooit meer puinhopen kuramcn,maar die mensênwerd niet bijgebracht hoe ze dat alleen
konden doen. Dus dat hele lecrproces, daar heb ik altijd aan getwijfeld. Zn lsnm ecn rrrouw bij
die maatschappelijk werkster mct haaÍ wekker en dic liet zc dan zctten. Daar licp zc werkclijk
dde- of vierhonderd mctcr voor naar het badhuis. Dat is baar nooit gcleerd, maar iemand die
wat minder begaafd is kan best een wekker zctte& (rnaatschappclijk werkstcr Houtplein/Framboosstraat, lnl-tní)

Na hooglopende conflicten werd dezn maatschappelijkwerkster overgeplaatstnaar
de Framboosstraat. Ook het hoofd van het gezinsmaatschappelijkwerk, die het
Houtplein achteraf vergelijkt met een open inrichting beaamt dat gezinnen verantwoordelijlteid uit handen werd genomen:
Het probteem van dat soort maatschappclijk werk was, dat jc niet de rollen ging orcrnemen. Je
mocst stecds alcrt btijvcn dat nict jrj maar hct gczin rrcrantwoordclijk blccf, dat is hecl mocilijh Hct was rrcrleidelijk om jc als tweede mocdcr \ran een gezin tc noelen, en ik dcnk dat dat
gócurde. (hoofd gezinsmaatschappelijkwerlq lyf2-Lní)

Buiten hqt Houtplein werkte men meer volgenshet normale social casework Daar
stond men toleranter tegenover afwijkende leefstijlen. De hulprnaag en het in'gebrekkig of schreeuwerigl dan ook geuit,
zicht van cliëuten in hun situatie, hoe
\nrarenhet uitgangspunt:
Dat idee rran het ziekenhuis, ik denk dat dat rcel mecr in het hoofd van meneer Duitemeijer
zat, bi! bewoners natuurlijk hclemaal nict, maaÍ ook niet bij dc mensen die cr werkten. Dat
was iets wat we nict ovemamcn. Mijn manier rran wcrken was, dat ik zei: nou, jc woont hier
nu eenmaal en als je me nodig hebt, dan kom ik wel. Maar niet meer dat raerplichte.Mensen
wcrden niet serieus genomen, ze wcrden aangekekenop hun asociaal-zijn en niet op hun menszijn. Mijn aanpak was: het waren in de eerste plaats mensen en dan zullen we wel eens trcrder
kijkcn wat cr allemaal speclt. Je denti niet \Dor r.e, maat orrcrlegt met z.e,jc plobeert een
plan te maken rran hoc komen we er uit, en niet rran nou, dit is gped rroor jou. Je kijkt naar
wat mensen wcl kunncn en nict stecds naaÍ wat zc nict gOcd docn. Ook tocn probeerdc je al
met ccn middcl ats gezinsthenpic gesprekkenmct man en vïotrw samen tc vocncn. (maatschappclijk werkster Ondiep XIU, 1969-195)

'apart geDe jongste lichting doorzag het stignatiseringsproces:gezinnen werden
maakt', terwijl zn nret zoveel verschilden van elders woonachtige gezinnen. Hun
visie sloot aan bij opvattingen die leefden bij werkers van de Stichting Raad.
Hun denkkader ooÍrespondeerde meer met de probleemfiguratie van het gedepriveerde gean
Ik heb altijd zo iets gehad van, als dit asociaal is, dan iE half Ncderland asociaal, alleen daar
komt hct aan hct licht, omdat dez.emcnacn mct ccn laag inkomcn vccl kcctsbaarder zijn. Als
dic een krat pils in het weckend naar binncn halen, dan lijdt daar metcen het hcle gczin ondcr.
Tnwasdat natuur$k met allerlei zakcn. (maatschappelijkwerkster Ondicp )qII' 1969-195)
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Een normaal salaris van een geschooldearbeider zou volgens sqmmigonbij memg
gefu de problemen hebben \ileggenomenen de generatieslange keten van armoede hebben doorbroken.

Het resultaat: maatschappel[ke aanpasslng?
De oude garde van de Stióting stond weliswaar maatschappelijke aanpassingals
doel -voor ogen, maaÍ men liet zich daarover pessimistischuit, geaen de talrijke
onvolwaardigegezinnen:
Wc moesten probercn ze weer maatschappelijkte maken, op een hoger niveau te brengen in hun
eigen belang. Kijk, we namen de gezinnen op met de bedoeling ze weer bwijt tc nken. Maar er
zijn natuur$k ecn aantal gezinnen blijren wonen, die warcn zó onmaatschappetijk,en vaak waren het ook mensen die verstandelijk unt minder begaafd waÍien,waar het helemaal niet inzat.
Dic alleen met hele goede begeleiding nou ja, rrcrder door het leven konden. Die zitten nou
ergcilr in de stad, cn wie zc begelcidt? Ik wect het niet. (maatschappelijk wcrkstcr Houtplein,
1958-1y/s)

Eigenlijk liet iedereen van de Stichting, van hoog tot laag zich sceptisch uit
over de effectiviteit van de heropvoedi4g. De nieuwe generatie gaf maatschappelijkheid als hoofddsel min of meer op:
Als ik dan achtcraf kijk, wat voor nut heeft dat nou gehad, dan denk ik, ja goed, jc houdt het
draaiendc, en je voorkomt misschien dat dc kinderen wat al tc sterk vcrwaarloosd wordcn. Herqroeden, nee. Ik denk dat het in wezen heel onterecht is dat je dat pretendeert. Je neemt
mensen dan denk ik ook nict meer serieus in de manier waaÍop zc optecn gegeven moment
lerrcn. (maatschappclijk werlstcr Ondiep XllVAnthonieplein,lfil2-1975; ervoor gezinsrcrzorgste4l969-t972)

Heropvoedi'g was ook volgens gezinsassistenteseen te aanmatigend doel; verbetering van gezinnentrad nauwelijks op:
Ik heb me toch wel eens afgorraagd: is dit geen orcrbodig werk gewecst.Je wilt mensenr€randercn, je wil heropneden, dat uordt dan gez.egd.Icts verandcrcn dat al jaren gebcurt, dat kun
je toch zo maaÍ niet rrcrandcrcn, jc kunt er maar een qpeldeprikjc aan rrcrandcren. Ecn beetje
warmte rroor die mensen, een bcetje tonen dat 7,eook wat waard zijn, dat ze ineens wel dingen
kunnen dieze nooit gedachthcbben te kunnen. (gezinsassistente,1959-1965)

Werkdke verbeteringen waren volgens de nieuwe garde maatschappelijk werksters slechts mogelij\ als de maatschapptj veranderde. Daarin Hinkt de probleemfiguratie van het gedepriveerde gefudoor:
Er werd ook nict geloofd in vcrandering iL denlc dat dat mijn grooste fnrstratic was. Dat cr
andere dingen mogelijk waÍen, dat cr maatschappelijke invlocden waren die van ontzettend
gÍoot belang war€n. Dat hct niet allecn de schuld rran de mensenwas dat ze geetwerk hadden.
Mensen warcn niet lui, niet dom. Alleen ze hadden allemaal dat ctikctje cn dan ga jc er z.elf in
gelorcn. (maatschappelijkwerlater Ondiep )(IU, 1969-1yl5)
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Ook bij de gezin''en van de Stichtiag Raad duurde de begeleidiog dil$ilijls jaren:
in 1%6 werd twoo derde van de gezinnen al langer dan één jaar begeleid. Het
jaarverslag van 1966-L967schatte dat bijna de helft van de gezinnen permanente
zorg behoefde, eeuwigebegeleiding:
De langdurige belangstellendebegeleiding, dat was het... Ik moet zeggen,een heleboel gezinnen
blerren, en zalÍen nict rarder weg Dat is een bcctje begelciding roor het lcrrcn. Zclf vind ik
dat ook logisch. Mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, krijgen ook bcgeleiding roor hct
lerrcn. Mensen die zich geestelijk niet zo gocd tunncn rcddcn moctcn ook hulp hebbcn. Jc áánwezighcid, de regelmaat bracht structuur aan in dc situatig dat gaf stwigbeid. (maatschappclijk
werkcr Stichting Raad, L%}II96Z.1-

Alleen de coórdinator (1963-1!bS) van het Bureau Gezinszakenvan de Stichting
Raad iemand die zelf geen gezinnen begeleidde, bleef maatschappelijke aanpaÍising als beleidsdoel formuleren. Uiwoerende werkers van deznStichting wilden de
gezinssituatieleefbaar maken:
Er ziin inderdaad gczinncn dic anders lcrrcn dan rolgens het zogenaamdemaatschapPelijkgemiddelde patroon. Nou, ook een maatschappclijkwerkster is niet in dienst van de gemiddeldc maatschappij om iedereen gemiddeld tc maken. En als de gezinsbalanswat tJpisch is en de mensen
zijn d'r gelukkig mee, laat ze dan in godsnaamzo blijrren. (maanchappclijk werkstcr Stichting
Raad,l96l-lnD

Gemakkelijker dan bij de Stichting Volkswoni4gen konden gezinnen van de Stichting Raad hulp afivimpelen. Dat gebeurde in de jaren 1%3-1966 ?il maal; voor 8
gezinnen achtte de maatschappelijk werk(st)er zelf begeleiding niet langer noodzakelijk. In die vier jaar werden 10 gozinnen overgedragen aan andere instellingen, waaÍvan zege en schrijve één aan de Stichting Volkswoningen.
Aan de gedwongen hulp van de Stichting Volkswoningen hram pas bij haar
ophefEng een einde. De oude garde was ontluisterd; men geloofde niet dat gezinnen het zonder hun hulp zouden rooien:
V/ij warcn allcmaal zo intcnsief bij dit wcrk bctrokkcn, dat ie zeiz dat kan niet, hct kan nict
opgeherrcnworden. \[rie pikt het op? Dan kan je wel z.egger,,wc heffen het oP, maar je moet
dan wel bedenken wat je doet tcgenovÊÍ degenendic je al dic jarcn tot stcun cn hulp bcnt gewecst. Dus wij hebbcn dat cigcnlijk altijd hccl ver \ratr ons afgezet. Toen is dat actiecomité
zich er mcc gaan bemoeicn. Dat dccd nicts andcrs dan tegcn ons aanschoppcn,ons to zwart
mogelijk maken. Hclc lelijke stuklccn hcbben cr in de kr:antengÊstaan,ook over Duitemeijer, zo
ongelooflijk afbrckend, dat wc zeidcn: dat vcrdient ie nict. Hij hccft echt voor dc menscn
gcwerlÍ. Er was niets wat we goed hadden gedaan,niets, niets, niets. (maatschappelijkwerkster
Houtplein, 1958-1Y/5)

Dezn maatschappelijk werkster werd, na ingrijpen van de wethouder/ex-voorzitter
van de Stichting, rond de opheffrng van de Stichting gesornmeerdieder contact
mot gezinnen te verbreken. Vooral op het Houtplein laaiden toen de emoties hoog
op.Zij ontmoet nog wel eensoud-cliënten:
Je had op het laatst zo'n venchriklrclijkc band, ik geloof niet dat er een maatschappclijk werk
is gweest dat zo,n band met de gezinnen hecft gehad als wij. En dat merk jc nu nog. Er zijn
er wcl dic ccns opbcllcn, dic nict sens wctcn waar wc wonen en dic gaan zockcn waaÍ we
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wonen. Ats je zc in dc stad tegenkomt, goh, kom nog eens aan, na zoveel jaren. (maatschappelijk werkster Houtplein, 1958.195)

Enkele maatschappelijk werksters van de nieuwe garde hielden contact met gezinnsl. Ook dezeontmoetentoevallignog wel eensoud-cliënten:
Ik kqram pas iemand tegen en ik denk, wat is die veranderd, die zit zelfs in het wijkgebeuren.
7* zegf: meid, ik heb zorrcel rran jullic geleerd, ik speel nu zelf rroor maatschappelijk werlater.
(maatschappelijkurcrkster Ondiep )ilIVAnthonieplein, 1965-9/5)

Een terugbllk van beïvonerg
Hoe kijken de geihterviewde bewoners, die in de periode Duitemeijer onder toeàcht van de Stichting Volkswoningen stonden, daarop terug? Ai venrerpen het
etiket asociaalten stelligste:
\trij badden nog een crccode. Maar zoals een paaÍ jaar tenrg met Prins Bernhar<!,wil ie miUonair zijnde nog cv€n ccn paar miljocn pakkcn van die Locthecdafrairc. En dic RSV-zaak hè,
dat vind ik asociaal gedÍag. Hoc grotcr gccst hoe grotcr bccst, zo is hct toch cn niet anders.
(bcwoner Cartesiusnag/Anthonieplein/lloutplcin/Ondiep WII, lg4:7-l91á.)

Bewoners plaatsen àchznlf. aan de goede kant van de streep, maar zien wel dat
er gezinnenin nood zatenof waar wat mee aan de hand was:
Je had er wcl een paar gezinnen tussen zitten. Taals Pipi langkous. Die was niet goed rroor dc
kinderen hè. Want dic had smerige klcren aat 7* wastc zc nooit en altijd schooicrcn bij dc
buren vooÍ eten. En zo'n echte nrige familie, allemaal dronkaards weet je wel, zuiplal4rn. Dus
daar mocht ik niet komen van mijn moeder hoor, op dat plein. (dochter Anthonieplein, 19ó4-

rns)

Het verschil met de buitenwereld werd verregaandgerelativeerd: immerq in iedere straat had je er wel 'een paar bijzitten', daarvoor hoefde je niet bij de Stichting te wez.en.Veel van wat die buitenwereld voor asociaal versleet, was dat volgensbewonersniet:
Waarcm je asociaal genoemd werd, dat vÍaag ik mc eigen mk wet ccns af. Ja, zc kc/amen Íadicaal uit de hock, hecl plat, van wat heb ik met jou tc makcn, wat mot je rlan mc, dat soort
dingen. lk z.egook waar het op staat. Hun zcidcn dat op zo,n manier dat hct verkeerd overkcmm. Sommigen stonden gelijk mct dc rnristcn klaar, nan: zint hct jc niet, nou kom maar op
als jc durft. l\las cr icts van buitenaf, zc stondcn allcmaal achtcr mekaar. Hct was gcryoon ccn
kloelq één geztn als hct waÍ€ qp bepaaldc puntcn, een cnmmuna 7* liepcn bij mekaar naar
binncn, etr zo slocgen ze me&aar de top in maar dc rolgende dag warcn ?Ê w"Êt wicnden. 's
Zomers zat ie allcmaal noor dc dcur, zat jc bij mctaar op dc stoclr, drcnL jc wat mct mc&aar.
(als kind en rolwasscnebcnoonstcr Ujnwcg 1952-lni)

Als mensen met het hart op de tong of van weinig woorden met impulsief gedrag
botste men al gauw met de omgeving maar eerlijkheid openheid solidariteit,
hulpvaardigheid en gezelligheid kenmerkten volgens bewoners het onderlinge verkeer. Dit geromantiseerde beeld stellen bewoners tegenover het minimale buren-
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contact van hun huidige woonsituatie. Velen zouden daarom'op hun knieên' naar
hun oude huizen terugwillen, niet naar de due nieuwbouw, maaÍ dan wel zànder
de Stichting Volkswoningen.
Kritiek op de Stichting is na jaren nog heftig en emotioneel. Duitemeijer
heette duitendief en zijn peÍsoneel een dievenbende; door de Stichting werden
juist asocialengelnreekt:
Dat werd rran het Houtptein gezegdzals je daar s,oont, word je beter. Nou, ik ben er tien kecr
slechter door geworden hoor. Het is gewoon een concentrtiekamp gweest, want de menEen
werden cÍ vertrapt, die wcrden nict opgcbound, dic werden ccht necrgctrapt. (bcnoner Houtplein, rranaf 1960)

Dezn ex-bervoner meet de ijzeren glcep van de Stichting op de gezinnen breed
uit, om vervolgens te vertellen dat hij daar zelf moeiteloos aan ontsnapte. Ook
al had de Stichting trekken van een totale institutie die met een omvattend
(gedwongen) hulpverleningspakket alle levensferenvan bowoners beheerste, geannén die weerstanàboden tonaen zich aan haar bemoeienisonttrekken.l6
Generaties latg bleven gezinneq mede door onderli4ge huwelijken, circuleren binnen het huizenbestandvan de Stichting:
Ik had toch gccn schuld, dat mijn nadcr icte had gcdaan dat nict door dc bcugel konl Maar ik
hcb mijn hele lerrcn toch dat stcmpl gckrcgenl Zctfs m{n tindcrcn, dus dc kleinkindcren van
mijn nader, hebbcn cen stcmpcl gckÍcgen door dat rystecm. (Als kitd en volwasscnebeuoncr
\ran Ícslt. Houtpleinflijnweg/trGrlcwcglHoutplein/Balkstraag tot 198)

De hulp ervoer men eerder als vernederenddan als verheffen&
Voor ecn hoop menscn is dic Stichting misschicn cen uitkomst gswccst, maar ik hcb ze altijd
gehaat. Je was enran afhankelijk, ze regelde je larcn. Als je steuntrekker was, of gcdetineerd
lcwam tc zitten, dan maalcten hunnie de dienst uit. Je stond ergens ondcr curatcle, je werd
altijd in de gaten gehouden. Het was altijd: had je wat nodi& dan moest je op je knieën leggen
smeken, bcdelcn, als een schoolkind wcrd je behandeld. Jc mot rekenen,je had cen hoop grotc
gezinnen, daanran maakte die Stichting misbnrik Als je zevet, acht kindcren hebt en een uitkering rran Sociale 7aken, dan ken jc d,r niet mee kommen, dat is logisch, du je was afhankelijknan die Stichting. (bcwoner Houtplein, tffi-l%7)

In plaats van goede financiële hulp of ruime huisvestingbood men volgens bewoners hulp die mensen dom hield en niet zelfstandig maakte. Men "'i$J dan op
gezinsverzorgstersdie huisnrouwen teveel het werk uit handen nanen.rt Aan de
betutteling hram volgens sommige bewoners een einde, toen het in de jaren zestig economisch beter grng mensen mondiger werden en mon mindel lijdzaam de
opgedrongen hulp onderging; daarom verloor de Stichting haar greep op gezinnen.
Menige bewoner is ervan overtuigd dat de zaak door hun verzet is opgedoekt:
Als die Stichting had blijran bestaan, dan ha' zc nog woningen in lltijk C gckregen ook' helemaal orar hccl Utrecht. Maar juist omdat cÍ zo tcggnaan gcstomp is en gedaan, bcnne' zc
o,pgsnrimd. Ook ik hcb ccn stu$e van m,n lcrrcn d'r tegpnaangestomPt,ik bcn er dagelijks mce
bezig genecst hè. (als kind en rolwasscnebcwoner Framboosstraat,vanaf 1934)

w

En maatschappelijke aanpassingals doel? In een gezinsdossiervan de Stichting
treffen we de optimistisóe notitie aan:
Vader lV. ziet zijn vcólijf bij de Stichting als ccn mogelijkhcid om vcrdcr tc komen qp dc
maatschappclijkeladdcr. (gezinsdossier,?Á-t0-19f2)

IIJet zal minder verbazsq dat geen enkele bewoner zijn maatschappelijkeverheffing toeschrijft aan de Stichting. De meesten probeerden zo goed ea r-o lapaad
als dat ging buiten de Stichting om hun leven te leiden. Hulp ontving men liever
van elkaar, zoals van de baalster van het Houtplein, die ieders steun en toeverlaat was. Trots zijn gezinnen die zich op eigen kracht ontworsteld hebben aan de
Stichting:
We grngen verhuizcn naar Ovcrvccht, en daar had ik alles nieuw. Toen kwamen de kinderen
binnen en die gngen zitten en zijn dc ccrttc twcc uur nict van dtr plaats afgekomen, zo \rerbaasd als dat zê waren, want allccn al door het aantal deurcn, bijrooóeeld als je boren de
trap op liep, dan liep jc tcgen vijf deuren aan. Die dachten Íilinstcns dat ze in cen hotel warcn. Mijn kinderen zijn allemaal gpcd tcrccht gckomcn, gocd gelccrd, gocic baan, fatsoenlijk
lerrcn, z.e zvipnn niet, zc docn gccn foutc dingcn. Daar heb jc dus altijd rroor gewaalc. Ik bcn
blij dat ik daar toen uit omhooggekrcpenbcn. (bcuroncrAnthonieplein, 1959-1!)68)

2L0

a-

t2
Het vervolg:buurthuizenen gezinsklinieken

Met de opheffing van de Utrechtse Stichting Volkswoningen verdween een vijftigjarige traditie van ondertoezichtstelling van gezinnen. Het oss-denken (opbouwwerk in bijzondere situaties), dat ik heb getSpeerd als de probleemfigrratie
van het gedepriveerde geànrleidde tot haar ondergang.
In dit hoofdstuk schets ik de opvolger van de Stichting Volkswoningen op
het Houtplein en omgeving: het ons-project Stichting Buurtwerk Pijlsweerd. Om
recente Utrechtse ontwikkelingen in de sociaal-cultuele sector te situeren, ga ik
io op het landelijke beleid op dit gebied vanaf nidden jaren zeventig. Wat is er
heden ten dage nog over van het ogs-denken?
In hoofdstuk t heb ik aangegeven,hoe problemen in de relatie tÈssen gezinnen en de maatschappij rond 1965 een plaats kregen in de probleemfiguratie
van het gedepriveerde gezin. Problemen blnnen gezinnen verdwenen uit het beleidsjargon. Pas in de jaren tachtig wordt \peer uiWoerig gedebatteerd over (-ulti-)probleemgezinnen. Daarbij is nijns inzisns de gezinstherapeutischeinvalshoek
dsminanf. Ik typeer deze benadering als de probleemfigrratie van het slmbiotischegezin met als modelpraktijk de gezinskliniek.
Beide probleemfiguraties verwijzen niet naar elkaar. Er bestaat thans, in
een tijd waarin wordt gesproken van nieuwe annen, geen omvattende (hulpverleners)taal voor gezinnen met meeryoudige,psychische,sociale en materiële problemen.

Soclaahcultureel werk
De jaren znventig gaven, vooral tijdens het kabinet-Den Uyl (L973'L977)' een
enorme (wild)groei te zien van welzijnsvoorzieningen.Het minisfsris van cRM
ontpopte zich als een subsidiedepartement,dat echter nauwelijks tot wetgevende
activiteit krram. Na aandrang van de TWeedeKamer verscheen in Ln4 de nota
Verkokering, $,ildKnelpunten harmonísatie wetziinsbeteiden welzijnswetgeving.L
goer, ondemocratisch, centralistiseh, zn luidde de kritiek van de Knelpruntennota
op het vigerende welzijnssysteem.Gepleit werd voor een Kaderwet specifiek welojU en decentralisatie van het welzijnsbeleid voor basisvoorzieningenrond de
kernfnncti es zrrtg, educatie en recreatie.
Vanaf die tijd werd gewerkt aan een kaderwet en het ombouwen van de
Rijlasubsidieregelingen voor jeugd- en jongerenwerk en die voor samenlevingsopbouw tot RijksbïdÍageregelingen. De lagere overheden werden de feitelijke
subsidiegevers en daar lavam het zwaartepunt van het welzijnsbeleid te liggen"

terwijl de rijksoverheid onder bepaalde voorwaarden financiële bijdragen ging
verstrekken.2
Al in LTl6 had cRM een nieuwe directie Sociaal-cultrueel Werk opgericht,
waaronder een reeks werkvormen ressorteerde die men in een geihtegreerde
regeling wilde onderbrengen. Het onderscheid tussen werkvormen als buurtwerk,
wijkopbouw en opbouwwerk in bijzondere situaties tvas aan het vervagen, en
bovendien streefde men een betere afstemmingna met anderewerkvormen,want:
jeugdwcr\ rormingswcrk, rccreatie en maatschappelijkedicnstverlening (...) horcn (...) alle tot
hct totale patrcon tcr veóetering van dc lecfsituatic. Het beleid zal dan ook sterk op de totstandkoming van samenhangendcz.g ccrste-lijns-voorzieningenin buurt en wijk worden gericht.
Dat geldt in het bijzonder als het gaat om situaties met maatschapplijke achtersand.3

In de Rijksbijdrageregeli4g sociaal-cultureel werk (1980)4 fungeren de brede
doelstellingen van ontwikkeling bewustwordirg en onplooiing als paraplu voor
het opbouwwer\ jeugd- en jongerenwer\ club- en buurthuiswerk, vormings- en
ontwikkelingswerk voor volwasseneq peuterwerk, sportieve recneatie, lcunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening. Gemeenten moeten hiervoor
vanaf L982 vierjarenplannen opstellen. De regeling beperkt zich tot (categoriale
en territoriale) werlvormen op het vlak van educatie en reqreatie, en grenst het
sociaal-cultureel werk af van zorgactiviteiten als maatsóappelijke dienstverleti"g, waarvoor een aparte rijksbijdrageregeling is ontworpen. Tot een Kaderwet
specifiek welzijn voor de drie genoemde kernfincties van de Ktelpuntennota
hpam het niet, ook al leken de plantten hiervoor vergevorderd.s
In het beleidsjargon van het ministerie is het pretentieuze begrtp samenlevingsopbouw vanaf midden jqren znvenig op zijn retour, evenals de exclusieve
aandacht voor ons-projecten.ÓVoor rnver dezn projecten wortelen in voormalige
GGlvw-projecteq Heeft hieraan een historische belasting. Het principe van de,
daar ontwikkelde, integrale buurtgerichte werkrrijze werd echter niet losgelaten,
maar verbreed tot alle buurten en wijken:
Het club- en buurthuiswerk omrrat ccn lnktct voorzieningen (...) rroor allc lccftijdscategoricën.
Het uitvoerend werk is rrooral grocpsgcricht en houdt zich bezig mct cducatie, rccreatie-advies,
informatie, buurtbcïnvlocding opbouwwert maatschappelijkchulprrcrlening,rorming en dergelijke.7

Het opbouwwerk (in bijzondere situaties) kreeg vooral een plaats in de ruim duizend instelliqgen van het club- en buurthuiswerb die sinds 19?8 aangeslotenzijn
bij de landelijke Vereniging Gamma. Spectaculair was de verdubbeling van dit
aantal instellingen in de jaren zeventig dank zij volledige subsidiëring. Wat van
het oBS-denken resteert, is de ruimere toedeling van sociaal-culturele voorzieningen aan wijken of buurten in achterstandssituaties,zonder dat deze nog een
aparte oBs-statusbezitten.S
In de jaren tachtig doen nieuwe tegenstellingen tussen actieven en nietactieven, mannen en wouwen, tussen autochtonen en culnrrele minderheden, jongeren en ouderen het romantische beeld uiteenspattcn van de volksbuurt als
aparte, homogene subcultuur, waaÍ bewoners met elkaar solidair ájn.Deze illusie
armer verbreden opbouwwerkers hun preoccupatie met de woonomgeving woon2L2

verbetering en stadsvernieuwing naar r,aken als werHoosheidArerkgelegenheid,
ondelpteuning van uitkeringsgerechtigden/\rrao'ers,etnische minderheden en educatie.v Weliswaar werd het opbouwwerk in 1981 bij de behandeling van de mf:
'instrument in handen van de bevolkiqg',ru
begroting van hogerhand erkend als
maar het doemdenken onder welzijnswerkersover maatschappijveranderinggreep
ook daar om zich heen. De grens tussen sociaal-cultureel werk en opbouwwerk
\ilas vervaagd door het onderbrengen van beide in één subsidieregeling,wat de
identiteitscrisis van deze werksoort verscherpt. De buitenste hulpverleningscirkel
van het opbouwwerk raakt verstrikt in de middelste cirkel van het groepswerk.
Bovendien trekt de overheid haar handen steeds meer af van het opbouwwerk,
'We hebben niks
vanuit de filosofie dat 'de mensen het zelf,het beste kunnen'.ll
aan opbouwwerkers, de opbouwwerkerszijn wijzelf , rnlaat Achterhuis een groep
Snrinàamse vïouwen dezn afirijzends sfemming verwoorden.tz Uij betoogt, in het
voetspoor van lllich, dat het welzijnswerk mensen afhankelijk maakt en welzijnsnood schèpt. Bij gebrek aan perspectief op maatschappijveranderingstellen welzijnswerkers hun hulpverlening in navolging van Foucault, ter discussie als disciplinering.
Emancipatie van achterstandsgroepenblijft, ondanks deze scepsis,een centrale desfulslling, ook wel solidariteit met krretsbare en kansarme groepen genoemd.l3 In de jaren tachtig duiken nieuwe achterstandsgroepenop, zoals werkelozr,t en culturels minderheden. Bij beztrinigingen die, sinds eind jaren zeventig
de verzorgingsstaat ter discussie hn'am te staanla de sociaal-cultuele sector
hard treffen, worden dezn achterstandsgroepenrelatief ontzien. Beleidsmakers
lopen mindsl lvarm voor algemene,recreatieve voorzieningen voor ge$/onejongeren dan voor projecten voor drugsverslaafden,agressievejongeren, culturele min'meeloudige achderhedeg werkelozen of randgroepjongeren:jeugdigen in een
terstandssituatie', die aftomstig zouden zijn uit woeger tot asociaal be-sJempelde
approochmoet worden ontwikkeld.D
gezinnen,waarvoor eencompnehensive
Dezn bezuinigi4gen van het ministerie van cRlvÍv/vc worden aangekleed
met pleidooien voor verschuiving naar de samenlevingvan taken die het welzijnswerk vennrlt: van de stagnerende verzorgingsstaatnaar de rnrgzrme samenleuiog.16Daarin ligt een appèl besloten op traditionele samenlevingsverbandenen
informele netwerken, $'aarop echter geen (groter) beroep mogelijk lijkt. Terwijl
het welzijnswerk uit de gunst van overheid en publiek is geraakt, verslechtert in
de jaren tachtig de situatie voor de (echte) minimn door langdurige werkeloosheid
en Ëezuinigingá op uitkeringen, en doet niêuwe armoedehaar intre de.r1

Stichtlng Buurtwerk Piflsweerd
Hoe werken de huidige landelijke beleidsontr*,ikkelingenvan de sociaal-culturele
sector door op Utrecht? Ter beantwoording van dezs vraag richt ik me vooral op
het (voormalige) ons-project van de Stichting Burutwerk Pijlsweerd, die de
Stichting Volkswoningen op het Houtplein afloste en heel Pijlsweerd als werkterrein heeft.
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Weliswaar waren er eind jaren znventig op het Houtplein gloednieuwe huizen in
de plaats gekomen (en maar weinig oud-bewoners),maaÍ deze liggen in het hart
van één van Utrechts buurten met de grootste sociale achterstand:PijlsweerdlLe
Daalsedijk. In dit gebied woonden in 1984 zn'n ffi
personen,waarvan een derde
alleenstaand is en niet minder dan een knrart van buitenlandse afkomst, met veel
kinderen onder de 14 ju*.tl Door de nieuwbouw van het Houtplein is de verhouding met de omgeving180" gedraaid:
Mensen die daar omhccn woonden vonden het stukkie buurt dat hier zat, het Houtplein, asociaal. Nou is het precies andersom. Diezelfde Hollanders wonen er nog steeds,maar alleen tussen
buitenlanders in. Nou vindt men dat asociaalen is dit beter. Slaat ook nergens op. (buurtbewoner omgevingHoutplein)

Veruit de grootste groep arbeiders verricht hier niet meer dan eenvoudige,ongeschoolde arbeid; de werkeloosheid was er n L982 boven de LUVogestegen.Een
onderzoek uit 1983 bestempelt Pijlsweerd qua laraliteit van bebouwing en woonomgeving als een van de slechtste buurten van Utrecht. Dat is ook de uitkomst
van een ander onderzoek dat jaat, dat buurten rangschikt naar sociale achterstand.l9 Alle vroegere complexen van de Stichting Volkswoningen liggen in buurten met een hoge achterstandsscore.
Dit laatste onderzoek is verricht als onderbouwing^van het gemeentelijk
welzijnsbeleid. In haar Socíaahq"tltureelplan 1982-19854'(uiwloeisel van het
decentralisatiebeleid van de Rijlsbïdrageregeling sociaal-cultureel werk) legt de
gemeente de prioriteit bij kansarme groepen: jeug{ wouwen, buitenlanders, èn
bewoners van wijken in achterstellingssituaties.Hoge prioriteit krijgen negentiende-eeuwse randwijken en daarbinnen wijken met veel buitenlanders (zoals
Pijlsweerd/le Daalsedijk). Men probeert in het genoemde onderzoeksrapport uit
1983 de kwaliteit van het bestaan (huisvesting onderwijs, inkomen, arbeid, woonomgeviag politieke participatie en gemndheid) in navolging van een Rotterdamse
definitie van sociale achterstandte lqilantificeren:
Het minder dan hct gemiddelde bezitten aan: inkomen, kennis, macht in dirarse lerrcnssferen
van wer\ wonen, onderwijs en eigen tijd, huiwesting, gezondheid, educatief-rccreatieve rroorzieningen en elrcntueelanderc categorieën.2l

Bij gebrek aan cijfermateriaal beperkt men zich tot z-evensociale indicatoren
rond werkloosheid,onderwijs,rvoning,buitenlandersen bijstandsuitkeringen
.n De
uitkomst verschilt niet veel van die van het Sociaal-cultureelplan: de achterstand blijkt groter in Hoograven en kleiner in de oostelijke randwijken. Pijlsweerd b, h vergelijking met een landelijk onderzoe\ gebaseerdop de Volkstelling L97L, verder aÍgezalrt.á Ook subjectief ervaÍen bewoners deze burut tamelijk negatief.z
Over opbouwwerk in bijzondere situaties wordt vanaf eind jaren zeventig
niet meer gerept. Het interdisciplinair werken in projecten had de nodige strubbelingen gegeven;men wilde het werk minder vanuit werksoorten en meer vanuit
doelgroepenzoals etnische minderheden,wouwen en WAo'ers opzetten.Wat van
het oBs-denken resteert, is de term u"trlslslsllingswijken. In feite gaat het om
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een financiële verdeelsleutet buurt- en clubhuizen in dergelijke wijken krijgen
meer formatieplaatsenvoor sociaal-culhreel werk toegewezendan anderewijken.
Utrecht telde bego jaren tachtig m'n 43 buurt- en clubhuizen en 11 jongerencentra, en de ongeveer tien Ogs-projecten genoten geen aparte status meer.
De ruim in het jasje zittende voormalige oBs-projecten moesten bij bezuinigingen
een grote stap terug doeq hoewel zE eea enigszins groter personeelsbestand
bleven behouden omdat ze rn achterstandswijkenlagen. De vette jaren voor het
welzijnswerk zijn vanaf 19&3 voorbij: sindsdien moest bijna een kwart van de
formatieplaatsen in de sociaal-culturele sector woÍden ingeleverd en werden enkele buuÍthuizen gesloten.r
De Stichting Buurtwerk Pijlsweerd was rond 1980 nog goed bedeeld met de
buurthuizen de Balk (het oude clubgebouw van de Stichting Volkswoningen), de
Singel en Bethlehemweg.Doel is het samenmet buurtbewoners
stimulercn, organiscrcn en begclcidcn van activitcitcn ql maatschappelijk,culturccl en nacneaticf terrein in Pijlsnrcerd.

Dezn Stichting ressorterend onder de sectie Oude Stadswijken van het sll& in
Ln4 begonnen met één beroepslrracht,was in 1981 uitgegroeid tot een organisa'agotie met 11 full- en 8 part-time hachten, naast m'n 725 wijwi[igers: 14
gische' werkers, variërend van projectleider, buurtmaatschappelijk werker, onderwijs- en buurtopbouwwerkers, volwassenen-,jongeren- en peuterwerkers, en 5
conciërges en schoon-akers.b De belangrijkste activiteiten betroffen toen twee
peuterspeelzalen,opvang van Griekse kinderen, disco, sport en spel voor jongere
en oudeÍe jeugd, volwassenen,bejaarden en rlÍAo'ers, creatieve handvaardigheid
vos-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving),praatgroepen, taallessen voor buitenlanders, en spreekuren van onder meer de wetswinkel. De groepen waannee werd gewerlÍ (inclusief wijwiiligers) waren in het bestuur vertegenwoordigd. De begroting was in 1985 het hoogste rran alle Utrechtse buurt- en
clubhuizen: bijna f 1,4 miljoen (waanan f 860.000personeelskosten).
Een bijzondere plaats nam, begrijpelijk vanuit het verleden van de Stichting
Volkswoningen, het buurt-maatschappelijk werk in. Tot het takenpakket van
'Pijlsweerd' behoorden in 1982 individuele hulpverlening, een klachtenbureau en
spreekuren (onder andere voor wAo'ers, buitenlandse wouwen en over huisves'roudgroep. tndividuele hulpverlening op matetirg), een \trAo-, bejaarden- en
rieel gebied slokte de meeste tijd op. Hulpwagers waren vooral buitenlandse
mannen over uitkeringslnn'estiesen Nederlandse rtrouwen met meer immateriële
vragen.
Het buurt-maatschappelijk werlg dat bego jaren taótig in een achttal
'la4gdrempclige maatschappelijk
buurthuizen bestond propageert àchzelf. als een
'waagbaak.
h':lpverlener en pleitbezorger' van
gerichte eerstelijns _hulpverleningl:
[a"sat-e groepen.n AIs aparte werksoort wordt het echter niet meer genoemd in
het Sociaal-anlureel ptan. F\rnctiebeschermingvan hogerhand vindt sindsdien niet
meer plaats; in projecten bepaalt men thans znlf de takenpakketten, waardoor
optreedt en beaninigingen deze jooge werktussen weÍksoorten functi
Buurtwerk Pijlsweerd van een formatie
moest
de
7Á
Stichting
bedreigen.
soort
van 16 tertrg naar d5 beroepskrachten en werd het buurthuis de Singel gesloten.

Dat dwong werkers ertoe meerdere werksoorten in hun takenpakket te nemen,
wilde msn alles in huis houden. De opbouwwerkster keeg bij hèt verdwijnen van
de buurt-maatschappdk werker naast opbouw-, ook wouwen- en maatschappelijk
werk in haar takenpakket. Juist nu de laatste jaren de materiële ptoUtàméo
(werkloosheid, schulden) in de buurt sterk toenemeq wordt dezn laagdrempehge
hulpverlening drastisch teruggeschroefd.S
H9t hulpverleningsbeleid van de gemeente Utrecht is er vanaf Lg84 op gericht, de elkaar overlappende circuits van sociaal-cultureel werk, maatschappeÍj-af
ke dienstverlening en eerstelijnsgezondheidszorg
territoriaal op elkaar
i"
-'wijkgebonden-welzijnsorganisaties,
stemmen.29AIs eerste stap naar
moeten de
(n % gebieden georganiseerde)buurt- en clubhuizen 14 zo[eoaa-de wijlanerkgeverschappen (tussen buut- en stadsdeelniveau)vormen, met ieder ""o U*irfótmatie die wordt aangewld afhankelijk van de achterstand en bevolkingssamenstelling van het werkgebied of speciale geldstromen van het tijk, ^rtt voor
etnischeminderhedenin het kader van het'probleemcumulatiegebiedánbeleid'.30
Het verzet tegen wijlcrrelzijnsorganisatiesis zo groot bij de 8 (op stadsdeelniveau georganiseerde)basiseenhedenvan de overkoepelendeStichiing Algemeen Maatschappelijk Werk Utrecht, dat integratie met het sociaal-cultureel wàrk
(vooralsnog) niet wordt doorgezet.3l Ook aJ ae Sdchting Buurtwerk pijlsweerd
staat niet te trappelen om vanaf 1988 één stichting te vormen met de 1L en Ze
Daalsedijlc, vooral niet omdat aj dan in het 'mijnenveld' belandt van de 1e Daalsedijlq waar een 'Hiek' binnen àe buurt de matht heeft over het buurthuis, bdtenlandersworden geweerden bingo en disco het beeld bepalen.
Dlreste hulpverlenlng
In de jaren zestig verschoof de aandacht van het beleid van probleemgezinnen
naaÍ problematische samenlevingssituaties.Dat betekent natuurlijk niei dat de
directe hulpverlening aan gezinnen sinds die tijd van de baan is. Enerzijds beweegt deze zich in de sector van de maatschappelijkedienstverlening, anáerzijds
in die ug
9" (ambulante en residentiële) geestelijke gezondheidszoig, of in [et
tussengebieddaarvan. Ook de kinderbeschermingbetrekt als vanouds cfignten uit
probleemgszinnsa.
Dat de hulpvertening aan gezinnen een belangrijke plaats bleef innspsl,
leert een blik op_ begroting van het ministerie van CRM.In tnz stond daarop
9"
een bedrag van 85 miljoen voor samenlevingsopbouw,waaronder 17 miljoen voor
opbouwwerk in bijzondere situaties, en niet minder dan 329 miljo"o oóot maatschappelijke dienstverlsning: T2 ori\oen voor algemeen maatschappelijk werk en
?Á2 mrlioen voor gezinsverzorgng ar gezinshulp. Onder gezinnen met langdurige
gezinshulpscholenveel probleemgezinnen.
Het brede pgbliek z.ag het maatschappelijk werk begin jaren zeventig als
algemene^voorzieningen niet als alleen bestemd voor bijzondère groep"o, áub
asoialen.32 Het casewo*, dat zelfinzicht van cliënten voorop stelt, bleek in
gevar van probleemgezinnen een moeilijk te hanteren methode. Het agogisch element, oftewel het geven van richtlijnen, uitoefenen van druk eo"ovooti, koo daar
2L6

node worden gemist.33Maar materiële drukmiddelen om gedragsveranderingenaf
te dwingeq zoals in de armelrrnrg, was het maatschappelijk werk ontvallenl de
invoering van de Algemene Bijstandswet maakte daar een einde aan. Psychologsche tactieken zouden dit gat oprnrllen.
Sinds het midden van de jaren zastig stond directe hulpverlening aan probleemgezinnen niet meer op de agenda. Problemen blnnen dergelijke gezinnen
verdwenen in het welzijnsbeleid naar de achtergrond. Pas in de jaren tachtig
wordt weer openlijk gedebatteerd over hulpverlening aan (multi-)probleemgezinnen. Dominant hierbij is de gezinstherapeutischebenadering.
De gezinstherapie, ontwikkeld in Anerik4 werd in 1!)65 in Nederland geihtroduceerd.s tn zo'n behandeling worden hele gezinnen tot object van therapeutisch toezicht gemaakt. De gezinstherapie zr,t àch af tegen de gangbare therapeutische benaderingswijzn, die pathologische verschijnselen localiseert in individuen en met individuele behandelingsplannenwerkt. Ook het caseworkzoekt de
oplossing primair in de individuele (vertrouwens)relatie tussen cliënt en maatschappelijk werker. Problemen die zich bij individuele gezinsleden manifesteren"
zijn volgens de gezinstherapie het gevolg van moeilijkheden die zich afspelen op
het niveau van het gefu als geheel. De behandeling moet zich bijgevolg richten
op een transformatie van de interactie- en comrnunicatiepatronentussen de gezinsleden, opgevat als subsystemenvan het gefu. 7-o kan het gezin volgens Minuchin verschijnen als los zand of juist als kluwen, of beide tegelijlq met als€e'separatieen individuatie'van subsystemen.sIn
volg onvoldoenderuimte voor de
plaats van terug te gaan naar vïoegkinderlijke ervaringen van cliënten en hun
onbewuste fantasieën richt de behandsling zich op meer direct waarneembareinteractieprocessenin het heden van gezinssystemen.De gezinstherapiegaat minder
ver dan de in de tweede helft van de jaren zestig eveneensopkomende antipsychiatrie, die psychische stoornissen niet alleen relateert aan interne gezinsrela'ziekmakende' maatschapplj beties, maar daarbij de bredere context van de
trekt.s
In de loop van de jaren zeventig heeft de gezinstherapie een vaste plaats
verworven in de ambulante geestelijke gezondheidszorg.Binnen dit bestek kan ik
niet ingaan op de ontwikkeling van en de verschillen binnen deze stroming die
wordt gevoed door ideeën ontleend aan d^e-psyóoanalpe, groepsdpa-icq algemene systeemleeren communicatietheoie.st Diverse therapeutischevarianten van
dezn interactionele oriëntatie deden opgeld zoals groeps- en echtparentherapieën,
in de regel verricht binnen de muren van instellingen. Beihvloed door het therapeutische klimaat van de jaren zeventig is ook het casework àeh gaan opwerpen
als een psychosocialetherapie, maar bij verbaal minder begaafde gezinnen uit de
lagere sociale klasseq de traditionele probleemgezinnen,werd de gezinstherapie
nog weinig beproefd. Daalvoor steunt dezn teveel op communicatietechniekenuit
een 'burgerlijke onderhandelingscultuur'. Bï probleemgezinnen lijken directe
interventies in sociale netwerken van gezinssystemenmeer perspectief te bieden
dan interventies in verbale interactiepatronen.s
E:remplarisch voor het doorwerken van dit gedachtengoed in de huidige,
meer intensieve benadering van (zware) probleemgezinnenis het Rapport Klinische Gezinsbehandeling(1935). Het rapport spreekt van zieke gezinnen, $'aarvan

de leden door fi:raties in het separatie/individuatieprocesin slmbiotische relaties
zijn verwikkeld:
De separatie/individuatic-pogngen kunnen uitermate heftig verlopn. Ten dele leeft men immers
in de ander en bij de gratie van de ander. Separatie betekent dan het rrcrlies \ran een deel rran
'zef.
7*et heftige afstotingp- en uitstotingqpogingen vinden plaats. Terrcrgeefswordt gehet
'los
zand', als gerolg rran het schijntracht de qynrbiosete veóreken. Soms lijkt het gezin op
baar overheeÍsen van afstotingpplocess€n,rcrgelijkbaar met het afwijzen nan de moeder door
een koppige kleuter. Per saldo ovelwint de gmbiose en blijft de samenhangin het gezin ondanks alles bestaan. Als rcactie op afstoting lunnen perioden rolgen van heftige aantrekking en
nerecnzelviging met de anderc gezinsleden.Bij roorkeur worden deze zeet wisselendeaantrekkingp- en afstotingpganoelensin de buitenwereld geprojecteerd, zodat er als het ware een gemeenschappelijkevijand kan ontstaan,waaÍtegenmen :ach gezamentiltweert.39

Bij symbiotische gezinnen zou hun sociaal dpfunctioneren (uitstoti'gs-, venilerpinS-, isolerings- en destructieve processen) een 'onthullende afspiegelingvan de
psychischegezinsproblematiek'zijn.s
Het rapport beveelt de oprichting aan van een vijftal klinieken voor residentiële gezinsbehandsling. In leefgroepen van meerdere gezinnen kunnen zich
nieuwe interactiemogelijkheden aandienenen met behulp van uiteenlopende therapieën (verbaaVnonverbaal, individueeVgroepsgericht) individuatieprocessen op
gangworden gebracht.al
Dergelijke klinieken bestaanreeds in Rotterdam en Amsterdam. Directe aanlsiding tot het rapport was de kwestie, dat ziektekostenverzekeringenniet de
intramurale behandeling van gezinnen in de Amsterda-se Triangel wilden dekken.
Dit sociotherapeutische instituut, opgericht rn Lnz, richt zich op (multi-)probleemgezinnenof affectief verwaarloznndegezinnen (waaronder veel eenoudergezinnen). Gezinnen kunnen zich daar wij\iliilig voor zes maanden laten opnemen
in een van de vijf leefgroepen van drie à vier gezinnen. De therapie is, in het
inzichten, gericht op het doorbreken van het
voetspoor van gezinstherapeutische
negatieve!fudingscomple:(, dat gezinsledenaan ékaat gekluisterd houdt.a2
Uitgaande van de veronderstelling dat de 'gezinsHuwen' niet door uithuisplaatsing van kinderen wordt ontward, wil men zeer problematiscle gezinnen
ofirel in hun geheel 'uit huis plaatsen' ofinel thuis intensief bijstaan.a3Terughoudendheid bij iagrijpen in zner problematische opvosdingssituatieshad al vanaf
bego jaren zevenflg geleid tot een daling van het aantal uithuisplaatsingen.
'Kinderen ontwikkelen zich beter bij slechte ouders, dan bij betere hulpverleners!', zo venvoordde een hoogleraar orthopedagogiekin 1985polemisch de negatieve stemming ten opzichte van hulpverleners, die de rol van ouders ovememenÍ Hulpverleners mogen volgens hem alleen als bemiddelaar optreden in conflicten tussenouders en kinderen.
Ook al streeft men naar kortstondige begeleidingscontacten,hulpverleners
moeten soms met engelengeduldjarenlang naast een probleemgezinlopen om enige vooruitgaag te boeken, zoals in het geval van een maatschappelijk werker, die
vanaf Lg8y'.de voogdij heeft over eon viertal kinderen van e€n groot, voormalig
Houtplein -gezin,wa-awaode ouders hun kinderen 'omknellen'.45
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Symblotlsche versus gedepriveerde gezlnnen
De denkbeelden uit het Rapport Klinische Gezinsbehandelingkunnen worden getypeerd volgens het probleemfiguratieschemadat ik al een aantal keren heb gehanieerd. Dezn probleemfiguratie van het slmbiotische (in de psychoanalytischezin
georiënteerdedesvan het woord) gefu wordt gedragendoor gezinstherapeutisch
kundigen.
1. Object van bemoeienis is het slmbiotis che gean, waarvan de leden op een
verstikkende wijze van elkaar afhankelijk zijn.
2. De oorzaak wordt gelegd in stoornissen in (actuele) interactie- en communicatiepatronen tussengezinsledenals subsystemenvan het gezin.
3. Dóel is het voltrekken van het proces van separatie/individuatie (verzelfstandig"g) van delen van het gezinssysteem.
4.-Als interventiemiddel staat de klinische gezinsbehandelingin een sociotherapeutisch instituut model, alwaar gezinnen onder supervisie van psychiaters inlensieve psychosocialehulpverlening kunnen ontvangen, als ambulante hulpverlening
- geenuitkomst biedt.
Dergelijke klinieken of gezinshuizenbevinden zich nog in een e4perimenteel
stadium.6 De gangbare praktijk is de (goedkopere) ambulante hulpverlening &ên
gezinnen of (in het uiterste geval) uithuisplaatsing van kinderen. Ook al worden
á"rn tehuizen als eindstations voor gezinnen bepaald niet algemeen aanvaard, de
grondgedachten van deze probleemfiguratie van het qrmbiotische gefu zijn ook
in de ambulante hulpverlening aan gezinnengemeengoedgeworden.
Bij de gezinnen die men als doelgroep op het oog heeft, spelen zowel psychische ak Jociale en materiële problemen. tn de geschetste probleemfiguratie
van het gedepriveerde gezin ligt de nadruk op sociale en materiële problemen'
tenrijl in de probleemfiguratie van het slmbiotische gefu de aandacht uitgaat
naar de psychischeverankering van de problemen. Voor beide probleemcomplexen
bestaat geen omvattendehulpverleningstaal.
Do nadruk op psychosociale problemen in de hulpverlening aên gezinnen
roept het geva- op, dat instellingen de sinds bego jaren tachtig verscherpte
materiële problemen verrvaarlozenen slechtsoog hebbenvoor de immateriële gevolgen (psychologseri"g). Andersom kan een nieuwe nadruk op het materieel kataktet van problemen (budgettefng, schuldsaneritg) aglterliggende immateriële
noden aan het zicht doen onttrekken (economisering)i/ Daar u/aar de tendens
bestaat de hulpverlening op materieel vlak te concentreren bij Gemeentelijke
Sociale Diensten en voor immateriële problemen te verwijzen naar instellingen als
het algemeen maatschappelijk werlg bestaat het risico dat gezinnen met saÍnenhangeide materiële eo ioroui"riële pioblemen tussenwal en schip valbnis
In deze tijd van teruglopende financiële middelen profileren hulpverlenende
instellingen zich in toenemende mate produktgericht rond consrete hulpwagen en
korte-termijndoelen, waardoor weinig ruimte blijft voor diffirse (levens)problemen
'leun-en-steun'-contacten. Het gevolg is, dat een
van cliënten en langlopende
groeiende restcategorie cliênten volgens verontrustenden van nu blijft ronddolen
in een woud van hulpverleningsinstellingen.

a
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Slotbeschouwlng

ln deze slotbeschouwingherneem ik mijn probleemstelling: de probleemfiguraties
die sinds de Eerste Wereldoorlog op diverse tijdstippen hun stempel drukten op
de ondertoezichtstsllingvan Nederlandsegezinnen.Werpt de door mij gekozen
optiek nieuw licht op recente pogingen tot verklaring, waarin vanuit andere analytische vertrekpunten onmaatschappelijkegezinnen worden geaen als produkten
van het industrialisatieproces, en de praktijken van toezicht als uiwloeisel van
het civilisatieproces?Ik vat eerst mijn eigengedachtengangsamen.

De soclale-constructle-these
Het ontoelaatbare, onmaatschappetjke, probleemgezin enzovoort is geen in de
werkelijkheid gegevenobject, maar de uitkomst van een sociaal constructieproces.
Het zijn namen, gegeven aan gezinnendie tenminste met elkaar gemeen hebben,
dat hun armoedesituatie tot een onconventioneellevenspatroon leidde en deskundigen (theoretici, beleidsmakers en praktijkwerkers) ingrijpen in hun reilen en
znilen legitiem achtten. De verschillende verhalen die over de aldus geaffrcheerde
gezinnen in de loop der tijd de ronde deden, heb ik gekarakteriseerdaan de
hand van het in hoofdstuk 1 geschetsteprobleemfiguratie-schema.Tn'n probleemfiguratie heeft een rationele structuur: het bevat sa-enhangende analyse- en verhaalfragmenten over een verontrustend object, de veronderstelde oorzaken, 18strevenswaardigeinterventiedoelenen geëigendeinterventiemiddelen.
De diverse probleemfiguraties die ik heb gereconstrueerd,kan men zien als
evenzovelepogingen de toenmalige dilemma's in de bemoeienis met gezinnen op
te lossen. Keer op keer werd geloof gewekt in de werkzaamheid van, en de
noodzaak bepleit tot weer een andere aanpak. hlang een probleemfiguratie appelleerde aan der.e 'verbeelding', gold zn als rationeet dat wil ?ÊWeÍr als waar
en effectief, en oefende ze (machts)werkingenuit op interventiepraktijken.
Een probleemfiguratie kan worden beschouwd als een rationele fictie. }Iet
fictionele karakter ervan manifesteert zich pas goed, als haar waarheidskarakter
wordt aangevochtenvanuit een nieuwe, opkomende probleemfiguratie. Laten we
dit nog eens nagaan aan de hand van de vier elementen van een probleemfiguratie: object, oorzakeq doelen en middelen. Wat het object onmaatschappelijk
gefu precies was, bleek bijvoorbeeld in de jaren vijftig nauwelijks te bepalen:
het behelsde dusdanig heterogene verschijnselen, dat pogingen daaruit een gezinstypologie te ontwikkelen moesten worden opgegeven.TWeede voorbeeld: de
gevaren die van een slordig, ongeregeld huishouden zouden uitgaan (zoals eind
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jaren veertig gesteld werd: 'een intense bedreiging voor het geestelijk welzijn
van ons volk') werden in de jaren zestig als denkbeeldig afgedaan.Richt men de
blik op do vermeende oorzaken van onmaatschappelijkher4 dan blijkt dat de discussie daarover nooit werd beslecht. Het bewijs ten gunste van één cluster daarvan (roals in de jaren dertig: endogene versusiexogene oorzaken) valt ni9! te
leveren; naar believen kon de voorkeur verschuiven naaÍ ds weinig specifieke
'omstandigbeden'
factor van de 'maatschappelijke veranderingen' (aren vijfttg) of
(iaren zestig). Ook het pakket interventiedoelen bleek (evenals de aan het object
toegeschreven verschijnselen) na verloop van tijd minder wezenlijk samen te
hangen; dit lcrÁ'amaan den dag toen de zaligmakendheid van de burgerlijke levenswijze op losse schroeven werd gernt. Tenslotte, nooit leverde evaluatieonderzoek het bewijs dat het gepropageerdeinterventiemiddel (gezinsoordeq heropvoedingscentra) voor het bereiken van een dergelijk doel al dan niet geschikt
was.
Een probleemfiguatie bezit dus - om een beeldspraak te gebruiken - een
rationeel geraamte met fictioneel vlees en bloed. Daarom verkies ik het neologisme probleemfiguratie boven de aanduiding probleemdefinitie. De zeggingskracht
van een probleemfigrratie wordt door haar fictionele karakter niet ondetmij"4
maar juist vergroot. Om het befaamde theorema van Thomas te parafraseren: .Í/
men figure (niet, zoals hij formuleerfi define) situations as real, they are real in
their consequienceI.l
Dez.e gedachtengangdwingt tot een historische reconstructie van de aflossing van de ene probleemfiguratie door de andere. Vier vraagpunten acht ik hierbij van belang:
1. tWelk tlpe kennis en inzicht kenmerkt de diverse probleemfiguraties? De
geschiedenisvan de onmaatschappelijkheidsbestrijdinglaat geen cumulatief Dro@s
van kennis en inzichten zien. De invalshoek verschoof meermalen drastisch: van
een pragnatische volkshuisvestingsbenaderingnaar de sociale psychiatrie en vervolgens de sociologie, oo tenslotte in andragologisch en gezinstherapeutisch
vaarwater te belanden.
2. Wia ventileren als eersten de denkbeeldenvan een opkomende probleemfiguratie: theoretici, beleidsmakers of praktijlan'erkers?Het antwoord blijkt gedifferentieerd. Een blik terug leert, dat lokale vollshuisvestingsambtenaren een
beslissende rol speelden bij de probleemfiguratie van het ontoelaatbarc genn;
sociaal-psychiatrisch georiënteerde deskundigen uit de kring der geestelijke
volksgezondheidszorgdeden dat voor het sociaal zieke gefu; sociologen/sociaalgeografen vervolgens voor het maatschappelijk onaangepaste gefu; en sociologisch gwormde landelijke beleidsmakersvan het ministerie van rvÍ\il/cRMtenslotie voor de probleemfiguratie van het gedepriveerde gezin. gistorisch gezien namen theoretici bepaald niet altijd het voortouw in het formuleren van een nieuw
geluid omtrent onmaatschappelijlieid. De relatie theorie-praktijk laat zich in de
onderhavige studie niet beschrijven als een verhouding waarin denkbeelden van
menÍi- en maatschappijwetenschappers,vertaald in beleidsadviezeq unilineair hun
weg vinden naar de praktijk; de innoverende invloed van beleidsmakerswordt dan
miskend.
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3. Hoe groot is de verspreiding van een bepaalde probleemfigruatie? De taal
van de praktijk (of die vag het lokale beleiQ hoeft geenszinsslmchroon te lopen
met die van de dominante probleemfiguratie. nj kan daarbij achterlopen (de
denkbeelden van Duitemeijer bijvoorbeeld), uit de ruif van meerdere probleemfiguraties eten (sommige praktijkrrerkers van de Stichting Volkswoniagen), of zelfs
het gezicht daarvan bepalen (zoals radicale welzijnswerkers in de jaren zeventig).
4. Wat is de ryakste schakel van een probleemfiguratig waardoor dezn
wordt opengebroken en afgelost door een andere? Ik kies ter beantwoolding van
deze waag weer enkele voorbeelden uit mijn onderzaek. Beslissendvoor de overgug van de probleemfiguratie van de laotwoningen naar die van het ontoelaatbare gefu was de kritiek op het gehanteerdemiddel van woninryerbetering; dit
leidde niet automatisch tot aangepastwoongedtag. De verschuiving van de kritiek
op de woonwijz.e naaÍ de gehele levenswijze - die daarvan moeilijk is los te
snijden - markeerde de overgang naar de probleemfiguratie van het sociaal zieke
gefu. Het verbreden van de oorzakelijke invalshoek van onvolwaardigheid ten
gunste van maatschappelijk achterblijven tlpeerde de opkomst van de probleemfiguratie van het maatschappelijk onaangepaste gefu. Kritiek op de burgerlijke
levenswijze opende tenslotte de deur voor de probleemfiguratie van het gedepriveerde gefu. hwel de verhalen over het object, als die over oorzaken, doelen
en middelen kunnen ieder op zich de zn'akste schakel van een probleemfiguatie
vonnen.
In hun rocente studie over de geschiedenisvan de onnaatschappelijkheidsbestrijding concluderen Dercksen en Verplanke dat de wetenschapniet in staat is
geweest een 'algemene theorie omtrent onmaatschappelijk gedÍ4d te formuleren
vanwegede toenmalige vooringenomenheidvan wetenschappers.2Ah men de door
mij ontwikkelde gedachtengangvolgt, moet het bestaan van een dergelijke bovenhistorische algemene theorie ílberhoupt worden aÍgewezen In de historisch elkaar
afin'isselendeprobleemfiguraties krijgt de voor iedere tijd kenmerkende 'structuur
van vooringenomenheid' haar beslag (door mij de rationele fictie van een probleemfigrratie genoemd) - ook randaag de dag.

Maatschappelfike verklarlngen: de optleken van anderê auteurs
Het ontoelaatbare gefu ontstond als bijprodukt van de gemeentelijke woningwetbouw. Aan de verspreiding van de probleemfiguratie van het sociaal zieke gefu
droeg de paniek over de naoorlogse morele verwording het nodige bij: economische en morele wederopbouw dienden hand in hand te gaan. De probleemfiguratie
van het maatschappelijk onaangepastegezin wortelde in een vooruitgangsgeloof
omtrent de burgerlijke maakbaarheid van z)genaamde aóterblijvende gezinnen.
Bij de probleemfiguratie van het gedepriveerde gefu tenslotte werd achterblijven
niet langer geweten aan persoonlijk falen maar aan maatschappelijke achtorstelfing. De maakbaarheid (of radicale verandering) van de maatschappij znlf hvam
bovenaande agendate staan.
Bestaat er een interpretatie van het gehele historische proces van ondertoezichtstelling van gezinnen, die uitstijgt boven één van de gereconstrueerde pro222

bleemfiguraties, die zelf veelal maatschappelijke omstandigheden aanvoeren als
logische verklaring voor hun opkomst? Een omvattende verklaring dient aan te
sluiten bij datgene wat de verschillende probleenfiguraties over de gehele tijdslijn kenmerke namelijk dat de doelgroep bestond uit arme gezinnen en dat het
toezicht hun heropvoeding beoogde. Op dat gegeven sluiten twee recentelijk
ontwikkelde verklaringsmodellen aan: de eerste ziet onmaatschappelijkegezinnen
als het (mislukte) produkt van het industrialisatieproces, de tweede beschouwt
gezins-toezichtspraktijken als uiFloeisel van het civilisatieproces. Ik ga successievelijk op beide in.

lndustrlalisatle en armoede
De relatie tussen industrialisatie en onmaatschappelijkheidis laatst gelegd door
De Regt.3 De industrialisatie creëerde nieuwe scheidslijnen in de massa der arbeidende bevolking, variërend van geschooldeen ongeschoolde(fabrieks)arbeiders
tot aan losse werkliedeq venters, werHozen, uitkeringstrekkers en armlastigen.
Waar geschoolde arbeiders verburgerlijkten, ontbeerden laatstgenoemdecategorieen bij gebrek aan vaste beroepsarbeid een geregelde leefirijze. De Regt sluit zich
aan bij het kernstuk van de probleemfiguratie van het maatschappelijk onaangepaste genn, zoals in de jaren vijftig verwoord door Van Doorn.a Diens stelling
is, dat grote delen van de massa der armen van de negentiende eeuw zich sindsdien hebben geêmancipeerd tot een bewuste, verburgerlijkte arbeidersklasse;
slechts bij een marginale restgroep, een proletarische achterhoede, doet zich het
probleem van een ongeregeldelevenswijrE en onmaatschappelijkheidvoor.
Bij Van Doorn lijkt de triomf van het burgerlijke cultuurbombardement welhaast compleefi slechts wat hij noemt 'sociale fossielen uit de woegkapitalistische maatschappijstructuur' moeten nog worden bewerkt. De Regt neemt het
perspectief van emanciperende, sociaal stijgende arbeiders over, voor wie onmaatschappelijken achterblijvers waren. Beider visie is doortrokken van vooruitgangsgeloof:zij die zich niet voegen naar de moderne, burgerlijke cultuur worden
'preiháustriële volkscultuur,s
Ar óonenten van een tot ooáetgaog gedoemde
hun plaats gewezen.
Wie zich op het standpunt stelt van de probloemfiguratie van het gedepriveerde gezra zal bovengenoemdekarakterisering beschouwenals een verontacht?arrrrrg - of stigpatisering - van 'moderne' (armoede)subcultruen,die geon residu
maar een reactie zouden vormen op hedendaagsedeprivatiemechanismen.ïmms1s,
waarom zou het gedtag van emanciperendearbeiders onder invloed van de industrialisatie wel veranderen en dat van de (arme) onderlaag niet? Het veranderende
netwsrk van nieuwe afhankelijkheden (van bureaucratische uitkeringsinstanties,
woningbouwverenigingen,professionele hulpverleners enzovoorQ dwingt ook hen
tot het moderniseren van hun overlevingsstrategieën.De huidige tijd waagt een
ander arsenaal vaardigheden of slimmigheden om het hoofd boven water te houden dan woeger, scheidt dientengevolge haar eigeq specifieke groepen af die
daaÍin niet slagen en kent een ander probleembeheer van dergelijke (historisch
wisselende)groepen.

Uitgaande van dern gedachtengang kan onmaatschappelijkheidsbestrijdi''g niet
worden beschouwd als een voorbijgaan4 thans afgesloten proces, maar als een
fase in een permanent proces van maatschappelijk beheer van annoede. Daarin
tekenen zich weliswaar breuken af, zoals bij uiteenlegg1ngin probleemfiguraties
naaÍ voren komt, maar er lopen evenzeerlijnen naar hedendaagsearmoedediscussies. Worden heden ten dage onder de noemer armoede niet analoge sociale processenbestudeerd als die zich voorheen bij asocialen voordeden? Zn rs armoede
volgens Schuyt en Tan6 pas annoede, als dez.egepaard gaat met processen van
sociale uitsluiting marginalisering, bureaucratischeafhankelijkheid, dsnslalisering
en stigrt''atisering.De onderhavige studie geeft wellicht meer zicht op het relatief
nieuwe van het huidige maatschappelijk probleembeheervan als arm beschouwde
gezinnen.

Clvllisatle en onmaatschappelllkheld
De praktijken van ondertoe2ishslelling van gezinnen worden door een auteur als
De Regt beschouwd als voortzettiqg van het burgerlijk beschavingsoffensief,
bedoeld om achterblijvende arbeidersgezinnen te verheffen tot het niveau van
zelfbewuste, gedisciplineerde en ordelijk levende mensen.TMenigeen zal vandaag
de dag eerder willen spreken van een ontsporing van het beschavingsoffensief.
Het positieve of negatieve oordeel over de maatschappelijkebemoeienis met oninzisns af
maatschappelijke gezinnen (of met gezinnen iiberhaupQ hangt -ij*
van de waag, hoe men dit civilisatie- of moderniseringsprocesbeoordeelt.
Hoewel Elias geen studie heeft gemaakt van processenvan gedwongen modernisering of disciplinering speelt zijn civilisatietheorie een belangrijke rol in
hedendaagseinterpretaties van veranderingen in omgangsvonnentussen gezinsleden.8 Tander in de details van zijn theoretisch bouwwerk te treden, plaats ik
waagtekensbï het kernstuk ervan, dat is geinspireerd op Freud.
Elias denkt het civilisatieproces naar het model van het psychische ontwikftslingsproces: volgens zijn sociogenetischegrondwete weerspiegelt de geschiedenis van een samenleving zich in de geschiedenisvan elk individu daarbinnen.
Freud stelt van zijn kant dat in de ontogenese,dat wil zeggen de individuele
ontwikkeling van arigeling naar volwassen meui, do flogenese wordt herhaald
de ontrnikkeling van de menselijkesoort.l0
Freud schetst de onnn'ikkeling naar volwassenenheidals een prooes, waarin
het kind onder invloed van uiterlijke dwang (opvoeding), die wordt omgezet in
innerlijke dwang (het geweten), zijn onmiddellijke driftbernedig"g moet opgeven
en dient te komen tot driftbeheersing (onderdrukking/verdringing respectievelijk
sublimeriag van zijn seksuele en agressievedriften). De ontwikkeling die Elias
schetst van het civilisatieproces concipieert hij naar dit model naannate het tussenmerxielijke interdependentievlechtwerk complexer wordt, verschuift de regulering van de affecthuishoudi"g van e:Éerne dwang naar zelfdwang en in de plaats
van onmiddellijke, heftige, ongereguleerde driftuitingen treedt affectbeheersing,
gekenmerkt door een verfijnd geciviliseerd scala van affect-restricties. Maatschappelijke onderlagen zouden volgens Elias directer toegeven aan hun driften
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en affecten dan boven- en middenlagen; bij hen zou het Europose civilisatieproceszich veel later voordoen ll
Toals in de jaren oijfug de sociologischetyperiag van onmaatschappelijken
als achterblijvers haar (ontrrikkelings)psychologischependant kreeg in hun portrettering als grote kinderen, zo hnnen onmaatschappelijken in Elias' theorie
(hoewel hij daarover niet spreekt) geen andere plaats krijgen toebedeeld in het
'infantiele
netwerk van maatschappelijke afhankelijkheidsverhoudingen dan als
'kinderlijke
residuen' in een volwassen civilisatie,Lz De maatschappelijresten',
ken-onmaatschappelijken-figuratie (figuratie hier gebruikt in de zin van Elias'
definitie van afhankelijkheidsnetwerken van monseo) kao in zijn theorie slechts
worden begrepen naar analogie van de volwassenen-kinderen-figuratie.Aan zijn
civilisatietheorie kleeft evewzeereen vooruitgangsgeloofals aan de in de vorige
paragraaf geschetste interpretatie van onmaatschappelijken als (mislukte) produkten van het industrialisatieproces. Het ingrijpen in onmaatschappelijke gefunen vindt zijn legitimatie in het superioriteitsgevoel dat wortelt in dit vooruitgangsgeloof: zoals volwassenende plicht hebben kinderen op te voeden, hebben
hulpverleners het recht onmaatschappelijkento hèropvoeden - om hun bestwil,
zoals bij kinderen
'volwasseNiet alleen is Elias' theorie van het Europese civilisatiepro@s
nen'-centristiscb, er kleven ook etnocentristische implicaties aan.13 Want hoe
moeten in zijn model niet-burgerlijke, etnische (sub)culturen in relatie tot de
westerse beschaving$'orden begrepeq anders dan als primitief? Het (voormalige)
superioriteitsgevoel ten opzichte van onmaatschappe$ken lijkt zich heden ten
dage parallel hiermee vooral te manifesteron tegenover in Nederland woonachtige
etnische minderheden. Processenvan marginalisering en stigmatisering zijn thans
hèn beschoren; en discussies over segregatie en integratie richten zich nu op
deze probleemgroepen. Het is zeet de vraag of de sinds de jaren zsság optredende relatieve versoepelingvan Eaditionele Nederlandse gezinspatroneneen cultoelaat met gezinsmodellen van etnisóe minderhedeg rndat
turele
hen een asocialestatusblijft bespaard.

Gezlnnen zonder toezlchtil
De reacties op dezn geschiedenisvan de ondertoezichtstelliqg van gezinnen kunnen variëren van verbanng ('hoe was het mogelijk') tot herkenning ('het is nog
steeds zo'). Wie zich op een vooruitgangs- of emancipatiestandpuntstelt, zal het
verschil benadÍukken tussen toenmalige toezichtspraktijken en hedendaagsehulpverleningspraktijken. Wie een minder optimistische kijk op de loop der geschiedenis heeft, al in deze studie veeleor aanknopingspuntenvinden voor kritiek op
de hedendaagsehulpverlening als verfijnde disciplinering. Is er sprake van een
verminderd of vermeerderd ofivel andersoortig toezicht op of bemoeienis met
gezinnen?
Volgens de socioloog Saal valt er weinig meer toe te zien op gezinnen,
'alles lun en alles
omdat thatts ten aanzien rran primaire relaties en leefrormen
mag.l4 De spanningen die het privé-levcn doortrekken door het wegvallen van
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vanzelfsprekendetraditionele samenlevingsmodellenmoeten met elkaar (sameQlevende individuen oplossen door onderling maar uit te maken wat toelaatbaar is,
een situatie die De Swaanheeft getlpeerd als onderhandelingshuishouding.s
Saal ziet over het hoofd dat de angsten en onzekerhedendie deze situatie
met zich meebrengt, juist de voedingsbodemvoÍrnen van een groeiend leger van
relatie-, gezins-, (ortho)pedagogische en andere deskundtg"o.l6 Het toezicht op
gezinnen mag zijn afgenomeq de roep om inzicht in en raad bij allerhande levensproblemenis alleen rilaar luider geworden
Terwijl de hulpverlening op wijwi[igo basis aan gezinnen sterk is toegenomeq is de gedwongen hulpverlening geenszinsweggevallen.Saals uitspraak 'alles
kon en alles magl lijkt nij daarom aanvechtbaa4znker als het de socialisatie van
kinderen betreft. Qnmiskenbaar is de gedwongen hulpverlening veranderd. Het
Curidische) toezicht op gezinneq bijvoorbeeld in de kinderbescherming is zich in
toenemende mate gaan hullen in het kleed van de vaktaal van de wijwillige
hulpverlening van RIAcG's, MoB's, huisartsen enzovoort, met als gevolg dat ingrijpende maatregelen tegen de wil van ouders drastisch zijn afgenomen. Er is
ogensóijnlijk sprake van een af''ame van bevoogding of - in termen van De
Swaan- een verschuivingvan een bevels-naar een onderhandelingshuishouding.
Deze karakterisering van De Swaan doet mijns inziens weinig recht aan de
dwang- en machtsstructuur van allerhande hulpverleningsrelaties, waardoor de
gren?Ênvan de onderhan
e worden gemarkeerd.Materieel afhankelijke
gezinnen - vooral gescheidenbijstandsnrouwenmet kinderen - worden in toenemende mate geconfronteerd met een type opdringerige bemoeienis met hun levensinrichting (variërend van onderzoek van sociaal rechercheurs naar het halfies
inwonen van eon wiend tot kritiek op het maken van schulden als gevolg van
de aanschafvan een ijskast), die met een blik op het verleden bekend in de oren
klinkt. Bij gezinnen met psychischeen sociale (naast materiële) problemen is de
op hen uitgcoefende dwang thans veelal minder manifest dan woeger. De hedendaagse (wijwi[ige-) hulpverleningstaalheeft een dusdanigedominante positie verworven, dat ook de objecten van (gedwongen)
zich de (sociaalthorapeutische) taal- en omgangscodesvan hulpverleners hebben eigen gemaakt,
terwijl men voorheen sprak over ontoelaatbaren,asocialenen onmaatschappelijken
- termen die de cliënten ver van zich wierpen.lT
Waar heropvoeding of - in moderne tennen - gedragsveranderinghet beoogde doel blijft, worden objocten van (gedwongen) disciplinering, zo concludeer dq
onderworpen aan de taal en het hulpverleningsprogramvan disciplinerenden. Verzet daafiegen lijkt zich vooÍdurend tegen het bela'g of de verlangens van de
cliënten zelf. te keren: het toezicht van bovenaf is totditair gowordeg dat wil
zegen - in psychologischjaÍgon - verinnerlijkt.
b de VolkslqanÍ van zL-L-Lg8y'.verancht de Utrechtse gemeentelijke chef
woningeqploitatiein een artikel over stijgendehuurschuldenen huisuitzettingen:
lVas er nog maaÍ een stichting rolkscroningen, zoals vrceger, die de mensen hielp mct budgetteren. Maardat is niet modcrn mecr.

H;oemodem zijn hedendaagsearmoedebestrijders?
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Dercksenen Verplanke t987,VlL.
Donzelot LT|T enLng.
Foucault L9W507.
De Regt L98y'',L99-?39;Dercksen en Verplanke L987;Thierry 1985; Heikens
1985.
De Regt L9U,?I2,245-?48.
Geciteerd bï Zuithoff 1963, 32; Yan Rooy t953, U. Ik gebruik het woord
figuratie niet in de betekenis die Elias hieraan geeft (vervlechtingsnetwerk
tussen mensen). Ik tlpeer met het begttp probleemfiguratie de samenhang
tussenwoordcn.
Foucault L982a,5W.
Foucault Lng, L27.
Voor een klein deel ook in het semi-statischarchief in Utrecht, het archief
van de cc&GD en van de Rorfl.J (Dienst Ruimtelijfts eldsning, Vollahuis_
vest'ng Utrecht). Tenzij anders vermeld bevinden de aangehaaldebronnen
die betrekking hebben op de Stichting Volkswoningen zich in het Gemeentelijk Archief Utrecht.
De weekrapporten van de opzichter van het Houtplein uit 1937, L938, L939
en L947zijn bewaard gebleven.Bovendien werd -ij uit de periode L98-L973
inzage gegevenin een verzameling verslagenvan teamvergaderingen"besprekingen met maatschappelijk werk(st)ers, teamoverleg van het peuterdaryerblijf en de psycholoog, comple:rwerkbesprekingenen aantekeningen van
maatschappelijkwerk(st)ers over circa 35 gennnen Ae Van Wel 1986a.
Ik reken hieronder niet alleen stukken van gemeentewegemaar ook beleidsnota's e.d. van de Stichting Volkswoningen zelf. Duitemeijer, directeur van
de Stichting (L957-Lnr, wês zeer actief op dit front. In plaats van het
jaarverslag van 1961 schreef hij een boek over de Stichting; Zie Dutemeijer
L962.
Zie over mondelinge geschiedenisThompson 1988;Du Bois-Relmond en Wagemakers 1983; Irydesdorff 1987; het themagedeelte van Comeníus jrg. 8
(1988)nr.30.
De gesprekken zijn gehouden aan de hand van topic-$steq merendeelsmet
de bandrecorder opgenomen en letterlijk uitgewerkt. Enkele relevante interviewkenmerken:
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Er werd met 56 niet-bewoners gesproken en ?Á interviews gehouden met Tl
ex-bewoners.De dubbelinteniews met bewonersbetroffen meestal echparen,
soÍns moeder met zoon/dochter of twee zusjes. Van de 37 ex-bewonerszijn
er L4 als volwasseneop de complexen van de Stióting terecht gekomen; 15
hebben er als kind maar ook (meestal na inwoning bij de ouders) als (getrouwde) volwassenegewoond; 8 personen hebben er alleen als opgroeiend
kind gezeten. De meerderheid van de ggïhterviewden heeft op het centrale
complex van de Stichting gewoond: het complex Kerlareg of Houtplein. Maken we een tweedeliog in de vijftigiaÍige periode waarin de Stichting bestond dan heeft 1 ex-bewoner alleen de periode vóór 1950 meegemaakt,2L
personen een deel van de periode eÍvoor en erna, en 15 alleen de periode
na 1950.
De groep van 56 niet-bewonersbestond uit 34 personen die betrokken waÍen
bij de Stichting Volkswoningen. 7-oalszbesturusleden, wethouders (6); de
dochter van de tweede opzichter/directeur; maatschappelijk werk(st)erV
opzichters (10);
ers (6); jeugdleiding (4); peuterleidsters (a);
conciërgos (2) en een lid van het researchtea-. Van de Stichting Raad voor
Bijzonder Gezins- en lVijkwerk werden 11 betrokkenen geihterviewd: bestuursleden (1; exclusief 6 die ook bij de Stichting Volkswoningen een beleidspositie iooameo); de coórdinator; maatschappelijk werk(st)ers (4) en
gezinsverzorgsters(5). Tenslotte werd gesproken met 11 indirect betrokkenen, zoals opbouw- en buurthuis-maatschappe$k werk(st)ers (3), reclasserings-maatschappelijk werkers (2), anstersAugustinessen(2), een gemeenteIijke staffunctionaris,vrijwillige hulpverlenor,buurtbewoonsteren brigadier.
Het minst bereid tot medewerking was de kern van de staf van de Stichting
Volkswoningen. Ondanks lange telefoongesprekkenweigerde D uitemeijer een
intervieq geaen eerdeÍe ervaringen met journalisten. Desalniettemin was
hij zo wiendelijk hoofdshrk 10 uitgebreid van schrifte$k commentaar te
voorzien.
De vPRo-radioserie Het Spoor Terug besteedde onder de titel .,4sociaalin
Unecht 7-2-L9gl en L42.L98íl uitgebreid aandacht aan de Stichtiag Volkswoningen middels interviews van J. MaÍis met betrokkenen. Ze ook Bos
t98il ; AlgenreenD agplad?2-LL-t993,2.
Een groot aantal van mijn studenten is betrokken geweest bij dit project.
Zie De Ridder-Polderman en Stekelenburg 1983, die als eerste het semistatisch archief iagingen; P. Mathijssen 1985; J. Hendrihr 1985; A. de Vries
L987;J. van de Putte en L. Snikkers L9{l; A. Pilon L98íl;J. Neefies 1988;H.
Alberts 1988 en T. van tilijk 1988.Zj namen het leeuwendeelvan de interviewsvoor hun rekening.
L4 Ik beoog dus niet de geschiedenisvan de onmaatschappelijkheidsbestrijding
in Nederland te schrijven. Met de titel van hun proefschrift srygereÍen
Dercksen en Verplanke (19gD dat zij dit wel doeq maar wat de praktijk
betreft beperken aj zrch tot één casus: de gezinsoorden.Zie ook Dercksen
en Verplanke L982en 1985.
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HooÍdstuk 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LL

De BoschKemper 1851,?55-?516.
'Verslag aan den koning: 1854-1855,51.
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L6
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18
19
20
2L
22
?3
U
25
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n
?A

Van Hasselt en Verschoor 1890,230; Drucker, Greven en Kruseman L896,7L.
200laar arbeidsmailain UtrechtU "j, L2ne.v.;Struick L9U,337.
Van Vuuren 1938.
Van Besouw en Lenferink t982.
te Utrecht1906,19.
Verclagvan het stelselmatigwoningondcrznek
L9L5,208.
Utrecht
Gemeenteraad
Verslag
De Vrankrijker 1962,7L.
Mercier 1887.
Drucker, Greven en Kruseman 1896,65;ae verder De Regt 1984,L75e.v..
De Stem des,Volks.Weekbladvoor de atbeiderspattíi29-2-1n8.
SmissaertL9L0,?I.
Smissaert1899,99.
Muler 1901;Ruitenberg Ln9.
Geciteerd in AdÍiani Ly25, lVl. Zie ook Van Ebbenhorst Tengbergen en
Alblas 1895,31; HallematgTÁ; Domela Nieuwenhuis1901.
Dezs tpering is van Kloosterhuis 1981,608-609.Zie ookDe Heer Ln8.
Adriani Ll28; Van Lier 1955;L959.
BrugrnansLnjr 78 e.v.;Van den EerenbeemtLn7.
De Regt L984,L43-L74.
De Bie 1983, 2L-29. Ondernemers en zakenlieden waren slecht vertegenwoordigd als bestuurslid, armbezoekerof lid/donateur.
Muller-Lulofs 1917,5-6.
Zie voor de idee om vanuit religieuze motieven een zedelijk patronaat van
beschaafdevïouwen over annen te vestigen:Suringar LUL
Muller-Lulofs L940,L2.
Muller-Lulofs 1916,69-70.Zíe verder vooral Van Wijk 1988.

lbidem, 68.
Moreelse Lffi,g.
Een ander woeg voorbeeldis ScheltemaL828,30-31.
Of&inga LYIL.
Zie over de cholera-epidemieSnellen 1866;Van Melle 1950.
Van den Bergh L945;Bosschaert1969.
Snellen 1869.
Commissieuit den Gemeenteraad1868,6.
Reglementen der Veree"igl"g tot verhuring van woningen aan de arbeidende
klassete Utrecht 1855,3.
L2 Geciteerd in Blijstra L969,1*L3í
lj lbidem, ti5. Hoe het toezicht op bewoners was geregeld, is mij onbekend.
De archievenvan dez.everenigingzijn zoekgeraakt.
L4 Rapport over den toestand der afieidcnde Hasse in dc gemeente Utrecht
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38 Ibidem, 43. Muller-Lulofs' dochter was de eerste (aanvankelijk onbetaalde)
gediplomeslds wsningopzichteresvan Jaffa, rvaarvoorde moeder het begnkapitaal bij eenbracht.
39 Van Loo 1981.

HooÍdstuk 3
1 Delhez IY28,26.
5.
2 GemeentebladArnsterdarn L9L4,afd. 1, 2962;geciteerd in Keppler t%29a5
3 Dez.e nota bevindt zich in het archief van de Stichting Volkswoningen en is
een bewijs voor het cnntact tussenAnsterdam en Utrecht.
4 Keppler LT29a,3.
5 Ibidem.
6 Dit Rapport der subcommíssíefuznl<cde zg. ontoelaatbaregezinnen (L8-L21918)bevindt zich in het archief van de Stichting Volkswoningen.
l-evy e.a. 1898, 11. Sedert het in werking treden van de Kinderwetten vond
tot 1919 slechts in 3Vo van de gevallen herstel van de ouder$ke macht
plaats. De ouders verdwenen na een uithuisplaatsingwijwel uit zicht. Van
BeusekomL9L9.
Deze term komt voor in het Verslagvan den GemeentelijkeWoningdienstte
Arnsterdarn L9L9, waarvan àcb een overdruk bevindt in het archief van de
Stichting Volkswoningen.
De Regt L984, L99-239;Keppler Ll29a; Querido L933; Ottens Lns, 8-92.
Bonger, die in de SDAPeen vooraanstaandepositie innam, verdedigde het
Amsterdarnse plan vssl wsningscholen"omdat het bij ontoelaatbaren om
pathologische verschijnselen zou gaan, die een andere oplossi''g vereisten
dan het maatschappelijk probleem van de verheffing der arbeidersklasse.De
Regt L9U,2L6.
10 'De huisvestingvan ontoelaatbaregezinnen'tV?n; Stok LyU; Marsman L959.
11 Wegerif-Wegerif LY22,zLL.
L2 Visscher LY25.
13 Rapport van een commíssie, ingesteld door het NederlandschInstituut voor
Vollcshuisvestingen Stedebouw en den Nationalen WoningraaQAlgemeenen
Bond van Woningpouwvereenígingen
inzake de huisvestíngvan lqotbewoners
L932;de citaten aldaarV2 en96.
L4 lbidem,41.
15 Bakhoven LYY.
L6 GemeentebladÁrnsterdan Ly23,aÍd.z, L793;geciteerd in Romkes 1983,60.
L7 Keppler L929b,2N.
18 Keppler Ll29a,3L-33.
19 Delhez ty?8,Z7.Eenander rijtje bij KohlbruggeLy?8,228.
20 Baaszj.;De \ryit P87.
3.
2L 'Een en ander over Arbeiderswoningenl',UtrechtschDagplad10-10-1915,
22 Zalrboekje der gemeente Utrecht LyAi Gemeente Utrecht, Afdeeling voor
Maatschappelijke Aangelegenheden en Statistiek 1925. Utrecht volgde de
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Ze NycolaasL974,
landetijkelijn van toe- en afnamevan woningwetbouw.
157.
aan de gemeen?3 Brief van het Ministerie van Arbei4 Afd. Volksgezondheid
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tebesturen?5-6-L9L9.
VersIag GemeenteraadUtrechtL9L6,6LL.
Verslag GemeenteraadUnecht Ly22,564; alleen het communistischeraadslid
fiet dàt jaar een kritisch geluid horen. Zie ibidem, 96. ln' Ly23 verloren de
communistenhun enige zetel.
GedruHe Venarneling Utrecht $yn) nr. 104, L. Deze bevat de voordrachten
van B. en W. aan de gemeenteraad.
UtrechtLy22,525.
YentagGemeenteraad
Utrecht
Venarneling
GedruHe
$yn) nr. 88, ó.
Verslagvan den Bouw' en lloningdienst 1924Ly25,36.
UtrechtLV2A,37L.
Venlag Gemeenteraad
lbidem,369.
GedruldeVerzamelingUtrecht(Ly24) nt, t63,2.
lbidem.
Venlag GemeenteraadUtrechtLy?A,n6.
lbidem,973.
Ibidem,90.
'BestuursnotulenStichtingVolkswoningen'7-4LV?5;5-5-t9?5;25'LA'Lyn.
Venlag GemeenteraadUtrechtLy'26,ffi6'607.
lbidem, 614.
VerslagGemeenteraadUtrecht Ly25,854.
lbidem, 860.
Ibidem, 858.
Ibidem, 863.
Brief van het bestuur van de Stichting voor het beheer van kleins q/eningen
aan B. en W. van Utrecht22-I-LY25.
UtrechtL9..Ïl,474.
VerclagGemeenteraad
Ibidem, 485.
Ploeg L929,242-743.
Ploeg was redacteur van het tijdschrift De Blanwe Vaan en schÍeef een
aantal brochures vooÍ dezpvereniging. Zie Ploeg L936;L9?8en L945.

HooÍdstuk 4
1 Het bevolkingsregistertot 1936 berust bij het Gemeentelijk Archief Utrecht.
Vanaf 1910 bestaat het systeem uit adreskaarten (vestigingsdatum, rêflmr
aantal mannen of wouwen, betrekking tot het hoofd, vertrekdatum en nieuw
adres), gezinskaarten (naam" betrekking tot het hoofd geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, geloof, nationaliteit, de diverse woonadressen met verblijfsduur, overlijdensdatum en het beroep - dit laatste
onsystematischaangetekend)en persoonskaarten.De persoonskaartenwerden
niei geraadpleegd omdat z.e geen e:rEa informatie bevatten. Ik volg de
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verhuisbewegingenvan de gezinshoofden,niet die van inwonende personen
(al dan niet verwanten).
AÍgezrienvan verhuizingen binnen het complex Kerlareg \paren gezinnen afkomstig van (zie figu* 1): wijk C (buurt 00: 46); de gearceerde buurten
(103, waarvan buurt 06: 16, waaronder 8 uit het Catherijneconvent; buurt
LL: L4; buurt l3z 27, waaronder 4 uit het Tehuis voor Onbehuisden; buurt
t4: 14; buurt 16: 16; buurt 35: ln; de gestippelde buurten Q3); overige
buurten (+8); anderszins (14; w.o. woonwagen/-schip, 1e adres en buiten
Utrecht) en onbekend (21). Ik hanteer de hedendaagqefuuuÍlindsling.
Yan 264 van de in totaal ?36 geannen is de herkomst bekend; 46 hvamen
rechtstreeks uit tMjk C en nog eerui 53 hadden daar op enig moment na
1910gewoond;niet mindsl danZLin de Hooipoort.
Ngeàen van interne mutaties vertrok men naar: de gearceerde buurten
(L43, \ 'aarvan naar buurt fi): 17; buurt 05: 13; buurt 06: 13; buurt 10: 14;
buurt LLz ?3; buurt Í!: 15; buurt 14: 12; buurt 16: 17; buurt 35: 19); de
gestippelde buurten (56); overige buurten (3+); overige (19; w.o. buiten
Utrecht, wooililagen/-schip, overleden).
7-owel man als vrouw uit Utrecht: 110; ofirel man ofivel wouw: 78; man en
wouw niet uit Utrechfi 61; van de eenoudergezinnenlan'amen10 ouders wèl
uit Utrecht,9 niet.
In Amsterda* was in ilI38 de leegstand in T;uebrnger-en Asterdorp resp.
46Vo en 40Vo. Ook de Haagse controlewoningen stonden bijna voor de helft
leeg.DuitemeijerL962,736enL49.
faarverslag Stichting Volkswoningen Ly33, 2. ln het vervolg verwijs ik in de
tekst zelf naar deznjaanerslagen.
Om redenen van privacy geef ik van bewoners alleen informatie over hun
verblijfsduur in een of meerdere complexen van de Stichting. Het complex
Kerkrn'egbestond uit het Houtplein en de omliggende straten Lijnweg Kerkweg Ballstraat en Houtstraat.
De SDAP in Ondíep L982. De spap behaalde in de jaren dertig in Ondiep
meer dan 50Vo van de stemmenr en een relatief groot aantal van de stemmers was lid (15Vo).De leden lavamen meer uit de kring van geschoolde,
neffe arbeiders met bestaanszekere
beroepenbij overheid en spoorwegen.In
Ondiep als geheel was bijna LIVo lid, in Ondiep )OI slecht SVo(die personen).
10 'Verslag van de Commissievoor huishoudonderwijs'Lyn r T.
11 Intern werd 46 keer verhuisd van het Houtplein naar een ander adres op
het plein en t7 keer van een van de straten van de buitenring naar een
andere straat van de buitenring; 30 keer 'promoveerde' men naar één van de
straten uit de buitenring en slechts 4 keer 'degradeerde' men van de buiten- naar de binnenring. Een aantal gezinnen woonde op meer dan twee
adressenvan het complex Kerlnreg.
Volgens het bevolkingsregister verhuisden slechts 4 gezinnen naar Ondiep

)(Iu.

13 VerclagGemeenteraadUtrecht Ly33,785.
L4 Slechts6 gezinnenlanramenuit Ondiep )OI en 7 vertrokken daarnaar.
?32

15 Jens 1940, ?6:'De wijze, lvaarop de r$fijk C'ers echter over het algemeen
aan de kost lanramen"het drijven van een ongeregeldehandel het verrichten
de verHaring
van sjouwwerk en het arbeiden in los dienstverband, geeft .\Vrjk
C-leven:
voor een der meest in het oog springende trekken van het
het ontbreken van alle orde en regel.'
L6 Ibidem, 33. Jens beschrijft in detail de antisocialeloopbaan van een'sximinogeen' geztn dat korte tijd op het Houtplein en Ondiep )([II heeft gewoond. In jaarverslagen e.d. uit de jaren L925-L9K klinkt nauwelijks iets
door van de aanwezigheidvan dergelijke gezinnen in de complexen. Criminele gezinnen concentreerden zich volgens Jens in relatief geïsoleerde wijken, zoals Noteboomenlaane.o., Wijk C en Roode Brug e.o. Antisociale
families ondergingen niet de bindende, positieve invloeden van dergelijke
gemeenschappen met een sterk groepskarakter en onderlinge solidariteit,
maar tvaÍen slechts gevoelig voor criminogene elementen, aldus Jens. Zie
ook over ït/tik C Van de Wal en Van der Werf 1981. Volgens hun bevolkingsregisteronderzoek steeg het aantal straathandelaren en sjouwers in de
jaren 1900-1936wn 75Vovan de mannelijke beroepsbevolkingnaar 27Vo,terwijl het aantal mannen werkzaam in de nijverheidssector daalde van 45Vo
'35%. Tijdens de crisis van de jaren dertig lvaren er ook veel gelegennaar
heidsventers of vïouwen die een straathandeltje met hun huishouden combineerden. Door verplaatsing van de veilingen en markten eind jaren nnintig
verloor Wtjk C echter haar handelsfunctie.Ae ook Heerma van Voss e.a.
1983.
Jaren later (L5-2-L961)stak de wethouder van Sociale Zaken Vsn l(sningsbruggen (L96f'-Ln0 voorzitter van de Stichting Vslkswsningeo) de hand in
gemeentelijke boezem. In een lezing voor de ''Week van de Volkshuisvesting'
van de leleniging van NederlandseGemeentengaf hij toe, dat deze zonder
sociale begeleiding gehalveerdevolksbuurt de slag nooit te boven was gekomen en daarom cultureel in verval was geraakt. Weggetrokken gezinnen ontwortelden en werden klanten van Sociale Zake* Men moet bij de verhuizing
niet scheidenwat bij elkaar hoort, aldus Van Koningsbruggen.
18 Volgens het bevolkingsregistervertrokken er tot Ly3A& gezinnen.
L9 Verblijfsduur op één adres: A - W jaar: 80 gezinnen; Ln ' 1 jaar: 42; L'
2 jaar: 5L; 2 - 5 iaan 72; > 5 jaar: 47. Door interne verhuizingen woonden
veel gezinnener langer.
2A Van Eijl e.a. 1985.
2L Vergelijk Foucault L977,L95-228.

HooÍdstuk5
L DelhezLY28,n.
2 De Ridderen De Vries1984.
werd eencom3 Bierensde Haan L925,6.Naar aanleidingvan zijn pre-advies
missieingesteldvoor het waagstukvan de opleidingvan hulpverlenersvan
geestelijk invaliden, psychischof maatschappelijk-isdeelden of onmaat-

n3

schappelijken. Zie Geschrtfien van de NederlandscheVereenigingvoor Armew.orgen WeldadigheidteAntsterdam LII L93L;Bierens de Haan {yN.
4 Bierens de Haan Ly25,zg.IJij was niet alleen adviseurvan Hoenderloo maar
ook van de Utrechtse Vereeniging tot Verbetering van ArmeÍrzoÍg.In het
Tijdschrift voor Armwezen, Maatlchappetijt<c nfip en Kinderbeícherming
^^
$yn) ontketende hij een discussiemet zijn stelling dat opvosdingsgestichten eigenlijf nsychopateninrichtingen waren, omdai X)Vo ian huniupillen
psychiatrische afuijkingen had: 'Toon me de geestesgezondeanti-socialio "o
ik zal overtuigd zrin| Hij eiste een grotere inbreng van psychiaters in
opvoerlingsgestichtenop.
5 Bolten 1%?, 6-7: De psychopaath, zelf, erfelijk belast, plant in den regel
dezn belastil in zijn nakomelingschapvoort en niet zeldtn zijn de pryn'otische verschijnselen_bij dez.elaatsté veel ernstiger dan Uil net uobtg"slacht, zoodat men dan kan spreken van ""o progi"ssieve, neridtaire de!eneratiel imbecillitas, idiotie, epilepsie, schizophr*ie e*. worden Aan o-ot
vaak aangetroffenin het nageslachtvan psychopathen.'
6 KlootsemaL9?Á,472;LT25.
7 Klootsema t%)4. Hij streefde naar een herschikking van het veld van interventiepraktijken. AIs bijv. een bepaalde knaap niót naar een school voor
achterlijke kinderen ging maar op een gewooè school bleef rondboemelen,
zou men hem later vermoedelijk in een gevangenisen niet in een krankzinnigengestichttegenkomen,aldus Klootsema.
8 Zie de bijdragen van Sanders,Riimke en Grewel rn Het onmaatschappetijke
kind L933.
9 Aichhorn L952;oorspr. LyZ4.
10 Carp Ly32, 9; ne ook 39. De daarop volgende25 jaar lijkt hij zijn mening
niet te hóben veranderdi oog io catp (1956, s7 en 95:96) i*i
ni; deà
passages letterlijk over. Zie voor de samenharg tussen criminaliteit van
kinderen e_nouderlijk wangedragof opvoedingsfactoren:Schenk 1935, LI7 en
155. Bï 57,6Vovan de 335 jongens en 56,5Vovan de Zí9 meisjesvertoonde
-cr;-inaliteit);
een van de ortders wangedrag (drankmisbruik, onzedelijkheid,
brj wrjwel alle kinderen speelden ernstige verwaarlo*ig, fs \a'einigoudeílijke leicling of ernstige peáagogischeforiten een rol van betekenis.Zie ook
Van Logbem 1940.
11 Koekebakker L94L,82. Interessantis zijn pogng (63 e.v.) een samenhangte
construerentussengezins- en persoonlijkheidstSpen.
L2 Visscher Ly?5,65I.
L3 Sirks L942,227.Zie vooral Noordman 1996.
L4 Ziebijv. de heriditeits-enquêtevan Helmans LgLg.
15 van Herwerden Ly3, Lfi. zie ook van Herwerden 1Í80.
L6 HerderschêeLï3L, 136.
L7 Muller-Lulofs 1988,193.
18 Hagedoorn en Hagedoorn 1933,ZU3.
L9 De Graaf 1933,3808.
?n Querido L933. Over de ondertitel (een sociaahpsychiatrischestudie) zei hij
later in een interview: 'Ja, dat was een brutalitèit van me. Dat *u, "ro
2y

woord dat toen nog niet bestond.'Heermavan Voss 1980,15.
Beide citaten in Querido L933,?n.
Ibidem,40.
Querido Ly37.Zie ookde discussieen Hubregtse,aldaar 158-181.
Rapport betreffendeeen EnEtête in z,akehet OnmaatschappeliikeGezin zi.,
42.
25 De Regt L984,236.
'Yan de over alle jaren van het be26 Krouwéls Lg1f,, 37. Moltzer 1948, ?39:
staan van 7-eeburgerdorpen Asterdorp daarin geplaatstegezinnen,t.w. resp.
3Vt en 450 werdên er resp. 66 en 154 als gereclasseerdin een normale
gemeentewoningovergebracht.'
n De Regt L9U,?37.
28 'Van contrólewoningen tot woningen voor oudelieden' 1938, 90; Kruseman
Lg16,80. De controlewoningen- ook wel Tnmerhof genoemd - werden in
Lg4Zbestemd voor evacuésen na de oorlog wederom voor de oorspronkelijke doelgroep.
29 Van Rooy L8-L0-L947,L3.
30 Dercksen en Verplanke L987,77'L00.
3L Ibidem, 82.
32 Naast Querido en Diemers zaten in deze commissie:een arts, twee directeuren van Sociale Zaken, een pater en dominee, een deskundige uit de volkshuisvestings- en een uit de kinderbeschermingssfeer.Utrecht was present
met zijn directeur van Sociale Zaken, L.A. van Doorn. Dezn had enige landelijke bekendheid gekregen met zijn opÍoep in 1940 tot krachtige maatrggelen tegen woonwagenbetvoners.Er moest worden geprofiteerd van de ui'Er kan snet doortastend en doelIermate geschikte tijdsomstandigheden:
treffend worden gewerkt. De wijheidsbeperking, die men destijds in een
algeheel verbod zag, kunnen wij onbesproken laten'. Van Doorn Lg40, LL.
Hij werd in 1948 na wij-iging van de Stichtingsbrief het derde ambtelijk
bestuurslid van de Stichting Volkswoningen en in L954 secretaris. Die functie behield hij tot L964,hoewel hij i" 1951 directeur werd van de voogdijWernink 1959,?n en27.
fu61ellingDe Opbolw. Zie over \iloonwagenbewoners
'multi-functionele,
multiDaar tlpeerde- hij woonwagenbewonersals een
het
onmaatnaar
marginale gloep, die ten dele naar binnen is afgegleden
schappelijké vlak'. Onder een onmaatschappelijkegroep verstond hij een
'marginalegroep, die "ziek"is in sociaalopzicht'.
33 Vanhooy 1948a,9. Zie ook zijn en Ariëns'bijdragen aan het Nationaal
L947.
Congresvoor de GeesteliilccVollcsgezondheid
L.
34 Rapport onmaatschappeliilccgezínnen L952,
35 Hoytink L948,ï76.
% Miandbtad GeestetijkeVollagemndheid L945, 3; geciteerd brj Van Lieshout
1985,t243.
37 Lekkerkerker 1958,29.
38 Querido, Diemers en Ariëns L947.
39 Van Rooy L948a,93;Diemers 1948,393.
Van Rooy L948q9L.
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Veth L948,,94.
Van Rooy L948a,f2.
gezinnenL952,L4.
Opgenomenn Rapport onmaatschappelíike
YanBizenga 10-10-1947,
4.
Querido L9fi,LW.
Querido, Diemers en Ariëns L947, ?8; Yan E;izengaL0-L0-L947,4; Querido
L947,L09.
Rutten en Carp zi., L3 en 18.
Btjv. Geijs L946. In Duitsland werd de speurtocht naar de biologisch
grondslagvan asocialiteit na de oorlog \ileer opgepakt.Zie Jiirgens L96L.
Straatnan-Kremer LgM, 4; Querido L946;Van Rooy 18-10-1947b;Geijs en
Liihrs zj..
YanBizenga 10-10-L947,
4.
Querido L94f.,L72.
Van Rooy L948b,L36.
Dit voorstel van de Commissaris der l(eningin in de provincie Drenthe ontlokte protest aan Diemers, Van F;izengaen Van Rooy. Ze hun brief aan de
minisfsl van Binnenlandse Zaken 2-5-L947,archief WVC L952-L959,dos.
fiÉ.
KIe)r L947,296.
Brief van het Provinciaal Bestuur van Drenthe aan de Minister van BinnenlandseZaken29-L-L947,archiefWVC,dos. 1715.
Polnan L947;1948.
Hoytink, 'De Dienst voor Maatschappelijke 7-mg van het Ministerie van
BinnenlandseZaken' (interne notitie) iuli 1951,9.
Veth L947,?5.
Het maatschappelíjkonaangepaste
gezin L954,47.
'Conclusiesvan ds commissie
Querido' L946,2.
Querido L946,fB.
Rapport OnmaatschappelijkcGezinnenL952.
Handelingen Eerstel(arner 2800 L952-L953nr. 131a,9; ae ook Zuithoff L952,
waarin hij reageerde op waagtekens bï het wetsontwerp o.a. van De Vries
L952.

HooÍdstuk 6
1 GedrulaeVenamelíngUtrecht1941nr. D,6.
2 VerslagvandegerneenteUtrechtover 1941-1945
5e bijlage t950,n.
3 Brief van de Stichting Volkswoningenaan B. en W. van Utrecht t+9-L945.
4'Bestuursnotulen StichtingVolkswoningen'l3-9-L945.
5 Ibidem 3L-7-L96.
6 VerslagGemeenteraadUtrechtL957,L75.
7 Linschoten en Ruijs, 'Rapport inzake uitbreidi'g wooncomplexen voor onmaatschappelijkegezinnenin de GemeenteUtrecht' 5-+L94f.
8'Bestuursnotulen StichtingVolkswoningen't8-4.L947.
?5

g Brief van de directeur der gemepntewerkenaan B. en W. n'5'L947.
UtrechtL947,L78.
10 VerslagGemeenteraad
108.
11 Ibidem 194t1,
L2 lbidem, 190.
L3'Bestuursnotulen StichtingVolkswoningen'2-6-L948.
L4 VerclagGemeenteraadUtrecht L949,40,8.
15 Ibidem L954,375.
LG Duitemeijer, 'Nota voor het Bestuur over de bij de Stichting veehnrldig
voorkomènde inwoniagen van gehuwde kindslsn (met hun gezinnen) in de
ouderlijke woningl 1+1-1958,2'3.
'Rapport over de woningsituatie met de noodzakelijke afvoer
Duitemeijer,
L7
"gezonde"
gezinnen'juli 1957'4.
van de

HooÍdstuk 7
1 Foucault Lg82b.
2 'Bestuursnotulen Stichting Volkswoningen' n-9-L950. Het bestuur werd nidden jaren vijftig uitgebreid met vertegenwoordigers van Humanitas en de
Stichting Katholiek Gezinswerk en Jeugdzorg (later Katholiek Instituut voor
MaatschappelijkWerk).
StíchtingVollawoningen L94L,5faarverclag
3
4 Weekrapport Linschoten 9-4.L947. Ik verwijs naar dezn bron door in de
telat u"ht"t citaten uit zijn weekrapporten dag, week en jaar te vermelden.
De weekrapportenbesloegentwee Pagta's: op de voorkant werden de redenen venneld vao het niet voldoen van de huur en het aantal baden, douches
en enmers heet water; de achterkant was voor opmerkingen over in de loop
'N.8. Aandacht is te
der week bezochte gezinnen. In de voetnoot stond:
schenken in het bijzonder aan ziekten in het gennoT.b.c., drankmisbruilq
onzedelijkhei4 slordigheid, schoolbeznek der kindere& opleiding kinderen
die de leerplichtige leeftijd hebbenbereikt, enz.'.
5 Adres van de Batterijenfabriek C. Herberhold Utrecht aan de Raad der Gemeente Utrecht 16-3-1938.
6 Van katholieke ztjde (het Sociaal Caritatief Centrum) kwam verr'et tegen
het aantrekken van gezinsverzorgstersdoor de Stichting zelÍ. Zii wilden het
werk op solide levensbeschouwelijkegrondslaguitbouwen. De Mater-Generaal
van de zusters Augustinessen,die al vanaf 1939 huishoudelijke hulp boden,
wilde n Lg57 dat haar ansters bij de Stichting in dienst hn'amen en aldus
'protestantse
apostolisch werk gngen verrichten, als tegenwicht tegen de
overheersingi van de Stichting. Dat leverde haar een botsing op met Duitemeijer, die geen gemeentepersoneslin religieuze kledij wilde zien rondlope1..Ae over dezn in 1934 in wijk C opgerichte orde, ontstaan vanuit het
Siot-Franciscusliefdewerk Zusters Augustinessenvan Sint-Monica 1984.
7 De band tussen Herberhold en het Houtplein was zo sterk, dat de huizen in
de volksmond worden geaen als fabriekswoningen die oorspronkelijk van
Herberhold waren. Zie Piilsweer{ buitengen'oonL9U,39.
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L2

13
L4

15
L6

L7

RapportOndcnoekHoutplein L954,bijl.tr, 8-9.
Linschoten,'OverzichtTVeedeKwartaal' L939,2.
Rapport OndenoekHoutplein L954,57.
'Notulen van de vergadering van 28-L-L955' (persoonlijk
archief dochter
Linschoten).
Duitemeijer, 'Nota voor het Bestuur van de Stichting voor het Beheer en de
Exploitatie van vslkswqningen over de waag: "Is het juist, dat de.opzichters van de Stichting - zoals tot op heden gebruikelijk is - ook zelf met
hun gezinnen gehuisvest worden in de wooncomplexen, $raarover hun het
opzicht is toevertrourvd"'9-LL957,2.
De TorEtoy TímesL+3-L952enVanland 23-2-L953.
Rapport OnderzoekHoutplein L954, 68. Het rapport stelde (bïL m, 8) dat
de 'physisch-hygiënischeen de psycho-hygiénischeomstandigheden'van de
40 onderzochtegezinnenin het algemeenbeter waren dan van onmaatschappelijke gezinnenin de wije maatschappijmag worden verwacht.
Brief van het bestuur van de Stichting Volkswoningen aan B. en W. van
utrecht 2L-+L954.
Het rapport werd alleen vertrouwelijk besproken in de maatschappelijke
sommissievan de gemeenteraad.De UtrechtseambtenaarVoors (1955)klapte
uit de school.
Duitemeijer t962,2L3.

HooÍdstuk8

4
5
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Van Dongen 1968. Volgens zijn opgave werd dergelijk onderzoek verricht in
136plaatsen.
Zie voot de oprichting van het ministerie van MW: De Liagre Bóhl, Nekkers
en Slot 1981,239-273.
'Memorie van Antwoord', Handelingen TweedeI(nrner 4500 )qIA L956-L957,
3.
Matthijssen 1951.
Litjens L953,96; Brongersmazi., 8.
Zie van het Provinciaal Opbouworgaan Limburg de publ. nrs. 5 en 6 L954
over Weert, m. 10 1955 en 47 t962 over Venlo, n L956 over Kerkrade, Ztl
L956 en 4L 1961 over Roermond, ?5 1956 en n L957 over Echt, 34 en 38
1960 over Hoensbroek, 35 1960 over Heerle\ 37 1960 over Brunssum, 39
L96L over Sittards 43 L962 over Tegelen, 48 1963 over Schaesberg.De onderzoeken verliepen langs de lijnen van de studie van Utjens. Ae voor
Noord-Brabant bijv. Naus 1959en 1960.
Zuithoff L952,225;Derclreenen Verplanke L9E'7.,
Vll. Ook foefpinisterie van
Mw ging af op Zuithoffs schattingen Zie bijv. Handclingen TlveedeKarner
4500)g(IIA L956-L957,3.
Sociale integratieprobleemgezinnenL96L,A.
Haverda 1960,87-88.

10 Geciteerd rn Socíale íntegratieprobleemgezinnenL96L, ?&. Daat treft men
een overzicht aan van gehanteerdedefinities.
11 Brongersmazj, 14.Van Mill 1953a,152.
L2 Litjens L954,N.
13 Van Rooy L953,L7.
L4 ,Verslag ían de werkzaamhedenvan de commissieOnderzoek van de asocialiteit te Maastricht en de ontwikkeling van deze commissie tot de Stichting
Bijzondere SocialeZorgMaastricht', a.rchiefWVC L95\1959, dos.08i'/63.
15 Litjens 1953,30.
L6 Haverda L960,22.
nonmaatschappelijk"en
L7 Haverda, 'Proef van een definitie van de begrippen
"problee-gezin"' 1958, archief WVC L952-L959,dos. 1004. TVee jaar later
iei Haverda 'dat de woorden onmaatschappelijken asociaal geen wetenschappelijke inhoud hebben en dus als begrippen onbruikbaar zijn. (...) Ik
zal geen gelegenheid vooóij laten gaan om de zinloosheid en kwaadaardigheid van al dergelijke fslarningen naar voren te brengen.' Zie Probleemgezinnen 1960, 7. Darsono (1965) zette vijf jaar later nog een ingewikkelde
semantischeanalyseop touw als bewijs dat het woord onmaatschappelijkheid
niet tot het sociologischemaar het ideologische vocabularium behoorde.
allang'uit'.
Toen was het woord onmaatschappelijkhei6
'Verslag
Gerner te Dalfsen (november
oriënteringsdagen
in
18 Bijv. Stalpers
Zie
voot een benadering vanuit
dos.
6Ln.
L9ffi-L969,
WVC
a.rrhief
Lg62)',
gezinsfirncties:Saal 1958,49 e.v..
L9 Zie voot de discussietussen Litjens, Haverda en Uzerman de Sociologische
Gids L956,W-95.
L955,L29.
Haverda
?n
2L Litjens L953,2.
22 Zié voor dezn ontwikkeling in de sociologie Gastelaars 1985. Zii net (156157) dezn tegenstelling in het geval van Litjens en Haverda over het hoofd.
De 'kemphanen' zouden met elkaar in de slag zijn over het primaat van de
plaatselijke hulpverlening (volgens Gastelaars:Haverda) tegenover een landelijke strategie (Litjens). Maar Litjens onderzoek was juist toegesnedenop
hêt phatselijk beleid. Het was Haverda die (korte tijd later) vanuit zijn
positie op het ministerie van Mlv ijverde voor landelijke coór.linatie. Overig"^ speêld" de tegensfsllingtussen een landelijke en plaatselijke strategie
niet, omdat ook het ministerie het zwaartepuntlegde bij het stimuleren van
plaatselijke initiatieven. De gezinsoordenwaren bedoeld als vangnet voor
gezinnenwaar men plaatselijkgeenraad meewist.
23 Van DoonL953lL954.
vl Zuithoff 1955,87.
25 Sociale integratíe probleemgezínnenL96L, 89 en *65. Een snigsziÍls afwijkende tlpologie vindt men in Haverda 1960,41 e.v..
?Á Niet alleen in katholieke kring maaÍ ook in het sociaal-democratischekamp.
Ziebijv. Kaan 1950.
n Bouman1953,358.
?a Litjens L954,37-n.

?39

29 Onderzoeknaar dc onmaatschappelíjl*eid in de gemeenteHelmond L957, 4.
30 'Van weldadigheid tot maatschappelijkwerP L959,V+7.
31 ZieYan Doorn 1955.Volgens Van Rooy (L949;L953,27) zoa de 'plattelands32
33
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asocialiteit' meer een praecriminele en de stedelijke een parasitairs vorm
dragen.
Zuithoff L953a,95.
Aebijv. Handclingen frveedel(oner 2800)(IIA L952-L953,2.
Ministerie van lvÍ\il, 'Rapport van de Informele Werkgroep A-socialiteit' 1954,
9, archief W/C L952-L959,dos. 476f,.
Beide groepen jongeren worden niet zelden door elkaar gehaald zie bijv.
Van der Lans 1980, 469. Ook Meijers en Du Bois-Relmond (1987) zion het
onderscheid over het hoofd.
Dezn gedachteugangheb ik uitgewerkt in Van Wel 198i'/.
VercW van het eersteNederlandschPedagogíschCongres ty26, 4M, 4L3 en
4L6.
De omschrijvingvan Van Wijk is opgenomenin Ooms Dfl,68.-7L.
Zie voor de geschiedenisvan het clubhuiswerkNijenhuis LgU.
Geciteerd in Ooms L957,76,
M aatschappelijke verwildeing dcrj eugdL952, 17-18.
Bronnenboek L953, 155. Dit bevat ook een (moralistische, impressionistische)
schetsvan de jeugd en gezinsverhoudingenin de stad Utreót, o.a. Wijk C.
Maaschappelíjl<cverwilderingderjeugd L952,2Len 47.
Modcme jeugd op haar wegnoar volwossenheidL953.
Het verschil tussen de criminele jeugd (dat wil reWer' vooral jeugd uit het
asociale milieu) en de nozems (merendeels uit het economisch zwakke milieu) werd benadrukt door Buikhuizen 1965.
Zie hiewoor Matthijssen,Meeus en Van Wel 1986,nL-294. Krantz en Vercruijsse (1959, 144) herleidden het jeugdprobleem van toen tot een volwassenenprobleem:'wanneer de volwassenenvanuit de vanzelfsprekendheden,
hun generatie eigen, de toelaatbaarheidsgreÍrzenvoor het gedrag van de
jeugd zo nauw trekken als thans geschiedt, "ijo zij het, die het jeugdprobleem scheppen. Er valt niet langer dan één generatie vol te houden, dat
slechts het grijpbaar, het in een jeugdbeweging organiseerbaar ojq het
enige waardevollegedragvoor joqge mensenis.'
BrongersmaLi., L-2.
Duitemeijer L962,35.
Bijv. De Regt 198/'202.
Van Doorn L954, 18 en W. Zie ook Sociale integratie probleemgezinnen
L96L,37.
7-rebijv.Groenman t952; Milikowski 1963.
Haveman L952.Volgens hem was niet meer dan SVovan de volksbuurt asociaal. Zie aldaar, 57. In een interview terugkijkend op zijn polemiek met Havennan zei Yan Doorn: 'Maar men moet bedenkeq de tijd waarin De proletadsche achterhoedBwerd geschreven, was een periode van opbouw, van
snelle vooruitgang, er heerste een enorrn optimisme en we dachten: het gaat
ieder jaar beter. Dat was het beeld dat was de algemene stemning. Een
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Het Anthqnieplein. Situatie rroor de sloop rran een vijftal woningen en doortreldring van de l,oerrenhoutsedijk.
Bron: Duitemeijet L962.

Indelingvan het meestrloorkomendewoningtype op het Anthonieplein.
Bron: GemeenteUtrecht, Bouw- en WoningdienstLfil?.

De barakken aan de Cartesiusweg\roor antisociale gezinnenomstreeks 1947.Beheerd door de Stichting
Volkswoningen \an 1945tot 19f8.
Bron: archief StichtingVolkswoningen,GemeentelijkArchief UtÍecht.

Het Anthonieplein met zicht op de opzichterswoning,begin jarcn vijftig. Gebotrn'd in 1948als complex
rroor asocialegezinnen.
Bron: GemeentelijkeArchiefdienstUtrecht.

Het badhuisvan het Houplein voor de raóouwing.

Het badhuisvan het Houtplein na deveóouwingvan 1959.

i:$il,.lni

:j*ïl_ri i:
,*ílií:
ii.f,+il

t;ilíll:1
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lii9ii

Het Houtplein begin jarcn vijftig. Directeur Duitemeijer: 'Zn was het Houtplein nog enigejaren geleden, kleine huizen met kleine raampjes,geen tÍottoirs en dit alles gedruk door de dominerende opprovocerendmaalÍe.'
zichterwoning, welke het toezichtonaannaardbaar
Bron: archief Stichting Volkswoningen, Gemeentelijk Archief Utrecht.

VOORGÊVE.L BESïAAND

VOORG€,VELMEUW
De bekapping\raneen deelrrande binnenringvanhet complexKerkweg.
Bron: GemeenteUtrecht, Bouw- en Woningdienst1952.

Gezicht op het Houtptein 1976;middenin het voormalig Crntraal Bureau van de Stichting Volkswoningen.
Bron: GemeentelijkeArchiefdienst Utrecht.

Gezicht in eenwoonkameren keukenvan een huis aanhet Houtpleíntni.
Bron: GemeentelijkeArchiefdienst Utrecht.

,Op het autokerkhof aan de Mineurslaanwoonde dit gezin,bestaandeuit man, vÍouw en 3 kinderen in
gehuiwest waren... Lrt op
October 1945.Hetzerice gean in Maart 1946,nadat zí aanden C-artesiusweg
de veranderde gezichtenvan de kinderen.' Aldus opzichter Linschoten'
Bron: JaarvenÉg Stichting Volkswoningen t944-L945'
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De boraenstefoto is vlak na de Tbeede Wereldoorlog genomenin het woonwagencentrumDe I'age
op het Hgutqlein.il_195l-Bron: fotoalbum'uan
de bij Utrecht; de onderste in het ontspanningptokaal
een dbchtervan opzichter/directeurLinschoten,aangebodenbij zijn afscheidin 1956.

1943: Sint-Nicolaas tussen de kinderen, die beloond werden met kleding en klompen rroor trouw badhuisbezoek.
Bron: archief Stichting Volkswoningen; Gemeentelijk Archief UtÍecht.

Jubileum op het Houqtlein.
Bron: fotoalbum van een dochteÍ rÍan opzichter/directeur Linschoten.

Buurtfeest met seÍenadeop het Houtplein, beginjarenvijftig.
Bron: fotoalbum van een dochtervan opzichter/directeurLinschoten.

van het Houtplein in de jaren vijftig.
Toneel in het les- en ontspanningslokaal

De naaiclub op het Houtplein, eind jaren veertig. Helemaal rechts de vrouw van opzichter/directeur
Linschoten.
Bron: archief StichtingVolkswoningen,GemeentelijkArchief Utrecht.

,Een gezinwezorgster met enige kinderen (totaal zijn er 9) uit dit grcte gezin èn met de moeder.
Deze laatsteonffangt onopzettelijkonderricht hoe zij haar kindercn kan bezighoudenen activeren.'
Bron: JaarverslagStichting Volkswoningen 1'957.

'Enige \ran onze peuters aan de kleine lunch onder het wakend oog van de hoofdleidster en de assisstentleidster.'
Bron: JaarverslagStichtingVolkswoningenL959.

Middenin
1955:de traditionele tentoonstellingvan werkstukkenter afsluiting van de wintercuÍrssussen.
voorzitter H. PloegJr., rechtszijn rnouw en links naasthem directeurLinschoten.
Bron: fotoalbum van een dochtervan Linschoten.

Het opzichtersechtpaarLinschoten in het kantoortje van het badhuis op het Houtplein.
Bron: fotoalbum van een dochtervan Linschoten.

@
ffi

iji":"ji't
#iffil*tti,," o',,,,,',
met hun methodiekleidsterrond 1960.
Het team'ran gezinsassistentes
Bron: fotoalbum van een gezinsassistente.

Duitemeijer, dirtcteur van de StichtingVolkswoningen(1957-lnq'
Bron: HaarlemsDagblad 1984.
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StichtingVolkswoningen.
Organisatieschema
Bron: JaawerslagStichtingVolkswoningen1965.

Het conferentiegedeelterran de directiekamer van de Stichting Volkswoningen op het Houtplein. Unks
aan de wand het planningsbordmet de plattegrondenttande complexen.
Bron: JaawerslagStichtingVolksn'oningen1959.
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gezinnen.De zwak-socialenwerden aangegeGemeente's-Hertogenbosch,kaart van onmaatschappelijke
\ren met een wit rondje, de a-socialenmet een half wrart, en de anti-socialenmet een pikzwart rondje. Bron: Matthijssen195L.
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Utrechfi de achterstandscores
Bron: Rohde en Souverein 1983.
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Gesubsidieerdeprojecten voor gespecialiseerdgszins-en wijkvrcrk (GGWW) 1968.
Bron: Ministerievan CRM, Verkenningvan het gespecialiseerdgezins-enwijkwerk (190).

53
54
55
56
57
58
59
60
6L

62

63
&
65
6
67
68
69
70
7t
72

vooruitgangsgeloof dat stamt uit de vorige eeuw; de opgang naar het licht,
waarbij je het einde niet ziet.' Zie Bovenkerk L9U,8. Haveman wordt door
Bovonkerk geherwaardeerd,omdat hij oog had voor (de persistentie van) arbeiders(sub)culturen.De tegensfsllingtussenhet burgerlijke en ongeschoolde
milisu vatte Haveman (L952, 202) als volgt samen: 'In de concrete sociale
situatie van het burgerlijk milieu beheerseneen systeemvan sociale rangorde, individuele concurrentie, formele groepsbindiogeq secundaire groepsnormen, onpersoonlijke sociale contróle en dwang en een opvoeding waarin
de school een zeer belangrijke plaats innss6[, in sterke mate het gedrag.In
de concrete sociale situatie van de ongeschooldearbeider spelen daarentegen
totaal andere instellingen een rol. In plaats van de individuele concurrentie
beheersen daar de solidariteitsnormen van de kleine of primaire groep het
gedrag. Informele maar hechte groepsbindingenen direct persoonlijke sociale
contróle bepalen zijn situatie. Op straat worden de kinderen op de meest
effrciënte wrjre in de levensvormen van het ongeschoolde arbeiders-milieu
ingeleid.'
Litjens L96L,35.
Eruaringenuít de gezinsoordenDeel 2 L96L,LL en2L.
Haverda 1960,65.
Van der Torre L953,L20.
Enaringen uit dc gezinsoordcnDeel L L96L,47.
Van der Torre 1953,111.
Bijv. Heijmans L9í7;Brongersmazj., 6-7.
Zuithoff 1953a,80.
Zuithoff L953b, 294; L959, 65-73. 7ie ook Sociale integratieprobleemgezinnen L96L, 134. Oude interpretaties bleven echter circuleren, D* btj Catp
(1956,83) en Havermansen Oosterbaan(L964,%5)z'Uit een en ander blijkt
voldoende, dat men in het asociale gean een opeenhoprng van geestelijke
stoornissen meent te bespeuren en het lijdt dan ook geen twijfel, dat de
zutaknnnigheid met de psychopathieder gezinsledeneen belangrijke rol spelen in de genese.'
Zuithoff 1953b, 296; 'Notulen van de derde vergadering van sectie I der
a.rchiefWVC L952CommissieBestrijding Onmaatschappelijl'heid'25-L0-L956,
t959, dos.1004.
48.
Haverda 1960,32.Zie ook Van Tienen 1958,L47-L48;1960,
IGmphuis L959,L6.
Wojakowsh,L956,74.
Verg. Van Lieshout, Maas en Mol Lg8y'..
Het hercpvoedíngswe* in gainsoordcn zi" 5; Diemers L954, ?n4; NRC B10-1958.Zievoot de gezinsoordenDercksen en Verplanke L987.
Het heropvoedingwe* in gainsoordcn Li.,8.
HondelíngenTïveedclfutner 1955,3111en3L42,
HandelingenEente l(onter 1955,3Y2.
H ondelingenEerctel(anter L957,3059.
Brief van Zuithoff aan het ministerie van Mïv ?8-5-L957,archief WVC L952L959,dos. 1716.Het minisfsds schermdevoortdurend met dezn'koele nuch-

v+L

73
74
75

76
77

78

79
80

?42

tere' berekening die niet meer dan een slag in de lucht was. Ze ook Sociale íntegratieprobleemgezinnenL96L, 35. De woegste gedetailleerde berekeningen van de schade die 'asociale families' de gemeenschapberokkenden
vindt men bij Van Loon 1950. Hij spreekt als eerste over algemeen maatschappelijk werk (naast gedetailleerd gespecialiseerden specialistischmaatschappelijk werk). Dezn term raakte ingeburgerd bij het ministerie. Van
Loon werd hoofd van de hoofdafdelingIndividueel Maatschappelijk'Werkvan
het ministerie.
Socíale integratieprobleemgezinnenL96L,7L-73.
'studie'
Handelingen Tweede l{arner L962, C 3037. Zie voor deze interne
a.rchiefWVC L952-L959,dos. 3L7A.
In de AdviescommissieBestrijding Onmaatschappelijkheiddie het rapport
Sociale integratíe probleemgezinnen samenstelde, werd het punt van de
hopeloze gevallen ingebracht door de voorzitter van de Stichting Volkswoningen. Ploeg schreef de commissie /7-L2-1956 dat het hem in toenemende
mate beavaarde 'dat "hopeloze gevallen" een flink stuk van ofize beschikbare middelen aan geld en mankracht opslokken en verder, dat deze gevallen zich voortplanten en daarmee het probleem peÍmanent maken. Het is
immers bekend dat juist dez.eprobleemgezinnenveelal een grote wuchtbaarheid hebben en dat met aan zekerheid grenznndewaarschijnlijkheid kan
worden voorspeld, dat hun talrijke nageslacht van gelijke, zo niet erger,
hopeloosheid zal "ij". (...) Wel beseffend,dat het betrekken van de voortplanting in onze beschouwingen ons plaatst voor wel zeer ernstige consequenties: gescheidenhouden van mannen en wouwen; ja zelfs mogelijkheid
van castratie.' Archief WVC L952-L959,dos. 1004.Minister Klompé bleef het
waagqtuk van de ondertoezichtstelling 'met zeer grote schroom' benaderen.
Zie haar rede ter gelegenheidvan het lustrtrm van cIScA te Groningen 31L2-L959.
Ze minister Van Thiel rn: Het onmaaÍschappelíikegezin in de huídige samenleving L954, 10; 'Nota naar aanleidi"g van het verslagl, Handclingen
Tweedel(amer L95+L955,37M,L.
Van de Poel 1955; Marsman 1955; 7negerc en De Jonge 1955, 15. In L954
werd er een congres aan gewijd, zie: Wellccmoeilijldteden veroonaken de
maatschappelijk niet aangepastegezinnen bii de huisvesting L954. DIvosA
(Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid)
bracht rmL957een preadviesuit overSaneing als sociaal waagstuk.
Ae voor Utrecht: Ter Braak 1965;voor Den Bosch: Heikens 1985.Een Bisschoppelijke Adviesssmmissieplaatste in 1948 de sociaal-charitatievezorg
voor maatschappelijk niet-aangepastenonder de algemenebeginselenvan de
caritas.
'De verhoudirg van de instellingen voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg
tot de sociaal-charitatieve Centra en de daarbij aangesloten organisaties'
26-6-L958,a.rchiefWVC L9ffi-L969,dos. 08757.
Ter Ellen L954; L957;Van Loon (1948, L6) rni naar aanleidiog van het wijkwerk Pius X dat de maatschappelijkwerkster als een moeder in de wijk zelf
moest wonen, 'omdat zij slechts 's nachts de gezinnen kan leren kennen die
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naaÍ buiten zich keurig gedragen, doch die zich 's nachts -isdragen door
prostitutie, enz.'
Nijenhuis LgW,110en 175.
'Rijksregeling subsidiëring jeugdwerk 1955', NederlandseStaatscouront L955
nr. 30. Datzelfde jaar onWing het algemeen maatschappelijk werk voor het
eerst subsidie.
Ministerie van oK&w, Rijlcsregelingvoor de sabsídíëringvan jeugdwerk ingaande 1 januari 1953 L953. In het rapport van Langeveld werd al gepleit
voor subsidiëring van werk met de ouders van de jeugdzorgieugd. MaoÍschappelijlrcvenvildertngderjaryd L952r76.
'Verslag van de besprekiqg over de raakvlakken van de Afdeling tvÍurPcmet
het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen' L0-L-L956,orchief WVC L952-L959,dos. 3?nA.
'Nota van H.C. Buissant des Anoris aan Dr. P.C.L. van Loon' januari 1959,
archief WVC L952-L959,dos. 320A.
Ae bijv. Van Loon in 'Concept Kort verslag van de vergadering met de
Sectie Jeugdzorg van de NederlandseJeugdgemeenschapop dinsdag 29 mei
L956,ten Departemente van Maatschappelijk Werk', a.rchiefWVC L952-L959,
dos. 05096A; de brief van Zuithoff aan Van looq 'Aantekeningen over de
verhoudirg maatschappelijk werk en jeugdwerk voor intern beraad in het
Ministerie van Maatschappelijk Werk' +L2-I956, archief WI/C L952-L959,
dos. 3Z)A.
De drie subsidieregelingenzijn gepubliceerd in de NedcrlandseStaatscourant
L959nr. L67.
Hendriks, 'Verslag samenwerking met Ministerie van oK en w 1959-1960'
t+LL-Lgffi, a.rchiefWVC t9ffi-L96} dos. 8931A.
Ministerie van oK&q'Persbulletin 614: Gecoórdineerdesubsidieregelingen
voor bijzonder jeugd- en volksontwikkelingswerk,voor buurtwerk en bijzondos.5059A.
der gezins-en wijlarerk' 31-8-1959,archiefWVC L960-L969,
Bruinsma L952,L62.
Van Rooy L953,43.
Van Mill L953UL49.
Kanphuis (1959; L961r298) was een van de weinige uitgesproken tegenstanders van kunstmatigeconcentraties.Tie ook Voors 1955.
Utjens L953, ?58-?ÁL;Sociale integratíeprobleemgezinnenL96L, 86; Doorn
L953.
Duitemeij er L962,?8.
7ie voor Engeland: Irppink en Van der Meijs L957; Benadertngvan probleemgezinnenin Engeland t965; Oiëntering en discussieover de benadering
van probleemgezinnenin Engeland 1965b. Zie voor gen overzicht van activiteiten in EEc-landen uit t963: atchief Wï/C L9ffi-t969, dos. LL49?.A.De
aanduidi"g multi-problem farnity was gangbaar in de VS en problem Íantity
in Engeland.Zíe SchlesingerLW0.
Van Rooy t954,75.
De ideale situatie wordt geschetst in Sociale integratie probleemgezinnen
L96L,TOz.LLz.
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99 Utjens L953,53.
100 Motief enlunctie 1958,351.
gezin L954,4.
101 Het maatschappelijkonaangepaste
LA Ter Hoeven L956,N.
103 JanssenL952,275-2L6.
TM Kamphuis e.a. L95t, ?Á7.
105 IGmphuis L948;1950.
106 IGmphuis L963a,72.7ie ook Janssen L952,2L6.
LW Ikmphuis L948,,A.
108 Ze voor een en ander Van den Berg en Deijkers-van Riel 1986. Zie voor
het socíal casenorkbijv. Pertnan fg6d; Raevenaj..

109 Haverda 1960,100.
110 Het maatschappeliikonaangeputegain L954,37.
111 Klompé, rede 3L-12-L959,15. Van Rooy 1953, *49;
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L954, ?Á-29 achtte de
casework-methodegeschikt voor paÍasitaire gezinnen die teveel met (materiële) mtg weÍden omgeven en via het coseworkjuist werden aangesproken
op hun verantwoordelijkheidsbesef.
Haverda, 'De opzet van het e4periment "bestrijding onmaatschappelijkheid".
Nota t.b.v. de werkgroep Nieuw Experiment' 16-3-1960,archief Wt/C 1%0L969,dos. 11554I.
Socialeintegratieprobleemgainnen L961,LVl.
gezinsverznrgster
Lg64..
Ze vooral De gespecialiseerde
lbidem, fl-L&.
Heijmans 1959, 79-80; zie verder Enoingen uit de gezinsoordcn Deel 2
L96L.
Stadig L9ffi,ï7.
Ooms t957, 67.
Sociale integratieprobleemgezinnenL96L,LM.
Van Mill (L953a, 155; 1953b), directeur van de Gemeentelijke Dienst voor
Sociale Zaken te Rotterdam, stelde in het Rotterdamse Zuidplein het
groepswerk boven het individuele werk. Het Zuidplein was in 1941 gebouwd
en in 1947bestemd voor sociaal-zn'akkegezinnen (523 noodwoningen). Daarover ging een roman van Rogier van Aerde 1954.Zie ookïhierry 1985.
Enaringen uit de guinsoordcn Deel 4 L96L, 25. Zie ook Ministerie van
Mlv, hojelctwe* en goepsdiagnostiek h de gainsoordcn en intematen
1958,atthief WVC L952-L959,dos. 761A.
Eruaringenuit de gainsoordcn Deel 4 L96L,28.
SocialeintegratieprobleemgezinnenL96í, L02'.
'Memorie van Antwoord', Hondclingen Tïveedelcnmer)CIA 2800 L952-L953,2.
In 1951 werd de term maatschappelijk opbouwwerk gelanceerd door
ambtenarenvan Sociale7aken. ZiePeper Ln2,6.
Boer 1960,18.
Klompé 1958.
Ze voor het standpunt van het ministerie van Mw over opbouwwerk: Van
Loon L953;Hendriks 1959.
De Jong 1955,36.

L29 Boer 1960,24.
L30 PeperLn\n.
L3L 'Brief aan de Minister van Mw (1e concept) betreffende opmerkingen n.a.v.
het rapport Sociale Integratie Probleemgezinnen' juli L96L, atthief WVC
L960-L969,dos. 1007.
L32 Zie voor een woege, gedetailleerde studie van een oude Rotterdamse stadswijk en saneringsbuurfi Gribrfeld en Weima L957. Zj rnoegen zich af, of
veranderingen aldaar te interpreteren waÍen als een toeëigening van de burgerlijke levensstijl, zoals Van Doorn meende, of niets anders waren dan een
afspiegeling van de gunstige ssslsmische conjunctuur. Ae aldaar, 46. Het
problematisch gedrag ran buurtbewoners behoorde volgens hen voor een
groot deel tot het verleden. Ook al deden bewoners laatdunkend over buren
('de straat zit vol asocialen'), er was onderling veel contact. Opmerkelijk is
hun analpe van hechte matrilineaire faniliegroepen, waarvan de moeder van
de wouw de as vormde.
133 7ie voor het begin van de bijzondere projectenz archief WVC L9ffi-L969,
dos. 11554| tlm \l; L97A-Lfl9, dos. 3254. Een te rooskleurig beeld vindt
men in Notitiesuit de bijmndereprojectennr. 12i..
ry Aan die studiedagen namen Sociale Academies deel. Op instigatie van de
Contactcommissievoor de Bijzondere Projecten verscheen er een aantal
Notitíes uit de bijzondereprojecten 1%6-1968. Notitie nr. 5 van Kraaykamp
ging over discussiesbinnen het project Afrikaandemijk.
Í15 Dercksen en Verplanke 1988, 230. Zie voor deze crisis en de 6s6indiging van
de bijzondere projecten aldaar, 2?A-?9. De eerste moeilijkheden begonnen
niet, znals àj rÊggeÍr, pas in L96/,, en evenmin waÍen er al n L962 zes
projecten uitverkoren. Zij schrijven ten onrechte de ministeriële beleidsombuig"g toe aan de kritiek vanuit de Haarlemse praktijk. De grotere aandacht voor woon- en leefinilieu was er eerder dan eind 1%5. Ze voor een
evaluatievan een aantal projecten: Gommers-Bot Lylt.
LK Naast de bijzondere projecten vormde de eind 1960 opgerichte en nu nog
steeds bestaande Commissie Oriënteringsdagen een tweede uitloper van de
gezinsoorden.Daarin participeerden de Nationale Raad voor Maatschappelijk
Werk en de sectie Jeugdzorg van de Nederlandse Jeugdgemeenschap.De
oriënteringsdagen, gehouden in Huize Gerner te Dalfsen (een voormalig
meisjesinternaat dat bij de gezinsoorden hoorde), waren in zekere zin de
voortzetting van praktijftfsainingsdagenvoor personeel van de gezinsoorden.
De belangslslling was groot: niet minder dan 2?A5 personen namen er tot
midden L967 deel aan een 24ltal thema's. Veel deelnemers trokken de onderwerpen 'gednsverzoryTngin het kader van de integratie van probleemgezinnsl' en 'gezinswerk als centrale therapie en als onderdeel van een comprehensive approach'. Zie wchief WVC L9ffi-L969,dos. 328A en 6LTI; tnO'
Lng, dos. 3?472. Er verscheen een brochurereeks over deze oriënteringsdagen.
L37 Sociale integratieprobleemgezinnenL96L,28;Haverda 1960'90.
138 Klompé, rede 3L-L2-L959,3. Aj zpi aldaar (5-6) over de historische relativi'Over tien en trnintig jaar
teit van de kritiek op onmaatschappelijkgedrag:
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a
zullen wij mogelijk weer andere maatstavenaanleggen,kan de onmaatschappelijkheid een geheel andere omvanghebben en zullen misschiengeheel andere facetten daarvan naar voren treden dan nu. 7n iets zien we ook in de
kinderbessfis1ming, q/aar het accent van de materiële kinderverwaarlozitg
geleidelijk verschuift naar gevallen met psychische en karakterologische
stoornissen, die door een emotioneel labiel gezinslevensterk beihvloed tvorden.'
139 Haverda L955,Ln.
140 Van Tienen 1960, 98. Zrjn onderzoek zÁf steunde volledig op dat van Litjens. Van Dam had het woord 'anders-maatschappelijken'al in 1957 in de
mond genomen.Zie 'Notulair verslagvan de beraadslagrngenover het preadvies "Sanering als sociaal waagstukn in de openbare vergadering van de
Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid
(orvosa) op L2 en Íi juni 1957te Maastricht'.Zie ook Van Tienen L965.
\4L Kamphuis L963a;1963b.In het Amerikaanse St. Paul bleek 50Vovan de hulpverlening gericht te àjn op 6Vohard core geànnen,
t42 SimonseL962,?55en?Á0.
L43 Klompé, rede 31-12-1959,L6.
LM SocialeintegratieprobleemgezinnenL96L,48.
L45 Thoenes I96L, 327. IJij kreeg strubbelingen met zijn promotor Groenman en
de co-referenten, die het proefschrift afivezen. Uiteindelijk werd de promotie doorgeschoven naar de coming man Yercruijsse. Ze ook Milikowski's
kritiek (1963)op Groenman.
LM Milikowskr L967, ?20 e.v.. In de kern had hij zijn ideeën reeds uitgewerkt
'Het verschijnselonin: Milikowski 1956,22 en 45. Zie ook zijn brjdrage in
'Litjens
is zelfs ds 6sning
maatschappelijkheiden zijn bestrijdingi (L963,2):
geen asocialiteit
van
de
satttenleving
nch
in
bovenlaag
de
dat
er
toegedaan,
afspeelt.Een soortgelijke overtuigingis ds. G. Duitemeijer toegedaanin zijn
gezin. 7A wrl hij o.a. zijn informapas verschenenboek Het achteryebleven
ties over het onmaatschappelijkegezin inwinnen b.v. bij de huiseigenaars,
leveranciers, werkgevers, enz. Hrj ziet het eigenbelang,dat hier in het geding zou komen als "een volkomen geoorloofde zaak". Het zou wel eens
kunnen zijn, dat hij btj de duivel te biecht gaat.' Zie voor een verschuiving
naar de'probleem-maatschappij':Reckman1961.
"Bestrijding
L47 'Samenvattingvan de bespreking van de Commissievan Bijstand
Onmaatschappelijkheid"van DIvosA met vertegenwoordigersvan het Minisdos.315A.
a.rchiefWVC 1960-1969,
terie van MW L7-L2-L962,
14tt 'Verslag oriënteringsdagen in Gerner te Dalfsen (november L962)', archief
WVC L960-L969,dos. 6L57. Op het minisfslie circuleerde oen uitgebreide
sarnenvatting van zijn proefschrift met commentaar van Pennartz. .4rchieÍ
dos.8903A.
WVC 1960-1969,
L49 Aldus Wertheim in: 'Forum van het boek' t962, 57. Pissig stelde Bianchi
(aldaar, 62): 'àjn definitie van primaire onmaatschappelijkheid(die zo nadelig is) lijkt immers als twee druppels water op de misdaaddefinities, zoals
die in het begin van deze eeuw bij vele criminologen gebruikelijk waren, en
die àio neergelegd in het vóór-Chroestsjodse Sovjetrussischestrafrecht:
26

b.v. art. 6 van het wetboek van L922 waar als misdaad beschouwdwordt
"elk sociaal gevaarlijk handelen dat de komst van het communisme belemmert"., Zie oók de ràactie van Ten Have (L962), die de aanpassingsarbeidals
van de volksopvoeding.Van Tienen (L963-L9e, 31) stelde dat
de kern zag
-'onder
het mom van volstrekte objectiviteit, honend, scheldend
Milikowski
beledigend, een boek lang zijn gal' uitschreef. Milikowski (L962) sing ook
met Koopmans(L962aenL962b)in de slag.
150 Van Tienen 1958,148.

HooÍdstuk 9
L Verkenníng van het gespecialiseerdgezins- en wiihoerk LnO. Aan deze enquête oa-eo 88 van de 91 projecten deel. Van de ruim 500 beroepskrachten
was trree derde wouwelijk. De helft van de projecten voldeed aan de criteria: sslllryezigheidvan een projectleider, drie of meer werksoorten (maatschappelijk werk, gezinsverzntgng, peuterwerk, gfoeps- e! clubwerk, oPbouwwerq "o het houden van tweewekelijlsewerkbesprekingen.Bijna twee
derde van de woningen rilas van voor de TWeedeWereldoorlog; 1593 wargn
speciaal voor deze ferinr,en neergezet.In totaal stond het maatschappelijk
werk in contact -èt SOOOgezinnen, \ryaarvan?An werden getypeerd als
maatschappelijk wtak en 1353 als incurabele, blijvende zorggezinnen. Met
L666 gennn"o wur intensief contact, slechts 2L9 hadden een gezinsverzorgster. In veel projecten vormde het sociaal-cultureelwerk de hoofdmoot van
de activiteiten: êr werden niet mindsl dan 1453 clubs geteld met L9.244
deelnemers. Buurtbeihvloedende activiteiten (opbouwwerk) waren mager
\
ontwikkeld.
het
toneel verdwenen.
van
waren
De Haagse controlewoningen(hmerhof)
'terreur'
van een bepaalde
de
door
Dit projéct was onbestuur6aargeworden
7Àe archief WVC
besloten.
afbraak
gg1oeplezinnen, en eind 1963 werd tot
de sloop van de
waar
(30-7-1955),
Votk
lg1í-1q10q dos. 165A. In Het Vije
maatschappevoor
ziekenhuis
het
een
werd
vestingmuur werd aangekondigd,
genoemd.
lijk gehandicaptegezinnen
2 ZieToor de láatsie discussiedie langs oude lijnen verliep: Sociale Zory L963
nrs. 8, 9, 10, L4, L6 en L7. De discussiewerd afgeslotendoor Duitemeijer,
die nog pleitte voor een wet op de gezínsvoogdij.Ter Haar Romeny vergeleek in fi" Ulatage het werken in achterbuurten met het leegpompen van
een lek schip. Een jaar later had Ter Haar Romeny (L964) meer oog voor
verbeteringvan de woonsituatievan probleemgezittnen'
3 Van Dongent967.
4 Zuithoff L966a,L33'L34;zie ook Zuithoff Lgffib.
5 Van Ree 1968.
6 'Verslag van de inleidi"g van de heer Mr. D.Q.R. Mulock Houwer en de
daarop-volgende discussiéover Opbouwwerk in Bijzondere Situaties (ons) in
de veigadeiiog van het Directeurenconvent van de plaatselijke organen voor

2,+7

overleg en advies' 6-L-Ly72, archief WI/C L970-Lg79'dos. 32453. Mulock
Houwer was toentetijd hoofd van de afdeling Bijzonder Opbouwwerk.
7 'Memorie van Toelichting', Handclingen TweedeKarner 6900 >wI L962-L963
nr.2, LL.
8 Hendriks L959, ?2f,. zie ook Hendriks L964a; Lg6L.Hij klom midden jaren
zestig op van hoofd van de afdeling Onderzoek en Maatschappelijk Opbouwwerk tot directeur-generaalvoor de MaatschappelijkeOntwikkeling.
'Memorie van Toelichting', Handelingen
Tlveedel(oner 7800 XVI 196+1965
n. 2,9. Het belang van de verbeteringvan woon- en leefuilieu werd benadrukt door Korstanje (tot eind L967hoofd Bijzonder Opbouwwerk) i" EvoIutie in het denkenen de arbeid overprobleemgezinnen
L965,37.
10 Sanenlevingsopbouwen socialedienstverlen@1965,3A.
11 Van Tienen 1963,55-59.
12 'Speech, te houden door staatssecretarisEgas ter gelegenheidvan de installatie van het bestuur van de 'Stichting Raad voor Overleg en Advies op
maatschappelijk terrein Utrecht" op fi-9-L965, te Utrecht', semi-statisch
archíefUtrechtL.UL.82,doos42-5.
13 Klompé 1968.
L4 'Memorie van Toelichtingi, Handelingen Tweedel(atner 8300 XVI 1965-Lgffi
nt.2, L,
15 'Memorie van Antwoord', Hondelingen Tïveedel(arner 3300XVI 1965-1966nr.
10,3.
L6 'Inleiding van B. Korstanje voor het Landelijk Directeurenconvent Bijzonder
Gezins- en rtrijlcrrerk' december L96/,, semi-statísch atrhief Utrecht L,W,
doos 185.
L7 Zie Klompé in: Handelingen Tweedel{nrner L967, 857. Invloedrijk was de
studie van Durlacher 1-965.
18 'Memorie van Toelichtingf, Handelíngen Tïveedel{uner 8800 XVI 196ó-L967
nr.2, L9,
19 Maatschappelijke deprivatie, ml<cle voorlopíge bevíndíngen L967. In het
verlengde hiervan beweegtzich de studie van Koopmans L97L;aldaar 37.
?n Heroma-Meilink rnzHandelíngenTweedel{amer L967,802.
2L In 't Veld-Langeveld (1963, 71): 'Het besef wint weer veld, dat het gezin als
institutioneel verband aan levenskracht niet heeft ingeboet.' De verontrusting van sociologen over het functieverlies van het gezin was verleden tijd.
Zie ookKooy 1957,222.
22 'Memorie van Toelichtingl, Handelingen Tweedel{orner 8800 XVI 1966-L967
nr.2, ?3.
?3 Bijvoegsel van de NederlandseStaatscourant L97L nr. 105, 3. Daarin staan
de Rijkssubsidieregeling voor werkzaamhedenen voorzieningen met betreklcing tot de samenlevingsopbouw,en de Rijkssubsidieregelingjeugd- en jongerenwerk in het kader van volksontwikkeling en recreatie. De directie
Samenlevingsopbouwdateert van L967.
ztl Ibidem, 6.
?5 Ibidem, 14. Het bijzonder maatschappelijkgezinswerk ('ingebouwd clubhuismaatschappelijk werk' voor verspreid wonendeprobleemgezinnen)was komen
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te vervallen. Eind L970 waren er nog 51 op die noemer gesubsidieerdeprojecten, vooral in Amsterda- (1O en Rotterdam (23). In Utrecht betrof het
alleen de Stichting Clubhuis Utrecht-West, die later ous-project werd.
Plaatselijke coórdinatie-organen vielen er eveneensbuiten. Men kende voortaan alleen instellingen voor begeleiding. Een en ander zou gevolgen hebben
voor de Stichting Raad voor Bijzonder Gezins- en Wijloverk Utrecht. Zie
hoofdstuk 10.
Nota opbouwwerkin bíjznnderesituatiesLnL.
Voorlopigerangordevan gerneentennaar'sociale achterstand L977r4.
Zie voor het opbouwwerk tot LTI0: Peper Lnz.
Nijenhuis en Van Yperen 1983.In 1970 werd de term andragogischewetenschappenin het Academisch Statuut opgenomen.In de tweede helft van de
jaren zestig ontstonden er ook twee wetenschappelijkinstituten voor het
opbouwwerk en het maatschappelijkwerk (met banden met het ministerie en
los van universiteiten): het MMo (Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw) het NnvÍAwo (Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk
Onderzoek). Het professionele gehalte van de (opleiding tot) opbouwwerker
(in Sociale Academies) was volgens Peper (Ln2, M9) in de jaren zestig
laag. In de periode Lg&Lgffi studeerden slechts 18 opbouwwerkeÍs aan
Sociale Academies af. Zie Verkenning von het gespecialiseerdgezins- en
wijhuerk L970,26.
Ten Have L968,2.
Zíehetvoorwoord bij de vijfde dÍuk van Van Beugen Lnf .
Van de Irur (1980) brengt de venvaarlozing in de andragologie van de wijdere samenlevingsverbandenals object van andragologisch handelen (onder
meer) in verband met haar oorsprong in de (subjectief gerichte) sociale
pedagogiek. Het dubbelnummer van het Tijdschnft voor Agologie L980 nrs.
314geeft een inkijkje in de keuken van het opbouwwerk.
Hendriks L9&b,22.
Exponenten van de non-directieve benadering (die teruggi"g op Rogers invloed op het casework)tvaren Van Tienen en Zwanikken 1969. Van Tienen
(L973,27) ptobeerde de term 'sociale actie' nog naar zich toe te trekken als
'correctie op de huidige demosratie'. Ae over sociale actie als 'revolutionaire arbeid': Reckman (L97L);Maso (Ln5, L42e.v). Duitemeijer (LT773,133)
vond de subsidiëring van conflicten van actiegroepen met een lagere overheid'niet alleen dwaas,maar ook onbehoorlijk'.
Kraayka'"p Ln&, 11. Hij geeft een andere schets van rivaliserende probleemdefiniëringen:maatschappelijkeonaangepastheid(waar de normstellers
staan tegenover de onaangepfften), maatschappelijk achterblijven (de gediplomeerden tegenover de zittenblijvers), maatschappelijke deprivatie (de
berovers tegenover de slachtoffers). Zie ook Kraaykamp IWs. Een analoge
fudsling vindt men bij Baert en De Jong 1984.
JanssenL978,2n.
Wolf tn5,L2.
Beck L974,?5.
Achtergesteldenvoorop! LW7.

a
Simonse L9773,99.Simonsespreekt later (L982), genen de invasievan etnische groepen, niet meer van volksbuurtenmaar van kansarmebuurten. Zie
ook Dieleman L984.Zie over stadsvernieuwingKoot e.a. L973;Magnus L975;
Turpijn en VeenemaL979.
4T Michielse L977,35-38.Michielse (L976)droeg het begrip re-educatievoor als
kernbegrip voor de andragologie.In goed Nederland betekent dit heropvoeding. Een eerste pogrng tot linkse geschiedschrijvingwordt ondernomen in
tlrelmingswerk 1', Te elfder
Van armenzorg tot wehijnswerk 1972. Zie ook
ure L973nr. 11;'Vormingswerk2',TeelfderureL975nr. 18.
42 Achteryesteldenvoorop! L977,2L en ?5.
43 Achterhuis zj..
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HooÍdstuk í0
L Rond 1960 onwing de Stichting bezoek uit Engeland,Frankrijk (dat in Rouen een vergelijkbaar project wilde opzetten),Duitsland, Denemarken,Canada, Japan,Amerika en Ghana.Voor mensenuit Haarlem, Amsterdam,Maastricht, Delft, het ministerie van Mw, voor artsen, lesllingen van Sociale
Academies en gezinsverzorgstersopleidingenwerd de ene excursie na de
anderegeorganiseerd.
'van een stuk beschavingswerk
2 Het Vije Volk ?8-5-L959.Ploeg sprak daar
'Ook
al weten we niet, hoe men over twintig jaar over
van de eerste orde':
ons werk zal denken, één ding staat vast: Utrecht doet mee.' Hij was ervan
overtuigd dat er 'een bres is geschotenin (verkeerde)levensgewoonten.'
3 Van Dongen 1968.
4 Ottens en Post L979;Rohde en Souverein1983en 1985.Zie ook Derks e.a.
L977.
5 Duitemeijer, 'Nota over het voorstel tot fusie van de Stichting Raad voor
Bijzonder Qszins- en Wijkrverk en de Stichting Volkswoningen' december
L962,3.
6 Ook Van Mill (1953a,É7), directeur Dienst voor Sociale Zaken Rotterdam,
sprak over een maatschappelijkziekenhuisof sanatorium.
7 Duitemeijer, 'Nota over het beleid van owzeStichting t.a.v. het opnemen in
decemberL959;'Notulen
resp. het ontslaanuit oÍtzÊheropvoedingscomplexen'
dagelijks bestuur Stichting Volkswoningen' 18-5-1960.
8 Dit gezin werd later bij de Stichting opgenomen.Zie Hendriksen L96L, ?5.
Over de onhoudbaretoestandenin het nachtasielvroeg het gemeenteraadslid
Ultzen (crN) op 31-5-1951een interpellatie &flnrtoen gezinnenna een barre winter waarin ook overdag van de barak gebruik mocht worden gemaakt,
weer de straat op werden gestuurd. B. en W. wilden er geen dagverblijf van
maken en het werd verboden zelÍ.maaltijdente bereiden of de was te doen:
de centrale gemeentekeukenlag vlakbï eo de gemeentewas bereid de was
te doen.
9 Duitemeijer, 'Nota n.a.v. de nieuwbouwvan een 4e complet' eind 1960,2930.
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10 Sociale zorg en maatschappetijk werk in de gemeente Utrecht na de inwer-

kingneding-van de Atgernine BíjstandsweÍ december L963; zie ook het herdenkingsnummervan de SocialeRaad n Het Sociaal Octaaf 1963nr' 1'
'proeve tot doorlichting van het "bedrijf' der Stichting VolksLL ouiteóijer,
ysni'gen atmede enige zij het uiteraard zeer voorlopige conclusies' april
L966,L4.
L2 Ibidem, 19.
L3 Duitemeijer L963,?Á6.
L4 Reinsma, Enkele gedachten over opbouwwerk in bijzondere situaties. sswu
Utrecht, november L974.
15 GedruWeVenamelingUtrechtL973nt-339.
16 Zie voor de Sterrenwijk Van Schaik L973;SalemansL975;Oosterhuis L977.
Zie voor het Oas-project Stichting Utrecht-West Janssen L982; oBs-nota
LnL, L6-Lg. Deze Íaatste nota schetst de wending van he! jeugdwerk naar
een bredere oBs-werlnrijre. In navolgng van het landelijk orgaan sAlco
werd de deprivatie gelocaliseerdop het vlak van materiele cultuur, immsteriële cultuur, participatie, en status.
L7 GedruHe Venameling Utrecht L974 w. 2?i; Verslag GemeenteraadUtrecht
L974, 40L409; Lijnse Ln 6.
18 Zie: Reins-u, Ons-maatschappelijkwerk in Utrecht. Een eerste verkenning
van de ewaringen van de ogs-maatschappelijk werkers bij sUK projekten.
'Nota betreffende oss-maatschappelijk werk
sswu Utrecht, oktober Lfl6;
van de werkgroep Afbouw Stichting Volkswoningen' Utrecht, januari L975;
'Discussienotá over het Maatschappelijk Werk binnen het Opbouwwerk in
Bijzondere Situaties'.sAr.co.Archíef WVC Ln0-197| dos. 32453.
L9 niief van bewoners en het actiecomité Pijlsweerd aan B. en W. en de gemeenteraad 30-L0-1975;ook geciteerd in Van der ÏVerf L980, 2L. 7lii geeft
een gedetailleerdverslagvan de stroom acties van de werkgroep nieuwbouw
van het actiecomitéPijlsweerd.
Zie over de dossiervernietiging Utrechts Nieuwsblad 28-t0-L975; 5'LL-L975;
t2-LL-Lg75;L8-LL-L975(een paginagrootachtergrondartikel);20-LL-L975;21'
LL-L975); Meuw Utrechts Dagblad L-LI-L975; 5-LL'L975; L4-LL-L975;?,l.'LL5 (NUD) luidde:
L975;Zí-n-plS. Het redactionele co"''mentaar van 2L'L1.-LW
''Wanneer de dossiers zijn vernietigd, kunnen de bewoners blijven nakaarten
over hun nare ervaring met de stichting. Maar het zal niet meer mogelijk
zijn om waarheid en légendeyslmingvan elkaar te scheiden.Met zijn eenij1g besluit om de dóssiers te vernietigen, heeft het Utrechtse stadsbedeze fslgftsling voortgezet en daarmee het brandmerk, aangebracht
ró*
door de stichting nog eens bij de bewoners ingeprent.' Zie ook de PiilsweerdlqantLns nr. 39.
De
toekomst van het wonen in oude woongebiedenin de getneenteutrecht
2L
L972; Meijer en Verheugd 1980; 10 jaar stadsvemíeuwingin Utrecht L982.
Zie'voor áe stadsuitbreidi'g vóór 1970: Blijstra Lnz. Ze ook Statistische
Berichten Gemeente Utrechi Ln4. Bij de cijfers van de stijF"g van de
woninryoorraad moet lsftening worden gehouden met de grenswijziging van
Lg54,íaardoor onder meer delen van Zuilen, Judaas en Maartensdijk (met
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meer dan 40.000 inwoners) bï Utrecht werden getrokken. Zie tenslotte
Thijssen zj.. Tussen L975 en 1985 nam de woningvoorraad weer toe tot
boven de 90.000woningen (NVo gemeente,23Vocorporaties;?ilVoparticuliere
verhuurderc,?.6Voeigenaar-bewoners,
4Voonbekend).Binnendijk 1987,?Á.De
(lnilantitatieve) woni',gnood was znker niet voorbij, getuige de inschrijving
van 29.530 woningzoekenden bï het Gemeentelijk Huisvestingsbureau in
t9M; daarna zette de daling in.
De stad waard om ín te leven 1981, L0. Zie voor een karakteristiek van de
bevolking van dezn gerenoveerde buurfi De bevolkíngssamenstellingvan
woonbuurten:eenzíjdigof gemengd?L982.
?3 In april 1978 voerden bewoners Het Houtplein-stuk op over de Stichting
Volkswoningen en de nieuwbouw, gesteund door de groep sTUT van het
Vormings Theater Utrecht. Zie De Jong 1981. Zij was jarenlang voorzitster
van het actiecomité Pijlsweerd en ook korte tijd van de Stichting Buurtwerk
Pijlsweerd. Vanaf 1978 is zij opbouwwerlater bij deze Stichting. Er werd
nog een plaat gemaakt met Rapalje. Een liedje met de titel We is hier
eigenlijk asociaal? bezingt de opna-e-procedure van de Stichting: 'Maar dat
was nog niet alles. Je moest ook naar de psycholoog.Daar moest je met
blokken spelen, inkwlekken kijken en naar foto's van blote mannen en
wouwen. Wat ziet u hierin? Net zoveel als u. Jaja, wat ziet u hierin? Kom
mee llse, we gaan hier weg. Ik \ilil een huis en geen blote kont voor m'n
neus.' Ilse woonde vanaf 1965 op het Houtplein. Over haar is een roman
geschrevendoor penninga (198t, onderwijsopbouwwerkervan de Stichting
Buurtwerk Pijlsweerd.
Zie over de perikelen rond de TWeedeSaneringsstroomm.b.t. de Bokkenbuurt: Spaargaren1980.
25 Door gebrek aan medewerking van bewonersvan de Bokkenbuurt en Ondiep
)flII (vooral van vertrekkers) mislukte een onderzoek naar de gevolgen van
de stadsvernieuwingvoor deznbewoners.Zie Roosen en Ter Welle-Heethuis
1978en 1980.
26 'Rapport over het beleid van de Stichting Volkswoningen Utrecht' december
L969,9.
n Duitemeij er L974, L1F'.
?a Duitemeij er L9773,Ll2.

HooÍdstuk11
Zie voor een uitleg van deze gezinsdossiersuit de jaren L968-Ln3: hoofdstuk 1, noot 10.
Dezn uitvoerige opnamerapportage week overigens niet veel af van die van
Bouw- sn Weningdienst bij krotopluiming. In een beschrijvingvan de werkzaamhedenvan een maatschappelijkwerker bij de afdeling Woninge4ploitatie
'Stelt bij belanghebbendeneen ruim opgeznt
sociaal onderQ-5-L962) staafi
mek in naar hun maatschappelijke status, voorgeschiedenis, financiële
draagkracht, mentaliteit, gezinsgrootte, werldrring van gezinshoofd en an-
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5
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7
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dere gezinsleden. Informeert ook bij derden naar gegeverrs,welke van belang zijn om een beeld van het desbetreffende gezin te verkrijgen (Dienst
voor Sociale Zakery Volkscredietban( andere maatschappelijke instellingen
zoals de Politie). (...) I'egl. zijn bevindingen neer in een uitvoerig sociaal
rapport, waarin de voorgeschiedenisvan het gefu en de huidige situatie
worden \ileeÍgegevenen uiwoerige gegevemworden opgenomen omtrent bewoning, huishoudi"g, hygiëne, financiën, gezondheid rvensenmet betrekking
tot de nieuwe woningen eÍrz.et de personenlgednnengetlpeerd worden.'
Duitemeijer, 'Proeve tot doorlichting van het 'bedrijf der Stichting Volkswoningen' april L96f,,15.
De schaalvan Geismar en Beverly Ayres. TieY;amphuis 1963b,57.
Veeger L963.
Hageraats en Engelberts 1964.Van de begin 1960woonachtige L64 gennnen
vielen er 94 aft 47 gecureerde gezinnen, 18 zonder ma& 7 met man ouder
dan 65 jaat, 9 met invalide msnr 5 met mannen onbekend bij het ceg en 8
met mannen die voor eigen rekening werkten (waaronder 4 in lompen en
metaal). Het onderzoekbeperkte àeh dus tot de meerderheidmannon die in
loondienstwerkte.
Een soortgelijk onderzoek deed men in Den Bosch en Maastricht. Ae voor
Den Bosch: Oriënterend onderzoek naar de integratie van "onmaatschappelijken mannen in het arbeidsproces L9&, a.rchiefIWC L9ffi-L969. dos. L1520A;
voor MaastrichC Ondermek naor atbeidssituatievan rnornen uit probleemgezinnen te Maasticht. Stichting Bijzondere Sociale Zory Maastricht, dd.
research. Maastricht L96É,,archief WVC L9ffi-L969, dos. 8911A. Van Tienen
concludeerde naar aanleidi'g van het Maastrichtse onderzoek onder 80 mannen van de Ravelijnstraafi 'Er is reden te veronderstellen, dat een belangrijk deel van de hoofden van probleemgezinnengeen bijzondere arbeidsproblematiek vertoont en dat de geconstateerde werkloosheid en veelrnrldige
arbeidswisseling niet abnormaal zijn in de bredere laag van ongeschoolde
arbeiders waartoe zij wijwel allen behoren.' Brief aan de minister van cRM
20-2-L967,archief Wt/C L9ffi-L969, dos. 8911A. Ae ook Haverda en KoopmansUtrecht L957;Haverda 1958;Engelberts1959.
HageraatsL967,?n4.
De gezinsomstandigheden
van de 70 ge-inshoofdenwaren (1-1-1961):
Leeftijd van het gezinshoofd
L3
2l Um 30 jaar
23
3Ltlm 40jaar
4L tlm 50 jaar
20
13
51 Um 60 jaar
1
61jaar en ouder
Aantal inwonendekinderen
Ltlm4 kinderen
38
5 kinderen en meer
3L
geen kinderen
1
Veftffiduur van het gezinbii de StíchtingVoll<swoníngen
2 jaar of korter
L7
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3 Um 6 jaar
20
7 tlm 9 jaar
1L
10jaar en meer
22
Termijn voor uitplaats@ van het gezin
gefu uitplaatsbaar binnen 2 jaar
22
,1t|
gefuniet uitplaatsbaar binnen 2 jaar
Slechtebewoníngvanhet huis
L6
Venoryingvan de huishouding
goedeverzorgingvan de huishoudi"g
n
matigeverzorgingvan de huishoudi"g
35
verwaarlozingvan de huishoudirg
8
Financíëlesituatie
goedefinanciëletoestand
50
matige financiële toestand
t4
slechtefinanciëletoestand
6
Schulden
geen schulden
8
schuldenc.q. schuldenaan 3ffslnlingsmagazrjnen
e.d.
53
niet bekend
9
Veruaarlozingvande kinderen(in de meestegevallen
p edagogische verwaarlozing
Verhoudingfttan-vrouw
goede verhouding man-wouw
36
matrgeverhouding man-vïoutv
22
slechteverhoudirg man-vïouw
T2
Crtrnínaliteit
criminaliteit van de man
18
criminaliteit van de wouw
6
cniminaliteit van de kinderen
5
Dranlonisbruik door de man
L4
Sel<sueel
wangedragvande man
8
Contactenmet
Sociale Zaken
37
Kinderpolitie en -rechter
26
Voogdijraad
2t1
Raad voor de kinderbescherming
L6
Reclassering
15
GG&GD en nazorginstanties
11
Zie Hageraats en Engelberts 1964,E3-94.
200 laar afieidsmarW in Utrecht rY zj., 237 en ?ffi-?Á8. Het aantal arbeidsplaatsen in de psfsalindusfie halveerde tussen 1960 en L970. De
grootste groei vond plaats bij de overige diensten in de krpartaire sector:
bij het maatschappelijk werk en sociaal-culturele lnslsllingen steeg de
werkgelegenheid van 452 personen it L947naar Z)00 n LnL. Zie ook Werken in Utrecht L978,L8-X.
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na de
10 Zie Sociale zotg en maatschappetijk werk in de gemeente Utrecht
'Afscheid
L963;
december
Bijstandswet
Algemene
de
inwerkingtredíng van
van de Gemeentelijke 166lling voor Maatschappelijke Tnrg te Utrecht'
L965.
11 Dezeonderzoekjesberustenbij het archiefvan de GG&GDvan Utrecht.
L2 Schoolkínd,erenuit probleemgezinnen1959. Zíe voor een onderzoek naar
kinderen uit schoolarakke gezinnen onder vier Utrechtse lagere scholen in
volkssbuurten (niet beperkt tot gezinnen var de Stichting Volkswoningen):
Van der Meer en Wit L963.Parallel daaraan werd onderzoek gedaan door
sociologischeresearchteamsin Den Bosch naar schoolprestatiesen in Maastricht naar de behoefte aan bijzondere schoolvoorzieningen.Ae voor Den
Bosch: Kinderen uit probleemgezínnenop school L96L; voor Maastricht Onderzoek naar de situatie van kinderen uit probleemgezinnel op een aantal
Maastrichtse lagere scholen. Concept basisrapport 1959, en l{orte satnenvatting van het basísrapport betreffende een onderzoek naar de siruafie van
kínderen uit probleemgezinnenop een aantal lagere scholen in Maastricht
Ig5g, beide n: archief WVC 1960-1969,dos. 4563A.Geen enkel schoolhoofd
dat deelnan aan dit onderzoek z.aghet schoolsysteemals oorzaak van of
aanleiding tot geringere prestaties; het stichten van aparte scholen voor
kinderen-uit próleemgezin'ten werd door hen ten sterkste ontraden. Zíe
voor een eerder onderzoekin Leiden: Brouwer e.a. L954.Het schoolverzuim
van kinderen uit het Haagse Zomerhof-complexwerd onderzochtdoor Marsman 1959.
L3 Weima en Engelberts 1960'29.
L4 Van Rijswijk-Clerlor moest de rapporten van Utrecht, Den Bosch en Maastricht bundelen tot één publikatie, maar zij onderwierp ze met do Methodo'
Iogie van De Groot in de hand aan een vernietigende kritiek, tot woede van
'Vertrouwelijlq niet publiceren, niet in de
Háverda. Voorzien van het etiket
bibliotheek' verdween haar lijvig commentaar in de stoffige archieven van
lsf ministerie. Van Rijswijk-Clerkx, Verslag over het schoolonderzoekin de
Proeve tot
z.g. plaatselijke objecten voor onmaatschappelijkheidsresearch.
samenvattingen kritische beschouwingbetr. de onderzoekingennaar de problematiek van kinderen uit probleemgezinnenop de lagere school. Amsterdam L962.Archíef WVC L960-1969,dos. 8908A.
15 De samenstelling naaÍ kerkelijke gezindte van de Stichtingsgezinnenverschoof in de jaren L957-L968van hervormd (tlali"g van 4LVonaar /7Vo) naar
katholiek (stijg"g van ?SVonaar 32Vo),terwijl de gemengdehuwelijken met
7Vo stegen tot 38Vo. Volgens de Volkslslling van 1960 was 37Vo van de
Utrechtse bevolking katholiek, 29Vohervormd en ZLVoonkerkelijk.
L6 Zievoor het begrip totale institutie: Goffinan 1983.
L7 Zie voor een vergelijkbare kritiek van bewoners: Utrechts Nieuwsblad L8LL-L975; Nieuwe WiiI'ibode L9'7-L972.
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tfooÍdstuk 12
1 'Ifuelpnnten harmonisatie welzijnsbeleid en welzijnswetgevingl,Handelingen
Tweedel(amer L2968Ln3-Ln4 w. 2.In 1970had cnu al een Memorandum
voorbereiding Wetgeving Maatschappelijk en Cultureel Welzijn gepresenteerd.
ZiePeper Lnz,LL9-L20.
2 Dit was een reeds lang gekoesterdelvens van gemeenten.Zie de reactie op
de concept-rijkssubsidieregelingenvan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten LL-L2-L969,semi-statischarchíef Utrecht L.U210.758,doos 52-L. De
discussie over decentralisatie dateerde binnen [s1 ministerie al uit het begin
van de jaren zestig.
'Memorie van Toelichtingl, Handelingen Tl+teede
l(arner 13100YW Lyf+L975
fr. 2,47; 'Nota nadere beleidsbepalinginrake de samenlevingsopbouv/,
Hannrs. 1-2, 19. Daarin werd gepleit
delingen TïveedeI(arner Í1555 tn+tyls
voor afstemming van eerstelijnsvoorzieningen(samenlevingsopbouw,jeugden jongerenwerk, plaatselijk vormingswerk, kunst-innige vonniqg, alsook
maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg) en voor een 'probleemgerichte en projectgewijze aanpak' vanrrt pools van opbouwwerkers.
4 Staatsblad Lng w. fl2 en 1980 nr. 301. Zte voot kritiek op deze beleidsontwikkelingen bijv. Van Eerten e.a. L978,43-56.
'Kaderwet
Specifiek Welzijn', Staatsblad1982nr. 539.
5
6 Zie de 'Openbare commissievergadering
over de Nadere beleidsbepalingi"-ake de samenlevingsopbouw,derde vergadering op L7 mei LTl6', Handelingen
Tweedel(arner Ly75-Ly76,1038 en 1048.Het meervoudig gebruik van de term
samenlevingsopbouwals beleidsterrein, ftmctie en methode deed staatssecretaris Meijer veranchten, dat het hom 'een lief ding waard zou zijn geweest,rvanneerhet begrip nsamenlevingsopbouv/nooit was uitgevonden.'
7 'Memorie van Toelichtingl, Handelíngen frveede lfuiner 15300XVI 1f8-LW9
nr.2, L09.
8 Dezn extra voorzieningen strekten zich ook uit tot het onderwijs(opbouwwerk), dat achtereenvolgenswerd aangeduid als onderwijs in oude volksbuurten, onderwijsstimuleringsbeleid voor achterstandsgroepeq en in de
jaren tachtig als onderwijsvoorrangsbeleid.
9 Van Dijk e.a. 1983, 79-8L. Zie ook Kuypers en Schuyt 1983, L?Á-LT|.7ie
over de ontwrichting van de buurtcultuur: Dieleman Lg8y'..
10 Snel 1983,41.
11 Kulpers en Schuyt 19183,125.
t2 Achterhuis zj., L69. Zie de kritiek van Schuiling Lgffi, n. Ze voor de
sfsmmingmakerij tegen het welzijnswerk van de kant van de overheid de
uitspraken van Van der Louw in: De Jong 1993, 110. Voor kritiek De Jong
en Kulpers L99239-a3; Kulpers L9914.
'Memorie van Toelichtingf, Handelingen Tïyeedel(arner fiffi )fl/I 1982-1983
w. 2, 8L. Zie ook het Ontwerp Njksplan Sociaahhtltureel Werk 19ít+1986
1993,L9 en2,.
Bijv. 'Memorie van Toelichtingl, Handelingen Tïveedel(atner 17100XVI 1981Lg&82
n. 2,3: 'In de discussieover het draagvlak van de verzorgingsstaat
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wordt er steeds vaker op gewezen dat hij niet effectief is, nauwelijks beheersbaar en bestuurbaar en niet meer betaalbaar.' Naar schatting werden er
toen in het gehele bestel van het specifieke welzijn (rctg- educatie en
'nieuwe afhankerecreatie) 700.000 mensjaren ngernt. Geklaagd werd over
lijkfieden van een verweemdendeverzorgingsbtueaucratie'.
15 Bakker 1986; Randgroepjongerencentraal 1983; Randgroepiongercnuít de
malge 1986; Franssen 1981. Dit laatste artikel gaat over jongeren die deels
komen uit Maastrichtse woonscholenbuurten.
16 Ae over de znrgzamesamenleving:Scheffer L997.
t7 Janssen LgÍ37,Z3-VI:'Anno 1986: 1,7 miljoen menÍienmet AO$t en 1,7 miljoen mensen meJ een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (800.000)'
werkloosheid (700.000) of bijstand (200.000). In 1984 werden er 620.000
nechte minim4tr geregistreerd. Dat was cirka 2LVo van atle huishoudens die
een minimumnitkering onWiagen.In dat jaar zijn er dus in totaal meer dan
3 miljoen huishoudensmet een minimuminkomenin Nederland. (...) Er verschijnen berichten en rapporten over toename van schulden (150.000 huishoudens kanpen met problematischeschulden), over gasafsluitingen(25.000)'
u/sningontruimingen (30.000), stijgende huurachterstand (180 -iljoen gulden).' Zíevoot Utrechfi Souvereinen SchatL987;Otten L96,7.
7ie De bevolking van Unecht per I januari 1984.Dienst voor Ruimtelijke
Ordening afd. Onderzoek/Bureau voor Statistiek Utrecht; Ontwerp bestemmingsplan Pijtsneerd. Dienst voor Ruimtelijke Ordening afd. Onderzoek.
Utrèchg juti 1934 Wijtccnboekje 1985.Stedelijke Stichting \Velzijnsbevorde'service-orgaan',met
ring Utrecht. De SS\nJ g"g i" 1985 op in een nieuw
o.a suK en RIru (Raad voor Jeugd en Jongeren Utrecht): de Stichting
OndersteuningUtrechts Welzijnswerk (s:rouw).
Centrale Prioiteitsstelling Íase 1: gebiedspioiteíten Deel 2, Row.
Utrecht 1983.Rohde en Souverein1983, 43:'De meest achtergesteldebuurten zijn de gebiedjes, die aan de noord-west kant van de binnenstad genz.eui omgeving IGnaalsEaat en omgeving A'damsestraatweg alsmede twee
buurten aan de zuidkant van Utrecht, te weten Bleekstraat e.o. en de Sterrenbuurt.t
Sociaal<ttltureel plon Dn-D85. Gemeente Utrecht 1981, t5-t7. Ze voor de
gemeentelijke subsidieverordening: Ontwery biimndere wbsídiarcrordcning
sociaal-anltureelwerk. Utrecht, juli 1981.
Das en Doorn, Votumebeleid wijhnelzijrtsplanning OBS-buurten Rotterdarn
naoÍ achterstond.Rotterdam 1980; geciteerd in Rohde en Souverein 1983' 34.
n, Enigszins afirijkende indicatoren zijn te vinden in Rohde en Souverein 1985.
a Sociate achterstandin wijtun en gemeentenL980.Ook drie binnenstadsbuurten en na-oorlogse uitbreidingswijken met relatief veel hoogbouw (Nieuw
Hoograven, gedeelte lknaleneilan4 Overvecht-Zuid) zagenhun sociale positie verslechteren.Ze Rohde en Souverein1985,28.
7ie het project 'Kwaliteit van het stedelijk leefinilieul, grotendeels opgeno'
men in: Rohde 1985. De verbanden tussen de objectieve indicatoren en subjectieve beleving van de woonomgevingwaren overigensniet sterk. Aanmer-
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kelijk grrnstiger werd het wonen in Ondiep en de J.S. de Rijkshaat (waaraan Ondiep ){Itr lag) elvaren.
Per 1-1-1988 hanteert de gemeente Utrecht een systeem van budgeffinanciering in de sociaal-culturele sector, die de beleidsruimte voor instellingen,
omgezntin 'wijhrerkgeversschappen',vergroot. De verdeelsleutel, gebaseerd
op het onderzoek naar sociale achterstan4 heeft sleóts betrekking op een
krnrartvan het budget van dez.esector (dp algemeen-agogischefuncties); het
jongerenwerk wordt buiten de berekening gehouden. Zl:e voor kritiek de extra uitgave van de sToIJ\il,Link. Utrecht, februari 1986.
Ze Rohde 1981, opgenomen als Bijlage 2 van het Sociaahultureel plan
1982-1985.Het werk van de Stichting Volkswoningen was voor wat de andere gebieden betreft overgenomen door de Stichting Buurtwerk Fruitbuurt
(buurthuis Odin, het voormalige werkcentrum van de Stichting Volkswoningen), hct buurthuis Stella MaÍis (Anthonieplein) en buurthuis Makosa (Oodiep XItr). De totale formatie van dit viertal (inclusief Stichting Buurtwerk
Pijlsweerd) bestond bego jaren tachtig uit :f ful- en 23 part-time hachten. Zie ook Aktiecomité Pijlsweerd 1981. Het actiecomité bleef naast de
'nrijwilligers van het
Stichting Burutwerk Pijlsweord bestaan en is als groop
opbouwwerk' vertegenwoordigdin het bestuur daarvan.Ae ook Van der Wal
Lg82.
Buurt(huis)maatschappelijkwerk 1993, 9, 22, ?5 en 64. In de Fruitbuurt was
geen burut(huis)-maatschappelijk werker vanwege- de Stichting Volkswoningen indachtrg - aversie in de buurt. Door gewelddadighedenbinnen het
buurthuis was het van eind 1981 tot diep in 1982 gesloten. De bestuurlijke
participatie van bewoners gaf arlke problemen dat het buurthuis een 'deshrndigen'-bestuuÍ van buiten kreeg.
Zie voor de uinrerkingen van de bezuinigingen op het woegere oas-project
in de Betonwijk (Makosa): Den Tex 1987. Makosa moest van een formatie
van 9 terug naar 4, en ook daar verdween de buurt-maatschappelijk werker.
Den Tex interliewde ook twee maatschappelijk werksters van het algeneen
naatschappelijk werk in ZuilenlOndiep die voorheen bij de Stichting Volkswoningen werkten.
29 Ontwerp plan maatschappelijlccdíenstverlen@ 1985-1988.Gemeente Utree,ht
april Lg8H,,16-19. Ze ook Startnota Planvorming MaatschappelíjkcDienstverlening.GemeenteUtrecht, juni 1983.
Zie ook Souverein Lg8f.-LggLHet eerste wijhrerkgeversschap was in 1986
de Stióting Utrecht-Oost, waarin de Stcrrenwijk zat. Het 'probleemcumulatiegebiedenbeleid' is afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
dat voor 1986-1989jaarlijks f 800.000 aan Utrecht toekent (naast vanaf
1980f 4 miljoen voor het mindsfisdenbeleid); het geld vloeit vooral toe aan
de achterstandsgebiedenUtrecht-West en Amsterdamsestraatwege.o.. Zie:
Toekomstdiskussieminderhedenbeleid (a ni[ oen/".C.G.). Rapportage evaluatie 4 miljoen en p.c.g.-uitgaven.Utrecht, april 1988.
3t Ontwerp-welzijnspograntma19N. Gemeente Utrecht, september t9tl, 4. Er
worden wel 'stuurelementen' ingebouwd voor meer samenwerkingop het vlak
van informatie, advies, dienswerlening en (beperkt) procesmatige hulpverle-
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ning. Het budget voor agogischpersoneel werd in deze laatste bezuinigingsronde ontzien.
Van Steenis-Perelaertn4, 29 en84-86.
Notities uit de bíjmndcre projecten nr. 2 L96f,, 28. Met de blik op Amerika
gericht sprak Zuithoff (1%5, 9-10) van outeach@ en agressive casework
(waarbij het initiatief bij de maatschappelijk werker lag), protectíve cosework (een beschermend materieel steunend contact), en assertive,conective
en authoritative casework (waarbij eisen worden gesteld sancties ingebouwd
en leidi'g wordt gegeven).
De gezinstherapie, in Amerika midden jaren vijftig begonnen, werd medio
1965 in Nederland geihtroduceerd tijdens een seminar in Amersfoort. Zie
Tíjdschrift voor Maatschappelijk Werk jrg. L9 (196t nÍ. L9, 345-388. Zie
ook het themanummer 'Kijken naar het gez:rn'
, Maatschappelijk Welzíjn L967
nr.6ft,12f.-L46..
Minuchin Ln3, 78 e.v.; Van Veen en Van der Meulen zi., {2, Minuchin
'gedesontleende dit inzicht aan de behandeling van multi-problemfunilies,
organiseerde' gezinnen uit de lagere inkomensklassenmet meerdere delinquente kinderen.
Het meest populair werd Foudraine LW2É; zie aldaar, 4D. Zie voor een inleidi'g Trimbos tns.
Ae Yan der Pas e.a. Ll73; Nevejan LfB; Satir Ln0. Tner populair werd
Watzlawick, Helnick Beavin en Jackson tllO. Zie ook: Satir, Stachowialg
Taschman Lffl; Therapie,communicatie en verandeing Lfl8; Lange en Van
der Hart Lfl6; Van der Hart 1980.Een verbiodiog met de andragologiewerd
gelegd door Van de Yen LlR. Ae voor de doorwerking in het casewo*z
Hollis Lns.
'netwerkintervenZe Schilder en Van der Laar (1984, I2), dre spreken over
tie, gericht op het doorsnijden van de knellende banden, en individuele
hdp, gericht op zelfstandig functioneren en vaardigheidsontwikkeliag.' Wetenschapp"lijke reflectie op het praktijkveld van het maatschappelijk werk
vindt nauwelijks plaats. Daarom pleiten Hens en Walpot (1987) voor een
leerstoel maatschappelijk werk. Het beroepsprofiel omvat volgens hen vier
kerntaken: (1) psycho-sociale hulpverlening; @ concrete en informatieve
hulpverlening; (3) onderzoek en rapportage; (a) sipalering; belangenbehartiging on preventie.
Rapport ldínische gezinsbehandcling1985, L2. De werkgroep was ingesteld
door de Hoofdinspecteur mevr. Verh4gen, die jarenlang als psychiater van
de Utrechtse cc&cD adviseur was van de Stichting Volkswoningen. De
theoretische uitgangspunton van dit rapport vonnen een amalgaam van de
communicatie-spteemtheorie (het structurele, cybernetische,strategische en
multigenerationele gezichtsput), ontwikkelingspsychologie, object-relatie
theorie, pedagogischeen groepsdpamische theorievorming. Zie aldaar,Vl.
'praepsychotisch slmbiIbidem, 75. Zwaarwichtig wordt er gesproken over
'pseudo-neurotisó
'psychopatiform
slmbiotische'
slmbiotische' en
otische',
gezinnen. Het aureool van de psychiatrie moet in klinkende subsidiemunten
WOrdenqÍnge?-ot.

categoriaal psychiatrisch ziekenhuisvoor 16 gezinneq onderverdeeld in
4 behandeleenhedeq heeft volgens het rapport niet minder dan 71 medewerkers nodig variërend van directeur, psychiaters,psychologen,pedagoog tot
sociaal-psychiatrisch verpleeglcundige,sociaal-culturcel werker, activiteitenbegeleiders, bewegingstherapeut,gezinstherapeutischewerkers, gezinswerkers
medewerkers.
en voor''waardenscheppende
Zie voor de Trianget Oudendfrk 1982;Van Spanje 1977;De Triangel, Verslag
over vier jaar 1980119831984; Venlag symposium stilstaan... en verdergaan
1985. Naast dezn residentiële opvang biedt de Triangel psychosocialehulp
aan gezinnen via een Mobiel Crisis Team van de cc&cD van Amstsldam, or
een Project aan huis (met cc&cD/RtAco). Van Ackor vroeg zich op het
genoemde slmposium af, of gezinnen niet beter dag en nacht een maatschappelijk werker over de vtoer konden hebben, omdat dit vijfuaal zn
goedkoop zou zijn als residentiële gezinsbehandeling.Zie voor een bespreking van het slmposium: Terstegge1985.
Een ander voorbeeld dat in de richtiag van residentiële gezinsbehmdsling
gaat, is het tehuis Both Palet (Amstcrdam), dat haar doelgroep verlegde van
ongehuwde-moederzorgnaar multi-probleemgezinnen(verslaafdeoudeÍs, mishandelings- en verryaarlozingsproblemen,aanpassingsproblemenvan culturele
minderheden). Zie Lips en Peters 1986; Srilma 1985; (Ge)vallen en opstaan
1985.
Van Acker (1984, 8) stelde: 'Ouders die hun kinderen mishandelenof ouders
dre zplf. zeer problematisch zijn, oefenen in n4genoegalle gevallen toch nog
een grote aantrekkingslrracht uit op hun kinderen. Deze band is niet te
doorbreken en is er oorzaak van dat tehuisopvoedi"g het kind niet of nauwelijks kan beïnvloedeq ondanks de grootste inzet en de beste bedoelingen.t
4 Van Acker 1985,15.
45 Verboom D86, 60-84. Dit gezin met elf kinderen woonde van 1958 tot 1975
op het Houtplein
6 Ae voor een artikel over het Rotterdamse Instituut voor lnterne Gezinsbehandeling dat vijf gezinnen kan opnemen: Hendriks, 'Uit elkaar gaan - of
beuijd van de óaos', fu VollcslaanÍ18-G1984.
Van der Laan, Schilder en Stoop L997. 7Àe over het UFechtse algemeen
maatschappelijk werk en nieuwe armoedeproblemen: Schilder en Van der
Laan 1986; Royacker en Breunissen 198ó.Onder druk van de gemeentewerd
voor materiële problemen het sanenwerkingsproject Informatie-winkel opgeznt.
48 Van RossumLggl.

4L h'n

HooÍdstuk13
L Geciteerd bij Zjdeneld LYT3,Y2.
2 Dercksen en Verplanke L9W,U9.

zffi

De Regt Lg84, L9-202. Onderzoek naar de historische relatie tussen industrialisatie en het ontstaan van marginale groepen is nog nauwelijks verricht.
Loontjes, Schover en Vuijst (198t ondernanen een (mislukte) poging tij
""o oïnigtal Utrechtse gèziooen die ovor drie gcnerugo werden gevolgd
(1850-ig0), waarbij als uitgangspunt de groep winterbedeelden van de jaren
iASyS+ eo fAS+/55 werd geoomeo. Het Utreótse arbeidsonderzoek onder
gezinnen van de Stichting-Volkswoningen vond voor de jaren vijftig weinig
verband tussen het arbeidsgedrag en de slmptomen der onmaatschappelijkheid. Ze hoofdstuk 11, de pangraaÍ over arbeid.
4 Zie hoofdsttrk 8, de paragraaf over de cultuuropt'mistischevisie.
5 Dezn interpretatie Ëanteert RighaÍt (198i'/, 47) i^ zijn recensie van Dercksen
en Verplanke L98íl.
Schuyt en Tan 1988. Zie over het versóil van mening met Berghman over
1988nr. l3lt4, L2'L4de te-hanteren armoede-definitiezWehíjnsweelcblad
7 De Regt L9U,L42.
8 Bijv. Van Setten Lggl, L46'15L.
9 Elias L98íl,L93en230.
10 Froud fm5, 44. Zie voor een schets van Freuds denken over opvosding en
'na-opvoediod: Van Wel en Teunissen 1983. 7Àe voot een discussieover de
verhoudi'g Elias-Freud' t1g161dinkL982.
en678.
11 Elias L91s1,633
L2 Ibidem, t95 en?.40.
L3 Ze Blok en Brunt L9{2; Brunt, Maso, en Van Yelzen 1983. Deze kritiek
geldt -ijos inzisns niet voor Elias en Scotson (198t' waarin de stigr"atisett"g "- buitenstaanders van een nieuwe arbeidersbuurt door gevestigden
ouo ""o langer bestaandearbeidersbuurtwordt onderzocht.
L4 Saal1984,N5.
15 De Swaan 1986, 81-115. In het voetspoor van Elias beweegt zich een goep
'figuratiesociologen'. Ae het Sociotogísch Tíifuchrtfi jtg' L3
Amsterdamse
L987nr. 4; Ikuithof en Verrips 1987.
L6 Zie voor een conservatieve kritiek op dit leger van deskundigen: Lasch
L977.
L7 Verg. Van Nijnatten 198óaen b; Van den Brink Lg82.
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Summary
Familiesundersupervlsion
The PublicHousingCouncilof Utrecht
L92+Ln5

This study deals with putting so-called (multi-)problem families under supervision
in specii council bloàks, and is focused on the crty of Utrecht. In the period
gt*tmS
the public Housing Council in this city held a number of re-education
blocks, where working-class families $'ere guided intensively. This Council was
'living-schools', and was one of the
oo" oi the oldest and most extensive Dutch
longest to exist. The changesin ttis assistancepractice and in the local policies
are being related to theoretical and national policy developments.
Terms like the unacceptable, antisocial, socially-ill, unsociat socially maladjusted, (multi)problem uoá d"ptived family have existed at successiveperiods
ever since'Worlí ïWar I. These variaUte indications give reason to suppose that
the image pictued of these families is not a reflection of a predetermined object
'social construction', created $,ithin a rationain socij tê"tiry but constitutes a
lity' regime, subiending the far-reaching interventionswithin tamilies.
h chapter 1 (preface) the problem figuration concept is introduced to emphasize thaf an ""tity of statem*tr oo a(n) (social) obj_ectis not only related in
à rational but also in an i-ugoury
-object,sense.A problem figuration organizes sj{e(2) supposed causes,(3) intervention objecments about (1) a disturbing
tives to be puriued, and (a) the appropriate means of intervention. Therefore the
problem has been defined as follows: Which problem figurations marked the pracïice of putting families under supervision at the various periods in time since
World V/ar I io tne Netherlands - and in Utrecht in particular. The analysis of
the problem figurations in question stretches to (1) the -for-aof theoretical experti (2) the átional (departmental) and Utrecht (municipal and private) admicircuis, (f) the practice of intervention (in tf is case social
lirttátiió-political
workers and former residents of the Public Housing Council. Next to the study
of the records the method of oral history hasbeen used.
Four periods are reconstructed in which, from a national point of view, various
problem figurations were directive for the practice. These periods are characteri'figures' that were spotlighted:
the unaczed by -eaor of the family
f15-1935:
malsocially
the
f95!-p65:
family;
ill
socially
tné
ceptable family; 1935-1950:
family.
slmbiotic
or
deprived
the
day
adjusted family; 1965-present
In chapter 2 two problem figurations (1850-1915)at" sketched as foreshadows of thJ above, in the freld of housing and poor relief: the problem figuration of the unacceptable slum dwelling and the one of fhs ssemingly poor. In the

first case - upheld by hygienists and humanitarians - the object of criticism was
the unhygienic way of living from a public health point of view (cholera epided"), or the lack of a housing culture Gesult'-g in a disinclination towards work
and lasting poverty). The abominable housing conditions were seen as the prime
calrse. The intervention objectives were ai-ed at the moral uplift of the families
(cleanlinsssand homeliness),and the intervention meanswere house improvement
and new housing estates for the common working men. In the second problem
configuration, of the seemingly poor - upheld by the 'modern' private poor relief
- the poor who unjustly profited from the chaotic charity system (as a result of
which the vast number of poor did not decrease)were criticized. The haphazard
and uninvestigated charity-giving was localized as the cause. The intervention
objectives lvere aimed at a more appropriate support of the really needy families
to raise them from their poverty. The means used were: cooperation between
poor relief societies, scrutiny of the families' situation of poverty, and frequent
housecalls to the poor. These attempts to influence the (moral and living-) behaviour of families with material or housing problems are illustrated by means of
both the developments in Utrecht public housing and the Utrecht Society for
Improvement of Poor Relief, founded in 1890.
Central in chapter 3 is the problem figrration of the unacceptable family
(1915-1%5). House improvement did not lead to adequate living behaviour with
each individual. Under the influence of civil servants for public housing of cities
like Amsterdam, The Hague and Utrecht, involved with the first muni"ipal council
housing the object of criticism therefore moved from unaccoptable living conditions to living behaviour, declared unacceptable, from fear of living out, disturbance, and rent arïeaÍs. Minimal attention was paid to the causes in terms of
incapacity and unwillingness of the inhabitants. The intervention objectives srere
ai-ed at improvement of the tenants' way of living. The intervention means was
modelled after the isolation of fanilies in special liviqg schools in cities, where
they were supervised by housing inspectors and had the necessary educational
tools (for living), like bathing washingand social quarters.
Chapter 5 pictures the extendi'g criticism of the thirties of the way of
liviog towards the families' whole way of life. Under the influen@ of experts
from the field of mental welfare like the psychiatrist Querido the problem figuration of the socially ill family became dominant (1935-1950).Fanilies were pictured as focuses of infection of moral decline and as a threat to the mental
welfare of the whole Dutch people from 'paoid for postwar moral degeneration.
In the qasesof the worst families the causeswere indicated in psychiatric terms
(baclnnardness and psychopathy); in the lighter cases of socially weak families
exogenousfactors \ilere draum into the consideration. The intervention objectives
were ai-ed at complete readjushent: the constitution of the socially adjusted
family. The intervention means was modelled after the family dwelliags originating from the war: small isolated re-education camps in the country, where families could be moulded by orperts of all kinds. In order to be able to orercise
legal force a law was advocated for 'the supervision of socially degenerated
fanilies'.
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Chapter 8 deals with the problem figuration of the socially maladjusted
family (1950-196t, in which sociologically oriented experts took the lead. For
many cities they performed inventory investigations into families of the lowest
ra'k of society, out of pace and undermining the general culture pattern. Socially maladjusted people were cultural-sociologically alluded to as trailers to the
more or less an:riously observed fast social developments.The intervention objectives tvere aimed at the adjushent to a middle-class way of lifo. The practice
was modelled after the artificial urban concentration (re-education center); there
the family work of social workers and fanily workers was central, as well as
group and district work. In this flowering period of 'the fight against unsocial
behaviour' the activities 4[ ministerial level srere considerable. In 1955 and L959,
for o<ample, subsidy schemesrvere developed for specializÊd family and district
work.
In the sixties, a time of cultural emancipation and renewal it was no longer obvious that social adjustment stood for mental welfare. Chapter 9 expounds
on the fact that problems $'ithin a family disappeared from the offrcial policy
jargoq because the direct approach of problem fanilies had completely fallen
into discredit. Problems in the relation between families and society were alluded
to critically of the social structure in the problem figuration of the deprived
family (1965-present day) - upheld by sociologically oriented policy makers and
practical workers with an adult education schooling. The object of criticism
moved to the intolerable liviag conditions of the old working-class districts, with
their danger of social and cultural disorganization. The causes were no longer
found in the tamilies themselves, but in social deprivation mechanisms in the
area of knowledge, income and power, which caused social groups to end up in a
situation of social disadvantagoor neglect. ïhe generation (or radical change) of
society came first as an intervention goal. The practice was modelled after the
community centre work in old (working-class) districts, community work as the
central tlpc of work. The family-contered 'fight against unsocial behaviour' was
abandonedin favour of a district-centred approach.
Not until the eighties (chapter 12) internal family problems s,ithin multiproblem families are once 4gai. discussedwithout difEdence. In what is being
characterized as the problem figruation of the slmbiotic fanily - upheld by
family therapy experts - the subject of concern is fanilies in which the various
members depend on one another in a suffocating manner. The disorder in (actual)
interaction and communication patterns between the members of the fanily as
subsystemsof the family system is indicated as the cause. The purpose is the
execution of the process of separation/individuation of parts of the family system. The intervention means is modelled after the clinical family treahent in a
sociotherapeutic institute, where fanilies may receive intensive psychosocial help
under the authority of psychiatrists, when ambulant assistancedoes not offer a
solution.

The history of the local Utrecht housing and welfare policies and the social
assistance policies of the Public Housing Council is interwoven into the stated

lines of development, and divided into three periods, because the three consecutive supervisors/directors put a heavy mark on the practice (aod partly on the
policies) of the Public Housing Councit Ly2s-ty36i: the Hazewinkel era; t937L956:the Linschoten era; L957-Ln5: the Duitemeijer era.
In chapter 3 the foundation of the Public Housing Council as a semi-municipal institution is described, against the background of public housing in
Utrecht. Its first housing constituency consisted of 70 houses grouped around a
square, with a public bathhouse and a house for a supervising husband and wife:
Houtplein. In 1930 an estate of. LTThousesfor decent, oconomically weak families
was added: Ondiep )ilII. In chapter 4 the (still) hardly elevating police supervision of the first supervisor over the tenants' various territories of life is dwelt
upon.
After World War TWo the Public Housing Council expandedto four residential premises (Chapter 6). Tbo barracks for 22 antisocial families were acquired
temporarily. In 1948 new premises were obtained: 40 housesaround a square with
a supervisor's house and a public bathhouse: Anthonieplein That year control
was also gained over a group of existi"g, derelict residential premises: 70 houses
dating from t9?32 Ondiep )OI (Framboosstraat).With this housing constituency a
re-education path for families wasi delineated; in case of progression they were
promoted from lessto better thought-of premises.
The supervision of the second married couple of supervisors (from Salvation
Army circles) is characterizsd as pastoral in chapter 7. Admission and departure
of families, the con@rn with body hygiene and hygienic conditions in the house,
material ai4 labour problems, relations nithin and between families, childcare,
and educational concern by means of a clubhouse (dat't"g from LW are extensively discussed also by meansof interviews.
In the middle of the fifties a process of professisnali-ing took place in the
Public Housing Council. ïWithin ten years the number of employees quadrupled
during the Duitemeijer era (chapter 10 and 11) to fifty to sixty persons: social
workers, family workers, nursery school teachers,youth leaders, a psychologist, a
psychiatrist, and a sociological research team. fte ndmission and transfers of
fanilies, the working metlods of social workers and family workers, the concern
with hygiene and household matters, labour, financial guidance, marriage relations, childcare, day nursery (sioce 1959), youth and adult work are describe{
also on the basis of interviews with social workers and former residents. From
1958 to tll2 a Guidance Foundation for Special Family and District V/ork of
Utrecht existed ne:É to the Public Housing Council for scattered problem families. In spite of the attempts to fuse it never actually came to a firsion between
the two foundations, that had quite a different style of social assistance.The
Public Housing Council with its overall (forced) assistanceshowed quite some
traits of a 'total ittstitution', with conEol over all aspects of the residents'
private lives. When the ministerial subsidy policies changed both foundations left
the stagein the end.
In the conclusion (chapter A) the problem is recapitulated: the families put
under supervision are no in reality gt*o objects, but the outcome of a social
2í!6

construction pro@ss. A problem figuration can be considered a ratíonal fiction,
of which the fictional character only manifests itself properly if its character of
truthfulness is beiog disputed from a nenr rislng problem figruation. The succession of problem figlrÍadóns makes it impossible to speak of a accumulative groof knowledge and insigbts. I" thg study at issue the relation bewing ptó*s
practió cannot be described as a relation in which views of
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'De reactiesop deze geschiedenisvan de
ondeÉoezichtstellingvan gezinnen kunnen
variëren van verbazing ("hoe was het mogeliik") tot herkenning ("het is nog steedszo").
Wie zich op een vooruitgangs- of emancipatiestandpunt stelt, zal het verschilwillen benadrukken tussen toenmalige bevoogdende
toezichts-en hedendaagsehulpverleningspraktijken. Wie een minder optimistischekijk
op de loop der geschiedenisheeft, zal in deze
studie veeleeraanknopingspuntenwillen
vinden voor kritiek op de hedendaagsehulpverlening als verfijndere "disciplinering". ls er,
anders geformuleerd, sprakevan een verminderd of vermeerderd ofwel andersoortig
toezicht op de bemoeienismet gezinnen?(. . .)
Materieel afhankelijke gezinnen-vooral
gescheidenbijstandsvrouwenmet kinderen worden in toenemende mate geconfronteerd
met een type opdringerige bemoeienismet
hun levensinrichting(variërendvan onderzoek
van sociaalrechercheursnaar het halfjes
inwonen van een vriend, tot kritiek op het
maken van schuldenals gevolg van de aanschaf
van een ijskast),die met een blik op het verleden bekend in de oren klinkt. Bij gezinnen met
psychischeen sociale(naast materiële) problemen is de op hen uitgeoefende dwang thans
veelal minder maniÍest dan vroeger. (. . .)
Waar "heropvoeding" of - in moderne termen "gedragsverandering"het beoogde doel blijft,
worden objecten van (gedwongen) disciplinering, zo concludeerik, volledig onderworpen
aan de taal en het hulpverleningsprogramvan
disciplinerenden.Verzet daartegen lijkt zich
voortdurend tegen het belang of de verlangens
van cliënten zelf te keren: het toezicht van
"bovenaf" is totalitair geworden, dat wil
zeggen - in "neutraal" psychologischjargon verinnerlijkt
Fritsvan Wel
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