
]rene ,C:ie·raad. 

1.00 JAAR JNTERI'EUR IN HET FAM.ILllEFOTOALBUM 

Dank� heel ve1eZ dank aan alle· inzenders v,an de 

niim 3.50 interi,eu1fot,o's .. Ze bied,en. een schat aan 

infonnatie, niet all.een over de tn ricJiting zelf, 1naar 

00
1

< over de sociaal-e,c·on1ontische onnvikkeling·en �n de 

veranderende mora.al. Kiezen bleek .een zw,are taak. 

Het liefst hadden w·e z·e allemáál geplaatst
1 
maar dat 

ging echt niet. Als troost: het ,Gem.eentea1"chief heeft 

de meeste g·erep·roduceerd en aan de' collectie 

van ,de Top,ografisc11e Atlas ·toegevoegd. 

. En het A1nste'r,dan-ts Histortsch Mus.eum toont 

v.an .9 januari t/m 7 rnei zijn ke,uze in de bes,cheiden 

,e·xpositie 'A.ms·t,erid.am binnenstebuiten'. 

Bij h.et zi€·n van. d.e .foto va11 het (eind o,p 

het aanr,echt (1) herinner,de il< me plo·tse" 

ling weer d.e .aanralting van m tn. blo•t•e kin

derbillen met het lco1L1d.e gra.nito a.anre,cht 

en de stevige, met was;ihand ges,choeide 

l1a1n,d i cl:ie g1e·e11 t,e·genstri.'bbefflen c�uTd.de .. 
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/ l} Bef.lit�11.vdv.1li1·sst1'1:.lfj ! 4. J 9.32. Jlgit Bijl P-ej,Jt Jgr,tifecr·à 

.r,ltJ(J,1· J1c1c11· vc1t:ler it1 f1i 1 1 f11Jis van lta.,u,· 1'1pc1 1-)e kcJl1dvi,t-1ter

krt1t1n in de k('ukeri lil/tl. va1Jr· veel Amsrerdtl11r1ne1�s tol 

\·ei· in d 'ja11•r1 v�iflig ,Ie er1ïg · k111a11 i11 111.Jis. 

JJe 1<1�c1lt11 f1,r �ft 1,,vt.·l reri ft·lttl.il' (11•.uisktJ/J. 
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Tot ver i:n de j.arem1 ·vij:ftig was voor v·ee I 

Amster·dan1111e1�s ,de l<raa.n bove11 de ,goot

steen in de l<•e·ul<en cle enige l:e1--aan î11 

huis, met bove.n,dien ,1lle•e·n f<otid. w·ater·. 

V 1001· l1et wek·elijl<:.se warme· ba,d l<o,11 111e·11 

u.itwijl<em1 11aa1· l1et ·ba(ll1t1is 1 of de l<e·L1f,;,:e11 

ee11s in. de weel< om11tovere·n tot ba<:ll<a

.m11e1·. ,Qp, het ga.sstel w·e1·ci ee11 grote pam1 

·wate1· OJJgew i·rnd, clie vem-voiger1s wer,d 

.leegg,esto1·t Mn ee.n. zi11,lcen teil" W,;11·111 b·ad

wate1· dat ·vaal< <loO-I" 1n,ee1· gez:i11slec.ten 

w·e1•,d geb,11ril<t. Va11llé1..a1· cta·t •de 111e · ste 

l<e·t1l,encJe1wr ,�11 ,ool< een ve1·_grendeling 

11, ,cicl,en, zoclat de voiwc ssene11 r1,og e11i.,ge 
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(2) \IV'ittr de \l\/ft11str"C.ltJL 48 

driel1oog, 19'64. Ine ,,u n IJet11·1i�

ko111 011cler· i:.le g,eä111JJr·ov:îsee·rlle 

douc/1.e irr cle kec.1.kr11. 
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/3) Lij11baa 11sgrnc/H, 1933. Aa r1klaclitfoto's varr de 

011/iygiën isclle combinatie van keuken en poep

doos brachten de noodzaak tot ve,·beteling van 

de volkshuisvesting pregnant in beeld. 

privacy vergund was. Toen het wekelijkse 

warme bad in de jaren zestig steeds meer 

als gebrekkige hygiëne gezien werd en men 

ook de gang naar het openbare badhuis met 

armoede ging associëren. improviseerden 

velen een douche in de keuken /2). 

Naoorlogse woningnood 

Het onderwerp van de hygiëne in en rond 

de keuken speelt een centrale rol in de offi

ciële documentatie van het Amsterdamse 

interieur in deze eeuw en vormt de basis 

van de grote fotocollectie van het Amster

damse Volkshuisvestingsarchief. De slechte 

hygiënische toestanden in met name de 

Jordaan. gedocumenteerd in legio foto's van 

keukens met poepdozen onder of naast het 

aanrecht. moesten besruurders en notabe

len overtuigen van de noodzaak tor finan

ciering van verbeterde huisvesting voor her 

gewone vo lle (3) Deze aanklachrfoco's kre-

(-!} 1-/uize Ze.:11wn rond 1 900, erge11s in Oud

West:. Da<' oiulsll' ode aan de l1 uise/ijklidd is 

geënsceneerd. maar bijzonrfrr ft,1w i11 de 

wee1gav,• van iHterieurdetails: gordijndrnpc

ril'�ll. de piëdeswl me! clivü1, de zwc1 11r 

'berokte· pelrule111nllllllp IJown de tafel en de 

/iol'kl't,Jgi-rc mei s1wister(ien. Hd1t1lve .Ji, 1 1 1 1 .  

is de port-rettai11g opzienbarend. 0111dul 

v,1der Zeeman /dit' een sp,Hme1 1t.l verl1<wl 

lij�t te vert ellen/ op ckze!{dc h,wgtc zit 11/:; 

zijn ki11clen•11, tik allemaal h1111 fè1vonete 

SJ'eelgoc,i w1srhm1,k11. Vc spumwcg,m1f>t,·· 

rnHir wa, gec11 c1/srw1 rklijkc p11tri, ird1. 

mam· w 0/1 h,•r uu,g ook het protot\•µe v,m 

,Ie 11 101 1,TII<', S)lL't'lSè lrnisv11Jer <lil' J'll> 11(1 

dl' Jfl l"{'II vifn 1.\! a/g,·111t·11cr wrm/1. 
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/6/ Tilanusstrnat 74 driehoog, 

rond 1 950. De zus van de 

inzendster en haar zoontje 

lachen en kijken naar de foto

graaf Dat is kenmerkend voor 

amateur-kiekjes. En zoals 

gezegd, tot halverwege deze 

eeuw was wassen in de keuken 

doodnormaal. 

(5) Henrick de Keijserplei1z 18 

tweehoog, ± 1935. De kimono 

en pose van de lezende vrouw, 

de moeder van de inzender, bij 

de haard benadrukken het 

schilderachtige van de situatie. 

Het gemêleerde behang was de 

grote mode in de jare11 dertig, 

evenals het theetafeltje of-meu

beltje. Ook de kernm ische pen

dule was een echte blikvanger. 

gen al snel hun tegenhangers in de vorm 

van voorbeeldfoto's: foto's van keurig 

ingerichte huiskamers en keukens, een 

jaar na oplevering van de nieuwbouw. 

Evenals op de aanklachtfoto's is ook op 

deze interieurfoto's zelden een bewoner 

te bekennen. Ze lijken alleen bedoeld om 

de boodschap uit te dragen: "Zie, hoe 

knap de mensen er nu bijzitten!" De 

selectieve hand van de fotograaf of die 

van de opdrachtgever laat zich raden. 

Er is geen groter contrast denl<baar tussen 

deze mensloze, letterlijk onpersoonlijke 

interieurfoto's van de dienst Volkshuis

vesting en de 363 interieurfoto's die een 

zestigtal lezers van Ons Amsterdam na de 

oproep in het meinummer uit hun fami

liealbums geplukt hebben. Op deze foto 's 

staan de bewoners op de voorgrond en is 

het interieur vaak alleen entourage. 

(7) Johwrnes van der Steursl.Taut 2 1 ,  ± J 96.1. lk!1t1lve uls kimll'rl>ud

kuip ko11 /Jet lavet als wusmac/1ine di,•1w1 door L't:n sclwt:]' in de 

afvoer te momercn die 11angedreve11 werd door een elálnm1ot.or 

nnc/er liet lavet. Ook kon er 110g een cent ri/i1gc 011,kr hl'! ln vt:I 

gemonteerd worden. !-lel deksd van ,lt' crnt n:Ji. ige is lin k., up de/11 1 0  

goed zicht/Jac1 1'. 

t\ 1 11 , 1 1• 1 d . 1 111 h 1 n n 1· 1 1 " i t • h 11 1 1 1 · 1 1  
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Foto's die vooral sti l  getuigen van de 

manier waarop er in Amsterdamse huizen 

gelééfcl werd. Zonder aanvullende infor

matie zijn deze foto's voor buitenstaan

ders meestal niet meer dan familiekiek

jes. Gelukkig hebben veel inzenders enige 

achtergrondinformatie gegeven over het 

'waar en wanneer' .  over de toedracht van 
de foto en de afgebeelde situatie. Hoe 

realistisch ook, foto ' s  en zeker familie-

C l l l "I  t\ 111 -. J t · I L \ . 1 111 1 , 1 1\ 1 1 , 1 1 1 1 '-J ' l9 
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/8) Prinsengracht 495, ± 1 985. 

De destijds 80-jmige Aad Rem 

was volgens haar schoonzoon 

"een bijzondere vrouw met 

een bijzondere kamer". Haar 

interieur doet denken aan de 

manier waarop gegoede dames 

aan het eind van de 19de eeuw 

hun bo11cloir inrichtten: overal 

kleden, kleedjes, kussens, sjaals, 

waaiers, snuisterijen en grote 

bfridpla11ten. 

nwehoog,Jebnuiri 1 922. 

Het pro11kstuk Vlln /iel. vooroor·

logse i 11 tetie1H" was hel buj]èl. 

Her uitgestallfr 1: /wes.:1·viès en 

dè theemuts in de vonn v,.111 

een pop zijn w,1,1rsc/11J111ijk 

lmwdijks"esche11ke11 cli,• hi:I 

echtpaar Spieken11, 1 1 1 -Den1iso11 

l 1eeft gèkrcge ,z. 

( 1 0/ De Ckrn1srrn,1 1 r,ï ,l,-ic

l10og. j11 ni 1 9  l 5. /-ki jo11g,· cdll · 

p,wr Zce11 1m1 -Pe/se1· p,,snTI 

t rui, mei hw1 h1111d /l' 1 11ss, • 1 1 cl<' 

11il'11w,, sp11lk11. f lei �ml < ·  f 'OI'· 

Sl'lt' Î Hl!IJ hcl'ld è11 hl'f U l l.':!.t'Sl cJ l

dl' lh l't'S,TVI,'.< :i/ 1 1 /lëdilt'fd 1111 1 

l t' ii r l J IOlh'rYrl Mo111t'r -.· 1uu1 nuk 

op /i11" -1 de ,/ 11 1 1 r, ki1ke1 1 ,k 

jllli_l!L'II  l'l'dH, 
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(1 1 )  Volkerakstraat 1 1 ,  1 933. Een kleine, rijke 

avant-garde meubileerde hun woonkamer zeer 

spaarzaam met stmkke buismcubelen. Een groter 

contrast tussen de imichtirw van de pas getrouw

de architect Scheerboom ert het toen gangbare 

eiken-met-pluche irtterieur is nie!. denkbaar. 
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/13/ Rei11ier Vinkeleskade 41 tweehoog, 1 924. Ook een trojà van de 111odeme 

tijd als het nieuwe radiotoestel werd ve,·eeuwigd door venter Huijse. De teleur
stelling was groot: toen de eerste radio-ontvangsr - cle reclztstl-eekse uitzend ing 

van de Manlzet1s Passiun - door een onweersbui verloren ging in weinig melo

dieus geknetter. 

( 12/ Reinier Vinkdeskade 41 tweel1oog, 1 923. Toen 11.et gezin van lloofdboeklwuder 

J-lllijse eind juli 1 923 dit gloedniwwe Jwurlrnis betrok, werd trots de l 1ypermoderne 

vaste waswfel op de plaat vastgelegd. Een bovenhuis dar. ook nog de o,zgekcnde luxe 

vc111 een douche bezat, aldus de toelicht ing va11 zoon frits. 

foto' s spreken nu eenmaal niet voor zich
zelf. Familiefoto 's vormen een bijzondere 
categorie in her beeldmateriaal, vanwege 
de vele betekenissen die ermee verbonden 
zijn. Ook dat maakten de begeleidende 
brieven duidelijk. 

Q 
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Waarom een foto ooit genomen is ,  is d ik· 
wij ls niet meer re achterhalen ,  zel<er nier 
bij oudere foto's. De oorspronkelij ke bete
kenis is losgeraakt van de manier waarop 
de beschouwer er nu naar kij kt .  Zo blijken 
familiekiekjes vaak als ijkpunten voor 
iemands persoonlijke ident i te i t  te funge
ren. Zonder foto's uit  de jeugd !ij l<! er geen 
jeugd te zijn gewees t .  Omgekeerd roepen 
foto's uit cle jeugd vooral een gevoel in 
he,-innering. Een gevoe l dat vaak veran· 
clert naarmate men ouder worc! L Zo kan 
beklemming over de kneuterigheid van 
hel ouderl ijk mi l ieu omslaan in vergoel ij
l<ing. Van de vaak zo nostalgisch bezongen 

,� n,1oorlogse Jaren - " toen geluk nog heel 
:z: gewoon was" - bleef na het lezen van de 
J' brieven wein ig over. Geen verha len over 
8 hoe gezel lig het was. zo ·s avonds a l lemaa l 

1\ 111 .-. 1 e rd ,1 111 1, 1 11 111..• n ...,  1 1· b 11 1 1 •· 11 



0 4) P1mmwri1J0S ln 111 l 103 !WCL'
hoog, 1 964. 011clenvijzeres De11 
Toorn moesl tol /wa r 3Sste ge11oe
gen nemen met liuur oude meisjes
kc1me,- voor ze a,rnspn1r1k kon 
maken op ern eigen \VO i i ing. ivkt 
een zitje, tnmsisl .OIT<ldio, een i11ge-
11ie11s ingdmmvd 1Vn11clrnl'11 hel rn 
werk/wek heeft ze tocll ee11 µlek voor 

zichzelf gecreêeni. 

rond die ene tafel in die kleine huiska
mer. Uit de terugb lik sprak veeleer een 
zekere verontwaardigi ng over de krappe 
behuizing en het geringe comfort van 
weleer: het ongerief van die ene kraan in 
de keuken of de geclee lcle wc op de over
loop. Als de foto's iets illustreren. clan is 
het wel de naoorlogse woningnood. 

Van fotogenre tot kiekje 

De toegestu urde foto's bestrijken globa,tl 
een periode van 1895  tot en met 1 998 en 
zijn een fraaie afspiegel ing van de ontwik
keling van de amateur-fotografie in 
Nederland. In de 19de eeuw was het 
gebruik van de fotografie vrijwel beperkt 
tot de beroepsfotograaf en tot een enkele 
amateu1- die zich de aanschaf van een toe
stel en de inrichting van een donkere 
kamer voor het afdrukken van de foto's  
kon permit teren. In  het begin van deze 
eeuw komen er handzamere camera ·s in 
de handel én wordt het mogelijk het 
afdrukken uit te besteden. De vroege 
foto's t onen ons  mensen in goed gt•s tol� 
feercle interieurs. 
De oudste foto uit ± 1 900 (-l/. van een hee l 
gezin inclusief d iens !  bode. dr;tagt gezien 
het nadrukkel ijke an-a nge mern en de 
techni sche voorwaarde van hl' t  l' X t r;i tl i 1 s
l icht het s tempe l  v,rn dl' bt'n>L'psmat ige 
st ucl iotö t ograa l . 

( ) 1 1 ,  t\ 111 :- l t• 1 d .1 11l 1 , l l l l l , 1 1 1 I Y '-) 9  
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( 15) Presiclcm Ke1111eclylaa11 167, jurli 
1 965. Den Toom richtte lwar eigen, 
11ie1nv,• flat modem i11: een linoleum
vloer. liclite, strakke meubels, t'en wan
d rek, gee11 vitrage e11 geen tierela11tij11-
1jes 11/lel'11 w1 decoratieve pla,1tenb!lk. 

( 1 r, J l 'r,•sid,·111 K,•111 1edv/111 1 1 1 1 67, deccrr1lier 1 9� / .  J Jc Clf l i l zo .1 t rak i l l,l'.t' rid1-
1,· kamt'!' zid ,T '.Hl jua r  !1 1 1 ,T ,·,·11 stuk w1 11.1•;i!kl,•r/er fll / 't' l'so,111li1kcr 1111 
ik m1Jrt'I I  .: 1_}11 /JL'l11Hl.!!."OI mcl l' I.L!L'II l\ 1l'rk 
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/ 18) Vc1 11 l:!ael'iestrnar 62 vierhoog, / 964. MeL weinig geld, veel krijger
lys t'll e111_g- 1mprovis,Hieru/e111 wisten cle meest.e kamerlJewour1.1ters een 
mod,euze inric/1 li11/! re creëren . Hanwsconi legde crn liuge lmcke11krist 
"JJ 2[111 kanr .  w,wn.luor die een ,1wlieni o.1;e11de lage kasr werll. /Jat c/e 
1,r1 1·,pnmkt'/i ikt' pl1 1 1 1k-i11ddi11g ck OJJ/nssing verried, was bijzaak. 

(1 7) Plrmwge Badlcwn 4 dric
l1oog, ± 1 958. Kennelijk werd 
defamilic).G. Meijer aan
gesproken door de jimctionele 
principes die de Sticli! ing 
Goed Wonen propageerde. 
De Meijers kozen voor ee11 
praktisc/1e w(111c/1·ck, ruimtelij
ke rornn stoeltjes en cm liype1·-
111odeme salonwfel mèl clraacl
glas. 

De eerste amateurfotografen lieten zich in 
hun onderwerpskeuze soms leiden door 
de beroepsfotograaf, maar vaker nog door 
de schilderkunst. Rond de eeuwwisseling 
bestond er tussen de fotografie en de sch i l
derkunst een sterke wisselwerking, zoals 
dat ook in het werk van de schi lder en 
fotograaf G.H.  Breitner tot uitdruld<ing 
komt. Het kenmerk van deze foco's is dat 
ze geposeerd zijn en  dat er zelden oogcon
tact is tussen de fotograaf en de gefotogra
feerden. De fotograaf schildert als het 
ware een tafereel met de camera. Een 
geliefd genre als ' lezende jonge vrouw bij 
haard of theetafe l ·  /5) concurreert met hel 
al even populaire fotogenre 'jonge vrouw 
speelt piano·. Beide genres verwijzen naar 
de status. levenswijze en culturele waar
den van de el ite. Een mi lieu waarin jonge 
vrouwen al musicerend en lezend wacht
ten op de man die ze hun uiteindelijke 
bestemming als echtgenote en moeder zou 
geven. Bovendien was en is een piano een 
kostbaar instrnment. dal al leen ,1! door 
zijn aanwezigheid enige standing a,111 het 
interieur verleent .  
De echte amateur-genres komen pas  in  cle 
jaren dertig tot ontwikkeling. Dan worden 
het spontane kiekjes waarop de fotografie 
zich van de wat minder serieuze en meer 
al ledaagse kanr laar zien. Tol dan toe was 
lachen op de foto namelijk n ier gebruike
lijk. Hel kenmerk van deze kiekjes is dal 
de fotograaf nadrukkel i_ jk een rol spee l t. 
Naar hem of haar wordt gelachen en gl! ke
ken (6). Oë lege stoel en hel overto l l ige 
bord op tafel wachten lot de fo tograaf 
weer aanschuift .  Een ge nre dal 1yperend i s  

1\ m :- l t" 1 tl ,1 111 b 1 1 1 1 1 1  • .- 1 1 , l l1 h u 1 ! \ ' l l  



voor de amateur-fotografie en in de schil
derkunst volstrekt ontbreekt. is 'kind in 
bad'. Foto 's gemaakt door trotse vaders of 
moeders van baby's in bad of kleuters in 
het lavet (7). Die trots betreft behalve de 
kinderen ook de verhoogde standaarden 
van reinheid. van 'waterbeschaving·. 
Bovendien stond het lavet met douche en 
wann stromend water mode l  voor het 
moderne, hygiënische leven in een nieu
we, 'ruime' flat die het huishouden voor 
de huisvrouw zo efficiënt mogelijk moest 
maken. Ook cle moderne keuken was cle 
trots van menige huisvrouw. 
Het recentere amateur-genre van de foto
documentaire zien we ook terug in de 
toegezonden interieurfoto' s .  Dat genre is 
ontleend aan de professionele fotoverslag
geving, waarin de situatie zo goed moge
lijk vastgelegd moet worden. Mensen ver
storen dat beeld en ontbreken dus op deze 
foto 's. Het zijn  versti lde interieurbeelden: 
de bijzondere kamerinrichting (8/ van 
een al even bij zondere schoonmoeder. 
de zitslaapkamer thuis voordat die ver
ruild werd voor een eigen flat / 1 5/ .  het zol
derkamertje waar je domweg ge lukkig 
was (37-4 1 ). 

Een lezeres merkte dat de kamers van 
haar jeugd beter gedocumenteerd zijn clan 
haar huidige woning en nam dus h;1ar 
camera ter hand en legde haar woning 
vast: de echte l ijke s laapkamer. de kinder
kamers /49, 50/. de st ucleerl«tmer. dl:' woon
kamer. de badkamer. de open keuken en 
de gang. De suggest ie van clon11nent a i rt' 
vollecl igheid doet vergeten dal t•en f\ ito 
V<1 n hel k le ins te kamertje .  c lt" wc. n11 t -

on ... 1\11 1 "'1 <.· 1 d ., m  1 <1 1 1 1 1 , 1 1 1  l lJ'-JY 

breekt. Een forn-onderwerp dat in de 
aanklachtfoto's van Volkshuisvesting juist 
zo goed verregenwoordigcl is. 

Groot of klein, een eigen domein 

Trots blijkt de grootste drijfveer van de 
amateurfotograaf te zijn. Een flink deel 
van de vroege amateur-foto's legt clan ook 
de pas verworven materiële welvaart vast, 
zoals de prachtig ingerichte vooroorlog e 
etagewoningen van jonggehuwden (9, 1 0, 

' 

/19) Li111weushof 58 lwis, 1 964. 

Eerz huiselijk en herkenbaar 
tafe,·eel dat late,· zo bek1itiseerd 

is als kren terige Nederlandse 

gastv1ijheid: ieder één koekje en 

dm1 ging de trommel weer 
dicht. Veel moeders ontleenden 

11u11 gezag aan een rechtvaar

dige ·verdeel-en-heerspolitiek'. 

/20/ De zolderve,•dieping van 

Ruysclistrnm JO. 1 97 1 .  Linkse 

11fficlies siaen de kamer van 

liet stude11tenpaar Ries Bode t'II 

Hctty van Opzeelcmd. Het anti

Frnnco-afficlie (met doods

hoofd) dekte ook w1 spleet in 
de 111!1111" af ll'aurdoor cle buur
man Zl' beghrnn:ll'. 

4 1  



{21) Volkerakstraat 9 twee

hoog, mei 1936. Een 'model
imicJ1ting' geleverd door de 

finna Pander. Alles is bijzonder 

verantwoord en geheel afwij

kend van \Vat gewoon was, 

is er nergens een tafelkleed of 

een loper te zien. 

21,  33/. Deze vroege foto's tonen ruime en minder om / 18). Pas in de jaren zestig 
goed gestoffeerde interieurs. waarin vooral verbeterde de situatie voor alleenstaan
het buffer het pronkstuk is. Op haar beurt den: er werden speciale studenten- en 
pronkt de kersverse huisvrouw in haar vrijgezellenflats gebouwd. Ongehuwd 
nieuwe echtelijke domein: de keuken. Een samenwonende stellen en alleenstaan-
fotoserie uit 1 933 van een hypermodern den betrokken eind jaren zeventig oude-
interieur met stalen buismeubelen illus-
treert dar vooroorlogse amateur-foto's voor-

re woningen. d ie voorheen door kinder
rijke gezinnen bewoond werden. De 
halve woninkjes werden doorgebroken 
en verdiepingen geannexeerd /23/. 

Amsterdam kwam weer wat ru i mer in 
zijn jas te zitten .  

al het milieu van de gegoede en vooruit
s trevende burgerij in beeld brachten (1 1) .  

Zoals her trotse bezit van de eerste radio -
trofee van de moderne tijd ( 13) - of van een 
vaste wastafel - het statussymbool van 
modern comfort (12). 

(22) Sloterkade 90, ± 1965. "Mij11 vader was l iej)1ebber van een Frn11se inric/H i11g, 

Fierheid op het eigen domein spreekt uit 
de vele foto's van studentenl<amers, huur
kamers, inwoning {48). vertimmerde zol
ders en de lang verbeide eigen flatjes en 
etages (1 7/. Gezien het vaak volstrekte 
gebrek aan comfort op de naoorlogse zol
derkamertjes (32), is die trots a l leen te 
begrijpen tegen de achtergrond van de 
naoorlogse woningnood in Amsterdam. 
wen wonen op een koude en tochtige maar 
eigen zolderkamer nog als ' mieters' wercl 
betiteld. Her sy teem van woningtoewij
zing gaf namelijk alleen gehuwden recht 
op een woning en dan nog leek de toewij
z ing meer op een loterij . Ongehuwden 
waren lol ver in de jaren zestig volstrekt 
kansloos op cle woningmarkt. Zij moesten 
bij hun ouders bl ijven wonen of genoegen 
nemen mei en huurl<amertje { 14, 15, 1 6/ bij 
een hospi ta .  Dal maak1 het contrast lussen 
deze beelden van cle k rappe. soms wat 
armoedige kamertjes met bij el kaar 
gesch,1rreid.  g1:ï111p roviseercl meubilair en 
d<' vouroorlogse. ch ique in terieurfoto's we l 
Ng )!,TOOL maar cle I ro1 s wa er zeker n ie1 

42 

zoals hij da t noemde," schreef cle inze11dster. 
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Het geleefde interieur 
Deze verzameling foto's ui t famil iealbums 
legt in haar chronologie a l lerlei bredere 
maatschappelijke ontwikkelingen bloot: 
het afnemende kindertal (4, 1 9/ in de 
gezinnen. de toegenomen individuele 
woonruimte ,  de ont kerkelijking. de indi
vidualisering en ook het toegenomen 
scholingspei l , getuige het huidige decor 
van de goed gevu lde boekenkasten . Zo 
verdwijnen eind jaren zestig de ' insignes· 
van de verzuilde samenlevi ncr uit de 
woonkamer: het harmoniun; en het hou
ten kruisje van cle protestants-christelij
ken en het kruisbeeld . Hei l ig Hartbeeld 
en de adventskrans van de katholieken. 
Studenten moffelen hun christelijke 
opvoeding weg en eta leren nadrukkelijk 
hun linkse sympathieën (20). In de jaren 
twintig en dertig lag dat wat subt ieler en 
'sprak' de polit ieke voorkeur hooguit uit 
de keuze voor strak en ambachtelijk 
vormgegeven houten meubilair (47). De 
aanwezigheid van boeken, kamerplanten 
of muziekinstrumenten verried ook toen
tertijd al het l i nkse of 'bewuste arbeiders
milieu· .  zoals het toen heene. 
Zo'n vage maat schappel ijke ontwikkeling 
als 'individualiseri ng· zie je ju ist terug in 
de ideeën over wonen. Jongvolwassenen 
hebben nu vanzelfsprekend ' recht ' op 
zelfätandige woonruimte en idealiter moe
ten ook k leine kinderen een eigen kamer 

(24) 1-Ie11d1ik de Keijseq1lei11 1 8  

tweehoog, 1 935. /-Iet 1Jalko11 als 

zomers paradijsjt'. 

hebben (49, 50). Het duidelijkst is die indi
vidualisering af te lezen aan de inrichting. 
De vormgeving van het interieur wordt 
sinds de jaren zestig meer en meer gezien 
als  een soort kunstwerk. als een individu
ele expressie van een hoogstpersoonlijke 
smaak (22). Zowel de vroegere trots op 
lrnutselwerk en huisvlijt (46), als de huidi
ge branie over doe-het-zelf verbouwingen 
(23) zijn ontsproten aan de col lectieve fan
tasie van het persoonlijke interieur: iets 
dat niemand anders heeft'. Voortgel<0-
111en uit geldgebrek is het u itgegroeid tot 

/23) Czaar l'eterstraat 1 72 

d1iehoog, ± 1 991. De zelf.•er

bouwde etage van de dochter 

van de inzender. Het plafond 
werd verlaagd, dè keuken half 

open gemaakt· en een trap 

bi1111e11door voe11 naar de 

zolder die tot slaapkamer was 

vertimmerd. 



.. 

.j.j 

(26) Hel. dak van Bloemgracht 66, zomer 1 957. Binnenstad• 

bewoners ontbeerden meestal een balkon, dus richtte Linker voor 

zichzelf en zoon Wouter op het dak een zonnig verblijf in. 

(25) Groen vcrn Pri11staers1. raa1 

1 1 0, 1 962. Een unid:cJoto van 

de gedeelde t rup, zo ke1111 1er· 

kcnr! voor het gestapdde 

wonen in 1\mstcrc!am. Links liet 

touw on1 de deur v1111 /Jove11 

open te trekken en /Jove11cwn 

een glimp van de plank 111d 

einmcr en socppun wonrvoor 

geen plaats was in de chiáll· 

menvo11i11g op eenhoog, waar 

de bruidegom met 110g vier 

gezinsleden heeft gewoond. 

n<e stijl .  het adagium van de persoon 1J 
. er· 1 ,en eigen v waarin meubelstukken el < e . . . 

"zing 11,1.u 
haal vertellen vol trotse verWJJ -

. .. .; . .  . . s verre 1 e1 .; vuilnisbakvondsten, l<nJgeitJe 

·. 1 dit � Toch is oo < "' zen en vriendendiensten. b ar ;;; . . herken a, � hoogstpersoonlij l<e inteneui 
,.; . . crroep. :;; als · s tiJï' . als idenute1t v,in een "' 

" vikkel!ngen 
8 Brede maatschappel lJke ont\; 

. d foto's dan 
spreken duidelijker uit e 

d Af·crezien van e 
typisch Amsterdamse. "' 

d naoorlogse 
vele verwijzingen naar e 

. sterdai11 
l die 1 11 AJ11 woning· en kamernooc 

d . de coe· 
ede ooi 

wel extreem hoog was, 111 
en s ruden· . •e çrroep 

stroom van steeds gt otet "' 

,\ 11 1 , t t.• 1 t1 .1 1 1 1 b 1 1 1 1 1 1.• 1 1 , 1 , : h u 1 1 �- 1 1  



ten naar de stad. zij n  er geen foto's inge
stuurd van bijvoorbeeld het clichématige 
Jordaan-interieur met de uitbundige lam
penkappen,  overdadige stoffering met tie
relantijntjes en de porseleinen beeldjes 
met het dunne laagje klatergoud. Het 
gestapelde wonen in de vele Amsterdam
se etagewoningen blijkt vooral uit cle 
adressering ( driehoog-achter) .  maar foto's 
van de gedeelde t rap als de  enige toe
gangsweg naar boven ontbreken . Behalve 
die ene unieke foto, genomen vanwege 
het bruidspaar. cle bruid voorop. dat de 
steile nauwe trap naar de ouderlij ke 

(28) Geuzenstnwt 55 ernhoog, 

jaren viffeig. Kcrsl, het h 11 iselijk 

hoogtepunt in het religieuze 

gezinsleven: hl'! oncfenv(ize,·s

gezin Kooy ee rbieclig zi 11g,· 1 1d 

bij de kerst l;wm1 .  

woning bestijgt (25). Het zomerse achter
balkon blijkt daarentegen een favoriet 
fo todecor voor vrnuwen. die daar lezend 
of planten verzorgend geportretteerd 
worden (24/ . De echte vrij plaats waar vaak 
onbespied gezonnebaad kon worden. was 
het niemandsland van het platte dal< {26). 

De gevierde woonkamer 
Het overgrote deel van de foto's toont 
Amsterdammers in hun woonkamer en 
clan veelal bij een bijzondere gelegenheid 
als een bruiloftsmaal (27), een huwelijks
jubileum, een ve1jaardag, Sinterklaas. 

(27) Nierssrraat 48 /wis, 1 946. 

Een huwelijksfeest bij de familie 

Hzmsche. Zulke feesten werden 

vroeger !"huis gevierd: scli uif

deuren open, stoelen uit alfr 

hoeken om de ui tgeschoven 

tafel. 

maar vooral tijdens de kerstdagen. het 
huiselijk hoogtepunt van het jaar (28). 

Gelegenheden waarbij de anders gesloten 
schuifdeuren opengingen. de ongebruikte 
voorkamer plotseling vol zat met visite op 
stoelen die uit alle hoeken van het huis 
bijeengehaald waren. Ook voor de kerst
boom moest vaak plaats gemaakt worden 
en werd de schikldng van cle meubels aan
gepast. Het veel gefotografeerde kerstdiner 
illus treert eveneens een uitzonderlijke 
siruatie: geen tafelzeiltje en jus pan op 
tafel. maar een mooi versierd tafelkleed 
met zondags serviesgoed. Het centrum van 

--l. 



{29) Singel. 70 tweehoog, 1993. 

Boom 1ich1te zijn 80 m2 grote 

woonrnimte in dit voonnalige 

pakhuis van de R.K Boekcen

trale ook in met een zitJwek en 

een eethoek, aansluitend bij de 

keuken/wek. 

(30 A) Eerste Jan van der J-Ieijdenstrc1at 64 beletage, voor 1 984. De bruine 

keuken met de nieuwe keukenprins, die met zijn geliefde met wie hij was gaan 

samenwonen in 1 984 een ·ec/Jte · keuken (van Bruynzeel) aanscliaft:e. 
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{30 B) In de Wouters-keuken geen ft·aai beschilderde potjes ma 

de opsc/11iften 'foelie', 'kruidnagel' en 'noow1 11sk11a t ', nwar een 

ba1:te1ij hergclmiikte potjes met exotische kruiden, specerijen è11 
theesoorten, waarvm1 onze grootmoeders nog nooit hc1dde11 
gehoord. Oma's oude koffiemokn is echter reuze in  zwnng als 

decoratief keukenelemen t. 

al die festiviteiten was aanvankelijk de eet
tafel onder de lamp, maar verschuift later 
naar de salontafel en vervolgens naar de 
bank. In  de oudere interieurs (4, 27) is de 
lamp boven de tafel clan ook een echte 
blikvanger, evenals het tafel kleed waar
onder de tafel schui lging. 
Hoe er dagelijks geleefd werd in d ie  
Amsterdamse huiskamers, daarvan getui
gen de brieven en de afgebeelde voorwer
pen. Zo verraden de achter gordijnen 
schuilgaande opklapbedden het dubbelle
ven van woon- of achterkamers: ·s nachts 
veranderden ze in (echtelijke) s laapkamers 
(42/. Ook voor die decorwisseling moest 
vaak het een en ander verschoven worden. 
Veel hu iskamers waren rnult ifunct io1wel. 
Er werd gegeten, ges lapen. gemus iceerd 

(.1 1 )  J:lisu/Jet/J Wnl.ffstrau t 57 tweehoog, ± 1 98S. ne v11 Lt .rnde senior in een 

keuken diè ovk niet zijn t ijd 1s meegcgull l1 : clonkerc klc1ffacw1ten en (vlnr) een 

,111wm, 1 1. iscl1e wusm,1 cl1 i11e. r<1 ,m1ve11 t ilawr. /Joilcr en /.:njjkzetapparau l .  

en 'ge leerd'. Ook werden 's wi rllt'rs bi_j cle 
kachel cle kleintjes gewassen. wncl lwt 
wasgoed op het k laprekjt• rond cle kachl'I 
gedroogd en in het laa t s te uorlogs j . iM 
werd in de kamt' r. op he t  nuoclkachel t _ ie . 
zel fs gekookt .  Ho(,' cent raa l de kache l  P i l  
schoorst eenmante l  in  hel gez ins lPven zqn  

A 111 -. 1  �' 1 d . 1 111 1 , ,  Il [1 1' l\ 'i !  l li i 1 1 1 \ '  I l  
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1(32) De zo1de111e 1"dieJJing va:n o,,e ,-i-00111 1 30, 

25 ju.11i 1 956. De ke ·u ke11 1 10-ek ,,a ri1 stu ,:ic11 il' e11e.c 1 1 t 

paa 1· S·\vi,e'rstr·a . .Een o tt li ta_felkl' eed 'is gec1 egrt1-

ileerd. to,;t g,ootsteeng1Jrclfj 1 1- tje eJ1  c) 1;1 c1 ·s secr·etc, 1 J r·e 

to·t .k'.eu'1lenkastje. Koke ri op c,e 1 1 zol. de t·ka rne r t r1e· t 

een kamp.ee1-p1i111us is ee t1 riskt1 ·11 te onde1,·J" !e t r 1 ing. 

geweest ,, b lij let vaa. l< u i t  ,de ovet·s toffe1·ing 

en �deco1�e"ri m1g van ,d-e s ,cho11w : een s p ieg-el , 

wo·rteldoe t<: , wand bo1-de11 of .inge lij s.te 

prenten t,egen dle sc:hoo1·s t -een en soms ,öolc 

ee,1 lop,er over -de s,cl1001·s tee·n 111ante l , 

maa.r steevas·t een pendu.tie , va.al< in con1b i

natie n1et s iervazen ,(43) . Voo 11..1i ts t r,evend" 

l1eid, t iet zic l1 . oo ]< v,0-0 1· de 00 1·.lo,g .c:1 l j, van 

de 111ate van decore t· i ng aiflezea1 : 11 ,oe l<al,e i· 

hoe moderne 1· ( 1 7) .. 

D1e naoo,rlogse· woning- en l<a111erno,od 

dw·o11g eveneens ·tot n1.t1 lt ifunct ionee l 

gebru i l< va11 lc Jeî ·ne· 1·11 imte s .  De oplo.s.s. i n

gen we i·,den bij voo,1·l<eu r 11i. ,et gezoci1 t  i n  

opl<l.apbedden e11 11,acl1 el ij l<.,e ch.a ·nge· m11e11-

te .n ,  1na.a 1· waren 1-adica le1· .  De ooi t  zo cen

trale tafe ]  werd tegen cle 1n11 u 1· g,escl1oven 

en we gingen  i n  ' l1oel<:en '  won.en . E ·e 11 go :r·

dij n of l<ilSt sche idde de l<eul<e 11 l1oe l<. va.n 

,de z i t hoel( ,  de ee tho,e lc van d.e s laap l1oe l< 

,of  de w· r · l< l1oe l< (37-4 � } .  Hc )ewe l 11 ,et · !1 c1e l<~ 

clen l<e11 ee 11 l ( 1 tr i s (: l1e r·e·a c.:t i e o p  1:L 1 � 1.1 1 t e

gel) 1· l< l e l<. . we1·cl �ie l  l l Ji t de · t and. �1 c1 1·d 

vo,01· de i 11 t , 1 · ie: u m·i n 1· i l' l. 1 t i 11g: z,e l t ·s l f Je 1 1 v.it' 

1 1 1ee1· r·1 1 i 111 t t ( J 'l t 1 1  zc..l b< : ', l· �1 i  l< l( i 1 1Jg  1 1 ·ege 1 1 . 

.. 
-
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(33) Hasrzbr·oe'ksti�aa t  24 t,.; 1eeJ1 oog, felJ 1 '1Jctti 1 9.2'2 .  De Jortg,e tl i.t is·i-r,ou\i\ in lla.a:,� zor1 -

d,agse 1; 1� 1·k sc:l ! if. t f 1 ie 1·· voo,r· de foto. ever� ,de a .. ardappe[er1 . Op de ,ac11 ter·gi"ond mev1·o tl' lt \ 1 

Spieke 1·,r 1a 1 1s ft·aa �e· kei1kc11 1i i tzet: ,ee i·z 1··ek met _g :1d,ecore,erdc· 11oon11adpoi'tten e11 de 

\\  l l  1 1dkoffie1l' io�el t .  
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Met de oude hokjesindelirrg varr alkoven, 
voor- en achterkamers werd korte metten 
gemaakt: scheidingsmuren srreuvelclen, 
sui tedeuren werden gesloopt en plafonds 
verlaagd (23). Ook grote woorrkamers kre
gen een zit hoek err een eethoek, aanslui
tend bij de keu kenhoek /29/. In dar func
tionele concept moesten de prorrkstuk
ken van weleer, zoals  dressoir. theekastje 
en rookstoel .  plaat smaken voor barrkstel 
en wandmeubel. Al die atgedankte old
fini sh  dressoirs, par riarch,I le  rooksroelen, 
maternale theekastjes err burgerlijke bol
pootstoelen werderr echter liefderijk op
genomen in de 'bruine' stuclerrtenkamers 
varr de jarerr zeventig. 

De revolutie in de keuken 
In  een prachtige historische reeks il lustre
ren de i ngezonden keukenfoto's als geen 
ander materiaal cle st il l e. naoorlogse revo
lut ie in het huishouden: de man op her 
keukentoneel .  Figureert hij aarrvan kelijk  
nog in  de  bijro l van atdroger. later glo
r ieert hij ook in de hoofdrol  a ls  hu ishou
der en kcukerrpr ins .  W0l 11101:'l en we 
bedenken cl; 1 1 ; 1 111at eur- loto·s vonral un il'
kl' s i t ua t i es vasl leggen en niet cle al le
daagsCc" s leur. 1 ),11 t•r geen reccnlfc' fn l l l ' s  
z i j  I l i llg't'Zl l! lc l�• n  Wèi èl rop l'l' il Vl'll l lW i n  de 

1 ) 1) ',.  J\ 11 1 ", l l ' l ° d , t ll l  1 , 1 1 1 11 . 1 1 1  I Y Y lJ 

C "' E "' "' 

� (35) De Ckrcqs1nrnt 67 drie-
c !; hoog. J 9 l 5. Mevrouw ZeemC1 11-
� PelsL'r l lc?t.Jt Ht'l clt! \V(.1terketel 

8 gt'v11/rl. 11war voor ze dk op 
hel vuur zrl. vr<'gt ze 111 et een 
clod;jl' zorgvuldig rle waw·
spc1 1 1 e11 l'JWII! 11.f: wanl rlie 
zm1rk11 ·g,•111r11t' ' kalkvkkken 
11clz 1a/r1 1 ,·11. 

(36) Amstel I ï9 twee/zoog, mei 
1 940. De ke11ke11 va n rlefnmilie 
Bn,mscri, oom en tantt' van de 
i11ze1ulster, l ree/l gordijnen en 
dk waren gezit'11 d<' toenmcz lig<' 
d11l>bdrol vrlrl kt·ukrn l'll boel
kamer zeer 1w11s<'i(ik. 

keuken staat, geeft veeleer aan dat dit rol
bevestigende onderwerp taboe geworden 
is. Her contrast met de oudste keukenfo
to' s is dan ook groot, want daar troont de 
(pas)gehuwde vrouw trots, maar moeder
ziel alleen in haar domein (32, 33, 35, 36, 

38). Dit genre wordt tot in de jaren zestig 
voortgezet. Wel worden de keukenfoto's 
een stuk gezelliger: kinderen mogen 
komen 'helpen' en bij de familie-afwas 
steken vader of broer ooi< een handje toe 
/34). De mannelijke hoofdrol wordt irr de 
j arerr tachtig vervuld door de (voormalige) 
student die zijn eigen potje heeft leren 
koken (30 A). Deze jonge generatie keu
kenprinsen kreeg in de jaren tachtig con
currerrtie van de Vllttende sellior die zich 
met nieuw arbeidselan op het huishou
den stortte: opa met schort voor in de 
keuken (31). 

De oudste keul<enfoto (35), uit 1915, toont 
de kersverse huisvrouw in haar llieuwe 
keuken, met op de achtergrond haar 
trots: d1ie witte emaillen emmers. met 
waarschijnlij k  opschriften als 'aardappe
len' en ·groente', keurig i n  het gelid op 
een plank die afgezet is met papierkant. 
Ook de keukerrwekker voor de vereiste 
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(38) De in1ichti11g van de keu

ken/wek, met geïmproviseerde 

wasemkap en spoelbak, doet 

heel eigentijds nonchalant aan . 

Toentertijd leek de moe/mie 

keuken juist meer op een steriel 

laboratorium. 

punctualiteit ontbreekt niet. Het wafelijzer 
(een erfstuk?) tegen de muur, daaronder 
het rekje met voorraadpotten en ernaast 
de emaillen bakjes met de reinigende drie
eenheid: zand, zeep en soda. Een kokos
vloermatje bij de gootsteen was ook toen 
al gebruikelijk. De later zo felbegeerde 
Thonet-stoel was in die tijd een ordinaire 
keukenstoel zonder enige al lure. Hetzelfde 
tafereel 25 jaar later (36): nu vult de vrouw 
een aluminium fluitketel onder de kraan. 
Voor ze de ketel op het tweepitsgasstel kan 
zetten, moet toch eerst de melkkoker of 
de braadpan eraf Samen met het petro
leumstel heeft ze drie pitten: voldoende 
voor het bereiden van de oer-Hollandse 
maaltijd van aardappelen, groente en 

(37) Plattegrond van de zold er 

van Amstel ·105, winter 1 950. 

Dat jacir waren leeswalmsis

tente in spe My11am van Hulst 

( 1 9/ en hoboist Ad Mllter (20) 

getrouwcl en hadden ze deze 

rnimte van 3,5x4 meta vero

verd. De zolder was verdeeld in 

een kcukenhoek, zithoek, slaap

lloek, werkhoek en eethoek. 

', ..., S-::;. t"" 1. 

'-' '----------------"=--- - - - -- - ------ -------

(39) De zithoek met  op de ud1-

tergrn11cl het gorclijn dm de 

keuken afscheidt. Li11ks vlin het 

gordijn de tocgw,gsdeur. Voor 

de wc moesten ze hij de flfJspiu1 

op een!ioog zijn. Bij de n1clio 

(lin ks) wad ·s avonds gdezen 

en gehanchwrkl. 
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vlees. Het houten lepelrekje, bekroond 
door de deegroller, was tot in cle jaren 
vijftig een verpl icht stuk keukeninventa
ris. Onder het 'gastafeltje ' ,  afgedekt met 
een stukje  zeildoek, ligt een stapel oude 
kranten voor huishoudelijk hergebru ik :  
om de asla van de kachel i n  te legen, de 
vuilnisbak mee te bekleden,  de stofzak 
van de stofzuiger in u i t  te kloppen of om 
wc-papier van te s nijden. Op de keuken
foto's - er had een apart artikel aan 
gewijd kunnen worden - zijn gelukkig 
ook zo goed als verdwenen praktijken 
vastgelegd: met de hand koffiezetten. 

( ) n \  A ln "'l l l· l ' C l ,\ 1\1 l d ll ll .1 1 1 l 'J 'J �J 

of zaterdags op het petroleumstel bouil
lon trekken van soepvlees en een merg
pijp voor het zondagse bordje vem1icelli
soep. 
De foto's van de geïmproviseerde keu
ken hoekjes op zolder /32, 37-41) en de 
rommelige en niet altijd even schone 
gemeenschappelijke keukens van stu
dentenflats in de jaren zeventig en tach
tig vertegenwoordigen de breuk met 
moeders witte. steriele laboratorium. 
Keukens worden net als woonkamers 
persoonlijker vormgegeven en opgesierd 
mer prikborden. reclameplaten, ouder-

b . . de scliui
/40) De slaaphoek IJ 

ne dakwand. Het opl1angen 

van een affiche en Italiaanse 

mandllesjes heette toen 'artis-
; •  · b ak 

tiek'. Ook de .fleurige sprei r 

met àe slaperige slaapkamer·-

traditie. 

. . d de J·aren zeven-
wees keukengerei en sm s 

I ·d nrelcJ·es en -pot
tig vooral met veel crui e 

is veranderd 
jes. want ook wat we eten . 

detoneert m 
(30 B). Moderne appararuur 

. Id an de Iceuken 
het nieuwe brume bee v 

en wordt achter eiken paneeltjes wegge-

fi toin-afeercl. Ool< 
moffeld en niet trots ge O "' 

hi cenu-ifuo-es, kof-
was- en afwasmac nes, 0 

k kenmachines en 
fiezetapparaten. eu ' 

. leven in de scha-
mao-netrons leiden een 

dm:. De koelkast is het enige apparaat 
. kele l'eulcenforo's 

dat promment op en � 

staat, veelal omdat het de vertrouwde 
. 

. · sstel creworclen 1s. 
basis van het v1erp1tsga "' 

14 "1 )  De werkhoek ,net O)J de 

,ichtergrond weer een gordi_j11 

als nf,cheic:fi 11g. /·kr J111 iselijke 

rlit'ctc1Jeltje mei tltee11111 rs 

/achw· ivlc1rers rug) verdwijnt 

,w clc jare11 viiftig ge/red 11i r 

zie/ IL  

5 1  



/42) Wilhelminastmat 220 huis, augustus 

1 959. De scheerdoos van kruidenier Does

burg stond volgens Doesburg junior altijd op 

de ombouw van het opklapbed en is de stille 

getuige van vaders scheerpraktijk in de 

kamer: met een bakje warm scheerwater 

onder handbereik op de gaskachel. 

(43) Jekerstrnat 45 tweehoog, 

1957. De schoorsteenmantel 

met gedrapeerde worteldoek is 

het vanzelfsprekende fotodecor 

voor moeder Arends-Dijkstra in 
feestj1;rk. In de jaren vijftig 

sierden worteldoeken in combi

natie met koperen salaman

ders, wajangpoppen of andere 

exotische voonverpen, 

de sclworsteenmantels van 

de bolpoot-inte,ieurs. 
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De zedige slaapkamer 

Van alle ingezonden foto's is maar een 
fractie gewijd aan de slaapkamer en dan 
zijn het veelal geen ouders laapkamers, 
maar baby-, jongens- of meisj eskamers . 
Ook de professionele i nterieurfotografie 
blijft wat slaapkamers betreft in gebreke, 
hoewel in het genre aan klachtfoto's 'de 
bedompte bedstede' een goede rweede is 
na 'keuken met poepdoos·. S laapkamer
foto's en dan vooral die van vooroorlogse 
echtelijke slaapkamers zijn schaars en dat 
had zo zij n redenen. Ouderlijke slaapka
mers waren voor kinderen verboden ter
rein en mochten alleen bij uitzondering 
betreden worden. want het seksuele leven 
van vader en moeder diende verborgen te 
blijven. Ook bij de serie interieurfoto's van 
jonggehuwden u i t  de jaren tien en rwint ig 
zijn  geen foto's van echtel ijke spondes. 
Een unieke laapkarnerfoto uit 1 94 1  
brengt dan ook niet het rweepersoons
lecl ikanl. maar de l innenkast in beeld (-14/. 

De l i nnenkast met uitzet was de trots van 
iedere rechtgeaarde hu isvrouw en verte
genwoorcligcle haar aandeel in hel huwe
l ijkse vermogen en cl iencle bovendien een 
huwel ijksleven lang a l s  brandkast en berg
plaats van geheimen. 
Dat de seksuele moraal  na cle oor log s t erk 
veranderd is. i s  ook op de l' èiw·s  Ie zien: 
een jong s te l  laat zich in l 950. wl' l iswaa r 

\ m � l l' J t l . 1 111 h 1 1 1 1 1 1. • n -. t l' h t 1 1 t t• f1 



lezend, op bed fotograferen (40). Als de 
woningnood voorbij is en het opklapbed 
in de woonkamer verruild kan worden 
voor een aparte echtelijke slaapkamer, 
clan mag ook de inrichting gezien wor
den. De t1·otse bezitter van een modern 
s laapkamerameublement met toilettafel 
portretteert zijn vrouw in een bevallige 
pose voor de spiegel (45). Die vrijere 
mor<1al gold tot de jaren zeventig al leen 
voor stellen. want a l leenstaanden moch
ten clan wel trots hun eigen domein op 

t J 11 , J\ 11 1 '- l l' l < i . 1 1 1 1  ) , 1 1 \ l l ,1 1 l 1 1.J 'J '-J 

foto vastleggen, maar hun bank- of divan
bed in hun zitslaapkamer moest wel over
duidelijk eenpersoons zijn, wilden ze hun 
reputatie niet te grabbel gooien (18). 

Vanuit strikte zedelijke opvattingen, waar
op ook woningbouwverenigingen hamer
den, dienden zeker oudere jongens en 
meisjes gescheiden slaapkamers te heb
ben. Ouders namen om die reden vaak 
hun toevlucht tot een opklapbed in de 
woonkamer om hun oudere kinderen 
aparte slaapplaatsen te gunnen (42). 

(44) Elisabeth Wolffstrnat 57 

twee/ioog, 1 941 .  Een unieke 

foto van een vooroorlogse 

echtelijke slaapkamer die de 

linnenkast als ondenverp heeft. 

De pasgehuwde mevrouw 

Dnibbel Iaat vol trots het bij

elkaar gespaarde linnengoed 

zien aan haar schoonzus. 

(45) Eras111usgraci1 t 37 een

hoog, ± 1955. Een slaapkamer

aml'llblement compleet met een 

toilet- of kaptafel, zoals deze 

van de familie Van Poecke, 

werd 1ia de oorlog een waar 

statussymbool. 
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(46) Mcidoornplcin 60, 1 957. 

De jaren vijftig meisjeskamer 

met fleurige sprei en zitje 

neemt al een voorzet op het 

la tere mul tijimctionele gebruik 

van kinderslaapkclmers. Dr 

d1ie zussen Hoogeveen deelden 

deze kar11er "en ook l1ier zijn de 

spreien en gordijnen ze!
[ 

gemclClkL". 
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(47) Jan van Galenstraat 291 driehoog, ± J 938. De in 1 936 

getrouwde ouders van de inzendster haddrn elkaar leren kennen 

bij de Arbeidersjeugd Crntmle en lieten hun meubilair nwken 

door een AJC-timmennan. Deze bedbank was in de oorlogsjarrn 

de successievelijkc slaapplaats van 49 joodse onderduikers. 

Een brief verhaalt zelfs van het verande

ren van de badkamer in een slaapkamer 

met twee opklapbedden. In de strijd om de 

enige s laapkamer verloren de jongens het 

altijd van de meisjes. Meisjes hadden nu 

eenmaal meer recht op privacy en com

fort. Jongens s liepen op zolders. in alkoven 

of, zoals iemand schreef: "Vrijdagavond 

sliep ik op een matras op de grond. want 

dan diende mijn alkoof als opslag voor cl� 
winkelvoorraad . "  De prototypische meis

jeskamer met het fe lbegeerde Tornado- of 

Pilast ro-boekenplankje en - als de ruimte 

het toeliet - een zi tje met rotanstoeltjes. 

heeft zich om die reden veel eerder gepro

fileerd clan de jongenskamer /46). 

Een aparte, fris geschilderde babykamer 

als welkomstgeschenk aan de bore l ing 

werd in de jaren vijftig een echte trend, 

maar cle praktijk verstoorde menige 

kraamvrouweni llusie. zoa ls blijkt uit de 

föro's van wiegjes in woonkamers of 

ouclerslaapkarners (4/i/ . Ooit hadden eli te

kinderen apart van hun s laapkamer een 

speelkamer. De tegenwoordige k inderka
mers zijn juist gecombineerde , l aap-speel

paraclijsjes geworden. vaal< vanui t  een 

ouderlijke reacl ie om paa l en perk Ie s t e l

len aan cle neiging van k inde ren  om cle 

woonkamer (en de resl van de won ing) 1 0 1 

1\ 1 1 1 -. l t• l d , 1 1 1 1  b 1 l1 1 l l ' l l "' l l ' h 1 1 1 l t· 1 1  



speeldomein te maken. In een stad als 

Amsterdam, waar kinderen nauwelijks 

meer op straat kunnen spelen, is een 

kamer om met vriendjes of vriendinne

tjes te spelen geen overbodige luxe. 

Ruimtegebrek wordt niet meer opge lost 

met een opklapbed, maar met een hoog

slaper waaronder een hut gemaakt kan 

worden (50/. De bonte k leuren waarin 

kinderkamers van nu geschilderd en 

gestoffeerd zijn .  doen vergeten dat slaap

kamers ooit saaie. kale en fletse kamers 

waren. De gebruikelijke wandversiering 
- een ongegeneerde melange van eigen 

teken- en plakwerk, zwemdiploma's ,  

medailles, u itgeknipte dierenplaatjes, 

pasfoto's, s tickers en plaatjes van favorie

te popidolen - typeert de hu idige kinder

kamers (4Y/ als tempeltjes van de inclivi-

dual isering. 

Drs . I . G .  Cieraad is cu ltureel antropologe. Ze 

doet onderzoek naar het stedelijk interieur in 

deze eeuw ter voorbereiding van een tentoon

stelling eind 2000 in de Beurs van Berlage 

u n ,  1\111 ... t t> 1 d , 1 1n 1 , 1 11 u .1 1ï I q c_, -J 
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(48) Du Coslllsl rac.Jt 1 1  ee11-

lloog, t'i1 1d 1 964. Tot 1 965 

wotmde11 dl' Vwz Oosl.erlwllls 

i1 1 btj zij11 ouders e11 iI1 de toch 

al krappe woon-sluapkamer 

kwmn ook nog /zet babywiegie 

stlla11. Een c1pane babykamer 

rnt er hier absoltrn1· niet i11. De 

wa1 1/zoop van toen kl inkl 1 10g 

door i 11: "Het is toch nog goed 

grkome1z. " 

/50) Goro11wlo> 1nwt 1 7  C, 

zomt'I" 1 998. De lloogslaper is 

11u ltL'l jrzvuricle ki11 t lerbl'd, r l i t' 

hdrlllvr sl,wppl11 1 1 1 s  uok 110g 

i:c11 speelplek l1iedt , 1 1 1 1 t'L'll 1 1 1 1 1  

o(Jwisjl' 1e  111akt'11. fr11 sprds

lzt'id tik ltL'I Jimcl iiJI IL'k, 

111,iur vL'l"/1 11/lt'IHk opk/11pllcd 

in veel gevalll' l l rni:; te. 

(49/ Gomnta/ostrnat 1 7  C, zo111er 1 998. 

De fleurige kimkrkamer van de 1 2-jmige 

dod'llü Woulèrs, rnet wanden beha11gen 

111et eigm plak- en tekenwerk, medailles en 

plcwtjes. doet vergeten clat slaapkamers 

ooit kale, fletse kamers waren. 
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