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Pauperparadijs - Inclusieve stad revisited 
Maurits de Hoog 
 
 
In Theater Carré speelde deze zomer Het Pauperparadijs, naar de gelijknamige bestseller van Suzanna 
Jansen uit 2008. Jansen reconstrueerde haar familiegeschiedenis en stuitte daarbij op weeshuizen en 
gevangenissen in de grote steden, gestichten in Veenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen in de 
binnenduinrand, om uiteindelijk terecht te komen in de tuindorpen in Amsterdam-Noord. Het is een 
geschiedenis vol goed bedoelde, maar vaak mislukte beschavings- en heropvoedingsexperimenten, 
gericht op groepen mensen in de steden, die niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en niet 
gemakkelijk hun weg kunnen vinden. 
In alle steden – en vooral de snel groeiende – tref je die groepen aan. Hoe daarmee om te gaan? Hoe 
een inclusieve stad vorm te geven? De grote trends van liberalisering en globalisering trekken sinds de 
jaren ’90 een zware wissel op de kwaliteit van de stad. Veel steden worden juist exclusiever.1 Het debat 
kan aan scherpte winnen door een paar lange lijnen in de Hollandse stadsgeschiedenis in kaart te 
brengen. Ik focus daarbij op Amsterdam.  
 
Insiders en outsiders 
 
Blader je de befaamde Atlas van Fouquet uit 1774 door met de ‘voornaamste gebouwen en gezigten der 
stad Amsterdam’ dan tref je behalve stadhuis, beurs, poorten, torens en kerken een onwaarschijnlijke 
reeks weeshuizen, ouderencomplexen, gasthuizen en werkinrichtingen aan. Iedere gezindte kende zijn 
eigen instellingen voor de opvang van wezen en ouderen, of het nu ging om de gereformeerde, 
lutherse, joodse, Waalse of katholieke gemeenschap in de stad. Veel burgers bestemden een deel van 
hun nalatenschap voor deze instellingen of voor het stichten van hofjes voor ouderen. De stedelijke 
overheid exploiteerde daarnaast een reeks algemene zorginstellingen, zoals de twee Huiszittenhuizen 
(voedselbanken avant la lettre) en vier ‘ziekenhuizen’ (gasthuis, dolhuis, pesthuis en leprozenhuis). 
De instellingen zijn inderdaad voorname, grote gebouwen. De meeste zijn gebouwd in het begin van de 
17de eeuw. Sommige functioneren nog steeds als ouderencomplex, maar de meeste hebben andere 
functies gekregen. Het Maagdenhuis aan het Spui en de gebouwen rond de Oudemanhuispoort worden 
nu gebruikt door de Universiteit van Amsterdam, maar werden gebouwd als weeshuis en 
ouderencomplex. De tegenwoordige Academie van Bouwkunst, het Amsterdammuseum, het Paleis 
van Justitie, Maison Descartes en de Hermitage hadden vergelijkbare functies.  
 
 
 

 

                                                                    
1 Al maanden staat Floor Milikowski’s boek Van wie is de stad? in de Amsterdamse top-10 van best 
verkochte boeken. 
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Op het eerste gezicht lijkt het 17de eeuwse Amsterdam zo een bij uitstek inclusieve stad. Lang niet 
iedereen had echter zomaar toegang tot deze instellingen. Van belang hierbij is het onderscheid tussen 
de burgers van de stad, de overige inwoners en de omvangrijke groep migranten. Burger of poorter 
werd je door geboorte of huwelijk of door je in te kopen. Een ruwe schatting is dat circa 25 % van de 
bevolking in de 17de eeuw daadwerkelijk poorter was.2 Het poorterschap gaf het recht op aansluiting bij 
een gilde, op het uitoefenen van publieke ambten én op gebruik van de stedelijke instellingen. Eind 16de 
eeuw werden die rechten verder aangescherpt. Het Burgerweeshuis werd bijvoorbeeld alleen 
toegankelijk voor kinderen, van wie de ouders minstens zeven jaar poorter waren geweest. 
Vondelingen en wezen van niet-poorters konden terecht in het in 1660 gebouwde 
Aalmoezeniersweeshuis. In 1680 verbleven daar maar liefst 1300 kinderen.3  
Voor de toelating tot kerkelijke zorginstellingen en voor ondersteuning in de vorm van bedeling golden 
vergelijkbare regels. Voor voedsel en turf kon je bijvoorbeeld alleen terecht bij één van de stedelijke 
Huiszittenhuizen als je minimaal drie jaar poorter was.  
Simon Schama duidt dit fenomeen in zijn analyse van de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw aan 
met de begrippen ‘insiders’ en ‘outsiders’.4 Veel van de outsiders hadden in feite geen toegang tot de 
zorginstellingen. Daarbij ging het om grote aantallen mensen. Amsterdam groeide sterk; van circa 
30.000 inwoners in 1585, 60.000 in 1600 en 175.000 in 1650 naar zo’n 230.000 in 1700. Vanuit 
Vlaanderen, Spanje en Frankrijk kwamen veel politieke en religieuze vluchtelingen naar de stad, maar 

                                                                    
2 Prak-Kuijpers 
3 Rond 1807 zelfs meer dan 2500! 
4 The Embarassment of Riches, An interpretation of Dutch culture in the Golden Age, Random House Usa 
Inc   1997. In het Nederlands vertaald onder de titel Overvloed en Onbehagen: De Nederlandse cultuur in 
de Gouden Eeuw, uitgeverij Contact, Amsterdam 1988. 



3 
 

de groei werd vooral veroorzaakt door binnenlandse migratie en door migratie vanuit de landen rond 
de Noordzee en de Oostzee en vanuit de Duitse staten. Rond 1650 bestond de Amsterdamse bevolking 
voor 39 % uit autochtonen, voor 23 % uit binnenlandse immigranten en voor 38 % uit buitenlandse 
immigranten.5.Voor de hele zeventiende eeuw berekende Erika Kuijpers op basis van de beschikbare 
registers een immigratiestroom van minstens 330.000 tot mogelijk 425.000 personen.6 Veel van deze 
vaak jonge immigranten verbleven maar tijdelijk in Amsterdam. Na verloop van tijd keerden ze terug, 
namen dienst op de vloot of trokken verder naar andere steden. Slechts een klein deel van de 
immigranten kocht het poorterschap. Een veel groter deel vormde een stedelijke onderklasse van 
dienstmeiden, varensgezellen en losse arbeiders, die op de golven van groei en stagnatie meer of 
minder succesvol waren op de arbeidsmarkt. 
Een sterke ruimtelijke uitsplitsing hoorde daar bij. De nieuwe grachtengordel was het domein van de 
nieuwe stedelijke elite. De Jordaan kende een gemengde opbouw met veel ambachtelijke bedrijvigheid 
en die typische opbouw van het bouwblok met een hiërarchie van openbare ruimten en 
welstandsklassen: grachten, dwarsstraten, parallelstraten, stegen en hofjes. De haveneilanden aan de 
oostzijde van de stad vormden werelden op zichzelf. Hier was het aandeel migranten het hoogst. 
Buiten de muren ontwikkelden zich eind 16de, begin 17de eeuw uitgestrekte voorsteden, die later 
opgeslokt werden in de stadsuitbreiding. Dit waren vast geen idyllische tuinengebieden met 
theehuizen en boomgaarden, zoals je die in latere periodes buiten de vestingwal aantreft, maar eerder 
een soort bidonvilles; toevluchtsoorden voor al die outsiders, die in de stad niet aan de bak kwamen.  
 
Beschavingsexperimenten 
 
Bijzondere fenomenen in het 17de eeuwse Amsterdam waren het Rasphuis en het Spinhuis. Onder 
invloed van het pamflet van Coornhert ‘Boeventucht ofte middelen tot mindering der schadelijke 
ledighgangers’ uit 1587 werden eind 16de eeuw lijfstraffen voor kleine criminelen, zwervers, bedelaars en 
prostitués afgeschaft en werd er voor gekozen om hen orde en regelmaat bij te brengen door ze aan 
het werk te zetten. Hoewel Rasphuis en Spinhuis internationale aandacht trokken, verdwenen de ideële 
motieven in de loop van de tijd naar de achtergrond. 
Twee eeuwen later werden deze idealen echter nieuw leven ingeblazen door Generaal Johannes van 
den Bosch. Onder de titel ‘Maatschappij van Weldadigheid’ startte hij in 1818 een ambitieus project 
waarin hij de bestrijding van de armoede in de grote steden in Nederland koppelde aan de ontginning 
van woeste grond in de periferie van het land. Meer dan 20.000 ‘crowdfunders’ steunden hem financieel 
bij de aanleg van de nieuwe kolonie Frederiksoord in Drenthe. Later volgden Wilhelminaoord en 
Willemsoord. Bedeelden uit de grote steden konden hier een woning en een stuk land krijgen. Door 
rust, regelmaat en werkervaring zouden zij een zelfstandig leven op kunnen bouwen. Maaltijden, 
kerkbezoek, leerplicht voor de kinderen en een ziekenfonds hoorden bij het arrangement.  
 
 
 

 
                                                                    
5 Jan Lucassen: Immigranten in Holland 1600-1800, een kwantitatieve benadering, CGM Working paper 
3, Amsterdam 2002). 
6 Erika Kuijpers: Migrantenstad, immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam, 
uitgeverij Verloren, Hilversum 2005. 
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Aanvankelijk lukte het maar moeilijk om voldoende kolonisten te vinden. In een overeenkomst met de 
regering werd daarom in 1823 vastgelegd dat de steden ook vondelingen en wezen ‘op mogen zenden’ 
naar de Maatschappij. Alleen al in 1824 en 1825 bereikten 750 kinderen uit Amsterdam de kolonie. Het 
Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam sloot uiteindelijk in 1829. 
In de opzet van de koloniën werd een strikte hiërarchie gehanteerd. Naast de ‘vrije’ dorpen werden 
gestichten gebouwd in Veenhuizen en Ommerschans. Na dronkenschap, onzedelijk gedrag of 
werkweigering volgde overplaatsing naar deze strafkolonies. Bij goed gedrag kon de omgekeerde route 
gevolgd worden. Geschat wordt dat in de periode 1818-1921 in totaal circa 80.000 mensen in de 
koloniën in Drenthe verbleven. 
 
 
 

 
 
 
 
Er is een opmerkelijke parallel met de manier waarop in de loop van de 19de eeuw met psychiatrische 
patiënten werd omgegaan. In 1849 werd in Santpoort ver buiten de stad het eerste ‘psychiatrische 
gesticht’ in Nederland gebouwd. Het telde aanvankelijk 250 bedden, maar eind 19e eeuw was het 
aantal patiënten al opgelopen tot 1300. Het gros van hen kwam uit Amsterdam. De behandeling 
bestond uit ‘rust, reinheid en regelmaat’. Werken op het land rond het gesticht maakte daar een 
belangrijk onderdeel van uit.7 Deze succesformule werd in het hele land gekopieerd. Rond 1900 leefden 
25.000 patiënten in psychiatrische klinieken buiten de steden.  
De steden zelf werden zo een stuk exclusiever. 
 
Nieuwe groei 
 
Pas laat in de negentiende eeuw belandt de Nederlandse economie opnieuw in een groeispurt. De 
nieuwe industriële economie is sterker gespreid dan de 17de eeuwse haveneconomie. Hoewel de groei 
minder explosief is in vergelijking met Engelse of Duitse steden, groeit ook Amsterdam snel; van 
224.000 inwoners in 1850 naar 510.000 inwoners in 1900. De groei wordt vooral veroorzaakt door 
binnenlandse migratie, van het platteland naar de steden.  
Nieuwe woongebieden voor de snel groeiende arbeidersbevolking worden gebouwd buiten de 
vestingwal. Tegelijkertijd neemt de bevolkingsdichtheid in de bestaande stad enorm toe. In 1900 

                                                                    
7 https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6774/de-vermaatschappelijking-van-de-
nederlandse-psychiatrie.html#  
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worden 5000 kelderwoningen geteld, bewoond door 21.000 personen, vooral in de Jordaan en op de 
oude haveneilanden.  
Met uitzondering van enkele filantropische woningbouwexperimenten en het dempen van sterk 
vervuilde grachten bleef de stad lang het antwoord schuldig op het ontstaan van de nieuwe stedelijke 
onderklasse. De overheid stelde zich lang faciliterend op. Pas vanaf eind 19de eeuw kwam onder leiding 
van de ‘sociaal-liberalen’ de nieuwe basisinfrastructuur van de stad in overheidshanden (waterleiding, 
energie, riolering, abattoir, parken, openbaar vervoer). Hygiënische en efficiencyoverwegingen 
speelden hierbij een grote rol.  
Pas de Woningwet van 1901 markeert een sterkere regulering van de woningmarkt. Zo werd het 
verplicht voor de steden om uitbreidingsplannen op te stellen en mogelijk om slechte woningen 
onbewoonbaar te verklaren en te onteigenen. Ook konden woningbouwverenigingen en – later – 
steden een beroep doen op goedkope leningen voor de bouw van arbeiderswoningen.  
Uiteindelijk werd in 1920 het algemeen kiesrecht voor mannen én vrouwen vanaf 25 jaar ingevoerd. 
Vanaf dat moment konden alle stadsbewoners invloed uitoefenen op het stedelijk beleid. 
 
Stadsuitbreidingen versus tuindorpen 
 
De sterke groei van de stad in de periode 1900-1960 – van 510.000 naar 870.000 inwoners – gaat anders 
dan je op het eerste gezicht zou verwachten niet gepaard met een nieuwe migratiegolf. De groei wordt 
vooral veroorzaakt door natuurlijke aanwas.8 Voor zover sprake is van migratie, dan betreft dit de 
verhuizing van welgestelden naar nieuwe suburbs in het Gooi en de binnenduinrand en repatriëring 
vanuit Indonesië. 
In de stad wordt flink gebouwd. Alleen al tussen 1918 en 1940 zijn 92.000 woningen gerealiseerd, 
waarvan 65.000 door particulieren en 27.000 door woningbouwverenigingen en de gemeente. De 
Spaarndammerbuurt, Zuid, West en de Indische Buurt zijn stoere stedelijke uitbreidingen voor 
industriearbeiders en voor de nieuwe stedelijke middenklasse. Hier wordt volop geëxperimenteerd met 
nieuwe woningplattegronden, blokvormen, openbare ruimte en voorzieningen. De expressieve 
architectuur van de Amsterdamse School geeft de buurten een sterke identiteit. 
 
 
 

        
 
 
Sterk afwijkend is de bouw van een reeks tuindorpen, geïnspireerd op ideeën van de Engelse journalist 
en planner Ebenezer Howard.9 Zijn voorstel behelst de radicale deconcentratie van snel groeiende 
metropolen zoals Londen. Nieuwe, zelfvoorzienende ‘Garden Cities’ op een flinke afstand van de 
centrale stad verenigen de voordelen van stad en platteland: kansen op de arbeidsmarkt, coöperaties, 
vrijheid, schone lucht, nabijheid van de natuur.  
Een Tuinstadcommissie onder voorzitterschap van de Amsterdamse SDAP-wethouder De Miranda 
presenteerde in 1929 een voorstel voor een grote tuinstad in het Gooi. De invloed van Howard bleef 
echter vooralsnog beperkt tot de bouw van enkele kleine ‘tuindorpen’ op fietsafstand van de stad. In 

                                                                    
8 Lucas Wintershoven: Demografisch eeuwboek 1900-2000. Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam 
2001. 
9 Ebenezer Howard: To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform, **** 
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hun opzet refereren ze eerder aan een dorpse in plaats van aan een stedelijke manier van samenleven: 
woningen in twee tot drie lagen in een groene lay-out met voorzieningen zoals winkels, het 
verenigingsgebouw en de bibliotheek rond een centrale ‘brink’.  
Juist deze bijzondere woonbuurten worden gebouwd door de gemeente zelf. Realisering van de 
tuindorpen is bovendien gekoppeld aan de onbewoonbaarverklaring en sloop van de meest verkrotte 
woningen op de oude haveneilanden. Veel probleemgezinnen uit die buurten krijgen een woning 
toegewezen in de tuindorpen. Woningopzichteressen helpen hen nieuwe routines op te bouwen. Voor 
‘asociale’ of ‘ontoelaatbare’ gezinnen worden in de jaren ’20 enkele woonscholen gebouwd, zoals het 
Asterdorp, ook in Amsterdam-Noord.10  
 
Verzorgingsstaat en anti-stedelijk beleid  
 
De regeringsdeelname van de SDAP vanaf 1939 en later van de PvdA resulteert in 1947 in de eerste 
Noodwet Ouderdomsvoorziening. De Algemene Bijstandwet uit 1965 vormt vervolgens het sluitstuk 
van het bouwwerk van zorgverzekeringen, waar iedereen recht op heeft. 
Tegelijkertijd voeden de sterke groei van de grote steden en pittige bevolkingsprognoses de angst voor 
het ontstaan van miljoenensteden in het Westen van het land. In het verlengde daarvan wordt in het 
begin van de jaren ’60 op nationaal niveau een radicaal anti-stedelijk beleid voorbereid. Vooral 
geïnspireerd door Engelse New Town-experimenten wordt de groei afgeleid naar zogenaamde 
groeikernen, middelgrote steden van 50-100.000 inwoners op 20 tot 40 kilometer afstand van de grote 
steden. De uitbreiding van Purmerend en Hoorn en de bouw van Lelystad leiden tot een ware exodus 
uit de stad. Alleen al in 1973 vertrekken 45.000 Amsterdammers naar de omringende kernen. De 
bevolking van Amsterdam krimpt; uiteindelijk tot 700.000 inwoners in 1984.  
Dat aantal was ongetwijfeld nog veel lager geweest als zich tegelijkertijd niet veel immigranten in de 
stad hadden gevestigd. In 1975 was bijvoorbeeld sprake van 20.000 vestigers, waaronder 10.000 
Surinamers. In feite was zo sprake van een nieuwe uitsortering: na het vertrek van de welgestelden naar 
het Gooi en de binnenduinrand in het begin van de eeuw, vertrokken nu de middenklasse en de 
geschoolde arbeiders naar de groeikernen. De stad werd een goedkoopte-eiland voor laagbetaalden, 
studenten en immigranten met zeer uiteenlopende culturele achtergronden.  
 
Stadsvernieuwing en herwaardering van de stad 
 
In de jaren ’70 en ’80 lukte het vervolgens door een onvoorstelbare krachtsinspanning om de oude 
buurten in de binnenstad en de 19de eeuwse gordel grondig te vernieuwen. De slechtste panden 
maakten tussen 1977 en 1986 plaats voor zo’n 15.000 nieuwbouwwoningen in de sociale sector. 
Herinrichting van de openbare ruimte, renovatie en nieuwbouw van scholen, winkels en 
sportvoorzieningen maakten deze buurten aantrekkelijk; niet alleen voor de oorspronkelijke bewoners 
of als startersmilieu, maar ook voor ‘doorstarters’ en ‘blijvers’. Vanaf 1984 nam de bevolkingsomvang 
weer gestaag toe, tot 730.000 inwoners in 1999.  
Tegelijkertijd ontwikkelde de Bijlmer – in de jaren ‘60 bedoeld als het trotse Amsterdamse antwoord op 
de suburbanisatie en de vraag naar wonen in het groen – zich tot een buurt waar de sociale problemen 
zich opstapelden. Van een publiek domein was door achterstallig onderhoud, drugscriminaliteit en 
leegstand nauwelijks meer sprake. Het is in feite miraculeus hoe de Bijlmer door een volgende 
collectieve krachtsinspanning in de jaren ’90 ‘genormaliseerd’ is. Van de 10.000 woningen in de 
hoogbouwcomplexen heeft driekwart plaats gemaakt voor nieuwbouw in meer gedifferentieerde 
woonvormen en prijscategorieën.  
 

                                                                    
10 Stephan Steinmetz: Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering, 
Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam 2016. 
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Ongeveer de helft van de nieuwbouwwoningen wordt bewoond door ‘oorspronkelijke’ bewoners.  
Degenen die zich dat niet konden veroorloven, verhuisden naar de Indische buurt, Venserpolder en 
Nieuwendam. Onder andere in deze buurten is in de afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe 
vormen van stedelijke vernieuwing. Met als inzet een ‘ongedeelde wijk’ wordt ingezet op het benutten 
van talent, gerichte schuldhulpverlening, investeringen in onderwijs en ondersteuning van 
burgerinitiatieven. Fysieke ingrepen zijn secundair.  
Het beeld van een opnieuw inclusieve stad wordt gecompleteerd door grote beleidswijzigingen in de 
zorg, aangeduid als ‘extramuralisering’. In plaats van psychiatrische patiënten, gehandicapten en 
ouderen te huisvesten in aparte complexen wordt nu ingezet op een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid; meer of minder intensief begeleid en als onderdeel van het stedelijk leven.  
 
Internationalisering 
 
Sinds het begin van deze eeuw zijn steden en vooral Amsterdam opnieuw sterk gaan groeien. Al een 
flink aantal jaren komen er jaarlijks 10.000 Amsterdammers bij. Op 1 januari 2018 telde de stad 855.000 
inwoners. In de crisis leverden natuurlijke aanwas en binnenlandse migratie de grootste bijdrage aan de 
groei; de laatste jaren is dat eerder buitenlandse migratie van studenten, expats en vluchtelingen. In 
2017 vestigden zich 40.000 buitenlanders; 25.000 vertrokken. Als dit zo doorzet zal de stad rond 2030 
alsnog één miljoen inwoners tellen. 
De schaarste op de woningmarkt en de koopkrachtige vraag van nieuwe bevolkingsgroepen stuwt de 
huizenprijzen en de huren in de particuliere sector omhoog. Van een goedkoopte-eiland is al lang geen 
sprake meer. Jaren geleden constateerde Saskia Sassen dat de internationalisering van de economie 
tot een scherpe tweedeling leidt op de arbeidsmarkt in de grote steden tussen een welvarende elite en 
een snel groeiende groep van laagbetaalde werknemers met tijdelijke contracten en slechte 
vooruitzichten.11 Dat gaat in veel steden gepaard met verdringing en scherpe tegenstellingen. De 
recente overheidsbezuinigingen op de zorg voor ouderen, psychiatrische patiënten en de bijstand 
maken een zelfstandig leven in de stad er ook voor deze groepen niet gemakkelijker op. 
 

                                                                    
11 Saskia Sassen: The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press, 2001, geciteerd 
in: Paul Scheffer: De vermijding voorbij, Essay in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Werkdocument 6, Den Haag, december 2004. 
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Zijn er mogelijkheden om tegen deze stroom in te roeien? Als er ergens een kans is om een inclusieve 
stad vorm te geven is dat in Amsterdam-Noord. In de buurtcombinatie Oud-Noord met de tuindorpen 
en het IJplein wonen nu zo’n 20.000 mensen. Deze buurten horen tot de armste van de stad. Door de 
druk op de woningmarkt zullen veel bedrijventerreinen op de Noordelijke IJ-oever er direct omheen van 
kleur verschieten; een nieuwe metrolijn en bruggen verbinden Oud-Noord straks met de stad. Over 15 
jaar zullen hier in totaal misschien wel 50.000 mensen wonen. Dat zal schuren, niet in het minst in 
cultureel opzicht. De woningen in de tuindorpen zijn echter voor 90 % in bezit van corporaties en de 
grond is in erfpacht uitgegeven. De gemeente kan ook eisen stellen aan de programmering van de 
nieuwe buurten. Dat zou het juist hier mogelijk moeten maken om te experimenteren met nieuwe 
formules voor ouderenhuisvesting, zorg en onderwijs, voor uitbreiding van het voorzieningenpakket en 
voor een openbare ruimte die betekenis heeft en toegankelijk is voor allerlei groepen. Is er steun te 
organiseren voor een nieuwe collectieve krachtsinspanning?  
 
 
 


