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"Die derderangs steden, waarin Le Corbusier, Francastel, Fourastie 
e.a. de mensen zouden willen laten !even, zijn precies de 'suburbs', 
( .•.• ) - ik krijg er kippevel van. Ruimte, licht, lucht, orde, al
lemaal best; maar wat noemen ze 'harmonie'? 
Heeft dan 'de mens' (welke mens?) soms geen behoefte aan verzet, 
aan het onvoorziene, geen behoefte om in hetgeen om hem heen ge
beurt te voelen dat de wereld niet een grate moestuin is? Valt er 
echt alleen maar te kiezen tussen krotwoningen en keurig verkavelde 
woongebieden?" 

Simone de Beauvoir 
'De druk der omstandigheden'. 

"Ik ben geboren op Achter de Vischmarkt, op de Kerktrappen heb ik 
gewoond en het laatst op Ganzenheuvel 47. Daar ben ik getrouwd. 
Die woning moest worden afgebroken en ik moest eruit. Dat is zo'n 
15 jaar geleden. U gelooft het misschien niet, maar ik ging naar 
de Floraweg en dat moest ook worden afgebroken. Toen naar de 
Driehuizerweg. De noodwoningen daar werden ook afgebroken. En nu 
kreeg ik op de Nieuwe Nonnendaalseweg een brief van de gemeente 
dat die woning ook weg moest! Nog nooit had ik een woning voor 
vast. Ik heb mijn woning aan de Nieuwe Nonnendaalseweg van mi]n 
huisbaas moeten kopen. Had ik dat niet gedaan, dan had een ander 
hem wel gekocht en zou ik eruit moeten. Nu moet die woning ook 
weg. Dan wil ik zeker terug naar de Benedenstad en dat kan, want 
ze gaan bouwen. Kijk, als u vraagt welke huur, dan zeg ik 150 -
160 gulden. Met mijn drie kinderen wil ik graag een onder-huis, 
want ik kan moeilijk trappen lopen. Ja, waar ik geboren en geto
gen ben, daar wil ik weer graag terug". 

Een ex-Benedenstadbewoonster 
'Benedenstad Nieuws' (4 Oktober 1975). 
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VOORWOORD 

Dit is het eindverslag van een afstudeeronderzoek over de periode 
december 1976 tot april 1978 bij de groep architektuurgeschiedenis, 
afdeling bouwkunde, THE. 
Het verslag is tot stand gekomen in permanente diskussie met de 
begeleiding en met studenten van binnen en buiten de afdeling (onder 
andere met sociologie-studenten uit Nijmegen). 
Bij de konkrete uitwerking van het onderzoek zijn diverse mensen 
ons behulpzaam geweest, waarvan in het bizonder de medewerkers 
van het Nijmeegse gemeentearchief genoemd moeten worden. 
Om de grote lijnen van de inhoud van de skriptie bij elkaar te brengen 
zijn samenvattingen gemaakt van de hoofdstukken II, III en IV (pp. 
251 t/m 263) en V (pp. 324 t/m 328). Deze kunnen eventueel ook los 
van de totale text gelezen worden. 
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( 1) Helga Fassbinder: 'Enkele oprnerkingen met 
be~rekking tot onderzoek van stedelrjke 9ro
blemen' in ZONE, t jjdschrift voor ruimtel~jke 
tteorie en ~olitiek, nr. 2, 1976; pag. 7. 

· Zowel de enorme uitbreidingswijken als de kaalslagsa
nering in de binnensteden in de zestiger jaren zun 
aan een enorme stroom van kritiek, van verschillende 
politieke richting en gehalte, blootgesteld. 
De kritiek vanuit architekten en stedebouwers was aan
vankelUke sterk emotioneel geladen. Wat betreft de 
uitbreidingswijken waren het vooral de grootschalig
heid en de monotonie die het moesten ontgelden; zU 
zouden de bron zUn van vervreemding, eenzaamheid, on
herbergzaamheid, kriminaliteit zelfs, zU zouden geen 
identiteit en herkenbaarheid hebben. Oe vernietiging 
van ·stedelijke strukturen als gevolg van kaalslagsane
ring werd aanvankeli.jk vooral gezien als "verarming 
van een sterk esteties beleefde levendige diversiteit, 
zowel in de bouwvormen, alsook in het veelzUdige ge
bruik en in de verscheidenheid van gebruikers, en een 
wirwar van kleine winkels, straathandelaren, fietsers 
en voetgangers, boemen, banken, oma's en kinderen, 
enz." ( 1) • 

Een gedeelte van deze kritici ontwikkelde hun kritiek 
tot een meer politiekgerichtte,waarbU zU niet meer ~o
zeer de estetiek betrof dan wel de materiele verslech
tering en de verarming van de leefsituatie van de be
woners van de betreffende gebieden. Sommigen van hen 
verbonden zich met de door de buurtkommittees gevoer
de strijd in de oude wijken, waar zij gekonfronteerd 
werden met de materiele problemen van de bewoners, zo
al s de verkrotting van hun woningen, dreigende huur
verhogingen, slechts speelvoorzieningen voor kinderen, 
enz. 
Van hieruit ontstond de behoefte aan meer inzicht in 
de acht e rgronden van de woningnood en van de manier 
wa a rop de stadsvernieuwing werd aangepakt. De geschie
denis van de volkshuisvesting en de rol van de over
heid daarin, evenals de stad, haar struktuur, funktio-
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( 2) ibid., pag. 6. 
( 3) Bedoeld worden publikaties zoals 

Jacques Nycolaas, 'Volkshuisvesting', een 
bijdrage tot de geschiedenis van woningbouw 
en woningbouwbeleid, 1974; 
Rein Geurtsen, '70 jaar woningwet, 70 jaar 
woningnood', Plan 9, 1972. 

( 4) B.v. J. Simonse,'Belemmerde kansen' (Socio
logie van de volksbuurt), Utrecht, 1974; 
J. de Beer, 'Isolement en solidariteit', 
Nijmegen, 1976; e.a •• 

( 5) Zie hiervoor ook hfdst. V van deze skriptie . 

( 6) Bedoeld worden daarmee vooral de oudere wij
ken in de stad waar de bevolking in hoofd
zaak bestaat uit mensen uit de laagste inko
mensgroepen. 

nele geleding en de veranderingen daarin, werden tot 
onderwerp van onderzoek en diskuss i e gemaakt. "Anders 
dan in burgerlijk onderzoek namen marxstiese weten~ 
schappers de ekonomiese processen, de ontwikkeling 
van de kapitalistiese produktie en haar ruimtelijke ge
leding tot uitgangspunt van analiese" c· 2). 

Vanuit deze hoek heeft zich de kennis met betrekking 
tot regionale en stedelUke ontwikkeling de laatste 
jaren het sterkst ontwikkeld; op dit gebied zijn de 
laatste tijd ook vrij veel publikaties verschenen. 
In de publikaties over de volkshuisvesting en haar 
geschiedenis wordt vooral ingegaan op de kwantitatieve 
tekorten aan voor arbeiders betaalbare woningen, en 
de oorzaken daarvan; het aspekt van de 'kwaliteit' van 
de, in het kader van de volkshuisvesting tot stand 
gekomen woningen, wordt veel minder diepgaand geana
liseerd ( 3). Dit ondanks het feit dat ook door be
woners de 'leefbaarheid' (kwaliteit, of gebruikswaar
de van de totale woonsituatie), met name van de grote 
uitbreidingswijken, is bekritiseerd. 

De problemen met de gebruikswaarde van deze wijken kwa
men het meest duidelijk aan het licht naar aanleiding 
van de konflikten rend de gedwongen verhuizing van 
bewoners van saneringswijken. Behalve de financiele 
problemen die dit voor hen met zich meebracht (hoge
re huur, maar ook meer reiskosten in verband met gro
tere afstanden tot het werk en het centrum van de stad, 
kosten van nieuwe meubilering, e.d.) doen zich ook 
problemen van meer sociale aard voor. 
Door sommige schnjvers ( 4) en vooral ook door be
woners ( 5) worden de verschillen tussen oude arbei
derswijken( 6) en nieuwe uitbreidingswijken in hoofd
zaak als volgt gekarakteriseerd: In de oudere wijken 
is meestal een vrU sterke sociale samenhang in de buurt, 
die het gevolg is van een vaak langere bewoningsduur, 
een grotere gemeenschappelijkheid in de ervaringen en 
de problemen van de bewoners (ender andere als gevolg 
van de in het algemeen vru lage inkomens ) , terwi~l ook 
de stedebouwkundige opzet, waarin met name de straat-

8. 



( 7) Ook is het niet zo dat deze problemen in 
oudere wrjken helemaal niet voor zouden ko
mcn; ook daar zrjn de voorzieningen lang 
niet alt~d toereikend, en ook daar hebben 
mensen b.v. te kampen met problemen van 
isole:nent. In de nieuwere wi,jken nemen de
ze problemen alleen ernstiger vormen aan. 

ruimtes zich meer lenen voor kollektievere vormen van 
gebruik, hierin een rol speelt. Door de bewoners wordt 
aan deze sociale samenhang veel belang gehecht; wanneer 
ze verhuizen naar nieuwe wUken wordt dit sociaal kli
maat vaak sterk gemist. In de nieuwere wijken komt men 
vaak in een sterker isolement te zitten, wat onder an
dere het gevolg is van het feit dat de gemeenschappe
lUkheid in ervaringen en pfoblemen vaak minder sterk 
is, de doorstroming in deze wijken, zeker in het begin, 
meestal sterk is zodat veel mensen er te kort wonen 
om kontakten op te kunnen bouwen, terwijl verder de 
hele opzet van de wUken (grote afstanden, geen buurt
winkels, en met name bU hoogbouw nauwelUks bruikbare 
kollektieve buitenruimtes) en het grotere tekort aan 
goede voorzieningen, hiertoe bUdragen. Het is niet 
zo dat deze problemen alleen voor arbeidersgezinnen 
gelden; wel nemen ze bU de lagere inkomensgroepen vaak 
extremere vormen aan dan bU de hogere, omdat de finan
ciele problemen hen nauwelUks een uitwijkmogelijkheid 
laten en daardoor het isolement nog versterken ( 7). 

Tot nu toe zijn deze problemen in Nederland, naar ons 
bekend is, door bouwkundigen (architekten, stedebou
wers, volkshuisvesters, stadsvernieuwers, ••• ) nog 
nauwelUks opgenomen als uitgangspunt van analieses. 
Wel zUn zU aanleiding geweest voor veel kritiek bU 
ontwerpers, naar aanleiding waarvan een, in brede 
kringen (zeker bU studenten) verbreide, ideologie van 
kleinschaligheid, herkenbaarheid, identiteit, aange
pastheid aan de bestaande bebouwde omgeving, laag
bouw, geslotenheid, herbergzaamheid, integratie (van 
zowel funkties, als van verschillende kategorieen 
bewoners), enz. ontwikkeld werd. Een, vanuit deze 
principes ontworpen omgeving zou meer 'humaan' zUn, 
hierin ~ouden mensen weer kontakt met elkaar hebben, 
kinderen weer spelen, hierin zou het weer gezellig 
zijn. 
Een gerornantiseerd beeld van de negentiende en begin 
twintigste eeuwse wUken wordt als inspiratiebron voor 
nieuwe architektuur gesteld. Zowel de binnenstedelijke 
wijken, waar men dicht op elkaar woonde, als de wUken 
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( 8) Uitspraak van staatssekretaris Schaefer in 
een VARA televisieprogramma over stadsver
nieuwing (1977). 

( 9) Uitspraak in hetzelfde programma. 

(10) Een duidelrjk voorbeeld hiervan is Almere, 
waar een soort klein-Amsterdam wordt ge
bouwd. 

(11) Deze uitspraak werd ender andere ook weer in 
het genoemde televisieprogramma gedaan. 

(1 2 ) Nog afgezien van de vraag waarop de hiermee 
gerntroduce e r d e tegenstelling tussen kwali
teit e n kwan titeit berus t; wat hier~e e in 
feite wordt gezegd is dat men de k waliteit 
van het kwantitatief tot stand gekomene niet 
kent, of da&r oppervlakkige of onduidelt ke 
opvattingen over heeft. 

waar iedereen een huisj e met een tuintj e, "eigenlijk 
een klein bungalowtje" ( 8) heeft, worden voorgesteld 
als wijken waar "al le problemeri worden opgelost" ( 9). 
Enerzijds wordt hiermee voorbU gegaan aan de evenzeer 
tegenstrijdige belangen van waaruit deze wijken ontston
den en de problemen die dat ook toen (bU hun ontstaan) 
met zich meebracht, en aan de problemen die er nu in 
deze wijken bestaan, anderzijds wordt er van uitgegaan 
dat bepaalde kwaliteiten die het leven in deze wijken 
heeft, door het realiseren van een bepaalde architek
tuur ook in nieuwe wijken zullen ontstaan, zonder dat 
men zich daarbU bewust is van de voorwaardes waaronder 
deze kwaliteiten ontstonden; alleen de vorm wordt over
genomen, en toegepast in een volkomen andere situatie 
( 10). 

Hoewel het begrip 'kwaliteit van de gebouwde omgeving' 
vaak wordt gebruikt, ontbreekt dus voor een groot deel 
een teoretiese of historiese fundering van dit begrip. 
"We hebben sinds de tweede wereldoorlog steeds voor 
kwantiteit gebouwd, en moeten nu maar eens kwaliteit 
gaan bouwen" is een veel gehoorde opmerking (11), die 
echter slechts een kreet blijft zolang er niet aan ge
werkt wordt daar inhoud aan te geven (12). 
Het begrip 'kwaliteit' zelf is ons inziens in zekere 
zin al misleidend om het hier bedoelde op een juiste 
~ijze te beschrijven. Het duidt op de gebouwde omgeving 
als objekt, en impliceert een bepaalde beoordeling 
daarvan, los van een maatschappelUke en historiese 
kontext. Wanneer men de ontwikkeling van de 'kwaliteit' 
van arbeiderswoningen vanaf eind vorige eeuw op een 
aantal kriteria nagaat, is het niet moeilUk te konklu
deren dat die kwaliteit in een aantal opzichten is ver
beterd (b.v. de grootte van de woning, e.d.), in ande
re opzichten niet is verbeterd of misschien zelf ach
teruitgegaan (b.v. in de techniese kwaliteit van de 
detaillering). Dit zegt echter nog niets wanneer 
daarbU niet duidelijk is waarom bepaalde verbeteringen 
zijn doorgevoerd en welke konflikten zich daarbU hebben 
voorgedaan. Marx zegt in 'Loonarbeid en kapitaal': 
"Of een huis nu groot of klein is, zolang de huizen 
die eromheen staan ook klein zijn, voldoet het aan alle 

10. 



(13) Karl Marx, 'Loonarbeid en kapitaal', 
Nederlandse vertaling, pp. 38-39. 

(14) Geert Bekaert, 'Volks huisvesting , wat is dat' 
lezing gehouden voor vertegenwoordi gers van 
Belgiese woningbouwverenig ingen, 1 9 77 (onge 
nummerd). 

(15) Karl Marx, 'Het kapitaal', deel I, ~e derland

se vertaling, pag. 2. 

maatschappelijke eisen die een huis stelt. Zadra ech
ter naast het huis een paleis verrijst, krimpt het 
kleine huis tot een hut ineen. Het kleine huis bewijst 
nu dat zijn bewoners geen of maar heel weinig eisen te 
stellen heeft; en het mag in de loop van de beschaving 
ook nog zozeer in de hoogte schieten, wanneer het na
burige paleis in dezelfde of nog grotere mate in de 
hoogte schiet, zal de bewoner van het in verhouding 
kleine huis zich tussen zijn vier muren . steeds onge
haaglijker, onbevredigder, bedrukter voelen" (13). 
Bekaert wil in deze redenering nog een stap verder 
maken: "In de absurde hypothese dat iedereen een ge
lijkwaardige woning zou toebedeeld krijgen, dat er hoe
genaamd geen verschil meer zou te merken zijn tussen 
de villa van de directeur en de villa van zijn onderge
schikten, noch tussen een villawijk voor directeuren 
en een viliawijk voor arbeiders, dat er zelfs geen on
derscheidelijke wijken meer zouden bestaan - het is en 
blUft een absurde hypothese - dan nog zou het woonpro
bleem niet opgelost zijn. De oplossing bestaat er niet 
in iedereen op gelijke wijze van de welvaart en de cul
tuur te laten delen, zolang die een door enkelen ge
plande welvaart en cultuur is. In deze situatie blijft 
de woning een gift, iets wat moet aanvaard warden. 
Ze betekent dus, hoe ze er ook uit ziet, een vorm van 
onderworpenheid, waarbij de 'ontvanger' op geen enkele 
wijze in staat is zich door een of andere vorm van te
genprestatie op hetzelfde niveau van de 'gever' te' 
plaatsen. Ook in de veronderstelling van gelijkwaar
dige produkten, blijft de afhankelijkheidsstructuur ge
handhaafd en daar komt het in wezen op aan" (14). 
Wanneer men 'kwaliteit' op deze wijze benadert, is het 
begrip 'gebruikswaarde' ons inziens meer van toeP.as
sing. Marx definieert dit begrip als "de materiele 
inhoud van de rijkdom'' (15). HU w~rkt verder niet uit 
hoe aan dit begrip in konkrete analieses inhoud kan 
warden gegeven. In samenhang met bovenstaande cita-
ten zijn we tot een interpretatie gekomen waarbij we het 
begrip 'gebruikswaarde' gebruiken waar wordt gedoeld 
op het verband tussen het objektief gegevene, en de 
konkrete manier waarop het gebruikt wordt, niet alleen 
door de individuele gebruiker maar ook totaal-maatschap
pelijk gezien,dus op de waarde ervan met be trekking tot 

11. 



(16) Onderzoek in Bremen, o.a. door H. Fassbinder, 
en volgens dezelfde metode in Utrecht, door 
Noud Derks e.a. (waarvan o.a. verslag is ge
daan in ZONE 7, 1977). 

(17) Onder andere in het verslag van het onderzoek 
in Utrecht. 

(18) In de beginfase van ons afstuderen hebben we 
geprobeerd door middel van een vergel~kend 
onderzoek van een oudere volkswj,J"k (Molemberg 
in Heerlen) en een nieuwere uitbreidingswjjk 
(Overvecht in Utrecht) de bepalende elementen 
van de gebruikswaarde van woonsituaties in 
deze w~ken, en de overeenkomsten en verschil
len daarin, naar boven te halen; het bleek 
echter niet mogelj;ik te zijn de problemen en 
konflikten die zich in deze w~ken voordeden 
op een juiste wijze te interpreteren en onder
ling te vergelrjken, zonder ze te kunnen 
plaatsen in hun historiese ontwikkeling. 

het hele maatschappelUk funktioneren van de bewoners. 
Het begrip 'kwaliteit' krijgt dan vooral de betekenis 
van een soort beoordeling binnen het kader van de ge
bruikswaarde. 
In recente ontwikkelingen in de teorie over stedelijke 
ontwikkeling wordt wel ingegaan op de gevolgen van 
stedelijke herstruktureringsprocessen voor verschillen
de woongebieden; daarin komt dus het tema 'gebruiks
waarde' wel zijdelings aan bod. Een samenhangend be
grip van alle aspekten die met gebruikswaaroe te maken 
hebben wordt van hieruit echter niet ontwikkeld. 
In enige onderzoeken die zijn gedaan naar het reproduk
tieni vo, toegespitst op de woonsituatie (16), worden 
stadsgedeeltes, waarvan ook de klassesamenstelling van 
de bevolking wordt onderzocht, op een aantal kriteria 
(de kwaliteit van de woning en de direkte omgeving, 
de liggings voor- en nadelen, voorzieningennivo, e.d.) 
onderzocht en met elkaar vergeleken. Zo ontstaat een 
een duidelijk beeld van het bestaan van de sociaal
ruimtelijke ongelijkheid op dit moment. 
Doordat de kri teria en daarmee de onderlinge vergelijking 
echter nog voor een groot deel kwantitatief blijven is 
dergelijk onderzoek alleen niet voldoende om de inhoud 
van de gebruikswaarde van de woonsituaties te beschrij
ven en te interpreteren, en om tot kriteria voor ver
betering te kunnen komen. · Hiervoor zijn meerdere invals
hoeken noodzakelijk, ender andere een verdieping van 
het histories inzicht, waarvan de onderzochte aktuali
teit een momentopname vormt. Het voor een groot deel 
ontbreken van zo'n histories inzicht om van daaruit 
kriteria te ontwikkelen wordt soms ook expliciet ge
noemd als belangrijke beperking ( 17). Ook wijzelf heb
ben ervaren met welke moeilijkheden je gekonfronteerd 
wordt als je een aktuele situatie als onderzoeksobjekt 
neemt, zonder haar historiese bepaaldheid te kennen 
(18). Het nagenoeg onontwikkeld zijn van dergelUk on
derzoek in Nederland heeft ender andere tot gevolg dat 
de diskussie over welke veranderingen moeten warden 
nagestreefd en wat daarin de rol van bouwkundigen kan 
zun, op sommige punten nog beperkt is gebleven (b.v. 
op het punt van de woonvorm). 
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Deze studie is een poging om het inzicht in de ge
bruikswaarde van de volkswoningbouw vanuit het histo
ries ingangsmoment te verdiepen. Uitgangspunt daarbU 
is dat de ontwikkelingen met betrekking tot de gebruiks
waarde van volkswoningbouw niet vanuit zichzelf kunnen 
worden begrepen, maar alleen in samenhang met het ge
heel van ekonomiese, politieke, en ideologiese ont
wikkelingen in de maatschappij, waarbU de ontwikkelin
gen in de produktiewijze als in laatste instantie ver
klarende faktor gelden. 
Het, in het voorafgaande impliciet al aangegeven doel 
is te analiseren welke elementen in de volkshuisves
ting gebruikswaarde bepalen en vanuit welke maatschap
pelijke krachten deze worden bepaald. Dat betekent dat 
we ook proberen na te gaan of in de geschieden1s van de 
volkshuisvesting strukturele veranderingen hebben 
plaatsgevonden in de bepaling van gebruikswaarde, wel
ke deelproblemen zijn opgelost en op welke wijze, en wat 
daarvan de konsekwenties zijn voor aktuele situatie. 
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. ( 1) Voor wat dit punt betreft hebben we ons in 
teoreties opzicht met name gebaseerd op arti
kelen van Geert Bekaert en op enig opmerkin
gen die Friedrich Engels hierover maakte in 
'Over het woningvraagstuk'; de voorstudies 
die we hebben gedaan over de ontwikkeling 
van de volkswoningbo-q,w in Berlijn (zie hi e r
voor 'Ontwikkelingen in de volkswoningbo uw, 
1800 - 1940 1 in diktaat nr. 7.900 (THE ), 
' Volk shui s vesting BerlUn') heb~en ons in s taat 
~e steld konkretere voorstellingen te ontwik-o 
k elen over hoe het empiries onderzoek kan 
warden opgezet. 

In dit hoofdstuk werken we het teoreties kader uit 
dat als basis voor ans onderzoek heeft gefunktioneerd. 
Dit kader is ontwikkeld vanuit de bestudering van 
literatuur over verschillende aspekten van het in de 
inleiding geschetste probleemveld. 
Zeals oak in de inleiding reeds werd vermeld is over 
sonunige aspekten van dit probleemveld wel, over andere 
nag nauwelijks literatuur verschenen. Vooral het 
onderzoek naar de herkomst (en de daarbij vertegen
woordigde belangen) van verschillende, in het kader 
van de volkshuisvesting ontwikkelde woonvormen, is 
in Nederland nag vrijwel onontwikkeld ( 1). Het 
kader is dus niet volledig, terwijl ook sonunige aspekten 
beter konden warden uitgewerkt dan andere. 
We hebben geprobeerd dit kader zover uit te bouwen 
dat het ans in staat kan stellen het empiries onder
zoek te struktureren en de verschillende gegevens die 
in het onderzoek naar voren komen te interpreteren. 
Deze 'teorie' vormt dus tegelijkertijd het hypothese
kader van ans onderzoek. 
Aan het einde van dit hoofdstuk gaan we oak verder 
in op de gehanteerde onderzoeksmetode, de opzet en 
de beperkingen van het onderzoek . 
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TEORETIES KADER EN ONDERZOEKSHYPOTHESES 

Het verschijnsel 'volkshuisvesting' 

De vraag wat volkshuisvesting eigenlijk is lijkt over
bodig omdat het gaat over een begrip dat ender 'vak
mensen' volkomen vanzelfsprekend is geworden. Wij 
zijn echter van mening dat enige nadere beschouwing 
van dit begrip hier beslist op haar plaats is, omdat 
ook volkshuisvesting niet een natuurwet, maar een 
maatschappelijke verhouding aanduidt. 
Geert Bekaert zegt hierover het volgende: "De term 
volkshuisvesting zegt al veel op zich: het gaat om 
het huisvesten van het volk. Deze eenvoudige omschrij
ving laat het begrip reeds veel van zijn onschuld ver
li.ezen. Huisvesten is een actief, overgankelijk werk
woord. Het heeft geen wederkerigheid in zlch. Men 
huisvest zichzelf niet. Huisvesten veronderstelt 
- en het gaat hierbij om meer dan een woordenspeling 
'huisvesters' -en 'gehuisvesten'; mensen die iets doen, 
actief zijn, en mensen die iets ondergaan en beide 
groepen zijn zij direct op elkaar betrokken, dat men 
moet stellen dat het actief-zijn van de ene bestaat 
in het doen-ondergaan van de andere. De ene beslist 
over de woning van de andere; waar ze komt, hoe ze 
eruit ziet, in welke buurt. De ene beschikt, om 
een of andere reden, over de macht om rechten te la
ten gelden op een van de meest essentiele levens
voorwaarden van de andere ( ••• ) 
Er is nog een tweede lid in de term volks-huisvesting. 
De categorie van de gehuisvesten wordt hier als 'volk' 
omschreven. Tussen de vele betekenissen die het woord 
volk heeft, gaat het in deze samenstelling duidelijk 
om een sociaal begrip en dan betekent het - ik citeer 
Van Dale - 'de grote massa van bewoners van een land 
in tegenstelling tot de personen van rang en hogere 
beschaving; de lagere standen van een natie'. Naar 
het wonen toe vertaald gaat het om die maatschappe-
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( 2) Geert Bek aert, 'Volkshuisvesting, wat is dat' 
lezing gehouden voor vertegenwoordigers van 
Belgiese woningbouwverenigingen, 1977. 

( 3) Bij de eenvoudige warenproduktie produceert 
de bezitter van de produktiemiddelen zelf 
zijn produkten; de arbeidskracht en de pro
duktiemiddelen zrjn eigendom van een en de
zelfde persoon. Deze persoon produceert goe
deren voor eigen gebruik en extra goederen die 
hij kan ruilen (op de markt) tegen andere goe
deren die hij nodig heeft. 

( 4) Jacques van de Ven, 'Huren of kopen, links 
noch rechts', in wonen-TA/BK 15-'76, pag. 5. 
Er is geen onderscheid gemaakt tussen de be
grippen 'bezit' en 'eigendom', hoewel zij ju
r idies gezien niet ~elemaal identiek zijn. 

( 5) Over de woonsituatie van horigen, lijfeigenen 
en landarbeiders hebben we geen informatie 
kunnen vinden. Het lijkt w aarschijnl~k dat 
landarbeiders vaak seizoenarbeiders waren, 
die van de ene oogst naar de andere trokken 
en steeds tijdeltjk onderdak vonden brj de beer 
waar ze werkten; ook valt uit romans (b.v. 
'Stiefmeeder Aarde' van Theun de Vries) op 
te maken dat er ook vast in dienst zijnde 
landarbeiders waren die inwoonden brj de boer. 
De herigen en lijfeigenen zullen veor wat be
treft hun onderdak afhankelijk zijn geweest van 
de voorzieningen die hun heer hierveor tref; 
voor zover hier dus sprake is van een verhou
ding huisvester/gehuisveste is die direkt ge
koppe ld aan de arbeidsverhouding en niet, ze
al s wrj die nu kennen, rela t ie f ver zelfstan
digd. 
Ook over de huisvestingssituatie van loonar
beiders in de st ad, die ·er vanaf het bestaan 

(zie volgende blz.) 

lUke groep die niet in staat is, niet in staat kan 
zUn, en ook niet in staat geacht wordt om over haar 
eigen manier var. wonen te beschi kken, haar eigen 
woonvorm te bepalen. Hij moet zich, om te kunnen wo
n en, tevreden stellen met de woning die hem door an
deren aangeboden wordt. 
MaatschappelUk bekeken gaat de volkshuisvesting er 
dus van uit dat er een mindere, volkse klasse en 
een hogere, betere, beschaafde klasse van burgers 
bestaat en dat er aan die verschillende klassen van 
mensen verschillende vormen van wonen beantwoorden" 
( 2). 
De scheiding tussen huisvesters en gehuisvesten is 
een wezenlUk kenmerk van de volkshuisvesting. Wan
neer we meer kennis en inzicht willen ontwikkelen ,
over de wijze waarop 'het volk' in het kader van de 
volkshuisvesting gehuisvest is, is het dus van belang 
de aard van deze scheiding nader te beschouwen. 

De materiele basis van de scheiding tussen 
huisvesters en gehuisvesten 

De scheiding tussen 'huisvesters' en 'gehuisvesten' 
is niet van morele aard, maar vindt haar oorsprong 
in de scheiding van produktiemiddelen en het produkt, 
van de producent, de arbeider. 
In Nederland heeft zich deze scheiding vooral in de 
hegentiende eeuw doo~gezet. Aanzetten hiertoe vinden 
al vanaf de twaalfde eeuw plaats. 
Voor de opkomst van de kapitalistiese produktiewijze, 
ten tUde van de eenvoudige warenproduktie ( 3) en 
van feodale produktieverhoudingen, waren de producen
ten in het algemeen eigenaars van hun produktiemidde
len: de 'zelfstandige' boer had zUn akkertje (hoezeer 
hU ook door zijn heer werd uitgebuit), en de ambachts
man zijn werktuigen. 
Bijna iedereen bezat zUn eigen woning of gedroeg zich 
in feite als eigenaar, al dan niet in ruil voor een 
kwasi-rente ( 4)( 5). Dit huis was tegelUkertijd de 
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van het handelskapitalisme en van de manufak
tuur zijn geweest, hebben we weinig informatie 
kunnen vinden. Bij ambachtslieden was het ge
bruikelijk dat gezellen bij de meester inwoonden; 
deze verhouding was meestal niet van levens
lange duur, omdat de gezellen in de meeste ge
vallen op een gegeven moment zelf meester wer
den. Zie hiervoor ook hfds t . II, 'De ontbin
ding van voor-kapitalistiese produktie- en 
woonverhoudingen'. 

( 6) Zie hiervoor oak Habermas, 'Strukturwandel 
der Offentlichkeit'. 

( 7) Zie hiervoor ook hfdst. III, 'Het gezin van 
produktie- tot reproduktieeenheid'. 

( 8) Het grondbezit was gedeeltelijk versnipperd, 
maar er bestonden ook feodale vormen van 
grootgrondbezit. 

( 9) Zie ook Paul Offermans, 'Toelichtende stel
lingen brj het ontstaan van steden in de 
:;iddeleeuwen', pag. l; typeskript. 

(10) Paul Offermans, Bernt Feis, 'Geschiedenis van 
het gewone volk', 1975; pag. 105. 

plaats waar de arbeid geheel (ambachtslieden) of voor 
een groot deel (boeren) werd verricht. 
De scheiding tussen werken en wonen, produceren en 
reproduceren, werktijd en 'vrije tijd', bestond nog niet, 
evenmin als een strikte scheiding - in tijd of in 
ruimte - tussen p~ive en openbaar ( 6). Het gezin 
was zowel produktie- als reproduktieeenheid, waarin 
geen streng geformaliseerde arbeidsdeling tussen man 
en vrouw bestond; het had ook een veel opener karak
ter dan het gezinsleven dat wij nu kennen (inwonende 
knechts en meiden hoorden er b.v. helemaal bij)( 7). 
Bij deze produktiewijze waren de grondbewerking en de 
produktiemiddelen versnipperd (8). Onder die voor
waarden ken de produktiewijze slechts tot een bepaalde 
grens ontwikkeld worden. Toen de landbouwmethoden 
zo ver ontwikkeld· waren dat zij alleen optimaal konden 
warden toegepast als meerdere akkers bij elkaar ge
voegd werden, waren voor de bewerking van dit samen
gevoegde grondgebied minder landbouwers nodig dan 
voor het totaal van de afzonderlijke gebieden. 
Degenen die 'overbodig' werden, en de kleine boeren 
die niet meer van hun akkertjs konden leven, trokken 
naar de stad om daar werk te zoeken als handelaar of 
tegen betaling van een loon om in hun levensonderhoud 
te voorzien ( 9). 
In de stad ontwikkelde zich de manufaktuur, ofwel 
doordat ambachtslieden met een verschillend ambacht 
in een werkplaats werden ondergebracht om een produkt 
te maken, ofwel doordat ambachtslieden met hetzelfde 
ambacht in een werkplaats werden ondergebracht om 
het produkt daar sneller te maken; De manufaktuur 
ontwikkelde zich verder door de verdere ontwikkeling 
van de arbeidsdeling (10). Veel uit de landbouw af
komstige arbeidskrachten vonden in de manuf aktuur 
hun emplooi. 

WU kunnen hier niet verder ingaan op de precieze 
dnjfveren en de verdere ontwikkeling van dit proces. 
Wat essentieel is aan deze ontwikkeling is dat zich 
hierin een nieuwe klasse ontwikkelt van 'vrUe' arbei
ders, in dubbele zin: vrij van het bezit van eigen 
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(11) Zie ook hfdst. III, 'Het gezin van produktie
tot re ~roduktieeenheid'. 

produktiemiddelen, en dus van de gebondenheid aan de 
grond, en vru om hun enige resterende bezit, hun ar
beidskracht, te verkopen: het proletariaat. 
Zowel de voorwaarde voor als het gevolg van deze ont
wikkeling is de koncentratie van de produktiemiddelen 
in de handen van de burgeru. De verkregen vrUheid 
is dus slechts een relatieve, gedeeltelUk schUnbare 
vrijheid. Hoewel het lUkt of de arbeiders zun arbeids
kracht uit vrUe wil verkoopt, heeft hU in feite geen 
keus. HU kan kiezen zUn arbeidskracht te verkopen, 
en de voorwaarden die de koper, de kapitalist, stelt, 
te aksepteren, of hU heeft geen inkomen en verhongert. 
HU kan zun ontslap nemen als het hem niet bevalt, 
maar dan moet hU _zUn arbeidskracht toch weer aan een 
andere kapitalist verkopen. HU is dus vrij geworden 
van de gebondenheid aan ~~n heer en afhankelUk gewor
den van de hele klasse van bezitters: de bourgeoisie. 

Deze scheiding van de produktiemiddelen van de produ
cent (de arbeider), leidde tot een tweede breuk. 
Omdat de produktiemiddelen voortaan eigendom zUn van 
de kapitalistenklasse zun ook de eindprodukten van 
hen. Met andere woorden direkte toeeigening van de 
produkten door de producenten wordt onmogelUk en moet 
indirekt geschieden, uit het loon via de markt. 
De scheiding tussen produktiemiddelen en produkten 
enerzUds, en producenten anderzUds, heeft dus ook 
een scheiding tussen produktie en reproduktie tot ge
volg; deze scheiding is de basis, het feitelUke uit
gangspunt van de kapitalistiese produktiewijze. 
De konkrete verschUningsvorm daarvan voor de arbeider 
is de scheiding tussen arbeidstUd en 'vrUe tUd', die 
haar ruimtelijke uitdrukking vindt in de scheiding 
van de arbeidsplaats, de fabriek (men 'woont' daar 
immers niet in) en de woonplaats (waar men immers 
niet heet te werken (11) ). De woning is een onder
deel van de reproduktie geworden die, zoals alle be
staansmiddelen, alleen kan worden verkregen tegen 
betaling van een gPdeelte van het loon. 
Dit is de grondslag van de scheiding tussen huisves
ter~ en gehuisvesten. 
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(12) Jacoues van de Ven, 'Huren of kopen, links 
noch rechts', pag. 5. 

(13) Karl Marx, 'Het kapitaal', deel I; pag . 2. 

De woning als waar en de noodzaak tot staatsinterventie 
in de volkshuisvesting 

In deze ontwikkeling yan eenvoudige naar kapitalistie
se warenproduktie verandert ook het karakter van de 
produktiemiddelen; in plaats van middelen ter voor
ziening in eigen levensonderhoud worden ze tot kapi
taal, dat wil zeggen tot middelen om vreemde arbeid 
uit te buiten (12). De produktie is dan niet meer 
primair gericht op het produceren van gebruikswaarden, 
dat wil zeggen op de bevrediging van behoeften, maar 
op het maximaliseren van de meerwaarde, op de akkumu
latie van kapitaal. Dat wil zeggen dat het realise
ren van de ruilwaarde doel van de produktie wordt, 
en niet meer het produceren van gebruikswaarden. 
Dat betekent dat alleen die W'aren worden geproduceerd 
waarvoor op de markt een koopkrachtige vraag kan wor
den gevonden. De gebruikswaarden, die de materiele 
inhoud van de njkdom vormen, zUn dan tegelUkertUd 
de stoffelUke dragers van de ruilwaarde (13). Dat 
wil zeggen dat zU dus niet meer het doel van de pro
duktie zun, maar in laatste instantie alleen een 
noodzakelUke eigenschap vormen die de waren moeten 
hebben, willen zij ruilwaarde hebben. Waar dit tot 
maatschappelUk niet te aksepteren konflikten leidt, 
dat wil zeggen wanneer bepaalde gebruikswaarden die 
noodzakelijk zijn voor de voortgang van het maatschap
pelijk systeem, niet of niet in voldoende omvang 
worden geproduceerd, moet de staat intervenieren. 

Deze veranderde aard van de produktie geldt ook voor 
de produktie van woningen. De woning verschijnt in 
de warenproducerende maatschappij net als alle andere 
waren (brood, appelen, transistorradio's, enz.J op 
de markt waar door middel van koop en verkoop de 
ruil van waren plaatsvindt. Wanneer de woningen en
der kapitalistiese verhoudingen geproduceerd worden, 
vertegenwoordigen zij een relatief hoge kapitaalwaarde. 
"Deze hoge kapitaalwaarde wordt op de markt gekonfron
teerd met de koopkrachtige vraag. Nu is huisvesting 
voor de massa van de vragers een onmisbare waar voor 
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(14) Jacques van de Ven, pp. 5-6. 

(15) Tineke v/d Pol, Henk Ribbink, 'Ontwikkelin
gen in de volkswoningbouw, 1800 - 1940•, 
in diktaat nr. 7.900 . (THE), 'Volkshuisves
ting Berlijn', pag. 2.1; 
Zie ook Horant Fassbinder, 'Berliner Arbei
terviertel' (uitg. VSA), 1976; inleiding. 
Afgezien van de grondrente wordt de prijs van 
de gehuurde woonruirnte in laatste instantie 
bepaald door het door de bewoner gekonsumeer
de waarde-ekwivalent van de huurwoning. Huur
woni~gen warden dan ook, evenals andere waren, 
alleen geproduceerd wanneer daar in de vorrn 
van een geldeljjk bedrag van de huurder een ge
l~kel~k waarde-ekwivalent tegenover staat, 
dat de ruil van waren tegen hun waarde ga
randeert. 

(16) Jac oues van de Ven, pag. 5. 
(17) Zie ook hfdst. III, 'Strukturele verandering

en in de rol van de staat'. 

de reproduktie van hun arbeidskracht, terwUl hun 
koopkrachtige vraag tekort schiet om de in de woning 
opgesloten kapitaalwaarde in een klap te realiseren 
(kopen). Deze diskrepahtie tussen hoge kapitaalwaarde" 
en koopkrachtige vraag dwingt dus tot een andere 
wijze van realiseren van de opgesloten kapitaalwaarde. 
Wordt nu de koop van de woning uitgespreid over de 
gehele techniese levensduur dan noemen we deze vorm 
van realisatie van de waar woning: huren" (14). 
Dit'kopen in termUnen' verandert niets aan de aard 
van de woninghuur als zUnde een akte van warenruil 
(15). 
Onder deze verhoudingen wordt de huisvesting van het 
volk een marktprobleem. De konfrontatie tussen d~ 
hoge kapitaalwaarde van de woning en de lage koop
krachtige vraag van de loonarbeiders blUft ondanks 
de mogelUkheid een woning te huren in plaats van te 
kopen ("paralel aan de veralgemenisering van de loon
arbeidsverhouding wordt de huurverhouding algemeen 11 ) 

(16), bestaan. De marktwetten zorgen er steeds voor 
dat de kapitaalinvesteringen slechts daar plaats vin
den waar de hoogste rendementen te verkrUgen zUn, 
wat voor de woningproduktie meestal de duurdere wo
ningen zUn. Daardoor ontstaat een schaarste aan voor 
arbeiders betaalbare woningen. De konfrontatie tus
sen hoge kapitaalwaarde en lage koopkrachtige vraag 
- die voorvloeit uit de interesse van de bouwonderne
mers in hoge koop-/huurprUzen in tegenstelling tot de 
interesse van het industrieel kapitaal in het algemeen, 
dat lage lonen nastreeft - dwingt de staat te interve
nieren in de totstandkoming van de woonvoorziening 
voor de arbeidende bevolking (17). Omdat de staat 
echter de belangen van beide kapitaalsfrakties moet 
verdedigen is zij niet in staat deze tegenstelling te 
overbruggen. Zij is steeds gedwongen een tussenweg te 
zoeken tussen beider belangen; dat wil zeggen dat zij 
enerzijds moet zorgen dat de schaarste niet zo groot 
wordt dat het, voor de verschillende lagen van de ar
beidersklasse minimaal noodzakelijke reproduktienivo 
in gevaar wordt gebracht en dat de huur van de wonin
gen niet zo hoog oploopt dat loonsverhogingen noodza-
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(18) Kort gezegd houdt dit het volgende in: 
Een groep mensen bezit de produktiemiddelen; 
de kapitalist zet zrjn geld om in produktie
middelen (o,a. machines, grondstoffen, half~ 
fabrikaten, e.d.) en in de waar arbeidskracht. 
In de produktie voegt de arbeidskracht waarde 
toe aan de waren, waarvan de kapitalist vol
gens de kapitalistiese toeeigeningswet de ei
genaar is en die hrj op de markt verkoopt. 
De geproduceerde meerwaarde kan, naast het 
oorspronkelrjke kapitaal, voor een deel weer 
gein;esteerd warden, zodat de schaal van de 
produktie uitgebreid wordt (dit proces wordt 
ook 'akkumulatie' genoemd), waarvoor ook een 
grotere hoeveelheid produktiemiddelen en ar
beidskracht nodig zrjn (wat dus a.a. het aan
groeien van het proletariaat betekent). 
Voor een meer uitgebreide beschrrjving zie 
Karl Marx, 'Bet kapitaal', deel 1, hfdst. 22. 

(19) Jacques van de Ven, pag. 5. 
(20) Steeds meer boeren en kleine zelfstandigen 

warden b~ haar ingelrjfd. 

(21) Onder de techniese samenstelling van het kapi
taal wordt verstaan de verhouding tussen 
konstant (machines, e.d.) en variabel (arbeids
kracht) kapitaal. 

kelijk zijn, terwijl anderzijds het bouwkapitaal de g~mid
deld noodzakelijke winstpercentages moet kunnen bluven 
realiseren, dat wil zeggen dat de ~oningmarkt niet 
verzadigd mag warden en de huren niet gedwongen op 
een voor het bouwkapitaal te laag peil mogen worden 
gehouden. Daardoor blijft een schaarste aan voor ar
beiders betaalbare woninqen bestaan. 

De samenstelling van de arbeidersklasse en de bepalinq 
Ivan het reproduktie- en woonnivo 

1In het proces van kapitalistiese warenprodu~tie op 
'. grotere schaal (18) leidt de meerwaardevor~ing. tot 
'kapitaalskoncentratie in handen van de kapitalisten
iklasse (19). Door de onderlinge konkurrentie tussen 
ide kapitalisten treedt een centraliserende werking 
11op: in dit proces worden kleine bedrijven ingelijfd 
bij grotere, waardoor steeds minder en grotere kapi-
ltalisten ontstaan. Met de akku~ulatie van .. het ka
ipitaal en de toenemende produktieomvang stugt aan
:vankelijk ook de vraag naar arbeidskrachten, waardoor 
'het proletariaat aangroeit (20). 
De onderlinge konkurrentie van de kapitalisten heeft, 
versterkt door de akkumulatie en centralisatie van 
kapitaal, echter ook een steeds snellere verandering 
van de techniese samenstelling van het kapitaal (21) 
:tot gevolg. Dat betekent dat er per hoeveelheid 
lproduktiemiddelen steeds minder arbeidskrachten nodig 
zijn (de produkti vi tei t van de arbeid stijgt), terwijl 
de vraag naar arbeidskrachten ook absoluut kan afne
men. 
Zo heeft de akkumulatie van kapitaal enerzijds een 
groei van de arbeidersklasse tot gevolg (steeds meer 
boeren en kleine zelfstandigen warden ingelijfd bij de 
arbeidersklasse), anderzijds brengt zij een voor het 
kapitaal relatief overbodige bevolking voo:~· 
Deze 'relatieve overbevolking' of 'industrieel re
serveleger' is volgens Marx niet alleeneen gevolg, 
maar tevens een bestaansvoorwaarde voor de kapitalis
tiese produktiewijze. Zi~ is de konkurrent van de ar
beidende bevolking, en "door het bestaan hiervan kan 
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(22) Wim Boerboom, 'Akkumulatie- en cirkulatie-the
theorie', kollege voor het Studium Generale 
van de THE; pag. 12. 
De konkurrentie tussen de arbeiders onderling, 
die zo in stand kan warden gehouden, "is ech
ter voor de arbeiders de ergste kant van de 
huidige verhoudingen en in handen van de bour
geoisie het scherpste wapen tegen het proleta
riaat", Friedrich Engels, 'De toestand van de 
arbeidersklasse in Engeland', pp. 120-121. 

(23) Wim Boerboom, pag. 12. 

(2 4 ) ibid., pag. 13. 

!het kapitaal de ingeschakelde arbeid in teugels hou
iden" ( 2 2). Tot di t industrieel reserveleger behoort 
'j' iedere arbeider gedurende de tUd dat hU (of zU) half 
,of helemaal niet tewerkgesteld is. Marx onderscheidt 
lin de samenstelling van het reserveleger drie vormen 
j(23): de bewegende, de latente, en de stilstaande 
1vorm. Tot de bewegende vorm behoren de arbeiders 
die nu eens aangetrokken warden door de industrie, dan 
weer afgestoten, de arbeiders die wat ouder zun ge
worden maar in hun jeugd volledig ingeschakeld zun 

:geweest, en de arbeiders wier kapaciteit door de 
itechniese ontwikkeling verouderd is. Het latente 
ideel bestaat uit dat deel van de landbouwbevolking 
idat steeds op het punt staat over te stappen naar het 
~ industriele arbeidersdom (de 'verborgen werkeloosheid' 
iin de landbouw) en dat doet zo gauw de omstandigheden 
)daarvoor gunstig zijn. De stilstaande vorm tenslotte 
ibestaat uit het deel van de arbeidersklasse dat wel 
werk heeft maar in het algemeen in een onregelmatige 
betrekking, en de onderste laag van de arbeidersklasse, 
waartoe behalve het zogenaamde 'lompenproletariaat' 
(waartoe misdadigers, vagebonden, prostituees, e.d. 
worden gerekend) de paupers (met name 
degenen die wel in staat zUn te werken maar nooit werk 

lkrijgen, veel~l doordat zij zich, als gevolg ~an ~pv~e
,ding e.d., niet kunnen aanpassen aan de kapitalistiese 
'samenleving) en de arbeidsongeschikten worden gerekend. 
"Zij zijn ui tgestoten ui t de burgerlijke maatschappij, 
maar ook gedeklasseerd binnen de arbeidersklasse" (24). 
Aan de levensomstandigheden van het industrieel reser
veleger worden maatschappelijk gezien lagere eisen ge
steld dan aan die van de werkzame delen van de arbei
derskl as se; hun inkomsten (aanvankelUk van de filan
tropie, na het ontstaan van sociale wetgeving van de 
overheid ) zUn lager, hun woomomstandigheden meestal 
slechter. 

De levensloop van het kapitalisme is een opeenvolging 
van middelmatige bedrijvigheid, produktie onder hoog
spanning, krisis en stagnatie. In dit fluktueren 
van de produktieomvang zien we een proces van aan-

23. 



(25) Hieronder wordt zowel de dagelijkse als 
de generatiegewijze reproduktie van de 
arbeidskracht verstaan, d.w.z. dat hier
onder ook de opvoeding van kinderen valt. 

(26) Wim Boerboom, pag. 14. 
De schrijver noemt de volgende f aktoren 
waardoor het bestaansminimum worden be
paald: de arbeid moet zichzelf kunnen re
produceren op het nivo dat beantwoordt aan 
de techniese komplexiteit van het produk
tieproces (hiermee zijn het gebruik maken van 
onderw~s, kommunikatiemiddelen, e.d. verbon
den); de wijze waarop geproduceerd wordt roept 
noodzakelijke levensbehoeften op (b.v. een au
to, wanneer woon- en werkomgeving ver van el
kaar verwjjderd zijn, vakanties, wanneer het 
voortdurend leven in het stedel~jk klimaat de 
gezondheid te veel schaadt, e.d.); wanneer 
nieuwe waren geproduceerd worden kunnen zij 
tot het bestaansminimum gaan horen (b.v. 
televisie, telefoon, e.d.) wil de arbeider 
maatschappeljjk gezien niet achterlljk worden. 

trekking en af stoting van arbeidskrachten door het 
:kapitaal: groeit de produktieomvang en de daarvoor 
!l benodigde hoeveelheid arbeidskrachten, dan wordt in 
,deze behoefte aan arbeidskrachten voorzien vanuit 
!het industrieel reserveleger, neemt de omvang van de 

l
produktie of het aantal van de daarvoor benodigde ar
beidskrachten af, dan wordt weer een groeiende rela
itieve overbevolking gevormd. Zo is de relatieve over-
1bevolking dus niet enkel een gevolg, maar tevens een 

l l~vensvoorwaarde voor de kapitalistiese produktie
IWl.JZe. 

joe bepaling van de lonen _geschiedt volgens de wetten 
Ivan de vrije markt, van vraag en aanbod. De verhou-
1ding tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten 
!wordt bepaald door de wisselende behoefte van het 
!kapitaal aan arbeidskrachten. Wanneer er een groot 
lindustrieel reserveleger is gevormd, dus wanneer het 
·aanbod aan arbeidskrachten veel groter is dan de vraag, 
:zUn de lonen minimaal. 
tDe hoogte van dit minimum wordt bepaald door de 
kosten van de minimaal noodzakelijke middelen voor 
de reproduktie van de arbeidskracht (25)• Dit is 
afhankelijk van het soort werk dat men doet (sommig 
werk vereist een regelmatig leven en een zekere be
kwaamheid, daarom verdienen b.v. industriearbeiders 
meer dan landarbeiders en dagloners, en geschoolde 
arbeiders meer dan ongeschoolde, enz.). Tevens is 
het afhankelUk van de specifieke historiese en kul
turele omstandigheden in een land. Het beantwoordt 
niet slechts aan de noodzakelijke middelen voor de 
natuurlijke, biologiese reproduktie van de arbeids
kracht (kleding, voeding, huisvesting, e.d.), maar 
aan de noodzakelijke middelen voor de maatschappelijke 
reproduktie. ''Met andere woorden, het zgn. bestaans
minimum bestaat altijd, niet enkel in de vorige eeuw 
ender de west-europese arbeiders. Het is een histo
risch, kultureel bepaalde kategorie. Er is dus een 
verschil tussen het bestaansminimum in Nieuw Guinea 
en in New York" (26 ) . Tot dit bestaansminimum behoort 
dus ook het noodzakelljk te vclgen onderwijs orr: aan het 
arbeidspro=es deel te kunnen nemen, de noodzakelijke 
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(27) ibid., pag. 14. 

(28) ibid., pag. 14. 

rekreatie, wanneer de woon- en werkomgeving ver van 
elkaar verwijderd zijn kan de auto tot het bestaanmini
mum gaan behoren, terwijl ook televisie, telefoon, 
e.d. tot het bestaansminimum van de arbeiders kan 
gaan behoren, wil hij niet maatschappelijk achterlijk 
word en ( 2 7) • 
De aanwezigheid van het industrieel reserveleger 
heeft een neerdrukkende werking op de minimum-lonen, 
dwingt de werkende arbeiders tot overmatige arbeid 
en tot verscherpte onderwerping aan de eisen van het 

!kapitaal (er kan altijd gedreigd worden met ontslag). 
'Het minimum loonnivo is echter tevens afhankelijk van 
'de kracht van de arbeidersbeweging, voor wie het een 
strijdpunt blijft het bestaansminimum op het histories 

jen kul tuurgebonden peil te houden. Immers "het ka-
1pitaal laat riiets na om in de loonstrijd dit bestaans
: minimum aan te tasten" (28). 
Onderdeel van het bestaansminimum vormt de huisvesting. 
De eisen die hieraan worden gesteld veranderen mee met 
de verandering van de inhoud van het bestaansminimum. 
Zeals de aanwezigheid van het industrieel reserveleger 
een neerdrukkende werking heeft op de minimum lonen 
heeft zij dat ook op de minimum eisen die aan de woon
omstandigheden worden gesteld en wel enerzijds middels 
haar invloed op de lonen (lage lonen betekenen dat het 
bedrag dat aan huur kan worden uitgegeven laag blijft), 
anderzijds ook direkt: doordat haar levensomstandigheden 
en daarmee ook meestal haar woonomstandigheden relatief 
slecht zijn houdt zij ook de eisen die de andere lagen 
van de arbeidersklasse aan de woonomstandigheden stel
len in toom. 
Evenals het nivo van het bestaansminimum blijft het be
houden van het histories en kultuurgebonden minimum 
woonnivo een onderwerp van strijd. 
Het maximum loonnivo wordt uiteindelijk bepaald door 
de onderlinge konkurrentie van de kapitalisten: wan
neer er meer behoefte is aan arbeidskrachten dan er 
aanwezig zijn zullen de arbeiders d~~r hun arbeids
kracht verkopen waar er het meest voor betaald wordt, 
dat wil zeggen waar d~ lonen het hoogst zijn; tevens 
is de arbeidersbeweging onder dergelijke omstandighe-
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(29) Dit was mogel~K doordat de uitbreidingen van 
de stad nog zeer begrenad waren (alle afstan
den waren te voet af te leggen), de merkanti
listiese woningbouwpolitiek ertoe brjdroeg het 
woningaanbod hoog en (daardoor) de huren laag 
te houden, de woongebieden met goede liggings
kwaliteiten nog niet schaars waren en de nood
zaak tot zeer intensieve bebouwing nog niet 
aanwezig was. 
uit: 'Ontwikkelingen in de volkswoningbouw, 
1800 - 1940 1 (Berlrjn). 
Hierbrj moet worden opgemerkt dat de agrariese 
produktie voor de opkomst van de industrie de 
belangr~ikste bron van meerwaardevorming was, 
en de stad voornamelrjk de plaats waar deze 
meerwaarde gekonsumeerd werd; pas na de indus
trialisatie wordt de industri~le produktie de 
primaire bron van meerwaardevorming, die in 
de steden plaatsvindt en gepaard gaat met een 
koncentratie van arbeidskrachten (en diensten) 
in de steden, zodat ook toen pas een druk op 
de stedeltke grond ontstond. 

• den gemakkelijker in staat loonsverhogingen af te dwin-
gen. Dit maximum zal echter nooit zo ver stijgen dat 
de winsten beneden het gemiddeld noodzakelijke dalen. 
He maximum loonnivo beinvloedt, middels het bedrag 
dat aan huur kan warden uitgegeven, ook het woonnivo. 

De invloed van de qrondrente op de verdeling van de 
woonruimte Jin de stedelijke struktuur, de hoeveelheid 
woonruimte per bewoner en de struktuur van de woon
g ebouwen in de woongebieden 

In tegenstelling tot de meeste konsumptiemiddelen is 
de woning aan plaats gebonden. Voor het gebruik van 
de grond moet de gebruiker een zekere vergoeding 
aan de grondeigenaar betalen (bU de huurwoning is 
deze rente in de huur verdiskonteerd). De 'winst
uit-grond' noemen we grondrente (die in gekapitali
seerde vorm als grondprUs verschijnt). 

Het ontstaan van de grondrente ligt in de tUd van de 
opkomst van de kapitalistiese produktiewijze. In de 
voor-kapitalistiese fase was van een stringente schei
ding tussen stad en platteland nauwelUks sprake; de 
stedelijke grondrente steeg nauwelijks boven de agra
riese grondrente uit (29). 

De intrede van de kapitalistiese produktiewUze gaat 
gepaard met de koncentratie en centralisatie van de 
produktiemiddelen en van het proletariaat in de ste
den. Door de explosieve bevolkingstoename in de ste
den ontstaat een tekort aan woningen; dit tekort wordt 
versterkt door de stedelUke herstrukturering ten be
hoeve van de industriele ontwikkeling. 
De voor de produktie, cirkulatie en reproduktie nood
zakelijke gronden in de stad worden snel schaars. 
Steeds uitgebreider gronden aan de rand van de stad 
moeten bebouwd worden en in verhouding tot de grote 
gestadig groeiende vraag stijgt de schaarste aan grond
gebieden met betere ligging nog sneller. Voor d~ze 
gebieden zUn dan groeie~de grondrentes te krijgen. 
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Dat betekent dat een verdeling van de stedelUke ruim
te en van de woongebieden daarin plaatsvindt al naar 
gelang de prUs die men voor de grond ka~ betalen, dat 
wil zeggen al naar gelang het inkomen. 
Via het grondrentemechanisme ontstaat een herverdeling 
van de stedelUke struktuur naar produktie, reproduktie 
en cirkulatie. Voor de woonruimteverdeling betekent 
dit een ruimtelUke verdeling van de klassen en klas
selagen over de stad . al naar gelang de liggingsvoor
en nadelen van de verschillende stedelUke gebieden 
en een verdeling van de hoeveelheid grondoppervlak 
per bewoner al naar gelang zUn positie in het repro
duktieproces. Deze hoeveelheid grondoppervlak bepaalt 
de intensiteit van bebouwing, waarvan de struktuur 
van de gebouwen (hoogbouw of laagbouw, vrUstaande 
woningen of in rUen, enz.) mede afhankelUk is. 
De verschillende woongebieden in de stad worden zel
den door een wat betreft klassesamenstelling homogene 
bevolkingsgroep bewoond omdat er binnen een gebied 
altUd nog meer en minder gunstige liggingen zUn. 
De stedelUke herstrukturering en de bevolkingstoena
me ten tUde van de industriele revolutie vormen de 
oorsprong van de strukturele schaarste, niet alleen 
aan woningen maar ook aan grond. Steeds weer zUn ge
bieden rond het centrum aantrekkelUk voor kapitaal
krachtiger funkties; de rente van de prUs van de grond 
stUgt, de woonfunktie van lagere (soms ook van middel
bare) inkomens is niet meer in overeenstemming met de 
waarde van de grond en wordt verdreven naar de rand 
van de stad. 

Dit proces leidt vaak tot konflikten omdat deze ver
dringing voor de betreffende bevolking vaak een ach
terui tg ang van hun woonomstandigheden betekent. 
Voor een gedeelte van hen betekent het meestal dat 
ze verhuizen naar een duurdere woning verder van het 
centrum en de voor z ieningen verwijderd; voor anderen, 
die zo'n duurdere woning niet kunnen bekostigen, be
tekent het dat ze weer een andere oude woning moeten 
zoeken (en vaak in een woning terecht komen die nog 
slechter is dan waar ze var.caan kwamen ) . Voor beide 
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(30) Zie ook hfdst. III, 'De woningwet•. 

groepen betekent het dat ze hun kontakten, die vaak 
een belangrUke rol spelen in het dagelUks leven, ver
liezen. 

De arbeidersbeweging en de volkshuisvestinq 

Noch de kapitalisten, noch de staat, willen of kunnen 
dus tot stand brengen dat de arbeidersklasse is ver
zekerd van goede woonomstandigheden, met als gevolg 
dat de arbeidersklasse haar eigen eisen stelt (iedere 
klassemaatschappU brengt immers de aan haar klassete
genstellingen beantwoordende klassestrijd voort). 
Met de ontwikkeling van het industrieel kapitalisme 
ui t de .voorindustriele produktiewijzen en ui t het han
del skapi talisme ontwikkelt zich ook de arbeidersbe
weging als politieke kracht. ZU ontwikkelt zich het 
sterkst waar de industrie het sterkst ontwikkeld is 
en in de grote steden, waar de maatschappelUke ver
houdingen hun meest duidelUke en meest extreme vorm 
aannemen en waar de geVolgen voor de arbeidersklasse 
het meest vergaand zun. 
De arbeidersbeweging houdt zich vanaf haar ontstaan 
ook bezig met de woonomstandigheden van de arbeiders. 
In zekere zin worden haar eisen en invloed op de woon
omstandigheden vertroebeld doordat ze gedeeltelUk 
samenvallen met de belangen van het industriele kapi
taal. Zo wordt de woningwet vaak gezien als enerzUds 
een verworvenheid van de arbeidersklasse, anderzP.ds 
ook voorkomend uit de behoeften van het industriele 
kapitaal (30). De woningen die ender deze wet tot 
stand kwamen waren alleen bereikbaar voor de best 
betaalde delen van de arbeidersklasse. Voor de laagst
betaalden blUven nieuwe woningen, ook de gesubsidieer
de, steeds onbetaalbaar. Vanaf het begin zUn zij aan
gewezen op de leegkomende woningen van delen van de 
arbeidersklasse en van de middenlagen die naar nieuw
bouw verhuizen. Ook door de overheid wordt dit als 
oplossing gezien voor de behoefte aan huisvesting 
van deze lagen van de arbeidersklasse; in haar beleid 
is zij er meestal meer op gericht deze zogenaamde 
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(31) Friedrich Engels, 'Over het woningvraagstuk', 
pag. 52. 

(32) ibid., pag. 29. 

'doorstroming' te stimuleren, dan woningen te bouwen 
die direkt voor deze groepen bereikbaar zijn. Zij 
sluit hiermee aan op de belangen van het industrieel 
kapitaal, voor wie het instandhouden van de kwalita
tieve verschillen tussen de woonomstandigheden van 
verschillende delen van de arbeidersklasse onderling 
van belang is om de eisen aan de huisvesting in het 
algemeen laag te kunnen houden en om de konkurrentie 
binnen de arbeidersklasse te stimuleren. 
De eisen die vanuit de arbeidersbeweging gesteLd wor
den zun echter steeds gedoeld op de arbeidersklasse 
in haar geheel. In die zin verschillen ze heel dui
delUk van de belangen van het industrieel kapitaal. 

De woonvorm als onderdeel van de burgerlUke volkshuis
vesting spoli tiek 

Het is niet alleen van belang of en in hoeverre de 
eisen van de arbeidersklasse worden ingewilligd, maar 
ook de manier waarop dat gebeurt is van belang. 
Fried~ich Engels geeft in 'Over het woningvraagstuk' 
aan hoe de bourgeoisie het woningvraagstuk aangrijpt 
om het om te buigen in haar eigen belang, namelUk het 
tot ~middel te maken om sociale onrust en klassestrijd 
tegen te gaan. Het eigen woningbezit ziet ze als 
middel om de arbeiders te "verheffen tot het nivo 
van de bezittende klasse" waardoor ze niet meer in 
opstand zouden komen (31). Hiermee sluit ze aan op 
het strUdpunt van het kleinburgerlUk socialisme. 
De hiervoor geeigende woonvorm zou dan het zogenaamde 
'cottage'-siesteem zUn, waarbU iedere arbeider zUn 
eigen huisje met zun tuintje heeft. 
Het eigen woningbezit is echter om twee redenen moei
lUk realiseerbaar: ten eerste omdat de meeste arbei
ders te weinig verd ienen om een woning te kunnen kopen 
en ten tweede 6rndat het eigen woningbezit volkomen in 
tegenspraak is met de eis van mobiliteit die de kapi
talistiese produktiewUze aan de arbeidskracht stelt 
(32 ) . Bovendien ziet de bourgeoisie zich gekonfron-
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(33) Zie ook hfdst. III, 'De 
vesting voor het volk'. 

(34) Zie oak hfdst. III, 'De 
vesting voor het volk', 

eerste vormen van huis-

eerste vormen VRn huis-
en Intermezzo. 

teerd met de onmogelijkheid om het cottage-siesteem 
toe te passen in de centra van de woningnood, de grote 
steden, omdat daar de grondprUzen veel te hoog zun. 
De huurkazernes die in deze steden zUn toegepast 
(door het spekulatiekapitaal) zUn echter ook voor de 
bourgeoisie een doorn in het oog omdat ze, behalve 
dat ze nadelige gevolgen hebben voor de hygiene, de 
zedelUkheid en de huiselUke vrede, ook de haarden zUn 
van sociale onrust. De enige mogelUkheid die haar 
dus overblUft is de cottages toe te passen op het 
platteland (bU de daar gevestigde industrieen) en in 
de steden de huurkazernes zo dragelUk mogelUk te ma
ken. Echter ook hiertoe blUkt zU, onder de gegeven 
konkurrentieverhoudingen, niet in staat te zUn met 
als gevolg, zeals we al zagen, dat de staat deze 
taak krijgt toegeschoven. 
Waar het eigen woningbezit niet realiseerbaar is wordt 
tech zoveel mogelijk de individuele gezinswoning met 
tuin toegepast die de arbeider het gevoel moet geven 
'heer en meester te zUn' (33). 
Tekenend voor de rol van de architektuur in dit kader 
is dat vanaf het moment dat de woonvorm onderdeel 
wordt van de burgerlUke volkshuisvestingspolitiek, 
ook de architektuur haar intrede in het veld van de 
volkshuisvesting doet (34). 
De doelstelling de arbeidersklasse te 'verheffen' 
wordt in de geschiedenis van de volkshuisvesting op 
verschillende manieren nagestreefd. Geen van deze 
middelen zijn er primair op gedoeld de problemen van 
de arbeidersklasse op te lessen; veeleer zijn zU er 
op gericht de nadelige gevolgen van die problemen 
voor de heersende klasse op te lessen. Voor wat 
betreft de woonvorm gaat het erom de ontwikkeling 
van een klassebewustzUn te belemmeren en sociale on
ru st tegen te g aa n door in de huisvesting de nadruk 
te leggen op h e t l ndlviduele en de arb eider het ge
voel te geven heer en meester te zijn (waarbU soms 
door middel van architektoniese vormgeving zoveel 
mogel ijk gelUkenissen me t bourgeois-woningen warden 
sesuggereerd). 
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Samenvattend zljn de hypotheses dus de volqende: 

- er is een ongelijke verdeling van de woonruimte 
naar hoeveelheid, standaard, kwaliteit en ligging, 
al naar gelang de positie in het (re)produktieproces 

- veranderingen die het woonnivo in de geschiedenis 
van de volkshuisvesting ondergaat, hangen sarnen 
met veranderingen in de eisen die worden gesteld 
aan de reproduktie van de arbeidskracht 

steeds wordt voor een groot deel van de arbeiders
klasse huisvesting op een lager nivo dan de dan 
geldende minimale normen voor nieuwbouw, voldoen
de geacht 

- door de strukturele schaarste aan voor arbeiders 
betaalbare woningen en door de aanwezigheid van 
een industrieel-reserveleger aan wier huisvesting 
zeer lage eisen worden gesteld, wordt het minimum 
woonnivo steeds laag gehouden 

- steeds wordt een gedeelte van het woongebied van 
de arbeidersklasse bedreigd door stedelijke herstruk
turering 

- de arbeidersklasse wordt in het voortdurende proces 
van stedelijke herstrukturering steeds weer naar 
de randen van de stad verdreven 

- in de manier waarop het volk gehuisvest wordt, 
wordt niet uitgegaan van haar eigen woon- en leef
patronen, maar de woonvorrn wordt afgestemd op de 
voor de reproduktie van de arbeidsverhoudingen ge
schikte levenswijze; een belangrijk kenmerk daarvan 
is de individual i sering van afzonderlijke gezinnen 

- de estetiese vormgeving doet haar intrede in de 
volkswoningbouw met de funktie het klassekarakter 
van de huisvesting te verdoezelen 
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METODE, OPZET EN BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

De toegepaste onderzoeksmetode berust op twee peilers: 
enerzijds het teoreties interpretatiekader dat aan de 
hand van de teorie- en literatuurdiskussie tot stand 
kwam, anderzijds het empiries onderzoek (literatuur
en bronnenonderzoek). De konklusies worden geformu
leerd vanuit een terugkoppeling van de onderzoeksre
sultaten naar de teorie-diskussie. 
Het empiries onderzoek wordt verricht aan de hand van 
de stad Nijmegen (de keuze voor deze stad is op vrij 
pragmatiese gronden gemaakt). Het karakter van deze 
stad, die in haar ekonomiese, politieke en kulturele 
ontwikkeling steeds sterk afhankelijk is geweest van 
andere delen en steden in Nederland, noodzaakt ons 
ertoe steeds een vergelijking te maken met ontwikkelin
gen op landelijk nivo, op basis van literatuuronderzoek. 
Dit maakt het ons mogelijk om in de konklusies zowel 
uitspraken te doen over algemeen geldende ontwikkelin
gen met betrekking tot de gebruikswaarde van volkswo
ningbouw, als over specifieke ontwikkelingen hiervan 
in Nijmegen. 
In ieder van de, voornamelUk naar periodes ingedeelde 
hoofdstukken wordt steeds eerst een kenschets gegeven 
van de sociaal-ekonomiese ontwikkelingen op landelijk 
en rip Nijmeeg s ni vo in de bet ref f ende periode. Daarna 
gaan we in op de ontwikkelingen met betrekking tot de 
volkswoningbouw en -huisvesting, waarbU wordt nagegaan 
hoe de ligging, de woning en haar direkte omgeving, 
en de inhoud van het dagelUks leven in de woonsfeer 
van de verschillende lagen van de bevolking die af
hankelijk zijn van de volkshuisvesting veranderen, wel
ke konflikten zich hierbij hebben voorgedaan, en welke 
de oorzaken zijn van die veranderingen. Voor wat be
treft deze oorzaken proberen we verbanden aan te ge
ven met de sociaal-ekonomiese ontwikkelingen (waarbU 
met name de funktie van de volkshuisvesting in het re
produktieproces van de arbeidskracht en van de arbeids-
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houding~n van belang is); verder gaan we in op de in
vloed van de landelijke en de gemeentelijke overheden, 
en op de rol van de architektuur in dit proces. 
Doordat we bij de beschrijving van de landelijke ontwik
kelingen aangewezen zijn op reeds bestaande literatuur 
moeten we hier, voor wat betreft de ontwikkelingen 
in de volkshuisvesting, vrij vaak Amsterdamse voorbeel
den aanhalen. 
Omdat de ontwikkeling van architektuurstromingen min
der stringent aan periodes gekoppeld 1s behandelen 
we deze in een apart gedeelte van de skriptie ('Inter
mezzo'); wel proberen we bij de beschrijving van de volks
huisvesting in de verschillende deelperiodes in te 
gaan op funktie die de architektuur hierin speelt. 
Aangezien we ervan uitgaan dat een aantal strukturele 
kenmerken van de bepaling van de gebruikswaarde van 
de volkswoningbouw juist rond het ontstaan van de nood
zaak om de huisvesting van het volk te gaan organise
ren duidelijk worden, lijkt het ons noodzakelijk in de 
analiese terug te gaan tot eind achttiende, begin ne
gentiende eeuw, toen zich een stedelijk proletariaat 
begon te ontwikkelen in Nederland. Het zwaartepunt 
van het onderzoek komt zo te liggen op de periode tot 
negentien-veertig; de naoorlogse periode hebben we 
niet meer uitvoerig kunnen onderzoeken. Het laatste 
hoofdstuk over de na-oorlogse periode is bedoeld om 
de konklusies die we formuleren op grond van de ont
wikkelingen tot negentienveertig, te toetsen aan de 
naoorlogse ontwikkelingen, om daarin een aantal nade
re onderzoekspunten naar boven te halen, en om een 
aantal aktuele problemen in het ontwikkelde histories 
kader te plaatsen. 
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( 1) Paul Offermans, Bernt Feis, 'Geschiedenis 
van het gewone volk in Nederland'. 

( 2) Henriette Roland Holst, 'Kapita~l en ar
beid in Nederland', deel 1, pag 29. 

ONTWIKKELINGEN TOT 1800 
DE ONTBINDING VAN DE VOOR-KAPlTALISTIESE 
PRODUKTIE VERHOUDINGEN 

De achttiende eeuw, gekarakteriseerd ale de over
gangsperiode van het handels- naar produktiekapita
lisme ( 1), was voor de Nederlanden een tijd van 
ekonomies en politiek verval. Vanaf het midden van 

i de 18de eeuw leden bijna alle belangrijke bedrijfe
takken van manufaktuur een kwijnend bestaan; in het 
laatste kwart van deze eeuw viel dat lot ook de han
del ten deel, terwijl de algehele achteruitgang 
haar dieptepunt vond in de jaren van de Franse be
zetting (1795-1813), die voor de Nederlanden een 
ekonomiese dood betekenden. 
Dit verval was het gevolg van de ondergang van de 
feodale maatschappij en de verandering in de ont
wikkelingsfase van de produktiekrachten: terwijl 
eerst alle staten afhankelijk waren van hen die de 
handel in handen hadden, en de handel de industrie 
beheerste, beheerst - nadat in Engeland de Indus
triele Revolutie begon - de industrie de handel. 
De Nederlanden hadden vanwege hun handelspositie 
geen deel aan de opkomende industrialisatie in Euro
pa. "De handelsvolken moesten de suprematie afstaan 
aan de industriele, en de handel zelf verdween waar 
zij niet over de produktie ener inheemsche industrie 
beschikte. Zo werd het lot van Holland beslist, en 
dat was: ondergang" ( 2). 

Het verval van de manufaktuur deed het uit de feo
dale verhoudingen aanwezige arme bevolkingsdeel met 
de uit de kwijnende handel en n~jverheid werkloos 
geworden bevolking, aanzwellen tot een omvangrijk 
'lompenproletariaat', dat in de eerste helft van de 
negentiende eeuw zou aangroeien tot het industriele 
reeerveleger, waaruit tijdens de Industriele Revolu
tie, in Nederland rond 1870, de opkomende groot-
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( 3) "Volgens het Rapport der 'Commissie van 
bezuinigingen' te Amsterdam in 1796, werd 
toen reeds gewoonlijk een vierde der be
volking bedeeld, waar ender sommige fami
lien in het vierde en vijfde geslacht. 
Men ziet hieruit dat een klasse van pau
pers sedert lange jaren bestond. In de 
jaren 1789-99 steeg het aantal bedeelden 
te Amsterdam op 81.000 van de 199.737 in
woners. In 1805 bedroeg het 108.324, dus 
meer dan de helft der bevolking, en van 
deze 108.324 waren er 60.000 tot arbeid 
in staat. ( •••• ) In Amsterdam daalde het 
aantal huwelijken van 2082 per jaar voor 
het tijdperk 1794-1803, tot 1774 in de ja
ren 1804-13; de bevolking was op het ein
de van dat tijdperk met 37.000 zielen af
genomen". 
(ibid., pp. 38, 39). 

( 4) In het landbouwbedrijf hadden zich no g 
geen belangrijke ontwikkelingen doorge
zet. 

industrieen hun arbeidskrachten konden putten. 
Tegen het einde van de 18de eeuw leefde in de han
delssteden een kwart tot de helft van de bevolking 
van de bedeling ( 3). Alleen in steden waar de nij
verheid reeds langer in verval was, waren minder ar
men woonachtig (de arbeidende bevolking was langzaam 
verhongerd of naar elders vertrokken); ook werd op 
het platteland minder geleden door het betrekkelijk 
gesloten ekonomies leven ( 4). 
De ekonomies gedegenereerde Republiek der Zeven 
Provincien had slechts twee klassen voortgebracht: 
de renteniers (geldkapitalisten) en de bedeelden 
(het lompenproletariaat). De armen en werklozen wa
ren afhankelijk van de schatrijke renteniers en koop
lui, die de filantropie tot ware mode maakten; maar 
door het dalen van de winstvoet na 1~80 bedeelden zij 
minder dan voorheen; ook de gildekassen die voorzagen 
bij ziekte, ouderdom en sterfgeval, raakten leeg. 
Deze faktoren vergrootten de armoede onder de arbei
dende bevolking. 
Was in Nederland het lijden en de nood van de arbei
dende klasse te wijten aan het ekonomies verval, in 
Engeland was juist de ekonomiese bloei ten gevolge 
van de sterk opkomende industrialisatie en de daarmee 
gepaard gaande verscherpte uitbuiting, de oorzaak. 

Rond de eeuwwisseling veranderde ten gevolge van de 
Franse Revolutie en met name de Industriele Revolu
tie in Engeland, de internationale ekonomiese en po
li tieke struktuur. Voor Nederland had dit slechts 
een staatkundige verandering - een zekere mate van 
centralisatie - tot gevolg: de degeneratie van de 
ekonomie was daarmee niet gestuit. 

Nijmegen 

Nauwkeurige gegevens over de ekonomiese struktuur 
in Nijmegen in de achttiende eeuw ontbreken vrijwel 
volledig. Wel is bekend dat een tamelijk groot ge
deel te van de bevolking werkzaam was in agrariese 
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· ( 5) Tabel werkgelegenheid in fabrieken en 
trafieken 
(overgenomen uit Vercauteren) 

fabrieken en trafieken aantal 
stijfsel en azijn 
spinnerij 
hoedenmakers 
passement 
tras- en druifsteenmolen 
snuif 
leerlooiers (tevens 

touwslagers 
touwslagers 
lijm 
chicorij 
kamme nmakers 
scheepsb ouw 
brouwerijen 
zeepzieders 
melterijen 
grutterijen 
ververi,jen 
olieslagers 

2 
L . 
4 
3 
1 
1 

7 
3 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
6 
3 
2 

werklui 
v66r 1795 na 1795 

14 10 
110 - 8 

16 

2 

11 
6 
5 

12 
5 

12 
1 
1 

11 
6 
6 

2 

25 
4 
3 
4 
3 

11 
1 
1 
l% 
1 
3 

( 6) b.v. Adriaens: 11 ••• zeer belangrijk schlj
nen handel en industrie ook in Nijmegen 
niet geweest te zijn .•• ", 11 ••• kleine zaak
_j es, eenmansfabriekjes, misschien met een 
paar knechts ••• 11 • 

( 7) Zo wordt b.v. het verzoek van een fabrikant 
om eem nieuwe watermachine te introducere n 
afgewezen, en wanneer een Nijmee g se wever 
het waagt om zijn bedrijf met een vierde 
getouw uit te breiden rijst de gilde op 
~et de vinger g ebi e dend naa r de g ildekeur 
die bepaa lt dat een wever slechts drie ge
touwen mag hebben. 
(F.H.M.C. Adriaens, 'De magistraa t van r-:ij 
megen en de armenzorg; 1750-1880 1

). 

en ambachtelijke sektoren ( 5). Onduidelijk blijft 
in hoeverre handel en nijverheid belangrijke bronnen 
van inkomsten en/of werkgelegenheid waren ( 6). 
De gilden waren, zoals in heel Nederland, sterk en 
invloedrijk: zij hebben de ontwikkeling naar meer 
rationele produktiewijzen in sterke mate belemmerd 
( 7), evenals de gemeentelijke overheid die de be
langen van de gilden verdedigde. 
Hoewel in se beechrijvingen van de ekonomiese ont
wikkelingen van Nijmegen i~ de 18de eeuw niet eer
der dan vanaf 1795 over een ekonomiese depressie 
wordt gesproken, is het zeer aannemelijk te veron
derstellen dat het achttiende eeuwse Nijmegen te 
kampen moet hebben gehad met tijden van ekonomiese 
neergang. 

Het volgende citaat geeft een beeld van de sociale 
verhoudingen: HUEr was een kleine klasse met zeer 
grote rijkdom: de regentenfamilies die landhuizen 
en buitens bezaten in het Schependom. Er is dan de 
zeer brede groep van handwerkers, ambachtslui, ne
ringdoenden en winkeliers, en dezen vergaat het niet 
slecht. Ze leven rustig, zonder veel wensen in so
bere eenveud, veel behoeften kennen ze niet; het 
luxueus leven van de hogere stand is hun vreemd. 
Doch onder die vriendelijke welvaart gaat het lagere 
volk schuil, dat geen geschiedenis heeft. Het is de 
klasse die de slagen opvangt in tijden van duurte, de 
groep die het zwaarst onder de indireete belastingen 
te lijden heeft. Maar het is ook de volkslaag die de 
minste sporen achterlaat in de historie. Zij zijn 
het wier armoede grauw is en uitzichtloos" ( 8). 

In het laatste kwart van de achttiende eeuw vestigen 
vele, 'uit .den vreemde afkometige' arme huisgezinnen 
zich in Nijmegen ( 9). Uit een enkete naar de . toe
standen in de bedrijven (gehouden in 1800) blijkt dat 
de werklieden in de bedrijven "meest vreemdelingen 
uit Kleefsland, Duytsland, Luyk en Brabant" zijn {10). 
Onduidelijk is echter of de toestromende werklieden 
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( 8) Dr. F.E.M. Vercauteren, 'Het verval van de 
Nijmeegse handel en industrie in de Bataaf
se en Franse tijd', pag. 128. 

( 9) Adriaens, pp. 26, 27. 

(10) ibid.' 
Opmerking: Zij waren grotendeels katho
liek en hebben waarschijnlijk een belang
rijke rol gespeeld in de rekatholicering 
van Nijmegen in het laatste kwart van de 
18de eeuw. 

(11) 2 zeepziederijen, 1 zegellakfabriek, 1 hoe
den fabriek, 1 brandspuitmakerij, 5 brouwe
r~en, 4 looierijen, 1 cementmolen. 

(12) 

In totaal werkten hier 342 werklieden, 
terwijl er in de vorige jaren 400 'werden 
gebruikt' {werkten). 
(Vercauteren, pag 139). 

Voor 1795 waren 1203 personen werkzaam in 
handel en nrjverheid; in 1800 waren er dat 
nog slechts 358 3/5. (kinderen en aanko
mende arbeidskrachten werden in personecls
tellingen niet als 'hele' personen bere
kend). 

(13) Zie Hoofdstuk II, 'De woon- en leefo~stan
digheden van de arbeidende klass e in :Mij
megen'. 

gewerfd waren door de bedrijven of 'op eigen initia
tief' naar Nijmegen trokken; tevens is onduidelijk 
in hoeverre deze trek naar Nijmegen incidenteel is 
en of er sprake is van landelijke verschuivingen. 

Vanaf ca. 1795 namen bandel, nijverbeid en verkeers
vezen sterk in omvang af. Aan bet einde van de Napo
leontiese Tijd varen in Nijmegen nog slechts 15 fa
brieken (11) en 2 trafieken aanwezig. Met de terug~ 
gang in het bedrijfsleven verminderde de Traag naar 
arbeidskrachten (12). 
Voor de neergaande ekonomie en de stij-gende werk
loosbeid werd - evenals elders in Nederland - de re
medie gezocbt in bet herstel van de gilden, die daar
door hun armetierig bestaan nog konden rekken tot de 
tijd van koning Willem I (1815-1840). 
Nijmegen ging de 19de eeuw in met een achteruitgaan
de ekonomie en een in de 18de eeuw ontstaan lompen
proletariaa t, dat met de verdere inkrimping van de 
werkgelegenheid toeneemt. <Sinde ca. 1550 had de ves
tingstad geen uitbreidingen meer gekend; de wassende 
bevolking was aangewezen op het staties stadsopper
vlak, en de eterk aangroeiende relatieve overbevol
king op relatief kleiner wordende woongebieden binnen 
de vestingmuren (13). 
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(14) 

I 

Voor deze paragraaf hebben we gebruik ge 
maakt van: 
Paul Of fermans, Bernt Feis, 'De geschiede
nis van het gewone volk van Nederland'; 
Cees Peters, 'De pre-indust riele stad in 
Europa en haar straat• (in 'De straat' -
tentoonstellingkatalogus); 

l c15) 

Paul Offermans, 'Het onstaan van de steden 
in de Middeleeuwen' (typeskript). 

Geschiedenis van het gewone volk in Neder
land, pag 59. I 

I 
(16) Zie Hoofdstuk I. 

(17) "In deze tiJd heeft de stad een drievoudige 
marktfunktie gekregen: 
- plaatselijke markt voor lokale nijverheids

produkten en agrariese produkten 
- Jaarmark(en) voor interlokale handel in 

lukseartikelen 
- interregionaal centrum voor handel in wa

ren die niet voor de plaatseltjke markt 
bestemd waren, b.v. lakens en koper. 

(Paul Offermans, typeskript, pag 3). 
(18) Het onstaan van steden rond oude stadsker

nen 
(overgenomen uit 'Geschiedenis van het ge
wone volk in Nederland', pag 58). 

1-.............,,,__-+- oude s tad 

_-1F---t----aamenZoop van rivieren 

DE VOOR-KAPITALISTIESE WOONVERHOUDINGEN 

Met een beschrijving van de feodale woonverhoudingen 
moeten we helaas, door gebrek aan bruikbaar materi
aal, kort zijn (14). 
In Hoofdstuk I zijn we reeds ingegaan op het uiteen
vallen van de produktie- en sociale verhoudingen bij 

~ de ondergang van de feodale maatschappij. Hoe de wij
zigingen in de woonverhoudingen zich tijdens de so-
c iaal-ekonomiese veranderingen voltrokken, kunnen we 

, niet uitputtend behandelen; evenmin kunnen we de woo:n
verhoudingen van voor de 18de eeuw aan Nijmegen rela
teren. 

Als gevolg van de techniese verbeteringen in de land
bouw rond 1100, ontstonden agrariese overschotten die 
een bevolkingsvermeerdering mogelijk maakten; tevens 
veroorzaakte dit een relatieve overbevolking die nu 
buiten de landbouw om, in handel en nijverheid haar 
emplooi moest zien te vinden - "dit werden de nieuwe 
handwerkers en handelaren die hun bestaan in de ste
den gingen zoeken. Zij waren het, vroegere lijfeige
nen, horigen en pachters die door de nieuwe produktie
technieken (in de landbouw, red.) gedwongen, de stich
ters werden van de nieuwe steden, de rijke kooplieden 
en ambachtslieden, maar ook het stedelijk proletari
aa t van de Middeleeuwen" . (15). 
In de 12de en 13de eeuw komt de eenvoudige warenpro
d uktie tot ontwikkeling (16): niet langer meer het 

'in de eerste plaats produceren van goederen voor ei
gen ge·bruik, maar voor de markt; de regionale en in
ternationale handel komt sterk opzetten (17), en 
nieuwe steden ontstaan rond oude stadskernen (18). 

De stedelijke samenleving ten tijde van de eenvoudige 
warenproduktie bestaat uit een klein aantal rijken 
(exportkooplieden en gildemeesters) (10%), een -brede 
laag van handwerkers in de nijverheid en georganiseer-
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(19) De vermogens-, beroeps-, en machtsverhou
dingen in de steden 
(overgenomen uit 'Geschiedenis van het ge
wone volk van Nederland', pag 82). 

l) geeste lijken 
2) overheid,kooplui 

ambtenaren 

(20) Cees Peters, pa g 95; 

MAC~ ·· 

VERMOGEN 

maqistraat 
ambacht'1n 

broederschappen 

o.a. vleeshouwer-, smeden-, ververstraat. 

(21) a.a. groente-, eier-, rundvee-, varkens-, 
pluimvee-, ganzen-, koren-, vlees-, pens-, 
en andere markten. 

(22) Cees Peters, nag 95. 
(23) Het oktrooi was vereist door de souverein 

van het gewest voor de vergroting van het 
rechtsgebied van de stad. 

(24) Rein Geurtsen, 'De woningwet en het ruimte
l~jk overheidsbeleid: 1902-1972', ~ag 39 en 
40. 

(25) ibid., pag 40. 

de arbeiders in de exportindustrieen (4°'6) en een 
brede massa van ongeschoilde losarbeiders, weinig 
schoolde }Qlechten en het lompenproletariaat (45%) 
(daarnaast nag 5% geestelijkheid) (19). 

De maatschappelijke arbeidsdeling verdeelde de ver
schillende klassen en beroepsgroepen - al naar gelang 
hun direkte plaata in het produktieproces - over de 
stad, ala gevolg van de (strenge) Toorschriften waar
aan handel en nijverheid onderworpen waren. "Nie
mand mag zo maar ergens iets verkopen. Dat geldt 
ook voor ambacht en handwerk. De timmerman, de amid, 
de borduurster mogen niet rechtatreeks uit hun werk
plaats verkopen, maar moeten zich op vaste dagen en 
vaste plaataen met hu,n waar opstellen, hetgeen tot ge
volg heeft, dat zij, ala het kan, zich op die plaats 
metterwoon gaan vestigent zodat beroepsgewijze bewoon
de straten ontstaan" (20J. 
Tevens waren de markten en handelscentra naar koop
waar (21) en kwaliteit (22) geordend. 

Verder golden in de 15de tot 18de eeuw de verordenin
gen betreffende de stedelijke inrichting. 
In het oktrooi (23) werden onteigening en schadeloos
stelling geregeld. De door de vroedschap vastgestel
de prijzen "waren meestal niet veel hoger dan de agra
rische waarde, waardoor,- na het rooien van de stra
ten en grachten en na verdeling van de tussenliggende 
gronden - door verkoop van de percelen met maximale 
winst, de kostbare vestingwerken konden gefinancierd" 
(24). 
Met behulp van de rooirechten kon de vroedschap "ale 
verkoopvoorwaarden bij uitgifte van grond, rigoreuze 
voorschriften vaststellen voor aard en wijze van be
bouwing. Het voornaamste doel was: voorkomen dat de 
waarde van de nog te verkopen grond zou dalen door 
minderwaardige vestigingen of hinderlijke bedrijven. 
Uit deze praktijk ontstond de sociale opdeling van 
de stad naar beroepsstanden, die in latere reactio
naire stedebouwtheorieen zo is geidealiseerd" . (25). 
Verdere bepalingen waren van bouwtechniese en hygie-
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. Een verzameling krotten uit de 17de eeuw; _ 
: waarschljnlijk woonde hier het stedeljjk pro-
1 letariaat uit die tjjd (overgenomen van L. Prak) 

(26) Zo was dit ook geregeld in de Nijmeegse 
Bouwvoorschriften ('50 jaar Bouw- en Wo
ningtoezicht' - Nijmegen). 

(27) Zie ook Hoofdstuk I. 

(28) Patriciers zouden er soms in slagen minder 
gewenste bedrijven te weren; ook kon het 
verboden zijn in zulke straten markt te 
houden. 
(Cees Peters, pag 95). 

(29) ibid., pag 94. 

(30) ibid., pag 93. 
(31) In de literatuur hebben wij helaas geen be

schrijving kunnen vinden v;;rn de wuningen 
van handwerkers, arbeiders, kleine handela
ren, e.d •• 

(32) o.a. steepen, stoeppalen, hekken, naarnbor
den, gevelstenen, huisnamen, huisteken. 
(Cees Peters, pag 94). 

(33) ibid., pp . 94, 95. 

niese aard - voortgesproten uit de angst bij de 
bourgeoisie te worden getroffen door epidemieen en 
branden (o.a. regelingen tegen het vervuilen van 
plaatsen, straten, waterputten, e.d., verboden be
treffende het bouwen anders dan met stenen buitenmu
ren, onbrandbare daken, e.d. (26)). 
Vanwege de liggingsvoordelen (27) woonden de patri
ciers aan de hoofdstraten in het centrum van de stad 
( 28). 
Achter de hoofdstraten lagen de achterstraten waar 
het volk woonde (de losse arbeiders, de kleine han
delaren de armen, e.d.)· en (voor zover nog niet vol
gebouwd~ de open terreinen - met mesthopen, moestui
nen, bleekvelden, lijnbanen van de touwslagerijen, de 
doelen van de schutterijen, het veld van de stads
boerderi j ( 29) • 
Buiten de wallen trof men het pesthuis, het ~al~en
veld, groepen huizen en wat boerderijen aan (30). 

De huizen van de patriciers (31) vertoonden aan de 
buitenzijde vele kenmerken van individueel eigendom 
(32). "Het huis is naar vorm en bewoning een micro
stad, met de huisheer ale vader, bestuurder en werk
gever: met het voorhuis als half openbare ruimte met 
winkel, atelier, kantoor, ontvangsthal, daarachter de 
prive-ruimte met woonkeuken, boven de slaapvertrekken, 
nog hoger voorraadruimten, zoals ook de onderste rui~ 
te, de kelder, opslag- en vaak verkoopplaats is. Rang 
en stand zijn in meer of mindere mate uitgedrukt, 
dienstpersoneel kan inwonend zijn, woonruimte kan al 
onderverhuurd zijn" (33). 

In het bovenstaande hebben we de woonverhoudingen 
slechts als een staties geheel kunnen beschrijven. 
In de volgende hoofdstukken wordt uitgegaan van de 
veranderingen in de woonverhoudingen ten gevolge Tan 
de ingetreden scheiding 'wonen-werken'. 

41. 



(34) Deze maatregelen waren: 
- een protektionistiese politiek ten behoe

ve van de Belgiese industrie, terwijl de 
Nederlandse handel juist behoefte had aan 
vrijhandel 

- de oprichting van de Nederlandse Handels 
Maatschappij, die als een staatsmonopolie 
funktioneerde 

- overdreven toepassing van het kultuurstel-
sel in Indie. 

Door deze maatregelen werd de partikuliere 
handel tegen gegaan, waardoor de vrije kon
kurrentie verlamde en daarmee de kapitalis
tiese ontwikl~eling in haar geheel, ten be
hoeve van de monopolistenkliek rond de ko
ning. 

(35) H.R. Holst (deel 1), pag 60. 

(36) In 1839 werd de eerste spoorlijn geopend 
(Amsterdam - Haarlem), maar in •l:-7 was het 
verlengstuk den Haag - Rotterdam nog niet 
voltooid; in 1860 bedroeg het t!ederlandse 
spoorwegen'net' nog slechts 335 km!, ter
wijl Twente, de enige streek wa:.'.r iets van 
~oderne grootindustrie aan het opkomen was, 
no[ geen spoorweg verbinding had. 

CA. 1800 - 1850 
OPKOMST EN BLOEI VAN HET HANDELSKAPITALISME, 
GROEI VAN HET LOMPENPROLETARIAAT EN VERPAUPE
RING IN DE STEDEN 

Terwijl in andere landen in de eerste helft van de 
negentiende eeuw grootindustrieen uit de manufaktuur 
tot ontwikkeling kwamen, liet de industrialisatie in 
Nederland op zich wachten. Wel was de 18de eeuwse 
manufaktuur ten onder gegaan, maar bleef het Nederla?Xl 
van na 1813 door het bezit van kolonien en geldkapi
taal met het 18de eeuwse Nederland· verbonden. Deze 
band heeft in de 19de eeuw de induetrieele ontwikke
ling in Nederland meer tegengehouden dan bevorderd. 
Doordat de ondergang van handel en manufaktuur een 
passief geldkapitaal en een abnormaal talrijk, gede
moraliseerd lompenproletariaat hadden achtergelaten, 
doordat Nederland tevens gebrek had aan steenkool en 
ijzer, en doordat het zuiden en oosten van het land 
door de late aanleg van spoorwegen geisoleerd lagen 
van het westen, raakte Nederland met de ontwikkeling 
van haar machinale industrie achter bij Frankrijk, 
Belgie, Duitsland en Engeland. 

Door een kompleks van overheidsmaatregelen werden Ne
derlandse kapitalen uit handel en nijverheid gehouden 
(34). Het rentenieren en spekuleren boden alle voor
delen en geen der nadelen van het kapitaalbezit. "Ne
derland was een natie van monopolisten, renteniers, 
en bedeelden, een land van maatschappelijke kontras
ten zonder klassebeweging, van kapitaal zonder arbeid, 
en van ellende zonder verzet" (35). 
Eigenlijk veranderde er weinig op ekonomies gebied in 
Nederland tot ca. 1850. Het gemis aan innerlijke eko
nomiese beweging toonde zich ook in de late en gebrek
kige ontwikkeling van het verkeers- en vervoerswezen 
( 36). 
De jaren '43-'48 waren in alle Westeuropese landen 
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(37) "De bevolk ing droeg over het algemeen dit 
lot in l jjdzaamheid. Door eeuwenlange werk
loosheid en ellende was het gedemoraliseerd 
en nauwelijks tot organisatie in staat. 
( ••.• ) Een uitzondering op dit patroon vorm
de het verzet van de 'kleine luyden', vaak 
in een godsdienstige vorm ( •••• ), of de ver
s preide werkstakingen van o.m. s eizoenarbei
ders en grondwerkers in de veender~en; men
sen wier leefwereld volledig buite n de bur
gerlijke maatschappjj stond. DergeliJke sta
kingen kwamen al vanaf de 16de eeuw voor, 
ma ar van een eni gszins duurzame organi s a.tie
vorm was geen sprake. De organisa tie van 
arbeiders was ook brj de wet verbode n ( •••• ). 
Pas in 1872 zou deze bepaling v e rdwj,;ne n". 
(Geschiedenis van het 8eHone .. vo l k v a n Neder
lan d, pag 153 ). 

jaren van ellende en gebrek: krises en misoogsten 
wisselden elkaar af. De malaise in de landbouw, waar
van 2/3 van de bevolking van leefde, trof de gehele 
bevolking. De werkloosheid nam enorm toe en met haar 
de hongeroproeren en de emigratie naar meerbelovende 
werelddelen. 

In Nederland was het gemis aan groot-kapitalistiese 
ontwikkeling de oorzaak van het permanente gebrek 
aan werk en van de armoede onder de arbeidende bevol
king. 
Het handels-, geld- en koloniaalkapitaal was nauwe~ 
lijks geinteresseerd in de produktie van waren in het 
moederland, maar voornamelijk in de produktie in de 
koloniale gebieden en in de distributie van de kolo
niale produkten. Voor deze aktiviteiten konden deze 
kapitaalsfrakties slechts een klein deel van de aan
geboden arbeidskrachten op de arbeidsmarkt gebruiken. 
Aan de reproduktie van ·de arbeidskracht- met zjjri o:rir~ 
gelmatige havenarbeid - schonk het handelskapitaal · 
in het geheel geen aandacht. 
De filantropie en bedeling - voortgekomen uit de tijd 
der Verlichting - bevestigde enkel het standsver -
schil en droeg bij tot de sociale rust, met name door 
de lotsberusting der paupers en 'armlastigen' (37), 
die de bedeling als 'natuurlijk' ervaarden. 

In Engeland, Frankrijk, Duitsland en Belgie ontston
den ten gevolge van de groot-kapitalistiese ontwik
keling, de socialistiese ideeen en begon de arbeidende 
bevolking zich als arbeidersklasse te ontwikkelen, 
en organiseerde de arbeidersbeweging haar verzet 
tegen de bourgeoisie en de kapitalistiese maat
schappij. 
In Nederland begon, en hierin blijkt opnieuw haar 
achterlijkheid, slechts het verzet van de bourgeoisie 
tegen de aristokratie. Zij wilde de beperAingen voor 
de ontwikkeling van de handel uit de weg ruimen en 
inzage in staatsadministratie en staatsuitgaven; 
hiervoor moest zij de politieke macht veroveren en 
dee l nemen aan het regeren. Van ee n georganiseerde 
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; ( 38) Het aantal mensen werkzaam in de nijverheid 
bleef vrij konstant op ongeveer 270; terwijl 
het aantal werkzamen in de ambachten zelfs 
toenam: in 1816 werkten er 500 a Boo, in 
1850 waren dat er ca. 1500. 

(39) Na de afscheiding van Belgie van de Noorde
lijke Nederlanden werkten de Nederlandse tex
tielfabrieken onder dubbele protektie (n.l. 
12% invoerrecht op de buitenlandse stoffen 
en subsidies op de binnenlandse produkten). 
Hierdoor schieten weverjjen, spinned,ien en 
katoendrukkerijen als paddestoelen uit de 
grond, maar verdwijnen al ras (behalve in 
Twente) als in de begin veerti ger jaren de 
overheidssteun gestaak t v10rdt. 
De textielindustrie in Twente wi~t zich 
staande te houden; hier waren weefscholen 
opgerich t om de kinderen de 'zegeningen' van 
de snelspoel bij te brengen - hierme e was de 
basis ge l egd voor de l a tere gr oo t-industrie
ele ontwikl~ eling ! 
In Nijmegen werkt en in de textiel i ndustri e 
in 1838 ca. 160 a 170 werknemers, in 1841 
nog slecht s 11 8 . 

(40 ) 60 cent pe r werkn emer ue r maand. 

arbeidersbeweging is in Nederland nog in het geheel 
geen sprake. De weinige organisaties van handwerks
lieden en vakarbeiders droegen nog het stempel van 
de oude gilden; zij waren voornamelijk gericht op ont~ 
spanning en sociale bescherming bij ziekte ongeval 
en overlijden. ' 
In 1848 komt in Nederland de bourgeoisie aan de macht 
niet door eigen strijd maar voornamelijk door de ' 
strijd in Duitsland, waar klein-burgers, arbeiders en 
(Berlijnse) studenten de Duitse bourgeoisie aan de 
macht hielpen. 

Nijmegen 

Ook in Nijmegen is in de eerste helft van de I9de 
eeuw nog geen sprake van een duidelijke industriele 
ontwikkeling. Er werden wel enige bedrijYen opge
richt, maar deze hebben geen verandering in de 
beroepsstruktuur tot gevolg; het bleven kleine be• 
drijfjes met een paar man personeel (38). 
Bronnen van werkgelegenheid waren: landbouw (tot 
in de tweede helft van de I9de eeuw een van de 
belangrijkste bronnen van inkomsten), handel in 
ag:~riese producten, beurtschipperij, onderwijs en 
vriJe beroepen, huishoudelijke diensten en garni
zoenswerkzaamheden . 
Alleen de katoenspinnerij beleefde - ten gevolge van 
de overneidsproteKtie - in de twintiger en dertiger 
jaren een opbloei, maar ook weer een even snelle 
neergang (39); ondanks gemeente subsidies (40) ter 
bestrijding van de algehele grote werkeloosheid, 
~erdween deze tak van nijverheid begin veertiger 
Jaren. Evenals elders, werkten in deze sektor 
vele vrouwen en kinderen onder zware omstandigheden 
( o.a. 12-urige werkdag). De produktiewijze in de 
Nijmeegse textiel liep nog ver achter op de Twentse: 
werd in Nijmegen nog met paarden- en handkracht 
gewerkt, in Twente werden vanaf 1827 stoommachines 
toegepast. 
Dit voo rbeeld is tekenend voor de ontwikkelinsgraad 
van de Nijmeegse industrie: terwijl de Nederlandse 
industriele ontwiKkeling ac nterliep op die van de 
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(41) Pas in 1846 werd in Nijmegen (in de zeepfa
briek) de eerste stoommachine in werking ge
s teld; het gebruik van stoomwerktuigen kwam 
pas na de ontmanteling (1874) echt op gang. 

(42) Over de omvang van de beroepsbevolking is 
van die tijd weinig bekend. In 18I6 be
draag t deze minder dan 4200 , in r8r9 iets 
mee r dan 4600. 

(43) Hierover lopen de schattingen uiteen. 

(44) Zo werd in I846 een werkinrichting voor be
hoeftige armen opgericht t.b.v. de textiel
industrie, waar in 1859 60 arbeiders werk
ten; in I854 werd een textielfabriek op
gericht voor 'jeugdiee arbeiders' do or de 
vereni r- i n g Vincentius a Paolo, waa r in 
I859 64 jongens van 12-18 jaar werkten. 

(45) De wetswijzig ing van I 854 bepaalde dat 
burgelij ke arme ninstellinp:en "geen onder
st and mag verlenen a ~ _n Armen, dan z ich 
zo o ve e l mo gelijk te heb ~ en verzekerd, dat 
zi j dien kerl:el i jken of bijzondere lnstel
lingen van Weldadi gheid k unn en erlangen" 
(Verslag van de toestand van de Gemeente 
Ni j megen, 1854). 

haar omringende landen, zo liep de Nijmeegse nog 
achter bij die van andere delen van het land (41). 

De bevolking in de stad groeide tussen 1800 en 1850 
van ca. 13.000 tot 21.000. De krises en misoogsten 
deden plattelandsbewoners verhuizen naar de stad, 
waar velen van nen ecnter geen of zeer onregelmatig 
werk vonden (42); het aantal bedeelden steeg tot 
ca. 5096 van de bevolking in I850 (43). 
De filantropie werd in Nijmegen ook druk bedreven; 
meestal niet alleen voor net morele, maar vaak ook 
voor het materiele genoegen der rijken (44). De 
bedeling geschiedde door de plaatselijke kerkelijke 
en burgelijke armeninstellingen (45); de uitgekeerde 
bedragen (de zgn. 'onderstand') waren echter te laag 
om van te leven (46). 

De bevolkingaanwas in de eerste helft van de negen
tiende eeuw veroorzaakte een ongekende opeenhoping 
van mensen binnen de benauwde vesting, die 'berekend' 
was op ca. I5.000 inwoners (47). De stijgende grond
rente verdeelde de klassen en klasselagen over de -
stad, leidde tot intensiever grondgebruik, deed de 
huren stijgen en verslechterde de woonomstandigheden 
van de arbeidende bevolking (48). In hoeverre 
bouwvoorscnriften e.d. hierin voor Nijmegen mede een 
rol speelden is niet bekend. 
De schaarste aan gronden binnen de vestingmuren was 
echter relatief: de bourgeoisie nam de 'betere' 
(en hoger gelegen) gronden, gelegen aan de betere 
straten in beslag (waar zij zich in ruimere woningen 
voldoende bewegingsvrijneid, meer en schonere lucht, 
meer tuinen e.d. konden veroorloven); de arme bevol
king moest als gevolg van een onevenredige verdeling 
van grond en woonruimte zich 'tevreden stellen' met 
veel kleinere woongebieden die zij zeer intensief 
moest bewonen (49). 

Al in de achttiende eeuw was Nijme gen een geliefd 
woonoord voor 'aanzienlijke families'. In de 
ne gentiende ee uw gaan steeds meer oud-kolonialen en 
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(46) Een gezin krijgt in !864 fI,25 (in jan., 
febr., mrt., fI,50) plus 10,25 voor ieder 
inwonend kind per week, en maximaal f0,40 
voor de woning. Voor een gezin met 4 kin
deren dat het hele jaar bedeeld wordt, 
komt dit neer op 1!20,25 per jaar plus 
120,80 voor huur. In het laat I8de eeuwse 
Nijmegen liggen de huren al tussen 150 en 
180 per jaar, en op b.v. II stuivers per 
week voor bedeelden (nog altijd 128,- per 
jaar); terwijl 1300 a 1500 per jaar nodig 
was voor het noodzakelijke levensonderhoud, 
zonder enige luxe, van een gezin (wat ook 
toen niet door iedereen verdiend werd: 
b.v. een stadsarbeider verdiende 1!56,-). 

(47) P.F. Maas, 'Sociaal-democratische gemeen
te politiek in katholiek Nijme gen I 894-
I927', pag ro4. 

(48) Zie paragraaf 'De woon- en leefomstandighe
den van de arbeidende klasse in Nij megen'. 

(49) ibid •• 

(50) Nijmegen had zelfs Europese faam als woon
stad. Door de vele in Nij megen wo ~nachtige 

ge~ensioneerden Co.a. gepensione erde gene
raals uit diverse Europese landen) verkree g 
de stad de bijnaam 'Pensionopolis'. 
(G. Schampers, 'Overzicht van de ekonomL.se 
ontwikkelingen van Nij megen in het bij
zonder na I800 ', na g 7). 

renteniers - vanwege de vermeende veiligheid binnen 
de wallen (de aanwezigheid van het garnizoen), het 
deftige 'steedse' karakter, de reeds aanwezige aan
zienlijke families en het grote aantal ambtenaren, 
en de goede onderwijsinstellingen - zich in Nijmegen 
vestigen (50). 
Deze toestroom van 'aanzienlijken' heeft mede bijge
dragen tot de samenballing der armen en werkelozen 
in de zgn. 'achterbuurten'. 
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(51) H.R. Holst (1), pag 79. 

(52) De prijzen van vee, zuivel en granen stegen 
gestadig. 

(53) H.R. Holst (I), pag 8I. 

(54) In '51 werd het postwezen geregeld en de 
telegraaf aangelegd;(de uitbreiding van de 
handel h a d een expansie in de sche eusbouw 
tot gevolg); in 1857- 1 61 kwamen er 65 aan
vragen voor spoorwe gkoncessies bij d e re-
gerin ~ · in 1860 werd de staat, middels e e n o ' 
~ et ~emacht igd 811 k m. spo orli j n aan te 

' 0 
~ eggen; in 1861 kre eg Rotterdam toezegging 
voor de Nieuwe Waterwe g op s taa tskosten, 
en Amsterdam vo or een subsidie van het 
~; o ordzeekanaal. 

CA. !850 - 1870 
OVERGANG VAN HANDELS - NAAR INDUSTRIEEL KAPITALISME 

Na de ekonomiese depressie in de eerste helft van 
de negentiende eeuw in Nederland volgde in de vijf
tiger en zestiger jaren een tijdperk van ekonomiese 
bloei. 
"I n de produktie wordt dit tijdperk gekarakteriaeerd 
door de groote uitbreiding van metaalinduatrie en 
mijnbouw, zooals de eerste helft der eeuw door die der 
textiel-industrie, en het laatste kwart door die der 
chemische- en elektrische industrie. De vrijhandel 
had overwonnen, en met hem de arbeids-verdeling, die 
van Engeland 'de werkplaats der wereld' maakte" (5I). 
Sommige bedrijven beleefden in de vijftiger jaren 
enige bloei; de koloniale produkten brachten meer 
op; de werkeloosheid en het pauperisme namen enigszins 
af; maar vooral in de landbouw begon een dertig jaar 
durende bloeiperiode, die in het agraries Nederland 
op alles terugwerkte. De uitvoer van a~rariese 
producten naar Engeland steeg enorm (52). De welvaart 
in de landbouw deed de grondrente stijgen - "de grand 
zelf werd als spekulatieartikel haast even geliefd als 
de koffie" (53). Maar dit alles werkte echter ave
rechts op de industriele ontwikkeling. 

De grondwetherziening van 1848 had de Nederlandse 
bourgeoisie de politieke macht gegeven; de staat was 
liberaler geworden en onthield zich zoveel mogelijk 
van inmenging, behalve in de ontwikkeling van infra
strukturele voorzieningen (spoorwegen, havens, kana
len e.d.), noodzakelijk voor net sterk opkomende han
delskapitaal dat vervoers- en verkeersmiddelen nodig 
had (54). 
Veel trager en gebrekkiger dan de handel verliep 
de kapitalistiese ontwikkeling in de industrie. 
Alleen en ige bedrijven met een achterlijke produktie-
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(55) Schoenmakerij in de Langstraat, papier
molens op de Veluwe, linnenweverij te 
Boxtel, en wolververij te Tilburg. 

(56) H.R. Holst (I), pag 

(~7) In I86I had Twente IO spinnerijen met 
4I.000 spinsels, I3 stoomweverijen met 
2 286 getouwen,in •66 37 stoomweverijen met 
8632 getouwen,in •68 I8 spinnerijen met 
I68.500 spinsels. Het aantal arbeiders was 
I5.000 en het stoomvermogen gestegen tot 
2250 paardekrachten. 

(58) R.R. Holst (I), pag 88. 

(59) "Ste e ds heeft var.. de zijde der gemeente 
het streven bestaa n om van Nij megen een 
aanlokkelij k voor de velen, die van een 
rustige oude dag wilden genieten, zoals 
a.a. de groe iende aantallen repatrie e r:n
dan uit het voormali g Nederlands ch-Indie, 
aanlokkelijk ook voor de velen die tijde
lijk in Nij~e gen wilden verbl ijven ~et 
het oog O IJ hun vakanties" 
(J. de Vries, 'Niemi Nijme gen, 1 870-19 70 '), 

w1Jze kwamen tot bloei (55); "met de industrieele 
produktie in 't buitenland konden deze bedrijven de 
konkurrentie volhouden, hetzij door verbinding van 
industrie en landbouw of door de ongehinderde exploi
ta tie van jeugdige arbeidskrachten" (56). 
Slechta op twee plaatsen in Nederland was sprake van 
beginnende groot-industrie: Maastricht (aardewerk 
en papier) en Twente (katoen) (58). "Zoo versterkte, 
in de jaren van overgang tusschen '48 en '70 het 
handels-kapitaal, ontstond het industrieele, kwamen 
langzaam de materiele voorwaarden tot groothandel 
en grootindustrie tot stand ( •••• ) en Nederland 
trad binnen in de gewesten, die voor de eene den hemel 
beduiden, voor de ander de hel". 

Nijmegen 
Rond I850 was Nijmegen nog een belangrijkE:handels
centrum voor de trasitohandel van agrariese en kolo
niale producten. Zeker tot in de twintigste eeuw 
bleef Nijmegen een regionaal verzorgende funktie uit
oefenen; de samenstelling van de verschillende takken 
van nijverheid hingen daar nauw mee samen, de indu<:" ~. 
strieen en ambachten vonden hun afzetgebied in de 
s~ad en omgeving. Het aantal ambachtsbedrijven was 
groot en uiteenlopend van soort, de industriele be
drijven klein en hun ambachtelijke aard nauwelijks 
ontgroeid. Grote fabrieken kwamen niet voor. 
Voor deze lage graad van industrialisatie zijn een 
aantal verschillende oorzaken aan te geven: 
- de politieke macht berustte in feite bij de Nij

meegse renteniers; zij waren het die zich het 

48. 

meest verzetten tegen de industriele ontwikkeling 
van Nijmegen, omdat deze zowel hun machtspositie 
zou ondergraven als ook het gerieflijk karakter 
van Nijmegen als woon- en toeristenstad zou door
breken. De gemeentelijke overheid heeft dit stre
ven lange tijd ondersteund (59). De Kamer van 
Koophandel ontmoette in haar pleidooien voor een 
versterkte ontwikkeling van industrieen en verkeers
en vervoersmiddelen, dan ook voortdurend tegenstand 
van regenten en renteniers; 



(60) Zie ook Hoofdstuk II,'De voorgeschiedenis 
van de stadsuitleg'. 

(6I) In 1865 komt de spoorwegverbinding Nijme
gen-Kleef tot stand; veel later 1879,1881 
en 1883 volgden de verbindingen met resp. 
Arnhem,•s-Hertogenbosch en Venlo. 

(62) 2 fabrieken, die in 1875 samen 180 arbei
ders in dienst hadden. 

(63) In 1859 5 bedrijven, met in totaal 48 
'knechts•, in 1874 8, met in totaal 99 
knechtsi in 1876 wordt een stoommachine in 
werking gesteld in de grootste van deze be
drij ven, Thieme, die 42 knechts in dienst 
heeft. 

(64) o.a. t.g.v. de achterlijke produktiewijze 
en t.g.v. de katoenkrisis in de zestiger 
jaren. 

(65) In 1851 waren er 12 tabaks- en 5 sigaren
fabrieken, !'lus waarschijnlijk een aantal 
kleine bedrijfjes van zgn., zelfstandige 
en in loondienst werkende, thuiswerkers. 
Deze bedrijfstak groeide en na.m in belang 
relatief toe. 
1;2 Sigaren- en 8 tabaksfabrieken n:et resp. 
63 en 45 man personeel in 185?, en in 1874 
resp. 10 en 8 fabrieken met resp. 120 en 
1 J.2 personee lleden, waa.rvan so .r mi_s.e beC:ri j
ven met ca. 40 personeelsleden. 

- de langdurige vestingstatus van de stad maakte de 
grond binnen de wallen schaars en duur, dit belem
merde uitbreidingen en vestigingen van bedrijven. 
De opkomende burgerij pleitte met :klem voor de op
heffing van deze status, terwijl de renteniers zich 
sterk tegen de ontmanteling verzetten (om boven
ver~elde redenen, tevens achtten zij zich veilig 
door de aanwez!gheid van het garnizoen) (60); 
primaire industrien in de vorm van huisnijverheid 
(zoals in Brabant, Twente en in sommige Hollandse 
steden) waren afwezig, waardoor de kiem vanwaaruit 
een grootindustrie zich zou kunnen ontwikkelen 

' ontbrak; 
- de ligging van Nijmegen als veetigingsplaats voor 

grote industrien was minder gunstig dan het westen 
van het land en eveneens minder gunstig dan Arnhem 
(de Rijn was een gunstiger waterweg dan de Waal) 
in verband met de aan- en afvoer van grondstoffen 
en produkten; bovendien vond de aanleg van wegen en 
spoorwegen naar. de belanerijkste delen van het 
land pas laat plaats (61). 

Vanaf 1850 weten enkele bedrijven tot enige bloei 
te komen, o.a. de steenfabrieken (62) en de boek
drukkerijen (63). In de bouwnijverheid, de metaal
industrie en in diverse andere bedrijfstakken is in 
deze periode - die voor geheel Nederland een periode 
is van ekonomiese bloei - in Nijmegen geen spekta
kulaire groei waar te nemen. Pogingen een nieuwe 
katoenindustrie van betekenis te ontwikkelen mis
lukten (64). De voedings- en genotmiddelenindustrie 
is voor Nijmegen in verband met het verzorgend ka
rakter van haar nijverheid, altijd van groot belang 
geweest; zij bestaat steeds uit een groot aantal 
kleine bedrijven (met uitzondering van de tabaks-
en sigarenindustrie (65) ), gekenmerkt door een ge
ringe mate van mechanisatie. 
Ook het geldverkeer begon zich in deze tijd te ont
wikkelen: banken werden opgericht en het postver
keer sterk uitgebreid. 
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(66) Zie ock ~oofdstuk II, 'De wo ~ n - e n le e fo~~ 
standighed n van de arbeide: d e k lass e i& 
Ni j megen'. 

Voor de ·arbeidende bevolking veranderde in deze 
periode slechts weinig. Hoewel ook in Nijmegen 
sprake is van een geringe afname van het pauperisme 
en de werkeloosheid, bleef de armoede voortbestaan 
door de uiterst lage lonen en de sinds 1848 gestegen 
prijzen van de voornaamste voedingsmiddelen. De 
arbeidsdagen bleven lang en de aan de reproduktie 
van de arbeidskracht gestelde eisen laag. Het anal
fabetisme bedroeg in de jaren zeventig nog meer dan 
50%. Vooral de ellende in de armenwijken steeg 
door de gestaag groeiende bevolkingsdichtheid in deze 
wijken (66). 

so. 



(67) Althans voor zover het geschut kon reiken 
- binnen het schootveld waren alleen hou
ten bouwwerken toegestaun, beschadiging 
door oorlogsgeweld werd niet vergoed. 

(68) Zie Hoofdstuk II, 'De voorgeschiedenis 
van de stadsuitleg'. 

(69) P.F. Maas, pag 104. 

(70) Zie Hoofdstuk II, 'De voore eschiedeniG 
van de stadsuitleg'. 

(71) Zie Hoofdstuk IV, 'Ontw ik'\:elin r; en J_n de 
stedelij~e struktuur, in s t e debouwkundi g e 
en wonin~ typolog iee n'. 

(72) b.v.: Zwanensas - ~ 75 el lang en 4. j el 
breed, bewoond do or 70C : ~. ensen in 71 
:huizen. 

DE WOON- EN LEEFOMSTANDIGHEDFN VAN DE .A;RBEI
DENDE KLASSE IN NIJMEGEN 

De langdurige vestingstatus was voor Nijmegen - zoals 
we in de voorgaande paragraaf zagen - een van de 
beperkende faktoren om deel te kunnen nemen aan de 
landelijke ontwikkelingen op industrieel, ekonomies 
en ruimtelijk gebied. Deze status verbood het bouwen 
buiten de wallen (67), en verschillende pogingen van
uit de bur~erij om tot gedeeltelijke uitleg te komen, 
mislukten (68). Dit droeg er toe bij dat iedere ak
tiviteit steeds binnen de wallen moest plaatsvinden 
en door het groeiend _tekort aan ruimte vele belem
meringen ondervond. Uitbreidingen of nieuwe vesti
gingen van bedrijven alsmede de aanbouw van woningen 
(met name ten behoeve van de verschillende emigratie
stromen), stontten telkens op het staties stadsopper
vlak. Het nijpende grondgebrek droeg bij tot een 
gestage stijging van de grondprijzen (voor een bedrijf 
was alleen ruimte mogelijk tegen ongehoorde opoffe~· 
ringen); de huurprijzen der woningen volgde deze 
grondprijsstijging waardaor duizende gezinnen ge
dwongen werden in "krotten en sloppen" hun leven 
te slijten. 

Ingeklemd tussen de vesti~gmuren hoopte de bevolking 
zich op: ruim 20.000 in I850 tot 25.000 in I880; 
terwijl de stad 'berekend' was op maksimaal I5.000 
(3). Na ca. I550 had de stad geen uitbereiding meer 
gekend! (70); ook het stratenpatroon bleef vele jaren 
ongewijzigd (?I). De enige mogelijkheid voor het 
ondernemen van bouwaktiviteiten bestond uit het ver
dichten van de besta~nde bebouwing, enerzijds door 
middel van net naar achteren uitbouwen van bestaande 
panden _ . , anderzijds door het volbouwen - met 
meestal minderwaardige bouwsels - van de acnterter
reinen, die dan ontsloten werden door nauwe gassen 
en steegjes (72). De stedelijke dichtheid was in 
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2. 

1. 

4. 5. 

3. 

1. boerder~ in de stad 
(aan de Hertogstraat) 

2. soort boerder~bouw 
(Parkweg, hoek Regulierstr.) 

3. Zwanengas; de woningen z~n 
nog deels boerder~ 

4. Rozengas; gedeeltel~ over
bouwd voor intensiever 
grondgebruik 

5. hygieniese omstandigheden: 
toilet in de Bottelstraat 
(foto uit 1955!) 



(73) Zie Hoofdstuk III, 'Het wou ingonderzoek van 
1900-1903 I• 

{7j ) Aanle g van riolering in 1903 . 

(75) In 1900 lagen er nag ruim 100 boerderijen 
in het vo or malige vestingsgebied. 

( 76 ) Pas in 1901 wordt het ge;;ie enteli .j;c slacht
huis geopend. 

(77) ••••• bij ernstige re ~ enval s tro omd e het 
hemelwater door de straten en s te gen de 
helling af l 

(78 ) Aanl eg gasfabriek in 1872 , aanl eg elek 
triciteit i n 1886 . Zie t evens ~o ~ fd st uk 
III, 1 Indus tri ~el- en r~rnno-:.ol i e '.ca .. ·i t a J.i s 
r:: e i n !~i jmcgen '. 

( 79 ) :Ji verse a.::.nvracen vo ::> r het slas.n van ;:o:: 
t e r uutt en kwarnen b i j de gene cn t e b~n!.cn 
( Fi~ke r.~ e yer). 

I870 opgelopen tot gemiddeld 8 personen per woning, 
waarbij in de 'achterbuurten' de gemiddelde (:) 
dichtheid steeg tot ca. IO personen per woning 
(=krot)(73). 
De verdichting van bebouwing van de stad had tot 
gevolg een zekere vermengi~g van bevolkingslagen. 
Hoewel de bourgeois aan de hoofdstra~en woondenen 
de paupers en arbeidende bevolking op de binnenter
reinen, kan van een stringente scheiding tussen 
bourgeois - en arbeiders- c.q. armen-wijken nauwe
lijks sprake zijn; wel zijn konsentraties van arme, 
verpauperde bevolkingslagen aanwijsbaar in een aan
tal stads gedeelten aan de rand van de stad, bestaande 
uit steegjes en gasjes die niet direkt verbonden zijn 
met de grote straten waaraan de bourgeois i en rneer 
welgestelden woonden. ~ 

De woon- en leefomstandigheden in de 'achterbuurten' 
waren bitter slecht, ieder faset was ver beneden 
ieder aanvaardbaar peil. In de veel te kleine wo
ninkjes - veelal I en 2 kamerwoningen en meestal 
bewoond door grote gezipnen (en/of._ met inwonende . 
koetgangers) - ontbrak iedere vorm van sanitaire -voor
zieningen. Toiletten ontbraken of moesten met meer
dere gezinnen gedaeld worden. Riolering ontbrak 
geheel (74), de afvoer der privaten, huis- en hemel
water geschiedde veelal middels open afvoergoten op 
straat (of in slecht afgesloten 'secreetputten'). 
De nauwelijks of in het gekeel niet verharde stegen 
en straatjes waren bezaaid met stinkende (stil
staande) poelen, De vele boerderijen die her en der 
over de stad verspreid lagen (75) vergrootten met hun 
mestfaalten de srnerigheid van het open-straat-afvoer
systeern. De slagers lieten bij het slachten van 
het vee, vaak op straat of in de aan de straat gren
zende woonkarner - het verbod negerend dit in het 
openbaar te doen - de resten en vloeibaar afval in 
deze afvoergoten 'verdwijnen' (76). Strornend water 
(77), gas en elektriciteit ontbrak geheel (78). De 
vraag naar zuiver drinkwater (79) was dan ook zeer 
groot; de huizen lagen zo dicht opeen gepakt dat vaak 
waterput en beerput broederlijk naast elkaar lagen; 
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6. 8. 

7. 

6. bourgeois-woning 
(Grotestraat) 

7. 'rtjk woonhuis' 
(Muchterstraat) 
ondanks het grote gebrek aan 
grond in de stad kon de 
bourgeoisie zich woningen 
veroorloven die een dergeltjke 
oppervlakte in beslag namen; 
de paardestal is veel luxueuzer 
dan arbeiderswoningen uit die 
t~d 

8. steegje nabtj de Stevenskerk, 
gezien vanaf de Ganzeheuvel 

9. het grondgebrek was zo groot 
dat hier b.v. tegen een 
kapelletje werd aangebouwd 
(westztjde van het Papengas) 



10. 11. 

12. 

10. kazernebouw, door vele gezinnen 
bewoond; het luik geeft toegang 
tot een aparte woning (een zgn. 
'pothuis') 
(Ottengas) 

11. in dit pand woonden twee gezinnen: 
het armste woonde en werkte in 
het sousterrain (pothuis); het 
tweede, dat zich iets beter 
gehuisvest voelde, bewoonde de 
eerste verdieping en de zolder 
en betrad hun woning via de 
voordeur 

12. doodlopend 'plaatsje' aan de 
Hessenberg 

13. interieur (Kabelgas) 
(foto uit 1952!) 



(80) Rapport naar de bodemgesteldheid te Nij
megen. 

(81) Fieke Meyer, 'De hygiinische Toestanden 
in Nijmegen 1850-1880•. 

( 82 ) Verslag van de Gezondheidscomnissie. 

(83 ) "••• blijkbaar zonder de regenten of genees
kundigen te alarmeren" (Haas, blz. 105) 

( 84) Fieke Meyer • 

(85) De Gezondheidscommiss ie bestond uit 7 
leden, n.l. 1 geneeskundi ~e, 1 schei
kundi ge, 1 bouw~undi c€ , 1 rechts~eJeerde 
en 3 medeleden. 

( 86 ) 25;;. van de slac!:toffers va?l de chn:i_c: ra
e) idemie in J.366 vielen i n de 3otte l
straat (e en van de 'achterbuurt•-stra
ten )(:?ieke ::eyer). 

( 87) Ae.r,doeningen aan ade r.i h&.l i Lgs·.,1ec;en e n 
lo:1~:en. 

( 88 ) Fie ~ e ~eyer. 

ook gebeurde het wel dat afval direkt in de waterput 
gegooid werd en aat fabrieken hierin loosden. Het 
hellende terrein - waar Nijmegen voor een groot ge
deel te op gelegen was - droeg alleen maar bij aan 
bodem- en watervervuiling (80). Hoe dichter een 
stadskwartie~ bevolkt was,rhee groter de vraag naar 
waterputten (8I). 

In de woningen zelf - zo klein en zo dicht op elkaar, 
gelegen aan smalle stegen en hofjes, bezwangerd met 
vuile lucnt die opsteeg uit slecht afgesloten beer
putten, uit stilstaande poelen, uit open afvoergoten 
en van de stinkende mestfaalten - was nauwelijks 
sprake van enige goede ventilatie en/of goede licht
toetreding; de lucht in de woning werd mede bevuild 
door de 'stiklucht' van kachels, petroleum, gas
lampen en 'heimelijke gemakken'. 

Zie hier de hygieniese toestanden waarin net groot
ste deel van de Nijmeegse bevolking gedwongen was te 
verkeren. Allerlei ziektes en epidemieen waren hier
van het gevol~; het sterftecijfer (m.n. het kinder
sterftecijfer) lag zeer hoog (82). Tussen I8I6 en 
!865 sloeg de cholera liefst vijfmaal toe (83) en 
de pokken-epidemie eistesin I87I meer dan IOO slacht
offers (84). De 'Plaatselijke Commissie van Genees
kundig Toeverzicht' (I8I6-I865) had de taak zorg te 
dragen voor de volksgezondheid. 
Wanneer dan ook in 1866 de cholera opnieuw toeslaat, 
wordt een Gezonheidskommissie ingesteld ter bestrij
ding van deze epidemie. Na enige maanden is de ziek
te uit de stad verdwenen en is de eigenlijke taak van 
de kommissie beeindigd, maar zij blijft bestaan (tot 
1903) om 'met het verpauperde deel van de bevolking 
kontakt te houden' en om het opnieuw zich voord6en 
van de ziekte te voorkomen (85). 

Het hardst werden de 'achterbuurten' door ziektes en 
epidemieen getroffen(B5). Naast epidemieen - cholera 
en pokken - waren in die tijd rheuma, catharale- (87), 
geslachts-'eR kinderziektes de meest voorkomende (88). 
Van bestrijding of voorkoming van al dit soort ziek-
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(89) De klachten over syp h i lusaandoeningen 
verontrustten de garn izoenskommandant 
(Fiek e Meyer). 

(90) Over de arbeids omstandigheden te Nijmegen 
is ans niets bekend, hierover moete c we 
verwijzen naa r de landelij ke; zie hierover 
b. v. Henriet t e Roland Holst, Brugmans, 
Jan en Annie Romein, e.a •• 

(91) In 1856 werd hierover aan alle bakkers 
p roses-verbaal opgemaakt, behalve degenen 
die op die dag jui st ge en brood in huis 
hadden •••• (Fieke Meyer). 

(9? ) Na allerlei wantoestanden werd men ver
plicht gestorven vee te begraven in d 
zgn. 'vullikkuil'; later moesten zelfs 
de kadavers met petroleum overgoten war
den, daar ze anders we e r O)ge gPaven en 
verk ocht werden (Fieke Meyer). 

( 93 ) Sedert 1874 be s tond er wel e e n b uro v o ; r 
~aren-kontrole, waar te ge n bet a lin g van 
:0 ,25 waren t e r keuri n~ a a n g e boden k onden 
warde n (Fiek e Me y er). 

( 9-j ) I !i h o e ve.rre hi er oak sprak e is v a n verzet 
t e gen d e bour ge o isie en de h e s rs ende 
wan t oe stan den blijft na g een on b e an t wocr-
de vra g . 

tes was nauwelijks of geen sprake; het arme bevolkings
deel was aangewezen op de mediese bijstand - uitgeoe
fend door twee geneesheren en twee heelmeesters (ge
meenteambtenaren). Echter in tijden van epidemieen 
werden veelal de geneesheren niet of te laat door de 
arme bevolking te hulp geroepen, meestal uit vrees 
voor te dure voorschriften, zeals het verbranden van 
beddegoed en kleren, alsmede het niet kunnen betalen 
van geed voedsel. Wel kregen de armen gratis verlos. 
kundige hulp en medicijnen. Aan de bestrijding van 
geslachtaziektes (mede veroorzaakt door de aanwezig
heid van het garnizoen (89)) werd nauwelijks iets ge
daan; pas in 1873 stond de Raad toe dat in het gebouw 
van besmettelijke ziektes ook syphiluslijders opgeno
men konden worden. 
Naast ziekten en epidemieen voortkomend uit of aan ge
wakkerd door de slechte woon-, leef- en arbeidsomstan
digheden (90) werd de gezondheid van de •gewone man' 
ook dikwijls aangetast door de (zeer) slechte kwali
tei t van het voedsel - de slechte kwaliteit van het 
drinkwater, het te koop aangeboden bedorven voed
sel, rottend fruit, vlees en groente, e.d. - en m.n. 
door de vervalsing van waren. Het brood werd door de 
bakKers vervalst door het meel te mengen met grind, 
zemelen of 'vreemde specie' (91), het (goedkope) vlees 
was meestal bedorven of gesneden uit de kadavers van 
gestorven vee (92) - niet zelden hadden de 'extra 
aanbiedingen' de dood van de gebruiker tot gevolg 
( 93). 

De bourgeoisie en liberale overheden reageerden op 
de armoede, de werkloosheid en de slechte woon- en 
leefomstandigheden van de arbeidende bevolking, met 
filantropie en bedeling (geinstitutionaliseerd in de 
kerkelijke en burgerlijke armenzorg). Zij werden ge
konfronteerd met een gestaag groeiend en verpauperend 
bevolkingsdeel (het uit de 18de eeuw daterend leger 
van paupers werd voortdurend aangevuld met de uit de 
nijverheid en landbouw afkomstige werklozen), dat 
zich ophoopte in de 'achterbuurten' waar ook de 'kri
minaliteit' (94) onder de bevolking steeg: enkele 
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(95) Ook rond Nijmegen maakten zwervende ben
des de wegen onveilig. 

(96) 'Van armenzorg tot welzijnswerk', pag. 6. 

(97) Tiepskript gemeente-archivaris Nijmegen. 

(98) De kommissie moest de Raad en B. en W. 
voorlichten over: 
a. aanleg van riolen 
b. stallen, varkenshokken, slagerswerk

plaatsen e.d. 
c. verbeteren van straten en pleinen 
d. het bouwen, onderhouden en inrichten 

van woningen en andere gebouwen 
e. he t verkopen va:0 eet- en drinkwaren 
f. het reinigen, desinfecteren van wo

ningen, meubels en ~ndere voorwerpen 
in geval van besmettelijke ziekte. 

(99) Na de (liberale) machtsovername in 1848 
bleven va_~ de overheidsbevoegdheden 
slechts d :~ bouwvoorschriften over, die 
opgenomen werden in de bij de gemeente
wet mogelijk gemaakte gemeentelijke 
bouwverordeningen . (Rein Geurtsen, ~ag 40 ). 

(100) ibid., pag 40. 

(101) In de Fo liti e vero ~ dening van 1856 ZlJn 26 
artikelen opgeno !r:en betref fe nde "het 
Brandwezen in de stad !H .ir'egen". 

gassen waren zo berucht dat zelfs de armenbezoekers 
daar niet meer durfden te verschijnen (95). 
Landelijke onderzoekingen naar de zedelijke en mate
rieele toestanden van de arbeidersbevolking kwamen 
vrijwel alle u.it op de Mal thuaiaan•e · konklusie: 
'overbevolking' (96). Ter bestrijding van deze •over-
bevolking' trachtte de bourgeoisie allerlei 'oplossin
gen' te verzinnen. In "De wenken ter :Sestrijding van 
de Armoede" (1851) werd te Nijmegen gepleit voor "af
schaffing van het kosteloze voltrekken van huwelijken 
en het daarvoor in de plaats stellen een gepaste reti-

. butie", om op deze manier de bevolkingsaanwas - en 
daarmee het aantal armlastigen - onder de arbeidende 
bevolking tegen te gaan, en zo de armoede te bestrij
den. 

Op de volkshygiene reageerde de bourgeoisie groten
deels vanuit zelfbehoud: zij bestreed enkel de ziek
ten en epidemieen uit angst er zelf door getroffen 
te worden. · - , 
Weliswaar was Nijmegen een van de weinige steden in 
het land waar een gezondheidskommiseie bestond, maar 
de van 1816 tot 1865 werkzame 'Plaatselijke Commissie 
van Geneeskundigen Toeverzicht te Nijmegen' - die 
toezicht moest houden op de stedelijke hygiene -
schoot in haar taakuitoefening te kort (97). Als in 
1866 opnieuw een cholera-epidemie uitbreekt moet een 
nieuwe gezondheidskommissie opgericht worden om :S.&.W. 
voor te lichten over de openbare gezondheid van de be
volking (dat wil zeggen de armen en de verpauperde be
volking) ( 98). 

Ook schoten doeltreffende overheidsmaatregelen ter be
strijding van de ellendige woontoestanden in ~~ armen
wijken, tekort. Waren de bouwvoorschriften biJ de ge
meentewet van 1851 geregeld in de bouwverordeningen 
( 99 )·, "ze vonden overigens zelden toepassing bij de 
bouw van arbeiderswoningen" (100). 
In Nijmegen waren de hygieniese en brandvoorschriften 
opgenomen in de gemeentelijke politieverordening (101); 
de mediese politie was belast met de kontrole op de 
uitvoering van deze verordeningen, bijgestaan door de 
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(102) De "Verorde ri ng op h e t her s tel ler. o f af
b re~en van bouwv a llige ge b o u~en, ~uren, 
s c lioorstenen of ander muur- of tim~erwerk 
b i nn e n d e Ge me ente Ni jrnegen'' (1 856) werd 
in 1867 in de Pol itieverordering opge
no men. 

gemeente architekt, die bevoegd was onderzoekingen te 
doen en in te grijpen indien een (deel van het) bouw
werk de 'algemene veiligheid' in gevaar zal brengen. 
(102). Hoewel de verordeningen van 1856 en 1867 be
schouwd kunnen worden ale voorlopers op het latere 
Bouw- en Woningtoezicht (1904) schoten zij tekort, 
door het ontbreken van dwingende maatregelen, om enige 
verbetering aan te brengen in de woonsituatie van de 
arbeiders-bevolking. Deze voorschriften waren in 
eerste instantie niet bedoeld om de belangen van de 
arbeidende bevolking veilig te stellen maar enkel die 
van de bourgeoisie en de gegoede burgerij om hen een 
gunstig woonklimaat te garanderen en om 'minderwaar
dige' bestemmingen te voorkomen die de waarde van de 
omliggende grond zou doen dalen. 
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(10 ) Rein Geurtsen, 'De woningwet en het ruim -
telijke overheidsbeleid: 1 902-1 972', in 
'70 jaar won ingwet, nag e ons 70 j a~r 

wonin F,nood?', 9ag. 40. 
Verwezen wordt naar Jan en Annie Ro~ein, 
1 ~rflaters van onze beschnving '. 

(1C4) ~ein Geurtsen, pag. 43. 

VOORGESCHIEDENIS VAN DE ONTMANTELING EN DE STADSUITLEG 

In de eerste helft van de 19de eeuw breidde vrijwel 
geen enkele stad in Nederland zich uit; slechts een 
enkele uitzondering op de algehele stilstand in de 
groei van steden was het gevolg van de neo-merkanti
lietiese staatspolitiek (102). Toen het vestingstel
sel na de Frans-Duitse oorlog herzien werd kwamen de 
stedelijke uitbreidingen op gang. Slechts Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Arnhem hadden in de periode 
1850-1870 ten gevolge van een enorme bevolkingsgroei, 
hun stedelijk gebied vergroot. De vestingsteden moes
ten tot aan de herziening van de vestingwet maar zien 
hoe zij uitbreidingen van nljverheid en bevolkingsgroei 
opvingen binnen hun beknelde ommuringen. 
Het was met name de industriele bourgeoisie die bij de 
gemeentebesturen er op aandrong de vesting uit te 
leggen; meestal was deze aandrang openlijk gericht op 
het bevorderen van grondspekulatie. "Zowel de stede
bouwplannen die rond het midden van de 19de eeuw, als 
de voorbeelden van progressief-liberale burgers op de 
gemeentebesturen tot het nemen van stedebouwkundige 
maatregelen, werden gekenmerkt door twee hoofdaspek
ten: enerzijds stonden ze doorgaans in verband met 
de noodzaak tot het treffen van maatregelen ter ver
bet~ring van de openbare hygiene, grotendeels uit zelf
behoud van de bezittende klasse~·· Anderzijds vonden 
zij hun grond in de tamelijk openlijke stimulering van 
grondexploitatie, de waardestijging van percelen door 
planning van verkeersvoorzieningen en belangrijke o
penbare gebouwen, en de gegoede klasse te beperken 
door aanleg van goede woonwijken" (103). 

De stad Nijmegen - oorspronkelijk een Romeinse neder
zetting - groeide in de Middeleeuwen uit tot·garni
zoensplaats en belangrijke handelsstad (in de 16de 
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Wt1 ... __,~ <,,. _, . 0l11 U ••w-..... < ,,._". - .> .. 

(105) Joh. H. Graadt van Ro ggen, 'Ontmanteling 
en uitleg der stad Nij me gen (april 1 874 
tot j uli 1907)'. 

(106) ibid •• 

(107) Zowel vanuit s trategi e s ocGpun t a ls van
we ;-e de verval len s taa t wa: .. rin de ves
st{ngwe rken verk e e rden. 

( !OE ) Joh . E. 3r a a d t van Rog~en. 

eeuw behoorde Nijmegen tot een der grootste steden in 
Nederland). 
De eerste omwalling van de stad vond plaats in de 13de 
eeuw, de tweede rond 1450 en de derde - en tevens 
laatstei - rond 1550 (zie figuur 3 en 4). Het land 
rond de stad werd na de eerste omwalling met kultuur
land uitgebreid (figuur 5). 
Bij de stadsuitbreidingen van 1450 en 1550 volgde het 
stratenpatroon de oorspronkelijke verkavelingen van 
het voormalige bouwland (figuur 6). 

i Aan het begin<van de 19de eeuw was Nijmegen gedurende 
een korte periode een 'vrije' stad. Op 25 juli 1808 
hief koning Lodewi j i de vestingstatus op, waarbij 
"de buitenvestingwerken met den grond en de materialen 
in vollen vrijen eigendom" aan de gemeente kwamen 
(104). Met de sloop van een gedeelte van de vesting
werken werd begonnen tot Nijmegen in 1814 wederom 
onder de 'administratie van het corps ingenieurs' ge
bracht wordt en in het jaar daarop stelt de prins van 
Oranje de stad weer 'in staat van verdediging'. Het 
slopen van de vestingwerken was in de tussenliggende 
jaren niet ver gevorderd, "er bestond destijds geen 
behoefte om de stad uit te leggen. Het weinige van 
de vestinggronden dat tussen 1808 en 1810 verkocht 
werd, doet denken dat er gering verlangen naar die 
gronden bestond, en wellicht verheugde men zich, ten 
koste van dat terrein, wederom voordelen te zullen ge
nieten, die het garnizoen aan de vesting aanbracht" 
( 105). 

In de 20-er en 60-er jaren bouwde men nog enkele for
tifika ties, maar allengs gingen steeds meer stemmen op 
- zowel in militaire ala in burgerlijke kringen - die 
het nut van de vesting Nijmegen in twi j fel trokken 

· (106). Het behoud van de vestingstatus hield in het 
· aanblijven van het garnizoen; "velen dachten de wel
vaart van Nijmegene onafscheidelijk verbonden met het 
garnizoen, en aan het verblijf der gepensioneerden, 
die zich omwille van het garnizoen hier ter-stede 
vestigden" (107), Het waren de regenten en de rente-
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fig. 6. 

VERKAVELING AAN WEERSZIJDEN 
VAN DE HOUTSTRAAT 
II : Stad der eerste omwalling 

111: Eerste uitleg 
IV: Voorstad 
De - - - - lijnen tonen de oorspronkelijke vcrkaveling van 
het akkerland 



(109) ibid •• 

( 110) Deze bouwrr. a c:, tschappij ver z oe l~ t de regering 
afstand te doen van 25 bunder vesting
grond - tegen e n bo d va~ f O. ( O/m2. 
De geme entera ~ d ziet zich wel ge no ~ tzaakt -
11daar de nood in de benau\vc e ve s tins zo o 
h o -: g 0 e s te gen was 11 - het ho c:e verkoo Ds-
aanco d var: de ove rheid C 'l. Co ) wel t~ 
a ,·,nva r den. 

niers die zich steeus hebben verze~ tegen de ophef
f ing van de vestingstatus en de ontmanteling van de 
stad, daar zij vreesden dat door het wegtrekken van 
het garnizoen en de opkomst van de induatrialisatie 
in Nijmegen, het woonkarakter van de stad verloren zou 
gaan. Reeds in 1852 verzocht een groep van zeven 
'notabelen' de vestingstatus op te heffen, echter "de 
meerderheid der in~ezetenen wantrouwde de lokstem van 
dit zevental" (10.8). 
In 1866 doet een partikulier initiatief pogingen een 
bouwmaatschappij op te richten met ale doel de hoofd
wal te verleggen (109). Van dit initiatief is niets 
terecht gekomen, de Frans-Duitse oorlog gooide roet 

;in het eten: Nijmegen moest een onneembare vesting 
I blijven, en opnieuw werden enorme bouw- en grondakti
[ viteiten ondernomen. 

Op 11 maart 1874 werd uiteindelijk toch door de Twee
de Kamer (bekrachtigd door de Eerste Kamer op 16 
april 1874) Nijmegen als vestingstad op te heffen. 
Voor de ontmanteling en uitleg van de stad werd een 
speciale kommissie benoemd en in 1876 kon de gemeente 
overgaan tot het aankopen van vestinggronden en het 
~lopen ~an de vestingwerken. 
Nijmegen ging een nieuwe tijd tegemoet. 

60. 



· ~ · . • .. . . > . 
. -·.. . ~ 

. -· .·. .· 
_, ., 

- _ ; . \. 

' . ~.:~ 

\ 

\ 
\ 

\ 

61· 





( 1 ) Twee oms tandigh eden waren doorslaggevend: 
de opheffing van het staatsmonopolie, 
vrije openstelling van Indie voor het 
priva at kapitaa l, 
de Frans-Duitse oorlog van 1 870-1871, die 
"de weegschaal der politieke macht van 
Frankrijk naar het Du itsche rijk deed 
overs l a an", en e en a ant al andere v oor
wnu rden waard oor de Du i t s e groot-indus
trie z ich zeer s nel ont wikk elde, wat 
voor Nederland a.a. ge v olgen had omdat 
ee n groat d .:: el va n het enor ~:: e goederen
v e rvoer ove r Nederland liep. 

2) H. R. Holst, dee l 1, pag. 149. 

DEEL A. LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 

VAN CA. 1870 - 1914 

HET IN DUSTRI EEL ~ KAPITALISME IN NEDE RLAND 

Door een aantal omstandigheden (1) heeft in Nederland 
na 1870 naast het opkomende industrieel kapitaal, 
vooral het koloniale en handelskapitaal zich snel 
ontwikkeld. Door de opening van het Suezkanaal (1869) 
nam de omvang van de handel op Indie snel toe. 
Uit de verhoogde eisen die gesteld werden aan de 
vervoers- en verkeersmiddelen werden infrastrukturele 
verbeteringen ter hand genomen: waterwegen aangelegd 
of verbeterd, bruggen en havens gebouwd, en meer 
spoorwegen aangelegd; "alles om beter de taak te kun
nen volbrengen, die de handelsbourgeoisie aarde en 
water oplegt" (2). De scheepvaart breidde zich in 
twintig jaar enorm uit en vele stoomvaartmaatschap
pijen werden opgericht. 

Het koloniaal kapitaal ontwikkelde zich doordat 
enorme kapitalen naar de kolonien stroomden, waar ziJ 
in de landbouw en de industrie veel hogere winstvoeten 
konden halen dan in het moederland. ( Vooral de pro
duktie van tabak en en petroleum waren - omdat deze 
produkten in zekere zin een monopolie waren - zeer 
winstgevend.) : 
In Nederland verschijnt het koloniaal kapib~al en zijn 
drager - de koloniale kapitalist - "in al den glans 
van een uit de luch t gevallen rijkdom" te;fwijl hij ·de · 
oorsprong van die r ijkdom, de enorme onderdrukking en 
en uitbuiting niet met zich mee draagt. 
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( 3) ''Zo e word t he t koloniaal kapi taal tot een 
buffer in de klassestrijd overal waar het 
een ma c h t is, maar vooral, wanneer me t zijn 
uitgebreidheid, ondergeschiktheid van het 
industr i e-kap itaal gepaa rd gaat. Het geeft 
niet alleen geen aanleiding tot klasse
stri j d op ekonomies gebied en tot de ver
s terking der vakbeweging, maar het houdt 
de politieke be wustwording der arbeiders 
tegen, door een filantropisch hervormings
gezind en arbeiders-vriendelijk element te 
vormen in de samenleving. Het h eeft geen 
reden sociale hervormingen in het moeder
land, zolang zij niet te duur zijn, te be
strijden. Het eist alleen in de kolonieen 
zijn gang te kunnen gaan". 
(H.R. Holst, deel 1, pag. 157) 

( 4) In Amsterdam en Rotterdam breidde de handel 
zich het meest uit: in Amsterdam verdubbel
de de bevolking bijna tussen 1873 en 1901, 
in Rotterdam verdubbelde ze zelfs binnen 
20 jaar. Oak de Nijmeegse handelsbeweging 
breidde zich uit (zie hiervoor deel B. van 
dit hoofdstuk). 

( 5) H.R. Holst, deel 1, pag. 162. 

( 6) ibid., pag. 162. 

( 7) ibid., pag. 162. 
( 8) ibid., pag. 163. 
( 9) Zoals het kapit a lisme hier meer do or 

kra chten v a n huitenaf ontstond, zo was het 
o ok met de arb eide~sb c weging : ~e t prole
t a riaa t was te gede~c r a~i seerd o~ uit zich
zelf t o t geo r saniseerd v e rzet te komen. 
~aar vana f 1820 began de be~e ging van Dome
la ~ ieuwenhu is vanui t de grate steden de 
ind ustri~l e st reken te ~ e;eiken: de Zaan, 
'::''1!er: te en late r !.:.::..2 stricht. Hanr e c rste 
ve r:·1o rven ~~ e id \! c..s }1e t ~·: 2.r. 6. e ~'"' 1:1 c t j e v ~-~ ?! van 

' z i 0 ~ C ~ G a ~Je b ~ - • . 

Hij verschijnt niet als uitbuiter , maar enkel "in de 
beminnelijke gedaante van den konsument. Hij treedt op 
als millionair-filantroop, schenker van ruime giften 
voor liefdadige en sociale doeleinden, beschermer van 
kunst en kunstenaars, landontginner van arme streken •• " 
( 3) • 

Ook de handel - met name de transi tohandel in koloniale 
p7odukten - nam.sterk toe, waardoor het handelskapitaal 
zich sterk ontwikkelde. Nederland veranderde binnen 
enkele jaren van een agraries tot een handelsland. 
Door de koncentratie van de handel in de grote steden 
de verschillende kris~s in de landbouw, de opkomst va~ 
de agrariese industrien en de mechanisatie van de land
bouw, vond een ware volksverhuizing van het platteland 
naar de steden plaats (4). 
"Het hand el skapi tali sme trad in de personen zijner dra
gers, de reeders, groothandelaars, kargadoors, expedi
teurs, makelaars enz. in Nederland als liberale bour
geoisie par excellence op" (5). Het was de ruggegraat 
~an het.!iberalisme - daar een talrijke en en machtige 
1ndustr1ele bourgeoisie ontbrak - en "hield vast aan 
het laisser aller, aanstaatsonthouding, bleef ongenegen 
de sta~ts~acht te gebruiken voor sociale wetgeving, 
maar w1ll1g de gelden van den staat aan te wenden in 
zUn, of zooals het dit noemde, in 'het algemeen belang' 
·····" (6). 
~~et handelskapitaal treedt niet, als het koloniale, 
~innen de landsgrenzen op als verbruiker alleen; het 
is werkgever en komt als zoodanig te staan tegenover 
de arbeiders die het gebruikt" (7). Het koncentreerde 
in de grote havensteden een onaeschoolde arbeidersbe
volking, afkomstig uit alle delen van het land waar 
grote werkeloosheid heerste. Het heeft niet ~oals de 
industrie, belang bU een zekere geschooldheid en 
gezondheid van de arbeiders. "Het dcet het gansche 
leven van den arbeider vergaan in onregelmatige af
wisseling van overarbeid en werkeloosheid" (8) 
wa a rdoor het ha~delspro:etariaat cnceschikt ra~kt voor 
...... l .... .f-i -:- ::: ,..... ,-.. -,. ...... r , ' -..f-' o : a ':' -, - · - ' c '-~-t.: 1:: , , '-' - ~ c .. lScc.l - \ ~ . \ •OOr zcver de arbeicers .:::;E wE--
sir.s; zlch o n twiKkel C: e kwar. . .?i' r:iet na1'.e voort ..:i ~ hE: t 
l. - 1 ....... ; ·~ 1 '"' r 1 ....... ~ .1... ...... ; t • "' .: - 6 6 7 no ,1s'-r-E~e t-"-o -'- "'-cr. .. _aa, , -Le tJr' · , Oen 90i. 
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Eon t en i n 187L , dat haa:c beJ.ang V:J o:ral ont
l eende ~-. cm iiet f~;:i. t 6~'t £~ ,. + r1e cc :·ste ove:;.· .... 
heidsinmen6i ng in arb e idsv erhoud i ngen wa5 ; 
ock ~c rd in ~e 70er jar e n het sta2kverbod 
Ofgeheven ; i n 1 S9 werd ook een beperk ing 
v a n de arb eids d ~g vuo r vr cuw en en kinderen 
bereik t. 

(10) H.R. Hols t (1), pag. 1 66 . 

( 11) Be etworte l f>U ikerinci us ~ rie, aa r 6 r. "!J nelneel
indus trie, e tc.; ook de ~nrgar incin~ust rie 
ont·,; i:~~elt z ich d~.n st ork. 

(1 2 ) Fas ne 187C n e8t het ~a chinewezen en de 
r::etaalind. '.:.str ie in oc:van s- toe (e n da c-, r me e 
het a : ntal sto o~ket els, vanaf 1290 ook het 
aanta.1.. st :' o ~::we rkt ui gen). 

Vanaf ca. 1870 begon het industrieeel kapitaal gestaag 
tot ontwikkeling te komen. " ••• het industrieele ka
pitaal is in Nederland niet alleen het zwakste en het 
laatstgekomene, het leeft daarenboven hoofdzakelUk 
bU de gratie van het handels- en koloniale; het is 
door hen in menig bedrijf eerst ontstaan" ( 10). 
Het grootbedrijf heeft zich tot aan het eind van de 
19de eeuw in mindere mate dan de geld- en warenhandel 
en de koloniale landbouw, meester gemaakt van de pro
duktie, waarin het kleinbedrijf nog overheerste. Het 
industrieeel kapitaal bleef voorlopig kleiner en on
dergeschikt aan het handels- en koloniale kapitaal. 
In sommige nijverheidstakken was sprake van een duide
lUke industrialisatie, andere bleven nog geruime tUd 
hun ambachtelUk karakter behouden: 
- in de textielindustrie, die zich alleen in Twente 

en Brabant (waar de huisnUverheid reeds eeuwen 
bestond) had kunnen handhaven, heerste pas nadat 
het spoorwegnet voldoende ver was ontwikkeld (vanaf 
1892) een periode van bloei 

- in sommige industrieen (m.n. in de cacao-industrie) 
zet de mechanisering (met name d.m.v. de vervanging 
van water- door stoomkracht) zich door 

- in de tabaks- en sigarenindustrie bleef de kombina
tie van manufaktuur en huisarbeid, met gebruikmaking 
van kinderarbeid, bestaan 

- de landbouwkrisis (vanaf 1880) en de mechanisering 
in de landbouw leidden tot het ontstaan van gemecha
niseerde agrariese industrieen (11) 

- door het ontbreken van grote metaalindustrieen is 
Nederland in haar industrieele ontwikkeling afhan
~elUk van buitenlandse produktiemiddelen-industrie
en ( 12) 

Door de late ontwikkeling van de industrie en haar 
betrekkelijk onbeduidende rol in het ekonomies leven 
speelde de industrieele bourgeoisie tot aan het eind~ 
van de 19de eeuw politiek een ondergeschikte rol. 

Met de ontwikkeling naar het groot-kapitalisme ont
staat, naast de opkomende klasse van industrieele 
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(13) H.R. Holst (1), pag. 187. 

(14) "Voor den Nederlandschen pauper van het 
midden der negentiende eeuw was de ellende 
geen revolutionaire faktor. Zij leerde hem 
bedelen11 • 

(H.R. Holst (1), pag. 209). 

(15) Jacques Nycolaas, 'Volkshuisvesting', 
pag. 26. 

(16) "Een nieuwe gebiedster, het modern verkeer 
en vervoer, heerschte over de steden, ver
stoorde onverschillig de schoonheid, hei
melijkheid en statie, het erfdeel der eeu
wen, dat eenmaal dood, nooit weder tot le
ven komen kan. ~aar zij bracht, in ruil 
voor wat zij verstoorde - en velen vonden 
het een armlijken ruil - een nieuwe schoon
heid: die van het volle, bedrijvige moder
ne stadsoestaan". 
(H.R. Holst (1), pag. 183). 

bourgeoisie, het industrieele proletariaat en daarmee 
de opkornst van de arbeidersbeweging. De beginnende 
groot-industrieele ontwikkeling ging gepaard met een 
verscherpte uitbuiting van de arbeidende bevolking. 
Door de aanwezigheid van een talrljk lompenproletariaat; 
dat ten gevolge van de krisis en van v~randeringen in 
de produktiewijze in de landbouw sterk in omvang toe
nam, konden de lonen gedrukte en de arbeidsdag ver
lengd worden. "De levensstandaard van den arbeider 
was dus niet stUgend, maar dalend en nog in 1874 werd 
officieeel erkend, dat de Nederlandsche arbeider van' 
zijn loon met zijn gezin niet bestaan kon. ( ••• ) Het 
tekort werd aangevuld door de verdienste van vrouw 
en kinderen en de pest van den kinderarbeid bleef in 
werkelijkheid tot de wet van '89 zoo goed als geheel 
onbeteugeld" (13). 
In de zeventiger jaren was het proletariaat te gede
moraliseerd om uit zichzelf tot georganiseerd verzet 
te komen (14). In de krisisjaren van 1880 tot 1892 
echter manifesteert de arbeidersbeweging zich in een 
openlijke klassestrijd (15) .en trekt o.a. de bewe~ing 
van Domela Nieuwenhuis vanuit de grote steden naar 
de verspreid gelegen industrieele centra (de Zaan, 
Twente, en later Maastricht). Pas tegen het eind van 
de 19de eeuw wint de arbeidersbeweging aan invloed. 
Dit komt tot uitdrukking in de totstandkoming van 
sociale wetgevingen (waaronder de woningwet) terwUl 
ook langzamerhand enige verbetering komt in de levens
omstandigheden van het proletariaat. 

De ekonomiese omvorming in Nederland had in de steden 
een snelle ruimtelUke, en een daarmee gepaard gaande 
sociale herstrukturering tot gevolg: verkeerswegen 
werden verbeterd en uitgebreid (soms midden door de 
stad), oude grachten gedempt, parken aangelegd, open
bare ~ebouwen opgetrokken, wijken afgebroken en stads
uitbreidingen doorgevoerd (16). 
De revolutiebouw kwam op en timmerf abrieken ontston
den. "De bouwwoede wierp zich met onregelmatige tus
schenpozen over de steden, groot en klein. Dan rees, ' 
binnen weinige jaren of maanden, een nieuwe stad naast 
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(17) ibid., PP• 183, 1840 

de oude, symmetrisch, vervelend, doods, onbelangrijk, 
niet uit de eeuwen gegroeid, maar haastig door win
zucht neergekletst, gebouwd voor bewoners, die geen 
tijd en geld hadden kieskeurig te zijn; een stad van 
kooien, waar des avonds en des nachts de afgejakker
de mensch-dieren verblijf houden, dat is eten en 
slapen. Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Haarlem, 
Groningen, Nijmegen, Amersfoort, zij en vele anderen, 
zetten zich zoo in aanvallen van groeikoorts uit" 
(17). BU dit citaat moeten we echter wel de kant
tekening plaatsen dat het ons inziens niet helemaal 
juist is Nijmegen hier op een lijn te plaatsen met b.v. 
Amsterdam en Rotterdam. De uitbreidingen van Nijme
gen betreffen in deze periode nl. vooral middenstands
en dure bouw (in tegenstelling tot de indruk die in 
het citaat gewekt wordt), terwijl in Amsterdam en Rot
terdam ook al van grootschalig arbeiderswi.jken sprake 
is (zie hiervoor ook deel B van~ dit hoofdstuk). 
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(l i3 ) H. R. Holst, 'Kap itac:.. l en arbeid in Nederland' 
deel 2, pag. 1. 

DE OPKOMST VAN HET MONOPOLIE~KAPITALISME IN NEDERLAND 

De periode van ca. 1894 tot 1914/1918 vormde de ba
kermat voor een nieuwe f ase in de ontwikkeling van 
het kapitalisme, die betiteld wordt met 'imperielis
me1 of 'monopoliekapitalisme'. In deze periode, 
waarin het kapitaal een enorme bloei en koncentratie 
doormaakt (slechts onderbroken door enkele korte 
krises), ontbrandt tussen de verschillende staten 
een strUd om de hegemonie op de wereldmarkt, die uit
mondt in de eerste wereldoorlog. De grootindustrieen 
slaan de handen ineen en vormen trusts en kartels. 
Henriette Roland Holst geeft de voornaamste trekken 
van deze bloei als volgt aan: 
1. toenemende invloed van de zgn. 'zware industrieen' 
2. machtsvergroting van het bankkapitaal, dat zich 

snel koncentreert en tevens met de groot-industrie ' 
organies samengroeit 

3. expansie der koloniale politiek, koloniale oorlo
gen, felle strUd om nieuw afzetgebied voor waren 
en in nog hogere mate om nieuw beleggingsgebied 
voor kapi ta al 

4. voortdurende stUging der prUzen, waarbU die der 
lonen ten achter raakt 

5. toeneming van de uitgaven voor het militarisme 
6. toenemende internationalisering van het kapitaal 

(scheepvaart-trusts, internationale munitiefabrie
ken, enz.) 

7 • . versterking bU de bourgeoisie van protektionistie
. ""se en geweldadige neigingen 

8. voortschri.jdende verdeling van de wereld door de 
kapitalistiese g roepen, die bepaalde industrieen 
monopoliseren ( 18 ) 

Nederland loopt echter in dit algemene ontwikkelings
beeld nogal wat achter: de exploitatie van de voor
naamste grondstoff en ontbreekt of wordt pas later 
ter hand genomen; de on twikkeling van de produktie-
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(19) "Bedrijven als hoogovens, walswerken, 
ijzergieterijen, enz. - dat zijn juist die 
bedrijven, waarvan de ontzaglijke wasdom 
typisch is voor de imperialistische fase 
- bestaan in Nederland tot aan den wereld-
oorlog nog in 't geheel niet". 

(ibid., pag. 2). 
De ontginning van de limburgse kolenmijnen 
blijft vo oreerst achter bij die in Belgie. 

(20) Paul Offermans en Bernt Feis noemen (pag. 
170): Twente, Oost-Groningen, Oost-Bra
bant en Limburg. 

(21) Textiel, a ardewerk, papier, margarine en 
agrariese-industrie. 
(Nijmegen volgt deze trend). 

(22) H.R. Holst (2 ) , pag. 12. 

(23) We kunnen hier niet verder ingaan op hoe 
dit belang van de kolonien precies lag. 

(24) H.R. Holst (2), ~ ag. 16. 

(25 ) •Geschiedenis van h e t gewone volk', 
:pag. 171. 

(2 6) Tijdens de krisis in 1901 mcest 10% van 
de bevolking onderstc~nd warden. 
(H.R. Holst (2), pag. 34.) 

( ?7 ) E.c~. Holst (2 ) , pag. 3S' e.v •• 

middelenindustrie blUft beperkt van omvang (19) en 
is sterk geografies verspreid. We l vindt een sterke 
specialisatie in enkele bedrUfstakken plaats. On
danks een snelle ontwikkeling van enkele bedrUven 
naar groot-industrie weten midden- en kleinbedrijf 
zich te handhaven. De industriele centra zUn sterk 
geografies gespreid (20). Alleen in de konsumptie
middelenindustrie zien we met het buitenland verge
lUkbare tendenzen van groei, van midden- naar groot
bedrUf (21), en koncentratie. 
Na de landbouwkrises van 1880 zetten de ontwikkelin
gen in de land- en tuinbouw, door toepassing van we
tenschap en techniek, uitbreid~ng van kooperatie en 
intensivering van de tuinbouw, door. 
De handel ontwikkelde zich echter nog sneller dan 
de industrie. In enkele tientallen jaren is Neder
land een handelsland van de eerste orde geworden, 
"ender invloed van de weergalooze industrie~le ont
wikkeling van Duitschland en van de, extensief zowel 
al s intensief, snel 'toenemende ~xploi ta tie der kolo
nien" ( 22). Naast de industrieele ontwikkelingen in 
Nederland zelf, speelde voor de bloei van het kapi
taal de Nederlandse kolonien nog altUd een belangrUke 
rol (23). 
Voor wat betreft het geldkapitaal treedt pas in 1910 
in ons land de centralisatie van het bankwezen in: 
"vanaf dat jaar gaat de opslorping van de kleinde 
door de groote banken geregeld haar gang" (24). 
Hoe belangrijk de rol was die het handelskapitalisme 
in Nederland speelde blUkt wel uit het feit dat pas 
in 1912 voor het eerst het in de industrie belegde 
kapitaal groter is dan het handelskapitaal (25). 

In deze ekonomiese bloei deelde de arbeidende bevol- ' 
king nauwelUks: de arbeidstijden bl~ven lang en de 
en de lonen laag, terwijl de pnjzen stegen, de wonin
gen en het voedsel slecht waren, en er geen enkele 
verzorging was bij ziekte of ongeval ( 26). De toe
standen op het platteland waren wel het meest erbar
melijk (27); dit maakte het voor de landarbeiders 
dikwijls zeer aantrekkel1jk om in de fabrieken in de 
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(28) Zie ook 'Strukturele veranderingen in de 
rol van de staat•. 

(29) ibid •• 

(30) "Voor de Ned erlandse arbeider van het be
gin der twintigste eeuw is de zrjne (zrjn el
lende) - van een ander soort, naar geen 
mindere, bij de levenswijze der bezittende 
klasse vergeleken - wel een revolutionaire 
faktor: zij leert hem strijden' '• De wer
king der modern-kap italis t iese produk~ ie 

op het bewustzijn va n de arbeiders is zeer 
groot geweest. 
(H.R. Holst (1 ) , pag. 209). 

(31 ) 'Geschicdenis va n he ~ ge wone volk', 
pag. 176. 

steden te gaan werken. 
De nieuwe arbeids- en sociale wetten (zie 'struktu
rele veranderingen in de rol van de staat') verlicht
ten de toestand van de arbeidende klasse nauwelUks 
of niet, doordat op de uitvoering van deze wetten 
nauwelUks kontrole bestond. 
Slechts heel geleidelUk veranderen de arbeidsomstan
digheden: het loon wordt iets hoger, de werktUd iets 
korter, en voor een deel van de arbeidersklasse treedt 
een lichte verbetering in huisvesting, voeding, en 
onderwijs op. Dit is het gevolg van de verhoogde 
eisen die aan de reproduktie van de arbeidskracht 
gesteld worden (o.a. ten gevolge van de invoering van 
het Taylor-systeem (28) ). Deze eisen vinden hun 
uitdrukking ook in de sociale wetgeving (29). 

In tegenstelling tot in het buitenland komt in Neder
land, ten gevolge van de eveneens laat opkomende in
dustrialisatie, pas aan het eind van de 19de eeuw de 
arbeidersEeweging enigszins van de grond. zu kent 
een bloeiperiode in de eerste jaren van de 20ste 
eeuw (30). De arbeidersbeweging oefent op de staat 
een aanhoudende pressie uit te interveni~ren op so
ciaal-ekonomies gebied: "zo ging de staat het be
lastingstelsel, de inkomensverdeling en de arbeids
voorwaarden regelen 11

· (31)(op veranderingen in de rol 
van de staat gaan we verder in dit hoofdstuk iets 
dieper in). 
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DE EERSTE VORMEN VAN HUISVESTING VOOR HET VOLK 

In de tweede helft van de 19de eeuw begon langzamer
hand belangstelling te ontstaan voor de slechte woon
omstandigheden van grote delen van de bevolking. 
Deze belangstelling vond bij sommigen haar oorzaak 
in de nadelige gevolgen die deze slechte woonomstan
digheden, om verschillende redenen, voor hen hadden; 
voor anderen betekende de enorme behoefte aan wonin
gen een nieuwe markt. 
In het volgende gaan we achtereenvolgens in op: 

uitbreiding van het woningbestand door partikuliere 
huiseigenaren en bouwondernemers 
volkswoningbouw door de verlichte burgerij: filan
tropiese en semi-filantropiese woningbouw 
woningbouw door arbeidersverenigingen 
woningbouw door industrieelen 

Omdat in de meeste bronnen met name wordt ingegaan 
op Amsterdamse voorbeelden zijn ook wij genoodzaakt 
vaker voorbeelden uit Amsterdam aan te halen dan uit 
andere steden. 

Uitbreiding van het woningbestand door partikuliere 
huiseigenaren en bouwondernemers 

Het, vooral ten gevolge van de migratie uit de land
bouw (zie hfdst. II en de hieraan voorafgaande ge
deeltes van dit hfdst.) aangroeiende proletariaat in 
de steden was in de eerste plaats aangewezen op het 
aanwezige woningbestand, dat partikulier bezit was. 
Deze partikuliere eigenaren hadden uitsluitend ekono- . 
miese belangen bU het woningvraagstuk, nl. om zoveel 
mogelUk winst uit hun eigendom te verwerven. Voor 
hen vormde de aangroeiende bevolking een welkome 

Verkrotte woningen in Amsterda~ rond de eeuwwis s eling 
fi g . 1. 71. 



(32 ) Aan onderhoud we rd do or de eige n a ren nauwe
lijks ge l d uitgegeven omd a t ze de krotten 
o :ik z o wel konden kwij t rak en. 

(33) " Nen moet niet denken dat h i er alleen de 
meest verarmden, de e igenlijke paupers 
wonen;men treft hier de gezinnen van al
lerlei knappe amba cht s lieden a a n, van 
s childers, metselaars, mandemakers, enz., 
inzonderheid van hen, die met een talrijk 
k roost gezegend zijn. Ook weduwen met vijf, 
~e s, z even kinderen vindt men hier in me
nigte ( •••• ) 't Was geen toeval dat ik 
juist gezinnen van ambachtslieden aantrof 
in de door mij bezochte du i stere, vochti-
ge kamertjes onzer achters tegen, waar men 
slechts vagebonden zou meenen saa mge
schoold te vinden: integendeel, ztj 
rnoeten er n i et bij tientallen maar bij hon
~ erden wonen, de werklieden die een bedrijf 
uitoefenen, dat slecht betaa ld wordt, of 
geen vast werk verschaft. Gelijk van zelf 
s ; reekt is het de hooge huurprijs der tame
lijk go e de woningen, die hen, wat hun te
huis betreft, zoo laag heeft doen zinken; 
't is het b e droevend feit dat de verhoo
ginf. van het loon in de l aatste twintig ja
ren gee n gelij k en tr ed :.;et de stijging der 
huren he e ft g9h o1.<den". 
( J elene ~erc i er, 'Het vr~agstuk der Arbei
d ers~oningen', 1887, pag. 119 en 127). 

(34) Vo ~r een uitvoerige beschrijving va n de 
A~s terdamse sit u&t ie mo c ten we v oor a l ver
~ i j zen n aar 'Kr o tten en slop9 en' van 
:cuis Herx a ns (1 )01). 

inkomstenbron. Doordat de vraag naar woningen snel 
steeg, zonder dat daar een evenreclig groeiend aanbod 
tegenover stond, konden de huren enorm opgedreven 
worden. 

De toename van het aantal 'woningen' werd door deze 
partikulieren aanvankelUk (vooral tot de zeventiger 
jaren ) op twee wijzen gerealiseerd: 
1. door het volbouwen van achter- en binnenterreinen 
2. door bestaande huizen steeds verder op te delen 

in af~onderlUk te verhuren 'woningen': kelders 
werden als woonruimte verhuurd, evenals zolders 
(die tot dan toe dienst hadden gedaan als opslag
ruimte) ~n kamers; de zolders werden vaak nog op
gedeeld in stukken zodat zU meerdere gezinnen kon
den herbergen, en ook kamers werden vaak weer in 
meerdere vertrekken gesplitst. 

Op deze wUzen konden de inkornsten uit een pand en 
van een stuk grond enorm toenemen (32). 

Het waren niet al leen de aIIerarmsten, vnl. werkelozen, 
die in deze krotten terecht kwamen. Ten gevolge van 
het ontbreken van andere betaalbare woonruimte waren 
ook diegenen onder de nieuw aankomende bevolking die' 
wel werk vonden, aangewezen op deze krotten, terwijl 
ook een toenemend aantal in redelUke woonruimten 
levende arbeiders en ambachtslieden ten gevolge van 
huurstUgingen deze woningen moesten verlaten om naar 
voor hen nog wel betaalbare krotten te verhuizen (33). 

Op de levensomstandigheden in dit soort krotten zUn 
we in hfdst. II (aan de hand van de NUmeegse gegevens) 
al vrU uitvoerig ingegaan; hele gezinnen, soms rneer 
dan tien personen, wonen in een-kamer woningen wa~ 
terleiding en w.c. ontbreken vrUwel altUd, som~ige 
krotten hebben zelfs geen ramen en het spreekt voor 
zich dat wanneer e r al bedsteden zijn, deze niet vol
doende zUn voor alle bewoners, en velen dus op de 
grond moeten slapen (34 ) . 

Behalve het steeds verder o pdelen van bestaande 
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(~5) J . ~~c olaas, pag. 23. 

woningen en het volbouwen van achterterreinen, gingen 
de partikuliere bouwers later (op enige voorlopers ' 
na vooral vanaf ca. 1870) ook over tot het bouwen van 
nieuwe woningen, omdat ze daar een markt in begonnen 
te zien.' 
Aanvankelijk waren het vakmensen - veelal timmerbazen 
die kwalitatief redelijke woningen tot stand brachten, 
maar al spoedig gingen ook - zelf vaak onbemiddelde -
ondernemers zich richten op de woningbouw met louter 
winstoogmerk, daartoe aangezet of gesteund door het 
expanderende hypotheek-bankwezen (35). 

In de grote steden bracht deze zgn. 'revolutiebouw' 
vooral 3 a 4 hoge, rug-aan-rug gebouwde alkoofwoningen 
voort. In de kleinere steden, waaronder Nijmegen, ,_ , 
werd ongeveer hetzelfde type gebouwd, maar in minder 
bouwlagen (laagbouw alkoof woningen, of in twee lagen) 
( zie pag. 122 J. Hieronder kwamen ook woning en zonder 
alkoven voor. De keuze voor hoog- of laagbouw hangt 
samen met de grondprijs: bij hogere grondprijs (in de 
grote steden) is hoogbouw rendabeler, bij lagere grond
prijs laagbouw (waarvan de bouwkosten geringer zijn). 
Deze woningen waren uiterst onhygienies en brandge
vaarlijk, en zeer gehorig (in verband met houten af
scheidingen). Maar ondanks dat waren deze woningen 
voor veel krotbewoners toch nog onbetaalbaar. 
Louis Hermans zegt over deze woningen het volgende: 
"Onze nieuwgebouwde stadsgedeel ten zijn verre van 
fraai, zij zijn zelfs zoo onartistiek, alsof ze zoo 
vele bekrooningen waren op een wedstrijd in leelijkheid 
en ondeugdelijkheden. De huizen zelf zitten zoo so
lide in elkander, dat zij dikwerf omvallen voor .zij: 
goed en wel overeind zijn gezet, maar hoe slecht,· 
leelijk, ondeugdelijk dan ook, zij zijn in de oogen van 
steeg- en slopbewoners, paleizen. Maar een woning' 
in zoo'n paleis, drie hoog achter, met een riant 
uitzicht op woestijntjes in miniatuur formaat, opge
vroolijkt door kerkhofschuttingen en lijnen met wasch
goed behangen, kost f2,50 per week en betaal dat nu 
~aar eens, als uw gemiddeld inkomen per jaar 300 
gulden bedraagt. Van f3,50 kan de zuinigste minis-
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fig. 2. 

Oudste woningen van de 'Eerste Nederlandse 
Vereeniging tot het bouwen van Arbeiders
woningen', met privaat in de woonkamer. 

(36) Louis Hermans, pag. 39 en 41. 

(37) 'Ik moet naar een kleinere woning omzien 
want mijn gezin wordt te groat', uitgave 
van de ge~eentelijke dienst Volkshuisves
ting te Amsterdam, 1975; pag. 4. 

(36) ibid., pag. 1. 

ter van financien geen 6, of 7, of 8, of 9 menschen 
voeden, kleeden en van het verdere noodzaklUkste on
derhoud voorzien. Het ligt dus voor de hand, dat 
wordt bezuinigd op de huur en dat men de eerste voor
waarde om een braaf en oppassend gezin te hebben, te 
weten een gezellig thuis moet missen" (36). 

Volkswoningbouw door de verlichte burgerij: 
filantropiese en semi-filantropiese woningbouw 

Gezien de levensomstandigheden in de krotten is het 
niet verwonderlijk dat degezondheidstoestand van de 
bewoners vaak veel te wensen overliet en evenmin 
dat het leven er in deze wijken niet altijd even 
rustig, regelmatig en 'fatsoenlijk' aan toe ging. 
Hierdoor waren deze omstandigheden niet alleen on
gunstig voor de bewoners van de krottenwijken zelf, 
maar hadden zij ook nadelen voor de welgestelden, 
wier aandacht voor het probleem daardoor langzamer
hand gewekt werd. 

N.a.v. de angst voor de epidemieen die vooral in de 
krottenwijken ontstonden en ook de welgestelden zou
den kunnen treffen, ontstond in 1855 de eerste 
officiele belangstelling teen op verzoek van de 
Koning een Commissie uit het Koninklijk Instituut 
voor Ingenieurs (KIVI) verslag uitbracht over 
"de vereischten en inrigting van arbeiderswoningen". 
Volgens dit rapport "ontstaan in de wijken der 
arbeiders de brandpunten van ziekten, wier invloed 
zich wijd rondom verspreidt; om alle standen aan 
te tasten en de gesel der verwoesting te doen rond
g aan in de huizen der meer beschaafden" ( 3 ·1 J. 
De erkenning van dit gevaar heeft aanvankelijk 
alleen enige, in aantal volslagen onbelangrijke, 
filantropiese woningbouw tot gevolg; zodra de ziek
ten zijn geweken is ook de huisvesting van de armen 
weer snel vergeten (38J. Enkele tientallen jaren 
later speelt dit gevaar echter weer mee als argument 
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fig. 3. 
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Woningen van de 'Eerste Nederlandse Veree
niging tot het bouwen van Arbeiderswoningen', 
ca. 1897. 

(39) Van Beusekom, 'Woningbouw, problemen en 
perspektieven', 1944; pag. 5. 

(40) Hoewel de woningen hen winst opleverden 
hadden ze waarschijnlijk een hoger winst
percentage gehaa ld wanneer ze hun geld 
in andere i ndustriele sektoren hadden ge
investeerd. 

om tot verbetering van de woonomstandigheden van 
krotbewoners over te gaan. Een goede woning is 
echter niet alleen noodzakelijk voor de fysieke ' 
gezondheid, maar ook voor het moreel, 9f zoals 
de Commi ssie van het KIVI het ui tdrukte: "het 
betreft de woning van den arbeidenden stand, het 
verblijf van dezen nijveren, de plaats waar zij van 
hunnen arbeid rusten, waar zij met hun gezin verke
ren, waar hunne echtgenoten en kinderen het leven 
doorbrengen; zij betreft alzoo een deel van de 
psychische invloeden, waaraan de arbeidende stand 
en de hunnen blootgesteld zijn, maar ook - om het 
innige verband tusschen het physische en het moree
le leven - den zedelijke toestand van den werkman 
en van de jeugd die hem opvolgen zal" (39). 
Wanneer dan bovendien gebleken is in enkele voor
beelden dat de bouw van goede woningen niet alleen 
indirekt (hoge arbeidsproduktiviteit, grotere 
arbeidsrust), maar ook direkt voordeel op kan leve
ren (dus winstgevend is) zijn er voldoende aanleidin
gen voor de burgerij om aktiviteiten op het gebied 
van de volkswoningbouw te ontplooien en gaat zij 
over tot het oprichten van woningbouwverenigingen. 

Deze wonih~bouwverenigingen stellen zich de 'verhef
fing van ~ werkende stand' tot doel, d.w.z. het 
scheppen van voorwaarden waaronder arbeiders gezon
der kunnen leven dan in krotten, om daardoor hun 
arbeidzaamheid Carbeidsproduktiviteit) te bevorderen 
en sociale rust te waarborgen. De verenigingen noem
den zichzelf dan ook vaak 'zedelijk lichaam'. 
Hun doelstellingen zijn dus eerder politiek - ideo
~ogies dan direkt ekonomies (40). Het gaat hen in 
de eerste plaats, behalve om een direkte bescherming 
van zichzelf tegen ziekten, om de dreiging van ver
storing van de maatschappelijke verhoudingen te we
ren en naar een oplossing te zoeken van het woning
vraag stuk, welke gunstige voorwaarden schept voor 
het voortbestaan van d e ze verhoudingen (waarin deze 
verlichtte burgerU immers de nieuw opgekomen heersen-
de klasse vormt). De bemoeienis van de verlichtte 
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(41 ) In de praktijk worden winsten van 
3-7% g eha ald. 

(42) 'Ik mo e t naar een kleinere woning omzien, 
&•••',PP• 4-5. 

(43) Zelfs de 1-kamer woningen kosten al fl,50 
terwijl veel arbeiders maximaal fl,
kunnen betalen. 

(44) In de Jordaan in Amsterdam worden b.v. in 
de 90-er jaren van de vorige eeuw krotwo
ningen vervangen door nieuwbouw, die fl,70 
tot f 3 ,40 per week kost. "Met spijt moet 
de b ouwonderneming bek ennen dat door deze 
nieuwbouw geen verbetering is gekomen in 
de huisvesting van de verdreven krotbewo
ners. Hoewel alle oudbewoners een woning 
wordt aangeboden kunnen slechts negen ge
z innen erop ingaan. De andere gezinnen 
komen allen weer in krotten terecht waar
van sommigen nog erger zijn dan die werden 
gesloopt. Goede woningen blijven voor hen 
onbereikbaar". 
Uit: 'Ik moet n aar een kleinere woning ••• • 
pag. 14. 
In Nijmegen doet zich precies hetzelfde 
voor, b.v. bij de vervanging van de krot
ten aan de Zwanenga s door nieuwbouw; zie 
pag. 139. 
L. Hermans ervaart bij zijn bezoeken in de 
krottenwijken in Amsterdam dan ook het vol
gende: "De be woners, die ons hebben zien 
aankomen, trekken zich terug, zij zijn be
vreesd te moeten vertellen, hoe ellendig 
zij hier wonen. Zij denken, dat wij die 
huizen komen afkeuren en waar moeten zij 
dan heen? ( ••• ) Te rwijl wij bu i ten a an 
het opmeten va n de d europening zi j n, komen 
meer Jodenvrouwen met de lijven uit het 
raa~ hangen. Ze vragen elkander: wa t mot
ten die hier? Daa rop we et ffien g een ant
wo or d te g e ve n. ::.:e sch r e ·u v:e n ons tee , da t 

f~ie vcl;c~dc ~ l ~ . 

burgerij met het woningvraagstuk vloeit voort uit haar 
verworven politieke macht, van waaruit zij haar in
vloed op alle maatschappeluke gebieden ontwikkelt en 
v eranderingen tot stand brengt in haar belang (zie 
ook 'strukturele veranderingen in de rol van de staat'). 

Deze doelstellingen willen ze verwezenluken door de 
arbeider een betere huisvesting te verschaf fen voor 
een huur die hu gewoonlUk al meet betalen en deze 
huisvesting zo te realiseren dat er een 'opvoedende 
werking' van uitgaat. De woningen moeten wel zonder 
verlies worden geexploiteerd . (41). 
Om het 'juiste' gebruik van de woningen en het te be
halen rentepercentage te waarborgen warden de bewoners 
streng geselekteerd, o.a. op hun inkomen, en wordt 
toezicht gehouden op hun dageluks leven door zogenaam
de 'woninginspectrices'. zu moeten 'knap' zun, dat 
wil zeggen netjes en oppassend,; alkoholmisbruikers 
en -handelaren warden geweerd, bu dronkenschap kan 
men direkt uit zUn huis gezet warden. Ook wordt er 
streng gewaakt over een geregelde huurbetaling, omdat 
slapheid in deze, zo wordt gezegd, tot luiheid leidt 
hetgeen in strijd is met het doel van de verenigingen 

De uithuizigheid moet worden tegengegaan, het 
familieleven en de huiselukheid bevorderd; ieder 
huishouden moet dan ook afzonderlUk en zelfstandig 
gevoerd worden (42) en onderverhuring is strikt ver
boden (op straffe van huisuitzetting). 

Zeals steeds weer, zun de huren van deze woningen voor 
veel krotbewoners onbetaalbaar (43). 
Behalve het bouwen van nieuwe woningen kopen deze 
verenigingen soms ook oude panden op om ze te verbe
teren en te verhuren, 0£ om ze te slopen en op dezelf
de plek nieuwe op te richten. 
Deze verbetering en sloop gaat, ten gevolge van de 
hogere huren van de opgeknapte of nieuw gebouwde wo-· 
ningen, meestal gepaard met de verdruving van het 
grootste deel van de oorspronkelijke bewoners (44). 

Door deze verenigingen werden aanvankeluk vooral ~~n
en twee-kamer woningen gebouwd; tegen de eeuwwisseling 
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ze geen klagen hebben, dat het hier goed 
is, dat ze niet willen verhuizen, dat zij 
tevreden zijn in hun pakhuis. En zij ma
ken zich druk om ons dat te doen geloven, 
want zij zien in ons leden van de gezond
heidskornmissie en zij vreezen dat de hui
zen zullen worden afgekeurd". 
tKrotten en sloppen', pp. 26 en 63. 

(45) Helene Mercier, pag. 143. 

(46) In sommige blokken zijn woningen van ver
schillende grootte gebouwd, "naar onder
scheiden behoeften en beurzen". "Men vindt 
hier allerliefste, ruime eenkamerwoningen 
met diepe muurkasten en twee bedsteden, af
gesloten washok en privaat aan den buiten
muur". Deze kosten fl,60 aan weekhuur. 
"Afdalend naar lager verdie ping klimt, ge
lijk vanzelf spreekt, deze huur regelmatig 
op. Voorts vindt ~en in deze twee blokken 
woningen van een groot vertrek met een of 
twee kleine slaapvertrekjes en dito keuken; 
van twee groote vertrekken met uitgebouwde 
keuken en privaat (van deze laatsten dient 
het vertrek aan de straat meest tot pronk
kamer). Kortom, men vindt hier woningen 
ge s chikt vo Jr gezinnen ~e ~ gr oote 2n ~et 
kleine ~iuderen, ~et ruime en met schrale 
verd iens te - for al l sort s a n conditions 
of sen - woni ngen, waa~van de hur e n fl,60 
tot f3,60 opkli:::r;en". 
Helene Mercier, pag. 151. 

werden de woningen groter en soms met slaapkamers 
in plaats van alkoven gebouwd; later verdwenen ook 
de bedsteden (zie hfdst. IV, 'ontwikkelingen in het 
woningtype'). 
Bij het eerste, door zo'n vereniging gebouwd komplex 
(gebouwd door de 'Eerste Nederlandse Vereeniging tot 
het bouwen van Arbeiderswoningen' te Amsterdam; bouw
jaar onbekend), bestaande uit vnl. twee-kamer wonin
gen in drie-hoge etagebouw, werd het privaat in het 
woonvertrek geplaatst; in latere ontwerpen werd dit 
bij de keuken of in het portaal gesitueerd (zie pag. 
74). Waterleidingen kwamen in deze woningen in de 
vorige eeuw niet voor. 

De keuze voor hoog- of laagbouw wordt bepaald door 
de grondprijs. Laagbouw heeft steeds de voorkeur,' 
maar is in de grote steden meestal niet realiseerbaar.~ 
Hier wordt meestal in vier lagen gebouwd. De bene
denwoningen hebben dan tuintjes, die soms niet on
middellijk aan de huizen grenzen zodat ook de boven
bewoners van het zicht op de tuintjes kunnen genie
ten. Soms zijn er alleen binnenplaatsjes want ook 
verenigingswoningen worden soms rug-aan-rug gebouwd. 
De ontsluiting van deze woningen vindt noodzakelij
kerwijs plaats via een gemeenschappelijke trap, die 
volgen Helene Mercier "een steen des aanstoots is 
voor de bewoners en voor de niet-bewoners tevens. 
Al wie Hollandsch werkman heet, schUnt een ingewor
telden afkeer te hebben van wat ook maar in de verte 
naar een Parijsche Cite Ouvriere zweemt, en een zweem 
daarvan voert die aan zoovelen toebehoorende trap 
onwillekeurig langs haar treden rnee. 't Is bU ons 
het recht thuis zUn niet in een huis, waarvan de 
alleen bij nacht gesloten voordeur achter acht gezin
nen dichtval t" ( 45). 
In sommige blokken zijn woningen van verschillende 
grootte gebouwd, naar 'onderscheiden behoeften en 
beurzen'. De duurdere woningen liggen op de lagere 
verdiepingen; naarmate men hoger woont worden de 
huren lager (46). 
In kle1nere steden past men wel laagbouw toe, zoals 
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(47) Ock hier h a d men voor de paup ers weinig be
langstelling en werd een strenge selektie 
van de huurders volgens dezelfde kriteria 
als eerder genoemd (zie pag~ 76 ) toe
gepast. 
'De Volkshuisvesting in Arnhem, 1829-1925', 
1969, PP• 24 en 25. 

(48) "Wanneer iemand zijn werk in of nabij het 
centrum der stad heeft, woont hij liever 
in een ongerieflijke kleine kamer in een 
oudere wijk, waarvoor hij evenveel huur 
moet betalen als voor nieuwe arbeiders
woningen. Wanneer hij daar echter zou gaan 
wonen zou hij te veel tijd verliezen met 
heen en weer lopen, terwijl het dagelijks 
gebruik van de tram te duur zou zijn. Bo
vendien zou hij dan in het schaftuur niet 
naar huis kunnen, waardoor hij pas 's a
vonds tegen zeven of acht uur, wanneer hij 
van zijn werk thuis komt, een warm maal zou 
krijgen; het gebruik van een warm maal in 
een van de openbare keukens zou weer te 
duur zijn. Een timmerman zei: 'Het ergste . 
is, dat als ik 's avonds moe van mijn werk
plaats nabij den Dam kom geloopen, ik den 
rechten hanger niet meer heb en mij toch 
zoo flauw van binnen voel, omdat ik sedert 
's morgens zeven uur niets dan een paar bo
terhammen heb gegeten'. Hoe duidelijk ge
voelt men, als men dergelijke dingen hoort, 
dat nieuwe toestanden nieuwe behoeften in 
het leven roepen, die tot het scheppen van 
nieuwe levensvormen dwingen! 11 

Helene Mercier, pag. 152. 

(49) Al meteen in het begin konden do or geldge
brek veel minder woningen worden gebouwd 
dan dat er leden van de verenigingen waren. 
De woningen werden door lot ; ng a~n leden 
toegewezen; zij werden het eigendom van de 
bewoners, die alleen hun lidmaatschapsgeld 

( zie voJ gc nd c blz.J 

bUvoorbeeld in Arnhem (ziepag. 79.)(47). De prijs 
die hier voor de grond aan de gemeente werd betaald 
was f3,50/m2, terwijl in Amsterdam prijzen van f17,
werden betaald. Ook in NUmegen wordt laagbouw toe
gepast (zie deel B. van dit hfdst.). 

Behalve m.b.t. de huren en - in de grote steden -
de onvermijdelijkheid van hoogbouw, doen zich ook pro-' 
biemen voor m.b.t. de ligging van de woningen ten 
opzichte vande arbeidsplaatsen. 
Waarschijnlijk speelden deze problemen in de 19de eeuw 
nog uitsluitend in de grote steden (Amsterdam, Rot
terdam, Den Haag, Utrecht) omdat de schaal van de 
kleinere steden nog zodanig was dat de meeste af-' 
standen gemakkelUk te voet konden worden afgelegd. 
In Amsterdam doen zich al in 1886 problemen voor met 
het vinden van huurders voor woningen die te ver van 
de arbeidsplaatsen af stonden (48). 

Woningbouw door arbeidersverenigingen 

Behalve de bouwverenigingen die opgericht zijn op 
ini tiatief van verlichte burgerij, zijn er ook zogenaam
de kooperatieve bouwverenigingen opgericht door ar
beiders of arbeidersverenigingen. 
ZU stelden zich tot doel een goede woning voor hun 
leden tot stand te brengen tegen een lage prijs, waar
bij ze er bij voorkeur naar streven de woningen tot 
prive bezit van de bewoners te maken, hetgeen echter 
financieel vaak niet realiseer blijkt te zijn (49). 
Zij hopen met hun aktiviteiten de 'samenwerking der 
standen' te stimuleren, 'de werkman van een deel 
zijner lasten te ontheven', daardoor zijn arbeidslust, 
welvaart, en zedelijkheid van zijn hele gezin te be
vorderen, waardoor de 'algemeene welvaart' en de 'al
gemeene tevredenheid' zich zou uitbreiden, waarmee 
de 'vreedzame oplossing van de sociale questie' een 
dienst kan worden bewezen (50). 
In het algemeen wordt het lidmaatschap geweigerd aan 
''hem die zi_ch . aan misbruik van drank schuldig maakt, 
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moesten blijven betalen. Doordat vele le
den jarenlang geen woning kregen toegewe
zen werd dit systeem al gauw als zeer on
rechtvaardig ervaren (degenen die toeval
lig wel een woning kregen woonden daar in 
feite ook van het lidmaatschapsgeld van de
genen die er geen kregen; deze laatsten 
mo esten bovendien huur blijven betalen voor 
de krotten waar ze in woonden) en vervangen 
door een soort huurkoop-systeem, waarbij 
de woning pas het eigendom van de bewoner 
werd nadat deze er een bepaald aantal ja
ren had gewoond tegen betaling van huur. 
Ook dit systeem leverde echter problemen 
op, doordat bewoners hun woning tegen 
winst konden verkopen zonder dat mede-ver
enigingsleden de kans hadden gekregen haar 
tegen een billijke prijs te huren. Zo 
bleef er voor vele verenigingen niets an
ders over dan de woningen in eigen beheer 
te houden en te verhuren aan leden, hetgeen 
door velen, waaronder Helene Mercier, be
treurd wordt. Zij vinden dat het uitgangs
punt van deze verenigingen, nl. een zede
lijk lichaam te zijn, beter beantwoord 
wordt wanneer zij zich richten op priv~
eigendom: "Zou het maken van den bezit ... 
loozen arbeider tot een arbe i denden bezit
ter niet een zeer krachtig middel tot zede
lijke verheffing zijn? Ja, is de doeltref
fendhe id van dit middel niet reeds hier en 
daar onomstotelijk be·.-1ezen?". 
Helene Mercier, pag. 218 e.a •• 

(50) zie ook: Helene I erc i er, pag. 178. 

(51) Zo kan b.v. de Nationale Vereeniging van 
werklieden, te Den Ha~g, die het bom-1en van 
arbe i ders woningen als onderdeel van haar 
werkzaamheden maakt, als protest te gen de 
welb•c!k ende Internationale worden beschouwd: 
zij is in 1871 opgericht met het doel "wel
rn eenenrle werklieden a an den invloed van 
soci <:< listische denkbeelden te onttrekken. 11 

Helene Kercier, pag. 218; zie ook pag. 185. 

of tapper, herbergier, of handelaar in sterken drank 
is", en bij sommige verenigingen 00k aan hem "die tot 
een sociaal-democratische vereeniging of dergelijken 
behoort" ( 51). 
De vakverenigingen waaruit deze kooperaties voort
kwamen waren in het algemeen dan ook niet erg poli
tie~ aktief, terwijl ze wel vaak verbonden waren met 
een godsdienst. Vaak ook waren ze expliciet anti
socialisties (52). 

De doelstellingen van deze verenigingen komen dus in 
sterke mate overeen met die van de, door de verlicht
te burgerij opgerichtte verenigingen. BU de koopera
tieve verenigingen vloeien deze doelstellingen voort 
uit kleinburgerlUke opvattingen over de verbetering 
van de levensomstandigheden van de arbeidersklasse, 
met betrekking waartoe het perspektief uitsluitend 
wordt gezien in samenwerking met de bourgeoisie. 

Ook deze verenigingen richtten zich alleen op de 
beter betaalde delen van de arbeidersklasse (53). 
Het blijkt al gauw dat de dubbeltjes lidmaatschapsgeld 
die de leden van de verenigingen betalen niet genoeg 
zijn om een begin~kapitaal van op te bouwen. Om dus 
tot daadwerkelijk bouwen over te gaan heeft men kre
dieten nodig en moet zich dus weer afhankelijk opstel
len van de bezittende klasse. Hoewel hiertegen bin
nen de verenigingen op zichzelf geen bezwaren bestaan 
levert het meestal wel moeilijkheden op om voldoende 
aandeelhouders te vinden (54). 

Voor wat betreft de bouwvorm is het ideaal van deze 
verenigingen om voor ieder lid een losstaand huisje 
te bouwen, omdat dat het meest heet te beantwoorden 
aan het gevoel van waardigheid van de bewoners (55). ' 
Echter evenals de eerdergenoemde woningbouwverenigin
gen (vanuit de verlichtte burgerij) zagen ook deze 
zich in de gnote steden gekonfronteerd met de onver
wezenlijkbaarheid van dit ideaal in verband met de 
hoge grondprijzen; men zag zich daar dan ook al snel 
genoodzaakt dit ideaal prijs te geven (56 ) . 
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(52) Jaques Ny colaas, pag. 21; 
Helene Mercier vermeldt ook vo orbee l den 
waar men, om lid te k unnen warden, een pro
gramma moest onderteke ne n waa rin stand dat 
me n zich bl ee f scharen achter "den troon 
v a n bet sta mhu is Oranje, als de grondzuil 
van Neerland's volksbe s taan en om de alta
ren als vert egenwoor~i gende den godsdienst, 
die het wezen uitmaakt van den mensch": 
Helene Me rcier, pag. 219. 

(53) Bij een vereniging in Groningen warden de 
woningen b.v. slechts verhuurd aan "per
soonen die hun broo d verdienen en niet 
geregeld door eenig kerkelijk of burger
lijk armbestuur ondersteund warden en bij 
vo orkeur a an dezulken, die nimmer, althans 
niet in de laat s te jaren, eenige ondersteu
n ing genoten". 
He lene Mercier, pag. 222. 

(54) "Het schijnt dat het gros der bezittenden 
nog maar niet kan beseffen dat met een 
weinig welwillendheid veel goeds kan war
den ui tgericht''. 
Helene Mercier, pag. 223. 

(55) Zo bouwde de, in 1854 opgerichte 'Vereeni
ging tot verbetering der wo :~ ingen van de 
arbeidende klasse te 's-Gravenhage' wonin
gen volgens het voorbee l d van Mulhouse: 
"Zij liet al l erliefste huisjes van twee 
verdiepingen, vier aan vier, derwijze bou
wen, dat elk gez i n van twee zij den volle 
licht en lucht ontving en zijn woning ook 
aan t wee zi j den van een tuintje en bleek
veld omgeven zag( ••• ) Hoewel er verschil
lende types voork omen, hebb en al le e en af
zonderlij ::en ingang ; v a n een geme enschappe
lijke trap is ge e n sprake". Modell e n van 
dez e wonL:gen wonnen pr i jzen te Amsterdam 
(1869 , Internationale tentoonstelling van 
voc rw e r pen v oor de hu i sho~ding en het be
dri if v~n den handwer~sman) en bewondering 

u (z ie vol gende blz.) 

In Friesl a nd b.v. was het wel mogelUk laagbouw
woningen te maken, waardoor daar dan ook het paradUs 
op aarde terugkeerde: "Welk een ommmekeer voor · 
dezen I (degenen die uit een krot in een nieuwe 
woning kwamen). In plaats van een vuilen muur in 
een donkeren steeg, weidegroen met hemelblauw om
zoomd tot de horizon; ruimte, ruimte naar alle zU
den en met die verkwikkende ruimte het zonnezinken 
in 't gloeiend west, het ochtendgloren aan de ooster
kim, het jagen van de wolkenstoet, het suiselen van 
het koeltje tot dagelijks wederkeerende, om niet ge
schonken gaven van rijke moeder natuur. En dan de 
woning zelve - volgens de oprichters het verwezen
lijkt ideaal van de friesche werkmansvrouw! - van 
bovenburen geen sprake; elk een huisje voor zich al 
alleen; een huisje met twee ruime vertrekkken en 
flinken zolder, met open plaats om te wasschen en 
te plassen, met bleekveld en bloementuin" (57). 

Waarschijnlijk doordat ook de huren van de, door de
ze verenigingen gebouwde woningen, voor ve~e~ te 
hoog blijven e~doordat het ook deze verenigingen 
niet lukt ieder vrij snel aan een woning te helpen, 
blijft het ledenaantal beneden de verwachtingen. 
Dit wordt door velen betreurd, daar het toch wel is 
aangetoond "welk een weldadigen invloed het op het 
karakter en de leefwijze van den werkman uitoefent, 
zoo hij zich kan neerzetten aan een vriendelijken 
eigen haard, die hij zich, hoe arm hij ook wezen 
moge, door eigen inspanning verwerft" (58). 
Voor wat betreft de verklaring van het feit dat 
slechts weinigen lid worden zijn deze treurders 
eenstemmig: 'indolentie' en 'lamlendigheid' ( 59). 

In de verklaringen van deze burgers beginnen de 
oorzaken van van de slechte woonornstandigheden dus 
al te verschuiven: waren het eerst de hoge huren, 
de lage lonen en het uitblijven van aktiviteit van 
de overheid m.b.t. het woningvraagstuk, nu zijn het 
de lamlendicheid, domheid (hU kent zijn eigen belan
gen niet ee~s ••• ) en dranklustigheid geworden die 
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van buitenlanders (op het Hygienisch Con
gres in 1884 in den Haag. Hier was vooral 
de heer Michelin, voorzitter van de Parijse 
gemeenteraad, die zich bezighield met plan
nen om "naast het weelderig Parijs van de 
rijken een gezond en comfortabel Parijs 
voor de volksklasse te doen verrijzen", 
zeer enthousiast). 
Helene Mercier, pag. 216. 

(56) "Hoe afkeerig ook van samenwoning met 
vreemden onder een dak, gevoelde men toch 
al zeer spoedig dat deze bepaling te Am
sterdam, waar de grand zoo duur is en de 
fundeeringen der woningen zoo veel geld 
verslinden, voor den werkman onhoudbaar 
was en stelde daarom vast, dat aan ieder 
huisje een bovenhuisje met geheel vrijen 
opgang zou warden toegevoegd". Spoedig 
echter moest ook dit doel warden verlaten: 
"Hoe noode en schoorvoetend ook, moest het 
bestuur erkennen, dat te Amsterdam zelfs 
het optrekken van een huis voor den werk
mansstand met ~ene bovenwoning nog geen 
voordeelige zaak mocht worden genoemd; 
dat, wilde men de maatschappij tot krach
tigen bloei brengen, men de percelen met 
nog eene verdieping en daarmede met een 
tweede bovenwoning bedeelen moest". 
Helene Mercier, pag. 166. 

(57) Helene Mercier, pag. 178. 
(58) ibid., pag. 183. 

(59) Bij de feestelijkheden rond het in gebruik 
nemen van een nieuw komplex woningen van 
een dezer verenigingen in Amsterdam in 1884 
wordt het ger i nge aantal leden gezien als 
een "bittere droppel in de vreugdedrank": 
"Een maatschappij als deeze, z66 voorspoe
dig, z66 ~ .ntrekkelijk voor den werknan, 
omdat zij d ~ or zijn eigen standgenooten is 
opgericht, o~dat het 'selfhelp' er t ot vol
le ontwikkeling i n is gekornen; een maat
schap pij die in hooge mate het vertrouwen 

(zie vo l gen Cc bl~. ~ 
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en de sympathie der kapitalisten heeft we
ten te winnen, maa r waarvan het lidmaat
schap slechts voor den werkman, die geen 
vast g e e d bez i t, opensta0t, telt in het 
groote Amsterdam, na een 17jarig bestaan, 
hare leden nag niet bij duizenden, neen 
zelfs nog niet eens bij een enkel duizend
tal; blijft bij 900 steken, als zij a a n het 
bijeenvoegen harer medewerkers gaat. Men 
heeft gezegd en blijft beweren dat het ei
genbelang op aarde de krachtigste prikkel 
tot handelen is. Hier nu valt met feiten 
het onhoudbare dezer bewering aan te too~ 
nen, hier is een sprekend bewijs dat indo
lentie een nog vrij wat machtiger groot
heid is; machtig genoeg om zel f s het besef 
va n eigenbelang met blindheid en lamheid 
te slaan! Machtig genoeg om den werkman 
van het opofferen van twee barrels per week 
te we erhouden en hem daa rdoor te beletten 
voor z i chzelven of de zijnen een winstge
vende bezitting van eenige duizenden te 
verwerven! Machtig genoeg om hem er zich 
met een dommen, onverschilligen, minach
t enden glimlach van te doen afmaken, zoo 
vaak men hem na ~ r de he m volstr ekt niet 
onbekende 'dubbeltjeswoningen' vraagt". 
Ook b.v. in Deventer zijn de werklieden 
niet zo to ~ toetreding bi j dergelijke ver
enigingen te bewegen, waarvoor het bestuur 
een duidelijke verklaring heeft: 'lamlen
digheid'. 
Helene Mercier, pp. 173 en 196. 

(60 ) D.O. Engelen: 'Over arbeiderswoningen 1 , 

hem ervan weerhouden lid te worden ·;ran een vereni
ging waar hij jarenlang lidmaatschaps9eld moet .. 
betalen om misschien ooit nog een woning te kr1Jgen 
(wanneer hij misschien al lang weer ergens anders 
werkt) en waarvan de huur ver boven de, voor velen 

' . k maximaal betaalbare f1,- is uitge omen. 

Woningbouw door industrielen: 

Voor de industrielen betekende een uitbreiding van 
het aantal arbeidsplaatsen in hun bedrijf ook een 
toename van de behoefte aan woningen. Dit gold 
vooral voor industrieen die gevestigd waren in steden. 
of gebieden waar niet een indus~rieel reserveleger 
aanwezig was - dat reeds9ehuisvest was in krotten -
en die dus bij uitbreiding van het aantal arbeids
plaatsen arbeidskrachten van buitenaf moesten aan-
trekken. . 
Gezien de nog bestaande werkeloosheid en krises in 
de landbouw, was het aantrekken van ongeschoolde 
arbeidskrachten in het algemeen geen probleem. 
Aan hun huisvesting werden geen hoge eisen gesteld 
en zU bleven dan ook meestal aangewezen op de vrije 
markt van krot~en, of op 'zelfbouw' in de ~orm van 
plaggenhutten e.d. (voor zover ons bekend is kwam 
zelfbouw voornamelijk op het platteland voor, en 
niet in de steden.) Het aantrekken van geschoolde 
arbeidskrachten en het behouden van krachten die 
goed funktioneerden in het bedr~jf leverde echte: 
meer problemen op. Juist ook bu geschoolde arbeids
krachten was het wonen in een redelijke woning nood
zaak om op hun werk in de bedrijven goed te kunnen 
funktioneren. Het besef was doorgebroken dat "de 
arbeider evenals de machine een goed onderkomen 
behoeft wil hij veel produceren" (60). 
Een reg~lmatig leven, een goede gezondheid en de 
mogelijkheid zich na het werk te kunnen ontspannen 
waren voor deze groep vereisten om hun arbeidskracht 
optimaal te kunnen benutten. .-
Juist voor deze groepen zagen sommige industrielen 
zich dan ook genoodzaakt goede woningen tot stand 
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(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

Zo werden b.v. zgn. 'woninginspectrices! 
aangeateld die erop toe moesten zien dat 
de woningen 'net' bewoond werden en de 
vrouwen hierin evt. moesten onderwijzen; 
zij oefenden een vrij vergaande kontrole 
uit op de huishouding (kontroleerden zelfs 
de kasten e.d.). 
Een antler belangrijk middel was de woning
toewij zing die o.a. de individualisering 
van de arbeiders tot doel had; zo werden 
b.v. bij de Limburgse mijnen arbeiders die 
in dezelfde ploeg werkten verspreid over 
een wijk gehuisvest. 

De financiele paragrafen van de woningwet 
boden de industriele ondernemers de moge
lijkheid om met steun van gemeenschapsgel
den woningbouwverenigingen t.b.v. hun eigen 
arbeiders op te richten. 

Woningbouwverenigingen die beheerd werden 
door de fabriek waren b.v. 'Thuis Best' 
van Philips in Eindhoven, 'Heyplaat' van 
de Rotterdamse Droogdokmaatschappij in 
Rotterdam, ' Elinkwijk' van Werkspoor in 
Zuilen, de 'Woningstichting voor Spoorweg
personeel' van de NS. 
'Fabrikanten, de smaakmakers van de stede
bouw', Frank Smit, in Wonen-TA/BK 5-75, 
pp. 16-17. 

B. v. de 1.Hengelosche Bouwvereniging' op 
initiatief van de direkteuren van enkele 
bedrijven daar, de Vereniging 'Volkswoning' 
te Enschede, 'Volkshuisvesting' te Eindho
ven, de'Vereniging tot verbetering van de 
Volkshuisvesting' te Vlissingen. 
ibid., pag. 18. 
In ~ederland zijn hiervan slechts weinig 
voorbeelden; een voorbeeld is de stichting 
'Thuis Best' in Limburg. 
ibid., pag. 18. 

te brengen. 
Deze woningbouw biedt voor de industrielen vele voor
delen: het samengaan van arbeidskontrakt en huurkon
trakt was een ef f ektief middel om de arbeiders aan 
het bedrijf te binden (vooral van belang bij geschool
de arbeidskrachten i.v.m. het geringe aanbod daarvan 
en i.v.m. de kosten van een - eventueel bij het be
drijf genoten - opleiding) en de arbeidsrust te waar
borgen (wie ontslag neemt of ontslagen wordt, moet 
ook uit zijo woning vertrekken); een gedeelte van 
het loont vloeit in de vorm van huur direkt terug 
naar de fabriek; via het beheer en de toewijzing van 
de woningen kan vanuit de industrieen een vrij ver
gaande invloed worden uitgeoefend op het leven van 
de arbeiders buiten hun werktijd (61). 

Naast de kleinere komplexen fabrikanten-woningen ver
rezen hele nederzettingen - de zogenaamde 'fabrikan
ten-dorpen' - ender andere de veen- en mijnkolonie
en en textieldorpen. 
De eerste voorbeelden van de f abriekswoningbouw in 
Nederland zijn Nijverdal (1852), woningbouw door 
Regout in Maastricht (1864) en Agnetapark in Delft 
(1889)(zie ook Intermezzo, de Tuinstadbeweging). 

Na de inwerkingtreding van de woningwet in 1901 trad 
een organisatoriese verschuiving op in de bouw van 
arbeiderswoningen ten behoeve van f abrieken en be-
dri jven: sommige industrie~n richtten zelf woning
bouwverenigingen op (weestal met het doel in aanmer
king te komen voor rijkssteun (62)), (63), andere 
stichtten woningbouwverenigingen los van de fabriek 
(64) of namen samen met andere bedrijven het beheer 
van een woningbouwvereniging op zich (65), bU weer 
andere neemt enkel de fabrikant zitting in het bestuur 
van een woninsbouwvereniging (66); ook bleek in Nijme
gen dat het voorkwam dat bedrijven tegen een vergoe
ding woningen van woningbouwverenigingen konden 
claimen voor hun arbeiders (zie hfdst. IV)(67 ~ . 
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tuinw:ijken in Heerlen 
ieder dak herbergt 4 woningen 
(woningbouwver. 'Ons Limburg') 

Een duideltjk voorbeeld van een nauw met een bedr~f verbonden wo
ningbouwvereniging is 'Ons Limburg', een woningbouwvereniging die 
in 1911 werd opgericht door priester Poel, grotendeels met kapi
taal van de mljnen. 
Deze Poels geeft btjzonder duideltjk de funkties aan die een arbei
derswoning, gezien vanuit de .belan~en van het bedrtjf, meet ver
vullen. De woning heeft, aldus Peels, een dubbele taak: 

- een preventieve: z~ moet een tegenwicht vormen tegen de uit
huizigheid, tegen de krachten die de mens uit ztjn woning trekken 

- een kompenserende taak: ztj meet een aanvulling ztjn van wat de 
de steeds verdergaande specialisatie in de arbeidsdeling 
aan de mens tekort doet 

Deze taken worden als 'negatieve' taken van de woning gezien. 
Verder heeft de woning ook nog 'positieve' taken: 

- ztj helpt een sf eer kweken aie het gezinsleven aantrekkeltjk 
maakt 
btj de bewoner kunnen ztj het besef van ztjn mensel~ke waardig
heid versterken; hiervoor is het van groot belang dat de 
individualiteit van de woning tot ztjn recht komt 

De woning dient verder om de gezondheid van de bewoners te waar
borgen en heeft een meerztjdige ekonomiese funktie: 

- de arbeiders kunnen er na een vermoeiende dagtaak de benodig
de lichameltjke en geesteltjke rust vinden om hun arbeidskracht 
te he.rstellen 

- een goede woning komt ten gunste van de arbeidsproduktiviteit 
- een goede woning voorkomt uithuizigheid wat de uitgaven ver-

mindert en de spaarzin stimuleert; daardoor bltjven de kosten 
van levensonderhoud laag en worden de arbeiders ervan weer
houden zich te organiseren en naar vergaderingen te gaan 

- een goede woning wordt met zorg bewoond; er wordt zuiniger 
omgegaan met meubilering en gebruiksvoorwerpen 

Ook is Peels groot voorstander van eigen woningbezet b~ arbeiders 
omdat dit volgens hem: 

- het gevoel van waardigheid van de mens versterkt 
- hem een gevoel geeft he·er en meester te z~n 
- de arbeidzaamheid en spaarzin bevordert 
- ztjn financiele draagkracht versterkt 
- een eigen woning beter verzorgd wordt dan een huurwoning 
- btjdraagt tot sociale rust en stabiliteit 

Echter ook in Limburg bltjkt het ideaal van het eigen woningbezit 
om financiele redenen en door de toch nog grote mobiliteit van de 
bevolking niet verw~zenltjkbaar. 



(6 6) B.v. bij 'Ons Limb urg' in Heerlen. 

( 67) We hebb e n niet kunnen achterhalen of dit 
alleen in Nij megen voorkwam. 

Voor wat betreft de, in deze 'sektor' nagestreefde 
woning- en wijktypes geldt in principe hetzelfde als 
bU de {semi-)filantropiese en kooperatieve bouw; 
bU voorkeur worden eengezinswoningen gebouwd met 
tuinen; soms echter meet, waarschijnlUk weer ten ge
volge van de grondprijzen, overgegaan worden tot 
woningbouw in meerdere lagen {bv. bU Regout). De 
tuinstadbeweging heeft met namevia de f abrieksbouw 
haar intrede in de volkswoningbouw gemaakt (zie ook 
Intermezzo, de Tuinstadbeweging). 
Zo werden door de woningbouwvereniging 'Ons Limburg' 
evenals door de fabrikant Marken in Delft de vier
onder-een-kap woningen gemaakt naar het be~ende 
voorbeeld van Mulhouse(zie Intermezzo). De estetiese 
vormgeving van deze woningen draagt duidelijke ver
wij zingen in zich naar villa's van de burgerij en 
kamoufleert eigenlijk het feit dat het hier niet een 
maar vier gezinnen betreft die ender dat ene dak wo
nen, en dat de woningen dus in werkelUkheid (in te
genstelling tot de indruk die zij uiterlUk wekken) 
vrij klein (in ieder gevla veel kleiner dan de 
gesuggureerde burger-villa's). Eigenlijk wekt het 
geheel de indruk een park te zijn met paleizen voor 
de arbeidersklasse (zie foto's oaq. 87). 
Voor het benoemen van de voordelen van eengezinswo
ningen met tuinen, gezien vanuit het standpunt van 
de fabrikanten, willen we hier nagmaals Peels aan
halen, die deze voordelen als volgt opsomt: 
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- zij benadrukt meer de eigen individualiteit en 
identiteit, gaat de 'massafikatie' van de 
mens tegen; 

- doorbreekt tradities niet; 
- geeft een gemoedelijk, landelijk karakter, in 

tegenstelling to~ · de atmosfeer bU de stede
lUke industriebevolking; 

- kompenseert de ongezonde mijnarbeid; 
- verlaagt de kosten van levensonderhoud in 

verband met het verbouwen van eigen groentes 
en het bevorderen van s p aarzin; 

- biedt een rustige manier van vrij e-tijds besteding. 



STRUKTURELE VERANDERINGEN IN DE ROL VAN -DE STAAT: 
DE NOODZAAK TOT INTERVENTIE IN DE 'SOCIALE KWESTIE'. 

Met de doorbraak van het industrieel - kapitalisme 
in Nederland (ca. 1870) begint de houding van de 
staat te veranderen ; vierde van 1850 tot 1870 het 
staatsliberalisme hoogtij, met de veranderende eisen 
die het industrieel kapitalisme stelt aan de voor
waarden voor industriele produktie en reproduktie, 
en de eisen die de sterk opkomende arbeidersbeweging 
stelde, wordt de staat gedwongen haar passieve en af
zijdige houding in het maatschappelijk leven te verla
ten en stelling te nemen in de 'sociale kwestie' -
de stri.jd tussen kapitaal en arbeid. 

De zich wijzigende produktiewijzen en produktieverhou
dingen die plaatsgrepen na de industriele revolutie 
(die zich in Nederland vanaf 1870 voltrok) hadden 
aan de arbeidsverhoudingen en aan de arbeidskracht 
z~lf dermate hoge (fysieke) eisen gesteld dat het 
fundament van de kapitalistiese produktiewijze, nl. 
de arbeidskracht, ten onder dreigde te gaan. 
De klasse der ondernemers dreigde, gedreven door 
winstmaximalisatie en gedwongen door konkurrentie, 
de arbeidersklasse ten gronde te richten. De uitbui
ting op de arbeidsplaats - niet alleen van mannelijke 
arbeidskrachten, maar ook vrouwen en kinderen - was 
tot zo'n hoge graad gestegen, dat de lengte van de 
arbeidsdag en de intensivering van de arbeid ver 
boven de fysieke mogelijkheden van de arbeidskracht 
·was komen te liggen. Be gezondheid, het moreel, 
de huisvesting, het onderwijs e.d. van de arbeiders
klasse waren tot ver beneden ieder aanvaardbaar 
mini mum gedaald. 

Deze algehele slechte toestand waarir. de arbeiders
klasse verkeerde werd voor een verder ontwikkeling 
van het kapitaal, en met name voor de ontwikkeling 
naar een volgende fase van het kapitalisme, tot ecn 
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(68 ) "Op een bepaalde trap van hun ontwikkeling 
raken de materiele produk t iekrachten van 
de maatschappij in tegenspraak met de be
staande produktieverhoudingen ( •••• ) 
waarbinnen zij zich tot dusver hadden be
wogen. Van vormen waarin de produktie
krachten tot ontwikkeling kwamen, slaan 
deze verhoud i ngen om in ketenen daarvan. 
Dan breekt een tijdperk van soc i ale revolu
tie aan. Met de verandering van de econo
miese grondslag wentelt zich - langzaam of 
snel - de gehele reusachtige bovenbouw om" 
Karl Marx, 'Zur Kritik der politischen 
Okonomie'. 

(69) Gezondheidszorg in Nederland, SUN 69, 
pag. 134 e. v •• 

(70) 

(72) 

(73 ) 

Rein Geurtsen, 'De woningwet en het ruimte
lijk overheidsbeleid: 1902 - 1972', 
in: '70 jaar won i ngwet, nogeens70 jaar 
woningnood?', pag. 39. 

Hieraan wijdde Jan Romein in 'Op het breuk
vlak van twee eeuwen', twee hoofdstukken: 
'De staat doordringt de maatschappij 
(staatsbemoeienis en sociale wetgeving)' 
en ' ••• en de maa tschappij doordringt de 
staat (overheidsbeleid en bureaucratise
ring)'. 

In 1872 vindt de officiele opheffing plaats 
van het vereni~ingsverbod voor arbeiders. 
Arbeide r s(vak)be weg i ngen kunne n nu op le
gale wijze tot stand komen. De in l j 78 op
~erichte Sociaal Democratische Vereniging 
0 . 

ontwikkelt zich tot de Sociaal Democrati-
sche Bend, waaruit in 1894 de Sociaal De
mocratische Arbeiders Partij ontstaat, die 
in 1897 drie zet e ls in de Xa~e r verkrij gt. 

struikelblok (68). 
Hier moest dus iets gebeuren 1 Dit besef groeide 
niet alleen bU de 'verlichte' bourgeoisie (de nood
zaak om over gezonde en arbeidstevreden arbeiders te 
kunnen beschikken), maar ook bU de (klein)burgerij 
(de angst getroffen te worden door epidemieen, e.d.; 
het ontstaan van het zgn. 'verontruste liberalisme' 
dat zich verzette tegen de te vermijden excessen ( 69) ) , 
bU de opkomende arbeidersbeweging (de georganiseerde 
arbeidersstrUd die ontstaat op basis van het socia
lisme en anarchisme) en tevens bU de staat, die aan
gespoord wordt maatregelen te treffen en het absolu
te liberalisme te laten varen. 
"Het blUkt, dat in bepaalde gebieden, waar de ontwik
keling van de produktiekrachten ten gevolge van de 
specifiek historische situatie relatief hoog was, de 
sociale conflikten ook dermate hoog opliepen, dat de 
noodzaak tot het tref fen van sociale maatregelen en 
tot interventie door de overheid zich aan een deel 
van de bezittende klasse - de vooruitstrevende indus
triele en handelsbourgeoisie - onontkoombaar opdrong. 
( •••••••• )Op het moment dat, teselljk met de crisis 
van het liberalisme, de industriele bourgeoisie ook 
poli ti eke macht veroverde, ontstond - mede onder druk 
van haar tegendeel, de opkomende politieke macht van 
de arbeidersklasse - een reeks 'sociale wetten', die 
in het raaam van de totale maatschappelijke situatie 
misschien progressief lijken, maar voor de belangrijk
ste probleemgebieden, waarin zlj hun ontstaan vonden, 
nog lang niet ver genoeg gingen" (70). 

In de periode van ca. 1870 tot 1914 vindt een weder
zljdse doordringing plaats van staat en maatschappU 
(72); dit is de tljd van de sociale hervormingen, die 
samenhingen met de zich w1jzegende maatschappelijke 
tegenstellingen in ekonomies, politiek en sociaal 
opzicht, en met de machtsvorming van de arbeiders
klasse (73). 
Een van de eerste tekenen van sociale hervormingen 
in de hele reeks van de sociale arbeiderswetten, is 
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( 74) In oe prak tijk had de z e wet aanvankelijk 
weinig b e tekenis: op grate schaal werd zij 
door de fabrikan t e n ontdoken; de voor
schrift e n werden nauwelij k s n a gel c efd. Dit 
we rd door een parlemantaire enk ite naa r de 
uitwerking van de kinder-wet ( in 1866) 
overduidelijk a a ngetoond. 
'Gezondheidszorg in Nederland'. 

( 75 ) "•••• al stand het subjectieve geweten 
daa rbij z on der h et te we ten in dienst der 
objectief nood z akelijke ontwikkeling 
( •••••• ), zeal s dat ook b ij de bestrijding 
der slavernij bijv. het geval was". 
Jan Romein, 'Op het breukvlak van twee 
eeuwen', PP• 317-318. 

(76) 11 •••• Men heeft het ook korter willen zeggen 
en het hele proces der arbeidswetgeving in 
drie fasen ontleed, die van de indemnifica
tie, restauratie en preventie, de eerste 
in haar humanitaire aandrift neg weinig 
verschillend van armenzorg, de tweede om 
de getroffenen weer produktief te maken, 
de derde om beschadiging der arbeidspro
dukti vi tei t te voorkomen". 
Jan Romein, 'Op het breukvlak van twee eeu
wen', PP• 317, 318. 

(77) "Het v a nzelfsprekende, het van God gewilde, 
zeal s d e term had geluid, va n het stands
verschil kon men openlijk niet me er belij
den, maar de bourgeoisie zag niettemin nag 
slechts met schrik in een toeko~st wahrin 
het verschil wa&r a an zij haa r ge zag, ja 
haa r best a a n s recht ont leende, zou zijn uit
ge wi st. Gevolg : ~ en ha d de mond vol van 
s ocial e democra ti e ma~r r eGde in ~rakt ijk 
zoveel r:1en vermocht". 
ibid •• 

(76 ) Paul Off e r mans - Bernt ? eis, 'Geschie d e n~ s 
van h e t gewone v nlk van ~e d e rl an~, pag. 
l f ,L; . • 

de wet op de kinderarbeid (1874 ) (74). 
Al stand de sociale bewogenheid in dienst van de pro
duktivi teit van d e arbeid "het ethisch moment in de 
toenemende staatsbernoeiing met de sociale en sociaal 
ekonomische verhoudingen is al aanstonds onmiskenbaar" 
(75) en vertoont in de opeenvolging van sociale wet
geving het volgende beeld: "eerst bescherming van 
kinderen, dan van jeugdigen en vrouwen met het toe
zicht daarop en pas in laatste instantie die van 
volwassen mannen, zowel technisch: aansprakelijk bU 
ongevallen, bedrijfshygiene, bestrUding van het truck
stelsel, gelUkmatige en gewaarborgde loonbetaling, 
wettelUke normen van het arbeidsverdrag, als ook, 
boven het technische uit: verzekeringen tegen ziekte, 
invaliditeit, werkeloosheid en ouderdom, en tenslo~te: 
vaststelling van een maximale arbeidstijd" ( 76). 

In de sociale wetgeving zien we een overgang van par
tikuliere en kerkelUke charitatieve armenzorg naar 
georganiseerde sociale steun door de overheid. 

Rond 1900 was het karakter van de staat gewijzigd: 
"Velen biedt zij hulp van de wieg tot het graf - zij is 
vroedvrouw, kinderverzorgster, onderwUzeres, huisbazin, 
inentster, medisch verzorgster, en helpt bij de openba
re eredienst, bij vermaak en begrafenis". 
In de overgangsf ase van industrieel- naar monopolie~ 
kapitalisme was het karakter van de staat mee veran
derd met de veranderende kapitaalstegenstellingen; 
het staatskarakter had zich gewUzigd in de richting 
van de "sociaal - demokratie" ( 77): "enerzijds moest 
zij de arbeidersklasse verzoenen met de kapitalistiese 
omstandigheden, ender meer door de arbeidslonen en 
arbeidsvoorwaard e n t e regelen ( •.•••• ) anderzijds moest 
de staat een aanta l voorzieni ngen treffen voor de ka
pitali sten door reiddel van haar konjunktuurpolitiek, 
en ook de internationalE expansieve telangen van het 
kapitaa l c ien en" ( 78 ) . 
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(79) "Wat tot dusver in de moderne maatschappij 
een aangelegenhe i d van particulieren of op 
z'n best van verenigingen hunner geweest 
was, het stichten en leiden van bedrijven, 
was re eds, hier en daar, overheidszaak ge
worden en daarmee de t weede fase van het 
proces van wederzijdse doordringing van 
staat en maatschappij dan ook ingezet". 
Jan Romein, PP• 334, 335. 

(80) Op landelijk nivo o.a. de Nederlandse 
Handels Maatschappij; in 1906 warden de 
eerste staatsmijnen in werking gesteld. 

(81) Bedrijven welke geleidelijk in gemeentelij
ke handen (kunnen) zijn: 
gas, water, elektriciteit, telefoon, spaar
banken, havens, dokken, markten, bad- ,e.n ·: 
washuizen, begraafplaatsen, (aanleg en on
derhoud van) straten, plantsoenen en rio
lering, openbaar vervoer (tram). 
In Nederland waren in 1911 van de 186 gas
voorzieningen 136 gemeentelijk, van de 100 
waterleidingbedrijven 45, van de 37 tele
foonnetten 25 en van de elektriciteitsbe
drijven ongeveer 50% in gemeentelijk be
heer. 
Jan Romein, pag. 335. 

(82) ibid., pag. 334. 
(83) Zo droeg de uitbreiding van de elektrici

teitscentrale in Nijmegen (1908) bij tot 
de industrialisatie in Nijmegen. Tekenend 
i s ook dat van de mee s te openbare voorzie
ningen Co.a. riolering, waterleiding, tram) 
de bourgeo i swijken het eerst profiteerden. 

(84) Jan Ro u. ein, pag. 335. 

De staatsinterventie bleef niet beperkt tot het uit
vaardigen van wetten of het nemen van 'sociale maat
regelen', maar richtte zich steeds meer op de ekono
miese bedrijvigheid. Neemt aan de ene kant haar kon
trolerende.,en inspekterende rol toe, daarnaast gaat 
de staat zelf deelnemen aan het ekonomies (bedrijfs) 
leven: zij verkrijgt sommige bedrijven in eigen handen, 
st~cht geheel nieuwe, of neemt deel in de exploitatie 
~an andere (zgn. gemengde bedrijven)(79). De staat 
neemt metname die sektoren voor haar rekening die 
voor de individuele kapitalist te gevolge van de 
verscherpte konkurrentie niet interessant zijn, rnaar 
die wel noodzakelijk zijn voor een totale kapitalistie
se ontwikkeling. Hiermee gaat een enorme uitbreiding 
van het staatsapparaat gepaard. · 
Zijn de staatsbedrijven op landelijk nivo nog schaars 
(80), op gemeentelijk nivo gaan steeds meer gemeenten 
over tot de oprichting van de zgn. nutsbedrljven, 
openbare en publieke werken (81). De bizondere deel
name van de gemeenteli.jke over;heden aan de produktie 
en distributie van een aantal goederen, kan niet al
leen verklaard worden vanuit het 'algemeen belang' 
of "de bescherming van de ekonomisch zwakkeren tegen 
de partikuliere bedrijven met monopolistische strek
king''. <8?} (d.w. z. de arme en arbeidende bevolking), 
maar 1s 1~ eerste instantie het scheppen van algemene 
reprodukt1evoorwaarden voor de verdere kapitaalsakku
mulatie op stedelijk (en regionaal en/of landelijk) 
nivo (83). 
Jan Romein noemt twee redenen waarom de uitbreiding 
van de gemeentelijke bedrijven zo belangrijk is: "Ten 
eerste had zij al in 1900 bewezen dat de winstprikkel 
niet perse onmisbaar was voor een deugdelijke bedrijfs
voering - een nieuwe inbreuk op de traditionele op
vattingen der bourgeoisie - en ten tweede was toen al 
gebleken dat het hoge ideaal van althans een minimaal 
beschaafd leven voor iedereen niet langer tot het 
perpetueel onbereikbare behoorde" (84). Met de toene
mende sociale wetgevingen, de groeiende staatsbevoegd-
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(85) "Sommigen zagen het verschijnsel zuiver als 
werking v2n een nieuwe geest en spraken 
zelfs van een overgang van de periode van 
hetindustrialisme naar die van het humani
tarisme". 
ibid., pag. 334. 

(86 ) Opkomst van het 'scientific management': 
r a tionalisering van de arbeid om tijd te 
besparen en verkwisting tegen te gaan: 
- Taylor: selektie van arbeiders en selek

tief gebruik van de arbeid 
- Gilberth: bewegings- en trjdstudies 
- Gantt: aandacht voor het moreel van de 

arbeiders als een faktor in hun produkti
vi tei t (taak- en bonusstelsel) 

- Ford (1913): met invoering van de lopende 
band bijna verd~bbeling van het loon en 
verkorting van de arbe idsdag tot 8 uur 

- Cooke: beginselen va n techniek en weten
scha?pelijke bedrijfsleiding toegepast 
op niet-industriele terreinen (b.v. 
stadshuishouding) 

Jan Romein, pag. 337 e.v •• 

(87) "Tussen de fabrikant en zijn arbe iders 
schoven zich st e ed~ ffi eer personen en •••• 
inst anties. Dit onperso cnlijker worden 
vun de macht in de b c d~ i jven maakte dan 
weer Mede baan vrij voor de nog onpersoon
l i j ker st <.:lC< ts :~; a c iJ.t". 

Jan Roffie i n, ?ag . 339. 

heden en staatsinterventies, alsmede de groeiende 
omvang van staatsbedrijven, was de illusie van de 
'sociaal-demokratie' geboren (85). 
Naast het 'drievoud±ge doordringingsproces' (staat, 
maatschappij en arbeidersbeweging) signaleert Romein 
drie samenhangende maatsd1appelijke verschijnselen 
die ingrijpen op dit proces, namelijk een nieuw we
tenschapsideaal, een struktuurverandering in de be
drijven zelf (86) en de opkomst van de 'moderne' 
burokratie (87). 
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(88) zie Hoofdstuk II. 

(89) Op de wereldtentoonstelling te Landen 
toonde koning Albert zijn zelf ontworpen 
'arbeiderswoning'. 

(90) 110mtrent de vereisten en inrichting v a.n een 
arbeiderswoning, welke voldoet a a n de rege
len van de gezondhe i dsleer en overeenkoms
tig de behoeften van onze landaard tevens 
door de matigheid der kosten van a anb ouw, 
een waa rborg levert tegen ge l delij k ver~ 
li es, en o rn trent de mi ddelen welke z ouden 
ku~nen leiden tot verbet eri ng van de hoogst 
ongunsti g e t oe s t a nd wa arin de a r bei d e nde 
standen in c. i t opzicht verkeren". 
'Ik meet naar een kleinere woning omzien 
• • • • • I ' pag • 6 • 

DE WONINGWET 

Het instellen van de woningwet in 1901 is een niet 
op zichzelf staande historiese gebeurtenis, noch een 
'machtige daad' van enkele 'verlichte' parlementa
riers. Deze wet is slechts een enkele uit een heel 
skala van sociale- en arbeidswetten die in vier de
cennia rond de eeuwwisseling tot stand kwamen. (zie 
het hieraan voorafgaande stuk over de veranderingen 
in de rol van de staat). 
Het woningvraagstuk en de huisvesting van de arbei
dende bevolking waren reeds langere tijd onderwerp 
van diskussi~ (vanaf ca. 1800 formuleren de utopis
ten hun ideeen), maar voor het ingrUpen in sociale 
misstanden ontbrak iedere wettelUke maatregel; de 
reeds eeuwen bestaande gemeentelUke bouwverordenin
gen waren hiervoor volledig ongeschikt (88). Met de 
gemeente-wet 1851 wordt aan de gemeenten de bevoegd
heid verleend om verordeningen in het belang van de 
openbare gezondheid op te stellen (aan de gemeenten 
werd de vrUheid gelaten dit al dan niet te doen). 
De staat blUft dan nog op het standpunt staan dat 
zU zich niet met het partikuliere initiatief mag 
bemoeien. 

Het eerste teken van enige belangstelling van de 
staat in het woningvraagstuk dateert van 1853. 
Koning Willem III geeft in navolging van de Engelse 
prins-gemaal Albert (89) opdracht aan het KoninklUk 
Instituut Van Ingenieurs hem voor te lichten "omtrent 
de vereischten en inrigtin g van a r~eiderswoningen" 

( 90). I n 1855 verschijnt het "Verslag aan den Koning, 
••.•. ''. Hierin wordt de toestand van de arbeidende 
bevolking geschetst en de gevaren die dit met zich 
meebrengt, een cverzicht van de toestand van de arbe i
derswoning en in zes Ned erlandse steden, een histories 
overzicht van wat er zoal in h et buiten land geb eurde, 
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(91) "On ba~ is van de door de arb t: iders maxi
~ : ~: te uetal en we ekhuren, welke zich be
wegen tussen f0,75 en fl,50 wordt berekend 
dat ~er woning f520 tot fl053 kan warden 
geinvest ~e rd . Omda t een g~e d huis o? z~jn 
~ i~ st al fl 030 kost, be s lui t de co ~m1ss1e 
~een v o8rstellen uit te werken vo or het 
0 d. bouwen van woningen voor arbeiders ie nag 
geen gulden per week aan huur kunnen beste-
den". 
'Ik ~oet naar een kleinere woning omzien 
• • • • It pag • 6 • 

(92) 11 ••• die de gemeentebesturen moesten voor
lichten en steunen in alles wat op de open
bare gezondheid betrekking heeft en inzon
derheid moesten bekleed warden met macht, 
om toezicht te houden op de in huur gegeven 
woningen; om te onderzoeken of deze oak na
deelen voor de gezondheid der daa rin ge
huisveste nersonen opleverden. Bleek de 
bewoonbaar~eid, geschiktheid of reinheid 
van een of ander verhuurd perceel te wen
schen over te laten, dan moest hiervoor den 
gezondheidsraad aan het gemeentebestuur 
warden kennis gegeven, met aanwijzing van 
de verbeteringen, die naar zijn mening 
moesten warden aangs bracht. Ook werd door 
deze wet aan de gemeentebesturen de bevoegd
heid verzekerd, om den eigenaa r of bewoner 
van zulk een afgekeurd perceel tot het ma
ken van de voorgeschreven verbeteringen, 
of anders tot ontruiming der woning te dwin-
gen". 
Helene ~ercier, pag. 113. 

(93) "In e e n redevoering, do ·:.:> r hem op 21 april 
1 ~56 in de Tweede Kamer gehouden, heeft de 
he e r .. intgens di t z.ijn vo orstel met k:e~.! en 

(zie volgende blz. ~ 

adviezen met betrekking tot de eisen waaraan de in
richting van een arbeiderswoning zou moeten voldoen, 
en ontwerpen van arbeiderswoningen met kostenbegro
ting en huurprijsberekening (91). De praktiese bete
kenis van dit werkstuk was echter nihil ! 
Ondertussen had een lid van de Tweede Kamer in 1854 
een wetsvoorstel ingediend tot instelling van plaat
selijke raden van gezondheid (92); dit wetsvoorstel -
als eerste poging de staatsbemoeienis met het 'soci
ale vraagstuk' te vergroten - werd twee jaar later 
verworpen (93). Wel ontvangen de gemeenten een cir
culaire waarin zij aangespoord worden gezonqheidsraden 
in te stellen; hiertoe gaan een zestal gemeenten o
ver, waaronder Nijmegen. 

Vooreerst heeft de arbeidende bevolking weinig te 
verwachten van de zijde van de overheid in zake ver
beteringen in huisvesting en gezondheid. Toch ge
raakt de 'sociale kwestie' meer en meer in de be
langstelling; prijsvragen worden uitgeschreven, proef
schriften verschijnen, rapporten ~ordeh opgesteld, 
onderzoeken worden gedaan, en kongressen en tentoon
stellingen worden gehouden. 
Een van deze prijsvragen werd uitgeschreven door de 
Hollansche Maatschappij van Landbouw, waarbij de op
dracht werd gesteld tot het ontwerpen van vier 
arbeiderswoningen onder een dak, elke woning moest 
een woonvertrek, zolder, bedsteden, kelder, e.d. 
bevatten, alsmede een varkenshok. Het uiterlijk 
moest een goed aanzien hebbben, terwijl iedere woning 
met een voordeel voor de eigenaar tegen f1,- per 
week moest kunnen worden verhuurd. Opmerkelijk is 
dat deze opdracht veel gelijkenis vertoont met de 
opzet van de woningen van Dolfus 'Cite Ouvriere' 
in Mulhouse (94). 
Vanaf ca. 1870 verschijnen naast fabriekswoningen 
de arbeiderswoningen door verenigingen gebouwd (soms 
met fabrikanten steun, soms met gemeentelijke steun> 
(zie 'de eerste vormen van huisvesting voor het volk' ). 
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kracht verded i gd t ~ gen de a anvallen, wa&r
aan het had blootgestaan, zowel van de zij
de van hen, di e van geen stc0 tsbemoeiing 
in deze aangelegenheid wilden weten, haar 
geheel a nn de g e meenteraden wilden overla
ten, als van hen, die de algemeene wet in 
deze van nog meer kracht wilden zien ge
maakt, dan, in h un oog, do or dit voorstel 
werd gedaan". 
Helene Mercier, pag. 113. 

(94) Zie: Intermezzo, 'De tuinstadbeweging'. 

(95) De konklusies van dit rapport luiden: 
1. Bijna overal in ons land treft men t.a.v. 
de volkshuisvesting onbevredigende toestan
den aan. Niet alleen vindt men een groot 
aantal ongezonde en gebrekkige woningen, 
maa r ook wordt in de behoefte niet genoeg
zaam voorzien door aanbouw van go e dkope en 
gezonde woningen. 
2. De bemoeiing van bijzondere personen en 
verenigingen, van g emeente en staat tot 
ve rbetering van deze toestand moeten zich 
derhalve zoveel mogelijk gelijktijdig op 
twee richtingen bewegen: afbraak en her
bouw van oude buurten en a a nbouw van nieuwe 
woningen. 
3. Bijzondere personen en veren1g1ngen kun
nen reeds ender de bestaande wetgeving in 
bovengenoes de richtingen zeer veel tot 
stand brengen, zonder dat hun optreden een 
zuiver philantropisch karakt er behoeft te 
dragen. 
4. Het ligt op de weg van de overhe id de 
po g ingen van par ~ ikul ieren te bevo r deren, 
o.a. door: a. het verschaffen van bouwter-

rein 
b. het toe s taan va~ we i nig druk

kende v . ~rwaarden t.a.v. de 
stratenaanleg , de riolerin£ 
e.d. 

De aantallen woningen van deze ve r enigingen zijn 
uiterst gering vergeleken bij d~ aantallen die in 
de spek~latiebouw zun gerealiseerd. 

De roep naar betere huisvesting wordt aan het einde 
van de 19de eeuw steeds luider en daarmee de druk op 
de overheden steeds groter, om te komen tot een krach
tig ingrUpen in de volkshuisvesting. Mede door de 
aangroeiende arbeidsbeweging en de opkomst van arbei
ders (vak )verenigingen wordt op de overhe±d zowel een 
parlementaire als buitenparlementaire druk uitgeoe
fend. Van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
verschijnen twee rapporten, waarvan het laatste (1896) 
'Het vraagstuk der volkshuisvesting' een aantal mid
delen die de overheid op het gebied van de volkshuis
vesting kan nemen, genoemd warden (95). 
De diskussie over het woningvraagstuk gaat hand in 
hand met de (openbare) gezondheidskwestie. Op het 
Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheid formu
leert Wintgens een aantal rninimumeisen waaraan een 
gezonde woning moet voldoen en die door de overheid 
vast gelegd dienen te warden. 

Uit bovenstaande blijkt hoe het woning- en gezondheids
vraagstuk hand in hand gingen in de 'sociale kwestie'. 
Met de woningwet (die eind 1899 werd ingediend, op 
19 april 1901 de Tweede Karner passeerde en op 19 juni 
van datzelfde jaar de Eerste Kamer, en uiteindelijk op 
1 augustus 1902 in werking trad) werd tegelijk de ge
zondheidswet ingesteld. De gezondheidswet "had een 
belangrijke funktie bij de kontrole op de naleving van 
de bepalingen van de woningwet; de kontrole verliep 
via bij de wet ingestelde gezondheidskommissies" ( 96). 
De tien paragrafen van de woningwet luidden: 

1. de verplichting van rle gemeentebesturen om voor
schriften vast te stellen betreffende aan woningen 
te stellen eisen (in de zgn. bouwverordening); 

2. de verplichting van verhuurders van woningen o rn 
trent he t aantal bewoners; 

3. de verbetering van woningen en overbevolking; 
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c. het verlenen van geldelijke 
steun in de vorm van subsidie, 
rentewaarborg of verstrekking 
van kapitaal tegen matige ren
te. 

Inzonderlijk op de geme entebesturen rust de 
plicht in dez e ge e0 t werkzaa m te zijn. 
5. Gemeentelijke verordeningen op het bou
wen en bewonen zijn wenselijk, alsook voor
schriften t.a.v. onbewoonbaarheidsverkla
ring, krachtig te handhaven door goed inge
richt bouwkundig en sanitair toezicht. 
Reeds onder de tegenwoordige wetgeving kan 
hierdoor het ontstaan van slechte woontoe
standen warden voorkomen en belangrijke 
verbeteringen van de bestaande toe stand '· 
wo r den verkregen. 
6. Vo or een afdoende verbetering der woning
toestanden is ene wettelijke regeling nood
zakelijk, welke bestaande strijdvragen op
lost, in grote trekken de vereist cn aan
geeft, waaraan elke woning moet beantwoor
den, en een toezicht op woningen in het 
leven roept, terwijl bijzonderheden aan 
plaatselijke overheden warden toegelaten. 
7. De onteigeningswet moet worden herzien, 
de geme enten moeten bevoegd zijn ongezonde 
wijken of enkele percelen, of van bo~wter
rein, vereist voor de uitbreiding van de 
bebouwde kom te onteigenen. 
(uit: Woonnorm-verandering, pag. 14-15). 

(96) Jaques Nycolaas, pag. 30. 

(97) Zie ook: J. Nycolaas, pp. 28-31. 

(98) Deze klausule luidde als volgt: "De C. oor 
de vereniging gebouwde woninge n warden 
door haar als regel verhuurd tot de huur
prij zen die daarvoor te bedingen zijn". 

(99) J. Nycolaas, pag. 31. 

4. de onbewoonbaarheidsverklaring, ontruiming, 
sluiting en afbraak; 

S. de onteigening; 
6. uitbreiding van bebouwde kommen; 
7. geldelijke steun van gemeente wege; 
8. geldelijke steun van rijkswege; 
9. strafbepalingen; 

10. slotbepalingen. 

Het bUzondere van de woningwet was dat deze wet de 
gemeentelUke autonomie doorbrak, onder andere door de 
verplichting om voorschriften vast te stellen betref
fende de aande woning te stellen eisen (bouwverordening); 
zU vormt een stap in de richting van centralisatie van 
overheidstaken. Deze centralisatie wordt echter slechts 
aarzelend doorgevoerd: een landelUke bouwverordeing 
wordt nog niet ingevoerd omdat dit de gemeentelUke 
autonomie te drasties aangetast zou hebben. 
BU de bourgeoisie ontstond tegen deze wet veel weerstand 
"omdat in feite bepaalde eigendomsverhoudingen binnen 
de gemeente aangetast we rd en". Tevens vond een ui tge
breidde (en felle) diskussie plaats over de bepaling 
van het huurprUsnivo van de woningwetwoningen (te ver
huren tegen marktprijshuur of tegen kostprijshuur •• ?)(97). 
Ondanks veel tegenstand werd de zgn. huurprUsklausule 
opgenomen, die fei telijk betekende dat de woningen te
gen de marktprijs verhuurd zouden moeten worden.(98). 
Voor de partikuliere bouwondernemers en industrielen 
baden de financiele paragrafen van de woningwet per
spektieven voor het bouwen van woningwetwoningen en 
het oprichten van woningbouwverenigingen; "een wet 
die !outer kwaliteitseisen stelde, zou het voor htin 
aanmerkelijk minder aantrekkelijk hebben ~emaakt" ( 99). 
Doordat de gemeenten verplicht werde~ zelf een bouw
verordening op te stellen, ontstonden in de verschil
lende gemeenten nogal wat verschillen in de voorshrif
ten waaraan woningen moesten voldoen (100). Tot 1937 
zijn de bouwverordeningen plaatselijk geregeld, daarna 
lan~elijk : in 1965 vindt een algehele vernieuwing van 
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(100) In soffim i ge gemeent ~n kwsE b.v. pas vrij 
laat een verbod o r alkoofwoningen e n bed
steden. 

(101 : Jaques ;;ycolaas, pag. 35. 

de wet plaats: een nieuwe Woningwet, een afzonderlU
ke Wet op de Ruimtelijke Ordening en nieuwe Voorschrif
ten en Wenken. 

Hoewel de overheidsbemoeienis met het woningvraagstuk 
door de woningwet ge1nstitutionaliseerd was, voerde 
de overheid ten aanzien van dit vraagstuk tot aan de 
Eerste Wereldoorlog nog een liberaal beleid. De uit
voering van de wet kwam, evenals bU de andere sociale 
wetten, zeer traag op gang. Van de bij de wet geregel
de mogelUkheid om rUksbUdragen te verlenen ,ter berbe
tering van het woningpeil, werd zeer weinig gebruik 
gemaakt omdat "men wilde voorkomen dat de partikulie
re bouwnUverheid zich meer en meer van de bouw van 
volkswoningen zou onthouden"(101). 
De woningproduktie was dan ook in deze periode nog 
grotendeels in partikuliere handen, door welke nog 
voornamelUk duurdere woningen gebouwd werden. De 
bouw van woningwetwoningen kwam fei telijk na de 
eerste wereldoorlog pas goed op gang. 
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' \ . 

HET GEZIN VAN PRODUKTIE- TOT REPRODUKTIE~ENHEID 

Het industrialiseringsproces bracht, zeals we in de 
voorgaande paragrafen en hoofdstukken hebben gezien, 
grote veranderingen in de maatschappelijke verhoudin
gen teweeg. 
ZU bracht de defenitieve scheiding tot stand tussen 
'produktie• · en 'reproduktie', en een klasse van 'vrUe' 
loonarbeiders, die, gescheiden van de produktiemidde
len, nog slechts hun arbeidskracht bezitten om te 
verkopen in ruil voor een inkomen om van te kunnen 
leven. Met de scheiding tussen prcduktie en repro
duktie bracht zij ook een scheiding tussen arbeidstijd
en 'vrije tijd', en een ruimtelijke scheiding tussen 
arbeidsplaats en woonplaats teweeg. In dit proces 
verandert ook het karakter van het gezin van centra-
1 e produktieeenheid tot centrale reproduktieeenheid; 
het goed funktioneren van het gezin als reproduktie
eenheid wordt een onmisbare schakel voor de verdere 
ontwikkeling van de kapitalistiese produktiewijze. 

Enig inzicht in de veranderingen die het gezin onder
g aat ten gevolge van ontwikkelingen in de produktie
wijze en in de funkties die het in de verschillende 
ontw~kkelingsstadia vervult, vormt ons inziens een 
onmisbare schakel in de verklaring en de interpreta
tie van de gebruikswaarde van de, in het kader van 
de volkshuisvesting ontwikkelde woonvormen, omdat 
deze veranderingen nauw samenhangen met de verande
rende eisen die gesteld worden aan de woon- en leef
omstandigheden van de 2rbeidersgezinnen. In de lite
ratuur die is verschenen over de volkshuisvesting 
wordt hierop eigenlijk nooit expliciet ingegaan. 
Het is dan ook om die reden dat wij hier kort in wil
len gaan op de veranderingen die 'het' gezin, er. dan 
in het bizonder het arbeidersgezin, in deze ontwik
keling heeft ondergaan. 
Wii ki.mnen daarbij slechts summier op een aantal aspPk-
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(102) Onder huishoudelijk werk wordt hier ver
staan het werk dat werd gedaa n om in eigen 
behoeften te voorzien, i.t.t. het werk dat 
we rd gedaan om produkten te vervaardigen 
voor de verkoop. 

(103) De toepassing van de ter~inologie van 'wo
nen' en 'werken' is voor deze periode 
waarschijnlijk al onjuist, omdat van een 
scheiding van deze twee noch in tijd noch 
in ruimte sprake was, en het de vraa g is 
tot in hoeverre er s nrake van was in de 
ideeen van de :11ensen: 

(104) Er was we l een bepaalde arbeidsdeling tus
sen man en vrouw, maar di e wa s veel flexi
b e ler dan t e genwo o ~dig en eerder t a kge
richt dan dat zij b e rustte op een str8k 
gefo r : .. aliseerd e arbeidsde ~ ing ; oo~ huis
houdelijk werk werd als ~erk e r kend. 

(105) Kinderen werden niet aJs ee n s ~ eciale 
groep beschouwd. Zij we rd en 'vanze lf' 
geleidelijk aan opgenomen in d e w~ re ~a der 
volwas senen. 

ten ingaan. We beperken ons ertoe een korte kenschets 
te geven van de veranderingen in de positie van het 
gezin, in de ekonomiese en sociale funkties die het 
moet vervullen. 
We gaan niet in op de ontstaansgeschiedenis van het 
gezin als zodanig en evenmin op de interne soctlaal
psychologiese verhoudingen binnen het gezin. 

Zeals we al hebben aangegeven in hoofdstuk I (zie 
pag. 18) vormde het gezin ten tUde van de eenvoudige 
warenproduktie en van de feodale produktiewijzen zowel 
een 'produktie' als een 'reproduktie' eenheid, en was 
van een strenge scheiding tussen produktie en repro
duktie nog geen sprake. Het gezin was een ekonomiese 
eenheid die in eigen behoeften voorzag (zowel op het 
platteland als in de stad). Het huishoudelUk werk 
(102) omvatte veel meer dan tegenwoordig het geval is: 
het kon tevens inhouden bierbrouwen, zuivelproduktie 
en bereiding, de zorg voor kippen en varkens, het te
len van groenten en fruit, het spinnen van vlas en wol, 
en ook de mediese zorg in zeer ruime zin. 
Het huis had dus een heel andere funktie en betekenis 
dan het nu heeft: het was zowel woon- als werkplaats 
(103) voor zowel man als vrouw, en in zekere mate ook 
voor de kinderen (104). Men maakte geen onderscheid 
tussen beroeps- of zakenleven en het prive leven. 
Door de integratie van woon- en werkplaats werd de 
socialisatie van de kinderen niet als een van de be
langrUkste funkties van het gezin gezien (105). Er 
is nog geen sprake van een strikte scheiding tussen 
wonen en werken, werk~Ud en 'vrUe tijd', produceren 
en reproduceren, prive en openbaar. 

Met de terugdringing van het zelfstandige ambacht (al 
vanaf de zeventiende eeuw) moesten steeds meer kleine 
zelfstandigen (ambachtslieden en boeren) als loonar
beider gaan werken (in de manufaktuur of later in de 
fabriek ) , waarmee ook een scheiding tussen woon- en 
werkplaats ontstond. Dit heeft ing~Jpende veranderin-
cen in het gezin teweeggebracht. 
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(106) In Nederland heeft zich dit proces gelei
delijker voltrokken dan b.v. in Engeland, 
doordat zich hier, zeals we reeds in het 
voorafgaande zagen, de industrialisatie 
en daarmee de scheiding tussen woon- en 
werkplaats geleidelijker doorzette • . 

(107) Het begrip 'prive' krijgt bij de burger
lijke familie een eigen bijzonder karak~ 
ter, dat o.a. tot uiting komt in de inde
ling van het huis: de mensen krijgen ei
gen vertrekken, de salon voor het publiek 
wordt een plaats waar de familie zich niet 
ophoudt wanneer ze zich terug wil trekken 
in de prive sfeer thuis. 
Habermas, pag. 60-69; geciteerd door Selma 
Leydesdorff, in "Kanttekeningen bij 'De 
geschiedenis van de huisvrouw'", 
te elfder ure 20, pp. 705 t/m 721. 

(108 ) De opvoeding, w~araan tot dan toe weinig 
aandacht was geschonken, krijgt in de loop 
van de zeventiende tot achttiende eeuw 
ste e ds meer de aandacht. Die opvoeding 
wordt in de eerste jaren rn.n. aan de moe
ders toeve rtrouwd (Rousseau, Betje Wolff). 
Jan en hnnie Romein, 'Erflaters van onze 
beschavine', pag. 517-540; aangehaald ~oor 
Selma Leydesdorff, pag. 615. 

Meestal betekende het dat er een arbeidsdeling tussen 
de man en de vrouw ontstond, waarbij de mannen de di
rekte produktie van waren in de bedrijven tot taak kre
gen, terwijl de vrouwen vaak geen aandeel meer konden 
hebben in de direkte (waren)produktie en uitsluitend 
het huishoudelijk werk in de woonsfeer tot taak over
hielden. 
Het wonen zelf werd meer geprivatiseerd, juist door
dat de produktie eruit verdreven werd. Ten gevolge 
van de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke 
arbeidsdeling ging de produktie van levensmiddelen 
voor eigen behoefte een steeds minder belangrUk deel 
van de huishoudelUke arbeid bestrUken. 
Zo werd het gezin langzaamaan van centrale produktie
eenheid tot reoroduktieeenheid. die onderoeschikt is 
aan de ontwikkelingen in de produktie. Met de afname 
van het belang van het gezin voor wat betreft de di~ 
rekte produktie van waren werd het echter des te be
langrijker voor het in stand houden van de produktie
verhoudingen (106). 
De scheiding tussen warenproduktie en huishoudelUke 
arbeid doet ook een duidelUker scheiding tussen open
baar en prive ontstaan (107). De opvoeding van de 
kinderen wordt een nieuwe, aparte taak (108). 

Dit gezinspatroon dat gebaseerd is op het niet deel
nemen van de vrouw aan de direkte produktie kan ech
ter pas ontstaan wanneer het inkomen van de man vol
doende is voor het hele gezin om van te leven, en 
daarvan is bU arbeidersgezinnen veel later sprake 
dan bU de gezinnen van middenstanders en welgestel
den. De bovengeschetste veranderingen, die zich 
vanaf de zeventiende eeuw langzamerhand voltrekken 
in de 'hogere' lagen van de maatschappU, zetten zich 
bU de arbeidersgezinnen pas definitief door in de pe
riode die we hier bespreken, nl. rond de eeuwwisseling. 

Voordat we echter verder ingaan op hoe zich deze veran
deringen met betrekking tot het a=beidersgezin zich 
hebben voltro~ken moet nog een aspekt worden genoemd 
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(109) Wel had het gezinsleven voor de industria
lisatie een meer open karakter; het inwo
nen van knechts e.d. die deelnamen aan het 
dagelijks leven van het gezin was b.v. een 
veel voorkomende zaak. 

(110) De dagelijkse wederzijdse hulp, het be
trokken zijn van grootouders in de op
voeding van de kinderen, e.d. was vaak 
niet meer mogelijk. 

(111) Annette Lamous6: 'Die Rollenstruktur-der 
Familie', Soziologische Arbeitshefte, 
Heft 12, Berlin 1974. 

(112) Hans Paul Bahrdt: 'Die Moderne Gross
stadt', 1971. 

(113) Volkstellingen geven hierin b.v. een ver
tekend beeld omdat inwonende familieleden 
daarin als alleenstaanden worden gerekend; 
bovendien zou, volgens H.P. Bahrdt, meer 
samen worden gewoond en gewerkt met ouders 
en jongere generaties als daarvoor ge
schikte woningen te huur waren. 

(114) Zo zou b.v. in de fase dat de kinderen 
klein zijn en het huishouden veel tijd en 
geld kost, terwijl de vrouw juist i.v.m. 
de kinderen niet kan gaan werken en ook 
de man vaak nog niet aan zjjn hoogste sa
laris toe is, vaak door gro touders wor
den geholpen. 

van de veranderingen die zich hebben afgespeeld met 
betrekking tot het gezin in het algemeen, nl. het uit
eenvallen van familiestrukturen in grater verband. 
In de west-Europese landen is het niet zo dat het 
twee-generatie gezin als zodanig pas met de industria
lisatie is ontstaan. Deze gezinsvorm bestaat hier al 
eeuwen en van grootfamilies, zpals die in sommige 
andere werelddelen (zuid-oost Azie, zuid-Amerika, ••• ) 
voorkomen, is hier, zeker in de afgelopen eeuwen, 
geen sprake geweest (109). Een gevolg van de indus
trialisatie is wel geweest dat de hechtheid van fami
liebanden buiten het zogenaamde 'kerngezin' afnam. 
De produktiewi.jze met ver doorgevoerde arbeidsdeling 
vereist namelUk een maximaal reservoir individuele ar
beidskrachten die tUdelUk en ruimtelUk manipuleerbaar 
zun. De toenemende mobiliteit had tot gevolg dat de 
familieleden mind~r dan voordien dicht in elkaars na
bUheid woonden, waardoor ook de funktionele vervlech
ting van de huishoudens verzwakte (110). Voor zover 
dat noodzakelUk was werden de funkties die door de 
familieverbanden vervuld werden, overgenomen door so
ciale voorzieningen. 
De individualisering van het kerngezin in deze zin 
zette zich, in tegenstelling tot de eerder genoemde 
veranderingen, het eerst door bU arbeidersgezinnen, 
omdat die het meest mobiel moesten zUn (111). Bij de 
burgerU bleven familietradities ook langer intakt om
dat zij verband hielden met bezit, sociaal prestige 
en het hooghouden van de naam.' 
Over de rijkwi.jdte van deze ontwikkeling zijn de sociolo
gen het niet met elkaar eens. Volgens Hans Paul oahrdt 
(112) vielen de familieverbanden in de periode 1870-1917 
ten gevolge van de toen heersende onzekere arbeidsver
houding en, ind e rdaad uiteen, maar zou dit 'nomadendom' 
daarna weer verzwakt z~n, wat de familieverbanden ten 
goede kwam. Het aantal gezinnen, bestaande uit drie 
generaties zou ook nu nag veel grater zijn dan in het 
algemeen wordt aangenomen (113), ter~Ul ook de funk
tionele vervlechting sterker zou zijn dan vaak wordt 
verondersteld (114). 

102. 



(115) Ali de Regt, 
tria.lisatie: 
1880-1918'. 
schrift,Jrg. 

'Arbeidersgezinnen en indus
ontwikkelingen in Nederland 

Amsterdams Sociologisch tijd-
4, no. 1, 1977; pag. 4. 

(116) E.W. Hofstee, 'Enkele opLlerkingen over 
de ontwi k :e l ing va.n de huwelijksvrucht
baarhe id in Nederland', Rotterdam, 1972. 

(117) Sommigen we r k ten ook omdat zij ni e t altijd 
in de ge J dzorgen wi lden zitten, u i t ge
wo onte, uit be hoe fte a a n omgang met mede
ar beidst e r s of uit tegenz in te gen . hu ~ shou

del i jk werk. 
zie ook: Ali de Regt, pa g . 7. 

(11 2 ) Ook b i j werk elooshe i d van de ~ an blee f de 
huish ouC.in c:: el: c~ e : c. ;' C: ·. 0 ..:.r de k i nde Ten 
vc: rnaoel i j k de t a~k van de vrouw. 
Al i de Re gt, pag . 6. 

Arbeidersgezinnen en industrialisatie 

Hoewel over het gezinsleven van het aangroeiende pre 
letariaat in de steden in de vorige eeuw weinig beke 
is, staat wel vast <lat met name een deel van het ouc 
stedelijke proletariaat een van de burgerlijke normen 
afwUkend en daardoor veel bekommentarieerd gezinspa• 
troon kende. Het meest opvallende hierin was de ge
ringe huiselijkheid: het 1 even speelde zich voor een 
groot deel af op straat en - voor de mannen - in de 
kroeg (115). 
Vanaf ongeveer 1850 nam de huwelUksleeftUd bU arbei
ders af, wat volgens Hofstee (116) haar oorzaak vend 
in hun blUvend onzekere positie: uitstel van huwelU 
had voor hen geen enkele zin omdat elk uitzicht op 
verzekerde bestaansmogelUkheden in een latere !evens· 
fase ontbrak. Ook dit lokte veel kritiek uit, voora. 
gericht op de sexuele ongeremdheid van de 'lagere 
kl assen!. 

Omstreeks het midden van de vorige eeuw werd door vet 
gehuwde vrouwen, en ook door kinderen, van de lagere 
sociale lagen beroepsarbeid verricht, meestal omdat 
het inkomen van de man ontbrak of onvoldoende was 
(wegens ziekte, werkeloosheid of overlUden) (107). 
Voor sommige werkzaamheden werden door f abrikanten 
nl. wel veel vrouwen of kinderen, maar geen mannen 
aangetrokken, omdat de eersten goedkoper en soms ook 
geschikter bevonden werden (vooral bu werkzaamheden 
waarvoor handigheid, vlugheid en netheid werd vereist 
AanvankelUk bestond deze arbeid nog gedeeltelUk uit 
huisarbeid, maar met het doorzetten van de industria
lisatie werd steeds meer werk naar de fabriek verplaa 
waardoor de vrouwen in het algemeen tech steeds meer 
wnren aangewez e n cp arbeid buitenshuis (118). Deze 
ontwikkeling riep steeds meer het probleem op van hoe 
de loonarbeid te kombineren met de zorg voor het huis 
houden. De l a nge werktUden in de fabrieken lieten de 
vrouwen weini g tijd voor hun huishouding en de zorg 
voor de kind e ren, en vervangende hulp was niet alt~ d 
mog e 1 :jk ( 119 ) . 
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(120) Ze z ouden ni e t hebb en kunne n naaien, brei
en o f v erutellen, niet kunnen koken en 
niet me t geld kunnen omgaan. 

(121) Sommigen k~amen er ni e t me e r to e kle d ing 
ze l f te maken of kapotte kledi ng te her
stellen, zodat vaker nieuw mo est warden 
gekocht. Voedsel werd, meende men, onver
standig ingek ocht zonder a cht te slaan op 
voedingswaa rde, waardoor het s ~akelijk 

noch gezond was. Het loon van de man 
strekte op deze manier minder ver dan mo
gelijk was. 

(122) De Arbeidswet van 1889 had niet tot een 
dergelijk verbod geleid, maar sommige fa
brika nten wachtten niet op wettelijke 
maatregelen en stelden voor hun bedrijf 
een verbod in. Gehuwde vrouwen werden 
niet meer in dienst genomen, vrouwen die 
al in dienst waren, werden ofwel bij hun 
huwelijk, ofwel bij de komst van hun eer
ste kind on t slagen. 

(123) Door het ontbreken van allerlei hulpmidde
len waren het schoonhouden van het huis, 
het wassen, drogen en strijken va n de kle
ren en het kl a armaken van het eten tijdro
vende bezigheden. Geldgebrek noodzaakte 
de vrouw bovendien een gro c t ge deelte van 
de kleding zelf te ma k en - het 'van oud 
nieuw maken' was een hele kunst - en de 
gebruikte kleding tot in het oneindige te 
verstellen. Daarbij kwam dat d e ge z innen 
doorgaa ns gro a t waren en de vrouwen over 
een groot aantal jaren van hun leven klei
ne kinderen te ver zorgen hadde n . 

(124) "Wanneer de man's avonds thuisko:~, t en het 
huishouden moet nag g eda n warden, dan ;<: an 

ik mij begrij pen, dat h i j de d e ur uit
loopt", was een alom t e beluisteren opi.
nie. 
,,li de Regt, pag. 9. 

Tegen 1900 werd steeds meer aandacht besteed aan de 
nadelige invloed van het buitenshuis werken van ge
huwde vrouwen: "artsen, predilcanten, priesters en 
fabrikanten getuigden van de verderfelUke invloed 
op de gezinnen, waar orde, regelmaat en zindelUkheid 
ontbraken, zodat mannen het huis ontvluchtten en kin
deren zowel fysiek als psychies verwaarloosd werden". 
Een veel gehoorde klacht was dat fabrieksarbeidsters 
geen enkel begrip van huishoudelUk werk hadden (120). 
Dit werd des te betreurenswaardiger gevonden, omdat 
hierdoor het huishouden duurder en de voeding onge
zonder werd {121). 
De bezorgdheid over de nadelige invloeden van de 
loonarbeid van gehuwde vrouwen, die het sterkst leefde 
in konfessionele kringen, bracht een diskussie op gang 
over een arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen (122). 
Ook de vrouwen zelf ondervonden aan den lUve wat hun 
dubbele taak betekende; de gezondheidsklachten ender 
hen namen toe. Hoe klein de arbeiderswoningen ook 
waren, het huishouden was erg arbeidsintensief (123). 
Voor de mannen betekende het buitenshuis werken van 
de vrouw een aanslag op hun rust en ontspanning (124) 
terwijl het voor de kinderen vaak betekende dat zU een' 
groot deel van de dag aan hun lot werden overgelaten. 
Verbod van arbeid van gehuwde vrouwen was dan ook een 
wens die niet alleen in bepaalde burgerlUke kringen 
leefde, maar ook in arbeiderskringen, zoals het Alge
meen Nederlands Werklieden Verbond en de confessione
le vakbonden. De socialistiese partUen keerden zich 
aanvankelUk tegen een dergerlijk verbod, omdat dit 
vrouwen de mogelUkheid tot produktieve arbeid zou 
ontnemen en daarmee remmend zou werken op de sociale 
bewustwording en de bondgenootschappelijke strijd voor 
bet socialisme. Zii zagen als oolossina eerder de 
overneming van ge~fnstaken door . de 'ge;eenschap'. 
Ook de vrouwenbeweg ing, die een sterk burgerli-ik ka
rakter droeg, stelde zich op dit standpunt(12S ) . 
In het overrtemen van h u ishoudelijke taken door spe
ciale or~ anisati e s k wa~ ech t e r weinig schot. 
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(125) "Wat onze a r beidersvrouwen niet konden 
verkrop~en was de drang dezer dames, ook 
de gehuwde vrouw naar de fabriek te zenden 
om zelfstandig de kost te verdienen. Zij 
voelden zich huismo e ders an pretendeerden 
dat zij dan toch ook arbeid leverden voor 
de kost". 
J.H. Schaper, 'Een halve eeuw van strijd', 
Gron i ngen/Den Haag, 1933, pag. 106. Aange
haald door Ali de Regt op pag. 9. 

(126) De oorzaken waren: te hoge kosten, 
schaamte voor de schamele kleding maar 
vooral het plichtsgevoel als huisvrouw, 
dat hen ervan weerhield van deze voor
ziening gebruik te maken. 
Aldus Ali de Regt, pag. 17. 

(127) Hieronder werd verstann een scheiding tus
sen de slaa pvertrekken van ouderi en kin
deren en tussen kinderen van verschillend 
geslacht (in het kader van de verhoging 
van de zeden en het moreel) en scheiding 
tussen huiskamer en keuken. Gok probeer
den de woningo pzichteressen de diepgewor
telde gewoonte tegen te gaan een tweede 
woonvertrek tot 'pronkkamer 1 te bestemmen, 
waarmen zijn mooie bezittingen u i tstalde 
en alleen •s zondags of tijdens de feest
dagen zat, hoe 'bedroevend eng' de woning 
ook was. 
Ali de Regt (pag. 15) haalt dit uit een, 
in 1890 gehouden enk~te do or een Staats
kommissie, en h aa l t in dit verband ook 
Helene Ms rc i er aan. 

(12 8) ~et name openbare dronkenschap werd n ~ et 
toegestaan. 

Zo werd van de, in 1918 opgerichte } eerste Volkswasse
rU te Amsterdam weinig gebruik gemaakt (126). Ook 
t~gen de opgerichte 'Volksgaarkeukens' bestond grote 
weerstand omdat ze werden ervaren als een soort bede
ling, maar meer nog omdat vrouwen zich in hun positie 
bedreigd voelden door wat ze zagen als hun gezinstaken. 

De burgerij ging zich op verschillende manieren met het 
gezinsleven van de arbeiders bemoeien. Voor de fa
briekmatige produktie waren gedisciplineerde arbeiders 
nodig, die echter door de gezinnen zoals zU funktio
neerden niet werden voorgebracht. Bovendien moesten 
de huishoudens zo gaan funktioneren dat de arbeids~ 
kracht niet alleen goed, maar ook goedkoop gerepro
duceerd werd. 
Naai- en kookkursussen werden opgericht, Verenigingen 
voor Huisverzorging (die tegen geringe betaling huis
houdelUke hulp verleenden bU ziekte of afwezigheid 
van de huisvrouw). Woningbouwverenigingen en fabri
kanten namen het initiatief tot het aanstellen van 
woni~gopzichteressen, die moesten toezien op de 
hygiene van de woning, op het goede gebruik van de 
ruimten(127), op de regelmatige betaling van de huur 
en op het gedrag in de naaste omgeving van de woning 
(128). Hiermee trachtte men zowel de duurzaamheid 
van de woning te verhogen als het huiselUk gezins
leven te bevorderen. Ook werd geprobeerd de arbeiders 
het sparen bU te brengen, overigens zonder veel succes. 

Van de instellingen die de taken van de huisvrouwen 
moesten overnemen, werden alleen die instellingen 
door de vrouwen geakcepteerd die niet bedreigend 
waren voor hun funktie, hun positie (zoals bv. de 
Huisverzorging), terwUl de voorstellen van de so
cialisten die de b e vrUdlr.g vnn de vrouw beoogden 
niet geakcepteerd werden. Dit is zeer begrUpelUk 
omdat deze voorstellen slechts een verlichtina van 
de taak van huisvrouwen zouden bieden, zonder-hen 
ook een perspektief te bieden op andere werkzaam
heden waarin zU zich meer zouden kunnen ontplooien. 
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(129) Zie ook Anja i''. eulenbel t: 1 de ekonomie van 
de koe s terend e funkt ie', in te elfder ure 
20, PP• 638 t/rn 675. 
De funk t i es zo a ls wi j z e h i e r ko r t a a n ge 
ve n z i j n waarschij nl ij k g e e n szins vo::0dig . 
De diskus s ie ove r d e ' yo l i t ieke ekon 0rn ie 
va n d e hui s h oudel ij k e arbeid ' i s van re
c e nte d a tum, de t eorie ove r d it tewa be 
g int zich pas te ontwi kkelen. 

Gezien de uiterst onplezierige werkz aamheden die de 
vrouwen meestal in fanrieken moe s ten verrichten, is 
het ook niet zo bevreemdend dat dit door hen niet 
als perspektief werd nagestreefd, en dat ze dan eer
der verkozen huisvrouw te zun. 

Zo zien we dat ook in arbeidersgezinnen de, hierboven 
in hun algemeenheid besproken, veranderingen zich 
doorzetten. Na de industrialisatie kan het ook voor 
arbeidersgezinnen een eer worden wanneer de vrouw 
niet in loondienst hoeft te werken omdat de man vol
doende inkomsten heef t om het hele gezin te onder
houden. 
Deze verandering wordt vaak gekarakteriseerd als de 
'verburgerlijking' van het arbeidersgezin. Hoewel 
echter de arbeidsdeling tussen man en vrouw, zoals 
ze zich in deze periode ontwikkelt, overeenkomsten 
vertoont met de situatie in burgerlUke gezinnen in 
eerdere periodes, ontbreekt een belangrijk kenmerk 
van dit gezinstype, nl. de grote betekenis van het 
bezit-
De reproduktie wordt, ook bU de arbeidersklasse, de 
taak van het gezin, in het bijz.onder van huisvrouwen. 
In de periode die wij hier bespreken is de voornaam
ste taak de arbeiders de, voor fabriekmatige produk
tie benodigd€ eigenschappen bij te brengen, waarbij 
met name een zekere discipline van belang is. Met 
de scheiding van produktie en reproduktie wordt het 
gezin tevens de plaats van ee persoonlijke ervaring 
en naarmate het werk buiten het gezin meer vervreemd 
raakt, als minder zinvol ervaren, gaat men in dat 
g ezin nieuwe waarden leggen. 
Zo gaat het bewust zichtbare verband tussen prive
lever. en kapit a lisme v e rloren. 

De funkties die het gezin ender kapitalistiese ver
houdingen, zoals die zich v~naf de industrialisatie 
ontwikkeld hebben, b liiftvervullen, kunnen in het kort 
als volgt worden aangegeven (129): 
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(130) Bij ekonomiese krise s en loonsverlaging 
gaat de hu i svrouw harder werk en (kleren 
vaker verstellen, verder lo) en naa r wi n
kels me t goedkope aanb i edingen, e.d.) om 
het levenspeil van de gezins lcden, oak 
met het l agere inkomen, in st c nd te ho u~ 
den. 

(131) Dit is wa a rsc h ijnlijk pas n a de t wee de we
reldoorlog va n be l ang geworden. 

1. het gezin zorgt op zo goedkoop mogelijke wiJze 
(in onderzoek is gebleken dat huisvrouwen gemid
deld 60 tot 70 arbeidsuren in de week maken) voor 
de dagelijkse en gPneratiegewijze reproduktie Van 
de arbeidskracht; de verantwoordelijkheid voor de 
lichamelijke en psychiese gezondheid ligt in hoofd
zaak bij het gezin 

2. in het gezin worden de maatschappelijke verhoudingen 
gereproduceerd: doordat het gezin de plaats is 
geworden van de persoonlijke ervaringen waarnaar 
het geluk verdrongen is, leert men zich eerder te 
identificeren met gezins- en individuele belangen 
dan met klassebelangen; de autoritaire maatschap
pijstruktuur wordt in het gezin gereproduceerd 

3. vrouwen zijn goedkope arbeidskrachten en bovendien 
minder strijdbaar, juist omdat ze in de eerste plaats 
huisvrouw zijn; zij funktioneren ook als industrie
eel reserveleger 

4. de huishoudelijke arbeid funktioneert als buffer 
bij ekonorniese krises (130) 

5. de konsurnptie kan, door de individualisering, op
gevoerd worden (131) 
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(132) Zie 'De Njjmeegse bouwnijverheid van ont
manteling tot Eerste Wereldoorlog'. 

(133) Zie bijlage 1, pag. 112. 

(134) Geboorte- en vestigingsoverschot in Nrjme
gen 1881 - 1930 
'(in promille van het gemiddeld aantal in
woneri=;) 

Peri ode Geboorte- Vestigings- Totaal 
overschot overschot 

1881/85 11,2 16,8 28,0 
1886/90 10,8 7,8 18,6 
1891/95 11,5 14,2 25,? 
1896/1900 14,8 20,2 35,0 
1901/05 16,7 11,9 28,6 
1906/10 14,9 5,2 20,1 
1911/15 14,5 6,1 20,6 
1916/20 10,8 2,8 13,6 
1921/25 13,8 8,9 22,7 
1926/30 11,7 6,0 17,7 

~0vergenomen uit de Vries j . 

DEEL B. ONTWIKKELINGEN IN NIJMFGEN 
VAN CA. 1870 - 1914 

INDUSTRI EEL- EN MONOPOLIEKAPITALISME IN NIJMEGEN 

De opheffing van NUmegens vestingstatus (1874) valt 
in de periode van opkomst van de industrialisatie en 
de opkomst van het industrieel-kapitalisme in Neder
land (vanaf ca. 1870). Pas na ca. 1880, als defini
tief wordt begonnen met de ontmanteling van de oude 
vestingstad en met de de stadsuitleg, neemt de bedrij
vigheid toe; het is met name de bouwnUverheid die in 
enkele jaren expandeert (132). Ondanks de hoge ver
wachtingen heeft NUmegen nauwelUks deel aan de indus
tri ali satie. In de eerste plaats heeft NUmegen door 
de langdurige vestingstatus een forse achterstand op
-gelopen, en ten tweede heeft ze in vergelUking met 
sommige andere steden voor de expanderende industria
lisatie, een vru ongunstige ligging (met name een 
vrij sl echte verbinding met de industriele centra). 

De beroepstelling van 1889 toont dat de werkgelegen
heid in de bouwnUverheid, de kleding- en reinigings
branche (onder andere ten gen gevolge van de opkomst 
van de parapluie-nijverh eid ) en de voedings- en genot
middelenproduktie (met name ten gevolge van de expan
sie in de sigare~produktie), vanaf 18 75 sterk is toe
;;enorner, ( 133). 
De omv a ng van d e bevolking neemt na oe ontmanteling 
sterk -toe ( 134 ) . Dit wordt veroorz a akt doo r cie mi
~rati€ v an het pl ~ tteland naar de stad ten gevol g e 
v a n de mech ~nisatie in de landbouw, de verschill en 
C:.e 1 ancibo:J wc rises en d e toencrr. ende V\~ erk ge 1 egenheid 
i r; de st ad . Terwlj l de totc'!l e bevolking tu s ::-er~ "'- 8 75 
en ~8 89 ~ et 38% toeneemt, stjgt de be roepsbevclki ng 
Det 87% (bi~rvan ne emt dE bouwntverheid d0% ~cor 
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(135) Joh. de Vries, 'Nieuw Nrjmegen, 1870-1970', 
1969; pag. 57. 

(136) De Vries, pag. 59. 

(137) Zie bijlage 1, pag. 112. 

haar rekening)(135). 
NUmegen blUft ondanks deze toename in bedrUvigheid 
een belangrUk agraries centrum. Handel, verkeer en 
huishoudelUke diensten (bU regenten en renteniers) 
varmen daarnaast een niet onbelangrUke bron van werk
gelegenheid. De groei in de nUverheid komt voorname
lUk voor rekening van de konsumptiemiddelenpraduktie 
en de bouwnUverheid; de produktiemiddelenindustrie 
antbreekt, evenals in veel andere middelgrate steden 
in Nederland, vrUwel volledig. De toegenomen bedrij
vigheid en werkgelegenheid maet daarom toegeschreven 
warden aan het inhalen van de in NUmegen bestaande 
industriele achterstand. 

De versnelling van het industrialisatieproces pie in 
Nederland na 1890 intreedt (de ambachtelUke produktie 
verliest meer en meer terrein en het klein-bedrUf on
derv±ndt een groeiende kankurrentie van het opkomende 
midden- en graat-bedrUf), vinden we in NUmegen ver
sterkt terug. Tussen 1889 en 1899 is de droei van 
de produktie in NUmegen 4,9% (landelUk 0,6%), de be
roepsbevalking is gestegen met 53,3% (landelUk 22,4%) 
bU een groeiende totale bevolking van 33,9% (ten ge
volge van het vestigingsoverschot)(136). 
In de agrariese sektor is de werkgelegenheid aanmer
kelUk gedaald (ten gevolge van de industrialisering 
van de landbouw, de opkomst van de vaedingsmiddelen
industrie en die van de margarinefabrikanten). De 
bouwnUverheid heeft rand de eeuwwisseling een hoog
tepunt bereikt. Andere belangrijke sektoren vaor de 
werkgelegenheid zUn kleding en reiniging, voedings
en genotmiddelen en de metaalnUverheid (137). 

Ondanks de sterk toegenomen ~edr~vigeheid blUft NU
rnegen fungeren als een regionaal verzorgingscentrum 
(tot op de dag van vandaag). 
Na 1900 neeret de bevolkingstoenaffie relatief af, het 
qeboorte-overschot overtreft het vestigingsoverschot. 
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(138) Alleen i n 1889, 1899 en in 1930 werd te 
Nijmegen een beroepstelling gehouden. 

(139) - De steenfabrieken gaan over op het ge
bruik van ringovens. In 1911 wonen 25 
steenfabrikanten in Nijmegen en is hun 
produktie 325 miljoen stenen (de totale 
!~ederlandse produktie ligt op 1 miljard). 

- De zeepfabriek Dobbelman nee mt een domi
nerende positie in. Kleine parfumfabrie
ken komen en gaan. 

- De houtbewerking mechaniseert als eerste 
maar blijft verder ambachtelijk. 

- Verschillende machinefabrieken komen en 
gaan, sommige bloeien kortstondig. 

- Na een aanvankelijke bloei neemt het be
lang van de tabaksindustrie af. 

(140) - Voor de bouwnijverheid zie de desbetref
fende paragraaf. 

- Door de opkomst van de parapluiefabriek 
verdwijnen de individuele zelfstandige 
parapluiemakers. 

- Na 1900 een klein aantal (chemiese)was
serijen/ververijen (kleine en middelgro
te bedrijven); het aantal breidt zich 
uit. 

- Twee papierfabrieken (40 a 70 werknemers) 
- Na 1900 tricotage-, kapok-, vlas-, ver-

bandwatten- en kunstzijde fabriek. 
- De stijfselfabriek 'Hollandia' wordt 

door Honig overgenomen (vermicelli, ma
caroni, soepen, e.d.). 

(141) - Lichte metalen: 
rijwielen en k inde r wagens, 
schroeven, moeren , draai- en perswerk 
(ASW), autoreparatie. 
gloeilarr.pen: enkele bedrijven verdW1J
nen tgv. konkurrentie en techniese ont
wikkelingen (draad-trekken) 

(zie volgenJe ~lz .) 

De nijverheid ontwikkelt zich tot aan de Eerste Wereld
oorlog, met enige terugslag in de krises van 1901 en 
1907-08, gestadig verder. Over de beroepsstruktuur 
rond 1910 zUn geen exakte cUfers bekend <138). 
Van de van oudsher in de stad gevestigde takken van 
nUverheid <steenfabrieken, grafiese bedrUven, zeepfa
briek, machine-, houtbewerkings-, tabak- en sigaren
industrie) breiden sommigen zich zowel intensief als 
extensief uit (139); daardoor neemt zowel het aantal 
als de omvang van sommige bedrUven toe. 
Ook in de bedrijfstakken die zich na de ontmanteling 
in Nijmegen gevestigd hebben (bouwbedrijven, kleding-
en reinigingsindustrie, papier-, textiel- en stijfsel~ 
industrie)(140) vinden dergerlijke uitbreidingen plaats. 
Tevens vestigden zich in NUmegen een aantal industrie
en die ook voor Nederland nieuw zUn (lichte metalen-, 
gloeilampen-, elektrotechniese-, schroeven en moeren-, 
rUwiel-, margarine- en koolteerverwerkende industrie
en) ( 141) • 
Al deze industriesektoren vertonen in het eerste de
cennium van de twintigste eeuw dezelfde karakteristiek: 
in iedere sektor vinden uitbreidingen van fabrieken of 
nieuwe vestigingen plaats, slechts enkele bedrUven per 
industrie of nUverheidstak weten zich staande te hou
den, andere verdwijnen of fuseren. Deze karakteristiek 
hangt ten nauwste samen met de toenemende internatio
nale konkurrentie en de opkomst van monopolie-bedrijven 
(142). 

In het totale beeld van Nijmegen verandert weinig. 
Er zUn een groat aantal kleine bedcijven aanwezig en 
enkele middelgrote (143 ) , maar geen enkel bedrUf 
groeit uit tot een grootindustrie. Het akcent van de 
produktie blijft liggen op het produceren van konsump
tiemiddelen. De rey ionsle verzorgin~sfunktie van ci e 
stac wordt vcrsterkt door de expanderende detailhan
del (144 ) . Door de zich verder doorzettende indus
triali sering in de landbouw en de intensievere pro
dukti c van voeding srric c el er. neemt de werkg el eg enheiJ 
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(142) 

(143) 

(144) 

(145) 

(146) 

- Elektro-technies: Willem Smit - trans
formatoren- en draadfabriek, groeit uit 
tot middelgroot bedrijf. 

- Margarine: van de 4 fabrieken kan zich 
slechts een na 1911 handhaven. 

- De koolteerverwerkende-industrie (2 fa
brieken) ontwikkelde zich in samenhang 
met de groeiende gasproduktie. 

Gevoelig voor buitenlandse konkurrentie 
waren de gloeilampenfabrieken. 
Vormen van monopolisering: 
handelsonderneming ATIM had een agent
schap van Siemens in Berlijn, 
Hollandia is een onderdeel van de Zaanse 
levensmiddelen-industrie Honig. 

Het gemeenteverslag van 1901 meldt: 
4 bedrijven met meer dan 50 arbeiders 

10 II II 30 tot 50 arbeiders 
4 II " 20 II 30 II 

15 II II 10 II 20 II 

35 " " minder dan 10 arbeiders. 

Zie Bijlage 2, pag. 112. 
Zie Bijlage 1, pag. 112. 

Tabel stoom. ~as 1 kt kt . en e e ro-wer uigen 
1 RRa 1qo6 1914 

stoom 
aantal f abrieken 32 36 40 
aantal werktuigen 40 55 58 
aantal pk's 424 847 3700 

gas 
aantal fabrieken - 62 28 

elektra 
aantal fabrieken - - 138 
aantal pk's - - 2434 

Verkochte stroom in 1909 en 1919 resp. 
1.181.547 en 9.472.481 K.w.u. 
(Schampers, pag. 37). 

in de landbouw af (145 ) . 
De industrie verkrUgt na 1908 een extra impuls door 
de bouw van de elektriciteitscentrale; de elektromo
tor gaat de stoom- en gaswerktuigen vervangen (146). 
Het bankwezen in Nijmegen ontwikkelt zich maar matig; 
dit duidt erop dat er geen of nauwelijks vraag is 
naar grate kredieten om in produktiemiddelen te in
vesteren. 
De Nijmeegse industriele ontwikkeling blijft dus zwak, 
en blijft 1 achterlopen bij de landelijke; diver-
se auteurs (Schampers, de Vries en Maas)spreken dan 
ook van het "inlopen op de achterstand". Het is de 
Kamer van Koophandel die voortdurend pleit voor de 
vestiging van meer industrieen in Nijmegen (147), 
maar regenten en renteniers blijven vasthouden aan 
de leuze 'Nijmegen - woonstad'. 

Opmerkelijk is in Nijmegen de 'voortvarendheid' van 
het gemeentebestuur in zake de publieke en openba
re werken, die zij in een vrij vroeg stadium in eigen 
beheer began te nemen (148). Deze voortvarendheid 
kan niet warden toegeschreven aan sociaal-demokratiese 
ideeen die dit bestuur zou koesteren ten aanzien van 
gemeenschapsbeheer, maar kwam voort uit het (liberale) 
streven naar versterking van de woon- en verzorgings
funktie van de stad. In dit streven speelden medies
hygieniese eisen en fiskale overwegingen een belang
rijke rol (149). Opvallend is echter het totaal ont
breken van gemeentelijke volkswoningbouw (150) !! 
Van de aanleg van 'openbare' voorzieningen (zeals we 
reeds zagen ook ten gunste van de verdere industria
lisatie in Nijmegen) profiteert ce bourgeoisie het 
meest en het eerst: de arbeiders~jken warden p a s het 
l?atst op het voorzieningennet ( once r ande~e tram, 
gas, water, licht e n riolering ) 2an s esloten (151 ) . 
De NutsbedrUven waren winstgevend voor de gemeentE, 
terwijl ook de grondverloop b~ de uitleg van de stac 
voor haar een bran van inkomsten vormde; de armer.zorg 
en de verzorging van het onderw~s w~ren zo geregeld 
dater verlies op geleden werd ,152 1 . 
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Bijlage 1. 

Statistiek van de beroepsbevolk:ing van Nijllegen . _ 
in 1a75•, 1889, 1899, en 1930. 

. 1889 . . . 1899 19-'0 -. 

Bijlage 2. 

Winkelbezetting in enige branches in 1900 
. (aantal winkels op 7 .ooo inwoners) 

Bedrij.f' alclaa se 1875 
personen persone?i " personen " personen • Nijmegen Den Bosch Maastricht Arnhem Utrecht 

Aardewerk 180 135 1 1 ?$ 89 0,6 24' A th k 
Gl'a!ische bedr:ijven 114 214 2 1 0 257 1 1 8 44} ~~gi!t:~s en 
~ouwnjjverheid 439 1169 11 1 0 2040 14,1 3125 Behangers en 
Chemische Itijverheid 48 31 0,3 125 0,9 341 beddevak 

I Houtbewerking 250 276 2,6 24? 1, 7 427 Boekhandelaren 
I tiedl.iag, reinigiDg 228 · 6.53 - ~~ -. 1109 ?t'l 1659 1 Brood•i koek...: . 

3 

4 

3 

1 

2 

2 2 

3 
3 

10 

2 

3 
3 

11 I' l'.unatmjverhe14 - 6 ' ~ 24 <>,2 · 17 .0.1 2} O, 1 ! en banketbakke:1's _, · '1zi: 
Leder, etc. - ' 146 302 2,8 , 312 2•2 782 2,5 Cosmestibles- en 

I . :~===~t:ti . _:> ~: -~~ .,. i ·· ,' h ,;.,_;_; }~~ g.O.i2 ;.;-;:rzea.18. ;. ..... 0~%, ·o:;~,~~ c: r., :[- ~~~~~~:~:!~~~~ ... ~ : ~ .:· c ..... ~~ : ~-!.:~.· •. -~.-;·.·.~~-. -_:;·~::r\~::: •. ,·~ 87 •. ··: -f" ·i~-;~:'::_ 
~iel.nijTerhei• · · . · _ . ,,v ' · • :" · ~ 2;.,. . t · · : t · · ·~ . 41"t -, en kleermakerijen . ·' .,,,, _ -
Gas, elektr. bed.I'~ . . ' " •. 23 . 85 0,8 ·, ~ e8' 'O.;~ ' -

2
J .,~· 11,~ '~] Winkels in gas- en 

1 Voedings en genotmid. 1n4. · 318 '·'. : ·-~ 116 6,7 1018 7t1 36 - •;., waterleidingartikelen · 
... 

2 1 1 2 
lilJVEiBEID ~ 211~ . ·. ~ 3958 37,2· . ~ 42.1 ': 14284- 4St.1. Handel in gedistil-

5 LANJ>BOUW . · " , - ~ - • , · • .. '. _ ..... .__, · · - 1354 1~,1 1279 8,9 108; 3,4 leerd en wljnen 
Handel : . . ·" 4.,., -- .. 

0 

• 993 ~· · 1567 10,9 - ·~2 14"t., . Manufacturen en S 
. Terkeer . .... ·- - .,·: : · ,,.:.. • .. '.'.t wo;:. 971 ". 9t 1 a?'} 6~ 1 ;"'3109 9t8 .. mantelmagazjjnen 
· XJ.'edtef; & .l>Ukwez•, ' · 21 ·0,2 . 27 o,2 .·. 263 0,8 Jlilode-artikelen 5 
Vu~ekeringswzen 13 ,.., O,f . • .. · 26 0,2 2:50 O,? Tabaks- en sigaren-

Onderwij_s · .. --.·r 
21 

- ~ - ,.. 166 1-,6 - 358 2,5 15'8 4f9 Vleeshouwerjjen , 11 

3 ' 2 4 3 

7 ~"':' 6 3 "--· · ,:.. ... . , , 5 
8 3 ? 5 
6 ? 4 ? 

10 12 10 ? 
Vrlje beroepetl · ~.· , 297 2•8 . 317 2,2 · 2294 'lt2 magazjjnen I 8 

miisel.Ub 41ensten .,, . ~.,, 1783 16,S .. 25?8 171 9 '209 10;1 · DIEfiSS :. '·- ' ' . 4244- 40,0 -· 5?5C) 40
1
0 1~245 48,0 _______ _._ ___ ....._ ___ -'-___ ___. ___ ....L...._ ___ -1-

DIVERSD · • . ·~3? 8,8 .. 90~ - 6,, 442 1 1~ 
LOSSE WERKLIEDEN . 13? -1 .. a 402 2,8 668 -a.t 
Bli:iOEPSBBV'OLXING 10630 14411 '1724 
TOULE BEVOLllNG 23198 '2101 42?56 81716 

BEROEPSBEVOLKING IN " 
Vil DE TOT.ALE BEVOLXING 

•) van 18?5 zijn geen volledige ·gegevena beltend. 

. 38,? 

( overgenomen ui 1a de \l'ri .. ) .·. 

(overgenomen uit: de Vries) 
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(147) Zo schrijft de Kamer van Koophandel in 
1911: 11Gaarne, wij herhalen, zou onze Ka
mer zien, dat Nijmegen ook op Nijverheids
gebied meer vlucht nam, omdat dit onge
twijfeld den bloei der gemeente zou ver
hogen. Intusschen ( ••••• ) in haar verslag 
voor de zoveelste maal de aandacht te ves
tigen op de gunstige ligging dezer gemeen
te voor het oprichten van nijverheidson
dernemingen, waarvoor aan de Westzijde der 
stad, bij de rivier, geschikte terreinen 
zijn en, afgaande op de koopprijzen, vroe
ger voor grand daar door f abrieken betaald, 
voor niet hoogen prijs". 
Aangehaald in het typeskript van sociolo
gie studenten, dat handelt over de geschie
denis van Nijmegen, 1977, pag. 11. 

(148) Voor de landelijke ontwikkelingen op dit 
gebied zie 'Strukturele veranderingen in 
de rol van de staat•. 

(149) In 1872 naast de gemeente de gasfabriek 
van de firma Schretlen & Co. In de perio
de 1872-1911 leverde dit de gemeente ca. 
fz.870.000,-- winst op, het tarief daalde 
langzaam van 14 naar 7 cent per m3. Munt
gas werd hoofdzakelijk gebruikt door de 
betere werklieden en ambachtslieden (ca. 
la>~ van het totale verbruik). (P.F. 
Maas, pag. 131, voetnoot 30). 
In 1879 start de gemeente met een eigen 
waterleiding en in 1886 met een eigen 
elektriciteitscentrale die tot 1908 alleen 
voorziet in de straatverlicl<t ing. 
De stadsreiniging wordt in 1883 voor een 
deel do or de gemeente in eigen b ehe e r ge~ 

nomen. 
In 1898 naemt de ge~ e ente de tra~ o er en 
in 1901 ga~t zij over tot het ~ nrichten 
van een eigen slachthuis ( het gc.-.r.e entelijk 
buro voor warenve rv~l s i ng bestond v a n 1874 
tot 1 90 6 ). 

(~ie volgcnde blz. ! 

DE NIJMEEGSL BOUWNIJVERHEID VAN ONTMANTELING TOT 
AAN DE EERSTE WERELDOORLOG. 

De bouwnUverheid in NUmegen ontwikkelt z ich in de 
jaren 1874-1914 zeer expansief en groeit uit tot een 
van de belangrijkste produktiesektorren ( 153). De oor
zaken zijn gelegen in de ontmanteling en de stadsuit
leg, gepaard gaande met de herstrukturering van de 
oude vesting ten behoeve van de sterk opkomende de
tai lhandel. De bouwaktiviteiten omvatten: 
- het slopen van de vestingwerken; 
- de aanleg van straten en wegen, spoorlijnen en 

andere infrastrukturele voorzieningen; 
de grootscheepse bouw van villa's en herenhuizen 
langs boulevards en singels; 
de bouw van openbare gebouwen, fabriekjes en 
bedrijven; 
de spekulatiebouw van eerst duurdere woningen en 
pas later goedkopere volkswoningen in kleine aan
tallen • 

Dit omvangrijke bouwprogramma wordt hoofdzakelijk ge
realiseerd door het partikulier initiatief. "De 
grote projecten lokten grotere ondernemingen aan of 
gaven kleinere bedrijven de kans uit te breiden. Het 
gevolg was de blijvende vestiging van een in verhou~ 
ding met andere steden groot aantal bouwbedrijven van 
respectabele omvang en capaciteit" (154). 
De vraag naar woningen is onder alle bevolkingslagen 
groot, maar de bouwkapaciteit wordt tot ca. 19~0 
hoofdzakelUk aangewend voor de duurdere woningbouw 
met de hoogste rentabiliteit. De omvang van de bcuw 
van aoedkooer~ volkswon!ng~n is zeer 9ering (155 ) . 
De v.·~ninon~od onder de laagste inkorrenskategorieen 
neemt st~eds schriinender vormer: aan ( zie: "het wo
ningonderzoek van~1900-1903'' ) . De vraag naar goed
kore woning en sttgt vcortdurend door ~e migratie 
van (arme : o lattel andsbewc~er s n aar de stad, de her-
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De e lektricite its cent ral e g a a t i n 190 8 e
nergie lever e n voo r het bedrijfsleven, in 
1921 gao t de central e ove r in ha nden van 
de pr ovinc ie. 
In 1 910 wor dt de r i olering ter h a nd geno
men. 

(150) Zie oak 'De eerste vormen va n h uisvesting 
vo or het v olk in Nijme gen'. 

(151) P.F. Maas, ho ofds t uk VI. 

(1 5 2 ) Dit we rd ber ckend do or C.A.P. Ivens in 
'Een stuk geschiedenis va n de Gemeente 
Nijmegen toegelicht met cijfers en gra
fieken'. 

(153) Werkzame personen in de bouwnijverheid: 
1875: 439 arbeiders 
1 889: 1169 arb.(11% v.d. beroepsbevolk.) 
1 899: 2040 a rb.(14% v.d. beroepsbevolk.) 

(154 ) G.J.A. Schampers, 'Overzicht van de econo
mische ontwikkeling van Nijmegen in het 
bijzonder na 1800', ongeda teerd (ca. 1947) 
pag. 26. 

(155) Zie tabel pag . 127 

(156) De expansie van de detailhande l is na de 
ontmanteling van de stad zeer sterk i.v.m. 
de re g ionale verzorging en de bevordering 
van Nijmegen als toerist en- en woonplaats. 
De middenstand legt steeds meer beslag op 
de oude stad (honderden panden warden ver
bouwd), ondank s de snel stijgende huur- en 
koopprijzen. De huur van de me estal klei
ne benedenhu izen ligt tuss en de flOOO en 
fl200 per j a a r, de huur va n he l e huizen 
tussen fl800 en f 2000 (de huren voor ver
gelij k ba re p a nde n bedr~gen in Den Bosch 
f6 0 0 a f 800 , in Maas tricht f 900 a flOOO, 
i~ Arnhem f500 a f2 000 en in Utrecht f700 
a f2500). 
De Vries, 9 ag . 83. 

(15 7 ) Skrip tie sociologen, pag . 1 3 . 

(1 58 ) ibid., pa g. 1 3 . 

s t ru k t u r e ring v ~n d e ou de vestingstad (wa a r vee l min
v ermo g e n d en woon2 chtig zijn) tot winkelcentrum (156), 
de krotopruiming en de zeer geringe aanbouw van 
volkswoning en. 
De krisisjaren 1907-1908 veroorzaken een stugende 
werkeloosheid. Bouwondernemers en partikulieren 
trekken ten gevolge van de stUgende rente op de kapi
taalmarkt en de scherp stUgende kosten van bouwmateri
al en (157), hun investeringen uit de bouw terug. Na 
1908 vindt er een opleving plaats. De vraag naar 
bouwterreinen voor woningen en f abrieken stugt en de 
gemeente verkoopt bouwgronden tegen lage prus aan de 
bourgeoisie (158). 
Deze herlevende bouwaktiviteiten richten zich vooral
eerst nog niet op de volkswoningbouw. 
De markt van luxere woningen raakt na 1910 verzadigd 
(in de jaren 1911-1912 is er sprake van een overkapa
citeit in de bouw). De bouw van volkswoningen begint 
langzaam op gang te komen mede door de oprichting van 
enkele woningbouwverenigingen die met overheidssteun 
enkele woningbouwprojekten realiseren (zie 'de toepas
sing van de woningwet tot 1914'). 
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(159) Joh. H. Gr aad t van l~oggen, 1 0ntmanteling 
en uitleg der stad Nijmegen (april 1J74 
to t juli 1907)'. 

(160 ) Zie bijlage 3., pag. 120. 

(161) Joh. H. Gra~d t van ~oggen . 

(162) Zie bijla ge 3, pag. 120. 

'I' ·~·' ' 

DE STADSUITLEG 

De kommissie belast met de uitleg van de stad (zie 
hoofdstuk II, 'voorgeschiedenis van de stadsuitleg') 
stelde in 1878 de Maastrichtse gemeente-architekt 
W.J. Brender a Brandis aan tot adviseur van de kom
missie "om de belangen der gemeente met betrekking 
tot de spoorweg- en vestingaangelegenheden voor te 
staan en de besluiten van de raad voor te bereiden" 
(159). Op 6 juni van dat jaar dient hij bij de kom
missie een stedebouwkundig plan in, dat bij de kom
missie echter niet in goede aarde valt (160): de 
10 meter brede straten worden als te smal beschouwd, 
er is geen park aanwezig "noch prachtige brede bou
levards" (161). De kommissie legt het plan voor 
aan de architekt A.L. Brouwer (die de plannen voor 
de stadsuitleg van Groningen gemaakt had) die de 
twee parallel lopende straten wijzigt in een zeer 
brede boulevard en een niet beplante straat (162); 
zijn stratenplan verwerft bij de kommissie algehele 
goedkeuring. Het was een groots opgezet plan: het 
zes-armige Keizer Karelplein moest het knooppunt 
worden van de verkeersafwikkeling, als majestueuze 
beeindiging van de fraai aangelegde Oranjesingel, 
met verbindings boulevards naar Kronenburgerpark en 
naar station. Met dit stratenplan was de grondslag 
gelegd voor een 'fraaie' uitleg van de stad, met 
boulevards, singels en parken, waarlangs de villa's 
voor de (zeer) gegoede stand en de openbare gebouwen 
konden verrijzen, en waar het goed spekuleren was. 

Terwijl de slechting van de wallen traag vorderde, 
stegen dagelijk s de aanvragen naar woningen buiten de 
stad; daarom bood een partikulier te St. Anna publie
kelijk bouwterreinen ver buiten de stad te koop aan. 
Begin 18 79 kon gestart word en met de eerste openbare 
verkopen van bouwterreinen, gelegen aan de gepl~nce 
straten, aan partikulieren. 
De stad suitle~ v erloopt eerst met name in z~ i ~c l~ke 
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14. 

18. 

16. 

14. deftig hotel in de 
Priemstraat 

15. het hotel is omgebouwd 
tot woningen voor mensen 
van 'lagere stand' 

16. interieur van het hotel 
nadat het is omgebouwd 
tot woningen 
(foto uit 19521) 

17. pakhuis, bewoond door 
vele gezinnen 
(terz~de van de eens zo 
voorname Smidstraat) 

18. woning van ex-kolonialis~ 
(tussen Graafseweg en 
Floraweg) 



(1 63) De s t a dsuitleg ontwikkelde zich o ok in re
lat i e tot de geologiese bodemstruktuur en 
het fysi e s milieu: in het noorden de ri
vier de Wa al, in het zuid en fluviaglaciale 
spoel-zandvlakten ( met v1einig relief), in 
het westen komklei (ge e n ideale p laats 
i.v.m. heien en slaa n v a n putringen) en in 
het oosten e e n omvangri j k re l ief veroor
zaakt door de stuwwallen. 
I.L. M. van Hees, 'De uitbreiding van Nij
megen in relatie tot het f y s isch milieu•. 

(164) De totale opbrengst voor de gemeente voor 
openbare en onderhandse verkopen bedroeg 
ri.515.366,37. 

(165) 

(1 66) 

C.A.P. Ivens. 

In 1879 een terrein groat 24780 m2 tegen 
f5 .25 per m2, in 1881 ruim 13 hektare te
gen f4,-- per m2. Beide verkopen voor een 
totaal van £707.103,--. (De totale op
brengst vo or de gemeente door op enbare en 
onderhandse verko:pen bedroeg over 1878-
1911 £1.515.366,37) 

Bij het overlijden van Be rt Brouwer 
schrijft Graadt van Roggen: "De heer Bert 
Brouwer heeft groote diensten bewezen bij 
den uitleg der stad, zowel door goeden 
raad - een brede boulevard i.p.v. de twee 
geprojecteerde smalle lan en - al s door da
den: oprichting van de Nijmeegsche ~aat
schappij ter Exploitatie van Bouwterrei~ 
nen, de societeit de Verenigi ng, wedren
nen en in den beginne n het b ouwen van 
mooie villa's ••• ". 

(167) zie 'de Nij me e gse bouwnijverhe i d •••• •. 

(16 8 ) Bottenda al en 1°.ltrade; zie pag. 119. 

(16 9 ) Een van de onde r zochte proje k ten is 't Be
gin aan de Joh. de Wittst rau t. Hi er wnnen 

zie vcl gende blz. 

en oostelijke richting; in het noorde11 en het westen 
v ormen resp. de Waal en de spoordUk voorlopig belem
meringen voor stadsuitbreidingen (163). 
In het gebied van de stadsuitleg kwamen ook enkele 
openbare gebouwen (onder andere een gymnasium en een 
meisjesschool, de societeit de "Vereniging", de wedren 
en het station). 
De ontmanteling en de uitleg van de stad legde de ge
meente geen windeieren; het door haar gevoerde finan
cieel beleid bU aan- en verkoop van gronden werd met 
voortvarendheid volbracht (164). 

Een groot gedeelte van de gronden wordt door de gemeen
te onderhands verkocht aan de NUmeegse Maatschappij tot 
Exploitatie van Bouwterreinen, waarvan Bert Brouwer 
mede-direkteur is •• (165). Het blijkt dat Bert Brouwer 
een uitermate groot gedeelte van de terreinen in han
den kreeg: in financieel opzicht kocht deze exploi
tatiemaatschappU voor circa een derde van de gemeente. 
Voor een van deze terreinen verplichtte Bert Brouwer 
zich "aldaar op te richten een buiten-societeit (de 
Vereniging) met terrein van vermaak, een wielerbaan 
en een renbaan" (166). Verder bezat deze maatschappU 
nog terreinen tussen de Graafse- en Groesbeekseweg 
(Bottendaal). 
Op 13 december 1891 wordt de kommissie voor de uitleg 
van de stad opgeheven: "de taak is geeindigd, het 
eigenlijke werk van de uitleg beeindigd ••••• dit werk 
zal getuigen wat toewijding vermag". 
Het bouwen na de ontmanteling was voor een groot 
aantal bouwondernemers zeer lukratief; de bouwnijver
heid nam een enorme vlucht (167), en met haar de 
grond- en bouwspekulatie. Aan de brede singels, bou
levards en uitvalswegen verrijzen de villa's en heren
huizen, in de gebieden daartussen (168) verschijnt de 
spekulatie-bouw, waar de middenstand en soms ook de 
'minder gegoede klasse' een woning kunnen huren. Hoe 
slecht deze spekulatiebouw soms is bewijst het onder
zoek van de Gezondheidskommissie (1900-1903) (169). 
Bij de gehele gang van zaken rond de ontmanteling 
e n stadsuitleq bleek het noodzakelijk meer bouwbepa
lingen in de Politieverordening op te nemen (1878). 
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172 mens en in 27 woningen (gem. woningbe
zetting 6. 0 ). De huren van de (25 beneden 
en 2 gede <:: ltelijk beneden/boven) woningen 
bedragen alle fl.75 per week. De vloerop
pervlakte varie ert van 20.40 m2 tot 34.27 
~2; de gem. vloeroppervlakte per persoon 
varieert van 1.77 tot 21.34 m2 en de gem. 
inhoud per bewoner van 5. 66 tot 73 m3, 
d.w.z. dat in 26% van de woningen de wo
ninginhoud per persoon k l einer is dan 10 
m3. 
Tabel van aantal bewoners per woning: 

2 bewoners per woning: 3x 
3 II II II 3X 
4 II II II 3X 
5 II II II 2X 
6 II II If 3X 
7 II II If 4x 
8 II II II 2X 
9 II II II 4x 

11 " " " lx 
12 II II II lX 
13 II II II lX 

(170) In 1878 in de Politieverordening opgenomen: 
a. het overle ggen van een bouwtekening aan 

B. en w. (met: afstand van de gebouwen 
onderling en tot de weg, de rooilijnen, 
de hoogte en de oppervlakte van de ge
bouwen.) 

b·. een nieuwe woning mag niet minder dan 
20 m2 oppervlakte hebben 

c. binnen 10 m van de straat mag een ge
bouw niet hoger dan tweemaal de straat
breedte zjjn 

d. nieuw te bouwen verzamelingen van meer 
dan 5 huizen, zogenaamde gangen of hof
jes, moeten een toegang van tenminste 
2 meter breedte hebben; in de gang moe
ten de huizenrijen 10 meter tussenruimte 
hebben. 

De voorschriften zijn eerst alleen nog van stede
bouwkundige aard (170). Later worden, op aandringen 
van de Gezondheidskommissie, bepalingen opgenomen die 
meer betrekking hebben op het bouwen en wonen (171). 
De bourgeoisie drong er bij de gemeenteraad ook 
steeds op aan, maatregelen te nemen en voorschriften 
te vervaardigen. waarbij hun belangen veilig gesteld 
worden; "de vrije marktsituatie moet niet aan banden 
gelegd worden door beperkende voorschriften bij de _ 
verkoop van grond", om de spekulatie meer ruimte 
(=tijd) te bieden (172), tevens zouden de politiever
ordeningen uitgebreid moeten worden met een aantal 
bepalingen om de kwaliteit van de bouwwerken (d.w.z. 
villa's en herenhuizen) te waarborgen (173). Dat 
met deze bepaliRgen ook de kwaliteit van de woningen 
voor de min(der)vermogenden niet gewaarborgd wordt, 
blijkt wel uit ae resultaten van het woningonderzoek 
van 1900-1903, waarin zowel woningen in Bottendaal ~
als in Altrade betrokken werdenl (174) 

Bezien we de resultaten van de stadsuitleg, komen 
ze sterk overeen met de door Rein Geurtsen geschets
te karakteristiek van uitbreidingen zoals ze in veel 
andere Nederlandse steden vanaf 1850 gerealiseerd 
worden: "zowel de plannen voor stadsuitbreiding 
als de eerste realisaties tussen 1850-1870 hebben 
tenminste een aspekt gemeen, n.l. dat ze volledig 
voorbijgaan aan het centrale probleem van die tijd: 
de huisvesting van het snel groeiende stedelijke 
proletariaat. Het waren plannen voor huisvesting van 
de zeer welgestelden in vrijstaande, ruimbetuinde vil
la's." 

-· 
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B~ilage 3 -+ 

(171) In 1896 zjjn de volgende bepalingen gewij-
zigd of bijgekomen: 

de woningoppervlakte is van 20 op 25m2 
gebracht 
elke woning moet tenminste een woonver
trek bevatten ter grootte van 12 m2 
het bovenvlak van de vloer moet tenmin
ste 0,15 m boven de weg liggen 
de hoogte van woon- en slaapvertrekken 
moet tenminste 3 m bedragen. Bij ver
trekken beneden de grond 2,25 m. 
elke woon- of slaapvertrek moet tenmin
ste een lichtraam van 1,6 m2 en een 
ventilatie-oppervlakte van 0,2 m2 heb
ben 
elke woning moet tenminste een schoor
steen en een privaat hebben 
bepalingen over de inrichting van de 
faecalien-afvoer. 

(50 jaar Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen) 

(172) Ingezonden artikel "De verkoop der vesting
gronden" in Nijmeegsche Nieuwsbode, 7 febr. 
1879. 

(173) Ingezonden artikel "Nijmegen's uitbreiding 
en Nijmegen's toekomst" van Bert Brouwer, 
in Nijmeegsche Nieuwsbode, 10 okt. 1879. 
Hierin somt Brouwer meer dan 22 artikelen 
op die volgens hem opgenomen dienen te 
warden in de politieverordening.(zie b t lage 3 ) 

(174) Rein Geurtsen, pag. 42. 

In een ingezonden artikel 'Nijmegen's uitbreiding en Nijmegen's 
toekomst' van Bert Brouwer in de Nijmeegect? Nieuwsbode d.d. 10 
oktober 1879 wijst hij op "het onvoldoende der politle-verorde
ning in zake het oprichten •an -nieuwe gebouwen en het veranderen 
van reeds bestaande" omdat - ~nergens tocn bledt de thane bestaande 
politie-7erorden1ng aan koopel-'s van. en geldschieters op. huillen 
eenige waarborg, , .. dat die panden Villl den b·eginne af goe4 en solie
de zijn geconstrueerd". Het .uitbreiden van de boul!l'Verordeningen 
in de poli tle-verordening ziet hij_ n,iet all.etm als Y«!T betere ' 
uiterli;jke vorm' en goede bevoning door de bewoners "di,e "huizen 
betre]Qcen, daar veilig en zonder scbade voor hunne gezondheid 
met hun gezin kunnen v.erblijven" maar tevene ala een gara.n"tie 
voor gOede - g~l!eleggi11.g: "O'Jeral toch kornt men terug van bet 
stelsel .om te veel vrijheid te geven aan bouwondernemers en spe
culanten; want alleen direct w1nstbejag in hun hoofddoel. Voor 
hen, 4ie a~ die . bouwondernemer~ en epeculanten eelden voorschie
ten, ten _ej'mle he~ gebouw t~ dqen verrijzen,- is het dan oolt zeer 
veel w~ta~ te we ten dat: h_et geld, door hen in vertrouwen voorge:... 
schoten~ ·niet wordt in hoofdzaak waardeloos voorgeschoten geld". 

, Hij stel t 0 1•eor ~ YO~gende bepalingen in Oe poli tie-verordening 
· .op · te...:ne~n~'-.i . ~ , - -. . -- - __ , · ' - ' ·- _... : -· ·-
l-1. BfP&li!':!B~ "1>mtr_ent ~den gren~l,~g , ·- ., 
I 2. Bepalingen 0111trent de breedte van aanleg . der .fundeer.i_ngen · -

3. De hoogte van den beaane grond in huie ale minimum boven de 
straat of trottoir - -

4. De-hoogte_, waarop het trasraam zal worden aangelegd 
· 5. De dikte der opgaande buiten- en binnen muren al naar gelang 

h:unner bestemming 
; 6. i>e minimum hoogte van den onderkant der zoldering van kelder-
1 verdiepingen boven het trottoir ot den beganen grond 
1 7. De •inimwnhoogte van de verdiepingen in ·~_algemeea . 
_ 8. De minimumgrootte der woonvertrekken en de verhouding van bun 

licht- en luchtaanvoer tot de kubieke ruimte 
9. De verandering der bindlagen, de zwaarte daarvan en de a.fstand 

der bindten onderling, naar gelang hunner bestemming 
10.Plaatsing der privaten, hun aantal en inrichtlng 
11.Bepalingen omtrent de riolen, de beerputten, den afvoer van 

bet huis- en hemelwater 
12. Bepalingen omtrent de eoort van afdekking der daken van ge

bouwen en de maximumhelling van pannendaken 
13.Daarstelling van schoorstenen en stookplaateen en de boogte 

daarvan buitendaks 
14.Het naar buiten openslaan van ramen, deuren en zonneblinden 
15.Afsluitingen van onbebouwde terreinen en tuinen 
16.Plaatsing van stallingen en de daarbij behorende zaken 
17.Rooiing, stoepen, pilasters en versieringen da~r buiten 

i 13 .Het in verband opwerken van een gebouw 
19.P~aatsing van schuttingen, steigere, loodsen en bouwmateria-

len ••.• 
20.0Vter de constructie en de hoogte boven de straat van balcons 

en de afwatering daarvan 
21.De hooete van den bovenkant der kroonlijet boven de straat 
22.0verlegging van teekening als plane, voorgevel, doorsnede, 

plan bindlagen en riolen, alles op de schaal van 5 centimeter 
per meter, behoudens nadere overeenkomst met B. en W. 

Verdere bepalingen omtrent den aanleg en bet overnemen van wegen 
van particulieren door de gemeente. Het onbewoonbaar verklaren 
van woningen en vertrekken. Het daaretellen Tan blokhuizen, hun 
afstand en hoogte enz. 
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fig. 12. Partikuliere woningbouw. 1894 - '95 

(175) Waar deze woningen gelegen zijn en hoe ze 
er uit zi en, is ans niet bekend (speur -
werk in het archief mocht niet baten). 

DE EERSTE VORMEN VAN HUISVESTING VOOR HET VOLK IN 
NIJMEGEN 

Voor wat betreft de bouw van arbeiderswoningen voor 
inwerkingtreding van de woningwet konden we in de li
teratuur en in het gemeentearchief slechts met moei
te enige aanknopingspunten vinden. We kunnen dan 
ook zeker niet garant staan voor de volledigheid van 
de ons nu bekende projekten die we hier vermelden. 

De vroegste woningbouw die we hebben kunnen achter
halen bestond uit enige woningen die in 1855 ge
sticht werden door het Patronaat over de Armen bij 
de Nederduitsche Hervormde gemeente, waarin "14 
huisgezinnen zijn opgenomen, die daarin voor eene 
betrekkelijk geringe huur eene frissche en gezonde 
huisvesting vinden". Voor zover ons bekend was dit 
de enige keer dat de kerkelijke filantropie, die in 
de 19de eeuw een groot gedeelte van de armenzorg op 
zich nam, woningen bouwde voor de 'arme bevolking'. 
Tot de allerarmste bevolkingslaag hebben de bewoners 
niet gehoord, daar aan hen o.a. eisen gesteld werden 
betreffende hun inkomsten (175) • 

Vlak v66r de opheffing van Nijmegens vestingstatus 
(1874) heeft een partikulier (een zekere heer Reg
ters - van beroep aannemer) het plan om 59 arbei
derswoningen in de buurt van de Oude Stadsgracht 
te bouwen. De afkondiging van de openbare aanbe
iteding in1872 wekte bij de Gemeenteraad en bij de 
Gezondheidskommissie nogal wat verontwaardiging. 
" .•• niet alleen werd hij (raadslic:J. B. Noorduyn) 
ve rontrust door het f e it, dat hierdoor een der voor
naamste straten on t sierd zou worden, maar het was 
zijns inziens ook volkomen onmogelijk om op dit be
p erkte terrein zoveel woningen te bouwen, die aan 
d e de geringste eisen voor de gezondheid zouden vol-
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(176) Fieke Heyer, "De hygienische toestanden in 
Wjmegen, 1850 - 188011 , in Numaga. 
(jrg. VI en VII - 1959/1960). 

doen. Dr. J. Berends wees bovendien op de lage 
ligging van h e t terrein, waardoor iedere afwatering 
onmogelijk was. De voorzitter •••• maakte de opmer
king dat B. en W. eerst zouden kunnen handelen, als 
werkelijk bleek dat de huizen voor de gezondheid na
delig waren. Noorduyn antwoordde dat de burgerva
der door waarschuwing het bouwen moest beletten en 
zo de eigenaar voor schade behoeden ••••• " (176). 
De Raad besloot dat B. en W. met de eigenaar in 
onderhandeling zou treden; desondanks werden de wo
ningen in 1875 alsnog gebouwd. 

Het aantal arbeiderswoningen dat door partikulieren 
voor 1900 werd gebouwd is niet erg groot geweest 
(zie ook pag. 127 ), evenmin overigens als het 
aantal woningen dat door fabrikanten is gebouwd. 
Voor wat betreft deze laatste zijn we alleen te we
ten kunnen komen dat door somrnige f abrikanten enige 
woningen voor hun arbeiders gebouwd zijn. Om welke 
fabrikanten het daarbij ging, hoeveel woningen zij 
gebouwd hebben en voor welke arbeiders, wat vo.or 
woningtypes ze gebouwd hebben en op welke terreiQen, 
zijn onbeantwoorde vragen gebleven. Dat in deze 
'sektor' geen belangrijke projekten zijn gebouwd moet 
worden verklaard door het ontbreken van grote indus
trieen in Nijmegen. 

De eerste woningbouwverenigingen werden pas aan het 
einde van de 19de eeuw opgericht. Van voor de op
richting van de woningwet dateren de semi-filantro
piese vereniging 'Hulpbetoon' (1887), de vereniging 
'Eigen Haard' (ca. 1892, oprichters onbekend), de 
serni-filantropiese stichting 'Volksbelang' (ca. 1896), 
de co~peratieve bouwvereniging 'Eigen Woning' en de 
'R.K. cooperatieve Werkliedenbouwvereniging' (op
richtingsvergadering van beide onbekend). Alleen 
van de vereniginser, Hulpbetoon en Volksbelang hebben 
we me~r informatie kunnen vinden over door hen gebouw
de komplexen (zie ook pag. 124 en 126, en foto nr. 23). 
Als voorbeeld g aan we hier alleen wat verder in op 
het komplex van 'Hulpbetoon'. 
De v e reniging 'Hulpb e toon' bouwt omstreeks 1890 
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(178) 

(179) 

In vrij kort tijdsbestek werden de (voor zo
ver de enige door dcze vereniging gebouwde) 
49 woningen gebouwd. 
In een bericht aan de Gezondheidscie. meldt 
de vereniging dat op 1-12-1919 de woningen 
bewoond worden door 209 personen (77 in 
blok I, 69 in blok II, en 63 in blok III -
resp. woningbezetting 3.8, 4.9 en 4.5). 

De oprichters van "Hulpbetoon11 waren: 
J.P.F. Bacher 
Ch.A~x. · Courbois 
W.H.M. van Crimpen 
R. van Dijk - b~stuurslid 

F.T.J.H. Dobbelman (fabrikant) 
J. Haspels j.jz. 
I.F.G. Holthaus 
dr. M.J.H. Houben 
dr. W.J. Kolff 
J. de Koning - bestuurslid 
ds. J. Moulin 
jhr. R.W.J. van Pabst van Bingerden -

bestuurslid 
jhr. F.X.G.M. van Nispen tot Sevenaer 
Arnold Noorduyn 
mr. C.A. Phaff 
jhr. O.J.A. Repelaer van Driel 
H.L. Terwindt (fabrikant) 
F.c.D. Thieme (fabrikant) 
z.H.B.J. baron van Voorst tot Voorst -

bestuurslid 
J.J. Weve - bestuurslid (gem. architekt). 

(180) Statuten der vereeniging "Hulpbetoon", 
goedgekeurd bij Kon. Be$l. van 27 mrt 1887. 

(181) De vereniging tracht het gestelde doel te 
bereiken door: 
l. werkverschaffing 
2. geldelijke hulp (renteloze voorschotten, 

losse giften aan t~delijke en dadelijke 
hulpbehoevenden) 

(~ i e ~olgende bl~.) 

49 woningen (178) op een terrein aan de (latere) 
Groesbeeksedwarsweg. Deze vereniging, opgericht in 
1887 door een aantal burgers en notabelen (179), 
"stelt zich ten doel de voorkoming, bestrijding en 
leniging der armoede" en "gaat uit van het beginsel, 
dat die ondersteuning, welke verbetering van den 
toestand der behoeftigen op den duur belooft, als 
de meest geschikte armenzorg te beschouwen is" (180). 
Een van de middelen waarmee zij dit doel tracht te 
t ereiken is "medewerking tot het verkrijgen van goed
kope en gezonde woningen voor mingegoeden" (181). 
Wel wordt van de huurders geeist "dat deze voldoende 
moesten verdienen, om geregelden betaling der huur
penningen met tamelijken zekerheid te kunnen waarbor
gen, terwijl daarentegen de geregelden verdiensten 
niet zooveel mochten belopen, dat daarvoor zonder be
zwaar de kosten van een goede woning elders konden 
worden bestreden. Als maatstaf werd aangenomen een 
zoveel mogelijk regelmatig inkomen van t6 tot f8 
's weeks" (182). Het komplex bestond uitsluitend 
uit 2-kamer woningen, in twee lagen, boven elkaar 
gebouwd (zie pag~ 124 ). In de woningen waren geen 
bedsteden aangebracht; tegen een vergoeding konden de 
huurders bedden huren van de vereniging. 
De huren van deze woningen bedroegen in het begin 
f1.10 per week, voor de beneden woningen in 1889 ver
laagd tot f1.- (183). Daar deze woningen buiten ka
dast~aal Nijmegen vielen, waren ze hierdoor met een 
voor de bewoners relatief hoge belasting belast. 

Het totaal aantal arbeiderswoningen dat door deze 
woningverenigingen voor 1900 werd gebouwd was echter 
bijzonder klein, terwijl ook het aantal dat door par
tikuliere ondernemers werd gebouwd niet groot was. 
Het jaarlijks totaal der gebouwde arbeiderswoningen 
bleef ver achter bij het totaal aantal bouwaanvragen 
( 18 4 ) • 

De opheffing van de vestingstatus heeft weinig veran
d ering gebracht in schrijnende woonomstandigheden van 
ci e arme en arbeidende klasse in Nijmegen. 
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3. inzamelenvan giften en uitreiken daarvan 
bij buitengewone rampen 

4. mede te werken tot het verkrijgen van , 
goedkoope en gezonde woningen voor min
gegoeden 

5. bevordering van opleiding van kinderen 
uit behoeftige gezinnen 

6. instellingen tot voorkoming van armoede 
te steunen of op te richten en samen
werking te bevorderen met en tussen 
burgerlijke en kerkelijke en bijzondere 
instellingen van liefdadigheid 

7. gezonde begrippen omtrent armenzorg te 
verspreiden, alsmede door leiding der 
partikuliere liefdadigheid het verstrek
ken van inlichtingen aan partikulieren 
omtrent behoeftigen, enz ••• 

(uit: Statuten der Vereeniging) 

(182) Jaarverslag van de Ver. Hulpbetoon. 

(183) Daar er weinig vraag was naar deze wonin~ 
gen (jaarverslag der vereniging). 

(184) Zie tabel aanvragen bouwvergunningen (hiernaast) 

(185) Typeskript Wjmeegse sociologie studenten. 

De grote patricierspanden die vrij kwamen in de oude 
stad door de trek van patriciers, renteniers en repa
trianten (uit Indie) naar buiten de oude vesting, 
werden omgebouwd tot winkels of opgesplitst voor 
bewoning door meerdere gezinnen (185). De ~nieuwe' 
woonruimte die hierdoor ontstond stond echter in geen 
verhouding tot de bevolkingsaanwas zodat ook deze 
panden snel overbezet raakten. Doordat onderhoud 
meestal achterwege bleef verkrotten ook deze panden 
snel. Slechts voor weinigen onder degenen die wat 
meer verdienden, waarschijnlijk geschoolde arbeiders, 
was het mogelijk de door verenigingcn en spekulanten 
gebouwde nieuwbouw te betrekken. 

Bouwver~n aallvra.gen voor wo~ingen - 1876 - 191~ 

tot_ajl: , ,. aap,tal ... totaal_ aant~ . . 
;taaio . aantar .... arbef d.e~"'?' '· ~aar aa.ntai arbe:iderl! 

' . aanvragen woning en aanvragen woning en 

18?6 '· ;::;.: 6 - 1896 ~~ . . -.· ., .. 164 .. 38 .· 
187? c·.15 1 1897 
18?8 ' 30 3 1898 330 25 
1879 ' 35 1 1899 245 75 
1880 ~ - 1900 190 5 
1881 70 - 1901 238 54 
1882 132 43 1902 191 13 
1883 121 ~6 190~ 251 26 
1884 142 42 1904 162 8 
1885 64 18 .- 1905 209 19 
1886 211 - ~9 1906 256 38 
1887 149 , 52 1907 196 52 
1888 89 36 1908 161 25 
1889 58 5 1909 23? 50 
1890 ?2 22 1910 293 17 
1891 101 40 1911 316 136 
1892 84 17 1912 189 88 
1893 72 21 1913 137 19 
1894 127 49 1914 
1885 190 11 

(overgeno~en uit: typeskript sociologeu) 
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19. woningbouw door parti-
kulieren 
begin twintigste eeuw 
(Oude Heselaan) 

20. partikuliere spekulatie-
bouw 
(boven- en beneden-
woning en) 

21. een andere vorm van 
woningbouw door parti-
kulieren: de woningen 

19. 22. van het huispersoneel 
van de bourgeois 
gebouwd in de achtertuin; 
bouwjaar helaas onbekend 
(tussen Graafseweg en 
Floraweg) 

22. woningbouw door de 
vereniging 'Hulpbetoon' 
(ca. 1890, nabij 
Groesbeeksedwarsweg) 

23. woningbouw door de 
vereniging 'Volksbelang' 
(1897, tussen Prins 
Bernhardstraat en 

20. 23. Groesbeekse Dwarsweg) 
24. vervangende nieuwbouw 

in de Zwanengas, nu 
omgedoopt tot Pierson-
straat 
(ca. 1909) 

21. 24. 



I 

(186) Dit in tweeen en drieen splitsen komt 
steeds vaker voor, omdat men demkt: "de 
stad gaat tenslotte toch onteigenen". 
gemeenteraadsverslag 1900 

(187) Gemeenteraadsverslagen uit 1900. 

(188) Welke de gemeentel:ijke bevoegdhe cl.en hiertoe 
v66r de woningwet zljn, is niet helemaal 
duidelijk. 

(189) Gemeenteraadsverslag uit 1900. 

(190) ibid •• 

HET WONINGONDERZOEK VAN 1900-1903 

In de jaren 1900-1903 deed de Gezondheidscommissie 
een onderzoek naar de wonirtj:oestand van de .'kleine' 
woningen die gelegen waren in het voormalige ves
tingsgedeel te van Nijmegen. In de gemeenteraad werd 
naar aanleiding van een eerder gehouden klein onder
zoek, de diskussie gevoerd over het al dan niet voort
zetten van zulke onderzoekingen. Een van de raadsle
den was van mening dat al duidelijk genoeg was dat 
'de toestanden slecht waren en stelde voor niet verder 
lte onderzoeken maar er wat aan te gaan doen, m.n. 
lonbewoonbaarverklaringen en afbraak, en daardoor ei
;genaars te dwingen hun woningen op te knappen of er 
nieuwe voor te bouwen. Andere raadsleden vonden dat 
wat te overhaast: "Waarom nog niet een of twee jaar 
onderzoeken. De raad heeft altijd getolereerd dat 
krotten verhuurd werden of zelfs in 2- en/of 3-en 
gesplitst en verhuurd (186), en nu zouden we ze plot
seling onbewoonbaar verklaren? Dat is toch niet fat
soenlijk, zo tal van mensen (=huiseigenaren) hun 
broodwinning te ontnemen" (187). 
Men stelt voor dan maar beide te gaan doen, hetgeen 
wordt aangenomen. 

!Van daadwerkelijke krotopruiming komt echter nog wei
inig terecht (188). Er worden enkele huizen aan de 
1Rozenmarijngas en den Roomschen Voet aangekocht, maar 
:

11 niet alleen omdat de onbewoonbaar waren, maar omdat 
op die punten der gemeente het Valkhof e n het Kronen
burgerpark door die woningen worden ontsierd'' (189). 
Een woningonderzoek zal gehouden warden, want "Nij
megen moet niet alleen schoon e n goedkoop, maar ook 
gezond worden'' (190 ) . In het volge~de wordt een kor-
te beschrijving van de ~esultaten van het onderzoek 
gegeven; voor een rneer gedetailleerde uitwerking daar-
v an z i e bij 1 • 4 , pa g • 113 . 
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fig. 16. 

Ligging van de, in het woningonderzoek van 1900-1903 onderzochte pan~en (zwart ingekleurd). 
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' 
' (191) Rapport van het onderzoek n~ar den woning

toestand (1900 - 1903). 

Van de onderzochte woningen ziJn respektievelijk 46 
en 44% een- en tweekamerwoningen met een gemiddelde 
woningbezetting van 3.7 respektievelijk 4.5. (bij de 
driekamerwoningen is deze zelfs 5.5). Van de een
kamerwononigen heeft ruim 70% een woningoppervlakte 
van minder dan tien m2 en beschikt zelfs ca. drie pro
cent over voldoende lichttoetreding. Woningen met 
twee kamers beschikken veelal over een voldoende ver
lichte kamer, de andere kamer ontvangt het licht al-

·1een vanuit een ander vertrek of winkels. De wo
ninginhoud per persoon is door de kleine en lage wo
ningen zeer gering: in wijk A heeft 54% van de een-

ikamerwoningen een woninginhoud per persoon van minder 
dan tien m3. De sanitaire toestand in eveneens erbar

;melijk; vele gezinnen moeten toiletten en waterlei
iding gemeenschappelijk delen. De dichtheden van de 
,bevolking zijn zo hoog dat 19% van de bevolking op 
4.5% van de stadsgronden leeft. 

:Een greep uit de'bijzondetie toestanden' geeft aan hoe 
tbijzonder deze wel zijn: last en stank van privaat
,put behorend bij huis no. 18 en gelegen ender den 
:vloer der benedenwoonkamer van huis no. 4, alkoof zon
'der licht en zeer vochtig, achter de woning bevindt 
'zich een varkens stal die gedeeltelijk van hout is, 
het perceel is bouwvallig, veel last van privaat van 
het huis no.25 waarvan het vuil over de plaats van het 

•perceel no. 27 loopt, dak slecht waardoor l~st van 
doorlekken, de vloeren ongeveer 20 cm beneden de plaats 

1 die zeer gebrekkig waterafvoer heeft door lage lig- -
' ging tenopzichte van de publieke straat, de kinder-
en slapen bij de buren op zolder ••••••• " (enzovoort). 

Een oplossing voor deze problematiek meende de Ge~ 
zondheidskommissie te vinden doordat ''eerst gezorgd 
behoorde te ~orden voor meerdere woningen, nieuw te 
bouwen volgens de eischen der hygiene en z66 goed-
koop te verhuren , dat de prijs, daarvoor te beta
len, binnen het bereik zou vallen van de bewoners van 
die minderwaaardige woninqen, die het eerst aan de 
beurt zouden komen om voor bewoning ongeschikt te war
den verklaard" ( 191). 
In het jaarverslag van de Gezondheidskommissie (over 
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(192) Onderstreping van ons. 

1904 ) stelt de kommissie dat "overigens geslaagde 
poging en om door a a nkoop en amotie van enkele stads
gedeel ten, die zoo go e d als geheel bestonden uit min
derwaardige woningen plaatselijk verbeteringen a an 
te brengen, den algemeenen woningtoestand niet heb
ben verbeterd. Het is niets anders geweest dan eene 

·verplaatsing van het kwaad C192). De door de amotie 
uit hunne verblijven weggezonden bevolking vestigde 
zich elders in de gemeente in woningen, even minder
waardig als die, welke zij had moeten verlaten. De 
toestanden werden in het algemeen ' eerder slechter 

' daardoor". De Gezondheidskommissie steld zich daar
door op het standpunt, dat "zolang echter geene nieu
we aan alle eischen der hygiene voldoende woningen 
voor billijken prijs gebouwd zullen zijn, waarin de 
tegenwoordigen bewoners der ongesa:hikte woningen bo
venbedoeld onderdak kunnen warden gebracht, tot zoo
lang meent de Gezondheidscommissie er zich van te 
moeten onthouden te adviseren tot onbewoonbaarver-
klaring van die woningen, die daarvoor naar haar oor
deel in aanmerking zouden komen". 

Toch blijft de kommissie het als een van haar taken 
zien "het ontwerpen van een complex van nieuwe goed
koope woningen, voldoende aan de eischen der hy
giene, zoo dicht mogelijk bij het stadsgedeelte, 
waarin de slechtste huizen voorkomen; het ramen van 

.de kosten van het bouwen der woningen, van het ont
eigenen en afbreken van een zooveel mogelijk een ge

, heel vormend aantal onbewoonbaar te verklaren woning
en in het oude stadsdeel, en het al dan niet weder 

.bebouwen van de door amotie dir afgekeurde woningen 
verkregen ruimt e mPt nieuwe goede woningen; in het 
verder zoo juist mo gelijk onder cijfers te brengen 
van de financiele consequenties daarvan, ten einde 
met die plann e n e n die cijfe rs in handen een begin 
te kunn e n maken me t e en r a t i onele uitvoering van d e 
woningwet, door, met de te ve r wachten medewerking 
v a n h e t Gemeentebestuu r, den stoat te a even aan de o p
rich ting van een z edelijk lichaam of stichting als 
bedo eld in Ar t . 26 W. W." (192). 
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In het verslag over 1905 maakt de gezondheidskom
missie melding dat zij heeft onderzocht "welke der 
onderzochte woningen het meest in aanmerking zouden 

:komen voor onbewoonbaarverklaring, en tegelijk ge--
zocht naar een terrin dat en wat geringe geldswaar
de en wat doelmatige ligging betreft geschikt zal 
zijn voor den bouw van woningen ter vervanging van 
de onbewoonbaarverklaarde". Zij onderzocht tevens 
welke typen woningen volgens haar aan de te stellen 
eisen voldoen; zij is daarbij van mening dat het niet 
op haar weg ligt een bepaald type aan te wijzen, maar 
is van oordeel dat voor de prijs tussen f1300.- en 

'£1900.- "goed gebouwde, doelmatige en aan de eischen 
:van hygiene en eenvoud voldoende woningen woningen 
ikunnen worden gebouwd, waarvan dan enkele als winkel-' 
huizen behoren te worden ingericht ; ( •••• ), wordt in 
:hoofdzaak gedacht aan woningen van ~ene verdieping en 
1

dit wel omdat daardoor het gemak en dientengevolge 
ook de zindelijkheid in de woning zeer worden ge
baat". 

1~2. 



Bijlage 4 

w:i;Jk A _ wij k B w]jk C 

ca. 3 Ha ca.· 1 Ha _ ca. 1.2 Ha ~ •ppervlak Y.d. wijlt 
t - . .., . ._ . °!' • ~-· •· __ r· - :·: -~~~--

' · 'bu_ochte.:P:tµi:ige_b /i.,. _ -_ ''.~ ~66 , 
' - · met 1 &er _' , ·_ 0 - ·::-., 49 -'{a '· 
~ · llet "' 2 kmM~---~~~- < · ~ __ 41.JF 
~ ,:; • .t :3;o:r 111ee~ lralien -. . ,_ · _ ,.10 f. .~--
~- · .. ~~ - ~~~ ~>~~'1.·~{:~t·d ~·- ~ -~ .· .:_·.!-.·· ~ ... ;: ··-~- :: 
~~r _., _ ._ :- ... ___ . . _,. 5.6 " ·,_. _ 

' · -"b1.r 1-JCmne!'J.Wonfoi-c :; __ 44 "c 
, bi~ 2;_ka!!ler-woning --. - 40 " 

:· ~ • b~J 3-kaiaer-woning •- _ ._ _ _ 16 " 

! -~ned~n won~ • - <; -- •·• 63" " 
: bOYen -WC>ning -.... -- _ -~c~· __ ""'"""'·- -.3, 1'' · .. • 
['. bo-V.11/beneden •oning ; , · ·~ -~· :. 4 1' -' .,,, 
I ~· • · • •. .,. . _- -

340 --
28 " ' 
61 ~ 
11 " :_ -

4.4" 
33 " 
47 " 
20 " 

75 " 
20 " --

5 " \ ~~- ~plo.n~n";·-, - :~:.c- ~: ~ -. 2462 - 1534 
-~ . . 
,r•n1ngbezetting -

.. 1-ltamer-woning 
I _.;.. · 2-kamer-woning 
I 3-kamer-woning 
I . .;; 

I 
' dichtheid, gerekend naar 

4.0 
4.3 
5.9 

3.5 
4.8 
5.5 

Nijmegen-vesting 
dichthei~s!alctor 

14.2 op 5.2 
2.7 

10.0 op 3.6 5.a/2.1 
2.B 2.8 

, woning-oppervlaltte 

83 " 86 % 54 % · 1-kam-won kleiner 16m2 . - 2-kam-won kleiner 20m2 41 % 
17 " 12 " " 

I vertrek-hoogte, 2 .5(lm 
1-kam-won 33 'fo 31 " 58 " 2-kam-won 28 " 15 'fo 44 ~ 
3-kam-won 31 " 10 " 56 % 

woning-inhoud per persoon 
1-kam-wen 54 " 43 'fo 43 % 
2-ka'll"-won 23 " 20 " 18 " 3-kam-won 

27 " 15 % 10 % 
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ca 2 Ha 

1628..»· .--

3.5 
4.5 
5.2 

9.1/1.8 
5.2 

64 " 
30 " 

46 % 
43 % 
47 % 

36 ~ 
27 % 
15 % 

T!ltaal 

6660~:~~ 
·•····· . 

3.7_ 
···- 4.5 
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DE TOEPASSING VAN DE WONINGWET TOT 1914 

Ook in Nijmegen heeft de woningwet niet meteen ge
volgen en komt de bouw van woningwetwoningen pas na 
1910 echt op gang. Terwijl in veel andere steden 
de eerste woningwetbouw zowel door woningbouwver
enig ingen als door de gemeenten zelf werd aangepakt, 
is de Nijmeegse gemeente niet zelf tot de bouw van 
won~ngwetwoningen ov~rgegaan. De woningwetbouw is 
hie vrijwel uitsluitend door woningbouwverenigingen 
ter hand genomen. 
De belangrijkste vereniging in de woningbouwvereni
ging 'Nijmegen', in ieder geval in die zin dat zij 
veel meer woningen heeft gebouwd dan de andere ver-
enigingen. Deze woningbouwvereni-
ging werd meer dan de anderen gezien als een gemeen
telijke woningbouwvereniging, omdat ze 'neutraal' is, 
terwijl de andere vanuit een min of meer specifieke 
achtergrond (ze zijn ofwel verbonden met een gods
dienst, ofwel ze richten zich op een speciale groep) 
werken. De vereniging 'Nijmegen' is waarschijnlijk 
ook opgericht met het doel een woningbouwvereniging 
te vormen die dicht bij de gemeente staat. 
Verder zijn voor de tweede wereldoorlog nog de vol
gende verenigingen opgericht: de woningbouwvereni
ging'De Gemeenschap', de stichting tot verbetering 
van de volkshuisvesting 'Opgang', de christelijke 
woningbouwvereniging 'Eigen Haard', de arbeiderswo
ningbouwvereniging 'De Gezonde Woning' en de midden
standswoningbouwverenigingen 'Huis en Hof' en 'Zonne
wijk'. 
De woningbouwverenigingen die voor de woningwet wa
ren opgericht hebben, voor zover wij hebben kunnen 
nagaan, na 1900 niet meer gebouwd. De vereniging 
'Hulpbetoon' is in 1923 overgenomen door de woning
bouwvereniging 'Nijmegen'. 
De oorsprong van de arbeidersvereniging 'De Gezonde 
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(193) Statuten van de woningbouwveren i ging 
'Nijmegen', 1907, art. 2. 

(194) Jaarverslag van de woningbouwvereniging 
'Nijmegen' uit 1911, eh de verslagen van 
het 25 en 50 jarig bestaan. 

Won i ng' heb ben we niet k u n nen achterhalen. De hu
ren van d e door haar gebouwde woningen (zie pag. 
138 ) v e rraden wel dat zij zich zeker niet op de 
slechts betaalde de len van de arbeidersklasse richt. 
Geen van d e verenigingen is direkt met een indus
triE: verbonden. 
Omdat d e woningbouwvereniging 'Nijmegen' het meest 
belangrijk is in de Nijmeegse ontwjkkeling, geven we 
een nauwkeuriger beschrijving van deze ontwikkeling 
voornamelijk aan de hand van het voorbeeld van deze 
woningbouwvereniging. 

De woningbouwvereniging 'Nijmegen' wordt in 1906 
op initiatief van vijftig burgers, voornamelijk in
dustielen en andere welgestelden, opgericht. Het 
beginkapitaal is gevormd door de verkoop van aan
delen van f250,- waarvan er bij de oprichting 57 
zijn geplaatst. De aandeelhouders krijgen per jaar 
3,5 later 4% rente uitgekeerd over hun geinvesteer
de kapi taal. 
De vereniging "heeft uitsluitend ten doel de ver
betering vran de volkshuisvesting in de gemeente 
Nijmegen"(193). Aanvankelijk achtte zij de sane-
ring van de oude stad door het opkopen en slopen 
van krotwoningen haar belangrijkste taak; al spoe
dig echter gaat men daartoe alleen nog over wanneer 
ter vervanging van de gesloopte krotten weer nieuwe 
woningen kunnen worden gebouwd, en wel om twee re
denen: ten eerste omdat anders het stamkapitaal 
te veel vermindert en ten tweede omdat de bewoners 
van krotten, wanneer deze gesloopt worden, nergens 
heenkunnen als de woningvoorraad ook niet tegelij
kertijd wordt uitgebreid (194). Het aankopen van 
krotwoningen wordt dan in principe overg elaten aan 
de gemeente. 
De aan de v ere e r: i J i ng toe b F:hocre nd e woningen worden 
doo r haa r , in navolging van de huurprijsclausule van 
d e woningw P t:, verhu urd "tot de prijzen, die daar
voor te bF ci l ngen z ijn. Eene uitzondering kan op 
d ien r egel tij del ij k wa rd e n gemaakt ten behoeve van 
p er soncn , ~ ie t en g evolge van maatreg e len in het be-
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(195) Statuten van de woningbouwvereniging 
'Nijmegen• (1907), art. 5; bij de vaststel
ling van de maximum bijdrage in de exploi
ta tiekosten wordt door het Ministerie 
(van Binnenlandse Zaken) nagegaan of de 
huren wel zo hoog mogelljk zjjn opgevoerd. 
"Te dien einde wordt een opgave verzocht 
van de toekomstige bewoners der te bouwen 
woningen met vermelding van hun beroep en 
hun inkomsten; het aantal hunner kinderen 
de leeftijden van dezen en cq. hun inkom
sten; en voorts het bedrag dat zij tot 
nog toe aan huur betaalden en dat hetwelk 
zij in de nieuwe woning zullen betalen". 
(uit het jaarverslag van de woningbouw-
vereniging over 1917). 

(196) Jaarverslag 1923, pag. 3. 
(197) Jaarverslag 1929, pag. 2. 

(198) Gemeentelljk jaarverslag 1910, bijl. R; 
jaarverslag van de woningbouwvereniging, 
1910. 

lang der volkshuisvesting te Nijmegen gedwongen war
den hunnen woning te verlaten en niet in staat zijn 
den bovenbedoelden huurprijs van eene voor hun gezin 
bewoonbare woning aldaar te bekostigen" (195). 
Verder beschouwt de vereniging haar taak als een 
van "aanvullend karakterr de bouw met steun uit de 
publieke kassen behoort toch slechts dan te geschie
den als het particuliere bouwbedrijf in gebreke 
blijft in voldoende mate een bepaald tekort aan te 
vullen" (196). Steeds meet dan ook worden gepoogd 
"de particulieren voor den bouw van normale arbei
derswoningen te interesseeren", terwijl daarnaast 
eigen bouw door arbeiders zal moeten worden bevor
derd. De bouw van woningen met 'speciale bestemming', 
dat wil zeggen woningen voor de zogenaamde 'sociaal 
achterlijken', "zal uiteraard in handen moeten blij
ven van de woningbouwvereenigingen" (197). 

Het eerste kornplex van door deze vereniging gebouw
de woningen, bestaande uit 75 volkswoningen aan de 
Weurtseweg, komt in 1910 klaar. De huren, aanvan
kelijk gesteld op f2,25 - f3,- , moesten echter ver
laagd worden tot een maximale huur van f2,75 omdat 
niemand zich voor de duurdere types had gemeld (198). 
In 1912 wordt het volgende komplex van 42 woningen 
opgeleverd. Dit komplex, waarin verschillende wo
ningtypes zijn gemaakt, heeft men geprobeerd zo goed
koop mogelijk te maken: de huren werden f1,10 tot 
f2,SO. Op verzoek van de gezondheidskommissie wer
den twee woningen van dit komplex verhuurd voor f1,
aan, zorgvuldig uitgeselekteerde, gezinnen uit krot
ten die onbewoonbaar verklaard waren (Canisiushofje); 
beide gezinnen werd in de loop van hetzelfde j?ar de 
huur al weer opgezegd "wegens wangedrag". Uit deze 
ervaring wordt door de vereniging de volgende kon
klusie g e trokker.: "De ond e rvindig bij de verhuring 
der 42 woningen opg edaan, leert ons intusschen, dat 
bewoners van onbewoonbaar verklaarde woningen geens
zins geschikt zijn om de in het belang van de volks
huisvesting gestichte en dus aan de eischen der hy-
g iene beantwoord ende woninger. te bewonen. Zelf zijn 
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(199) Jaarverslag van de woningbouwvereniging, 
1912. 

(200) De vormen waarin zich dit verzet manifes
teert worden in verslagen van de woning
bouwvereniging verder niet vermeld. 

zij trouwens meesteal niet bereid om de buurt, waar 
zij steeds gewoond hebben te verlaten. Wij zijn dan 
ook van oordeel, dat het beter is de opschuiving in 
bewoning, die feitelijk plaatsgrijpt in de hand te 
werken, dan kunstmatig de bewoners van a~gekeurde 
krotten direkt naar de beste arbeiderswoningen over 
te brengen. Het bevorderen van de opschuiving, 
die in werkelijkheid toch gebeurt, moet, naar het ons 
voorkomt, het dael zijn, dat bij het verhuien van 
nieuw te stichten woningen behoart te warden nage
streefd" (199). 
Er wordt verder niet meer expliciet vermeld aan wie 
deze eerste verenigingswoningen, gebouwd in het ka
der van de woningwet, wel verhuurd worden. Uit het 
voorgaande ci taat kunnen we echter :. al wel opmaken 
dat het 'nette' mensen mo~ten zijn. Vergeli}ken we 
de huurprijzen met de eerder al voor krotwaningen 
genaemde huren, dan valt daaruit af te leiden dat 
de woningen niet betaalbaar zijn voor de mensen met 
de laagste inkomens, de krotbewoners. Deze laat
sten worden al vanaf dit eerste begin verwezen naar 
het mechanisme van de 'doorschuiving' om betere 
woonruimte te vinden. Ook zien we dat al sprake is 
van wat een 'sociaal konflikt' genoemd zou kunnen 
warden, namelijk het verzet van bewoners tegen het, 
door dreiging van sloop gedwongen, verhuizen uit de 
buurt waarmee zij een sociale gebondenheid hebben 
(200). 
Zoals we nog zullen zien komen deze problemen, die 
zich al bij de eerste projekten manifesteren, steeds 
weer terug 
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DE WONINGTELLING VAN 1914 

Naar aanl eiding van een verzoek van de arbeiders
bouwvereniging 'De Gezonde Woning' om een 80-tal 
woningen te mogen bouwen met steun van het Rijk en 
van de gemeente, werd in 1914 in opdracht van deJ 
gemeente een onderzoek ingesteld naar de behoefte 
aan het door de vereniging bedoelde soort woningen, 
te weten woningen met een huurprijs van f2,40 -
£2,70, omdat de meningen verdeeld waren over de 
vraag of aan dat soort woningen wel behoefte bestond. 
Het bleek echter, in verband met het ontbreken van 
gegevens, onmogelijk het onderzoek te beperken, zo
dat het uitmondde in een algeheel woningonderzoek. 
Uit dit onderzoek blijkt dat er een enorme behoefte 
bestaat aan woningen in de genoemde huurklasse. 
"Door het particulier initiatief wordt in deze rich
ting dus niet genoeg gedaan en het is trouwens ook 
moeilijk en door de gestadige stijging der grond
prij zen en door de huidige prijzen der materialen 
en den stand der arbeidsloonen om woningen van dit 
soort te bouwen, tenzij men vervalt in het systeem 
'meer woningen dan twee in een perceel'. Geluk-
kig doet zich het verschijnsel voor, dat men die wo
ningen niet wenscht. Een vrije woning zij het dan 
ook niet meer een geheel huisje, is nog steeds bij 
nieuwbouw doorgevoerd kunnen worden" (201). Verder 
is gebleken dat het aantal woningen van lage huur
waarde (tot ca. f1,75) door onbewoonbaarverklaring 
en afbraak sterk is geslonken en dat men zijn toe
vlucht is gaan nemen tot het inrichten van grote 
percelen die in de oude stad als grote luxe woning 
niet me ~ r t E v erhur~n waren, voor rneerdere gezinnen; 
hierdoor zijn "op den duur onhoudbare toestanden 
ontstaan'' die "rnoeten word en tegengegaan", waarvoor 
ook de bouwverordeninq gewijzigd moet worden. De 
grootste woning nood best aa t dus in die soort wo-
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(201) Verslag van de woningtelling van 1914, 
pag. 70-71. 

(202) ibid., pag. 71. 

(203) ibid., pag 72; 
op de plaats van de gesloopte woningen zijn 
door de woningbouwvereniging 'N:ijmegen' 55 
nieuwe woningen gebouwd. Het initiatief 
hiertoe was genomen door de hr. Pierson; 
de gas is naar aanleiding hiervan omge
doopt tot "Piersonstraat". 

(204) Verslag van de woningtelling van 1914, 
pag. ?3. 

ningen "waarin het particulier initiatief niet 
kan voorzien zonder te vervallen in het euvel 
hierboven genoemd" (202). Door het gebrek aan 
goedkope woningen wordt de huurprijs opgedreven. 
Bij duurdere woningen is in veel mindere mate 
van schaarste sprake; in deze sektor kan het par
tikulier bouwbedrijf in voldoende mate voorzien. 
De krapte op de markt van goedkope woningen is nog 
verscherpt door de sloop van 138 woningen aan de 
Zwanengas, waarvan, "voorzover men heeft kunnen 
nagaan, 90% eene andere woning hebben gevonden in 
de oude stad, terwijl de overige 10% naar de nieuwe 
stad zijn verhuisd" (203). Het gebrek aan goedkope 
woningen zal nog erger warden door de reeds geplan
de sloop van goedkope woningen. 
In de hele stad wordt een behoefte gekonstateerd 
aan woningen van f1,75 tot f4,- per week en in de 
nieuwe stad in het bijzonder aan woningen van f2,
tot f2,75. "Noodzakelijk mag het dus worden ge
acht, dat elke poging om goede arbeiderswoningen te 
bouwen, krachtig worde gesteund, wijl tengevolge 
daarvan de reserve in de betere woningen grooter 
wordt, waardoor .opdrijving van huurprijzen wordt 
voorkomen en eene betere woningen gemakkelijker be
reikbaar wordt voor minder gegoede en uit slechte 
woningen verdreven bewoners" (204). 
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( 1) Helen Rosenau geeft in 'The social purpose 
in architecture' aan hoe in het laatste 
kwart van de 18de eeuw ten gevolge van de 
maatschappelijke veranderingen in de eko
nomiese en politieke kondities en in de 
klassenstruktuur leiden tot een kulturele 
kentering waarbij de architektuur niet 
langer meer uitgaat van "l'art pour l'art" 
maar van het sociale doel en de sociale 
betekenis van de architektuur voor de ge
meenschap (hetgeen volgens Rosenau tot ui
ting komt bij scholen, ziekenhuizen en 
gevangenissen). 

INLEIDING 
HET WONINGVRAAGSTUK EN DE ARCHITEKTUUR 

In de voorgaande hoofdstukken zijn wij ingegaan op de 
materiele en ideologiese veranderingen aan het eind 
van de negentiende eeuw die leidden tot de middels de 
woningwet geinstitutionaliseerde huisvesting van de 
arbeidende klasse. 
Voor een beter inzicht in en een verklaring voor de 
wijze waarop in vormgevende zin de volkshuisvesting 
en volkswoningbouw na de inwerkingtreding van de wo
ningwe t gerealiseerd wordt, is het niet voldoende al
leen de materiele voorwaarden en algemeen (maatschap
pelijke) ideologieen te beschouwen, maar dient de ar
chitektuur van de volkswoningbouw (en de architek
tuurideologie als bizondere ideologiese kategorie), 
in de analiese van de totstandgebrachte gebruikswaar
de, te ¥orden betrokken. 

\ 
In de negentiende eeuw had de formele architektuur 
zich niet of sporadies ingelaten met de woning van de 
gewone man en met het woningvraagstuk van de proleta
riese massa in het bizonder ( 1). Aan het eind van de 
19de eeuw doordringt de 'sociale kwestie' de gehele 
maatschappij; voortkomend uit en steunend op de zich 
wijzigende materiele omstandigheden ontstaan nieuwe 
ideologieen - die zich in zekere mate verzelfstandi
gen zolang zij niet in konflikt ke.men met de materi
ele basis. Reagerend op de slechte woon- en leefom
standigheden van de arbeidende bevolking (die ver
slechterd was ten gevolge van de Industriele Revolu
tie) en inspelend op de belangen van het monopolieka
pitalisme bij betere huisvesting van de arbeidende 
bevolKing, ontstonden bewegingen die zich niet alleen 
op de materiele voorwaarden voor een 'oplossing' van 
het woningvraagstuk richtten, maar tevens zich bezig 
gingen houden met de wijze waarop in stedebouwkundige 
en architekturale zin vorm gegeven zou kunnen worden 
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( 2) daarmee voortbouwen op de beweging van 
de Arts & Crafts (a.a. Carlyle, Ruskin, 
Morris). 

aan de huisvesting van het volk. 

Niet al:Een in de formele architektuur ontstonden i
deeen over de wijze waarop de arbeidende bevolking 
te huisvesten, ook maatschappelijk geengageerden ont
wikkelden konsepten voor de oplossing van het woning
vraags tuk inklusief een voor de volkswoningbouw 'ge
paste' architektuur. 
De twee belangrijkste stromingen die grote invloed 
hadden op de architektuur van de volkshuisvesting 
en volkswoningbouw waren de tuinstadbeweging en de 
architektuurstroming van de funktionalisten. De tuin
stadbeweging dateert al van voor de woningwet, de funk
tionalisten kennen hun hoogtepunt in de twintiger ja
ren. Beide reageerden op de uitwassen van de indus
triele samenleving (de ongekontroleerde wildgroei van 
de steden, de onhygieniese overbevolkte krottenwijken, 
de miserabele arbeidskomstandigheden, e.d.) en formu
leerden hun oplossingen in termen van 'zon, licht en 
lucht'. 

In hun houding tegenover de industriele samenleving 
verschillen ecnter de beide stromingen. Stelt de tuin
stadbeweging tegenover de heersende maatschappelijke 
verhoudingen, de industriele produktiewijze en de in
dustriele stad het beeld van de middeleeuwse gemeen
schap als ideale samenlevingsvorm ( 2), de funktiona
listen aksepteren de industriele samenleving waarin 
zij juist de industriele produktiewijze positief waar-
deren en denken dat door een sterk doorgevoerd 
gebruik van tecnniek en industriele produktievervaar
diging iedereen in de maatschappeli j ke welvaart zal 
kunnen gaan delen. 
Als oorsprong van de tuinstadbeweging noemt Leonardo 
Benevolo twee met elkaar in verbinding staande momen
ten: 11 

•••• enerzijds de traditie van de utopieen van 
de eers~e helft van de 19de eeuw, in het bizonder die 
van Owen, begrepen als een perfekte autarkiese gemeen
scnap, als e en syntese van stad en platteland, met de 
sociale kenmer .K en die daar traditiegetrouw een rol in 
spelen; anderzijds het begrip eengezinshuis in het 
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( 3) aangehaald door Hermann Sturm in 'Fa
brikarchitektur, Villa, Arbeitersied
lung', pag. 137. 

( 4) Leonardo Benevolo, 'Die sozialen Ursprun
ge des modernen Stadtebaus', pag. 10 e.v •• 

groen, iets dergelijks als het zojuist genoemde ide
aal op kleinere schaa~, een produkt van de victori
aanse kultuur van de tweede helft van de eeuw, waar
bij de 'privacy' de boventoon voert in de sociale be
trekkingen: een poging het familieleven uit de engte 
en de ongeordendheid van de grote stad te onttrekken 
en net maximum aan landelijkheid dat met het stedelijk 
leven verenigbaar is, te realiseren" ( 3). 
Steunend op de ideeen van de vroeg-negentiende eeuwse 
utopisten reageert de tuinstadbeweging op de laat
negentiende eeuwse maatschappelijke verhoudingen, 
maar komt niet tot een (felle) kritiek en fundamentele 
afwijzing van deze verhoudingen zoals we die terug
vinden bij de vroeg-socialistiese u~opisten die een 
maatscnappelijke omwenteling voorstonden. Ook onder 
het merendeel der funktionalisten vinden we alleen een 
reagerende houding op de verhoudingen terug, slechts 
een gedeelte onder hen wijst de kapitalistiese verhou
dingen af, bekritiseert deze en streeft een socialis
tiese/kommunistiese maatschappijorde na. 

Met de kritiek op de vroeg-negentiende eeuwse maat
schappelijke vernoudingen en hun konkrete voorstellen 
die zij voor een nieuwe maatscnappij-orde ontwikkelden, 
hadden de utopisten grote invloed op het stedebouwkun
dig denken en handelen in de tweede helft van de 19de 
eeuw. 
De krisis waarin (volgens Benevolo ( 4)) de stedebouw 
aan het eind van de negentiende eeuw verkeerde hing 
samen met de wildgroei van de industriele steden als 
gevolg van de Industriele Revolutie. In deze krisis 
onderscheidt Benevolo twee richtingen: 
- een richting die meende om volledig van voren af 

aan te moeten beginnen, en die nieuwe (vormen van) 
steden in plaats van de bestaande stelde, ontwik
keld vanuit (zuiver) teoretiese bescnouwingen (hier
toe kunnen de vroeg-socialistiese utopisten en hun 
navolgers gerekend worden); 

- een richting die probleemgevallen 'an sich' benader
de en hiervoor techniese en wetgevende instrumenta
ria ontwikkelde (dit waren met name de ambtenaren 
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en 'vaklieden', die hiermee de basis legden voor 
de moderne bouwwetgeving). 

Hierin is ook ecn verschil in politie~e stellingname 
te onderkennen; komen bij de eerste richting de ge
lanceerde voorstellen voorl uit en zijn zij gedoeld 
op een politieke en sociaal-ekonomiese maatschappij
verandering, de burokratiese wijze~ losgeweeKt van 
het politiek en sociaal-ekonomies krachtenveld. 
Elementen van beide ricntingen in het stedenbouwkun
dig denken zijn terug te vinden in de architekluur
ideologieen van de tuinstadbeweging en de stroming 
der funktionalisten. 

Zowel de tuinstadbeweging als de funktionalisten zijn 
Yan bepalende invloed geweest op de ontwiKkelingen 
in de volkhuisvesting en volkwoningbouw van na de 
intrede van de woni11gwet. -
In dit intermezzo willen we - voor zover mogelijk -
ingaan op de achtergronden van deze arcnitektuur
stromingen en aangeven op welke wijze zij ontstonden, 
waarop zij reageerden en op welke wijze zij hun idee
en ontwikkelden en realiseerden. Vanwege de invloed 
die de vroeg-utopisten hadden op deze architektuur
stromingen zullen we eerst ingaan op de kritiek die 
deze utopisten ontwikkelden op de in nun tijd heersende 
maatschappelijke verhoudingen. 
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DE UTOPISTEN 

Utopieen duiken gedurende de hele loop van de geschie
denis op. Zij wijzen in een soms zeer felle kritiek 
de heersende maatscnappelijke vernoudingen en de daar
aan inherente misstanden af, en staan (in vele geval
len een extreeem) veranderde maatschappijvorm (veel
al inklusief een 'architektuur-konsept') voor; juist 
in hun afwijzing van de heersende maatschappijvorm 
onderscheiden utopieen zich van 'ideaalstad-projek
ten'. 
We zullen in het kort ingaan op welke w.ijze(n) de 
vroeg-socialistiese utopisten - Owen, Fourier, Saint
Simon en Cabet - de heersende maatschappelijke ver
houdingen na de Franse Revolutie ten tijde van de In
dustriele Revolutie (de tijd waarin zij zelf leefden) 
waarnamen, bekritiseerden en welke perspektieven zij 
ontwikkelden voor een toekomstige maatschappij~ 
Voorafgaande aan de vroeg-ne~entiende eeuwse utopis
ten schilderden Thomas More ('utopia'), Campanella en 
Bacon in de 16de en 17de eeuw de ideale samenleving; 
begin 18de eeuw ontstonden de kommunistiese teorieen 
van Morelly en Mal by ( ·6). 

De J'ranse Revolutie (1776-1783) leek een overwinning 
van de grote, in de produktie en handel werkende 
massa op ·de tot dan toe bevoorrechte niet-werkende 
standen (adel en geestelijkheid); deze overwinning 
blijkt echter een overwinning te zijn van de bezit
ters van kapitaal en produktiemiddelen, die zich tot 
heersende klasse - de bourgeoisie - ontwikkelt over 
de niet-bezitters - de 'vierde stand' ( 7). 
Met de opkomst van de industrialisatie en de intrede 
van het ka.pi talisme - de produktionele toepassing van 
de machine, het verval van de manufaktuur en het ont
staan van de proletariese massa's - wijzigen de maat
schappelijke verhoudingen (bourgeoisie - proletariaat) 
zich tot verscherpte tegenstellingen (kapitaal - ar-

145. 



( 5) 

( 7) 

Voor het gedeelte over de utopisten werd 
gebruik gemaakt van: 
- Ernst Bloch, 'Das Prinzip Hoffnung•, 

band twee; 
- Friedrich Engels, 'De ontwikkeling van 

het socialisme van utopie tot weten
schap 1, sunschrift 39; 

- Leonardo Benevolo, 'Die sozialen Ur
sprunge des modernen Stadtebaus•. 

Van de socialistiese utopisten is Saint
Simon de enige die de Franse Revolutie 
opvat als een klassenstrijd, niet enkel 
een strijd tussen adel en bourgeoisie, 
maar als een strijd tussen adel, bourgeoi
sie en bezitslozen 
( Ernst Bloch, pag. 654). 

( . 8) Friedrich Engels, pag. 40 • . 

( 9) ibid., pag. 39. 
(10) Voor de konkrete uitwerkingen van Owen en 

Fourier willen we verwijzen naar het re
cente werk van Franziska Bollerey, 'Archi
tekturkonzeption der utopischen Sozialis
ten'. 

(11) Owen verbeterde de arbeids- en woonom
standigheden van de arbeiders die werk
zaam waren in zijn fabriek: verhoogde de 
lonen, verlaagde de arbeidstijden, zorgde 
voor goede huisvesting, stichtte scholen 
(ook voor volwassenen) en kinderkresjes, 
e.d •• 

(12) Friedrich Engels, pag. 45. 

be id). 

De vroeg-socialistiese utopisten - voortkornend uit en 
reagerend op de Verlicnting - bekritiseren deze rnaat
schappelijke vernoudingen en verscherpte tegenstellin
gen. Zij forrnuleren hun rnaatschappelijke perspektieven 
in utopieen (en experirnenten), daarmee verwijzend naar 
een 'nieuwe samenleving'. "Deze nieuwe sociale stel
sele waren bij voorbaat tot utopie veroordeeld. Hoe 
verder zij in bijzonderheden werden uitgewerkt, des te 
meer rnoesten zij tot louter fantasie worden" ( · 8). 
Hun uitgangspunt is steeds dat de arbeider het slacht
offer is van de 'rnaatscnappelijke wetten'; zij zien 
het dan ook als de taak van de 'denkende rede' uit de
ze wantoestanden te geraken: 'een nieuw maatschappe
lijk stelsel zou het oude moeten vervangen'. "Aan de 
onvolgroeidheid van de kapitalistiese produktie en de 
onrijpheid van de klassenverhoudingen beantwoordden 
onrijpe theorieen" ( 9). 

; De verschillen tussen de vroeg-socialistiese utopisten 
komen tot uiting in hun beschouwingen over o.a. de 
(historiese) ontstaanswijze van de maatschappefijke- · -
verhoudingen, de konflikten en tegenstellingen daarin 
en op welke wijze de maatschappij omgevormd zou kunnen 
worden tot een 'nieuwe' maatschappij-ordening. 
Zo ontwikkelen aan het begin van de negentiende eeuw 
Owen en Fourier hun federatieve, en Saint-Simon en 
Cabet hun centralistiese utopieen (10). 

Owen die minder met de Franse Revolutie gekonfron
teerd werd, maar des te meer met de vooral in Enge
land sterk ontwikkelende (groot)industrie, had zich 
de leer van de materialistiese verlichters eigen ge
maaktT De idee dat het omringende milieu voor een 
groot gedeelte bepalend is voor het menselijk karak
ter, brengt Owen - zelf groot-industrieel - direkt 
in praktijk (11). Op basis van Ricardo's arbeids
waardenleer en op basis van zuiver zakelijke 'koop
mansberekenin~en' krijgen zijn ideeen een komrnunistie
se inhoud (12); zijn denken over de rnaatschappelijke 
ontwikkelingen blijven echter a-histories. 
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fig 1. 

New Harmony 

(13) "Echter als de utopist zo de tak afzaagt 
waarop de kapitalist zit, dan is het een 
fantasie om van kapitalisten, die niet 
eens van nevenberoep utopist zijn, het
zelfde te verlangen". 
(Ernst Bloch, pag. 648) 

(14) In 1825 kocht Owen het dorp Harmony in In
diana (Amerika was toendertijd het proef
gebied bij uitstek voor 'sociale experimen
ten' ), waar hij met 800 aanhangers 'New 
Harmony' stichtte; op het gebied van 
schoolorganisatie werden belangrijke expe
rimenten ondernomen, maar door ekonomiese 
moeilijkheden en onderlinge meningsver
schillen leed de gehele ondernening schip
breuk. 

(15) Ernst Bloch, pag. 651. 

Voor verdere realisaties van ziJn utopie doet hij 
beroep op kollega-fabrikanten en prominenten, in de 
veronderstelling dat kapitalisten door rede en mens
ld.eve,ndheid het kapi talisme zouden afzweren ( 13). 
Zij utopies denken is 'pedagogies': Owen wil het 
'edelste' produktiemiddel - de mensen - verbeteren, 
niet de produktieverhoudingen en de produktiewijze 
(hij heeft een lage dunk van industrie en industrialisa
:tie). 
Pas na het fiasko van 'New Harmony' (14) waarvan hij 
berooid terugkeert in Engeland, 'ontdekt' hij 'het 
juiste publiek' voor zijn ideeen, n.l. de arbeidende 
klasse en de (pas opgerichte) vakbonden. 

Fourier daarentegen verbindt zich niet met de bourgeoi
sie, maar konfronteert - als kritikus en satirikus -
de bourgeoisie met de beloften van de Verlichting: 
'het redelijk verstand heeft de miserabele maatschap
pelijke toestanden niet weten op te heffen'. 
Hoewel hij, net zo min als Owen, de klassebelangen van 
het proletariaat in de zin van klassenstrijd waarneemt 
en. behartigt, gelooft hij niet da.t de burgerlijke aaat
schappij als zodanig of uit zichzelf te verbeteren is; 
wel ziet hij duidelijk dat de armoede uit de rijkdom 
voortvloeit: ellende als dialektiese keerzijde van de 
kapitalistiese glans - hiermee wetmatig verbonden, on
scheidbaar en groeiende (15). 
Ook zijn histories inzicht ontwikkelt hij op dialek
tiese wijze: de historie verloopt volgens hem in ont
wikkelingsstadia, waarbij de stadia uit elkaar voort
komen en niet in vorige kunnen terugkeren; iedere hi•
toriese fase heeft !laar fStijgende en dalende lijn:j de 
kontradikties die een periode voortbrengt geraken in 
een visieuze cirkel zodat steeds het tegendeel bereikt 
wordt van wat bereikt wilde worden. 
Vanuit deze standpunten bekritiseert Fourier de huidige 
situatie en verklaart hij dat de aanwezige tendenzen 
naar nieuwe perioden zullen leiden - hij voorziet het 
uiteindelijke einde van de vrije konkurrentie en de 
vorming van monopolies. Hoewel hij het bankroet van 
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(16) Fourier hoopte dat reeds voor de vorming 
van monopolies de sociale omwenteling de 
handelsanarchie zou opheffen en dat deze 
omwenteling de mensen in het stadium van 
het 'garantisme' een gegarandeerd bestaan 
zou verschaffen. 
(ibid., pag. 652). 

(17) ibid., pag. 652. 
(18) Kleine nederzettingen (in onderling fe

deratief verband) van ca. 500 A 2000 
personen, op basis van kooperatieve goe
derenproduktie en goederenverdeling. 

(19) "•••• de vrijheid wordt niet meer als een 
ekonomies-individueel, maar ook als een 
sociale, d.w.z. aan gemeenschappelijke 
doelen georienteerde, vrijheid benadrukt". 
(Ernst Bloch, pag. 654) 

(20) Volgens Saint-Simon staken bourgeoisie en 
proletariaat in dezelfde mate af tegen de 
'verrotte' feodaliteit: "alle maatschap
pijtiepen zonder geerfde feodale privileges 
behoren tot het sche ppende deel van de 
mensheid". 
(ibid., pag. 656) 

het ekonomies liberalisme profeteert, begroet hij niet 
- zoals Saint-Simon en Marx - met vreugde de latere 
fasen van de produktie als rijpere stadia in de ont
wikkeling van de produktie (16). Zo vormt hij zijn 
utopie, de zgn. 'phalanges' en 'phalansteres' (figuur 
1): "de projektie van zijn subjektieve wensfantasie 
in kleine kommunes met produktie en verdelin~ van goe
deren op basis van kooperatieve federaties".{17). 
Fourier's utopiese ideeen vonden weerklank bij o.a. de 
industrieel Godin~ die nabij Guise bij zijn fabrieken 
de zgn. 'familisteres' realiseerde (figuur 2) (de later 
gestichte kooperatieve vereniging waaraan Godin het be
heer van de fabriek overdroeg, funktioneerde tot ver 
in de twintigste eeuw). 

Vinden we bij Fourier en Owen een afwijzende houding 
tegenover de machine en de industrialisatie, en in 
hun utopiese denkbeelden een op federatieve basis ge
organiseerde samenlevingsstruktuur (18) terug, Saint
Simon en Cabet prijzen de industrie en industrialisa
tie; zij beklemtonen het kollektieve van de produktie
middelen in de industrie (19); hun utopie denken zij 
Diet in de vorm van kleine nederzettingen maar in de 
vorm van grate, centralisties georganiseerde industrie
le kompleksen. 

In het industriele leven signaleert Saint-Simon de 
tegenstelling tussen arbeiders en niet-arbeiders; hij 
vraagt zich af wie hierin de leiding zou moeten nemen. 
Ondanks dat hij de Franse Revolutie opvat als een 
klassenstrijd tussen adel, bourgeoisie en bezitslozen, 
beschikt Saint-Simon niet - zoals Fourier - over die 
scherpe dialektiese blik en ontgaat hem de dialektiese 
wetmatige tegenstelling bourgeoisie-proletariaat. Hij 
denkt op vredelievende wijze kapitaal en arbeid te 
kunnen verzoenen. 
In zijn utopie verbindt hij arbeiders en ondernemers 
met elkaar: zij zouden tegelijk aan de top van de 
ontwikkeling staan (20) verbonden door een 'nieuwe 
religieuze' band. In Saint-Simon's 'systeme indua
triel' zouden wetens chap en industrie de leiding krij-
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fi12: 2. 

AutriB eines Phalanstere 
1. DachgeschoB mil .,camps C811otaire" 
2. Wassertanks 
3. Wohnungen 
*. Rue-Galerie 
5. Kommunikalionsriiume 
6. Mezzanin mil Wohnungen fiir die' Kinder 
7. ErdgeschoB mil Wagendurchfahrten 
a. Rue-Galerie im 1. Stock als Verbindung zwischen den 

parallel tiegenden Baukorpem 

---"----
Scbemalisciler Grondri8 el.- Phalanst8ras VIKI 1841. Schwmm 

. Liniellc lnnereKommunikationsriiume 

(21) De bankiers, als vertegenwoordigers van het 
centraal-instituut van het moderne bedrijfs
leven, zouden zijn aangewezen het volk hulp 
te verlenen als openbare ambtenaren van de 
industriele volksgemeenschap. 
(ibid., pag. 657). 

(22) ibid., pag. 658. 
(23) Louis Blanc's staatssocialisme blijkt uit

eindelijk een staatskapitalisme te zijn 
11 met de paradoxale opdracht socialisties 
te funktioneren". 
(ibid. pag. 658). 

(24) Frank Smit, 'Fabrikanten, de smaakmakers 
van de stedebouw', pag. 6. 

gen, die dit systeem moeten beheersen en (be)sturen. 
Saint-Simon roemt de aktiefste vertegenwoordigers van 
de opstijgende burgerlijke klasse, wat hij noemt de 
'capacite administrative'. Dit zijn m.n. de bankiers 
die een belangrijke rol zouden gaan spelen (21). 

Cabet ontwikkelde een strenge, onsentimentele utopie, 
waarin ingenieurs en beambten de vakwereld regeerden 
m.b.v. een (socialistiese) planekonomie: een indus
trie-kommittee stelt vooruit vast de jaarlijks te 
produceren goederen naar aantal en aard (22). 

Saint-Simon en Cabet prezen de 'vooruitgang van de in
dustriele revolutie' en geloofden daarin. Zij ontpop
ten zich ala echte technokraten; Saint-Simon's leer
lingen (o.a. Bazard, Cabet en Louis Blanc) brachten 
op reaktionaire wijze zijn ideeen tot stand (23). 
"De saint-simonisten hebben ook in Nederland een niet 
geringe invloed op de 19de eeuwse industriele ontwik
keling ui tgeoefend. (zij hadden o.a. belangen in de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen)" 
( 24). 

Dwarsdoorsnede over een woongebouw van de Familistere van Godin. 
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(26) Zie Hoofdstuk III: 'Strukturele verande
r i ngen in de rol van de staat•. 

(27) 'Tomorrow, a peacefull path to real 
reform' (1898) en 'Garden Cities of 
Tomorrow' (1902). 

(28) De Engelse tuinsteden - o.a. Port Sun
light (zie figuur 5), Bournville, Letch
worth - waren voor het kontinerit inspira
tie bronnen. 
In Nederland o.a. gerealiseerde tuinste
den: Vreewijk (1913) en Heyplaat in Rot
terdam, Elinkwijk (1914) in Zuilen, 't Lan
sink (1911) te Hengelo en de tuindorpen 
Haren (1920) en Maarn (1923). 
't Lansink: zie figuur 7. 

(29) Zie Hoofdstuk III, deel A: 'De eerste 
vormen van huisvesting voor het volk'. 

(30) Zij het dat de grote doorbraak van de 
tuinstadsbeweging in Nederland pas na de 
Eerste Wereldoorlog plaatsvindt. 

(31) Zie ook Hoofdstuk III: 'Strukturele ver
anderingen in de rol van de staat•. 

DE TUINSTADBEWEGING 

In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw 
ging een golf van 'sociale hervormingen' door Europa. 
Allerlei personen en instanties richtten hun aandacht 
op de 'sociale kwestie'. De industriele bourgeoisie 
kwam tot het besef dat zij ten behoeve van de industri
ele omwenteling (gepaard gaande met verscherpte inter
na tionale konkurrentie) niet langer door kon blijven 
gaan met het afbreken van de gezondheid van de arbei
dende klasse. Ook de burgerij raakte door de gestaag 
groeiende misstanden 'verontrust'. De arbeidersbewe
ging kreeg door de Internationale extra stimulansen 
voor haar recnten op te komen. Binnen dit kader (26) 
van 'maatschappelijke spanningen•, sociale hervormin
gen, arbeidswetgeving, de verhevigde strijd tussen de 
arbeidersklasse en de bourgeoisie en de aangroeiende 
stapel geschriften die pleitten voor een 'sociale om
wenteling', waren de geschri!ten van Ebenezer Howard 
(27) een kleine bijdrage in de vele ideeen en hervor
mingsgedachten in het aanreiken van oplossingen voor 
de 'sociale kwestie'. 
Voor de grote we•rklank - mede door de vele publika
ties en de diverse realisaties in verscnillende lan
den (28) - die de tuinstadsgedachte vond onder de 
'huisvesters' (29) zijn een aantal redenen aan te ge
ven (30). Een van de belangrijkste redenen lia~~in 
het feit dat dit idee aansloot op de behoeften en be
langen die rond de eeuwwisseling speelden (31). De 
tuinstadskonseptie sloot zowel aan bij de belangen van 

.de industrielen - voor wie het bittere noodzaak was 
geworden om te kunnen beschikken over een gezond en 
tevreden arbeidersleger -, als ook bij de wensen van 
de 'verontruste' burgerij die de excessen van de kapi
talistiese maatschappij tevens wilde bestrijden. Dit 
konsept wekte de schijn een heldere en duidelijke oplos
sing te bi eden voor de ellendige woonsituatie waarin 
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(32) "Stad en platteland moeten met mekaar een 
huwelijk aangaan en uit de ze vreugdevolle 
band zal een nieuwe hoop, een nieuw leven 
en een nieuwe beschaving voortkomen". 
(E. Howard, aangehaald door Marcel Smets, 
'De tuinstadsbeweging in Belgie, pag. 133). 

(33) 11 ••••• is de antistedelijke houding van om
streeks de eeuwwisseling van grote invloed 
geweest voor het moderne stedebouwkundig 
denken". 
(Marcel Smets, pag. 105) 

(34) De tuinstadsepigonen zagen in de Middel
eeuwen "een ideale uitdrukking van het 
Korporatief leven dat er zich in afspeel
de". 

(35) 

(ibid. pag. 126). 

Frank Smit onderscheidt binnen de ontwik
keling van de tuinstadgedachte drie ideeen 
die elk door een 'Beweging' gepropagandeerd 
werden: 
- de verbruiks- en produktie kooperatie 

(als middel om het kapitalisme uit de weg 
te ruimen) 

- de landnationalisatie-beweging (met de 
idee dat de grondnationalisatie het soci
alisme zou dienen) 

- de arbeiderstuinen (vanuit charitatieve 
en moralistiese hoek: kleine stukjes 
tuinbouwgrond voor eigen voedselvoor zie
ning ). 

(Frank Smit, pag. 10) 

(36) G. Feenstra, 'Tuinsteden en volkshuisves
ting in Nederland en buitenland', pag. 141. 

de arbeidende bevolking verkeerde. 

In vergelijking met de utopieen van de vroeg-socialis
ten gaat de tuinstadsgedacnte minder ver in een kritiek 
op maatschappelijke verhoudingen en blijft zij steken in 
het beschouwen van de verschijningsvormen van de indus
triele ontwikkelingen. Haar voorstellen formuleert zij 
binnen het maatschappelijke kader, zonder dit aan te tas
ten, en als remedie voor de maatschappelijke excessen. 
In haar analiese over de 'scheef gegroeide situatie' 
'ontdekt' ze de voor- en nadelen van stad en platteland 
(figuur 4). In de voorgestelde ideale samenleving - 'de 
Garden City' - moeten dan de beste elementen van stad 
en platteland op_ideale wijze met elkaar verenigd worden 
(32). In de verdere uitwerking van dit idee toont de 
~l.!in_~tadsgedachte ha~r an1;i-urbane houding ala reaktie · 
op de industriele samenleving ( 33), haar antipa tie - · ·
tegen de 'machine' en haar terug~rijpen op de natuur 
en op het dorpsleven van weleer {34). De Garden City 
zou op basis van een 'verbruiks- en produktie koopera
tie' autarkies moeten kunnen funktioneren (35). Hier
in zien we een van de overeenkomsten met de vroeg-ne
gentiende eeuwse utopisten Owen en Fourier die federa
tieve gemeenscnappen met een zekere mate van 'self-sup
porting' voorstonden. Aan de •uinstadsgedachte ligt 
ten grondslag de idee het stedelijk leven in z'n ge
heel om te vormen tot ken korporatieve samenlevings
vorm, te verwezenlijken in op zichzelf staande, be
perkte nederzettingen, los van de stad en in kontakt 
met de natuur. 

De tuinstadsideologie berust op de korporatistiese 
'gemeenschapsgedachte' - in de zin van het konflikt
loos samenleven van verschillende klassen en klasse
lagen: "En zoo kunnen, willen en zullen wij nooit 
zien onze samenleving als een verzameling van elkaar 
vijandelijke individuen; integendeel, wij willen one 
denken een gemeenscha~svorm, waarin eendr-chtig s9tI11en
gaan mogelijk is" (36). 
Het architektonies en stedebouwkundig tuinstadskon
sept zette zich af tegen de 'ongunetige' woning- en . 

151. 



( 37) Zie Hoofds tuk I. 

(38) Zoals dat in vele grate steden t. g .v. de 
spekulatie z ijn t oepassing vond. 

fig 4 . 
OE 

ORIE MAGNETEN 
N~l. 

(39) Walter Creese ('The search for env"ironment: 
the garden city: before and after') be
toogt dat de tuinwijkbeweging in de eerste 
plaats gericht was op het tot stand brengen 
van een meer overzichtelijke en begrijpe
lijke vorm van samenleving ••••• tegenover 
'de op hol geslagen ontwikkeling en de ano
nimiteit van de moderne stad'. 
(uit: Marcel Smets, pag. 133) 

(40) Zie voor deze 'naturalistiese' trekken: 
Intermezzo, 'Het funktionalisme en de 
naturalistiese tendenzen in de architek
tuur'. 

fi g 5. 
\ 

. • • • .~ . t. • ... -

Fig. 26. Situatle Tulndorp te Port Sunlight. . :;(Jr~~:~~~· • 
I. Kerk. 2. School. 3. Gladstone Halt. 4. Qeboorzaal. 5. Oymnasttektotaal. fi. Speelplaals voo1' :. >·•::. 
melsjes. 7. Badinrichtlng. 8. Hulsboudschool. 9. Clubgebouw. 10. Hulme. Hall. II. Hotel :. · · 
12. Oemeenschappelljke achtertulnen voor de bewoners. 13. . Voetbalveld. 14. Speelplaats voor ··• 

jqngens. 15. Fabrleken. 
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(41) Bij de toepassingen van het tuinstadskon
sept door i ndustrielen zien we hoe door het 
verschaffen van tuinen aan arbeide rs de 
lonen gedrikt kunnen worden. 

(42) Bi j het stratenplan werd zoveel mogelijk 
gestreefd naar gesloten perspektieven: 
naar analogie met de Middeleeuwen. 

(43) In haar anti-urbane houdi~g streefde de 
tuinstadsbeweging naar een optimaal 
kontakt met de natuur. 

(44) Zie Hoofdstuk I. 

(45) Hieraan lag ten grondslag de idee van ge
meenschappelijke voorzieningen t.b.v. de 
'self-supporting' van deze 'wijken'. 

(46 ) De gemeenschapsvoorzieningen waren gedacht 
als centrumvormende elementen in de wijk, 
als uitdrukking van gemeenschappelijkheid. 

(47) De tuinstadsgedachte ging er vanuit dat de 
wijk niet afhankelijk zou zijn van een 
enkele 'industrie'. 
(opm. in de praktijk zien we dat het tegen
overgestelde gebeurde). 

(48) Opmerkelijk is dat juist fabrikanten voor 
hun arbeiderswijken gebruik maakten van 
'architektuur-konsepten'; vgl. Mulhouse 
(Dollfus) en een aantal arbeiderswijken 
door de fa. Krupp. 

(49) Zie het gedeelte over de fabrikantenwo
ningbouw in Hoofdstuk III, deel A, 'De 
eerste vormen van huisvesting voor het 
volk'. 

(50) Volgens Frank Smit was Agneta Park door de 
fabrikant J.C. van Marken opgezet als mo
del-fabrieksdorp, "van Marken spaarde kos
ten noch rnoeite 'zijn' arbeiderswijk in 
binnen- en buitenland bekendheid te geven" 
(Frank Smit, pag. 16). 

wijkopbouw van de 'moderne' industriele stad, met 
name tegen de kazernebouw (37), de rug-aan-rug-wonin
gen, de alkoofwoningen en tegen het rigide rechthoe
kig stratenpatroon (38). 
Het stedebouwkundig en architektonies ideaal (39) 
ging uit naar de eengezinswoning, gebouwd in rijen, 
voorzien van kap (40) en voor- en achtertuintjes (41) 
gelegen aan straatjes (42), pleintjes en plantsoenen 
(43). Het ·1 cottage-systeem'(44) optima forma uitge
werkt! 
In deze (tuin)ateden zouden alle noodzakelijke voorzie
ningen (45) aanwezig zijn: kleine woningen, eenvoudige 
middenstandswoningen, winkels, scholen, eventueel een 
kerkje, verenigingsgebouw en andere publieke gebouwen 
(46), badhuis, terreinen voor sportdoeleinden, plant
soenen en een speciaal gedeelte voor werkplaatsen en 
kleine fabriekjes (47). Voor een schoolvoorbeeld van 
de Nederlandse tuinstad zie figuur 6. 

In verschill~nde landen vinden we voorlopers van de 
tuinstadsgedachte terug (de tuinstadsgedachte 'sec' 
werd enkel door Ebenezer Howard geformuleerd) en wel 
met name bij de fabrieksdorpen (48). Hoewel deze don- · 
pen getuigen van een geplande ruimtelijke en sociale · 
opzet, hadden zij niet de pretentie van een 'ideaal~ 
stad' model. Naast de ekonomiese belangen die aan .. deze 
dorpen ten grondslag lagen begonnen ideologiese motie
ven een belangrijke rol te spelen (49); het hanteren 
~iervoor van een vooropgesteld ('ontwikkeld') archi
tektuur- en/of stedebouwkundig konsept begint aan het 
eind van de negentiende eeuw vorm te krijgen. 

Het eerste Nederlandse voorbeeld van het hanteren van 
een architektuur-konsept is het Agnetapark te Delft, 
~ebouwd in opdracht van de industrieel J.C. van Marken 
(eigenaar-fabrikant van de Delftse Gist- en Spiritus
fabrieken) (50). Dit was voor wat betreft de woning
plattegrond - vier arbeiderswoninkjes onder een kap -
een bijna natuurgetrouwe kopie van Mulhouse (zie fi
guur 8 en 9). 
Pas na de inwerkingtreding van de wo~ingwet gaan wq-
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fig 8- i 

Los getekend huisje in Dollfus' 'Cite Ouvriere' in Mulhou
se. 

J .... 

' - - ::}-

~ l _ .... .,,., 

Plattegrond - vier onder een kap - in Mulhouse. 

fig 8-c 

fig 8-b 

De plattegrond van de 'Cite Ouvriere' in Mulhouse. 

• 

.. 

Plattegrond van Zocher voor Agnetapark in Delft. 

fig. 9-a. fig. 9-b. 
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(51) Of coor fabrikanten geinitieerde woning
bouwverenigingen om in aanmerk ing te k o
men va n overhe i dssteun. 
(zie voetnoot 49). 

(52) Zie Hoofdstuk III, 'Strukturele verande
ringen in de rol van de staat•. 

(53) "Het toekennen van een moraliserende wer
king aan bepaal de soorten omgeving zal het 
stedebouwkundig denken op volkshuisves
tingsgebied in hoge mate bepalen •. Zo zal 
algemeen de moraliteit van het platteland 
veel hoger gewaardeerd warden dan die van 
de stad ( ). Op dezelfde wijze zal de 
wijk van losstaande eengezinswoningen met 
tuintje van een aanzienlijk hoger zedelijk 
peil geacht warden dan de gestapelde ka-
zerne bouw ( ). 
Zelfs in de situering van de woningen ten 
opzichte van mekaar zal de moraliserende 
werking die aan bepaalde beschikkingen 
wordt toegekend, expliciet of impliciet 
een rol spelen. ( •••• )zal zelfs gewag 
gemaakt worden van een moraliserende in
vloed van een esthetische stadsaanleg". 
(Marcel Smets, pag. 19). 

(54) Voornarnelijk vertonen de (Nederlandse) 
tuinwijken het visuele beeld van landelij
ke· vtjkjes verscholen in het green, vrij 
ruim van opzet met een landelijke (agra
riese) architektuur, meestal eengezins
woningen, klein en e envoudig van opzet, 
veelal voorzien van voortuin en zeker met 
prive achtertuin, pleintjes en plantsoen
tjes. 

(55) Zie de bespreking van de Limburgse tuin
wijken in Hoofdstuk III, 'De eerste vor
men van hu i svesting voor het volk. 1 

ningbouwverenigingen en fabrikanten (51) steeds meer 
over tot het hanteren van architaktuurkonsepten bij 
de bouw van volkswijken. Opmerkelijk hierin is dat 
het grootste deel van de eerste volkswijken gebouwd 
ender de woningwet, sterk verwant zijn aan de estetiek 
van de tuinstadsgedachte. 

Er zijn een aantal overeenkomsten in de ideeen van de 
tuinstadsbeweging en de rond de eeuwwisseling opkomen
de ldeologie van de 'sociaal-staat' (52). Hoe deze 
verbanden presies liggen kunnen we in dit kort bestek 
niet aangeven (wel willen we op enkele punten wijzen: 
de uitbreiding van de staatsbemoeienis met de 'socia
le kwestie', de nationalisatie-gedachte, de idee dat 
de 'welvaart' voor iedereen bereikbaar zou zijn, ~e
meenschappelijke voorzieningen, e.d.). 
Velen, en met name de 'verontruste' burgerij, zagen 
in het tuinstads~onsept een ideale mogelijkheid de 
arbeidersklasse te •verheffen' (goede en gezonde leef
gewoonten aan te leren, gezondheidaregels bij te bren
gen, e.d.) (53). 
Vanuit het veelal hand in hand gaan van de volkshuis
vesters - fabrikanten, gemeentebestuurders, geinteres
seerde en 'verontruste' burgers, e.d. - is het dan ook 
niet bevreemdend dat de tuinstadsgedachte in de Neder
landse volkshuisvestingspraktijk ruim ingang gevonden 
heeft. (Het korporatisme in de twintiger en dertiger 
jaren heeft hier waarschijnlijk toe bijgedragen). 

Aan de (in Nederland) gerealiseerde 'tuinstadswijken' 
valt af te lezen wat er wel en niet van de oorspron
kelijke ideeen overgenomen is (54). 
Van een volledige toepassing van de tuinstadsgedachte 
is geen sprake; siechts die elementen werden eruit 
overgenomen die het meest aansloten bij de belangen 
die achter het initiatief voor de bouw van zo'n wijk 
staken (55); met name is de door de tuinstadsgedachte 
gepropageerde eenheid van produktie en reproduktie, 
nergens op enigerlei wijze verwezenlijkt. 
In de realisaties van de tuinwijken is een 'omkerings
proces' te onderkennen: is een van de konsekwenties 
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fir; . ? - a. 
Tuindorp 't Lansink 

Ambtenaarswonlng type C. 

(56) H.R. Holst, 'Kapitaal en Arbeid in Neder
land', deel 2, pag. 148. 

van de toepassing van de tuinstadsgedachte b.v. de 
individualisering van het gezin, de toepassing van 
het konsept wordt middel om het gestelde doel - de in
dividualisering - tot stand te brengen; dit wordt mo
gelijk gemaakt door juist die elementen die daar een 
rol in spelen al dan niet toe te passen (b.v. de beklem
toning van de individuele woning, het achterwege laten 
van gemeenschappelijke voorzieningen, e.d.). 
Vari het door de tuinstadgedachte gepropageerde doel 
'vermenging van bevolkingslagen• is weinig terecht 
gekomen. De gerealiseerde tuinwijken waren hoofdza
keli j k bedoeld om de 'ambtenaren' en de (beter) ge
schoolde arbeiders te huisvesten, en werd gebruikt ter 
bevoorrechting van de arbeidersaristokratie, die bij
droeg tot een verdere verdeeldheid onder de arbeiders
klasse en verdere doorvoering van de individualisering 
van het arbeidersgezin. 
"In de nieuwe stadswijken en tuindorpen bouwde men 
niet alleen betere woningen, maar ook voldeed het ui
terlijk van deze nieuwe woonwijken aan hoogere eischen 
op aestetisch en hygienisch gebied. Doch deze wonin
gen waren in den regel zoo hoog in prijs - ( ••••• ) -
dat de gemiddelde arbeider ze niet kon betalen of dat, 
de zorg vaker dan vroeger haar intrede deed in de ge
zinnen" ( 56). 

s 
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fig. 10. 

Gevelarchitek tuur door de Amst e rdamse School 

HET FUNKTONALISME EN NATIONALISTIESE TENDENZEN 
IN DE ARCHITEKTUUR 

Tijdens d e eerste helft van deze eeuw is er 
steeds sprake geweest van een na ~ ionalistiese en 
e e n internationalistiese stroming in de archi
tektuur, die zic~ beide o.a. bezighielden met de 
bouw van volkswoningen. Omdat de, in deze perio
de (en dan met name L i de twin tiger en dertiger 
jaren) door de f unctionalsten on~wikkelde archi
tektoniese en steden bouwkundige kons e pten van 
veel grater invloed zijn geweest op de verdere 
ontwik.Keling van de volkswoningbouw, gaa n we 
daar in het volgende uitvoeriger op in dan op 
hetgeen in deze periode onder nationalistiese 
architektuur (zowel de ideeen als de gereali
seerde bouwwerken) kan worden gerekend. We 
beperken ens hierbij vln. tot ontwikkelingen 
binnen de Nederlandse vertegenwoordigingen van 
deze stromingen. 

Nationalistiese architektuuropvattingen 

Nationalistiese architektuuropvattingen baseren 
zich meestal op net 'volkseigene' of net 'streek
eigene', willen vasthouden aan tradities en ver
zetten zich tegen nieuwe elementen in de archi
tektuur. Meestal gaat dit samen met de opvat
ting dat de architektuur 'in harmonie met de na
tuur' moet zijn, wat in net algemeen een vijan
digheid ten aanzien van industriele produktie-
wi jzen en het gebruik van nieuwe, industrieel ver
vaardigde materialen inhoudt. Men heeft een voor
liefde voor 'natuurlijke' materialen (zoals hout, 
baksteen, pannen, e.d.), uitgevoerd in ambach
telijke konstukties, wa~rbij men zich vaak be
roept op 'eeuwige waarden', het 'hog ere', de 
'schoonheidsbeleving'. 
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(57) 

;:.' : 

zoals we al zagen werd o.a. door industrie
len gebruik gemaakt van vormgevingsaspek
ten van de tuinstadbeweging om het bestaan 
van de industriele produktiewijze en de 
daarmee samenhangende maatschappelijke ver
hcudingen te verdoezelen, met andere woor
den om de ontwikkeling van een klassebewust
zijn bij arbeiders tegen te gaan. 

In het begin van deze eeuw vormt de Amsterdamse 
school in Nederland (zie afb. 10) een duidelijk 
nationalisties georienteerde architektuurstro
ming (die de schoonheidsbeleving van de gevel 
vooropstelt boven de bruikbaarheid van b.v. de 
woningplattegrond), terwijl ook in de tuinstad
beweging nationalistiese aspekten kunnen warden 
onderkend (vooral het 'natuurlijke' en bij som- · 
migen het zich baseren op een ideaalbeeld van de, 
inmiddels overleefde, agrariese maatschappij 
(57). 

Internationalistiese of funktionalistiese 
architektuuropvattingen 

Het 'internationalisme' of 'funktionalisme' is 
van grote invloed geweest op de ontwikkeling van 
de 'moderne' woning- en stedebouwkundige kon
septen zoals die tot ver na de tweede wereldoorlog 
in de praktijk worden toegepast. 
Over deze stroming moeten we om te beginnen vast 
stellen dat er geen manifest of teorie van be
staat (evenmin overigens als van de nationalis
tiese stromingen). Er bestaan slechts de teorieen 
en standpunten van de verschillende funktiona
listen en funktionalistiese groepen (Bauhaus, 
CIAM, 8 en Opbouw). In deze teorieen zijn een 
aantal fundamentele overeenkomsten te onderken
nen, die in het algemeen worden bedoeld wanneer 
over 'het funktionalisme' wordt gesproken. 

In de 19de eeuw had zich een arbeidsdeling in het 
architektenberoep ontwikK.eld waarin de architekt 
tot een soort beeldende kunstenaar was geworden 
voor wie het allerdaagse gebruik van de archi
tektuur en de eisen die dat aan haar stelt, al
leen een blok aan het been was. De funktiona
listen (oak al hun vroe~e voorlopers zoals 
Lethaby in de 19de eeuw) waren de eersten die 
het tegendeel beweerden, nl. dat juist het dage
lijkse gebruik de opdracht bepaalt, die het de 
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Analiese van een traditionele en van een 
moderne plattegrond door Alexander Klein 
in 1928 

(58) Julius Posener: "Kritik der Kritik des 
Funktionalismus" in Arch+ 7, 1975, pag. 14. 

(59) Om hier dieper op in te gaan zou men ook 
een nauwkeuriger analiese van de geschiede
nis van het architektenberoep moeten geven. 
We gaan daar echter niet verder op in. 

architeKten liberhaupt mogeli~k m~akt zinvolle 
g edachten te ontwikkelen. Deze opvatting hangt 
samen met het door hen gestelde uitgangspunt :dat 
de architektuur een maatschappelijk dienend ka
rakter moet hebben. 
De beweging vormde e ~n paging de arbeidsdeling, 
zoals zij zich ontwikKeld had, te overwinnen en 
het geneel terug te vinden (58). 

Het funktionalisme is de eerste eigenlijke archi
tektuurstroming (dus voortkomend uit arcniteKten) 
die zich .niet alleen bezighoudt met een teorie 
voor viila's e.d., maar ook met een teorie voor 
volkswoningen. Dit geldt niet voor architekten 
die tot deze stroming gerekend kunnen warden, 
maar wel voor de s t roming als zodanig. 
De oorzaa k van deze belangstelling voor de volks
woningbouw bij architekten moet ans inziens ge
zocht warden in he~ feit dat dit probleemveld 
zich, mid d el~ de neersende ideologie (waartoe het, 
zoals we in Hoofdstuk III hebben gezien, rand de 
eeuwwisseling doordrong), veel meer aan hen op
drong dan bij architekten in de vorige eeuw het 
geval was, terwijl het oak in de praktijk onder
deel van de werkzaamheden van de woningwet werden 
(in Nederland) immers voor het ontwerpen van -
volkswoningbouwprojekten, m.n. bij woningbouwver
enigingen, architekten werden aangetrokKen)(59). 

Ho ewel zij echter beweerden zicn te willen base -
ren op de analiese van het dagelijKs gebruik, 
hebben ze hiernaar nauwelijks onderzoeK verricht 
en in feite zelf bepaald wat dat dagelijks ge
bruik inhield. 
Gropius zegt in het progamma vpor net Dessauer 
Bauhaus in 1926: "De behoeften van de meeste 
mensen zijn in hoofdzaak gelijksoortig. Huis en 
huisraad zijn kwesties van massabehoeften" die 
bevredigd Kunn en warden door "de typen-scheppende 
machine", en ve .rder: "Geweldpleging aan het indi
vidu door de typologisering behoeft niet te 
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(60) Julius Posener, pag. 13. 

(61) Dit in tegenstelling tot veel van hun voor
gangers en vele 'kunstenaar-architekten', 
die de architektuur evenals de kunst, op
vatten als iets dat zich verheft boven de 
maatschappelijke verhoudingen. 

(62) Zij bouwden nog altijd voor de onbepaalde, 
abstrakte 'de' mens, voor wie 'de' woning 
•••• funkties vervult •••• 

word en gevreesd 11 
( 60). 

Hoewel het een progressieve stap genoemd Kan 
worden dat het volkshuisvestingsvraagstuk 
door de functionalisten werd opgevat als een 
massavraagstuk waarin het dagelijKs gebrui~ als 
belangrijkste kriterium voor kwaliteit werd op
gevat, werd de gelijk.heid van benoeft en tocn al 
te gemaKkeliJk als uitgangspunt gesteld zonder 
dat hier enig onderzoek aan ten grondslag lag. 

Het grondprincipe van het funKtionalisme is 
dat zij een architektuur wil ontwikkelen die 
rationeel is, en die daarom ooK internationaal 
kan zijn~ De funKtionalisten gaan er nl. van 
uit dat de architektuur een eindig·aantal funktiss 
vervult (b.v. eten, slapen, wassen, studeren, spe
len, enz.),die op wetenschappelijke wijze kunnen 
worden geanaliseerd en waaraan op zuiver ratio
nele wijze vorm kan worden gegeven. 
Hoewel zij de arcnitektuur als zodanig opva~ten 
als een maatschappelijke kategorie (61), worden 
de 'funkties' die de arcnitektuur vervult toch 
als objektieve gegevenheden op zich gesteld, 
en slechts in algemene zin gerelateerd aan hun 
maatschappelijKe kontext (~2). 
'Rationaliteit' en 'wetenschap' worden door de 
funktionalisten niet opgevat als maatschappelijk 
bepaalde, maar als objektieve kategorieen, die 
dan ook verder door hen niet ter diskus s ie war
den gesteld. Het funktionalisme wil afr~kenen 
met het principe van de vorm en de estetiek (en 
daarmee het ornament) en daarvoor net principe 
van de funkties in de p~aats stellen. Zij maken 
echter r;een analiese van d~: vormen die de archi
tektuur tot dan toe hebben bepaa ld, maa r verwer
pen zij bij voorbaat om hun ideologiese en este
~iese geladenneid. 

Ook is het funktionalisme de eerste arcnitektuur
stroming die zich bezignoudt met de indus~riali
satie in de bouw, waarvan zij zich de mogelijk-
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f ig. 1 1. 

woningbouw Watergraafsmeer (betondorp) 1922-1924 

van Loghem 

(63) Julius Posener, pag. 17. 

heden wil leren kennen en gebruiken. Zij neeft 
hiernaar echter weinig o .. derzoek gedaan. 
Uit de door hen veronderstelde noodzaak van 
rechtnoekige vormen vanuit produktie-techniese 
eisen blijKt hun geringe inzicnt in de mogelijk
heden van industriele produktiewiJzen. De posi
tieve stellingname ten op~ ichte van industriele 
produktiewijzen krijgt zo •n. zeker zo belang
rijke mate e en estetiese uitdrukk ing (denk ook 
aan de zgn. 'machine'-estetiek) als dat ze werke
lijk Konsekwenties he eft voor de toegepaste tech
nieken en materialen. 
Volgens Julius Posener gaa t deze estetiese ge
richtheid zelfs zo ver dat - geheel in tegenspraak 
met wat de funktionalisten beweerden, nl. dat ze 
wilden afrekenen met de estetiek en het ornament
ze het hele gebouw tot ornament maken (63). 

Vanaf het begin in het funktionalisme dus geken
merkt geweest door tweeslachLigheid: enerzijds 
wilde men oplossingen ontwi~~elen vanuit zorg
vuldig onderzoek van de werkelijkheid (een ana
lietiese benaderingswijze), anderzijds bleven 
velen uitgaan van hun intuitie als voldoende basE 
om oplos s ingen te ontwikkelen (een visionaire 
benaderingswijze). 

De funktionalistiese stromii1g in Nederland 

De belangrijkste voorlopers van het funktiona
lisme (in Nederland ooK wel de Nieuwe Zakelijk
heid en het Nieuwe Bouwen genoemd) in Nederland 
waren Berlage, en de Stijl-groep. Berlage stel~ 
reeds dat niet de arc tiktuur van de gevel, maar 
de harmoniese ruimtelijke vormgeving van een ge
bouw in haar geheel de hoofdzaak is; oak was hij 
(aanva nkelijk) een groat voorstander va n het ge
bruik van nieuwe materialen en van eenvoudige 
konstrukties, terwijl hij verder met de funktio
nalisten net maatscnappelijk engagement van waar
ui t hi j werkte gemeen nad (hij had een duidel~ke 
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(64) Luning f1·ak, 'De ontwikkelin g van het Nieuwe 
Bouwen', in Bouwen 1 20- 1 40; pag. 31. 

(65) Zie aok Luning Prak, pag. 31. 

(66) Zie ook N. Reedijk, 'De invlaed van varm en 
theorie op het Nieuwe Bauwen '20- 1 40 1 , 

in Bouwen- 1 20- 1 40; p ag. 58. 
(67) O.a. Gispen, Verhagen, van der Vlugt, Gran

pr~ Mali~re, Siebers en Klijnen. 

( 68 ) Oud, Stam, van Eesteren, van Laghem, van 
Tijen, Zwart en Schuitema. 

(69 ) Mart Stam had, via zijn k antakten met El 
Lissitzky, grate bewandering gekregen vaar 
h e t Russiese kanstruktivisme. In het blad 
ABC, wa arvan hij in 1924 mede-aprichter was, 
werd aanda cht besteed aan verschillende Rus
siese projekten en werd.een zakelijke kan
strukti vistiese architektuur bepleit. Ver
der werd in dit bla d de rnaatschappelijke 
kant van het bauwen benadrukt, de bruikbaar
heid, en de va oruitgang in de bauwtechniek. 
Mart Starn had, evenals van Loghem, een grate 
sympathie vaor het Russiese komrnunisme ge
kregen. Van Loghem heeft in 1923-1927 ook 
in Rusland gewerkt (hij was hiertoe ~itge
nodigd, waarschijnlijk n.a.v. zijn lidmaat
schap van de Bond van Revolutionair-Socia
list ische Intellectuelen). 

(70) "Een der belangrijkste stellingen, waarap 
zich de nieuwe bouwkun c t beseert, is het tot 
in het minitieuze voldoen a~n de eischen, 
die het dagelijks leven stelt", ald '..l s Mart 
Stam, geciteerd in Bauwkundig Weekblad, 
23-12-1969; aangehaald door H. Re e dijk, 
pag. b3. 

sympathie vo or de s ocialistiese bewe g ing en 
werkte vanuit een sterk- anti-individualisme). 
De Stijl wordt wel als de estetiese vo orloper 
van het Nieuwe Bouwen in Nederland ,;ezien. 
De Stijl zelf kwam voort uit de analieties-ku
bistiese stroming in de kunst (Braque, Picasso, 
Mondrian e.a.)(64). 
De funktionalisten had ,: en o.a. met de Stijl ge
meen dat zij voorstanders waren van net C?;ebruik 
van nieuwe material en, technieken en machinale 
produktieprocedes, eenvoud in kons~rukties, ver
der dat zij veel belang hechtten aan de opbouw 
van de platte grond - die goed doordacht moest 
zijn en een 'harmonies geheel' moest vormen -
en te genstanders waren van het gebruik van de
koraties en ornamenten (65). 
De Stijl was er ecnter vooral op gericht 011 een 
nieuwe estetiek te ontwikkelen (gebaseerd op het 
analieties-kubisme in de kunst), wat later door 
de funktionalisten scherp bekritiseerd werd. 
Zij maakt uiteindelijk weer arcnitektuur om de 
architektuur voorbijgaand aan de tecnniese en 
funktionele Eisen (wat er b.v. de reden van is 
dat Oud in 1921 de Stijl verlaat (66)). 

De kern van de Nieuwe Zakelijkheid werd in Neder
land gevormd door 'de Acht' en 'Opbouw'. 
De arcnitektenvereniging 1 0pbouw 1 werd in 1920 
in Rot~erdam opgericht. Aanvankelijk vormde zij, 
door de diversiteit van naa r leden (67), ge en 
duidelijk gezicht. Dit veranderde toen in de 
loop van de jaren '20 nieuwe leden toetraden (68~ 
waarvan vooral Stam, van Lognem en Zwart een 
poli tisering bLmen de beweging tewe :; g bra~hten 
(69). Zij bouwden de Opbouw om tot een geenga
geerde archite~tengroep die op basis van ana
liese van de funkties van de door nen te bouwen 
ruimte met gebruik van alle hen ten dienste 
staand~ middelen, wilden komen tot een zaKeltjke 
arcnitektuur waarbij de mens in net middelpunt 
stond (7 0 ). 
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(71) Leden waren a.a. van den Bosch, Groenewegen, 
Karsten, van de Pauwert en Verschuyl (voor 
korte duur), Boeken, Duiker en \'iiebenga. 

(72) H. Reedijk, pag. 64. 
(73) Van Loghern (in 8 en Opbouw, 1933): "Voor 

deze groep wordt de sch ep pingsdaa d niet ge
boren uit verlangen naar schoonheid zonder 
meer, maa r de dra ng tot uiting is primair 
gericht op vervull ing van de e s sentiele 
geestelijke en materi~le behoeften van de 
mensch". 
Luning Prak, pag. 29. 

(74) ibid., pag. 29. 

De arcni tektengroep 'De 8 ' werd in 19 c: l in Amster
dam opgericnt ("fl). In ne-c manifest (zie afb. 13) 
dat zij bij hun opricnting uit~aven zetten ze 
zich duidelijK af te gen d e Amsterda mse School 
("De d wil ge en we e ldearcnitektuur, ontsproten 
a a n de vormenwellust van getalent eerde indivi
duen ( ••• ). De 8 ze g t net is niet uitgesloten 
schoon te bouwen, maa r het ware beter vo ~rs-
t1ands le e lijk te bouwen en doelma t i g , dan parade
arcni tectuur op te trekken voor slechte plat-ce
gronden") en te g en net esteticisme van de Stijl 
("De 8 is a-aesthetisch, De 8 is a-kubistiscn") 
(72). 

Voor de arcnitekten van de 8 en Opbouw moest de 
bouwkunst e cn maatschappelijk dienend karakter 
hebben (73). In Nederland van de jaren '20, 
waarin men zich geleidelijk aan steeds duidelijker
en algemener bewust was geworden van de slecnte 
woontoestanden van een groot deel van de bevol
king, betekende dit voor de arcnitekten van de 
Nieuwe ZaKelijkne id dat de bouwopgave primair was 
te voorzien in de behoeften aan een behoorlijk 
onderdak (74). 
Dit maaLSChappelijk engagement leidde tot een 
voortdurend en intens zicn bezighouden met de 
vraagstUKKen van het wonen en de volkshuisves
ting. Bij de woning- en stedenbouw trachtten 
zij de tecnniek dienstbaar te maken aan de mens. 
Zij zagen in techniek en wetenscnap een middel 
om de mens te bevrijden uit zijn bedompte wo
ning, uit de sleur van zi j n werk (door verande~ 
ringen in de produktiewijze) en uit de armoede 
(de machinale produktie moest het mogelijK ma
ken produkten te maken die niet meer alleen 
voor de rijken bereik baa r waren). 

Op zichzelf was he t een progressieve stap in 
de architektenwereld om de nieuwe mo g elijkheden 
van de techniek te willen ge bruike n. De opvat
tingen van de 8 en Opbouw nierover werden ecnter 
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(75) Om deze analytiese en wetenschappelijke be
nadering mogelijk en algemeen toegankelijk 
te mal;:en, schreven sommige archi tekten van 
de ~ieuwe Zakelijkheid artikelen en boeken 
over deze onderwerpen zoals b.v. 'Keukens' 
(over de doelmatige inrichting van keukens), 
'Naar warmer woningen', 1 kcoustisch en ther
misch bouwen', e.d •• 

(76) Van Loghem in 'Acoustisch en thermisch bou
wen', 1936, aangehaald door Luning Prak, 
pag. 30. 

tecnnokraties wanneer zij net maa~scnappelijK 
probleern van de volksnuisvesting nag voornamelijk 
als een technies probleem zagen, dat met technie
se middelen zou kunnen warden opgelost. 

Het Nieuwe Bouwen zou de eisen van de bouwopgave 
met de beste, rneest geavanceerde technieken moe
ten verwezeulijken (zie b.v. fig.11); ooK voor ~ 
analyse van de funkties die het gebouw rnoest ver
vullen moesten waar mogelijk wetenschappelijk 
methoden worden gebruikt ~75). De kwaliteit van
de gebouwen moes"t worden verbeterd, net rnateriaal
verbruik en de voor de bouw benodigde arbeidsuren 
gerninirnaliseerd. 
Dankbaar werd gebruik gernaakt van de in de 19de 
eeuw ontwikkelde skeletbouw, die het rnogelijk 
maakte "de wand alle eigenschappen te geven, die 
voor elk . byzonder t;eval het beste zijn" (76) en 
die veel meer vrijneid ~af in ae bouw van de 
plattegrond volgens funktionele eisen. 
Als reaktie op de woonomstandigheden in de krot
tenwijken en hun gevolgen voor de gezondheid van 
de bewoners, werd door deze architekten gepleit 
voor een stedebouwkundige opzet van woonwijken 
die ruime~toetreding van licnt (zon) en lucnt 
mogelijk maakte (stroKenbouw i.p.v. gesloten 
bouwblok~en; ruimere opzet van wijken) en als 
kompensatie voor de eentonige arbeid voor groen
voorzieningen en ruime mogelijkheden voor ont
spanning en sport in de direkte woonorngeving. 

Binnen Opbouw deden zich "tegen het eind van de 
jaren 1 20 konflikten voor rand de politieke 
stellingname van de groep. Enkele leden traden 
uit toen kommunisten de radikaal-socialisten 
(Stam, van Loghem, Wijnkoop, e.d.) de overhand 
kregen. ~e positie van politiek niet-geinte
resseerden (zeals Oud en Klijnen) werd bekri
tiseerd: "hoe ·rel wij als kunstenaars geen poli
tici zijn en waarschijnlijk ook slechte politici 
zouden zijn, als wij daartoe geroepen werden, 
neemt dit niet ~ eg dat de geheele inhoud van ons 
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(77) Van Loghem in een toespraak van hem als 
voorzitter tot de leden van de Opbouw, rand 
1930. 
Bouwen 1 20- 1 40, pag. 38. 
Ondanks hun linksge richte politieke instel
ling was vrijwel geen van he~ lid van een 
partij en hadden sommi g en, (z.a. Oud en Dui
ker) helema~l geen politieke belangstelling; 
de meesten v a nden de politiek zelfs onfris 
en trachtten hun sociale doeleinden 
buiten de politiek te realiseren. 

(78) In La Sarraz (Zwitserland); Nederlandse 
d e elnemers waren Berlage, Rietveld en Stam. 

(79) Te Frankfurt. 

scheppend denKen zicn concentreet op de gedachte 
van de sociale omwenteling 11 (77). 

De CIAM kongressen 

Belangrijk voor de ontwikkeling van de standpun-
ten van he~ Nieuwe Bouwen waren ook de bijeen
komsten van de CIAM (Congres Internationaux 
d'Architecture Moderne). 
Bet eerste kongres vond plaats in 1928 (78). 
op dit konbres werd het bouwen expliciet als een 
maatschappelijKe daad gesteld, en daarmee de ver
antwoordelijkheid van de architekt als een maat
scnappelijke verantwoordelijkheid opgevat. De kon
ferentie nam een manifest aan ~aarin werd gepleit 
voor een rationele, gestandaardiseerde en geindu
strialiseerde bouwwijze en waarin stelling werd 
genomen te c en het nandwerk, de grondspekulatie 
en kommerciele exploitatie. Over het woningvraag
stuK werd gesteld dat de mogelijkheden om gezond 
te wonen voor een groat deel van de bevol~in~ be
perkt werden door een te hoge woonstandaard (bij 
nieuwbouw), een traditie van het bouwen van te 
dure woningen; de oorzaak van dit probleem werd 
dus uitsluitend op een technies-ekonomies nivo 
gezien, en niet op een maatschappelijk-politiek 
nivo. 
Over de stedenbouw werd gesteld dat zij nooit 
door estetiese, maar uitsluitend door funktio
nele eisen bepaald moest worden. Op de eerste 
plaats ga~t het daarbij om het ordenen van de 
funkties wonen, werken en rekreatie; de middelen 
daartoe zijn grondverdeling, verkeersregeling en 
wetgeving. 

Bet tweede kongres in 1929 (79) hield zich 
bezig met "Die Wohnung fiir das Existenzminimum". 
Hier werd geprobeerd inzicht te krijgen in de 
samenhang van de problemen op he~ gebied van de 
volkshuisvesting (woningnood, te kleine, onge
zonde, dicht opeen gebouwde woningen e.d.) en 
e~onomiese £egevenneden (lonen, huren, subsidies, 
de ekonomiese toestand in de deelnemende landen, 
e.d.). 
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(80 ) "Die Frage nach dem Wohnungsminimum ist die 
nach dem elementaren ~inimum an Raum, Luft, 
Licht die der ~ensch braucht ••• ( •• ) ••• 
Hy gieniker stellen fest dass der ~en~ch . 
be ste Beluftungs- und Be s onnungsmoglichkeit 
vora usgesetzt, vom biologischen Standpunkt .. 
aus nur eine geringe Menge an Wohnraum beno
t igt zumal wenn dieser betriebstechnisch 
rich~ig organisiert wird... Die biologi~ · 
schen Ursachen fur Gr~ssenbestimmung der Mi
nimalwohnung sind auch massgebend fur die 
Art ihrer Stidtebaulichen ~assierung. Ein 
i·'. aximum an Licht, Sonne und Luft fur alle 
Wohnungen", aldus Gro p ius. 
De mogelijkheid van een goede bezonrring was 
een krachtig argument voor het hoge woonge
bouw in een parkachtige o:;.geving (naar het 
voorbeeld van het plan Vo isin van le Corbu-

sier in 1925). 
Bouwen 1 20- 1 40, pag. 39. 

(81) Marcel Smets, 'De ontwikkeling van de tuin
wijkgedacht in Belgie', 1977; pag. 257. 

(82) ibid., pag. 259. 
(33) De betekenis van 'gemeenschapshuis' komt 

duidelijk n a ar voren in het door Le Corbu
sier gelanceerde begrip 'Unite d'Habitati
on', aldus harcel Smets, pag. 260. 

De eisen, aan d e "minirnalwohnung " gesteld, wer
den afgeleid van de biologiese b enoeften van de 
mens, van waa ruit vooral de benoefte aan licht, 
lucht en zon benadrukt werd (80). 
Ook werd gesteld dat ter kornpenatie van de mini
male woningoppervlakte gemeenscnapsvoorziening en 
noodzakelijk waren. Om deze een voldoende groot 
aa . ..i tal bewoners te Kunnen afscnrijven was een 
koncentratie van woningen nodig. Dit werd, voor
al op het volgende kogres, een va1l de argumenten 
voor hoogbouw (81). 
Het derde Congres in 1930 (Brussel) ging over de 
verkaveling van woonwijken. Voo r al door Gropius 
en le Corbusier werden de voordelen van hoog bouw, 
vanuit het oogpunt van licnt, lucnt en zon, sterk 
benadrukt. 
Behalve dat speelde ook de waardering voor net 
kollektieve hierin een rol. Le Corbusier bekri
tiseert op dit kongres de tuinwijk, die "leidt 
tot individualisme ( •.• ), tot een steriel isole
ment van de individu. Ze bren6t de vernietiging 
teweeg van de sociale ge ~ st en de kolleKtieve 
krachten, ze parlyseert de kollektieve wil"(82). 
De hoogbouw werd niet louter besc.nouwd als een 
stapeling van individuele woongelegenheden, maar 
kreeg de betekenis va n 'gemeenschapsnuis',waarin 
een s a mebnorende groep m nsen wo onde die gebruik 
maakte van dezelfde vo orzieningen. Zoals in de 
eengezinswoning ~~n buitendeur toegang verleende 
aan de familieleden, bestond OO K hier maar een 
buitendeur die toegang verleende aan de gemeen
schap die er samenwoonde (83). 

Hoe wel aan deze gedachtengang misschien een pro
gre s sieve strekking kan worden ~oegeKena biijft 
zij toch idealisties: er wordt geen kritiek op 
de individualisering ontwikkeld, die gebaseerd 
is op een analiese van de inhoud en oorzaken van 
die individualisering, om van daaruit te kunnen 
denxen over de vo or waarden waaronder en de mani~ 
waarop dit zou kunnen veranderen, en de rol die 
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(84) ~arcel Smets, pag. 260. 

( 85) De voornaamste oorsprong van hoogbouw vo or 
d e burgerij lag in het tek ort aan dienstper
sone e l wat het voor de gegoede klasse steeds 
moe i lij ker maakte haar suburbane villa's aan 
de rand vaE de stad te bewonen. Daarom wer
den in de grote steden (in ieder geval in 
Belgie) luxe ap partementen gebouwd die niet 
veel onderhoud ve rgden, maa r toch e e n zeke
re grandeur uitstraalden. In deze gebouwen 
waren ook ve e l voorzieni ngen ondergebracht. 

(86) ~arcel Smets, PP• 260-262. 

( 87) ibid., pag. 263. 
( 2,8) "Der Kongress konstati ert, dass diese Wohn

form zu einer Losung des Problems der 
Kleinstwohnung fiihren kann, ohne diese fur 
die a l l ein erstrebenswerte Form zu halten. 
Es ist deshalb notwend i g , dass der Hochbau 
auf seine M~g " ichkeiten h in gepriift und 
seine Leistungsfahigheit an ausgefiihrten 
Be i s p ielen untersucht wird, selbst wenn 
sich dage ~en Widerstande finanztechnischer, 
baugesetzlicher und gefiihlsmassige r Art er
heben sol l ten". 

architektuur in dat proces z ou Kunnen heb ben; 
de individualisering werd op zicnzelf verworpen, 
en daa rte g enover een oouwvorm g e s teld die zic n 
baseert op net k olleKtieve, denkend dat dit zou 
ontstaan wanneer men er een bouwvorm voor aan~ 
bood ••• 

Benalve om bovenstaande redenen werd de ho o0 bouw 
ook bepleit omdat zi j de nieuwe technologie zou 
representeren, de triomf zou betekenen voor de 
machine-estetiek (84 ) . 
Volgens Marcel Smets s t ond de no og bouw uite inde
lij..t{ model voor de nieuwe macht van net prole"ta
riaa t, wat - benalve met de reeds genoemde argu -
menten - ook samenhing met net feit dat zij aan
van,~elijk geindentificeerd werd met het wonen van 
de burgerij (85). 
De aanwending van deze oplossing in de volks• 
woningbouw had daard o or ook een symboliese bete
Kenis: d o or de efficiente en komfortabele inric.h
ting van de minimum-woning en de veelvuldi ge ge
meenschapsvoorzieningen werd het proletariaat, 
evenzeer als de betere burgerij, bevrijd van de 
kluisterende huiarbeid (altnans, dat dacnten naar 
arcnitekten). I n die zin kon hoogbouw warden ge
identificeerd met de perspektieven op een beter 
leven, die net proletariaat door zijn langdurige 
strijd voor 0;1tvoogding had verworven (86). 

Waarschijnlijk omdat in onderzoek was gebleken 
dat middelno ogbouw het meest ekonomiese was, 
heeft het Congres zicn niet ongenuanceerd over 
hoogbouw uit willen spreken (87) en gepleit voor 
verder onderzoeK naa r de voor- en nadelen van 
no ogbouw (88). 
Toch is de doorbraa k naar de noo g bouw met dit 
kongres g emaakt. 
Het kongres spraK verder haar voorKeur uit v oor 
strokenbouw i.p.v. ne t gebruikelijke gesloten 
bouwbloK., vanwege de slechte bezonning e :1 d oor
luch "t i n g van de hoekwoning en daarin. 
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Woningbouw Landlust, Amsterda~, 1932-1937 

Binnen de CIAM begonnen zicn nu duidelijk twee 
stromingen af te teKenen: aan de ene kant ston
den de voorstanders van een analietiese benade
ringswij ze, Qie door zor~vuldig onderzoek de wer
kelijkneid wilden leren Kennen en van daaruit OF' 
lossingen voor de problemen ontwi~kelen (hiertoe 
behoorden o.a. de Nederlandse deelnemers) aan de 
andere kant stonden de vision~iren voor wie de 
intuitie voldoende was om oplossingen te ontwik
kelen, en die dus geen behoefte hadden aan cij~ 
fers en vergelijKingen (hier stond le Corbusier 
aan het hoofd). 
De analietiese benadering,die tot dan toe de kon
gressen had overheerst, werd (voorlopig) veilig 
gesteld door de benoeming van van Eesteren tot 
president. 

Het vierde en laatste kongres in 1933 had als 
tema 11 de funktion -0 le stad". De konklusies van 
het xongres ~erden samengevat in het zgn. 'Char~ 

d'Athene'. iiierin werden de richtlijnen voor 
nieuwe stedebouw, afgestemd op de eisen van de 
tijd, gebaseerd op de scheiding van wonen, werk~ 
verkeer en rekreatie,waarbij de omvang en liggir:g 
van de gebieden voor deze funkties op elKaar af
gestemd zou __ moeten warden. De stedebouw mo~t 
niet meer willekeurig en chaoties verlopen maar 
gebaseerd zijn op een stedebouwkundig progamma, 
dat iedere stad op grond van uitvoerig onderzoek 
op zou moeten stellen. 

De invloed van de architekten van net Nieuwe 
Bouwen in de dertiger jaren 

In de jaren '20 hadden de aKtiviteiten van de 
arcnitekten van het nieuwe bouwen . vooral bestaan 
uit het ontwihkelen van standpunten d.m.v. dis
kussies op nationaa l en internationaal nivo. 
In de jaren '30 ging men zich me Pr daadwerkelijK 
bemoeien met de woning- en stedebouw in Nederlan:i. 
De studies van CIAM had uen nun uitwerking op de 
Nederlandse architekten van net nieuwe bouwen. 
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(S9 ) Zi j ~ il de on d e rzoeken of er b ij de woning 
en stede bouw, i.v.m. het be lang va n zon
licht v 0c: r d e gezondheid, me er dan tot dan 
toe ge br u i k elijk wa s en i~ de bouwvoor
sc !1 r iften we r d va st ge l c gd re kening gehouden 
moest wa rden met d e ze f ak t or, en zo ja, op 
welke w ~j ze da t moest ge beuren. 

( 90) He t f c it dat men d i t ni e t zo ~ der meer a a nnam 
mna r ~e t e nschappeli jk wil d e onderzoe k en te
k ent de Ne derlands e f unk ti onalisten in die 
tijd. 
Overi gens bleek de doelst e lling va n d i t o~

de ~ zoek, nl. op grand van mediese kriteria 
tot e en n or ~stell ing voor de toc treding van 
zonlicht te kom en, niet haa lbaar i.v.m. on
voldoende kennis op dit ge b ied. 

(91) " De ' gratte-ciel' •••• moet, zooal s de geniale 
Parijsche baanbreker Le Corbusier het uit
d ruk t, zijn: de radiator van licht en 
l ucht". 

(92) 

i (93) 
! 

J. Duiker, "Hoogbouw", Rotterdam 1930, aan
gehaald door Luning Prak, pag. 23. 

Zo zouden in e en hoog woongebouw b.v. kunnen 
warden a ange bracht: een centrale stofzuig
installatie, centrale mechaniese ventilatie, 
central e koelinstallatie (voor ijskasten) en 
wel~icht ook een wasserij, een kinderbewaar
plaats, een 'volksboekerij' en een open
luchtschool op het dak. 
ibid., pag. 23. 

1922-1924, betondorp in Amsterdam, door ver
schillende architekten, waaronder van Loghem 
(zie afb. 11); 
1925-1929, de Kiefhoek in Rotterdam, door 
J. Oud; ( zie afb. 1 2 ); 
1926-1929, Nirwanaflat in den Haag 
(zie afb. 15); 
1932-1937, woningbouw Landlust in Am s terdam, 
door ~erkelbach en Kar s ten (zie afb. 14); 
1933-1934, Bergpolerflat in Ro tterdam, 
(zie afb. 16). 

In 1 331 werci, op ir1itia tief va n 'de 8 1
, de Zonne

Kommisie opgericnt (69). In do or nen gedaa n on~· 
derzo e k ble e k da~ de b e ho e fte a a n zonlicht zowel 
fysie K a ls psycnies was ( 90). 
Het zonlicnt nam een centrale plaaLs in in de ge
dacnten• van de arc.l:lite Kten van het Nieuwe Bouwen; 
licnt, lucht en zon, al s rea ktie op de 19de ee . ...\w
se krotten werd een ware kultus (91). 
Oo~ werd de toepassing van c eLtrale vo or z i eningen, 
geinspireerd door le Corbusier en enkele Ameri
kaanse voorzieningen, voorges"teld, die "de huis_. 
vrouw ontheffen van een groot deel harer primi
tieve sleurarbeid, ten bate van haar levensgeluk, 
na~r gezin en haar kinderen" (92). 

De realisering van, door de a rchitekten van het 
nieuwe bou·wen ontworpen, plannen v oor volkswo
ningbouw, is vnl. als gevolg van de Krisis, zowel 
in de 20-er als in de 30-er jaren beperkt geble
ven tot enkele projekten (93). 
De eerste hoogbouwprojekten werden in ons land in 
de jaren '30 gerealiseerd (94)(zie afb.15 en 16). 

In 1933 werd door de burgermeester en wethouders 
van Amsterdam, n.a.v. een voorstel hiertoe door 
de BNA, een prijsvraag uitgeschreven voor net 
ontwerp v a n goedKope arbeiderswoningen. In de 
jury zaten o.a. leden van de 8 en Opbbuw, terwijl 
ook vele inzendingen do or leden van de 8 en Op~ · 
bouw werden gedaan. Onder de inzendingen was er 
ecnter niet een die aan de gestelde eisen , nl. 
goed en goedkoop te zijn, voldeed. Deze eisen 
waren niet haalba ~ r gebleken ( 95). Aan vier ont
werpen, alle van leden van de 8 en Opbouw (96), 
kende de jury ec n ter een premie van f400,- toe. 
Al deze gepremie e e r de ontwerpen waren 4- of 5-
hoge etagewo n ingen in strokenbouw verkaveld 
(zie afb. 1(). 
Hoewel deze prijsvraa f dus g een direkte tastbare 
resulta"ten in de vorm van uitgevoerde projekten 
opleverde, heeft zij, samen met de woningbouw
studies die tijdens de t weede :wereldoorlog ge-
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l bulfctbot, 130 hoog 
2 blocmcatafeltjc 
3 naaltafd«tc 
• ccttafd 
5 radiator 
6 ldeerb1-1'.90hoog 
7 bocbnpJ.molrla 
8 wcrlr.tafd 
9 dl•ubcd 
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16 lcpelrck ... ..,e-.. 
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22cboogq&ul 
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2'~ ....... 

Premie. Motto £4.75. Ir W. van Tijen, Rotterdam 

--· w-U-. ..... <t55·325 
lltalupU- •••• 330.325 
................... :zg.165 
111.upkamcr •••••• 219 .1711 
elaapkama •••••• 21!). 352 

badbme •••••• 1211- HD 
~ ... 95.a 
W.C. •.••••••• 100· Sl 
1'al1boadlr•tt • • . 85 -135.5 
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__.... .... m-m 

A. t alaapUmer.2 becldcn B. 2 aU:. 3 becld.cn C. 2 aLk. -t'-/1 1*I 

... 3 aU. 5 bedllen •• 3 aLk. 51/, ..,.. G. 3 aLk. 6'/1 1*1 

D. 3 aLk. f 1*ld.cn 

loomctric typo A 

Twee van de vier, bij de in 1933 te Amsterdam gehouden prijsvraag gepremieeerde ontwerpen 
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(94) 1930: flatgebouw Nirwana (Duiker en Wieben
ga, 6 hoog) (fig. 15). 
1933-1934, galerijflat Bergpolder (van Tijen, 
Brinkman, v-;d. Vlugt, 9 hoog); deze laatste 
bestond uit zeer kleine woningen (50m2), 

(95) 

maar er waren wel enige centrale voorzienin
gen in opgenomen: drie winkels, centrale 
verwarming (wat 20 jaar later nog een uit
zondering was in de volkswoningbouw) en een 
speelterrein (fig. 16). 

'Ik moet naar een andere woning omzien want 
mijn gezin wordt te groat', pag. 120. 

(96) Luning Prak, pag. 42. 

(97) De behoefte hi eraan werd onderstreept door 
passages als de volgende: "Groen+water+ 
zon=gezondheid is de tooverformule van onzen 
tijd geworden en het resultaat - een krach
tig, door de zon gebruind ras van jonge men
sen - heeft de juistheid van deze levensfor
mule bewezen 11

• 

maakt zijn, een fundamentele invloed op de 
woning- en stedebouw van de jaren '50 gehad. 

In de jaren '30 hadden de funktionalisten meer 
i nvloe _ op de stedebouw dan op de woningbouw. 
Op uitnodig : ng van het Nederlands Instituut voor 
Volkshuisvesting en Stedenbouw (dat geinteresee:rti. 
wa s geraaKt L;. de a ..K:tivi tei ten van de CIAM ) 
bracht de 8 en opbouw in 1932 een prae-advies uit 
over 'De organische wo mwijk i ri open bebouwing'. 
Hierin werd gepleit voor: een organiese wijkop
bouw, d.w.z. een logiese plaa ts in de wijk van 
woningen en van de g ebouwen i n net algemeen be-

. lang, een verband tussen het groen van de wijk
en het groensysteem van de stad, en een logiese 
plaatsing en verbinding van ontspanningsterreineIJ; 
een goede orientering van de woningen t.o.v. zon
en windrichting, vermi j ding van gesloten bouw
blokken; vermijdi n g van het pla~tsen van woningen 
langs verkeersstraten. Het princiepe van funk
tionele stedebouw was hier dus aangegeven door 
te wijzen op de relatie tussen woningen, scholen, 
sportvelden, buurtparken, e.d. 
Strokenbouw werd voor het eerst toegepast in het 
in 1932 (door Merkelbacn en Karsten) ontworpen, 
en pas in 1936-'37 gebouwde plan Landlust in 
Amsterdam (zie afb.14). Doorslaggevend nierbij 
voor de gemeente, om de verandering van het, oor
spronkelijk al in gesloten blo..K:ken vastgestelde, 
plan toe te staan was net feit dat hiermee geen 
verlaging van de woningdicntneid en daarmee van 
de erfpacntopbrengst gepaard ging. 
Het Algeme en Uitbreiaingsplan van Amsterdam van 
1 ~31- 1934 is vooral van belang omdat net net 
eerste plan is dat gebaseerd is op stedebouw
ku ,1dig onderzoek ( naar demografiese ontwikkeling
en, grootte van ver keerstromen, behoefte aan 
sportterreinen, enz). Een belangrij..K: onderdeel 
van het plan vormde he ~ Amsterdamse Bos dat het 
gebrek aan groen in de besta~nde stad zou moeten 

1 kompenseren (97). 
i in dit uitbreidingsplan werd ook het prea-advies 
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( 98) De b ehoefte aan woningen met l age huur werd 
ten voll e onderker-d, maar d i t mocht niet ten 
koste van de bewoonbaarheid worden gereali
se erd (douchen en baden z ouden verplicht 
moeten blijven voor alle woningen). 
"Wat voor ons het essentieele is in de hou
ding van het rijk, is de machtspositie in 
plaats van het maatschappelijk inzicht als 
leidende factor in het woningvraagstuk ••• 
He t juister constateeren van die machtspo
s i tie is te danken aan de crisis, en wel bij 
u its tek aan de verschijnselen van den aller
laatsten tijd v66r den val van den gulden, 
waarin zelfs de schijn van maatsc happelijk 
inzi cht niet meer werd opgehouden, maar zon
der eenige schroom de macht naa r voren kwam 
in het rege eringsvoorstel tot opheffing van 
de huurbijslagen, die tot nog toe aan de 
armsten der arme n worden gegeven ••• Wij zien 
hier dus onverbloemd het rijk als exploitant 
naar vore n komen, en zonder schroom de taak 
loochenen, die eene gezonde regeering moet 
bezitten ten o pzichte van de volksgezond
heid ••• Wanneer e en maa tschappelijke klasse 
door gebrek aan economische macht niet de 
middelen bez i t om door den da ad ha2r goede 
recn ten te verdedigen, dan meet d e regeering 
die klasse helpen , niet indirect, maa r di
rect ••• De re geering zal uiteinde li jk moeten 
inzien dat het nooit zal gelukken voor de 
armste bevolkingsgroepen woni ngen te bouwen, 
die 'selfsupporting ' zijnn . 
8 en Opbouw, 1935, pag. 258; aangehaald door 
L. Prak, pag. 42. 

van de 8_en Opbouw opgevo lgd, en op grote schaal 
noo1d-zu1d gericht stroKenbouw ontworpen (van 
E~~teren had hier als ontwerper een belangri j Ke 
b~Jdrage). Ook de adviezen t.a.v. de organiese 
w1uKopbouw en ne L onderscneid tusse n woon- en 
ver~eersstraten, _ werden gevolgd. In dit plan 
wer~ei:i ~enter ooK, als gevolg van de bezuinig ings
pol1t1ek van de regerin g Col iJ n, de gev~lafstanden 
teruggebracht tot 20m (terwijl de bouwverorden
ingen bij een bebouwingshoogte van 14 a 15 meter, 
22,5m gevelafstand voore es chreven), werd het bou~ 

· wen van douches niet toegestaan en werden de per
celen smaller en dieper (5,5 bij 13 m) dan wat 
wenselijK werd g eacht. De bezuinigingspolitiek 
van de regering Colijn wordt door de 8 en Opbouw 
scherp bekritiseerd (98 ). 

Kritiek en bijval in de praktijk 

De Nieuw-Zakelijken stuiten in de praktijk op veel 
weersta1:1d bij ~raditionele architekten, die juist 
veelal in de, 1ngevolge de woningwet opgericnte 
schoonheidscommisies zaten. Zij werden door de~ 
traditionele architekten uit g emaakt voor kul
tuurbolsjewieken (terwijl nun werk na 1932 in 
Rusland werd bestempe ld als typiese dekadente 
bourgeois-archite~tuur). Het plat Le dak moest 
het, vooral bij villabouw, ontgelden, omdat he-r 
niet zou passen in een landelijke omgeving. 

Behalve door rechts, werd het funktionalisme 
~ok doo~ ~inks be~ritiseerd, waarbij opvallend 
is dat oe1de haar verweten dat zij i n ternatio
n aal wilde zijn. Hannes Meyer (kommunist ) maa kte 
hen hierom in 1938 ui t voor esteten: "De roep 
om ~en 'Internationale archite Ktuur' in net tijd
perK van naLionale autar~ ieen, van volwassen 
warden van kolniale volKeren ••• dat is ee~ sno
bitiese droom van die bouwesteLen, die dromen van 
een u a iforme bouw-were l d uit glas, beton en staal 
(ten gun ste van de g las-, cement- en staalmaat~ 
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(99) Julius Posener, pag. 12. 

(100) 11 ••• merkwaardigerwijs is een soort apen
liefde voor het nieuwe bouwen ontstaan, die 
dreigt gevaarlijker te warden dan de felste 
tegenstand. Doordat de moeilijke economi
sche omstandigheden ve el van onze richtlij
nen als de e e nige ju: ste voor de toekomst 
hebben a angetoond, beginnen s ommige groepen 
en personen tot onze inzichten over te lo
pen, die bij rooskleuriger verhoud i ngen 
rustig in het andere kamp z ouden z i j n g c 
bleven. Deze personen en groepen z i jn in 
de meeste gevallen gevaarli j ker voor de 
kracht van on z e b e we ging d a n de onverzoen
li j kste vijanden". 
8 en Opbouw, 1935, pag . l; a a ngehaa ld door 
Luning Prak, p a g. 46. 

(101) Luning Prak, pag. 46. 

scnappi j en), los ge ma aK t van de maatschappeli j ke 
werkeli "' kh eid" (99). 

Z ~j vonden ecn ter bijval: so mm i g e architekten , 
a.a. de zgn. " t;roep'32" zochten toe nadering t o t 
de 8 e n Opb?uw, vnl. omdat de nieuwe v ormgeving 
nen a a nspraK. Van Lo gnem waarscnu· de teg en deze 
ontwi kxeling omdat hij de betrouwbaa r h eid va . 
deze arch iteKten niet erg hoog achtte (100). 

De i nvloed_va? de n~tionalistiese 'tijdsgeest' 
op de arcn ite Ktuur i n de dertiger jaren 

"De voorspoed z ou maar van korte a uur zijn. 
De jaren '20 werden gekenmerkt door hoop e n ver
wacnting op een nieuwe, betere samenleving na d e 
wereldbrand van 1914-'18. Uit de hoop en de i ~~ 
terna tionale sa;r, enwerking v.·aren ini tia tieven als 
de CIA M voortg ekomen. 
De jaren '30 werden geneel beheerst door de eko
nomiese krisis vaL 1 929 . Deze . had een massale 
werke loosneid in de gehele westerse wereld tot 
gevolg. De nieuwe samenleving was niet geko1r,en, 
~n de beweg ing naar links van de a anvang van de 
Jaren '20 werd nu gevolgd do or een bewe g i n g naar 
rechts. Velen zag en uit naar een'sterke man' die 
nen uit de put zou halen: Hitler in Duitslan d 
Salazar in Portugal en in Nederland Colijn. ' 
De val van de prijzen t.g.v. de krisis deed 
vele groepen betroffen vragen om verhoging van 
de douanetarieven ter bescnerming van nun ekono
misch besta,;: n. De krisis was duidelijk van over 
de grenzen geKomen, die 'nare buitenlanders' had
den hem veroorzaa kt. Ee n golf van nationalisme 
ging de wereld door, i n de VS, in Rusland, in 
DuitslaLd en ook i n Nederland. Het Russische 
kom~unisme werd minder internationaa l en meer 
nationaal gericnt. Ook de SDAP trachtte de be• 
h aalde positie te konsolideren. Men verdiepte 
zicn weer in de goede oude tijd, in de veilige, 
'eeuwige' waarden va ·1 wele 1:'r" ( 101) 

De bewe g ing naa r recnts werd door de kunst, waar-
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(102 ) De jar e n ' 30 z iJn oak de grate ti j d v a n de 
s t re e kroma n s (Anton Cool en, Herman de Man, 
stijn, Streuvels, Theun d e Vries, e.a.). 

(103 ) 

(104) 

Granpre Moli~re beschreef 'De kunstenaar en 
zijn werkplaats' in 1930 als volgt: "Er 
licgen geen kra nten of tijds chr i f ten, want 
hij is niet nieuwsgierig, hij leest weinig, 
wa nt d e Waarhe i d zelf onderwijst hem. Hij 
l e est oak niet de ni euwen, maar de groten: 
Shakespeare, Dante, Homerus, want voor hem 
z i jn a llen nieuw die de ong es chapen schoon
he id naderen •••• En omdat hij zichzelf niet 
zoekt is hij a ltijd dezelfde en omdat hij 
alti j d dezel f de is, is hij altijd nieuw ••• 
Slechts een gevoel is hem vreemd: de lauw
heid, en slechts een houd ing: de lafheid, 
en een kennis is hem vree md: te zijn op de 
hoogte van zijn tijd". 

"Vorige crises waren ki !:derspel bij die 
welk.e sedert 1929 h eel de wereld teistert" ..... 

(105) "Vorige oorlogen waren kinderspel vergele
ken bi j de wereldoorlog va n 1914, en wat 
zal daa rbij vergeleken de oorlog zijn waar
op t hans de hele wereld z i c h voorbereidt op 
e c n schaal en met technisc ne middelen die 
tien jaar geleden nog ondenkbaar waren 11 ••• 

(106 ) 8 en Opbouw, 1939, blz. 152-153; aangehaald 
door Luning Prak, pag. 46. 

(107 ) " ••• HJ t kan toch onz e roeping niet zijn uit 
de2en tijd niets dan goed functioneerende 
leelijkheid na te laten ••• 11 , Arthur Staa l, 
8 en Opbouw, 1937. 

onder de bouwKunst, weer s piegeld. Daarin kunn e .. 
twee stromingen worden onderscheiden: een 'na
turalisme' en een 'historicisme'. 
Le eerste zocnt zekerheid in een idealisering van 
het 'natuurlijke', in het bijzonder va : ~ net land
leven (102). I n Duitslan d degenereerde dit tot 
de tot de 'Blut und Boden' teorie, met Scnmitnen
ner als bouwkundige vertolker. In Nederland ont
stond de propaganda voor het 'sLreekeigene' in de 
arcnitektu.ur. 
De tweede stroming zocht zekerheid in de eeuwi g e 
onvergankelijke waarden, vooral van de Grieken, ·· 
e n vond va k inspiratie in net klassici s me van 
de vroe c e 19de eeuw. Voorbeelden hiervan waren 
de werke n van Speer en Troost in Duitsland, van 
Muzio en Piacentini in Itali~ en van de offici~~ 
russische arcnitektuur na 1932. 
In Nederland ontstond de Delftse Scnool ender 
leiding van Granpre Moliere. Deze bevatte zowel 
een rustieke al een nistoriserende komponent waap. 
bij (ook in navolging van Berlage), vooral naar 
de Romaanse arcnitek tuur werd gekeken (103). 

In de 8 en Opbouw worden de oorzaken voor de 
vlucht in het verleden, en de modevlucht in de 
Middeleeuwen, gezien in de vrees voor het heden 
(104) en nog meer een diepe angst voor de toe
komst (105): "Granpre Moliere en Zwiers ••• wil
len op artistiek gebied naar de 'goede oude tijd' 
terug. Hun architektuur .is een vlucht voor net : 
n eden, dat zij n iet begri J pen, en wanhoop aan de 
toekomst, die zij niet zien, en waarvan zij in 
elk geval geen heil verwacnten •.• Zoo moet men 
de mode i n Gotische stoelen en Middeleeuwscne 
raadhuizen zien: net is een angstpsychose"(l06). 

Echter ool{ bin:;en d e Nieuwe Zakelijkneid ontston
den twi j fels aa~ de funktionalistiese principes, 
bij sornmi gen resul te:Ee nd in ee :, roep naar arcni
tektoniese schoonheid (107). In '38 traden een 
aantal leden (al le oorspronkeli j k be n orend tot 
de groep '32) uit de B en Opbouw n.a.v. rnening s-
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'~ -·; · · - ~"'1_.: 

S. van Woerden en A . Staal. plan voor een raadhuis in Huizen. 1938 

1 (108) In dit kader werd de beginselverklaring van 
La Sarraz aangehaald, waarin o.a. werd ge
steld dat zij ervan afzien vormprinciepes 
uit vroegere periodes en vergane maa tsc hap
peli jke stelsels over te ne~en en waarin 
een nieuwe opvatting over de bouwopgave 
werd vereist overeenkomstig de heersende 
maatschappeli j ke problemen. 
Zie ook Luning Prak, pag. 47. 

(109) Van Ravesteyn, Duiker (m.n. zijn neo-barok
ke hotel Gooiland), zelfs Oud (met zijn 
kantoor voor de BIM in Den iiaag). 

(110) H. Reedijk: 'De invloed van vorm en theo
rie op het Nieuwe Bouwen '20- 1 40 1 , pag. 66. 

verschiilen rond ~1et door van \'ioerden en Staal 
ontworpen raadshuis in nuizen (zie fig 18). Met 
dit ontwerp, waarmee S~aal en van Woerden volle-· 
dig in ne~ klassicisties vaarwater zat e n, kon de 
8 zich geenzins vereEigen (108). 
Tegen net einde van de jaren '30 konden ook 
andere nieuw-zakelijken zicn niet hele i aal van de 
nationalistiese stroming vrij maken (109). 

Om de eigen principes Kracht bij te zetten 
werden door Stam en van Loghem de positieve 
aspekten van de Stijl, die zij tien jaar voordien 
zo scnerp nadden beKritiseerd, weer naar voren 
geroepen, waarmee zij echter de konservatieve 
(door Luning Prak als 'rechts' betitelde) ont
wikKelingen in de archite~tuur niet tegen houden. 
"Deze ontwikkelingen in he~ einde van de jaren 
dertig betekenden een tragisch einde van een pe
riode waarin de Nederlandse architektuur van meer 
dan nationaal belang geweest is, niet alleen door 
wat er gebouwd werd, maar vooral ooK door de r~x
wijdte va~1 de in die tijd ontwikkelde theorie• 
vorming" ( 110). 
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(111) De meeste publikaties over architektuur
stromingen beperken zich de beschrijving 
en gaun niet of nauwelijks in op de invloed 
die de architektuurstromingen op langere 
termijn hebben. Bijvoorbeeld 'Architektur
konzeption der utopischen Sozialisten' 
(Franziska Bollery), 'Deutsche Gartenstadt
bewegung' (Kristina Hart~an); 'Die sozialen 
Ursprunge des modernen Stadtebaus' (Leonar
do Benevolo) vormt hierop b.v. een uitzon
dering. 

UITLEIDING 

In de voorgaande paragrafen hebben we aangegeven op 
welke wijze 'architektuur-koncepten' als 'oplossingen 
voor het woningvraagstuk' tot ontwikkeling kwamen; te
vens zijn wij voor wat betreft de tuinstadbeweging en 
de stroming van de funktionalisten ingegaan op de ma
nier waarop deze stromingen hun ideeen konkretiseer
den. 
Zoals in de inleiding reeds is uiteengezet is het 
zowel bij de vroeg-socialistiese utopisten als bij de 
tuinstadbeweging en bij de funktionalisten niet vol
doende alleen stil te blijven staan bij de door deze 
stromingen ontwikkelde uitgangspunten en de maatschap
pelijke omstandigheden waaronder en vanwaaruit de 
ideeen en konkretiseringen ontstonden. Waar het voor
al om gaat - en hierin ligt de reden waarom wij deze 
architektuurstromingen bestuderen - is na te gaan wat 
de invloed is geweest op de volkshuisvesting en volks
woningbouw. 
Omdat hierover voor zover ons bekend, geen onderzoeken 
bestaan (111), zijn wij slechts summier in staat deze 
vraagstelling te beantwoorden. Desondanks willen wij 
deze vraagstelling niet volledig buiten beschouwing 
laten. De rol en de invloed van de architektuur op de 
ontwikkeling van de gebruikswaarde van volkswoningbouw 
willen we in deze uitleiding formuleren aan de hand 
van enkele hipothesen op basis van de besproken archi
tektuurstromingen. Deze hipothesen willen we struktu
reren met behulp van de volgende thema's, die volgens 
ons relevant zijn voor de beantwoording van bovenge
noemde vraagstelling. Deze thema's zijn: 
- de relatie van de architektuurstromingen en hun este

tiek tot de reproduktie van de arbeidsverhoudingen 
- de opvattingen in de architektuurstromingen over de 

reproduktie van de arbeidskracht 
- de relatie tussen de architektuurstromingen en de 

ontwikkeling van de produktiekrachten en produktie
wijze 
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- de 'architektuur' ·en de woon- en leefwijze van de 
'gehuisvesten 

- de navolgingen van de architektuurstromingen en het 
gebruik dat ervan gemaakt werd 

- de architektuur van de volkswoningbouw in Nijmegen. 

Architektuur, estetiek en de reproduktie van de ar
beidsverhoudingen 

Zowel bij de utopisten als bij de tuinstadbeweging en 
de funktionalisten zagen we hoe hun ideeen en koncep
ten ontstonden vanuit een maatschappelijk engagement, 
daarmee reagerend op maatschappelijke wantoestanden. 
De tuinstadbeweging zou gekarakteriseerd kunnen wor
den als zijnde een 'sociaal-engagement', een maat
schappelijke bewogenheid met de heersende wantoestan
den. Dit sociaal-engagement laat met haar konserva
tieve hervorming$voorstellen de bestaande maatschappe
lijke verhoudingen onaangetast. 
De funktionalisten vertonen naast een sociaal-engage
ment een zekere vorm van 'politiek-engagement'. Zij 
vatten de architektuur op als een maatschappelijke 
kategorie en sommigen onder hen trachtten de maat
schappelijke funktie van de architektuur ook zoveel 
mogelijk politiek te maken. In hun 'sociaal-politiek' 
geengageerd zijn streven de funktionalisten naar pro
gressieve maatschappelijke ontwikkelingen binnen de 
bestaande maatschappijorde; in zekere zin staan zij 
progressief tegenover de industriele ontwikkelingen 
(met name de industriele produktiewijze), maar in po
litiek opzicht zijn zij tamelijk verdeeld. 
Van de utopisten kan gezegd worden dat zij zowel soci
aal als politiek geengageerd zijn maar dit engagement 
zelf overstijgen: hun ideeen en uitgangspunten alsme
de hun voorstellen zijn - voor zover dat toen mogelijk 
was bij de dan ontstane bewustwording van maatschappe
lijke tegenstellingen en de latente aanwezigheid en 
groei van de arbeidersbeweging - zelf politiek. 
Deze verschillende vormen van engagement en bewust-
z ijn leidden tot verschillende vormen van architektuur 
zowel kwa estetiek als kwa funktie. 
Zo kan men zeggen dat het uitgangspunt van de tuinstad-
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(11 ~ ) Met name Owen en Fourier in hun federatieve 
utopieen; zo staan zij b.v. kol lektieve 
vormen van opvoeding e.d. voor. 

(114 ) Binnen de stromingen zijn e venwel een aan
tal beweging en die hierin wel verand e ringen 
in willen aanbrengen. 

beweging van een klasseloze maatschappij leidde tot 
een 'verhullende architektuur', een architektuur die 
zoveel mogelijk de klassentegenstellingen probeerde 
te verdoezelen tot een ideeel samenlevingsmodel die 
een klassenvrede moest suggereren. De tuinstad-este
tiek verwijst daarom naar - 'harmonie' en natuur. 
Het 'sociaal-politieke' engagement van de funktiona- . 
listen verklaarde haar architektuur wel tot maatschap
pelijke kategorie maar bleef uitgaan van de abstraktie 
'de mens' en 'de menselijke behoeften'. De gelijk-
schakeling van de 'behoeften' en de gelijkheidsideolo
gie - die in strijd is met de feitelijke ongelijkheid -
verhult de klassentegenstellingen. De door de funktio
nalisten gehanteerde en ontwikkelde 'abstrakte'-este
tiek kan worden opgevat als een 'verhullende architek
tuur'. 
De estetiek van de tuinstadbeweging en de funktiona
listen kan niet alleen verklaard worden vanuit de 
standpunten die de architektuurstromingen innamen ten 
aanzien van de produktieverhoudingen maar hangt tevens 
samen met de opvattingen van deze stromingen over de 
reproduktie van de arbeidskracht, de ontwikkeling in 
de produktiewijze, e.d •• 

Architektuur en de reproduktie van de arbeidskracht 

Voor wat betreft de reproduktie van de arbeidskracht 
zien we hoe de verschillende architektuurstromingen 
hierover denken en dit in hun koncepten tot uitdruk
king brengen. 
De utopisten staan een omwenteling in de arbeidsver
houdingen voor en daarmee inherent een drastiese ver
andering van de reproduKtievernoudingen (113). 
De aanhangers van de tuinstadbeweging en de funktiona
listen willen de reproduktie van de arbeidskracht ver
beteren zonder al te zeer de voorwaarden waaronder de
ze plaatsvindt aa n te willen tasten (114); zij stre
ven naar een verhoging van het woonnivo (als onder
deel van het algehele reproduktienivo). Daarbij slui
ten zij aan op de vraag naar deze verhoging vanuit 
verschillende kringen (zowel de eisen die vanuit de 
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veranderende produktiewijze gesteld worden aan de re
produktie van de arbeidskracnt, als de wens van de 
'verlichte' burgerij de wantoestanden en de maat
schappelijke excessen uit de weg te ruimen, als de 
eisen vanuit de arbeidersbeweging voortkomend uit de 
grote onvrede in de krottenwijken). 
Met betrekking tot de reproduktie van de arbeidskracht 
beklemtoont de tuinstadbeweging in sterke mate het ge
z insleven en de huiselijke sfeer. De woning wordt be
schouwd als de aangewezen plaats voor de reproduktie 
waar de huiselijke rust en het 'natuurlijk' miljeu 
zorg moeten dragen voor een optimale fysieke en psy
giese reproduktie van de arbeidskracht. 
De funktionalisten proberen vast te stellen wat het 
minimaal noodzakelijke voor een gezonde reproduktie 
van de arbeidskracht voor eisen stelt aan de woonom
standigheden. Van daaruit komen ze tot een programma 
van eisen waaraan een zgn. 'woning voor het bestaans
minimum' moet voldoen. 
Beide stromingen gaan uit van het kerngezin als re
produktie-eenheid, aangevuld met gemeenschappelijke 
voorzieningen. Deze voorzieningen vormen echter 
geen essentieel onderdeel van de reproduktie maar 
zijn er slechts een verlengstuk van (in tegenstelling 
tot de utopisten). 

Architektuur en ontwikkelingen in produktiekrachten 
en produktiewijze 

In de verschillende architektuurstromingen ontdekken 
we tevens verschillende houdingen in de 'architektuur' 
ten opzichte van de ontwikkeling van de produktie
krachten en produktiewijze. 
Is deze houding bij de funktionalisten progressief te 
noemen, de houding van de aanhangers van de tuinstad
gedachte kan daarentegen eerder regressief genoemd 
worden. 
In de voorgaande bespreking van verschillende archi
tektuurs tromingen hebben we al aangegeven dat er ons 
inziens sprake is van een beinvloeding door de ont
wikkelingen in de produktiekrachten en produktiewijze 
op de architektuur; in hoeverre er sprake zou kunnen 
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(115) Met deze vraa gstelling hebben we ens niet 
bezig gehouden; naar ans bekend, bestaan 
hi e rover oak ge e n onderzoeken. 

(116) Hierbij denken we b.v. a an het verschil in 
toepassing van materialen en bouwtechn i eken 
door de a anhangers van de tuinstadgeda c h te 
en de funkt i onalisten. 

(117) De funktionalisten relatere n het reproduk
t ienivo a a n de industri~le ontwikkelingen: 
de massafabrikage van goederen zou volgens 
hen u i teindeli j k l e ide n t o t een we l vaart 
voor iedereen. Hierin s pe len ele :,,enten van 
de welva artsideolog ie een rol di e e rvan . 
uitgaat dat een verg roting va n d e omvang 
var. cl e reproduktiemidde l en een verbetering 
\ '3.D de rep roduk tie en d e posi tie va n d e ar
be i dskracht inhoudt. 

zijn van enige invloed van architektuurideeen op de 
ontwikkelingen in de produktiekrachten en produktie
wijze, met name in de bouwproduktie· (115), is een 
uit e rmate Komplexe vraagstelling die in de analiese 
van de architektuurideeen met betrekking tot de ont
wikkelingen in de produktiekrachten en produktiewij
ze betrokken zou moeten worden (116). 

De 'architektuur' en de woon- en le e fwijze van de 
'gehuisvesten' 

We hebben reeds aangegeven dat de door ons besproken 
architektuurstromingen reageerden op de heersende 
wantoestanden van de industriele stad. Tevens valt 
in de reaktie te onderkennen een reageren op de ma
nier van leven zoals die door de bewoners van de 
zgn. 'krotten- en sloppenwijken' in nun woonsituatie 
en vanuit hun maatschappelijke positie ontwikkeld 
werd. 
Het komt ons voor dat de algemene volkshuisvestings
ideologie de woon- en leefpatronen in deze wijken 
verwierpen ofwel daar aan voorbij gingen. Teveel 
werd de arbeidersklasse beschouwd als een lijdende 
klasse en als slachtoffer van de industriele samenle
ving die 'verheven' en aangepast moest worden aan de 
de (klein-)burgerlijke woon- en leefkultuur. De her
vormingsideologie richtte daarom al haar aandacht op 
de 'opvoedende waarde' die gerealiseerd zou moeten 
worden met behulp van 'architektuur'. 
Deze aspekten vinden we met name terug in het gebruik 
dat van de tuinstadgedacnte gemaakt werd bij de volks
woningbouw. 
De funktionalisten gaan door hun 'objektieve' benade
ring voorbij aan de woonkultuur; bij hen zijn reeds ' 
elementen te bespeuren die gaan in de richting van 
een individualistiese en konsumptieve woonkultuur 
( 11 7). 

Het gebruik en de navolging van de architektuurstro
mingen 

In het bovenstaande hebben we enige aandacht geschon
ken aan het f unktioneren van de verschillende archi-
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(!18) De idee van de gesloten ge~eenschappen 
wordt niet gerealiseerd en in de wijken 
ontbreken vaak de voorgestelde gemeenschap
pel i jke voorzieningen. 

(119) B.v. de uitbreidingsplannen in de dertiger 
jaren in Amsterdam. 

tektuurstromingen. Bij de centrale vraagstelling 
naar de invloed die de architektuur kan hebben op de 
ontwikkelingen in de volkshuisvesting en volkswoning
bouw rijst de vraag in hoeverre de architektuurideeen 
werden nagevolgd en gebruikt, en tevens in hoeverre 
ze bijgedragen hebben tot verbeteringen in de volks
huisvesting (en wiens belangen deze navolgingen heb
ben gediend). 
Zoals al eerder aangegeven is er een verband aanwezig 
tussen de institutionalisering van de huisvesting van 
het volk en de ideeen vanuit de 'architektuur' over 
de wijze waarop aan deze huisvesting vorm te geven. 
We hebben sterk de indruk dat het algemeen gangbare 
beeld rond de eeuwwisseling over wat wonen in het ka
der van de volkshuisvesting betekende, beinvloed werd 
door de tuinstadgedachte. Desondanks zien we hoe in 
de toepassingen van de tuinstadideeen de oorspronke
lijke ideeen vervagen (118), alleen elementen daaruit 
overblijven en worden toegepast in de woonwijken van 
de twintiger en dertiger jaren. De toepassing van de 
tuinstadgedachte beweegt zich met name op het este
tiese vlak om de woning het (klein-)burgerlijk karak
ter en de huiselijke sfeer te geven waarin de bewoner 
zich 'heer en meester' kan voelen over zijn privee
leefwereld. 
We hebben de indruk dat de eisen waaraan volgens de 
funktionalisten de 'woning voor het bestaansminimum' 
moest voldoen, bij de overheidsnormering van de wo
ningwetwoningen tot maximum normen geworden zijn. 
We zien tevens hoe de 'architeKtuur' (o.a. de ideeen 
van de tuinstad) gebruikt wordt in de volkshuisves
tingspolitiek om verschillen in klassenlagen te bena
drukken,doordat deze (bevoorrechtings)politiek zich 
richt op de best betaalde arbeiders. 
Voor wat de funktionalisten betreft lijkt het gerecht
vaardigd aan te nemen dat hun invloed - zowel direkt 
als op langere termijn - zich met name uitstrekt op 
het vlak van de stedebouw (stedebouwkundige planvor
ming en beleid) (119). Op het nivo van de stede
bouwkundige wijkopzet is evenwel ook de invloed van 
de tuinstadbeweging te onderkennen. 
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(120) In eenuitgebreideranaliese van de 'Volks
woningbouwarchitektuur' in Nijmegen zal ons 
inziens de positie van de vele steenfabrie
ken in de omgeving van de stad betrokken 
moeten worden. 

Zeker is er ook een invloed van de funktionalisten is 
uitgegaan op de volkswoningbouw door hun ideeen en 
voorstellen voor goedkope en funktioneel ontworpen 
(volks)woningen. De verwetenschappelijking van wo
ning- en stedebouw in techniese en funktionele zin 
- de sistematiese en planmatige benaderingswijze 
volgens zgn. 'objektieve' kriteria - door de funktio
nalisten he e ft waarschijnlijk bijgedragen tot ver
technokra tisering van de volkswoningbouw en volks
nuisvesting. 

De architektuur van de volkswoningbouw in Nijmegen 

Tot slot willen wij nog in het kort ingaan op de ar
chi tektoniese vormgeving van de volkswoningbouw in 
Nijmegen. Van duidelijke toepassingen van de archi
tektuur van de tuinstadgedachte en ook van die van de 
funktionalisten i s in Nijmegen geen sprake. 
We kunnen op dit moment slechts enkele kanttekeningen 
plaatsen en voorzichtig aangeven waarin verklaringen 
voor deze afwezigheid wellicht gezocht kunnen worden. 
De belangrijkste verklaring ligt volgens ons in het 
sociaal, ekonomies en politiek klimaat van de stad, 
zoals we dat in de hoofdstukken II, III en IV aange
ven. Ekonomies gezien vertoont Nijmegen het karakter 
van een (regionaal) verzorgingscentrum; groot-indu~ 
strie heeft Nijmegen nooit gekend, de stad bleef 
voortdurend naijlen op de landelijke industriele ont
wikKelingen. Het sociaal-politieke klimaat werd 
(wordt nog steeds?) sterk bepaald door de grote aan
wezigheid van rijke bourgeoisie en een krachtige in
vloed vanuit het katholicisme, naast een zich vrij 
zwak ontwikkelende arbeidersbeweging. Dit konserva
tief sociaal klimaat wenste een burgerlijke, rustieke 
en sociaal rustige stad en een 'voornaam' image: het 
ideaal 'Nijmegen - woonstad' stond primair in de 'es
tetiese politiek'. Tevens is er sprake van een in
vloe~ op de 'architektuur' in Nijmegen door de nabij
gelegen steenfabrieKen (120). 

Een vergelijkend onderzoek tussen verscnillende grate 
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(121) O.a. in het uitvoeren van 'experimenten' 
op het gebied van woning- en stedebouw. 

en middelgrote s~eden zal naar alle waarschijnlijk
heid uitwijzen dat de grate geindustrialiseerde ste
den 'progressiever' genoemd kunnen warden op het ge
bied van volkshuisvesting, volkswoningbouw en archi
tektuur. Wanneer we Nijmegen vergelijken met grotere 
steden, bijvoorbeeld Amsterdam (of andere grote Euro
pese steden), dan is de invloed van de architektuur 
op de volkswoningbouw opmerkelijk. In allerlei ont
wikkelingen lopen de grote steden voorop (121); het 
lijkt er sterk op dat ekonomiese regionale ongelijk
heid kulturele regionale ongelijkheid tot gevolg 
heeft. Voor Nijmegen wijst alles erop dat vernieu
wingen op het gebied van volkshuisvesting pas doorge
voerd worden wanneer ze van de scnerpe kantjes zijn 
ontdaan. 
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