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inleiding

De	ondersteuningsrapporten	en	persoonsdossiers	van	gemeentelijke	ar-
menzorginstellingen	vormen	een	zeer	concrete	bron	en	laten	vaak	zowel	
de	cliënt	als	de	hulpverlener	in	al	hun	menselijkheid	zien.	Het	is	een	bron	
die	dicht	nadert	tot	het	leven	van	alle	dag.	Het	aantal	dossiers,	in	Amster-
dam	bijna	anderhalve	kilometer	planklengte,	noopt	tot	bescheidenheid,	
terwijl	de	concreetheid	van	deze	bron	juist	tot	gretigheid	verleidt.	Daar-
om	is	het	zaak	de	planning	van	het	onderzoek	naar	de	persoonsdossiers	
goed	te	overdenken	omdat	anders	de	kans	groot	is	om	in	de	vaak	vuist-
dikke	dossiers	 te	verdwalen.	Tot	op	heden	 is	 enkel	onderzoek	verricht	
naar	de	Leeuwarder	en	Amsterdamse	dossiers,	vandaar	dat	de	nadruk	in	
de	bespreking	op	deze	twee	steden	ligt.
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1 historische situering

De	eerste	landelijke	Armenwet	had	in	de	eerste	plaats	een	politioneel	ka-
rakter.1	Een	rapport	van	de	Maatschappij	tot	Nut	van	’t	Algemeen	sprak	
in	1895	in	dit	verband	van	een	‘haastig	toegeworpen	aalmoes	aan	hen	die	
anders	van	gebrek	zouden	omkomen	of	gevaarlijk	zouden	worden	voor	
de	publieke	orde’.2	Met	de	wekelijkse	bedeling	kon	hooguit	de	huishuur	
worden	betaald;	voor	de	overige	kosten	van	levensonderhoud	bleef	men	
op	 andere	 inkomstenbronnen	 aangewezen.	 Royaler	 waren	 de	 meeste	
gemeenten	 in	het	verstrekken	van	de	geneeskundige	en	verloskundige	
armenzorg,	die	door	gemeentebesturen	werd	gereglementeerd	en	gecon-
troleerd.

Het	 zuinige	 uitgangspunt	 van	 de	 Armenwet	 werd	 in	 1912	 gewij-
zigd.3	 In	de	nieuwe	wet	was	de	ondersteuning	niet	meer	primair	door	
politiezorg	gemotiveerd.	Daarom	werd	het	begrip	‘volstrekte	onvermij-
delijkheid’	 geschrapt:	 meer	 humanitaire	 overwegingen	 kwamen	 op	 de	
voorgrond	te	staan.	Artikel	28	bepaalde	dat	‘ondersteuning	kan	worden	
verleend	aan	hen,	die	zich	het	noodzakelijk	levensonderhoud	niet	kun-
nen	verschaffen.’	Het	ging	hier	nadrukkelijk	om	een	plicht	voor	de	plaat-
selijke	overheid	om	te	ondersteunen,	niet	om	een	recht	van	de	arme.	Dat	
werd	duidelijk	tijdens	een	daarop	gerichte	interpellatie	van	de	SDAP-er	
Vliegen.	Minister	Heemskerk	(ARP)	stelde	letterlijk	dat	wanneer	de	arme	
een	recht	op	ondersteuning	kreeg,	het	hart	uit	het	wetsontwerp	zou	wor-
den	gehaald.	In	1963	was	de	teneur	van	de	bespreking	van	het	ontwerp	
Algemene	Bijstandswet	dat	de	sociale	zekerheid	hierdoor	 juist	een	hart	
kreeg.	Aangezien	 er	 geen	 recht	 op	 ondersteuning	 bestond,	 kon	 er	 ook	
geen	sprake	zijn	van	een	beroepsprocedure.	De	geest	van	de	wet	uit	1912	
–	en	dat	was	ook	de	strekking	van	de	kamerdiscussie	–	hield	echter	in	dat	
indien	er	sprake	was	van	armoede,	de	plaatselijke	overheid	steun	moest	
verlenen.	 Wat	 dat	 betreft	 had	 de	 vraag	 of	 er	 al	 dan	 niet	 een	 ‘recht	 op	
ondersteuning’	moest	komen,	geen	financiële	consequenties	voor	de	aan-
vrager	van	ondersteuning.	Toch	bleek	uit	de	aanvankelijk	erg	 laag	blij-
vende	bedelingsbedragen,	dat	in	dit	opzicht	de	praktijk	nog	naar	de	wet	
toe	moest	groeien.4

De	 nieuw	 ingestelde	 plaatselijke	Armenraden	 in	 de	 grotere	 steden	
waren	enerzijds	bedoeld	als	overlegorgaan	tussen	de	vele	instellingen	op	
het	terrein	van	de	liefdadigheid.	Anderzijds	kon	de	Raad	zelf	ook	onder-
zoek	doen	en	loonopgaven	aanvragen	bij	bedrijven	waar	ondersteunden	
hadden	gewerkt.	Deze	gegevens	konden	dan	worden	doorgestuurd	naar	
het	gemeentelijk	armbestuur.	Dubbele	bedeling	(bedeeld	te	worden	door	
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twee	of	meer	instellingen)	was	volgens	de	nieuwe	wet	niet	meer	verbo-
den.	Veel	kwam	dit	echter	niet	voor,	aangezien	de	diaconale	rol	van	de	
kerken	in	rap	tempo	in	betekenis	afnam.	Aangezien	de	particuliere	lief-
dadigheid	 op	 het	 terrein	 van	 het	 verstrekken	 van	 ondersteuning	 nooit	
erg	veel	heeft	voorgesteld	(uitgezonderd	dan	het	Amsterdamse	Liefda-
digheid	naar	Vermogen),	waren	de	burgerlijke	armbesturen	aan	de	voor-
avond	van	de	Tweede	Wereldoorlog	praktisch	monopolist	geworden.
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2 administratieve
ontstaansgeschiedenis

J.H.	Adriani,	secretaris	van	de	Utrechtse	Armenraad,	bracht	in	1923	het	
belang	 van	 voorgedrukte	 formulieren	 duidelijk	 onder	 woorden:	 ‘Zulk	
een	formulier	dwingt	ons,	steeds	in	een	bepaalde	lijn	te	blijven	en	geen	
dingen	 over	 ’t	 hoofd	 te	 zien,	 die	 later	 van	 belang	 kunnen	 blijken.	 Een	
formulier	dwingt	tot	nauwkeurigheid;	wij	worden	gedwongen,	onze	er-
varingen	schriftelijk	weer	te	geven	en	ons	niet	te	vergenoegen	met	eenige	
onsamenhangende	notities.	Het	formulier	moet	systeem	brengen	in	ons	
onderzoek’.5	

Voor	zover	we	ingelicht	zijn	over	de	wijze	waarop	de	persoonsdos-
siers	 ontstonden,	 is	 duidelijk	 dat	 dit	 per	 gebied	 verschilde.	 Dat	 kwam	
omdat	 noch	 de	Armenwet	 van	 1854,	 noch	 die	 van	 1912	 het	 bijhouden	
van	persoonsdossiers	voorschreef.	Weliswaar	vond	minister	Heemskerk	
in	1912	dat	de	hogere	ondersteuning	die	door	de	nieuwe	wet	mogelijk	
werd,	verslappend	zou	kunnen	werken	op	de	wil	tot	werken,	de	wet	ech-
ter	schreef	alleen	voor	(in	art.	21)	dat	gemeenten	de	wijze	van	onderzoek	
dienden	vast	 te	 leggen	 in	het	 reglement	op	het	Burgerlijk	Armbestuur.	
Over	de	wijze	waarop	het	onderzoek	moest	worden	uitgevoerd	zwegen	
zowel	de	nieuwe	als	de	oude	Armenwet.	De	vraag	hoe	de	schriftelijke	
rapportage	er	uit	moest	zien,	trouwens	sowieso	of	er	schriftelijke	stukken	
moesten	liggen,	kwam	in	het	geheel	niet	ter	sprake.	

Dat	de	wet	van	1854	hieromtrent	niets	bepaalde	spreekt	grotendeels	
voor	zich.	De	ondersteuningen	waren	minimaal	 en	mochten	alleen	 ‘bij	
uiterste	 noodzakelijk’	 worden	 verstrekt.	 Er	 was	 daardoor	 weinig	 eer	
(lees:	geldelijk	voordeel)	te	behalen	aan	een	nauwkeurig	onderzoek,	laat	
staan	met	een	uitvoerige	schriftelijke	 rapportage.	Daarnaast	maakte	de	
aanwezigheid	van	een	vaste	beroepskracht	als	hoofd	van	de	dagelijkse	
gang	van	zaken	(directeur,	administrateur	of	secretaris-boekhouder)	na-
dere	rapportage	overbodig,	gezien	de	kennis	die	zo	iemand	had	van	het	
wel	en	wee	van	vele	aanvragers.	Dat	bleek	bijvoorbeeld	duidelijk	toen	in	
1892	in	Leeuwarden	de	secretaris-boekhouder	een	betrekking	elders	had	
aanvaard.	Hij	kende	de	persoonlijke	toestand	van	de	meeste	bedeelden	
persoonlijk,	zo	meldden	de	voogden	van	het	Burgerlijk	Armbestuur	aan	
B	en	W.	Ten	einde	in	dit	gemis	te	voorzien	werden	toen	in	Leeuwarden,	
als	eerste	en	enige	stad	in	Nederland,	een	hele	schare	van	in	totaal	180	
vrijwilligers	benoemd	om	het	onderzoek	naar	de	ondersteunden	te	ver-
richten.6

Tegelijkertijd	werd	er	een	formulier	ontworpen	(of	van	elders	overge-
nomen)	dat	door	de	Leeuwarder	vrijwilligers	na	een	onderzoek	aan	huis	
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bij	de	werklozen,	moest	worden	ingevuld.	De	voogden	van	het	Burgerlijk	
Armbestuur	beslisten	dan	op	basis	van	de	rapporten	over	de	aanvraag.	
Al	snel	kwamen	de	vrijwilligers	er	achter	dat	krachtens	de	Armenwet	van	
1854	slechts	minieme	ondersteuningen	konden	worden	uitgereikt.	Deze	
gewaarwording	verminderde	hun	enthousiasme	aanzienlijk:	zij	gaven	er	
na	een	paar	jaar	de	brui	aan.	Zoals	één	van	hen	dat	later	uitdrukte:	‘Wij	
begonnen	als	een	engel	en	eindigden	als	een	duivel.’	Na	1898	namen	be-
roepsarmbezoekers	een	steeds	groter	deel	van	de	aanvragen	om	onder-
steuning	voor	hun	rekening.	Het	onderzoek	werd	daardoor	grondiger	en	
de	rapporten	–	ook	voor	de	historicus	van	belang	–	vollediger.

In	 kleinere	 gemeenten	 zullen	 de	 voogden	 van	 het	 armbestuur	 zelf	
wel	 aardig	 op	 de	 hoogte	 zijn	 geweest	 van	 de	 omstandigheden	 van	 de	
aanvragers	om	ondersteuning.	De	meeste	ondersteuningen,	die	tot	1912	
per	gezin	meestal	niet	boven	een	gulden	per	week	uitkwamen,	werden	
in	Leeuwarden	aanvankelijk	zonder	al	te	veel	onderzoek	gegeven.	Vooral	
in	de	winter	was	daar	het	inleveren	van	een	nagenoeg	leeg	rapport	vol-
doende	om	de	werklozen	voor	de	luttele	ondersteuning	in	aanmerking	
te	laten	komen.	

De	rapporten	met	aanvragen	om	ondersteuning	werden	in	Leeuwar-
den	tot	1925	per	jaar	geordend,	dus	niet	op	naam	van	de	aanvrager,	zodat	
er	geen	dossiervorming	plaatsvond.	Men	gebruikte	klappers	om	eerdere	
rapporten	van	een	aanvrager	op	te	sporen.	Dit	is	een	groot	verschil	met	
de	situatie	 in	Amsterdam,	waar	al	meteen	 in	1871	met	dossiervorming	
werd	begonnen.	

In	Amsterdam	bleek	het	al	veel	eerder	noodzakelijk	om	beroepsarm-
bezoekers	 aan	 te	 stellen.	 In	 1870	 werd	 het	 zogenaamde	 domicilie	 van	
onderstand	 gewijzigd,	 zodat	 	 de	 armen	 niet	 meer	 	 in	 of	 door	 hun	 ge-
boorteplaats,	maar	door	de	gemeente	waar	ze	woonachtig	waren,	moes-
ten	worden	gesteund.	Daardoor	werd	Amsterdam	ook	verantwoordelijk	
voor	de	ondersteuning	van	nieuwkomers	in	de	stad.	Er	volgde	daarom	
een	reorganisatie	van	de	sociale	zorg	met	als	doel	meer	centralisatie	en	
een	scherper	 toezicht	op	de	bedeling.	Het	Burgerlijk	Armbestuur	werd	
omgevormd	van	een	advies-	in	een	bestuurscollege	en	ging	bestaan	uit	
de	wethouder	voor	de	armenzorg	en	twintig	leden	die	voor	een	bepaalde	
periode	werden	benoemd.	Ook	de	registratie	en	controle	van	de	bedeel-
den	werd	anders	opgezet.	Voorheen	was	deze	taak	in	handen	van	vijftig	
buurtcommissarissen,	die	ook	taken	hadden	op	het	terrein	van	de	bevol-
kingsregistratie.	In	plaats	daarvan	kwam	er	een	centraal	Bureau	Armbe-
zoek	(ook	wel	genaamd	Bureau	Huiszittende	Armen)	met	een	hoofd,	een	
chef	over	het	armbezoek,	vijf	(later	meer)	armbezoekers	en	twee	schrij-
vers.	De	armbezoekers	waren	belast	met	de	registratie	van	de	aanvragen	
om	bedeling	en	stelden	de	rapporten	op,	beoordeelden	de	aanvragen	tot	
opname	in	het	Armenhuis,	het	afgeven	van	bewijzen	van	onvermogen,	
enzovoorts.	
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Ook	 in	Amsterdam	 keerde	 de	 gemeentelijke	 armenzorg	 pas	 uit	 na	
zich	zoveel	mogelijk	te	hebben	verzekerd	dat	de	aanvrager	niet	terecht	
kon	 bij	 kerkelijke	 of	 bijzondere	 instellingen	 van	 weldadigheid	 en	 dan,	
conform	de	wet,	‘slechts	bij	volstrekte	onvermijdelijkheid’.	De	onderstand	
kon	bestaan	uit	geld	en/of	natura:	voedsel,	kleding,	‘ligging’,	brandstof-
fen,	 geneesmiddelen	 en	 heel-	 en	 verloskundige	 hulp.	 Het	 maximum	
werd	elk	jaar	door	de	gemeenteraad	vastgeld	op	advies	van	het	Burger-
lijk	Armbestuur	‘naar	gelang	van	het	jaargetijde,	de	sterkte	der	gezinnen,	
de	leeftijden	en	de	lichaamskrachten’,	dit	alles	natuurlijk	binnen	de	enge	
grenzen	van	de	Armenwet.

De	instructie	voor	de	armbezoekers	(1871)	bepaalde	onder	meer	dat	
zij	zoveel	mogelijk	uit	officiële	bescheiden	nauwkeurig	alle	vragen	van	
een	 daartoe	 vastgesteld	 formulier	 moesten	 beantwoorden	 en	 zonodig	
aanvullende	 informatie	 moesten	 inwinnen.	 Zij	 waren	 verplicht	 de	 for-
mulieren	zo	volledig	mogelijk	in	te	vullen	en	te	ondertekenen.	De	armbe-
zoekers	stelden	bij	elk	bezoek	aan	een	aanvrager	een	uitgebreid	rapport	
op.	Zo	ontstonden	dossiers	van	iedere	aanvrager,	of	zijn	of	haar	aanvraag	
nu	werd	gehonoreerd	of	niet.	In	Amsterdam	zijn	vrijwel	alle	dossiers	die	
sinds	1871	zijn	aangelegd,	bewaard	gebleven.	

Vanaf	 1914	 behoorde	 ook	 de	 ondersteuning	 van	 werklozen	 tot	 de	
hoofdtaken	van	het	Bureau	Maatschappelijke	Steun.	Deze	ondersteuning	
kende	twee	varianten:	die	aan	‘uitgetrokken’	vakverenigingsleden	en	die	
rechtstreeks	als	armenbedeling.	De	term	‘uitgetrokken’	duidt	op	het	feit	
dat	 het	 leden	 van	 werklozenkassen	 betrof.	 Deze	 vrijwillige	 werkloos-
heidsverzekeringen	boden	(net	als	de	WW	tegenwoordig)	slechts	gedu-
rende	 een	 bepaalde	 periode	 recht	 op	 een	 uitkering.	 Daarna	 zouden	 de	
verzekerden	in	principe	moeten	aankloppen	bij	een	van	de	instellingen	
op	het	gebied	van	de	armenzorg.	Vaak	echter	vond	men	dat	het	lidmaat-
schap	van	een	werkloosheidsfonds	beloond	moest	worden	en	probeerde	
men	de	 ‘uitgetrokken’	 leden	buiten	de	 reguliere	armenzorg	 te	houden.	
Voor	deze	 ‘uitgetrokken’	werklozen	waren	 in	Amsterdam	na	de	Eerste	
Wereldoorlog	plaatselijke	commissies	actief:	Commissies	voor	steunver-
lening	 aan	 ‘uitgetrokken’	 havenarbeiders,	 sigarenmakers	 en	 dergelijke.	
Later	 werd	 dit	 één	 commissie:	 de	 Commissie	 voor	 steunverlening	 aan	
crisiswerklozen.	Deze	ondersteuning	vond	plaats	door	het	Bureau	Maat-
schappelijke	Steun	en	de	dossiers	van	de	via	deze	commissies	gesteunde	
werklozen	bevinden	zich	 tussen	de	overige	van	het	Bureau.	Daarnaast	
viel	 een	 ongeveer	 even	 grote	 groep	 werklozen	 rechtstreeks	 onder	 de	
armenzorg.	 Uit	 de	 jaarverslagen	 van	 het	 Bureau	 blijkt	 dat	 het	 aandeel	
werklozen	onder	de	ondersteunden	gedurende	de	Eerste	Wereldoorlog	
begon	te	groeien	en	in	de	 jaren	1920	en	1930	ongeveer	de	helft	van	het	
totale	aantal	uitmaakte.	Na	de	Tweede	Wereldoorlog	daalde	het	aandeel	
tot	ongeveer	een	vijfde.	 In	de	 tweede	helft	van	de	 jaren	1950	 en	gedu-
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rende	de	jaren	1960	wordt	het	–	als	gevolg	van	de	pas	in	werking	getreden	
Werkloosheidswet	-	verwaarloosbaar	klein.	Doordat	al	deze	verschillen-
de	groepen	ondersteund	werden,	ontstonden	diverse	dossierseries,	naast	
die	van	de	reguliere	armenzorg.

De	gemeenten	elders	in	het	land	kenden	eigen	organisaties	en	rege-
lingen,	maar	in	principe	zijn	overal	armbezoekers	aan	het	werk	geweest,	
die	hun	bevindingen	vastlegden	op	formulieren	en	dossiers	van	de	on-
dersteunden	aanlegden.	Onbekend	is	of	de	liniatuur	van	de	ondersteu-
ningsrapporten	eigen	ontwerp	was,	of	ontleend	aan	bijvoorbeeld	de	prak-
tijk	in	het	Duitse	Elberfeld,	waar	al	vanaf	1854	door	vrijwilligers	grondig	
onderzoek	naar	de	materiële	positie	van	ondersteunden	werd	gedaan	en	
uitvoerige	rapportage	plaats	vond.	In	Wuppertal-Elberfeld	zijn	echter	de	
rapporten	van	na	1854	niet	bewaard	gebleven,	zodat	vergelijking	met	de	
Nederlandse	formulieren	uitgesloten	is.	

Hoewel	de	persoonsdossiers	volgens	de	geldende	vernietigingslijs-
ten	vernietigd	hadden	kunnen	worden,	zijn	zij	in	verschillende	gemeen-
tearchieven	bewaard	gebleven.	Een	 lijst	met	archiefdiensten	waar	deze	
dossiers	nog	berusten	is	opgenomen	in	bijlage	A.	Voor	raadpleging	van	
deze	dossiers	geldt	vanwege	het	persoonlijk	karakter	een	openbaarheids-
beperking	van	honderd	 jaar	en	zal	dus	vaak	aan	B	en	W	toestemming	
gevraagd	moeten	worden.
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3 visuele kennismaking

In	zijn	al	eerder	aangehaalde	Voorlezingen	geeft	Adriani	een	duidelijke	ka-
rakteristiek	van	wat	volgens	hem	goede	rapportage	moest	zijn:	‘Het	mag	
geenszins	een	opsomming	van	feiten	zijn,	maar	alles	moet	samenhangen;	
een	levend	beeld	moet	worden	gegeven,	dat	tot	ons	spreekt,	belangstel-
ling	 inboezemt,	een	perspectief	opent.	Duidelijk	moet	uitkomen,	welke	
hulp	hier	nodig	is.	In	verreweg	de	meeste	gevallen	verdient	het	aanbe-
veling	aan	het	rapport	den	vorm	te	geven	van	een	geschiedverhaal:	de	
levensloop	van	den	man	en	de	vrouw	met	de	gebeurtenissen	die	invloed	
hadden	 op	 den	 tegenwoordigen	 toestand	 en	 den	 achtergrond	 daarvan	
vormden’.7	 Doordat	 de	 diverse	 rapporten	 over	 één	 en	 hetzelfde	 gezin	
bij	elkaar	werden	gehouden,	ontstond	bij	langdurige	ondersteuning	een	
boek	op	zich.

De	 hier	 afgedrukte	 voorbeelden	 zijn	 ontleend	 aan	 dossiers	 uit	 het	
archief	van	de	hierboven	al	genoemde	voorgangers	van	de	Amsterdamse	
Sociale	 Dienst.	 Dit	 archief	 wordt	 integraal	 bewaard	 bij	 het	 Gemeente-
archief	Amsterdam.	Het	bevat	de	dossiers	van	de	ondersteunden	vanaf	
1870	tot	aan	de	invoering	van	de	Algemene	Bijstandswet	in	1965	in	een	
doorlopende	nummering.	De	doorlopend	genummerde	dossiers	vormen	
verreweg	het	grootste	gedeelte	van	dit	archief	(1380	meter).	De	dossier-
nummers	 werden	 per	 persoon	 of	 huishouden	 toegekend	 bij	 het	 eerste	
contact	 met	 de	 armbezoeker.	 Elke	 nieuwe	 aanvraag	 werd	 op	 dit	 oude	
nummer	opgeborgen.	Een	dossier	kan	dus	stukken	bevatten	uit	een	reeks	
van	jaren.	Daarnaast	bevat	het	archief	nog	enkele	aparte	series	dossiers	
van	‘uitgetrokken’	werkloze	vakverenigingsleden	(1921-1926)	en	enkele	
kaartsystemen	betreffende	 tewerkstelling	 in	Duitsland	(1940-1945).	Van	
groot	belang	is	het	centrale	kaartregister,	een	index	bestaande	uit	smalle	
kaartjes	op	naam	van	het	gezinshoofd	met	vermelding	van	geboorteda-
tum	en	eventuele	echtgenote.	De	kaartenbakken	nemen	in	totaal	21	meter	
planklengte	in	beslag.	

De	dossiers	zelf	bestaan	uit	één	of	meer	rapporten	op	formulieren,	
bestaande	uit	een	voorblad	met	allerlei	gegevens	over	de	aanvrager,	zijn	
of	haar	gezinsleden,	beroep,	 inkomen	en	dergelijke,	 en	uit	 vervolgrap-
portages	waarin	de	armbezoekers	naar	aanleiding	van	hun	maandelijkse	
bezoek	aantekenden	hoe	de	situatie	van	de	gesteunden	was	en	of	zij	nog	
voor	steun	in	aanmerking	kwamen.	Vaak	zijn	er	bijlagen	toegevoegd,	be-
staande	 uit	 bewijzen	 van	 inschrijving,	 nota’s,	 werkgeversverklaringen,	
notities	en	brieven	van	gesteunden.	De	rapporten	bevatten	onder	meer	
de	volgende	informatie:
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–	 de	personalia	van	man,	vrouw,	inwonende	kinderen	en	onderhouds-
plichtige	familieleden;

–	 het	beroep,	de	werkgever	en	het	laatstgenoten	loon	van	man,	vrouw	
en	inwonende	kinderen,	vaak	ook	van	elders	wonende	familieleden;

-		 het	arbeidsverleden,	in	het	bijzonder	van	de	man;
–	 de	toekenning	en	periodieke	verlenging	van	de	steun	en	de	hoogte	

van	het	steunbedrag.

In	 de	 dossiers	 blijkt	 telkens	 concreet	 dat	 de	 steunverlening	 diende	 om	
verlies	van	inkomsten	van	allerlei	aard	op	te	vangen.	Veelal	kan	men	de	
bedelingsgeschiedenis	van	een	gezin	gedurende	een	reeks	van	jaren	vol-
gen.

Hierbij	zijn	enkele	stukken	afgebeeld	uit	twee	betrekkelijk	willekeu-
rige	dossiers,	namelijk	die	van	Arie	Zwerus	van	B.	(geboren	in	1875,	over-
leden	in	1960)	en	zijn	gelijknamige	zoon	(geboren	in	1899,	overleden	in	
1962).	Het	dossier	van	Arie	Zwerus	sr.	onder	nummer	18.812	bestaat	uit	
de	volgende	onderdelen:8

–	 een	rapport	van	het	Burgerlijk	Armbestuur	afd.	Huiszittende	Armen	
uit	1907	(zie	afbeelding	1a	en	1b);	

–	 een	rapport	van	de	Cie.	voor	Steunverleening	aan	Crisis	Werkloozen,	
met	verslagen	van	maandelijkse	huisbezoeken	in	de	periode	tussen	
februari	1932	en	maart	1933	(zie	afbeelding	2);

–	 een	rapport	van	dezelfde	commissie	over	de	periode	april	1933	 tot	
februari	1934,	overgaand	in	maandelijkse	rapporten	van	het	Bureau	
Maatschappelijke	Steun	over	de	periode	mei	1934	tot	oktober	1936;

–		 rapporten	van	Maatschappelijke	Steun	over	de	periode	maart	1937	
tot	in	1947	en	van	de	Gemeentelijke	Dienst	voor	Sociale	Zaken	over	
1958	en	volgende	jaren	in	verband	met	rusthuisopname	tot	de	over-
lijdensdatum	28-12-1962;

–	 losse	bijlagen	(aanvragen,	aantekeningen,	brieven,	kwitanties).

Uit	 dit	 dossier	 blijkt	 onder	 meer	 dat	Arie	 Zwerus	 sr.	 na	 de	 spoorweg-
staking	van	1903	ontslagen	werd	als	kraandraaier	aan	de	Handelskade.	
Daarna	werkte	hij	 als	metaalarbeider	 (klinker)	bij	Figee	 in	Haarlem	en	
vervolgens	als	 los	havenarbeider.	Zijn	vrouw	werkte	 in	1907	 als	werk-
ster.	Tot	mei	1930	was	de	man	aangesloten	bij	de	Haven	Arbeids	Reserve.	
Tussen	mei	1930	en	september	1931	werkte	hij	bij	Werkspoor	in	Utrecht.	
Na	zijn	ontslag	komt	hij	niet	meer	aan	het	werk	(hij	is	dan	56	jaar	oud)	
en	blijft	hij	bedeeld	tot	1947.	Daarna	zijn	er	diverse	uitkeringen	en	‘redde	
men	zich	met	hulp	van	de	kinderen’.	In	1958	volgt	opname	in	een	rust-
huis,	waar	hij	op	28	december	1962	overlijdt.

Het	dossier	van	Arie	Zwerus	jr.	onder	nummer	76.192	bestaat	uit	de	
volgende	onderdelen:
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–	 een	rapport	van	het	Burgerlijk	Armbestuur	afd.	Huiszittende	Armen	
met	maandelijkse	vervolgrapportages	in	de	periode	januari	1926	tot	
januari	1929	(zie	afbeelding	3);

–	 een	 rapport	 van	 Bureau	 Maatschappelijke	 Steun	 met	 maandelijkse	
rapportages	 over	 de	 periode	 maart	 tot	 november	 1929	 en	 februari	
1933;

–	 rapporten	van	de	Cie.	voor	Steunverleening	aan	Crisis	Werkloozen	
met	maandelijkse	verslagen	van	huisbezoeken	in	de	periode	augus-
tus	1931	tot	november	1933,	overgaand	in	rapporten	van	Maatschap-
pelijke	Steun	over	de	periode	november	1934	tot	december	1938;	

–	 rapporten	van	de	Gemeentelijke	Dienst	voor	Sociale	Zaken	over	de	
periode	maart	1952	tot	oktober	1958	(zie	afbeelding	4);

–	 idem	betreffende	zijn	vrouw	over	de	periode	januari	1963	tot	februari	
1965;

–	 losse	bijlagen.

Arie	Zwerus	jr.	was	sinds	ca.	1920	stoker	bij	de	KNSM	tot	hij	in	1926	we-
gens	een	maagkwaal	werd	afgekeurd	voor	de	vaart.	Daarna	volgde	een	
lange	reeks	betrekkingen,	afgewisseld	met	werkloosheid	en	ziekteperio-
den,	gedurende	welke	hij	ondersteuning	genoot.	In	1929	komt	hij	in	de	
metaalindustrie	terecht,	eerst	bij	de	Haarlemsche	Scheepsbouw	Mij,	later	
als	ketelmaker	bij	de	NDM	en	Werkspoor.	In	de	jaren	1940	en	1950	werkte	
hij	nog	als	stoker	bij	de	Fosfaatfabrieken	en	op	zee.	Na	een	ongeval	en	
een	tbc-kuur	werkt	hij	tot	1962	als	magazijnbediende.	Hij	overlijdt	op	24	
november	1962.

Afbeeldingen:

1a	en	1b,	pagina’s	83-84

Rapport	van	het	Burgerlijk	Armbestuur,	1907.	

2, pagina 85

Rapport	van	de	Commissie	voor	Steunverlening	aan	Crisiswerklozen,	1932/33.	

3, pagina’s 86-87

Rapport	van	het	Burgerlijk	Armbestuur	afd.	Huiszittende	Armen,	1926/29.

4, pagina’s 88-89

Rapport	van	de	Gemeentelijke	Dienst	voor	Sociale	Zaken,	1952/58.	
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4 bronkritisch commentaar
	

Interpretatie	en	betrouwbaarheid	van	de	gegevens	in	de	bron

Wie	wel	eens	aan	de	verkeerde	kant	van	het	loket	van	de	sociale	zekerheid	
heeft	gestaan,	weet	dat	de	uit	de	ontmoeting	voortkomende	rapportage	
niet	steeds	volkomen	betrouwbaar	is.	Dat	geldt	nu,	maar	nog	veel	meer	
voor	de	het	eind	van	de	negentiende	eeuw	en	de	eerste	helft	van	de	twin-
tigste	eeuw.	Pas	langzamerhand	deed	de	beroepshouding	zijn	intrede	en	
beperkten	de	ambtenaren	zich	tot	een	zo	objectief	mogelijke	invulling	van	
de	rapporten.	De	oordelen	over	het	gezin	en	de	huishouding	zoals	we	die	
in	de	oudere	rapporten	tegenkomen	verdwijnen	dan	uit	beeld.	Tussen	de	
regels	door	zijn	er	voldoende	vraagtekens	te	stellen,	nog	afgezien	van	de	
constatering	van	Smissaert	dat	er	in	het	Amsterdam	van	1890	slechts	acht	
(in	1871	vijf)	armbezoekers	in	dienst	van	het	Burgerlijk	Armbestuur	wa-
ren,	die	de	bijna	12.000	jaarlijkse	aanvragen	slechts	oppervlakkig	konden	
onderzoeken.9

De	onderzoeker	dient	zich	er	van	bewust	te	zijn	dat	hij	bij	bestude-
ring	van	de	persoonsdossiers	maar	één	kant	van	de	zaak	te	horen	(lezen)	
krijgt.	Wat	zou	bijvoorbeeld	de	armbezoeker	uit	New	York,	die	omstreeks	
1900	de	ouders	van	de	Amerikaanse	auteur	Michael	Gold	(op	verzoek	van	
anderen)	bezocht,	hebben	genoteerd	in	zijn	rapport?	Nadat	de	armbezoe-
ker	 Golds	 moeder	 had	 overvallen	 met	 een	 waslijst	 van	 vragen,	 kwam	
Golds	vader	woedend	binnen:	‘Wilt	u	maar	zorgen,	dat	u	onmiddellijk	dit	
huis	verlaat,	meneer!	U	hebt	hier	niets	te	maken.	We	zijn	wel	arm,	maar	
dit	geeft	u	nog	niet	het	recht	om	ons	te	beledigen’.10	De	opstelling	van	de	
ambtenaar	was	niet	alleen	erg	bepalend	voor	de	reacties	die	zijn	verschij-
ning	in	de	gezinnen	opriep,	maar	ook	voor	de	betrouwbaarheid	van	zijn	
rapporten.	Zo	mat	de	Arnhemse	armbezoeker	Willemsen	de	ondeugden	
van	de	door	hem	bezochte	armen	breed	uit.	Allereerst	konden	de	armen	
erg	goed	liegen:	‘Neen	maar,	het	einde	is	er	van	weg!’,	en	verder	heerste	
er	volgens	hem	algemeen	een	gebrek	aan	overleg	binnen	de	huishoudens	
waardoor	de	ondersteunden	nooit	voldoende	hadden	aan	het	hen	ver-
strekte	 geld.11	 Hij	 was	 natuurlijk	 niet	 de	 enige	 die	 zo	 dacht:	 dergelijke	
‘culture of poverty’-achtige	oordelen	bestonden	al	veel	langer.	Het	spreekt	
daarom	voor	zich	dat	de	rapporten	kritisch	bekeken	moeten	worden.

Overigens	lijken	de	ondersteuningsrapporten	door	de	Amsterdamse	
armbezoekers	objectiever	opgesteld	dan	door	hun	Leeuwarder	ambt-	en	
tijdgenoten.	Beperkten	de	Amsterdammers	zich	vaak	tot	vermelding	van	
het	arbeidsverleden	van	de	steunvragers	(zie	de	voorbeelden	in	‘visuele	
kennismaking’),	 de	 Leeuwarder	 armbezoekers	 lieten	 de	 subjectieve	 in-
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druk	en	toevallige	waarnemingen	met	betrekking	tot	het	ondersteuning	
aanvragende	gezin	wel	eens	prevaleren.	De	lange	traditie	van	de	Amster-
dammers	(waar	immers	al	sinds	1871	armbezoekers	aan	het	werk	waren)	
zal	al	snel	tot	een	meer	professionele	benadering	hebben	geleid.	Wel	zal	
de	 vraag	 naar	 het	 ‘tegenwoordig	 gedrag’	 van	 het	 gezin,	 die	 ook	 in	 de	
Amsterdamse	rapporten	ter	beantwoording	aan	de	armbezoekers	werd	
gesteld,	subjectieve	oordelen	hebben	uitgelokt.	

Tot	slot	moet	worden	bedacht	dat	er	nog	maar	heel	weinig	onderzoek	
naar	vooral	de	dossiers	en	de	wijze	van	dossiervorming	is	gedaan.	Be-
kend	is	bijvoorbeeld	niet	wat	er	eigenlijk	was	geschoond	als	de	dossiers	
van	de	sociale	dienst	werden	overgenomen.

Gerelateerde	en	toetsingsbronnen

Iedere	plaats	had	zijn	eigen	benamingen	voor	de	diverse	groepen	onder-
steunden.	Het	is	daarom	verstandig	om	snel	een	goed	overzicht	van	de	
werking	van	de	plaatselijke	armenzorg	en	van	het	burgerlijk	armbestuur	
te	krijgen.	Dat	is	mogelijk	door	raadpleging	van	de	meestal	tot	1940	(al	
dan	niet	in	druk)	verschenen	gemeenteverslagen,	waarin	als	bijlage	ook	
de	 jaarverslagen	 van	 de	 diverse	 gemeentelijke	 armenzorginstellingen	
werden	opgenomen.	Na	1945	werden	de	instellingsverslagen	meestal	af-
zonderlijk	gepubliceerd.

Voor	 systematisch	 onderzoek	 zijn	 klappers	 en	 bedelingsregisters	
belangrijk	 om	 ingang	 tot	 de	 dossiers	 te	 krijgen.	 Niet	 altijd	 staat	 op	 de	
rapporten	aangegeven	voor	hoelang	de	steun	is	verleend.	Vaak	zijn	er	uit-
delingsstaten	bewaard,	zodat	nagegaan	kan	worden	hoe	lang	een	gezin	
ondersteuning	kreeg,	op	grond	van	één	en	hetzelfde	rapport.	

Veel	archieven	en	historische	centra	zullen	hun	geluidsarchief	intus-
sen	in	ieder	geval	deels	op	orde	hebben.	De	interviews	met	arme	stads-	en	
dorpsgenoten	kunnen	als	aanvulling	maar	ook	als	correctie	op	de	infor-
matie	 uit	 de	 dossiers	 dienen,	 omdat	 bijvoorbeeld	 werkloosheid	 vanuit	
een	 ander,	 vaak	 tegengesteld	 standpunt	 beleefd	 en	 beschreven	 wordt.	
Niet	vergeten	moet	worden	dat	er	in	geval	van	de	persoonsdossiers	spra-
ke	is	van	minstens	twee	groepen,	met	vaak	tegengestelde	belangen.	De	
dossiers	zijn	geschreven	vanuit	het	oogpunt	van	de	beslissende	instantie	
en	het	 is	daarom	zaak	ook	het	 standpunt	van	de	andere	partij	 te	 leren	
kennen.	Vandaar	dat	in	de	literatuurlijst	enkele	bundels	met	autobiogra-
fische	verhalen	van	de	(ondersteunde)	werklozen	en	arbeiders	zijn	opge-
nomen.	

De	 armbezoekers	 controleerden	 de	 door	 de	 aanvragers	 opgegeven	
data	meestal	meteen	in	het	bevolkingsregister.	De	vrijwilligers	in	Leeu-
warden	deden	dat	niet	zodat	het	bevolkingsregister	alsnog	door	de	on-
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derzoeker	zelf	geraadpleegd	zal	moeten	worden.	Daarnaast	kan	een	ter-
loopse,	 steekproefsgewijze	controle	van	de	gegevens	zoals	die	door	de	
beroepsarmbezoekers	worden	weergegeven,	geen	kwaad.12

Om	volledige	informatie	over	schoolverzuim	en	criminaliteit	te	krij-
gen	is	het	archief	van	het	kantongerecht	de	aangewezen	bron.	Daarnaast	
geven	de	plaatselijke	commissies	van	toezicht	op	het	lager	onderwijs	en	
tot	wering	van	schoolverzuim	vaak	adequatere	 informatie	over	school-
verzuim	dan	de	persoonsdossiers.

Mogelijke	gebruikswijzen	van	de	bron	in	historisch	onderzoek

De	armenzorgdossiers	worden	in	toenemende	mate	gebruikt	voor	syste-
matisch	sociaal-historisch	micro-onderzoek	naar	de	levensloop,	de	men-
taliteit	en	van	de	inkomensverhoudingen	in	gezinnen	die	behoorden	tot	
de	lagere	inkomensgroepen.	Zij	maken	het	mogelijk	gedragspatronen	te	
achterhalen	die	voor	deze	groepen	wel	worden	aangeduid	met	het	begrip	
‘overlevingsstrategie’.13	De	toekenning	van	een	vast	nummer	per	uitke-
ringseenheid,	 waardoor	 de	 gegevens	 telkens	 per	 gezin	 gedurende	 een	
langere	periode	beschikbaar	zijn	en	de	frequentie	van	de	rapportages	die	
elke	verandering	registreren,	maken	het	mogelijk	herhaalbare,	te	kwan-
tificeren	informatie	uit	de	dossiers	te	verzamelen	en	daarmee	statistisch	
geldige	uitspraken	te	doen.	Daarbij	moet	echter	worden	opgemerkt	dat	
de	gegevens	uit	de	dossiers	niet	altijd	volledig	of	ononderbroken	beschik-
baar	zijn.	Vaak	is	daarvoor	aanvullend	onderzoek	nodig	in	andere	bron-
nen,	met	name	in	de	bedelingsregisters	en	bevolkingsadministraties.	Het	
gebruik	van	de	armenzorgrapporten	is	toegelicht	in	een	handleiding	van	
Van	Eijl	c.a.14

Door	 de	 combinatie	 van	 homogeniteit	 van	 de	 geregistreerde	 gege-
vens	op	voorgedrukte	formulieren	en	het	verhalende	element	van	de	be-
schrijvingen	van	de	armbezoekers	laten	dit	soort	systematische	analyses	
zich	goed	combineren	met	de	reconstructie	van	individuele	levensverha-
len.15	In	die	zin	is	dit	ook	een	interessante	bron	voor	biografisch	en	proso-
pografisch	onderzoek	naar	de	handel	en	wandel	van	individuen	die	ooit	
in	hun	leven	in	inkomensnood	verkeerden.	Omdat	de	steunverlening	bij	
het	ontbreken	van	een	vangnet	van	sociale	verzekeringen	om	zeer	uiteen-
lopende	redenen	geschiedde,	hebben	de	dossiers	niet	alleen	betrekking	
op	een	specifieke	groep	‘armen’,	maar	op	het	zeer	omvangrijke	deel	van	
de	arbeidersbevolking	voor	wie	het	loon	ontoereikend	is	om	zelfstandig	
te	voorzien	in	diverse	inkomensrisico’s	door	bijvoorbeeld	ziekte,	arbeids-
ongeschiktheid,	het	wegvallen	van	de	kostwinner	of	werkloosheid.	Dit	
geldt	in	het	bijzonder	voor	de	periode	van	massawerkloosheid	in	het	In-
terbellum.	
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Omdat	 de	 uitkeringsinstanties	 bij	 uitstek	 belang	 hadden	 bij	 een	
nauwkeurig	beeld	van	de	inkomenssituatie	van	de	aanvragers,	zijn	de	ge-
gevens	in	de	dossiers	over	allerlei	aspecten	van	het	gezinsleven,	over	het	
beroepsleven	van	de	gezinsleden	en	de	inkomenssituatie	van	het	gezin	
zeer	gedetailleerd.	In	de	dossiers	werd	aangetekend	in	welke	maanden	
onderstand	werd	aangevraagd	en	genoten,	en	voor	welke	bedragen;	wat	
het	arbeidsverleden	van	het	gezinshoofd	was,	alsmede	zijn	verdiensten;	
wat	de	andere	gezinsleden	(vrouwen	en	inwonende	kinderen)	verdien-
den;	 wat	 elders	 wonende	 familieleden	 (ouders,	 broers	 en	 zusters,	 uit-
wonende	kinderen)	bijdroegen	aan	het	levensonderhoud	van	het	gezin;	
welke	andere	inkomstenbronnen	er	waren,	zoals	invaliditeits-	en	ouder-
domsrente,	onderhuur	en	beleningen.	

Alle	aanvragen	werden	nauwkeurig	onderzocht	door	de	armbezoe-
kers,	die	maandelijks	rapporteerden	over	de	situatie	van	de	ondersteun-
den	om	te	bepalen	of	zij	nog	voor	steun	in	aanmerking	kwamen.	De	con-
trole	van	de	armbezoeker	was	erop	gericht	steunfraude	zoveel	mogelijk	
te	bestrijden	en	te	voorkomen.	Daartoe	werden	de	opgegeven	verdiensten	
gecheckt	bij	de	werkgever	en	(hier	zal	de	inhoud	van	de	rapportage	wat	
subjectiever	 worden)	 werd	 bij	 de	 buren	 geïnformeerd	 naar	 het	 gedrag	
van	het	gezin.	Ook	als	de	aanvraag	werd	afgewezen	zijn	deze	gegevens	
over	het	gezinsinkomen	in	het	dossier	beschikbaar.	

De	betrouwbaarheid	hiervan	staat	of	valt	uiteraard	met	de	juistheid	
en	de	volledigheid	van	inkomensopgaven	en	de	omvang	van	de	fraude.	
Naar	de	Amsterdamse	steunfraude	in	de	jaren	1930	is	door	Groot	onder-
zoek	gedaan.	Hij	berekende	dat	vier	procent	van	het	totale	aantal	onder-
steunden	op	fraude	werd	betrapt.	Zonder	verder	bewijs	vermoedt	hij	dat	
verborgen	fraude	‘voor	een	ruim	aantal	werklozen	een	middel	was	om	
het	leven	aan	de	armoedegrens	enigszins	te	verlichten’.16	Dat	maakt	de	
vraag	actueel	in	hoeverre	er	toentertijd	eigenlijk	van	werkelijke	‘fraude’	
kan	worden	gesproken.	Is	sindsdien	het	frauderen	door	ondersteunden	
van	karakter	veranderd?	Met	behulp	van	onderzoek	in	de	dossiers	zou	
men	ten	minste	de	aard,	mogelijk	zelfs	de	omvang	van	de	betrapte	fraude	
vast	kunnen	stellen.	In	een	latere	periode	is	dit	soort	onderzoek	gedaan	
door	Brunt	c.s.17

Enige	 theorievorming	 op	 basis	 waarvan	 men	 de	 ondersteunings-
rappporten	 zou	 kunnen	 onderzoeken,	 heeft	 ondertussen	 plaats	 gehad.	
Tot	 dusver	 zijn	 deze	 dossiers	 gebruikt	 voor	 een	 tweeledig	 onderzoek.	
In	de	eerste	plaats	om	na	te	gaan	hoe	de	levenswijze	van	ondersteunde,	
losse	arbeiders	er	uit	zag.18	Daarbij	gaat	het	vooral	om	de	vraag	of	deze	
verschilt	van	de	levenswijze	van	de	overige	leden	van	de	toenmalige	sa-
menleving.	Dan	kan	men	denken	aan	de	vraag	of	er	sprake	is	van	een	af-
wijkende	levenswijze;	in	dat	verband	wordt	vaak	gerefereerd	aan	de	term	
culture of poverty.	Een	begrip	waar	–	op	z’n	zachtst	gezegd	-	erg	voorzich-
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tig	mee	moet	worden	omgesprongen.19	De	rapporten	bevatten	vaak	veel	
informatie	 over	 kenmerken	 waaraan	 men	 de	 levenswijze	 kan	 afleiden:	
schoolbezoek	van	de	kinderen,	verlatingen	of	gescheiden	zijn,	 lidmaat-
schap	begrafenisfonds,	drankgebruik,	criminaliteit	e.d.	Tot	dusver	is	niet	
gebleken	dat	er	sprake	is	van	een	afwijkende	levenswijze,	maar	die	con-
clusie	is	op	slechts	één	onderzoek	(Leeuwarden)	gebaseerd,	zodat	verder	
onderzoek	volgens	bovengeschetste	lijnen	zeer	gewenst	is.

Een	 tweede	 vraagstelling	 betreft	 de	 kwestie	 waarom	 er	 eigenlijk	
steun	 werd	 gegeven.	 Vanuit	 welke	 motieven	 heeft	 de	 moderne	 sociale	
zekerheid	vorm	gekregen?	Aanvankelijk	werden	ondersteuningen	vooral	
gegeven	om	in	de	ernstigste	nood	te	voorzien,	als	een	soort	van	politie-
maatregel,	ten	einde	sociale	onrust	te	voorkomen.	Toen	met	de	komst	van	
de	Armenwet	van	1912	de	ondersteuningen	verhoogd	mochten	worden,	
geschiedde	dat	vooral	vanuit	humanitaire	overwegingen.20

Minister	Heemskerk	had	in	de	parlementaire	behandeling	in	1912	de	
burgerlijke	 armbesturen	 de	 mogelijkheid	 gegeven	 om	 in	 uitzonderlijke	
gevallen	 (bijvoorbeeld	 bij	 voortdurende	 dronkenschap)	 de	 ondersteu-
ning	te	weigeren.	Als	onderdeel	van	de	vraag	naar	de	motieven	achter	
de	armenzorg	is	het	de	moeite	waard	om	na	te	gaan	of	de	gemeentelijke	
armenzorg	zich	aan	de	geest	van	de	wet	hield	door	bij	de	beslissing	over	
ondersteuning	alleen	op	de	financiële	noodzaak	te	letten.	Of	werd	er	veel-
vuldig	gebruik	gemaakt	van	de	mogelijkheid	ondersteuning	te	weigeren	
als	ondersteunden	ongewenst	gedrag	vertoonden?	Tot	dusver	 is	dit	al-
leen	voor	Leeuwarden	onderzocht:	daar	werd	ook	in	geval	van	stevige	
drinkers	toch	ondersteuning	toegestaan.	‘In	belang	van	vrouw	en	kinde-
ren’	schreven	de	armbezoekers	of	voogden	dan	in	het	dossier.

Bij	de	vraag	naar	de	motieven	van	de	zorg	dient	te	worden	bedacht	
dat	vanaf	het	prille	begin	van	de	sociale	zekerheid	de	angst	er	bij	over-
heid	 en	 armbestuurders	 diep	 in	 zat	 (en	 zit)	 dat	 mensen	 mogelijk	 niet	
(meer)	 wilden	 werken.	 De	 gedachte	 (zo	 men	 wil	 dit	 wantrouwen)	 dat	
ondersteuning	vooral	geen	premie	op	luiheid	mag	zijn,	heeft	vanaf	het	
begin	de	sociale	zekerheid	gekleurd.	Veel	onderzoek	is	nog	nodig	om	de	
-	soms	tegengestelde	-	werking	van	de	diverse	motieven	in	kaart	te	bren-
gen	en	te	verklaren.	De	persoonsdossiers	van	de	burgerlijke	armbesturen	
en	haar	rechtsopvolgers	vormen	daarvoor	belangrijk	materiaal,	omdat	er	
dan	op	microniveau	kan	worden	gekeken	hoe	de	sociale	zekerheid	zijn	
beslag	kreeg.

Voor	genealogen	vormen	de	dossiers	een	 lang	ontbeerde	mogelijk-
heid	om	de	opgespeurde	voorouders	van	vlees	en	bloed	te	voorzien.	In	
een	aantal	archieven	beginnen	de	reeksen	ondersteuningsdossiers	al	vrij	
vroeg,	 waardoor	 de	 termijn	 van	 de	 openbaarheidsbeperking	 van	 per-
soonsdossiers	 (honderd	 jaar)	 is	 verstreken	 en	 de	 oudste	 delen	 van	 de	
bron	ook	voor	genealogische	onderzoekers	toegankelijk	is.	In	de	meeste	
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gevallen	zal	het	hier	om	incidentele	raadpleging	gaan.	Gevaar	van	een	
dergelijk	gebruik	van	de	bron	is	dat	er	geen	inzicht	wordt	verkregen	in	de	
aard	en	betrouwbaarheid	ervan.	Aangezien	de	armbezoekers	(en	bestuur-
ders)	van	de	burgerlijke	armbesturen	en	haar	rechtsopvolgers	soms	ten	
onrechte	geen	overdreven	positief	oordeel	over	de	ondersteunden	had-
den,	kan	dit	er	toe	leiden	dat	ook	het	nageslacht	het	negatieve	oordeel	van	
de	armbezoekers	overneemt.

Aangezien	 in	veel	gevallen	het	voorgedrukte	 formulier	voorzag	 in	
een	vermelding	van	het	schoolbezoek	van	de	eventuele	kinderen	van	de	
aanvragers	om	ondersteuning,	kan	op	deze	manier	zicht	gekregen	wor-
den	 op	 de	 sociale	 achtergrond	 van	 de	 kinderen	 van	 bepaalde	 scholen.	
Hierdoor	kunnen	de	schoolgedenkboeken	met	bijzonder	materiaal	wor-
den	aangevuld.

Datzelfde	geldt	voor	de	sociale	component	van	de	bedrijfsgeschiede-
nis.	Bedacht	dient	hierbij	 te	worden	dat	voltijds	werkloosheid	eigenlijk	
slechts	sinds	de	jaren	twintig	van	de	twintigste	eeuw	bestaat.	Daarvoor	
ging	het	voornamelijk	om	losse,	ongeschoolde	arbeiders	die	in	de	winter	
ondersteuning	aanvroegen.	Dat	betekent	dat	de	bron	mogelijk	ook	infor-
matie	bevat	over	lonen	en	arbeidsomstandigheden	bij	de	vroegere	werk-
gevers	van	de	ondersteunden.
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bijlage

A	 Vindplaatsen

In	 volgende	 gemeentelijke	 archieven	 zijn	 nog	 persoonsdossiers	 voor-
handen:	Amersfoort,	Amsterdam,	Arnhem,	Breda,	Delft,	Deventer,	Dor-
drecht,	Gouda,	Leeuwarden,	Maastricht,	Nijmegen	(één	dossier),	Rotter-
dam,	Venlo	en	Zwolle.
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