
door JOSINE KOOIKER                                                                                                                                                                             

Hooggeachte Heer!

Dezen middag vervoegde ik mij met mijn vrouw aan

het bureau van uw Comité om te vragen om kleren. Ik

ben daarmee door den meneer die zitting houdt, zo

onbeschoft en onbeleefd te woord gestaan dat ik het

nodig vind u ermee in kennis te stellen. Zonder aan-

bevelingsbrief kan ik in het Brokkenhuis geen kleren

krijgen, doch de meneer van het Crisiscomité weiger-

de mij zo een brief te geven. Wij zijn wel arm maar

blijven steeds fatsoenlijk en dat kan die meneer toch

ook wel zijn. Als we het niet nodig hadden zouden we

niet om hulp aan kloppen…

Bovenstaand fragment komt uit een brief aan de Beoorde-

lingscommissie van het Plaatselijk Crisis-Comité Amers-

foort, het PCC. Niet iedereen die om steun aanklopte,

werd op deze manier behandeld. In het archief treft men

ook dankbetuigingen aan. Toch geeft deze brief  wel aan

hoe men dacht over steun geven en steun vragen.

Het PCC was een voortzetting van het Comité voor Hulp

in Bijzondere Omstandigheden. Dat was op 13 december

1929 opgericht als initiatief van de wethouder van Maat-

schappelijk Werk, C. Ruitenberg. De problemen in Amers-

foort werden steeds groter als gevolg van werkloosheid,

watersnood, ernstige kou etc. Veel mensen vielen buiten

de bestaande hulpverleningsinstanties (zoals armbestu-

ren) en de werkloosheidsverzekering keerde vaak niet uit.

De doelstelling van het Comité luidde ‘hulpverlening in

bijzondere gevallen naast de steun die de bestaande arm-

besturen geven’. Hoewel de gemeente het Comité niet fi-

nancieel steunde en de burgemeester weigerde om ere-

voorzitter te worden, kreeg het wel een ‘lokaliteit’ aan-

gewezen in het pand Muurhuizen 106. Hier konden de

mensen een briefje inleveren met daarop hun aanvraag

voor voedsel, kleding, brandstof etc. Uit angst voor relle-

tjes werden er nooit beslissingen over de aanvragen mee-

gedeeld en om dezelfde reden werden de goederen bij de

mensen thuis bezorgd.

Op 8 december 1931 werd in een algemene vergadering

besloten om verder te gaan als onderafdeling van het Na-

tionale Crisis-Comité (NCC). Intussen meende men dat

de situatie in Amersfoort nog niet zorgwekkend was! De

steun werd strikt beperkt tot slachtoffers van de econo-

mische crisis.

‘LEGT UW CRISIS-GAAV GEREED!’
Zoals gezegd kreeg het PCC geen geld van de gemeen-

te. De PCC’s kregen financiële ondersteuning van het

NCC, maar voor het grootste deel was men afhankelijk

van giften, intekenlijsten en de opbrengst van collectes.

Het Amersfoortse PCC heeft drie grote collectes georga-

niseerd, de eerste op 5 januari 1932. Deze werd aange-

kondigd in de kranten en via de NV Amersfoortsche Ra-

dio-Centrale. De collecte bracht het ‘mooie’ bedrag op

van fl. 3.647,94. Hiervan moest 10 % worden afgestaan

aan het NCC. 

Anderhalf jaar later was de opbrengst al beduidend

lager: fl. 1.942,12 en nog een halve cent. Het geld werd be-

steed aan een kerstgeschenk voor de ondersteunde ge-

zinnen: dekens, voorwaar een ‘nuttig en welkom geschenk’.

Om de inkomsten wat op te krikken bedacht men aller-

lei ludieke acties, maar niet alle ideeën vielen in goede

aarde. Een toneelvoorstelling werd afgewezen, omdat er

bezwaar was tegen publiek vermaak om armoede te ver-
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‘Als we het niet nodig hadden...’

C. Ruitenberg, 

wethouder van

Maatschappelijk 

Werk.

Nu we in een grote recessie zitten gaan de gedachten terug naar 
die eerdere crisis. Hoe probeerde men toen het leed in Amersfoort 
te verzachten? En waarom was  dat geen succes?
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lichten. Ook een voorstel van het Amersfoortsch Mannen-

koor om een voorstelling te geven haalde het niet. Wel

liet het PCC kinderbroches en ansichtkaarten maken om

te verkopen ten bate van het Comité.

Er waren ook andersoortige giften. Van het NCC kreeg

Amersfoort 500 levensmiddelenbonnen van fl. 1,– elk,

afkomstig uit een gift van de firma De Gruyter en Zn. De

Coöperatieve Melkcentrale ‘Amersfortia’ stelde 3000 liter

melk ter beschikking. In 1932 ontving het Comité 500

pakjes rooktabak van de firma Douwe Egberts. 

STEUNAANVRAGEN
De meeste aanvragen kwamen uit het Soesterkwartier

en het Kruiskamp-Lagewegkwartier. Zij werden gedaan

door ongeschoolde arbeiders, kleine kooplieden en am-

bachtslieden, zoals meubelmakers, granietwerkers en sui-

kerwerkers. Opvallend weinig aanvragen kwamen van in-

woners van de Teut. Was het het spreekwoordelijke saam-

horigheidsgevoel van de bewoners, dat steun van buiten-

af onnodig maakte, of hadden zij minder vertrouwen in

de officiële instanties?

Het werk van de Beoordelingscommissie was niet ge-

makkelijk. Zij moest uitmaken of de aanvragen gerecht-

vaardigd waren. De steun bestond voor het grootste deel

uit bonnen voor etenswaren: koloniale waren, spek, reu-

zel, brood, melk etc. De bonnen waren op naam gesteld

om de kans op fraude zo klein mogelijk te houden. Een

enkele keer werd er wekelijks geld gegeven, maar dit was

nooit meer dan fl. 5,–. Incidenteel verstrekte men een le-

ning, bijvoorbeeld om een noodzakelijke machine te kun-

nen kopen. Een boekbinderszoon uit ‘degelijke’ familie

kocht op die manier een papiersnijmachine. De politie

gaf wekelijks de namen door van mensen die waren op-

gepakt wegens openbare dronkenschap of nog erger: ‘dat

de man zich ophoudt met Duitsche vrouwen en zijn geld

daarmede opmaakt’. Deze meneer kon fluiten naar zijn

levensmiddelenbonnen. 

De Beoordelingscommissie werd bijgestaan door de Con-

trolecommissie, die ook adviseerde over aanvragen. Zij

werden vaak bedreigd en uitgescholden. De huisbezoe-

ken liet men daarom meestal over aan dames, die ‘met

meer tact te werk gaan en minder agressie oproepen’.

Opvallend is dat het aantal werklozen in Amersfoort ver-

der steeg tot 1450, maar het aantal steunaanvragen juist

drastisch terug liep.

Op 28 januari 1935 hief de Beoordelingscommissie zich-

zelf op. Van de 1374 steunaanvragen waren er 699 toe-

gewezen.

HET EINDE VAN HET PCC
Op 30 april 1936 werd ook het PCC opgeheven, in na-

volging van het NCC. Het Comité werd steeds minder po-

pulair en de inkomsten liepen terug. De afdeling Amers-

foort van de SDAP zag het PCC als een instrument van

de bourgeoisie om de uitkeringen te verlagen. Het was

beledigend voor de werklozen, ‘aangezien ze als een gunst

toekennen wat een recht behoort te zijn’. Vóór de grote

collecte in 1934 plaatste men een berichtje in het Amers-

foortsch Dagblad waarin ze zich daarvan distantieerde.

De afdeling Amersfoort week hierin af van de landelijke

koers van de partij. Vooral het steeds weer controleren

van de mensen en de gehate huisbezoeken werkten na-

delig voor het PCC. Ook werden werklozen nog vaak be-

schouwd als arbeiders die bewezen hadden minder waard

te zijn op de arbeidsmarkt. Teveel steun kon de prikkel

om werk te zoeken verminderen: ‘Het is zoo moeilijk in

den ongelukkigen werklooze niet althans enige schuld te

veronderstellen, en een zeker vooroordeel te overwinnen,

als zouden de werkloozen, de wekelijksche uitkeering ont-

vangende, een lui en gemakkelijk leven leiden op kosten

van hen die werken voor hun brood.’

Achteraf kan gezegd worden dat het optreden van het

Plaatselijke Crisis-Comité typerend was voor de groeien-

de isolering van werklozen in de maatschappij.

Rechts: Muurhuizen 106,

‘lokaliteit’ van het PCC.

Links: Advertentie in de

Amersfoortsche Courant

van 15 december 1933.
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� Josine Kooiker, 

Het 'Comité voor Hulp 

in Bijzondere Omstandig-

heden': later 'Plaatselijk

Crisis Comité Amersfoort'.

Een onderzoek naar 

particuliere hulpverlening

aan crisisslachtoffers in

Amersfoort tussen 1929-

1936 (doctoraalscriptie
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Fo
to
’s
: A
rc
hi
ef
 E
em

la
nd




