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( 1) H.R.Holst, deel II, pag. 117. 

( 2) Tijdens de oorlog 'verdwenen' in Nederland 
ca. een derde deel van de banken. 
De banken profiteren van de neutrale posi
tie van Nederland: doorvoer van grondstof
fen, levensmiddelen en oorlogsmateriaal, 
Amerikaanse en koloniale produkten leveren 
enorme winsten op; toevoer van vreemd 
(met name Duits) geld; daarnaast moeten 
grote gemeenten en de staat talrijke le
ningen afsluiten. 
De internationalinisatie voltrekt zich op 
verschillende wijzen: 
- het Nederlandse bankbedrijf wordt door 

buitenlands kapitaal vergroot, buiten
landse financiers worden in het beheer 
van Nederlandse banken opgenomen; 

- buitenlandse bankinstellingen worden 
naar Nederland overgebracht, hierin 
krijgen Nederlandse financiers leidende 
funkties; 

- oprichting van banken met internationaal 
karakter. 

(ibid., PP• 121, 123). 

( 3) ibid •• 

' .ti.. :JE :?E~IODE 2c:ro DE EEHSTE .'lE2ELDOORLOG 

SOCIAAL-EICOI~OL:r~;sz Ol'JT~;~:r::>:.r~:2LII,~GE:~ rr::\ TIJDE 1ll~ .. :T 
DE ZE2STE ~=~ELDOCRLOG 

"De wereldoorlog sloot voor het internationale kapi
talisme een tijdperk af van schitterende konjunktuur 
op den grondslag der imperialistische expansie. Liet 
den 1sten Augustus 1914 kwam een einde niet alleen 
aan die konjlL.""L~tuur, maar ook aan de nor~ale me
thoden van ~et kapitalisme. In plaats van Geregel
de voortbrenging en vorming van ~eerwaarde traden 
spekulatie en v:oeker. De produktie van arbeids-
en v erbruiksmiddelen werd voor een belangrijk deel 
omgezet in produktie van oorlogsmateriaal; terwijl 
een groot dee l van de voortgebrachte konsumptie
middelen i~prodlL~tief, -dat is voor de legers 
werd verbruikt" ( 1). 
Van de neutrale positie maakte de Nederlandse bour
geoisie gebruik me t het maken van grate oorlogs
winsten ( 2). In de s erste oorlogsjaren begon zij 
met de uitverkoop van enorme hoeveelheden zuivelpro
dukten, eieren, groenten, vee; zodB.t "het rijke 
Holland me t zijn vette weidegronden, zijn bloeiende 
veeteelt, zijn intensief-producerend tuinbouw
~edrijf wa s e en hongerland geworden voor allen, be
halve voor heh, die de woekerprijzen konden betalen, 
door de opkoopers en kettinghandelaars geeischt" ( 3) 
Ve.n de oorlocsv.'i:'.st en kwam een groot deel van he t 
geldkapitaal ten goede; het krediet- en bankwezen 
bereikte in de oorlogsjaren een hoge organisatie
craad . ITierme e ging een snelle centralisB.tie en kon
centratie ~epaard; tevens groeide voor de banken de 
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L ) ibid ., pag 125 . 

5) ' G" s chi c dcn i s van hc t c;e1·:one volk', pag . 
i06 . 

6 ) Tabel vr n groo thandels pr tz en, kosten van 
l evensc~derhoud en daglon en 

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

groothandels- 100 109 146 224 276 376 304 prjjzen 

kosten van 100 103 113 115 137 175 194 levenaonderhoud 

daglonen 100 100 103 111 121 139 200 

( Overge .::. ·:..•.::cc·::-, u 1 t ty l''" 0Y.1·1pt co ciclo;;c- n). 

7) Tabel woningbouw ~n bankwezen 

voltooide totaal spaar- nieuw afgeslo-
woning en tegoeden in ten onr.goed-

miljoenen hypotheken in 
miljoenen 

.. 
1913 23.000 366 277 
1914 17.000 360 257 
1915 ·11.800 392 193 
1916 10.000 456 335 
1917 6.000 524 428 
1918 10.000 615 557 
1919 15.400 701 738 
1920 25.000 728 981 

(Overgenomen uit ' Geschiedenis van het ge
wone volk' , pag . 186 ). 

~ ) Tuss en 1915 en 1918 verleende de ~emeente 
aan handel en industrie 45 vergunnin~en 
vo or ni euwe bouwwerken; het aantal vergun
ningen voor u itbreiding bedroeg ca . 63 . 
(Typeskri p t s ociologen, pag 29). 

.inter::.ationale s 2,rn.e 1~werking . "Kortom, het neder
lands che bankkapitaa l had volop deel aan de ontwik
keling, -zoo kenmerkend voor het imperialisme, - die 
de bankkapitalen van a lle l anden tot ~~n reusachtig 
internationaal organisme doet samengroeien" ( 4). 
Ook werd het ontwikkelingstempo in veel industrieen 
onder invloed van de oorlog versneld c~odernisering, 
rationalisering, standaordisering en specialisatie 
werden doorgevoerd). Tegelijkertijd nam de werk
loosheid toe: "In vele bedrijfstak.ken heerste werk
loosheid; het werkloosheidscijfer steeg van 7,4% in 
1914 tot 27% in 1918" ( 5). 
De arbeidersklasse leed het meest ender de verscherp
te uitbuiting tijdens de oorlogsjaren: het tekort 
aan levensmiddelen en brandstoffen, de aanhoudende 
stijging der groothandelsprijzen en kosten van le
vensonderhoud, het sterk achterblijven van de lonen 
en de toenemende lasten van de oorlog (bijvoorbeeld 
mobilisatiebelastingen),versterkten in toenemende 
mate de nood van de arbeidersklasse ( 6). Tevens 
stagneerde de woningproduktie ( 7). 

Nijmegen 

Tehdenzen van koncentratie en monopolievorming in 
industrie, handel en bankvorming, als gevolg van de 
oorlogssituatie, zijn ook in Nijmegen te bespeuren. 
Naast een aantal failliseme~ten breidden enkele in- · 
dustrien zich fors uit en vonden een groot aantal 
nieuwe industrievestigingen plaats ( 8); enkele be
drijven maakten een ongekende groei door - de ver
bandwattenfabriek profiteerde wel op de meest cyniese 
wijze! -, voor andere bedrijven betekenden de oor
logsjaren een solide basis voor e en latere bloei 
(onder andere de gloeilampenindustrie). Van de slui
ting van de Dui tse grens maakte de schoenindustrie 
gebruik: de voordien in het Kleefse land werkzame 
l eerarbeiders werden in nieuwe fabrielfen in Nij
megen tewerk gesteld. De industriele uitbreidingen 
trokken opn i euw arbeidskr9chten aan van het platte-
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( 9) In 1916 en 1918 bedroeg het vestigings
overschot resp. 1063 en 1021. 
Zie verder tabel 

(10) Maas, pag. 221. 

land naar de stad ( 9). 
Gedurende de oorlog ging de arbeidende bevolking 
steeds ~eer gebukt onder werklo osheid, verarming, 
voedselnood, brandstoffentekorten en prijsstijging
en. Pas in de laatste oorlogsjaren vond streng ge
reglementeerde distributie en rantsoenering van 
voedsel en kleding plaats. De nood liep voor de 
laagstbetaalden het hoogst op, daar zij niet, zoals 
de welgestelden, voeding en brandstof van de zwarte 
markt konden betrekken. Volgens Maas (10) leidde 
dit niet tot opstootjes of andere uitingen van (ge
weldadig) verzet. 

191. 



Grafiek 1. Gemid delde woningbezetting in Hrjmegen 
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(11) Jacques Nycolaas, pag. 36. 
(12) Veroorzaakt door de nag steeds voortduren

de trek van het platteland, de natuurlljke 
aanwas en doordat veel in het buitenland 
wonende Nederlandse gezinnen i.v.m. de 
daar heersende oorlogsomstandigheden naar 
Nederland terugkeerden. 

(13) 

('Zeventig jaar woningwet: huizen, plannen, 
voorschriften'; Prof. ir. Luning Prak; 
Plan 11, 1972, pag. 33). 

Landelljk gezien sttjgt de gemiddelde woning
bezetting in de periode 1914 - 1918 van 
4,8 tot 5,0 (zie Jacques Nycolaas, pag. 169), 
in Nrjmegen van 5,5 tot 5,7 (5,8 in 1917) 
(Gemeenteverslag 1932, brjl. M). 

'.:OEITA:.:=: v .2.J'T DE ·;mrHI'JGNOOD ·:rIJD:sr;s DE EERSTE -.VERELD
OCRLOG 

Voor de woningbouw had deoorlog en de da5rop volgende 
krisis aanzienL .. jke gevolgen: de invoer van bouw
materialen werd steeds moeilijker, de rentevoet op 
de kapitaalmarkt steeg, evenals - zeals we al zagen -
de kosten van levensonderhoud en daarmee de loonkos
ten. Deze faktoren gaven de woningproduktie een ge
voelige klap (11). 
Terwijl er sprake was van een stagnatie in de bouw 
bleef de tevolking in de steden toenemen (12). 
Eierdoor nam de woningnood enorrr. toe. 

Nijmegen 

De ~ijmeegse ontwi~~eling week niet af van die in 
andere steden. De toene~ende woningnood is ender 
andere af te lezen uit de stijging van de geiliiddelde 
woningbezetting (13). 
Als statisties gegeven lijkt dit weinig opz ienbarend· 
de werkelijk~eid achter dit gegeven bestaet uit een ' 
toe ~:emend a antal meervoudige bewoninge.h Conder andere 
het langer inwonen van gehuv1de kinderen bij ouders, 
e.d.); dit komt het meest vocr in de goedkoopste, 
.:nee st al slechtste en kleinste, v10ningen. 
In verband met de enorme 'iioningnood ':rnrd de onbe...:.. 
7:oonbe~;t rver:l~laring en krotc:r:-ruimir1;:; slechts in de 
meest urgente sevallen ter hand geno~en en verder zo
veel mogelijk uitcesteld tot de terugkeer van 'meer 
nor~ale tijden'. Jel sc~reven Ben J ~artikuliere 
eigenaren aan, hlli"Yl 01..1.d.e :;onir..gen te verbeteren; hi er
e.an '..':erd echter slechts in geringe mate gehoor gege
van . Ook werden oude le egstaande panden voor bewo-
ning in c ebruik genomen. Zo richttG ~en in 1917 
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(14) Zie foto's 14, 15 en 16 (pag 115-a). 

(15) Verslag van de Gezondheids Commissie, 1917. 

(16) Zie ook Hoofdstuk IV, 'Veranderingen in het 
overheidsbeleid vanaf 1914 1

• 

(17) Verslag van de Gezondheids Commissie, 1916. 

(18) Om de door het uitbl:ijven van materialen 
veroorzaakte vertragingen in de bouw te 
voorkomen, worden vanaf 1918 de materialen 
van te voren ingeslagen. 

(19) Zo worden in 1917 nog plannen gemaakt voor 
het tweed~ gedeelte van het latere 'Wil
lemskwartier', het zgn. plan Willemsweg II, 
bestaande uit 200 arbeiderswoningen. In 
1919 z:ijn beide komplexen gereed voor bewo
ning. 

(20) Verslag van de Gezondheids Commissie, 1919. 
Volgens het gemeenteverslag worden de hoge 
huren echter slechts veroorzaakt door de 
hoge pr:ijzen van bouwmaterialen en lonen 
(Gemeenteverslag 1919). 

(21) Verslag van de woningbouwvereniging, 1918. 

he t 7oor::::e.lig0 ;rote:l 'l. l :\ce ~~~oyale' 3.8.n de Ri i::.e r
straat in voor ui t Dui tsland t ~~ rugkerende c;ezin . .::.1en 
(14), terwijl in da t zelfde jear ook in een voor
salige garnizoensbakkerij aan je I~ssenbers woning
en werden inGericht voor uit afgekeurde woningen 
komende gezinnen. (15). 

De gemeente begon zich bezig te houden met grondver
werving voor de bouvr van. arbeiderswoningen (16). 
In 1916 bijvoorbeeld kocht zij zeven hektare grond 
nabij de '.,7ille!llsweg en droeg een gedeel te hiervan 
over aan de woningbouwvereniging Nijmegen O!ll daarop 
164 woningen te bomven (plan ·,'iillemsweg I) (17). 
De nieuwbouw werd echter aan het einde van de eerste 
wereldoorlog vertraagd door het moeilijk verkrijg
baar zijn van materialen (18). Wel werkte men hard 
aan het maken van plannen (19). 

Aan het einde van de eerste wereldoorlog was er ech
ter niet alleen een tekort aan arbeiderswoningen, 
maar ook aan middenstandswoningen. De schaarste aan 
middenstandswoningen werd versterkt doordat veel van 
deze woningen werden verkocht (vaak ook aan kopers 
van buiten de stad). Hierdoor ontstond een tekort 
aan huurwoningen in deze kategorie, waardoor de hu
ren konden worden opgedreven tot een prijs die ook 
velen van de, op middenstandswoningen aangewezen 
mensen,niet konden betalen (20). Door de s~haarste 
waren ook veel gegadigden voor middenstandsw-0ning
en aangewezen op samemvoning met andere gezinnen. 

Bij de woningbouwvereniging 'Nijmegen' overtrof de 
vraag naar wonincen steeds verre het aanbod. 
Zo liep in 1918 het aantal ingeschrevenen binnen 
enkele maanden op van ca. 600 tot ca. 1000; onge
veer de helft van het aantal ingeschrevenen woonde 
met meerdere gezinnen samen. Gesteld werd dat "zoo
dra de tijden weer normaal zijn ingrijpen in deze 
toestand om moreele en hygienische redenen niet lang
er kunnen worden uitgesteld" (21). 
Ook werd vaker herhaald dat met name voor grote ge-

193. 



(22) Jaarverslag woningbouwvereniging Nrjmegen 
1912. 

(23) Jaarverslag woningbouwvereniging Nrjmegen 
1913. 

zinnen de woningnood groot was omdat zij vaak door 
partikulieren geweerd werden. Hiermee ging de wo
ningbomvvereniging in verdere plannen dan ook re
kening houden; getracht werd in de nieuwe plar.:.nen 
vroninge:r: op te nerr:en met niet te hoge huur en een 
goede indeling voor grote gezinnen. 
In 1912 was voor dit doel al een 'proef' genorr:en met 
het aenbrengen in de keuken van "ruime, van deuren 
voorzien~ bedsteden"; hierdoor was het mogelijk 
" zonder grote kosten een vermeerdering van het aan
tal slaapplaatsen te verkrijgen waardoor de woningen 
geschikt werden voor gezinnen met veel kinderen" (22 ). 
In 1913 blijken de tedsteden in slechts twaalf van 
de twintig gevallen als slaapplaats gebruikt te wor
den; in de overige gevallen worden zij als kast ge
bruikt. De woningbouwvereniging komt dan tot het in
zicht dat het maken van bedsteden geen goede oplos
sing is (23). In latere projekten worden woningen 
voor grote gezinnen gemaakt door de plattegrond zo 
in te richten dat op een vrij klein oppervlak zo
veel mogelijk bedden kunnen worden ge:plaatst. Een 
grotere woonruimte hebben deze woningen echter niet 
(zie tekeningen). 

Ondanks de toenemende woningwetbouw is de woningnood 
tegen 1920 nog zo groot, dat zelfs de meest urgente 
gevallen vaak slechts met rr:oeite kunnen worden ge
holpen. 
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Tabel 1. 

Aantal gebouwde woningen woningverenigingen en partikulieren 
1910 - 1942 

woning- part, I 
jaar % ~art, zon- % totaal vereniging met steun der steun 

1910/12 81 - - - - - 81 
1914 55 33 - - 111 67 166 
1915 44 23 - - 146 77 190 
1916 184 70 - - 79 30 263 
1917 57 58 - - 41 42 98 
1918 184 92 - - 17 8 201 
1919 158 88 - - 22 12 180 
1920 212 78 - - 59 22 271 
1921 383 83 21 4 59 13 463 
1922 260 51 210 41 10 8 480 
1923 527 62 133 16 187 22 847 
1924 411 51 110 14 285 35 ' 806 
1925 375 56 12 2 283 42 670 
1926 82 22 - - 285 78 367 
1927 110 21 - - 416 79 526 
1928 145 29 - - 359 71 504 
1929 127 23 - - 415 7l 542 
1930 283 40 - - 427 60 710 
19~1 54 11 - - 422 89 476 
1932 89 16 - - 456 84 545 
1933 73 11 - - 575 89 648 
1934 383 42 - - 519 ' 58 902 
1935 - - - - 314 100 314 
1936 - - - - 333 100 333 
1937 - - - - 249 100 249 
1938 88 26 - - 250 74 338 
1939 - - - - 368 100 368 
1940 1?0 74 - - 57 26 227 
1941 105 30 - - 244 70 349 
1942 - - - - 92 100 92 

(overgenomen uit: typeskript sociologen) 

(24) Woningtelling 1919, bijlage VIII. 

(25) Woningtelling 1919, pag. 248 - 249. 

DE '.70NIKGSTELLING V Ju"'\ 1919 

In 1919 werd te Nijmegen een, door de regering op
gedragen, ·.·;oningtelling gehouden. Hierbij werden 
613 gevallen van s<1rnenwoning aangetroffen: in 570 
gevallen wonen twee gezinnen samen, in twintig ge
vallen drie, en in een geval zelfs vier ( 24). De 
meervoudige bewoning was het grootst ender de ~~n-
ge zinshuizen met een huur van f1,75 tot f3,- per 
week en in de beneden- en bovenhuizen met een huur
prij s van f3,50 tot f5,50 per week. Bij hogere 
huren kwamen weer meer gevallen van samenwoning voor 
in de ~~ngezinshuizen. Kelderwoningen en afzonder
lijke zolderwoningen werden niet meer aangetrof fen. 
Het aantal personen in ~~nkamer woningen liep uiteen 
van ~~n tot tien personen, met twee-vier kamers van 
~~n tot vijftien personen, met vijf-zeven kamers van 
~~n tot zeventien personen, met acht-negen kamers van 
~~n tot veertien personen, en met tien of meer kamers 
van ~~n tot zestien personen (25). 
De konklusie van het onderzoek was dat er een grate 
behoefte was aan woningen in vrijwel alle huurklassen. 
Een nauwkeurige berekening van de woningbehoefte kon, 
door het ontbreken van een gezinsstatistiek (alleen 
gezinnen werden als potentieel woningbehoevend be
schouwd), niet warden gemaakt; bij een ruwe schat
ting van het aantal, alleen al voor de opheffing van 
meervoudige bewoning en voor het opvangen van be
volkingstoename, benodigde woningen kwam men op mini
maal 1200 woningen tot eind 1921 uit. 
,·:anneer we echter bezien hoeveel woningen in de be
troffen perioden 1.7erkelijk gebouwd zijl (zie tabel 1), 
dan zien we dat dit aantal niet eens wordt benaderd. 
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Grafiek 2. Woningproduktie 

TOOOO 

20000 

10000 

l I; -rr I . I i 

~-+-t~i~~~~1 ~1 ~- I I 
! ' 

: I 
I . t ; ! ! 

1910 1910 

--partikulieren 
- woningkorporat.ies 
.. .... .. gemeenten 

-n--n-· I; I I ; ! I 

Landelijk (overgenomen van Jacques Nycolaas) 

(27) Ten behoeve van een zekere kontinuiteit in 
de woningbouw werd in 1914 voorzien in de 
zgn. rentevoetbijdragen, in 1916 gevolgd door 
materiaalprijsbijdragen, beide in 1919 vervangen 
door de zgn. krisisbijdragen, terwijl vanaf 1917 
ingevolge de toen ingestelde huurwet individu
ele huurbijdragen konden worden verstrekt. 
(uit: Jacques Nycolaas, pag. 38.) .• 

(28) Jacques Nycolaas, pag. 39. 

Zea ls we a l za gen kre eg de woningproduktie in Ne
derland door de oorlog en de da aropvolgende krisis 
e en gevoelige klap. 
Deze periode laa t oak een versterkte klassenstrijd 
zien waarin door de arbeidersbeweging, met name 
door de SDAP, een toenemende druk werd uitgeoefend 
op de staat (landelijke en gemeentelijke overheden) 
om zich aktiever in te zetten voor de verbetering 
van de volkshuisvesting. 
Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat de over
heid haar liberale beleid moest veranderen in een 
toenemende overheidsbemoeienis met de woningbouw. 
Dit betrof met name het ter beschikking stellen van 
f inanciele middelen ten behoeve van de woningwet
bouw (27). Hierdoor kon de woningwetbouw dan einde
lijk op gang komen. 
Ondanks de overheidssteun werden echter bij lange na 
niet genoeg woningen gebouwd om in de behoefte te 
voorzien. Als noodmaatregel werd daarom in 1918 de 
woningnoodwet ingesteld, die de bouw van (goedkope) 
noodwoningen regelde (28). 
In verband met het tekort aan middenstandswoningen 
kwam er in 1919 bovendien een subsidiebesluit voor 
middenstandswoningen. 
De partikuliere bouw nam dan ook sterk af tijdens en 
na de eerste wereldoorlog en de woningwetbouw door 
verenigingen nam in deze periode sterk toe (zie gra
fiek 2). 

Nijmegen 

De Nijmeegse ontwikkeling volgde de landelijke vriJ
wel direkt: de omvang van de partikuliere bouw nam 
af tot ~918. en n~m p~s na 1q22 weer toe, terwijl de 
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Grafiek 3. \-J oningproduktie in IJ ijmegen (1910-1942) 
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-- woningbouwverenigingen 
-·-·- ·- partikulieren , zonder steun 

(bron: gemeenteverslag 1932 
en skriptie sociolcgen) 

- ---- partikulieren, met steun 
{1921 - '25) 

(29) Maas, pag. 329. 
De grondprjjzen voor de eerste projekten van 
de woningbouwvereniging Njjmegen (rond de 
Weurtseweg) waren f0,25/m2; voor de plannen 
van het Willemskwartier is de grondprijs in 
1917 f3,10, waarbij de grond dan wel reeds 
door de gemeente bouwrijp was gemaakt. 

verenigingsbouw een hoogtepunt kende in 1923 (lan
deli. jk 1921) om daarnaar weer af te nemen tot een 
voorlopi~ dieptepunt in 1926 (zie ook grafiek 3 en 
tabel 1). 

Als gevolg _yan het tekort aan middenstandswoningen 
werden in Nijmegen de middenstandswoningbouwver
enigingen 'Huis en Hof' en 'Zonnewijk' opgericht, 
nu met Rijkssteun konden gaan bouwen. Op verzoek 
van B en W ging ook de woningbouwvereniging 'Nij
megen' zich vanaf 1919 met de bouw van middenstands
woningen bezighouden. Vanaf 1920 nam het tekort aan 
middenstandswoningen daardoor af, wat onder andere 
blijkt uit het feit dat het aantal samenwoningen daar 
al verminderde, terwijl het in de kleine woningen 
nog toenam (zie bijl. 4 pag. 236) 
Zoals we al zagen is de Gemeente Nijmegen nooit zelf 
tot de bouw van woningwetwoningen overgegaan. Naast 
het toekennen van bouwvoorschotten en bijdragen in 
de exploitatietekorten, heeft zij echter wel een be
langrijke bijdrage tot de woningwetbouw geleverd door 
haar grondpolitiek: ze kocht gronden aan en stelde 
die tegen een lage prijs of in erfpacht, ter be
schikking aan de woningbouwverenigingen (29). 
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(30) We hebben niet kunnen achterhalen of deze 
vorm ook in andere steden voorkomt. 

( 31) Het is niet duidelijk of de gemeente zich 
bij de ui t voering hiervan alleen richt tot 
de woningbouwvereniging Nijmegen; verdere 
informatie over de voor dit doel gebruikte 
woningen vermeldt echter uitsluitend kom
plexen van deze vereniging , waaruit in ieder 
geval blijkt, dat zrj de enlge was, die bij de 
feitelrjke uitvoering betrokken was. 

(32) Deze bedrijven zrjn: de firma Gebr. Dobbel
man (5 woningen), de Automatic Screw-works 
(25 woningen), de N.V. Willem Smit & Co's 
Transformatorenfabriek (5 woningen) en de 
Eerste Nederlandse Electr. Vlasindustrie 
(50 woningen). Deze laatste onder de voor
waarde dat zrj vergunning krrjgt op het ter
rein waar haar fabriek staat gevestigd te 
blijven; i.v.m. een konflikt hierover met de 
gemeente in 1918 ging de overeenkomst met 
dit bedrijf niet door. 
In 1918 komen daar nog brj de N.V. Scheeps
werf en Machinefabriek 'De Waal' (5 woningen) 
en de Staatsspoorwegen (18, later 20 - 23 
woningen). 
De overige industrielen hebben tegen het 
sluiten van een overeenkomst bezwaren van 
in hoofdzaak financiele aard, terwijl de 
heer Kirberg mededeelde voor eigen rekening 
woningen te gaan bouwen. 
De bedrijven zijn, behalve dat zij bijdragen in 
het expoitatietekort van de woningen, ook 
verantwoordelijk voor het betalen van de hu
ren tot 6 weken nadat een huurder ontslagen 
is. De door de bedrijven te betalen bedragen 
varieren van f20,- tot f45,- per jaar. 
(Jaarverslagen van de woningbouwvereniging 
1917, 1918). 

(33) Jaarverslag van de woningbouwvereniging, 1921. 
We hebben niet kunnen achterhalen of derge
ljjke overeenkomsten ook met andere vereni
gingen bestonden. 

"HONINGVEREUUR TEI: BEHOEVE V &.~ INDUSTRI~LEN 

Van fabriekswoningbouw in in Nijmegen nauwelijks spr&
ke geweest. Evenmin zijn er direkt met industrien 
verbonden v10ningbouwverenigingen opgericht. Een ver
klaring hiervoor kan gelegen zijn in het ontbreken 
van een groot-industriele ontwikkeling in Nijmegen. 
'}el doet zich de volgende 'variant' in de verbin
tenissen tussen industrie en woningbouw voor . (~O). 
In 1917 stelde de landelijke overheid aan de Ge
meente Nijmegen voor om industriele ondernemingen met 
meer dan vijftig ma.nnelijke arbeiders uit te nodigen 
om te praten over de mogelijkheden tot samenwerking. 
Tegen een jaarlijkse vergoeding in de stichtings- en 
exploitatiekosten door de bedrijven kunnen dan wo
ningen beschikbaar gesteld worden voor de huisves
ting van hun arbeiders (31). L~ dat zelfde jaar wer
den twaalf beirijven voor overleg hieromtrent uitge
nodigd, waarvan er uiteindelijk slechts vier een 
overeenkomst aanginggen (32). 
Hoewel het aantal bedrijven dat een overeenkomst aan
ging in 1917 beneden verwachting was, kon men in 1919 
de vraag al niet me er aan; evenmin als in 1920 en 
1921 (33). Het aantal in dit verband verhuurde wo~ 
ningen nam in de loop van de twintiger jaren nog toe. 
Na verloop van tijd zeggen de meeste industrielen de 
overe enkomst, na het behalen van een afkoopsom, weer 
op. In 1944 is alleen nog een overeenkomst overge
bleven met de Nederlandse Spoc,rwegen. 
Vo or di t do·.:;l vierden woningen van de woningvereniging 
I r;ijmegen t gebruikt' ui t de k omplexen ·.7illemsweg II, 
1/eurtsevrng II, Koningim1elaan II, en ·,7illemsweg IV. 

Behalve industi~len ~adden ook het Rijk en de Gemeen
te beschLlcking over ·.voningen van de woningbouvNer
eniging ' Nijmegen' t en behoeve 7e.n de huisvesting van 
hun personeel; on wel ieder over 10% van het totale 
woningbestand van deze vereniging. 

198. 



Tabel 2. 

Bedr rj fsvestiging per wt k van 1876 tot 1 925 

l~l.76-1899 1900-1914 i915 ... 1925 
Centrum v -.. 9 16 -
Be nedens tad 25 12 
Eottendaal 3 26 
Weurtseweg 6 8 
Graafseweg 7 3 
'.iolfskuil 3 6 
Al trade 2 1 
Bie zen onbekend 1 
Hunnerberg II 

1 
Nije Veld II 

1 

Van 1925 - 1940 waren er weinig nieuwe 
bedrrjfsvestigingen 
Bron: skriptie sociologen, pag. 39; 
door hen samengesteld uit diverse ge
meentejaarverslagen. 

(34) Skriptie sociologen, pag. 18. 
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DEEL B. ONTWIKKELINGEN IN DE STEDELIJKE STRUKTUUR 
EN IN STEDEBOUWKUNDIGE- EN WONINGTYPOLOGIEEN 

ONTWIKKELINGEN IN DE STEDELIJKE STRUKTUUR VAN NIJMEGEN 

We onderscheiden in de ontwikkeling van de stedel~ke 
struktuur de volgende aspekten: 

vestigingsplaatsen van bedrijven 
- ontwikkeling van de verkeersstruktuur 
- verschuiving en uitbreiding van de centrumfunkties 
- verschuiving en uitbreiding van woongebieden 

Vestigingsplaatsen van bedrjjven 

Vanaf ca. 1900 vindt een verschuiving plaats van de 
. vestigingsplaatsen van bedrijven. Voor die tijd wa
ren zij nog voornamelijk binnen de oude stadswallen 
gelegen. De bedrijven waren nog veelal ambachtelijk 
en hadden, doordat van grote koncentraties van machi
nes en arbeidskrachten nog geen sprake was, vaak ook 
geen behoefte aan grote stukken grond. Daarom wordt 
aanvankelijk nog weinig gebruik gemaakt van de moge
lijkheid, die sinds de slechting van de wallen in 
1874 bestaat, tot vestiging buiten de wallen. Slechts 
een gering aantal bedrijven (zie tabel 2) had zich 
aan de uitvalswegen Weurtseweg en Graafseweg geves
tigd ( 34). 
Na 1900 vinden nieuwe vestigingen en sommige verplaat
singen van bedrijven veei meer in Botteldaal plaats, 
dat gunstig is gelegen bij de uitvalswegen en het sta
tion, terwijl ook een verschuiving plaatsvindt van de 
benedenstad naar het centrwno 
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(35) 'Nrjme gen a ls vestigingsplaats van industrien', 
J.J.Hartemink, Nijme gen, 1943. 

(36) Hiertoe behoren de schoenindustrie, de lichte 
metaa lindustrie, de konfektie en de drukke
rrjen. De a ard van het produktieproces maakt 
opstapeling der bedrrjfsgebouwen mogelrjk 
doordat er sprake is van lichte grondstoffen, 
vaak lichte machines en een geringe omvang 
van de eindprodukten. 

(37) Hiertoe behoren de papierfabrieken, de kunst
zijdespinnerij, de strj fselfabriek en het elek
trici tei tsbedrijf; het gasbedrijf en de zeep
en margarinefabrieken kunnen tot deze kate
gorie gerekend worden i.v.m. hun terreinquo
tient en het belang dat ze zouden hebben bij 
een ligging aan de Waal vanwege grondstof
aanvoer (feiteljjk liggen de zeep- en marga
rinefabrieken dicht bij het station en het 
gasbedrijf buiten de oude stadswal; het gas
bedrrjf is later verplaatst naar een terrein 
aan de Waal); de wasserijen kunnen alleen 
i.v.m. hun terre inbehoefte tot deze kategorie 
gerekend worden; zrj liggen aan de rand van 
de stad. 

(38) Hiertoe behoren de zware metaalindustrie 
(vervoermiddelen-, transformatoren- en 
gereedschapfabrieken ; alle hebben grote 
terreinen nodig; sommige moeten direkt aan 
het water liggen, terwtjl voor andere alleen 
een goede wegverbinding daarheen noodzakelrjk 
is), houtbedrrjven, cacao- en chocoladefabriek, 
de steenfabrieken en de bagger- en grintbe
drrjven. 

In het begin van de veertiger jaren is door J.J. 
Hartemink een onderzoek gedaan naar de vestigings
plaat sen van industrieen in Nijmegen (35). Hij komt 
hierin tot ecn onderscheiding van drie, naar beno
digd terreinoppervlak per arbeidskracht (~ ,terrein
quotient') en behoefte a an verbindingswegen te onder
scheiden, kategorieen bedrijven: 
1. bedrijven die geen belang hebben bij waterverbin

ding en met laag terreinquotient (36) 
Vaak hebben deze bedrijven belang bij een ligging 
in het centrum in verband met direkte betrokken
heid op de winkels en de behoefte aan geschoolde 
arbeidskrachten die met name in het centrum aan
wezig zijn (met name bij de drukkeri~en van belang) 

2. bedrijven met een hoger terreinquotient en veelal 
met belangen bij een waterverbinding ofwel als ver
keersweg, ofwel voor de afvoer van afvalwater (37) 

3. bedrijven die direkt aan het vaarwater wensen te 
liggen, en een hoog terreinquotient hebben (38). 

Door de toegenomen terreinbehoefte en de verhoogde 
grondprijzen neemt het aantal vestigingen in de be
nedenstad en het centrum af en in Botteldaal, later 
ook in Altrade en Wolfskuil toe. 

Ontwikkeling van de verkeersstuktuur 

Het gemeentelijk beleid is er nog tot in de twintiger 
jaren op gericht om van Nijmegen een vriendelijk, 
mooi gelegen woon- en vakantieoord te maken (zoals 
we al zagen in hoofdstuk II stamt dit doel nog uit de 
19de eeuw). Onder druk van de Kamer van Koophandel 
en de plaatselijke industrielen komt daarin heel lang
zaamaan verandering. Een modernisering van de ver
keersstruktuur komt dan ook slechts zeer traag op 
gang. 
Nadat daarop al v~naf eind 19de eeuw is aangedrongen, 
komt in 19¢7 eindelijk het Maas-Waalkanaal gereed, 
waardoor met name de verbinding met Limburg, wat be
langrijk is in verband met de steenkoolvoorziening, 
verbetert. Er wordt druk uitgeoefend om ook de 

200. 



(39) 1891: zrjlijn Berg en Dal; 1896: zijlijn 
St. Anna; 1898: verbinding met het Land 
van Maas en Waal; 1902: lijn Nijmegen -
Druten - Wamel. 

(40) De eerste elektriese tram reed van 
St. Anna naar het station en door 
de stad. 

(41) De Vries, pag. 115 e.v •• 

haven en industrieterreinen bij de Waal en het Maas
Waalkanaal uit te breiden, wat echter pas na de tweede 
wereldoorlog gerealiseerd wordt. Na een jarenlange 
strijd komt in 1936 eindelijk de Waalbrug tot stand 
en kan de pont verdwijnen. Ondanks druk van de Kamer 
van Koophandel wordt de aanleg van autowegen beperkt 
tot het aanleggen van een verbinding met Arnhem in 
1938, en blijft een verbinding met Duitsland uit. 
In de jaren ~30 ijverde de Kamer van Koophandel ook 
voor het leggen van tramwegverbindingen met nabij-
gel egen gemeenten. In 1889 kwam de eerste stoomtram
verbinding Neerbosch-Nijmegen-Beek tot stand, waarna 
het tramnet zich verder uitbreidde (39) • Vanaf 1911 
worden de stoom- en paardentrams vervangen door elek
~ri e se _ ( 40) • 

, --~De verbetering van het spoorwegverkeer wordt een moei
zaam punt: er is een konflikt tussen de Kamer van 
Koophandel, die pleit voor een direkte verbinding met 
het westen en met Duitsland via Nijmegen en de direk
tie van de Spoorwegen die het snelverkeer via Arnhem-

,. --Utrecht wil la ten verlopen, waarmee ook de Dui tse 
spoorwegen instemmen. Het laatste wordt dus gerea
liseerd. Ook de elektrifikatie van de spoorlijn Nij
megen-Arnhem vindt de Spoorwegen aanvankelijk, in ver
band met het toegenomen busvervoer ten gevolge van 
de aanleg van de Waalbrug, overbodig; in 1939 wordt 
het echter toch gerealiseerd (41). 

De spoor- en verkeerswegen bepalen voor een belang
rijk deel de stedelijke struktuur. De spoorlijnen 
grenzen de binnenstad, Bottendaal en het oostelijk 
stadsgedeelte af van de 'buitenwijken' in het westen, 
terwijl Nije Veld (waarin het Willemskwartier) van 
beide stadsgedeeltes wordt ge1soleerd. 
De wegverbinding Arnhem-Waalbrug-Oranjesingel-Keizer 
Karelplein scheidt de binnenstad van Altrade en Bot
tendaal. 
De radiaal-achtige verkeersstruktuur is erop gericht 
verbindingen te leggen tussen het centrum en de buiten
gebieden van de stad. De wijken, die tussen deze we-
gen liggen, worden daardoor onderling geisoleerd. 
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Verschuiving en uitbreiding van centrumfunkties 

De belangrijkste veranderingen voor wat betreft cen
trumfunkties hebben betrekking op de detailhandel, de 
administratie en het bankwezen. Veranderingen met 
betrekking tot de woon'funktie' worden in het volgen
de gedeelte behandeld. 
Wat betreft de administratie en de omvang van het 
bankwezen geldt dat deze in deze periode sterk in om
vang en belang toenemen. Ruimtelijk gezien heeft dit 
een uitbreiding van het aantal kantoren en bankge
bouwen tot gevolg die gevestigd worden in het centrum, 
met name in de buurt van de Mari~nburg. 
In de detailhandel is, vanaf de vestiging van V&D in 
1914, sprake van een opkomst van het grootwinkelbe
drijf. In 1935 waren er vier grote warenhuizen ge
vestigd in het centrum. Het aantal winkels neemt, 
ten gevolge van de konkurrentie van het grootwinkel
bedrijf', af. 
Veel winkels uit de Benedenstad trek.ken weg ten ge~ 

' Volge van een aantal faktoren: de konkurrentie van 
het grootwinkelbedrijf' (niet in de Benedenstad, maar 
in het centrum gevestigd), het af'nemend aantal inwo
ners in het centrum (1874: 23.000; 1940: 15.000), 
de krises en de aanleg van de Waalbrug waardoor het 
verkeer in de Benedenstad af'neemt. De koncentratie 
van winkels verplaatst zich steeds meer naar het cen
trum. 

Verschuiving en uitbreiding van woongebieden 

Al vanaf de ontmanteling vindt een verschuiving plaats 
van de tot woongebied bestemde delen van de stad. 
Zoals we hebben gezien trekken de rijkere delen van 
de bevolking, voor wie door partikuliere bouwbedrij
ven, al dan niet in opdracht van de aanstaande be
woner, villa's en herenhuizen langs de uitvalswegen 
worden gebouwd, het eerst weg uit de oude stad. De 
trek van de minder welvarende gedeeltes van het volk 
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uit de oude stad komt later en veel la~gzamer op gang. 
Door dereeds genoemde uitbreiding van de 'centrumfunk
ties' wordt het wonen zelf uit het centrum steeds meer 
verdreven. 
Duurdere woningbouw vindt plaQtS in de oostelijke 
wijken (Hunnerberg, Altrade) die het gunstigst lig
gen ten opzichte van natuurschoon (richting Ubbergen 
en Berg en Dal) en waarvan de grondgesteldheid voor 
wonen het gunstigst is ( hogere ligging, op zandgron
den). Krotopruiming vindt (vooral in de jaren'24 ·
'27) met name plaats in de oude Benedenstad, terwijl 
nieuwe volkswoningen worden gebouwd in de gebieden 
tussen de uitvalswegen en in hoofdzaak ten zuiden 
(Bottendaal, ',Villemskwartiek) en westen (Biezen, Wolfs
kuil, Rozenbuurt, later Heseveld e.v.) van de oude 
stad; deze gebieden liggen dichter bij de industrie
vestigingen en hebben een, voor wonen minder gunstige 
grondgesteldheid (lagere ligging op kleigronden; door 
de kombinatie van deze twee is zij veel vochtiger). 
Zoals we nog zullen zien (zie deel C, woningbouw voor 
'sociaal achterlijken') ·vindt de verdeling van woon
gebieden aan hoofdstraten en achtergebieden al naar 
gelan~ het inko~en van de bewoners nog veel gedi~f e
ren tieerder plaats. 
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De stedebouwkundige struktuur van de oude stad (bin
nen de wallen) wordt bepaald door een aantal grotere 
straten (met name Grote straat, Broerstraat, Lange 
en Korte Burchtstraat, Lange en Korte Hezelstraat, 
Molenstraat, e.d.; zie fig. 4.), waarachter een net
werk van kleinere straten, stegen en gassen vervloch
ten ligt. 
In deze struktuur liggen de grote(re) woningen van de 
welgestelden aan de hoofdwegen; de woonruimte van am
bachtslieden, bedienden, arbeiders, werklozen en pau
pers vinden we in de steeds meer chaoties volgebouwde 
achterterreinen van de grotere woningen aan de hoofd
stra ten, en in de achterbuurten van de stad (zie resp. 
fig. 5 en fig. 6 ) • 
De 'achterhuizen' liggen aan de binnenterreintjes en 
grenzen soms ook met de 'voor'-gevel aan een straat; 
de schakeling van deze woningen is chaoties. De 
achterterreinen zijn volledig onplanmatig steeds ver
der volgebouwd. De buitenruimte bij deze woningen is 
beperkt tot de minimale binnenplaatsjes en de straat
ruimte (of steeg). Deze geringe buitenruimte wordt 
zeer intensief gebruikt onder andere ook omdat de 
woningen zelf veel te klein zijn om in te kunnen le
ven. 
In de achterbuurten liggen de 'woningen' (grotendeels 
krotten) vaak in rijen in zeer smalle steegjes en 
gasjes (zie fig. 6; zie ook foto's nr. 4 en nr. 12). 
Ook deze woningen hebben nauwelijks enige buitenruim
te: er is vaak een heel klein achterplaatsje van 
hooguit drie meter diep, terwijl de breedte van de 
gasjes meestal ook niet meer dan ca. drie meter is. 
Voor wat betreft het verschil in grondoppervlak per 
woning en per bewoner tussen de rentenierswoonplaat
sen en die van het volk kunnen we geen cijfers ge
ven. Wel geven de foto's (zie b.v. nr. 7 en nr.9) 
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hiervan een vrij duidelijke indruk. 
Behalve een horizontale verdeling van de stedelijke 
ruimte naar maatschappelijke positie van de bewoners, 
vindt er ook een zekere vertikale verdeling van de 
ruimte plaats. Deze verdeling vindt, anders dan in 
Amsterdam bijvoorbeeld ( 42), niet -voor zover wij 
hebben kunnen nagaan- plaats in nieuwbouw, maar wel 
in de in vele woningen opgesplitste oude panden in 
de Benedenstad en het oude centrum. Er zijn aanwij
zigingen voor dat in deze panden de armsten van het, 
op deze woningen aangewezen gedeelte van de bevolking, 
in de kelders en op de zolders woonden, de meest 
'welgestelden' onder hen op de begane grond of op de 
eerste verdieping, terwijl een eventuele verdieping 
tussen de begane grond en de zolder ook in huurprijs 
(die haar eigen huurders selekteert) vaak tussen deze 
twee in zit (zie foto nr. 11) ( 43). We hebben niet 
kunnen achterhalen of deze vertikale verdeling struk
tureel is of alleen geldt voor enige incidentele pan
den. 
De verdeling van de stedelijke ruimte buiten de oude 
stad is in grote lijnen al aangegeven: de dure wo
ningbouw ligt langs de grote uitvalswegen en in de 
oostelijke stadsgedeeltes; middenstadsbouw vinden we 
vooral aan de iets minder belangrijke straten direkt 
nabij de grote u i tvalswegen en in de wijken direkt 
rond het centrum (Altrade, Galgenveld, en het noor
delijke gedeelte van Bottendaal); kleine komplexen 
volkswoningbouw zijn in de overgeb~even binnenter
reinen gesitueerd (zie ook pag.202 en 203). 
De stedebouwkundige opzet van deze volkswoningbouwkom
plexen van het einde van de 19de eeuw, gebouwd door 
partikulieren en door de eerste woningbouwvereniging
en, is iets ruimer en al iets minder chaoties dan in 
de oude stad: de woningen warden in rijen gebouwd 
en hebben rneestal een achtertuin(tje), soms zelfs ook 
een voortuintje (zie fig. 7). De ruimere opzet is 
waarschijnlijk onder andere het gevolg van een lagere 
grondprijs in deze gebieden. 

Een volgende stap in de ontwikke1ing van de stedebouw-
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Plattegrond van Willemskwartier (anno 1975)" 
fig. 8. 

(42) Zie foto nr. 11. 

(43) Begeleidende tekst b~ een vanuit het 
gemeentearchief samengestelde diaserie. 

(44) Zie ook: 'Woningbouw voor sociaal- ach
terlijken' • 

kundige opzet van de \'>'l~J -:en word.t gevormd door de veel 
grotere wijken van volks~oningen, gebouwd na de wo
nincwet door de wonine;bouwverenigingen. 
1;u wo!'d t volksvrnningbouw niet me er in kleine komplexen 
op achterterreinen gebouwd, rnaar in aparte wijken, 
t;elegen in de rJ.inst a:;_ntre~:elijke u2. tbreidingsgebie
den van C.e stad ( zie ook pag.202-203 )l-Iier is sprake 
van een, op de tujnwijken ge1spireerde stedebouwkun
dige opzet ~et rijen woningen, soms aan gebogen stra
ten en aan pleintjes. Hoewel alle woningen (behalve 
de bovenwoningen) achtertuinen (waarvan soms een ge
deel te gemeenschappeli2k is) en sommigen ook voor
t~inen hebben, zijn deze rneestal kleiner dan in de 
eigenlijke tuinxijken (zie fig. 8 en Intermezzo). 
Bir..nen deze wijl:en vindt nog een verdere verdeling van 
de ruimte naar gelang de maatschappelijke positie van 
de bewoners plaats: aan de bredere wegen, vaak rond
om de wi~k, liggen vaak middenstandswoningen, aan de 
grotere straten binnen de wijken liggen de 'normale' 
arbeiderswoningen, terwijl de zogenaamde 'woningen 

.met speciale bestemming', dat wil zeggen de woning
en, bedoeld voor de allerarmsten (zie ook pag.242 · 
e.v.) wanne er zij worden toegepast in zijstraten lig
gen, aan de randen begrensd (om redenen van 'wel
stand') door enige 'normale' arbeiderswoningen, zo
genaamde 'randwoningen' ( 44). 

Zo vindt, behalve een sociaal-ruimtelijke verdeling 
van de stedelijke ruimte in de wijken voor naar klasse
posi tie onderscheiden bevolkingsgroepen, binnen deze 
wijken nog een verder gedifferentieerde ruimtelijke 
verdeling naar maatschappelijke positie van de be
woners plaats. 
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27. 

26. 28. 

25. Willemskwartier 
(Hofd:ijkstraat) 

26. Willemskwartier 
(Hofd:ijkstraat, hoek 
Th:ijmstraat) 

27. Wolfskuil 
'normale arbeiders
woningbouw' 

28. Wolfskuil 
(Pastoor Zegersstraat) 



(45) '50 jaar Bouw- en Woningtoezicht', 
gemeente Nrjmegen, pag. 17. 

ONT'..:JIKXELil\'GEN IN RIJKSlW.tt:.~ZN EH I N DE GEME:2NTELIJKE 
BOlf.'JV"ERORDENI:{G 

Zoals we al zagen werden met de instelling van de wo
ningwet nog geen landelijke voorschriften of veror
deningen verplicht gesteld maar werd slechts aan de 
gemeentebesturen de verplichting opgelegd om een bouw
verordening op te stellen. De, in navolging hiervan 
opgestelde, eerste Nijmeegse Bouwverordening werd op 
29 juli 1904 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. 
Tijdens de behandeling in de gemeenteraad in 1903 en 
1904 was men in het algemeen huiverig voor vele be
palingen in verband met de bestaande woningen: de 
eigenaren mochten niet gedupeerd worden door waarde
vermindering van hun pand bijvoorbeeld ten gevolge 
van onbewoonbaarverklaring; ook vond men het te ver 
gaan om aan de eigenaren vergaande verplichtingen ten 
aanzien van woningverbeteringen e.d. op te leggen. 
De nodige vrijstellingen voor bestaande toestanden 
werden dan ook opgenomen ( 45). 
Bij de totstandkoming van deze verordening is de ge
zondheidscommissie, evenals in andere steden, een be
langrijk adviserend orgaan geweest. 

De belangrijkste veranderingen in de bouwverordening 
van 1904 ten opzichte van de gemeentelijke verorde
ningen van 1896 zijn: de verplichting bij iedere 
woning een privaat aan te brengen, de verplichte mini
male ruimte van drie meter achter iedere woning en de 
gestelde eis~n aan f~deringsdie~te ~n d~ hoog~e van 
het trasraam. Bovend1en werd , na een diskussie waar
in velen twijfelden aan de mogelijkheden een dergelijk 
voorschrift te verwezenlijken, toch.J ~en. · grens gesteld 
aan het toegestane aantal bewonersfa Jhe,t toegestane 
aantal bewoners werd vastgesteld op ..:1/-15 van de in
houd van de woning, waarbij kinderenvtfeneden twaalf 
jaar voor 1/2 werden gerekend. Men kwam tot deze 
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Bi.ilage 1. 

Een oYerzi c ht Ynn de ontwikk e lin r! van e11 k1•l l' bl'pal 111 !!<'11 !!ccft hct \·olgende: 

Minimum mo. ten van : l878 18 96 190 ·1 !!Jt:; 19:!!? 1!114 19:;5 l) 

Maximum hoogte !(ebouwen lx~tr. 
., ;jx 

grenzend nan de st rant :lx :;tra ntb1·pedt.e hr .max id. ~tr. hr. -
:.!O m max . 

18 m 
Ruimte a cht e r een gebouw t0 diep t el d1<'p id. J-10 m -

;l m :.1 m 
Opp ervl akte woning in 

., 
~o ~ j ~3 :-10 id. id. m~ -

Opp a r v lakte woonvertrek 14-16-
in m2 - 1:.! 1:.! 1:; id . id. 18 

Opp ervlakte and ere vertr. - - - ·I id . 7 en 5 4.5 

Aantal vertrekken - I 1 :.!- ·I id. id. -
Iloogte woonvertrek in m - :1 :1 :.! .so :.! • 70 id. 2.60 

Hoogte slanpv crtrek op 
zolde r - :1 -) ..,'!" :.! . 10 id . :.! .::;o 2.40 - . ' •) 

Hoogte ten de l e beneden 'l 

de bega.ne grond - ~ . :.! 5 :J u i I~ 1 . id . id. -
kC'uken 

Li chtraam opp . in 
·l 

1. li m~ -
1 "' 

of \.fi-J,.10 id . id. -
120 \ . v I ocr-
wand- opp. 
opp. 

Betlsteden ,ilechts met t.oe~e- v e rho-
ventilatie .< t.uan den 

Al coven groter dan 6 " YPrbo-m- l.O CJ!e-

aan lichthoven grenzend :-oat.nan den 

Verplicht privant per wo - 1 . 

ning in " (•· no r- 1 0.80 id. m- - - -
><tel: 

l.:.!5) 
Aanl egdiepte funderinv; 50 

in CJ!l ( voo r- ;;o id. id . -
- ><tel: 

80) 
Hoogte trasraam i n cm ·IO liO ·18 id . -

( voo r- .:_. 
"t" I : - ' . 

GO) '?r 
: .-

!loogte 2 x .\. .. teens ~pouw-2 
muren in m (j 8 :c9r Q .. 

9 9.5 

Verplichte Wel>'tand>!bcoor- k et: lken . de ling JO ~ } .Ja 

1) Voorschrift e n ter verkrijgi ng Prcmie v nn hct. Rijk- of ont"'.."Se n o !gen" Model-
. verordeni ng 195<! .• · 

'-de p! 
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(46) ibid., pag. 19. 

(47) Alkoven werden in Amsterdam al in 1905 
en in Rotterdam pas in 1937 verboden. 
('Ik moet naar een kleinere woning 
omzien •••• • en '50 jaar woningwet', 
Staatsui tgave). 

(48) Deze norm wordt zelfs na de Tweede 
Wereldoorlog vaak nog niet gehaald. 

(49) '50 jaar Bouw- en Woningtoezicht', 
pag. 19. 
Het aantal samenwoningen is echter 
sinds 1915 (m.n. sinds 1921) alleen 
maar toegenomen ( zie pp. 230 t/m 236). 

(50) '50 jaar Bouw- en Woningtoezicht', pag. 18. 

(51) Verslag van de Gezondheids Commissie, 1917. 

formule door de minimum woninginhoud, volgens de bouw
verordening, welke vijfentwintig m2 bij drie meter 
hoogte was; deze vijfenzeventig m3 van de gehele wo
ning werd voor vijf personen voldoende geoordeeld (46). 

De rioleringsverordening, waarmee de konstruktie van 
rioleringen geregeld werd en de verplichting van aan
sl ui ting van huizen in gerioleerde straten werd vast
gesteld, werd in 1907 van kracht. 

In 1915 worden een aantal belangrijke wijzigingen aan
gebracht in de bouwverordening. De belangrijkste zijn 
het verbod op bedsteden en alkoven ( 47), het verbod 
op ruimtes, met uitzondering van de keuken, gedeel
telijk beneden de begane grond, een toename van het 
verplichte aantal vertrekken per woning van ~~n naar 
twee - vier en een verandering van het toegestane aan
tal personen in een woning : er moet tien m3 per 
slaapplaats in het vertrek voor een volwassene aan
wezig zijn ( 48) en er mag slechts ~~n gezin in een 
woning wonen ( 49). 
Er zijn echter faktoren ten aanzien waarvan de gestel
de eisen afnemen: zo neemt de voorgeschreven hoogte 
van woon- en slaapvertrekken steeds af ~ evenals de op
pervlakte van het privaat (zie pag. 2u9)(50). 
Ook wordt in 1917 'om de aanbouw van nieuwe woningen 
zoveel mogelijk te vergemakkelijken' de tot dan toe 
voorgeschreven dikte van de muren verminderd, waar
door halve Waalstenen en stenen van kleinere afme
tingen konden worden gebruikt voor de binnenmuren 
( 51). 

Een eerste begin om voorschriften landelijk vast te 
leggen wordt gemaakt in 1919 waar-in .de Iv':inister een 
cirkulaire deed verschijnen waarirr~ge eisen werden 
gesteld aan de pl<'nnen: "Onder arbeiderswoning is 
te verstaan een woning met niet rneer dan vijf kamers, 
waaronder drie slaapkamers en een keuken. Voor 
woningen met bedsteden worden voorschotten nie t ge
geven. Van de drie sl 3apkamers moeten er ten minste 
t wee voldoende ru ~ mte bieden voor de plaatsing van 
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(52) 'Ze ventig jaar woningwet, huizen, plannen, 
voor schriften', Luning Prak, pag. 34. 

(5~~) ibi d"' pt._:~ . 34- - :). 

(54) Zie deel ~, 'Veranderingen in het overheids
beleid vanaf 1921'. 

(55) Deze maatregelen werden doorgevoerd in het 
kader van bezuinigingen en om de bouw, 
waar rnogelrjk , over te laten aan het parti
kulier initiatief. 

(56) linhoud 
,van de 
woning 

percentage van de exploita
tiekosten dat minimaal door 
de huur moet warden gedekt 

tot 225 m3 50 % 
226 - 275 m3 60 % 

1276 - 300 m3 70 % ·------___ ___, ______________ __. 

( 1..;aas, pag 422) • 

(57) ibid., pag. 422 .• 

(58) Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben aan
gegeven is het koncept van de eengezins
woning als ideaaltype voor volkswoningbouw o.a. 
ontwikkeld vanuit de tuinstadskoncepten. 
In Nrjmegen wordt dit verband nergens letter
l~k aangehaald, wat echter geen afbreuk doet 
aan de feitelijke gegevenheid ervan. 
Voor de duidelrjkheid halen we hier neg een 
Arnhems voorbeeld aan: 
In 1908 kreeg de gemeentelrjke woningbouw
vereniging 'Volkshuisvesting' daar een ter
rein in erfpacht voor de bouw van volkswo
ningen; dit terrein was op aanbeveling van 
de gezondheidskommissie uitgekozen in de 
omtrek van de stad (op de Musschenberg) omdat 
men op dit open terrein buiten de kom van de 
gemeente kon voldoen aan de eisen die aan 
dergelijke woningen gesteld konden worden: 

(zie volgende blz.) 

twee ru~me ledikanten. Behalve de drie slaapkamers 
r.10et de -,·:oning bevatten een woonkamer-keuken of een 
v:oonkar.'ler en ecn k:euken; zij kan bovendien bevatten 
een zogena~mde 'mooie kamer' van kleinere afmetingen 
dan de woonkamer" ( 52). Dit is de eerste versie van 
wat na de tv;eede wereldoorlog tot de 'Voorschriften 
en .".'enken' zou u::.. tcroeien. Hierin werden tevens be
perkingen opgelegd,~aan de inhoud (maximaal 300m3) 
( 53). 
Om in aanmerkins te l:omen voor rijkssteun voor de bouw 
van middenstandswoningen (waarvoor van 1918 tot 1921 
een eenrr~alige premi e van maximaal f2000,- kon worden 
verkregen) ·;1erd een maximale inhoud van 450m3 vast
gesteld. 
Verder werd va~af 1922 een beoordeling doer welstands
toezicht landelijk verplicht gesteld. 

Zeals we nog zullen zien ( 54) werden vanaf 1921 de 
Rijksbijdragen voor arbeiders- en ~idienstandswoning
bouw verlaagd ( 55). 
E~n van deze bezuin igingsmaatregelen is het koppelen 
van de hoogte van de Rijksbijdragen aan de inhoud van 
de woning: in 1920 brengt de minister van arbeid 
een cirkulaire uit waarin wordt vastgelegd welk per
centage van de exploitatiekosten door de huren van, 
naar grootte onderscheiden, woningen (56). .Blj wo
ningen voor grote gezinnen kan hierop eventueel 
een uitzondering worden gemaakt. De huur van win
kelpanden meet de volledige exploitatiekosten dek
ken (57). 
In 1921 werd de maximale inhoud teruggeschroefd tot 
260 m3 en het gedeelte van het exploitatietekort 
dat door de huur moest worden gedekt, werd opgehoogd. 
In 1923 werden nog slechts voorschotten verstrekt 
als de huren vo or 100% de kosten dekten en werd de 
maximu~ inhoud ve~der teruggeschroefd tot 240 m3 
(58). 
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het terrein beantwoordde g~heel aan de wensen 
van Volkshuisvesting, die een tuindorp wilde 
bou·,1en. 
Willemse: de volkshuisvesting in Arnhem . 
zie ook fig. 6, pag. 79. 
Wat hieronder verstaan werd is dan precies 
he t type weningen en wijk zeals we dat oek 
t erugvinden in de Nijmeegse voor-oerlegse 
uitbreidingswijken, en feite1ijk in de uit
breidingswijken van veel Nederlandse sted
~n uit die tijd, namelijk eengezinsrijen
,,·-•. 1ingen met achter- en eventueel voertuin 
aan straten met krommingen, wa&rin vaak eok 
bemen en eventueel antler gemeentelijk green 
zijn aangeplant. 

(59) In het weningonderzeek van I9I4 geven ze 
daar voor het eerst, zoals we hebben gezien, 
uiting aan in de naam van 'men•. 

(60) Zo wordt bijvoorbeeld het plan van 'de Ge
zonde Woning' voer arbeiderwoningen aan de 
Broerweg, waarin aanvankelijk etagewoningen 
waren opgenomen, veranderd in enkel eenge
zinswoningen. 
Verslag van de Gezondheids Kommissie, I9I5. 

(6I) Uitspraak in de rede, gehouden bij het 25 
jarig jubileum van de woningbouwvereniging 
Nijmegen. ( 1924) 

(62) Luning Prak, pag. 29-30. 

Een belangrijk verschil tussen de ontwikkeling van 
het woningtype in de grote steden en in Nijmegen is 
dat in Nijmegen voor de tweede wereldoorlog veel 
minder etagebouw is toegepast dan in de grote steden, 
en voor zover ze is toegepast is ze veel lager (mee
stal slechts twee woningen boven elkaar terwijl in 
Amsterdam, zoals we gezien hebben, vier lagen heel 
normaal is. Van de eigenlijke hoogbouw is in Nij
megen, in tegenstelling tot in de grote steden, 
voor de tweede wereldoorlog geen sprake. De toege
paste meergezinswoningen zijn vormen van gestapelde 
laagbouw (portiek-etage-bouw). 
Dit verschijnsel laat zich direkt verklaren wanneer 
we het verschil in grondprijzen beschouwen: waar 
in Amsterdam grondprijzen van f17/m2 al normaal zijn 
(zie blz. 80) blijven de grondprijzen voor volks
woningbouw i n Nijmegen in het algemeen beneden f-5 
In Amst~rdam waren de grondprijzen 
de enige reden waarom men, tot ieders spijt, over
ging tot etagebouw. In Nijmegen werd steeds, even
als elders (zie hoofdstuk III) de eengezinswoning 
als ideaaltype voor volkswoningbouw nagestreefd (58). 
De gezondheidskomm5. ssie en de inspekteur voor de 
volksgezondheid, wier advies bij nieuwbouwplannen 
zwaar weegt, maken steeds ernstige bezwaren tegen 
boven- en benedenwoningen (59); deze worden dan ook 
zo min mogelijk toegepast. Ook worden meermalen 
plannen gewij zigd naar aanleiding van een advies van 
de gezondheidskommissie om meer e~n;g,ezinswoningen 
te bouwen (60). !Jijmegen roemt z11clf~r zelfs op 
'de stad van de eengezinswoning'te .,zijn (61). 

-~dg~ 

De ontwikkeling van het plattegf/QXirt.t~pe wijkt niet 
af van elders in Nederland. -
Luning Prak (62) geeft deze ont11Vi~~Jingslijn van 
het eengezinstype als volgt aan·-?Ji:n' 'armere wijken 
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Ontw :, :keli0g van het 
e eng 1 ~ in~-Aoningtype 

volg 0 ns Luning Prak 

2. 

1. 

4. ---- -----

van vele steden en in de dorpen was al sinds eeuwen 
de ~~n- of tweekamerwoning ingeburgerd: een huisje 
van 3,75 tot 6 meter breed, van ~~n verdieping, af
gedekt met een onbeschoten pannenkap. Het had een 
stookplaats, een aanrecht, vaak e ~n pomp, een 'se
kreet' met ton in de tuin. 
Ouders en kinderen sliepen in ongeventileerde bed
steden. Een ladder of een steile trap gaf toegang 
tot de berging op zolder. De tweekamer versie kon 
een aan- of uitgebouwde keuken hebben. Dit type zou 
tenslotte uitgroeien tot het eengezinshuis met 'door
zonkamer'. Deze ontwikkelingslijn, zoals ze door L. 
Prak geschetst wordt, lijkt uiterst logies en ~~n
duidig. We vragen ons af of deze ontwikkeling in
derdaad zo ~~nduidig is geweest. In een literatuur
studie die we maakten van de ontwikkeling van Duitse 
woningtypes blijkt bijvoorbeeld dat meerdere, soms 
tegenstrijdige, ontwikkelingslijnen pas laat bij el
laar komen (63); we vragen ons daarom af of hiervan 
in Nederland helemaal geen sprake is geweest. Voor
zover wij weten is hierover nog weinig bekend. 
Aanvankelijk werden de woningen vaak, wanneer zij 
niet rug-aan-rug gebouwd waren, naar achteren uitge-
bouwd. In de eerste bouwverordeningen van veel ge
meentes werd het voorschrift opgenomen de kap te be
schieten, waardoor het mogelijk werd slaapkamers 
onder de kap in te richten . Nu konden de uitbouwen 
die licht, lucht en ruimte van de achter- of binnen-
terreinen, wegnamen achterwege blijven. 
De uitbouw naar boven kon zich nu verder ontwikkelen 

~. -_ via de dakkapellen en mansardekappen tot het eenge-r zinshuis met twee volwaardige verdiepingen, verdeeld 
--=::::::J ..... 1J.=:=-.- ~====~~ in een brede en een smalle beuk. 

Beschouwen we deze ontwikkeling ..-~-megen nu na
der voor wat betreft de woningt~~-~oals ze zijn 

cc-""""'~"'l""'lloJX>X: toegepast door de woningbouwveren~g J>~ijmegen ( 64), 
~....,r-=E ... dan zien we in hoofdz aak twee typen.: . 

1\ / 1. een won ingtyp9 met en tree , klel_!":tnf 'voorkamer -de 
1 , zogenaamde 'mooie kaITer'-, grotere woonkamer en 

uitgebouwde keuken (aavankelijk woonkeuken met 

fig. 9. 213. 



Vroegste woningbouwprojekten van de woningbouwverenigfiit 'Nijmegen' (1909) 
Kleinste woningtype (beneden- en bovenwoning) 

214. 
fig. lOa. 
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Vroegste woningbouwprojekten van de won ingbouwv,E(~~4,·ng 'N]jrnegen' (190'9f 
Grater woningtype 

fig. lOb "'-· -
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w~~j ngen met plattegrondtype 1. 
(plan Wolfkuilseweg II, 1932) 

! : 

Pl.AT. 

fig. 11. 

I I 

~:!I=- ......... "'I!._ .,.a.. ~ . !!lift..,.._ ll ; .. I 

I I .-;--. 
<qC : ... 

i'oLPi;.la c. .• 

t: ~ . 

a---:;= :-_;:::...--~ ' . 

-=-

i n .:le u~ t bou-:r alleen een pri va :;. t), berging en 
toil et; op de verdi eping zijn dan, onder een 
schuine ka p met dakkapel, z0ve el mogelij~ slaap
plaat Een gemaJkt, bij voorkeur in drie slaapkam
ers: een voor de ouders, een voor de meisjes, en 
een voor de jongens (zie fig . 11). 

2. bij het t·,7eede type is de keuken inpandig gewor
den, en zijn voor- en huiskamer even breed gewor
den . De voor- en hui skamer zijn ook niet meer 
volledig gescheiden door een wand, maar nog slech~ 
door schuifdeuren. Vanuit dit type hoeft nog 
slechts ~~n stap gemaakt te warden om een 'mo
dern' doorzontype te verkrijgen, namelijk ook nog 
deze schuifdeuren weglaten ; de ze stap is in het 
algemeen pas na de tweede wereldoorlog gemaakt. 
Bij dit type zit de berging vaak nog aan de wo
ning vastgebouwd; deze wordt later, wanneer de 
w.c. i npandig wordt gemaakt, vaak los van het 
huis verder naar achteren in de tuin gebouwd. 
Bij dit type is de tweede verdieping vaak al uit
gegroeid tot een volledige verdieping (zie fig. 12). 

Het is niet zo dat het tweede type alsvolgende ont
wikkelingsstap chronologies gezien na het eerste 
wordt toegepast. Wanneer we de, door de woningbouw
vereniging Nijmegen gebouwde woningtypes bekijken 
blijkt dat zowel het kleinere als het ruimere type 
in hun vroegere projekten zowel als in hun latere 
werden toegepast, waarbij we de indruk hebben dat 
het eerste type vanaf ca. 1920 weer vaker werd toe
gepast dan voordien; we zijn di t ··echter niet zo 
nauwkeurig nagegaan dat we deze indruk met cijfers 
kunnen bevestigen. 
Wanneer we de ontwikkeling van het eengezinshuis be
kijken zoals die door bouw- en woningtoezicht is op
getekend ( zie f ig .14 ) zien we wel ~~ verkleining van 
de woning optre~en vanaf 1899, waarbij het weergege
ven type uit 19~· 3 bij zonder klein ;Ls. Het is e chter 
niet duidelijk waarop de keuze va:r1:. d~.., -door hen weer
gegeven types is gebaseerd en of zij steeds als re
presentatief mag warden beschouwd (als dat al moge
lijk zou zijn) voor de woningwe4~ffif~ uit de betref-
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fig. 12. 

Woningen met plattegrondtype 2. 

plan Willemsweg II 

fende periode. 
Een verkleining van het woningtype na 1920 is, in 
verband met het terugschroeven van de normen met be
trekking tot woninginhoud wel aan t~emen. 

De plattegrondopbouw in de meergezinswoningen wijkt 
r..iet wezenlijk af van die in de eengezinshuizen. 
Voor wat betreft de indeling van deze huizen komen 
in hoofdzaak twee varianten voor: 
1. op de begane grond een kleine (twee kamers) met 

daarboven esn woning over twee verdiepingen. 
2. op de begane grond een woning over de breedte van 

twee bovenwoningen; daarboven dus twee bovenwo
ningen, ieder over twee verdiepingen. 

(zie fig. 13) 

Wat vooralsnog onverklaard blijft is waar de toe
passing van de zogenaam~e 'mooie kamer' bij arbeiders
woningen vandaan komt (65). Het is zeker als een 
verbetering op te vatten wanneer een verruiming van 
het ~~nkamer type '.Nordt doorgevoerd, maar het is on
duidelijk waarom dit in de vorm van een toevoeging 
van een 'mcoie kamer' geschiedt. Gezien de levens
omstandigheden van het proletariaat, die we in het 
voorafgaande al op verschillende manieren hebben be
schreven, lijkt de behoefte aan een 'pronkkamer' niet 
erg aannemelijz; eerder zou men denken dat vooral 
behoefte zou bestaan aan vergroting van de prakties 
bruikbare woon- en slaapruimte. 
De enige aannemelijke verklaringsgrond voor het door
voeren van een dergelijke onpraktiese verruiming van 
het woningtype door middel van het toevoegen van 
een 'pronkkamer' lijkt te liggen in een vergelijk
king van deze woningen met de zo~e . mde 'heren
huizen', die al vanaf het begin -:it ". .. ~woonvertrekken 
hebben (woonkame~ plus 'salon'); de manier waarop de 
vergroting van de a rbeiderswoning ,.'Wordt doorgevoerd 
zou dan eerder afgeleid kunnen zijn tan deze burger
lijke woning (waar al degenen die over de arbeiders
woningen beslissen in wonen) dan van de konkrete be-
hoef ten van de bewoners van volkswoningen. 
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Kleine benedenwoning 

fig. l;). 

Grote benedenwoning Boven'.~filng 
eerste verdiepin~ ' IIe fo~der 

Plattegronden etagewonine;bouw -:an woningbouw-vereniging 

, ·· bleerL· 
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(63) Zie hiervoor het artikel 'Ontwikkelingen 
de volkswoningbouw' in het verslag van de, 
in 1977 gehouden exkursie naar Berlijn 
(diktaat THE). 

(64) We hebben deze niet kunnen vergelijken 
met ontwikkelingen in partikuliere woning
bouw. 

(65) De literatuur helpt ons op dit punt niet 
verder. 

(66) Verslag woningbouwvereniging, I9I9. 

Deze verklaring blijft echter vooralsnog gedeelte
lijk een veronJerstelling; echt 'hard' maken kunnen 
we haar niet. 

Over de ontwikkeling van het plattegrondtype valt 
neg het volgende op te merken: bedsteden werden, 
om hygieniese redenen en om gezondheidsredenen van
af 1913 afgeraden en zeals we hebben gezien in 1915 
verboden. Alkoven zijn, voor zover we hebben kun
nen nagaan, door woningbouwverenigingen nooit ge
bouwd in Nijmegen; wel hebben we ze gezien bij de 
partikuliere bouw van voor de woningwet. Vanaf 
ca. 1910 wordt erna gestreefd in iedere woning drie 
slaapkamers aan te brengen: een voor de ouders, een 
voor de meisjes en een voor de jongens. Hiermee 
werd erop gedoeld het moreel met name vande kinder
en, te verhogen. 

Wat betreft hygieniese voorzieningen zijn de volgen
de verbeteringen doorgevoerd: vanaf de eerste bouw
verordening krijgen alle nieuwe woningen een eigen 
privaat; vanaf 1912 worden alle woningen aan de rio
lering aangesloten en krijgen ze waterleiding en 
vanaf 1914 krijgen nieuwe woningen elektriciteit en 
gas. 
Douches worden in woningwetwoningen voor het eerst 
toegepast tegen 1940 en dan nog slechts in uitzon
deringsgevallen (herenhuizen hebben vanaf ca. 1900 
een badkamer; zie fig. 15b ). 

Uit de gemeenteraad is in 1919 de wens naar voren 
gekomen dat meer aandacht wordt geschonken aan de 
estetiese verzorging van de woningen. Daarom wordt 
dan bij de woningbouwvereniging Nijmegen naast de in 
dienst zijnde architekt een 'aesthetisch adviseur', 
de archtekt J.W. Eoffman, aangesteld (66). Over de 
inhoud en het precieze doel van zijn werk hebben we 
verder niets kunnen achterhalen. Het feit zelf is 
echter alleen al daarom belangrijk, omdat het aan
geeft dat de volkshuisvesting behalve als 'sociaal' 
ook steeds meer als esteties probleem werd benaderd. 
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(67) Verslag Kamer van Koophandel, I922, pag. 27. 

(68) Gemeenteraadsverslag 24-5-1922, pag.334. 

In het begin van de 20er jaren is sprake van enige 
opkomst van betonbouw in den lande. Hiertegen wordt 
in rajmegen door de steenfabrikanten en wel speciaal 
door de N. V. Handelmij '·.vaalsteen' een scherpe aktie 
gevoerd. "Da 3.rbij is naar vooren gekomen, dat de 
baksteenbouw, zoowel uit hygienisch als esthetisch 
oogpunt verre boven den betonbouw te verkiezen is, 
terwijl :hij bovendien bij de gereduceerde loonen der 
bouwvakarbeiders en de sterk verminderde prijzen der 
bouwstoffen goedkooper is dan betonbouw. Moge de 
actie niet overal tot onmiddellijk succes geleid heb
ben, wij gelooven wel te mogen zeggen, dat beton 
voor volkswoningbouw heeft afgedaan", aldus het ver
slag van de Kamer van Koophandel uit 1922 (67). 
In een gemeenteraadsverslag van dat jaar lezen we 
(in een diskussie r ond de verdere uitbreiding van 
het \7illemskwartier) dan het volgende; "... is 
nauwkeurig onderzocht wat de voorkeur verdient: be
tonwoningen, of woningen van baksteen en is men daar
bij eenparig tot de conclusie gekomen tot het bouwen 
met baksteen te moeten overgaan, ondanks het verschil 
in prijs, dat bovendien niet zoo groot is, omdat 
:nen van dat soort bouw ondervindig heeft en met be
tonbouw een proef zou gaan nemen, welke in elk ge
val, hoe de uitslag ook mocht wezen, nooit tot een 
goede aansluiting zou leiden aan de schoone stads
gedeelten, waarop Kijmegen mag roemen" (68). 

' 
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(69) Geschiedenis van het gewone volk van Neder
land, pag 190. 

SCCIAAL-:2Km~o: :r:cs:: c:,; ·:;;·.·.·n====:.II\3-2,~ II'~ D:S T·::INTIGER 
EN DE:rtTIGER J"-~ ~E:T 

De twint~geren dertiger jaren vormen een aaneen
schakeling van perioden van krisis onderbroken door 
perioden van ekonomiese opbloei. Dit zijn de jaren 
met sterk toenemende werkloosheid , opvoering van 
produktie en overkapaciteit, kapitaalkoncentraties 
en verdere doorzetting van groot-industriele ont
wikkelingen, perfektioneringen van mechanisatie, lo
pende bandsystemen, specialisaties van de arbeids
kracht, normalisatie van (deel)produkten, arbeids
intensivering, verlenging van 'de arbeidsdagen (van 
45 naar 48 urige werkweek ) en doorvoering van loons
verlagingen (soms met tien a vijftien procent) (het 
machinaal arbeidsvermogen per arbeider steeg tussen 
1922 en 1930 met veertig procent (69)). 
Door de vernietiging van vele mensen, goederen en ka
pi talen in Europa tcn.:gevolge van de eerste wereld
oorlog was een grote achterstand in de internationale 
produktie ontstaan; direkt na het einde van de oor
log vindt er een sterke opleving in het kapitalisme 
plaats, waarin Reder land meedeelt. 

De geslaagde oktober-revolutie in.,Ru,s.land (1917) en 
de mislukte revo lu".:: ie in Dui tsland b.J.raehten de Euro
pese landen in ber·,Jering. De von.k sloeg door de ver
deeldheid binnen de Nederlandse ar'!WiP.ersbeweginging, 
niet naar Nederland over. Wel wist · d~ arbeidersbe
weging een aantal koncessies in de wacht te slepen: 
"de invoering van algemeen vrouwenkiesrecht, de in
voering van de 8-urendag, salarisverhoging voor amb-
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(70) itid., pp. 189, 190. 

(71) Stakingen na de oorlog 

stakingen voor stakingen tegen 
loonsverhoging loonsverlaging 

1919 82 % 1 % 
1920 88 % 2 % 
1921 18 % 71 % 
1922 16 % 64 % 
(Overgenornen uit 'Geschiedenis van het 
gewone volk van Nederland', pag. 191). 

(72) Skriptie sociologen, pag 3I. 

(73) In 1918 verdwijnen twee banken, in 1922, 
123 en'24 elk jaar e~n (ibid., pag.28). 

(74) ibid., pag. 31. 

(75) Terugloop van 21 naar 14 en van 72 naar 45 
(ibid. pag.32). 

(76) Hierover hebben we geen cijfers kunnen ach
terhalen, het feit wordt wel vermeld in de 
Sociologen-skriptie. 

tenaren, verbetering va.·: de pensioenui tkerir.:.gen. 
Niet ingewilligd 71erden eisen <tls: af schaffing van 
de Eerste Kamer, heff~ngen ten laste van het groot
kapitaal en grootgrondbezit voor sociale maatregelen, 
so~ialisatie van een aantal bedrijven, staatspensio
nering, enz." (70). 
Aan het begin van de twintiger jaren verzet de ar
beidersbeweging zich tegen het terugdraaien van de 
klok; het verzet richt zich tegen de verlenging van 
de arbeidsdag en de verlagingen der lonen, en uit 
zich middels stakingen(71). 

Nijmegen 

In Nijmegen is de hoogkonjunktuur van de jaren 1919-
1921 voelbaar (door de gemeente worden voor fabrieks
gebouwen e.d. 21 vergunningen verleend, voor her- en 
verbouw van fabrieken 72 (72)). Van verzet tegen de 
loonsverlagingen is echter niet veel sprake, er zijn 
slechts enkele stakingen -onder andere de bouwsta
king in het voorjaar van 1920T 
Van een duidelijke doorzetting van monopolisering 
van banken en industrien is in Nijmegen nog weinig 
te bespeuren (78). 
Een korte krisis zet zich in Nijmegen in 1923 in. 
Deze malaise tot 1925 (in aet westen van het land be~ 
gon deze krisis eer der, ook kwam zij daar eerder tot 
een eind (74)) is afleesbaar uit de terugloop van het 
aantal bouwaanvragen voor nieuw-, her- en verbouw van 
fabrieken (75), de faillisementen onder de midden
stand (76) en de opkomende werkloosheid - met name 
ender de bouwvakkers (zie bijlage 2). De werkloos
heid wordt veroor zaakt door de slu-~ting van enkele 
bedrijven en de reorganisatie bij andere. 
Na de stijgende "erkloosheid in de .jaren 1922-1925 
neemt de werkloosheid in de meeste nijverheidstak
ken af, met uitzondering van de bouwnijverheid. 
De vraag naa r geschoolde arbeiders vocr de bediening 
van de nieuwe machines stijgt, de vraag naar onge
schoolde urbeidskrachten blijft zeer gering, waar-
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Bi.ilage 2. 

werkloosheid in Nijmegen: nieuw ingeschreven·en 

1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 

Aardewerk 10 3 45 36 8 8 8 54 198 169 
Boek-/steendruk 23 13 80 76 107 94 77 57 62 83 
Bouwbedrijf 2457 2111 3239 3535 2750 2660 3172 3081 2843 3518 
Chem. bedr. 45 - - - 2 1 1 4 2 -
Hout,kurk,stro - 50 74 103 130 100 93 84 65 102 
Kleding,reinig. 23 314 521 158 120 66 36 37 18 41 
Kunstnijverh. - - 2 1 4 - 2 1 - -

I Leder en wasd. 47 72 110 188 108 95 134 77 72 84 
Metaalbewerk. 407 215 745 963 904 849 505 639 494 432 
Papi er 2 6 3 2 4 3 5 3 - -
Boekbinders 6 4 21 9 17 21 10 16 14 26 
Textielnijv. - 10 10 13 3P 14 23 15 9 6 
Voeding-,genotm. 337 448 298 336 348 354 179 300 175 220 
Land- en tuinb. 47 27 30 50 51' 70 58 591 113 117 
Warenhandel 112 82 124 180 242 212 185 185 97 130 
Verkeerswezen 213 113 312 310 456 425 358 336

1 
225 279 

Bank/verzeker. - - 4 8 13 14 7 9~1 1 3 
Vrije beroepen 52 27 80 124 126 123 139 58 83 
Huish. diensten 113 100 164 257 419 458 431 419 427 419 
Zonder opgave ber. 306 66 290 107 3 4 - - - -
Fabrieksarbeider 548 420 536 928 1041 1389 1206 1673 1709 2201 
Verpl./verzorg. - - - 2 3 - - - - -
Totaal 4748 4081 6688 7396 68 94 6960 6629 7137 6592 7913 
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(77) In 1920 klaagt de Kamer van Koophandel: 
"In plaats van den arbeid flink te her
vatten bleef werkschuwheid heerschen en 
onder de werknemers een geest va n ontevre
denheid, die in werkstaki:r:gen ontaarde". 
(Aangehaald in skriptie sociologen, pag. 
30). 

(79) 'Geschiedenis van het gewone volk', pag. 

(80) De gevolgen van de krisis voor Nederland 
en de wereld (1929 ,= 100) 

volume van industr!Jle werk•loos-
de handel produktie he id 

Ned. wereld Ned. wereld Bed. wereld 

1930 91 86 l'.59 164 
1931 79 74 255 235 
1932 82 75 62 " 415 291 
1933 78 76 69 71 437 277 
19'54 76 78 70 11 452 225 
1935 69 82 66 86 511 196 
1936 72 86 72 96 511 151 

(Overgenomen uit 'Geschiedenis van het ge
wone volk', pag 195). 

(81) Werkeloosheid in Nederland 
(jaargemiddelden) 

1929 
1930 
19~1 
1932 
1933 
19~ 
1935 
1936 
19,7 
1938 

- -1 . - • 

50.000 
?3.000 - (?%) 

138.000 
271.000 
322.000 
332.000 
384.000 
414.000 - (36S") 
368.000 
353.000 

( Overge;1omen ui t 'gescb.iedenis van het ge
wone volk', pag 195). 

door de ~erkloosheid ender de ongeschoolde arbei
ders sti j gt (zie tabel ) • Je l\:ar:ier van Kocphandel 
formuleert steeds op duidelijke wijze de wensen van 
de industriele bourgeoisie: zij is'verontrust en 
verontwaardigd' als er gestaakt wordt (77), zij eist 
de terugkeer van de 48-urige werkweek, zij keurt de 
rationalisatie in de bedrijven goed, en dergelijke. 
Opmerkelijk voor de periode 1921-1925 is het sterk 
gestegen vestigingsoverschot (zie hiervoor tabel ). 

Landelijk 

De ekonomiese opgang, die inzet in 1925 weet zich 
door te zetten tot 1929. 
Met het ineenstorten van de 'liallstreet-beurs in 1929 
breekt een krisis aan waarbij de hele wereld betrok
ken is , en heeft op Nederland een grote invloed 
doordat de internationale handel stagneert (ieder 
tracht zoveel mogelijk haar binnenlandse produktie 
veilig te stellen door verhoging van invoerrechten 
en kontigenteringen ): "Van 1929 tot 1939 daalde de 
invoer met bijna 53%, uit uitvoer met ruim 57%, het 
nationaal inkomem met 26% (79). 
De krisis, veroorzaakt door overproduktie, betekent 
bedrijfssluitingen en fuseringen, inkrimping van in
vesteringen, stijgende werkloosheid en daling van 
prijzen, lonen en werkloosheidsuitkeringen (dus een 
daling van de koopkracht). 
De Nederlandse staat reageert met de zogenaamde aan
passings- of bezuinigingspolitiek door de produktie
kosten - dat wil zeggen de lonen en de prijzen - zo 
laag mogelijk te houden. De gevolgen voor grote 
delen van de bevolking zijn funest: grote werkloos
heid (80 ) - in I1~ederland drie a vier. lliaal zo hoog als 
in andere kapitGlistiese landen - en daling van de 
sta8tsuitcaven, ender andere in gesubsidieerde wo
ningbouw ( e en daling van 34.000 huizen in 1931 
naar 300 in 1936 (81)). 
De regering besluit in 1936 de gulden te devalueren. 
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tabel 3. 

Verschillen in procentuele verdeling van de beroepsbevollci.ng 

Verschil 1889-1899 1899-1930 1889-1930 

Nljver·heid 4,50 2,60 7,19 
Landbouw -3,77 -5,44 -9,21 
Handel 1,66 3,62 5,28 
Verkeer -2,98 3,75 0,77 
Crediet en bankwezen -0,02 o,64 • o,62 
Verzekering 0,06 0,50 o,64 
Vrije beroepen -0,57 5,05 4,48 
Onderwijs 0,94 2,38 3,32 
Huiseljjke diensten 1,24 -7,78 -6,54 
J.osse werklieden 1,51 -o,68 o,83 
Diversen -2,57 -4,81 -7,38 

Totaal , 9,91 18,71 23,13 
-9,91 -18,71 -23,13 

(overgenomen uit: Schampers, pag. 

(82) De terugslag in de bouwnijverheid sleurt 
de steenindustrie mee: de ringovenfabrieken 

draaien nog maar op 50% van hun kapaci-
te it. 
(de Vries, pag. IOI). 

(83) Skriptie sociologen, PP• 34, 35 en 
de Vries, hoofdstuk v. 

? 

21) 

J3 ~r~o~~ ~~oc~~ e?~ lic~t 2 ve r tetcrins in ~e ex~ ort 
L:, rl ie c:;'·.t ;:;r .veer \VOrd.t beJ.e:;~ ... erl :~oor b-~~i ten
landse importbarrid~c3 • 
:=n '.'"c-:=t i:: ei.J.e r va::: d.e grot e ;,-erkloosl:.ei~ l c_-: t -:::.e over
hei d esn ~cntal o~enhare ~c~ken u ~ tvceran, onder 
andere aanleg van ~esen , kanalen en 1rooglegginc Zui
ierz es-. 

·:ia s rond 1930 de sfeer in l'.:-ijmegen nog o:ptimisties 
doordat enkele infrastukturele verbeteringen in de 
nabijheiu van Nijmegen gerealiseerd waren( de stuw
brug over de Maa s en de maaskanalisatie) die een g1lll
stige invloed op handel en nijverheid hadden uitge
oefend door de toename van het landverkeer en de 
s cheepvaart. In 1932 ··wordt de malaise ook in Nij
megen voelbaar: orders voor de nijverheid worden 
ingekrom:pen, enkele verwachte vestigingen van grote 
fabrieken blijven uit en door de buitenlandse :pro
tektie vermindert voor Nij ~egen de handel op Duits
land (oak daar was de koopkracht verminderd). De 
bouvmijverheid, alsmede de steen- (82), gloe ilam:pen-, 
:pa:pier-, margarine- en textiel industrie worden ern
stig getroffen. Doorr de da lende koo:pkracht en de 
onderlinge konkurrentie tussen de vvinkeliers - en 
met name de konkurrentie tegen de grootwinkel
bedrijven - dalen de winsten in de detailhandel. 
Ook de hotel- en :pensionsektor wordt ernstig ge
troffen. De kunstzijde-industrie is de enige die het 
hoofd redelijk boven water kan houden tot ca. 1935 
ten gevolge van de doorgevoerde rat ionalisatie in 
het bedrijf) (83). 
Een verge li jking van de beroepsstruktuur in 1930 met 
de beroe:psbevolking rond 1900 (zie tabel 3) toont 
dat in de eerste dertig jaar van deze eeuw de werkge
legenheid (het :percentage beroe:psbevolking steeg van 
33,3% naar 38,3%) in de sektoren handel, verkeer, ve:ri
zekering, vrije beroe:pen en onderwijs relatief ster
ker gestegen zijn dan in de nijverheid 
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tabel 4. 

Rel atieve werkloosheid in Ntjmegen, Nederland en enige ve rgel~kbare 
steden 1930-1939. 

• in een percentage van het aantal geregistreerde geheel werklozen 
inclusie£ arbeiders btj wer kverruiming, op de gehele bevolking = 

Arnhem Breda Tilburg Nijmegen Eindhoven Enschede Nederland 

1930 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
3? 
38 
39 

1,4% 0,4% 0,6% 0,8% 0,3% 0,8~~ 
1,7/ 1,4 1,1 1,8 2,6 2,1 
3,3 3,9 2,9 3,4 5,6 5,9 
3,0 4,3 2,5 4,0 5,3 6,6 
3,7 4,5 2,6 3,6 3,1 5,8 
5,0 5,2 3,6 4,8 3,3 6,5 
5,5 5,8 4,4 5,4 4,7 6,2 
5,3 5,9 3,2 5,3 3,6 3,7 
4,9 4,4 4,0 5,0 3,7 - 4,9 
3,5 3,1 1,8 2,9 1,5 2,1 

(overgenomen uits de Vries, pag. 108) 

(84) De Kamer van Koophandel wijst de overheid 
in I93I op de slechte gang van zaken in de 
met Nijmegen sterk verbonden baksteenindus
trie en zij maant de regering ten aanzien 
van het uitstellen van openbare werken 'niet 
de zuinigheid de wijsheid te doen bedrie
gen' 
(de Vries, pag. II2). 

(85) Zie voetnoot 84. 
(86) In december 1937 was het werkloosheids

cijfer in de Nijmeegse bouwnijverheid 
zelfs procentueel het hoogste van Neder
land: 71,8% van het totaal aantal arbei
ders. 
(de Vries, pag. 109). 

(87) respektievelijk 5649, 5553 en 5037. 
(de Vries, pag. I04). 

0,6% 
1,2 
3,0 
3,3 
3,5 
4,0 
4,5 
3,6 
3,6 
2,2 

I.:':.); de werkgele c;en~1e id in laI1dbouv1 en huishoude
li j ~e diensten is duideli jk gedauld. 
De sterke o~~omst van het onderwijs dankt Nijmegen 
aan de diverse i nternnten en de stichting van de 
rooms katholieke universiteit in 1924 (hiermee hangt 
de stijging in de vrije beroepen samen). 
Uit de beroepssamenstelling valt af te leiden dat 
Nij ffiegen zich blijft ontwikkelen als regionaal ver
zorgingscentrum. Aan de opkomst van de industriele 
grootbedrijven heeft Nijmegen geen deel; de kunst
zijde spinnerij 'Nyma' heeft als enig bedrijf in 
1930 meer dan 1000 werknemers in dienst. 
De werklo Dsheid in Nijmegen doet niet onder voor die 
in Arnhem, Breda en Eindhoven, ligt hoger dan in Til
burg maar la~er dan in Enschede (zie tabel 4). 
De kategorieen bouwnijverheid (84) en losse arbei
ders geven de hoogste werkloosheidscijfers, opgevolgd 
door de metaalnijverheid en het verkeerswezen (zie 
b1jl. 3 pag. 230J. 
In het kader van de grote werkloosheid verschaft de 
overheid werk aan werklozen door het laten uitvoeren 
van publieke werken (85). Een van deze prokekten is 
de aanleg van het Goffertpark; dit park verkrijgt in 
de Nijmeegse volksmond de bijnaam 'De Bloedkuil', 
vanwege de vele zweetdruppels. 
De devaluatie van de ·Nederlandse gulden in 1936 heeft 
een gunstige invloed op de steen-, elektro-, tech
niese-, metaal-, kunstzijde-,schoen- en margarine
industrie; in de bouwnijverheid blijft het slecht 
gaan (86). In 1936 wordt tevens de brug over de Waal 
voltooid. 
Aan het einde der dertiger jaren levert de oorlogs
voorbereiding Nij megen een kleine konjunktuurver
betering op ; in de j aren '37, '38 en '39 daalt het 
aantal werklozen (87). Gunstiger perspektieven open
en zich in 1939, ma Qr wanneer in dat zelfde jaar de 
mobilisatie afgekondigd wordt vertrekt het garnizoen 
( en de hotel- en pensiongasten). 
Nijmegen wordt op de eerste dag van de oorlog bezet. 
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Bij lage 3. Rd .. ticn! 1t ·1·ri</n"s l1 ,'U 11.1.1r Vt»l r.i i•kl.1>><'11 It' .\'ij111e:;l'11, \ml1<•m 1·11 "/ i/l•w.i.: 1'133-1939 1 .. 

\ in ~;. \ Jn liet tvt.i al aJntal werJ..lc>zenl 

3().6 3t·l2 3(}-6 31 -12 30-6 31 -12 3().h 31 12 3().(, 31 I~ 3().6 

1933 1933 1934 1934 193) 1935 1936 1936 1937 1937 19~8 

Glas. a.:nd~ ttk.. stem. enz. :\ijmegen 2.2 3.3 2.1 2.4 2.6 2.5 2.7 2.- 2.1 2.3 1.9 
Amlu!D'I 1.3 I .I 1.- 1.2 1.2 1.4 I.- I.- 1.- 1.3 1.-
Tilbwg 0.6 0.5 02 1.4 0.7 J.8 0.7 I.I 0.7 0.8 0.7 

K;rafische nijvcrbrid Nijmegen 1.4 1.2 12 0.8 I.- 0.7 0.9 0.7 0.8 0.6 0.7 
Arnhem J.5 1.3 I.I I.I 1.4 ,J.4 J.5 1.4 1.5 1.4 J.6 
Tilburg 0.8 0.4 0.7 0.7 05 0.2. 0.3 02 0.3 0.5 0.4 

Bouwnijvetbeid Nijmegen 21.6 21.2 18.i 26.4 22.3 26.- 21.4 24.8 22.1 24.9 18.7 
Amhan 24.7 31.2 27.8 28.7 26.8 30.2 28.5 2.9.9 27.6 29.1 25.3 
Tilbur~ 22.2 30.6 19.4 29.4 20.8 27.7 21.2 24.8 24.9 23.- 17.6 

Hout, lwrk. mo Nijmegm 2.1 J.9 2.1 1.8 J.7 1.6 2.7 J.5 r.s J.6 J.5 
Arnhem 3.8 3.- 2.4 2.4 2.5 2.3 2.3 2.2 2.- 1.9 2.1 
Ti Iburg J.8 2.1 2.3 3.1 1.4 1.11 J.4 1.8 1.6 1.9 1.7 

Kleilmg. ttinigiDg Nijmep 1- 1.5 2.- J.7 1.2 J.4 J.- J.5 1.6 1.3 1.2 
Amhrm 3- 3.9 3.4 3.8 2.7 3.6 2.J 3.- 2.8 u 2.8 
Tilbwg 1.6 2.2 1.9 2.2 1.3 J.8 1.7 1.4 1.5 1.6 J.4 

Leder. w...io.k, rubber Nijmegm 2.- l.S 1.8 1.3 1.5 1.3 2.- J.7 J.9 2.2 2.1 
Arnhem 0.8 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 
Tilbwg 5.6 5.6 7.- 7.8 7.9 8.7 8.9 8.4 8.8 8.6 9.8 

Sternloal, flllll Nijmegm - 0.1 0.1 0.1 O.J - - 0.5 0.2 0.1 0.4 
AmLem - - - - - - - - - - -
Tilbwg - - - - - - - - - - -

~ Nijmegm 15.- 13_ 12.9 11.4 12.3 11 .7 12.8 12.2 11.l 10.S II.I 
Amhaa JU 10.5 10.3 9.5 Jl .4 JO. I 12.5 10.4 9.3 9:5 9.-
Ti1hmg 13.5 7.4 8.8 6.3 8.6 8.5 7.4 7.S 7.2 6.6 6.7 

Papieinijftrbad 
-- . 

Nijmegm 0.1 o.3 
. ··-

0.2 - 0.2 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 
Amhma 0.4 cu o.3 0.3 0.4 0.2 0.3 03 0.4 OS OS 
Tilbwg 0.3 0.1 0.2 - 0.2 O.J O.J 0.6 0.1 0.2 0.3 

T~ Nijmegm - - - - - - - - - - -Arnhem o.s 0.4 05 0.3 0 . .f 0.3 - 0.3 0.3 0.4 0.4 
Tilbwg :M.- 19.6 ll.7 23.7 31.6 23.2 33- 26.5 26.S 32.S 34-

Voedings m ~jclde!rn Nijmegm u :1.8 4.9 3.1 5- 2.7 2.9 2.8 3.- H 4.-
Arnhem 2.9 3.1 4.3 3.1 3.5 2.9 3- 3.2 3.4 3.7 3.9 
Tdbwg 3.4 3.3 3.6 2.8 3.1 2.S 2.5 2.3 3- 1.9 1.7 

Landbouw Nijmegm 1.3 1.4 1.2 I.I 1.3 u u 1.6 1.3 1.6 1.3 
Arnhem 0.7 1- 0.9 1.- 0.7 JS u 1.1 I.I· 14 1.1 
Tilburg 0.7 0.9 0.8 0.8 0.6 0.8 0.9 1.3 1.2 0.9 1-

Ha..W Nijmep 2.7 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.S 2.7 2.7 2.9 2.9 
Amhaa 2.2 2.4 2.6 1..7 2.9 2.6 3- u 3.8 3.- 3.5 
Tilbwg 6.3 7.4 4.7 5.2 6.- 5.4 52 5.6 5.S 4.8 4.1 

Verbs Nijmegm 8.4 9.1 8.1 8.3 9.1 8.8 7.4 9.3 9.2 8.6 9.8 
Arnhem 7.5 &.2 7.9 7.1 7.9 &.4 &.9 9.4 9.7 9.6 9.9 
Tilbwg 4.2 4.6 4.7 4.8 S. I S.8 4.8 5.- S.8 4.8 S.3 

Vrije baoepm Nijmeg<n 3.3 3.4 3.- 3- 3.4 3.1 32 3.3 H 3.9 3.8 
Arnhem 4.3 3.5 3.2 3.8 3.6 3.9 35 3.7 3.8 3.5 3.2 
TilburJ! 3.5 4- 2.8 3- 2.9 3.2 3.6 3.6 2.9 u 3.9 

L<me werlliedea Nijmep 30.9 31.7 31.3 29.8 30.3 28.8 32.- 29.4 31.4 29.3 33.8 
Arnhem 27.7 25.3 27.1 26.4 26.4 21.S 20 24.4 25.9 25.6 28.9 
Tilburg 9.8 9.S 8.4 7.S 7.8 6.7 5.8 8- 8.- 6.4 9 .4 

---- - -
Hw.dijl.e dimslm Nijmegai 2.- 1.5 2.6 2.8 1.6 2.J 2.1 4 3 2.1 2.1 1.8 

Ambem S.2 4.J 6.6 6.8 5.9 s.s u 4.2 S.2 3.9 4.7 
T ilburg 1.4 1.6 1.2 I.I 0 .11 I.- J.6 0.9 0 .8 I.I I.-

Overigo i-..,.. Nijmegen 2.9 3.6 5.1 3.4 3.8 5.8 4.7 4.S S.2 4 .S 4 8 
Arnhem 0.2 - - O.J 1.6 1.6 I.I 1.6 1.5 1 - ~ I .I 
Till.we 0.3 0.2 0.2 0 .2 0.7 0.8 o.• I.- u O.i 0.9 

' 

~I 12 
1938 

2.8 
15 
11 

0.6 
1.-
0.3 

24.5 
30.-
26.8 

J.S 
1.9 
2.3 

1.5 
2.7 
2.1 

1.7 
0.8 
9.4 

--
-
8.5 
1-
6.2 

03 · 
0.4 
0.2 

-· 
0.3 

20.1 

3.5 
3.7 
2.5 

1.8 
1.4 
I .-

2.6 
3.3 
5.2 

9.3 
9.7 
5.6 

3.7 
4.3 
4.2 

~1.7 

26.3 
10.8 

1.9 
H 
I.I 

4.1 
l J 
I.I 

2 30. (overgenomen van de Vries) 

3().-c. 

1939 

2.-
1.3 
0.9 

0.7 
1.5 
0.8 

18.8 
rl.9 
25.2 

1.5 
1.8 
2-

l.S 
1.4 
J.1 

2.3 
0.8 

10.5 

---
9.J 
7.7 
7.J 

o.f 
o.S 
-
-
0.3 

15.8 

5-
3.7 
u 
I.I 
1.3 
1.2 

u 
l.8 
6.J 

9.5 
9.7 
5.7 

3.4 
3.-
4.J 

J3.7 
21.4 
U.-

'·' ... 
I J 

- ~ .. 
•ti , , 
' ' 



(88) Jacques Nycolaas, pag. 39. 
(89) ibid., pag. 40. 

(90) In de periode '23-'25 worden door de ~o
ningbouwverenigingen wel zogenaamde 'pre
miewoningen' gebouwd. Het is ons echter 
niet zo duidelijk geworden om wat vocr pre
mies het daar precies gaat, en evenmin of 
deze woningen onder arbeiders- dan wel on
der middenstandswoningen moeten warden ge
rekend; door de woningbouwvereniging 'Nij
megen' worden ze gerangschikt onder de ka
tegorie arbeiderswoningen. 

(9!) Maas, pag. 422. 

V.LRJ~:·TJ~Rii·TGE:~ I~~ I i ~'I' 0'{Elt~IZIDS l3LLEID ~r~tI\AF 1921 ; 
G~7CLG:2.l.T V~~H DE :i2ISIS VC'OR DE :.•oc:w:.:s :L'.ri.NDIGIIZDEl~ 
'f Al'T G:rtOS:J.:: J:~LZH "'li3 D::S 131::.'VOLXIHG 

Zoe.ls we sl zagen begon de woningwetbouv1 na de 
eerste wereldoorlog ten gevolge van de diverse over
heidsbijdrage:r: enige o:sang van betekenis te krij
gen. Vanaf ca. 1921 echter ke srt het tij in het be
leid. 
r.:et de intrede van de krisis ( 1921) en als gevolg 
daarvan de daling van de bouwkosten, werden de huur
bij dragen door de overheid afgebouwd en in 1923 hele
maal stopgezet. In plaats van de individuele sub
sidie kwam nu de objektsubsidie, waarmee de huur
prijs een stap dichter bij de marktprijshuur werd ge
bracht. De partikul iere bouw werd voor investeringen 
weer aantrelr..keli:'ker en winstgevender, door de stij
ging van het huurnivo, de verlagi ng van de bouwkos
ten en de toename van de kapitaaldispositie (tenge
volge van de krisis). I~i erdoor nalT: de partikuliere 
bou-N sterk t oe. Een door de overheid ingestelde . 
premiemaatregel bracht een extra stimulans teweeg(88). 
De partikulieren bou'.vden voornameli jk middenstands
'NOningen. 
De krisisbijdragen die de verenigings- en gemeente
bouw in de voorgaande jaren zo sterk hadden gesti
mul e c~ rd v1erden verminderd en in 1926 zelfs helemaal 
stopgezet voor de bouw ter verruiming van de woning
markt en alleen nog 'rerleend ten oehoeve van krot
opr uiraing (89) . De premies a an de v1oningbowuver
enigingen voor de m.iddenstandsbouw ( u:'... tgekeerd van
af 1919) ~aren al in 1923 stopge ze t(90). · 
:.:et d.eze liberal~ . satie liet d.e r ecering het - weer e.an 
de geneenten over ho e zij in de nog bc staande nood 
wilden voorzien. De 5emeenten hadden echter zeer 
beperkte fiLanci~lc middelen , en konden dus weinig 
doen (91). De vroningwetbom7 liep vanaf '192 "'! ·.:1eer 
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(92) Maas , pag. 422. 

(93) Voor de beschrijving van de volkshuisves
ting in Nijmegen is voor wat betreft de wo
ning-(bouw. )verenigingen hoofdzakelijk ge
bruik gemaakt van de woningvereniging 'Nij
megen'. 

(94) Het feit dat zich in !926 aanmerkelijk 
meer mensen inschreven dan in !925, moet 
volgens de woningbouwvereniging vermoede-
1 ij k worden toegeschreven "aan de stich
ting van woningen aan de Koninginnelaan, 
waarvan de lage huurprijzen uiteraard ve
len aanlokten". (Verslag van de woning
bouwvereniging, !925, pag.3). 
Hieruit blijkt wel dat alleen die mensen 
zich inschrijven als woningzoekend bij de 
woningbouwvereniging, die de huurprijzen 
van de woningen van de vereniging kunnen 
betalen. In die zin moeten de in de tabel 
aangegeven aantallen slechts als indika
tie worden gezien; tevens betreft het hier 
het aantal woningzoekenden die ingeschre
ven staan bij ~en woningvereniging. 

.:te~~~ ~~e~uc . (In =~ij :·:: ece~~: i :_; dit vocral --~ .. l_:.r.:.af· 'i923 
"et '"e11"'l .... • 1 J w .......... ) • 

De SD./J·' ~·1c..c. tec:;e~1 een lit22alisering van l1et \110-

n_:_:-::gbo'J. ':iceleid, :-.;uar he ':' ft di t niet kunne21 verhin
deren. Ook de konfessionele partijen ::.iaakten zich 
echter zorgen over de cevolgen van deze tendens: 3lJ 
~aren vooral verontrust door de ze ~eli~ke gevolgen 
van het toene=end a~ntal samenwoningen. Niettemin 
hebben ze de beleidsomwenteling niet verhinderd of 
niet kunnen verhinderen (92). 

Nijmegen 

In Nijmegen (93) zien we nog tot 1923 een toename 
van de verenigingsbouw (zie grafiek 3 pag. 197). 
Vanaf 1921 treedt echter al een stagnatie O? in de 
uitvoering van de plannen en ne emt de woningnood 
onder arbeiders toe, hetgeen af te lezen is uit het 
toenemend aantal dubbelwoningen (zie tab. 5 pag.234).eTen
als uit het toenemend aantal ingeschrevenen bij de 
woningbouwvereniging 'Nijmegen• {zie bijl.4 pag.236Jl94J. 
Op aandrang van de regering en van enkele katho-
lieke raadsleden wordt in 1921 de huurkommissie, 
die tijdens de grote woningnood na de eerste wereld
oorlog was ingesteld, opgeheven, waardoor iedere 
greep op de huisjesmelkers weer verloren gaat. Ook 
doen B en W geen voorstellen meer voor de bouw van 
arbeiderswoningen, waardoor het initiatief nu dus 
is overgelaten aan de woningbouwverenigingen die ech
ter steeds moeilijker financiele middelen kunnen 
krijgen. 
In 1922 is, volgens de woningbouwvereniging nog wel 
aan arbeiderswoningen een groot tekort maar minder 
aan middenstandswoningen. Mede door de toenemende 
bouw door het par tikulier initiatief in de midden
standswoningbouw (aangetrokken door de verlaagde 
bouwkosten) werd de woningnood in deze sektor als be
eindigd beschouwd, evenals de taak van de woning-
bouw vereniging in deze sektor. 
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(95) Voor het plan Willemsweg IV bijvoorbeeld 
krijgt de woningbouwvereniging na her
haalde pogingen, slechts voor vijftig wo
ningwetwoningen een bouwvoorschot (aan de 
Brederostraat). 
Het jaar daarna krijgt zij nog voor 49 wo
ningwetwoningen in dit plan (nabij de Tol
lensstraat) een bouwvoorschot, terwijl er 
dan weer moeilijkheden zijn rond de voor
schotverleningen voor de in dit plan op
genomen premiewoningen (26). 
(uit: Verslagen van de woningbouwvereni
ging, I922 en 1923). 

(96) Verslag Woningbouwvereniging, 1927. 
Men zou uit deze opmerking overigens kun
nen afleiden dat deze woningen voor~a~e
lijk door geschoolde arbeiders warden be
woond. 

(97) In I924 bijvoorbeeld naar door de vereni
ging 'de Gemeenschap' gebouwde woningen 
nabij de Van 't Santstraat. 

(98) Verslag woningbouwvereniging, 1924. 

Vs.naf 1922 k.rijgt de 'Noningbomvvereniging nog slechts 
met zeer '.re el .::wei te bouwvoorschotten van het Rijk 
(95). 

In verband met de loonsverlagingen probeert de wo
~ingbouwvereniging zo goedkoop mogelijk te bouwen. 
Ondanks premie- of woningwet steu...'1 kan er in het be
gin van de jaren twintig nog niet echt goedkoop ge
bouwd worden door de nog altijd hoge bouwkosten. 
Ook probeert de woningbouwvereniging de huren te ver
lagen van de woningen die in de krisistijd (tijdens 
en vlak na de eerste wereldoorlog) gebouwd zijn en 
die onevenredig duur zijn in vergelijking met de 
eerder gebouwde woningen. Omdat de regering geen 
hogere bijdrage in het exploitatietekort wil geven 
lukt dit vooralsnog niet. "De verlaging van deze 
huren is des te meer noodzakelijk omdat ook het in
komen van geschoolde arbeiders is· gedaald" (96). 
Ook hebben de loonsverlaging een toenemende huurder
ving tot gevolg (zie tatel 6), die niet alleen wordt 
veroorzaakt door wanbetaling van bewoonde woningen 
maar ook door leegstand van duurdere woningtypes: 
voor de nieuw gebouwde duurdere woningen kunnen niet 
eens altijd direkt huurders worden gevonden, terwijl 
er ook verhu~zingen plaatsvinden van duurdere naar 
goedkopere woningen (97). 
Om een verdere toename van het exploitatietekort te 
voorkomen wordt in 1924 dan ook een verandering in 
de huurovereenkomst aangebracht die uitzetting bij 
wanbetaling vergemakkelijkt (98). 
De woningbouwvereniging besluit zich nu in het bij
zonder te gaan richten op de bouw van zeer goedkope 
woningen omdat daaraan het grootste tekort is. 

Land.elijk 

In de periode 1925 - 1940 werd de woningbouwmarkt na
c;enoeg vol1edig beheerst door de partikuliere bouw
or:de rn.err;ers . "De produktie van woningwetwoningen 
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(99) Jacques Nycolaas, pag. 4I. 

(IOO) ibid., pag. 4I. 

(IOI) ibid,, pag. 44. 
Huurverlagingen werden mogelijk gemaakt 
door: 
- rentedaling op de woningbouwvoorschotten, 

hetgeen direkt in de huur verdiskonteerd 
kon worden 

- verlenging van de lopende voorschotten 
van vijftig tot vijfenzeventig jaar, zo
dat de annuiteiten en daarmee de huren 
daalden 

- bouwkostenverlaging door prijsverlaging 
van bouwmaterialen en door verlaging van 
de bouwvaklonen. 

(I02) ibid., pag. 449 
Hierbij is echter niet duidelijk of het 
partikuliere dan wel door woningbouwver
enigingen of gemeenten geexploiteerde wo
ningen betreft; gezien het voorafgaande 
lijkt het partikuliere bouw te moeten be
treffen. 

(I03) Dit duidt echter niet op een strukture-
le afwijking daar dergelijke pieken op 
het nivo van een middelgrote stad al ver
oorzaakt worden wanneer ~en komplex van 
enige omvang wordt gebouwd, wat door aller
lei •toevallige' omstandigheden kan wor
den veroorzaakt. 

(I04) Verslag Woningbouwvereniging, I925. 

·,ms .:;u:....s t vo1.:10end.t=: om d e;:: : o.::· :1 0 :::: r2. fi ei:e~1 zicht
bo.J.r te doen zijn" (99). 
7olgtle rl e overheid in de jare::J. twinti5 een beleid dat 
ero -;:: geri.c i t v:as de huren op te tre~·~ e!-.:. ne:E~:r.· het 
marktprijsnivo, vanaf 1931 was het beleid er juist 
weer op gericht de huren te verlagen, om loonsver-
~ · 1 · · · t 1 r 1 C ~ \ ~aging =oge_iJ~ e ma~en \ ;0)• 

Eet gerdddelde huurnivo volgde echter de daling van 
lonen en prijzen slechts zeer vcrtraagd. 
De produktie van middenstandswoningen door partiku
lieren n&m, ten gevolge van de hiervoor zeer gun
stige omstandigheden een zodanige omvang aan dat in 
deze sektor zelfs leegstand ontstond (101). 
Jacques Nycolaas merkt ook nog een stijging van het 
huurni vo van a.rbeiderswoningen op, die tegelijkertijd 
optreedt met een daling van de lonen~ hetgeen geleid 
heeft tot diverse huurstakingen (102). 

Nij::negen 

In Nijmegen neemt de partikuliere bouw sterk toe in 
de periode 1922 - 1932, waarna zij weer gestaag af
neemt tot 1942. Hiermee vertoont zij dezelfde ont
wikkelingsgang als de landelijke, behalve dat een op
bloei vlak voor de tweede wereldoorlog hier ontbreekt 
(zie ook grafiek 2 en 3, pag. 196 en 197). 
Ook de produktie van woningen door woningbouwvereni'- ··
gingen vertoont een, met de landelijke ontwikkeling 
vergelijkbare omvang, met pieken in 1930 en 1934 
uitgezonderd (103). 

In 1925 kunnen de huren van diverse komplexen worden 
verlaagd door de verlaging van de rentevoet, die ook 
een verlac ing van de rente op gemeenteleningen tot 
gevolg heeft (-'1Q:L ). 
Ook warden de huren van de, in de dure tijd gebouwde 
vmningen, zoveel mogelij!:: verlaagd, ender andere door 
middel van de verhoging van de huren van de in de 
goedkope tijd (tot ca. 1914) gebouwde woningen. 
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tabel 5. 

Aantal kamers der woningen met 
Aantal datum meervoudige bewoning 

gezinnen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot. enz. 

twee 1 jan. 1920 7 50 78 10# 131 93 90 59 31 60 703 
1 jan. 1921 12 76 107 99 117 100 80 61 29 50 731 

drie 
1 jan. 1920 - - ,l_ 2 4 3 2 l 2 6 21 
1 jan. 1921 - 4 6 6 2 4 4 1 2 5 34 

vier , 
1 ljan. 1920 - - ,_ - - 1 - - - - 1 
1 jan. 1921 - l - - 1 1 - - - - 3 

(~ran: geme cn tcv erslag 1920) 

tab el 6. Huur derving: ... 
De huurderving neemt bij arbeiderswoningen toe tot 

· 1926, neemt dan, waarschijnlijk t.g.v. de doorgevoerde .". 
huurverlagingen, af tot 1929 en dan weer toe tot .,.:. 
1936 waarna ze ongeveer konstant bu.Jft. Ze komt 
nooit boven + 5%. . t .. 

Bij middenstaiidswoningen is dat heel anders: .hier ;~ ~· . 
neemt de huurdei;-ving vanaf 1927 vrijv'el ononderbro-· · ' 
ken toe . en bereikt een veel hoger percentage dan .. ·· 
.bij de arbeiderswoningen: ·· · 

...... --~.-, ··~i ........... .... -~ .. ::: 
1927 1,42% . 
1 928 4,6 % -.'.< 
1929 7.,5: % ;.~ :. ' •. _.7 ' . - . - . ,_f ···~· , . -, 

( ~~g~ ~:~ ~-~van + 2/5 :vegens -o~:er.huurd ·''y·f; 
f.. .i932 8,6.5% v.,aarTa.n •er dan de helft wegens onverhuurd.'· 
i 1933 10~72%- waarv!lll 2/}· vegen.s onverhuurd >. . - c-• - ~ -· ·,; 
~. 1934 J,.5,6 %. ·· _. ~; .; • .' - ···· .. . ~I .·· ': ;" :·.:,-,i,,.;._~~ 
; 1935 2lt..,Zl+% :~:~ . . ' . · :::: .}~;;'i.:: ~ ·-~.;.:.· i - ___ : ... -. 

(I05) Verslagen van de woningbouwvereniging 
I925-I940. 

(I06) Maas, pag. 43I. 

(IO?) In I925 worden bijvoorbeeld in de Bot
telstraat II8 sloopwaardige woningen be
woond door I7I gezinnen. 
(Maas, pag. 43!). 

(I08) Verslag Woningbouwvereniging I925. 

(!09) In I929 wordt vermeld dat er steeds meer 
urgente gevallen zijn 11 die niet altijd 
direkt kunnen worden geholpen" en in 
I93I kunnen er van de 255 gegadigden 
slechts 45 warden geholpen. 
(uit verslagen van de Woningbouwvereni
ging over I92I en I93I). 

In de jo.ren dertig word.en ::iog herhaalde malen huur~ 
verlaginge~ doorgevoerd. Bij de arbeiderswoningen 
ku__vinen de verl agi ngen ste eds niet zo ver gaan als 
d.e '.voningoouwvereniging eigelijk zou willen om het 
hoger oplopen van huurac ~t erstanden en het toene
mend aantal verhuizingcn (wat ook hoge onderhouds
kosten tot gevolg heeft) tes en te gaan. 
De huren van de middenstandwoningen worden in deze 
periode ieder jaar weer opnieuw verlaagd, vooral 
om de enorme leegloop, die de vereniging in grote 
financiele problemen brengt, tegen te gaan, echter 
zonder veel sukses. 
De huurderving loopt na 1925 enige jaren terug, 
waarschijnlijk ten gevolge van de doorgevoerde huur
ni velleringen en ten gevolge van de 'doorstroming' 
van gezinnen uit duurdere woningen waarvan zij door 
'tijdsomstandigheden' dat wil zeggen door loonsver
laging of nog verdere inkomensdaling ten gevolge van 
werkloosheid, de huur niet ~eer kunnen betalen, naar 
goedkopere woningen. Vanaf ca. 1930 neemt de huur
derving echter ononderbroken toe, ondanks huurver
lagingen (105). 
Het aantal meervoudige bewoningen neemt toe, evenals 
de leegstand van middenstandswoningen en van duur
dere arbeiderswoningen (106). De goedkope woning
en en 'krotten' zijn overbezet (107). 
Vanaf 1925 neemt de behoefte aan zeer goedkope wo
ningen toe door de krotopruiming en doordat een deel 
van de hu~rders door tijdsomstandigheden de normale 
huur niet meer kunnen betalen: "Hoewel geen middel 
verzuimd werd om de bewoners te nopen hun huurachter
stand in te halen, moest in vele gevallen, waarbij 
ten duidelijkste van absolute onmacht bleek, al
thans voorlopig, in het feit, dat de huur in het ge
heel niet of slechts ten deel werd betaald, worden 
berust. Je eenige oplossing in zulke omstandig
'.:eden was d:J.n overplaatsing naar een goedkoope wo
ning" ('108). 
In de hiero9 volgende jar.en wordt nog slechts van 
een t oenarne van de nood melding gemaakt ( 109). 
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(11 0 ) Zie H o ofd~ tuk IV , 'Stedebouwkungundi ge 
typo log i c ~ n in Nrjme gen'. 

(111) Voor hen warden plannen gemaakt aan de 
zuidoost -zrjde van de Hatertschenveldweg. 
De huren warden aanvankelrjk gepland op 
f4,-; door de toch nog hoge bouwkosten 
wordt dit niet gerealiseerd, maar blrjven 
alle huren wel beneden de f 5,- • 
(uit verslagen van de woningbouwvereni
ging, 1927 en 1928). 

(112) Zie Hoofdstuk IV, 'Woningbouw voor "so
ciaal-achterljjken" ' 

Bljlage 4. 

:'..·J.nta llen ingeschre ven en bij de 

Hoewel ook plannen worden gemaakt voor diegenen die 
niet behoren tot de zogenaamde 'sociaal-achterlijken', 
dat wil zeggen voor de iets beter gesitueerde groep, 
voor wie b~voorbeeld de 'randwoningen' (110) van het 
komplex Wolfskuil bestemd zijn maar.voor wie een. ~nor
male' huur toch te hoog is (111), ligt na 1925 biJ de 
nieuwbouw door de woningbouwvereniging toch een duide
lijk zwaartepunt op de zogenaamde 'woningen met speci
ale bestemming', dat wil zeggen de zeer goedkope wo
ningen voor 'sociaal-achterlijken' (112). 

woningbouwvereniging Nij~egen: gerealiseerde won . in afgel. jaar 

a '-tnt u l a rb e idc r s woningen middenstandswonin ~er. arb. mi .s t .won. t o taal 
groat klein jnar ingeschr. ingeschr. t.t.v. samenwonend ingeschr. t .t. v . samenwon c nd won. 

or 1 ,jan . OIO 1 jan. afgel.j. abs. Jo op 1 jan. a f gel . j . abs . r 

ingeschr. ingeschr. 

1 921 l .'.:53 1450 864 318 37 2 03 187 15 " 204 201· 0 

1 ·)22 2097 1847 686 170 25 250 275 16 0 

I 
2)2 c~ _:;!10 v(:, 

l Cl'.3 22 15 2115 600 128 21,5 100 145 8 5,5 1 8C "0 ~9 251 / -

1 924 731 18 :~Li;; ;48 
1 92 5 700 14 351 :;51 
1926 Bio 279 279 
1()?7 788 J_ rJL 101. 
1928 817 11 11 

l 
192 9 739 93 9; 
1 0~? 588 ./ ./ • -

1934 I 1 2 l(voor S.A.) 

noot : n iet vermelde c ijf ers warden ook·.inode , nr,l!ll!lge~ ·.van de woningbouw vcr . n iet ve rmeld 

(bron: div. ja&r vers !agen van d e won ingbouwvereniging NijmEgen) 
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(II3) Zie Hoofdstuk III, 'Toepassing van de wo
ningwet tot I9I4'. 

(II4) Maas, pag. 420. 
Met konkurrentie werd gedoeld op een toe
nemend woningaanbod op de markt in verge
li jking met de vraag. 

(II5) Het niet plaatsvinden van doorschuiving 
van krotbewoners naar nieuwbouw blijkt ook 
uit het volgende: Voor de exploitatie 
van de nieuwe woningen aan de Pierson
straat (vroeger Zwanengas) kon een Rijks
bijdrage worden verkregen onder voorwaar
de dat de bewoners bestonden uit "perso
nen die ten gevolge van maatregelen tot 
verbetering der volkshuisvesting hunne 
huisvesting verloren en niet in staat wa
ren den vollen prijs van een voor hun ge
zin geschikte woning te betalen". 
(Verslag woningvereniging 'Nijmegen'-
1913). 
In de jaarverslagen van de daarop volgen
de jaren wordt steeds vermeld dat "een der
gelijk geval zich nog niet heeft voorge
daan". 

(II6) Gemeenteverslag I9I9, bijl. I, pag. I2, 

:::::? ~~~·!.L~~-~ "flJ.~:~ ~ -· :_: 'JOC J..SC -~ LTI~;r:~G' .>.L:3 c:::-- :.cz3II:G 
'TC C 2 .:·= . :c.:· ?~I ~··~G·?·~OC D D.=n L-~~ .. :._GS I D~TA)~LJ:S~'. 

Set direkt ~uisvesten van be~oners van te slopen 
'--ro"·+ er. -; n ·· · i· eu'-' 0 -·,on ·i nr-"1et"'Oni· na-en ,_,-c,,.-=i "'oal s ·ve _ _ ..., ..,, _ ... ...._ .... _ 1 ~,,....,.. ,, ... . G' •i O . t __ ...._, ~ II 

1 1--,, • b."h+-1 . '-I'" oo:-: ::L Heooen gezien lJ e0 exper1::-2e ~Tv niermee 
in het in 1912 o.:_:;geleverde komplex ·...voningen van de 
woningoou,7ve::-eniging '~Tijmegen', al snel vot een rr:is
luk:.:cing verklaard (113). Zo ontstond de idee dat 
het probleem van de ·woningnood voor arbeiders bij 
voldoende nieuwbouw (ook al was die voor hen niet be
taalbaar) zou worden o~gelost door het 'opschuiven' 
van huurders naar betere woningen en door de dalende 
huren varnriege de grotere konkurrentie ( 114). 
In 1914 was bij d.e woningtelling al wel gebleken dat 
van de bevrnners van de gesloopte krotten aan de Zwa
nengas negentig procent weer naar een ander krot was 
verhuisd, maar men kon dat toen nog wijten aan het 
tekort aan voldoende nieuwe woningen (115). Van 
1914 tot 1918 registreerde de gemeente de opschui
ving die plaatsvond. In 1919 moest ze echter al 
konkluderen dat het probleem .Z6 niet opgelost werd: 
~ •••• daar door den heerschenden woningnood de op
schuiving als gevolg van nieuwbouw geen noemens
waardige gevolgen had, is dit niet meer, zoals vo
rige jaren, onder cijfers gebracht" (116). . 
De lagere inkomensgroepen bleken met deze methode 
niet geholpen en bleven aangewezen op minderwaar
dige woningen of samenwonen. De enig mogelijke op
los sing was de, vooral voor de SDAP benadrukte ver
huring van woningen beneden de kostprijs waarbij 
de centrale of de gemeentelijke overheid het ex
ploi tatietekort zou moeten betalen. In verband met 
de ernst van de woningnood (vrijwel ~lle partijen 
waren het erover eens dat na de oorlog aan het le
nigen van de woningnood de hoogste prioriteit moest 
worden gegeven) verleende de overheid hiermee haar 
medewerking door middel van de huur- en andere bij
dragen. 
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(II?) Zie Hoofdstuk IV, 'Wonirigbouw voor 'so
ciaal-achterlijken' '• 

(II8) Zo komem ook in 1923 een aantal extra goed
kope woningen vrij wanneer de woningbouw
vereniging de woningen van 'Hulpbetoon' over
neemt en de huur opzegt aan degenen die 
voor deze woningen te veel verdienen. 

(II9) Behalve de doorschuiving van 'normale' ar
beiderswoningen naar woningen voor 'sociaal
achterlijken' trekken ook bewoners uit laatst
genoemde woningen naar woonwagens. 
(uit: jaarverslag Woningbouwvereniging, 
!932). 

(120) Gedoeld is hier op het feit dat doorstro
mingspolitiek ook kan mislukken omdat be
woners zich ertegen verzetten door te moe
ten stromen. 

::::c:::.."tel""' oo~ :: ;ieze, ~,1et 1.:;eh·1lp v::..n bijclrar;en gebou·.vde 
~oni~gcn ~aren s l echts ~ercikbaar voor de beter be
taalde arbeiders, ~etgeen de noodzaak opriep nog 
andere oplossingen te zoeken (117). 
VaL doorstrooing in bedoelde zin is eigenlijk al
leen sprake ·:.ranneer bewoners ertoe gedwongen war
den. Zo ;,verd de bewoners van de noodwoningen en van 
'woningen met speciale bestemming' de huur opge
zegd wanneer ze te veel gingen verdienen; ze ~oes
ten dan een duurdere woning betrek:ken (118). 
'Nat feitelijk wel op vrij grote schaal optrad was, 
zoals ':ie al gezien hebben, doorstroming in de tegen
overgestelde richting, namelijk van duurdere naar 
goedkopere woningen, waardoor juist duurdere wo
ningen leeg kwamen te staan in plaats van de krot
ten (119). 

Het mislukken van de doorstroming (in de bedoelde 
richting) kan als symptoom warden opgevat van het 
illusoire karakter van de sociaal-demokratiese volks
hu~svestingspolitiek die een langzame verbetering 
van de levensomstandigheden van de arbeidersklasse 
tot stand zou moeten brengen door het ingrijpen van 
de overheid. De mislukte doorstroming is, voor 
zover zij een gevolg was van een tekort aan woning
en en van de onbetaalbaarheid ervan door de loons
verlagingen (120), een uitdrukking van het feit dat 
de mogelijkheden tot en het slagen van overheidsin
grepen in ieder geval beperkt worden door de eko
nomiese ontwikkelingen en niet andersom. 
De doorstroming in de richting zoals ze eigenlijk 
niet bedoeld was, geeft aan dat veranderingen in de 
maatschappelijke positie van personen als gevolg van 
een ekonomiese krisis, vrijwel direkt ook een veran
dering in de pos i tie in de v10onverhoudingen tot ge
volg had. 
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(I2I) Zo duurt het bijvoorbeeld jaren voordat de 
woningbouwvereniging 'Nijmegen' eindelijk 
de zuidoost zijde van de Piersonstraat in 
handen krijgt. In I9I4 had ze daar al aan 
de noordwest kant de krotten vervangen voor 
nieuwe woningen; eerst in 1922 lukt het 
haar ook de andere zijde van de straat in 
handen te krijgen en met de vervanging van 
de krotten door nieuwbouw (vier beneden-
en zes bovenwoningen) te beginnen. 

(I22) Rapport woningonderzoek I9I6. 

(I23) ibid •• 

1G01l'O?RU:::: .: E~G 

In 1903 kreeg de s eme -nte, als gevolg van de wo
ningwet de bevoegdheid woningen onbewoonba~~ te 
verk~aren, waarvan zij in 1907 het eerst (voor een 
woning aan de Jodenberg) gebruik maakte. 
Een moeilijkheid bij de krotopruimi:ir...g was dat parti
kuliere eigenaren en moeilijk toe te bewegen waren 
hun krotten aan de gemeente of asn woningbouwver
enigingen te verkopen, omdat ze hen nog behoorlijk 
wat opbrachten (121). 

Van krotopruiming van enige omvang komt ~chter de 
eerste vijfentwintig jaar van deze eeuw uberhaupt 
weinig terecht; niet alleen doordat de gemeente de 
krotten moeilijk in handen krijgt maar vooral door 
het ontbreken van vervangende woonruimte voor de kroir
bewoners. Illustratief hiervoor is bijvoorbeeld het 
feit dat uit een, door de gezondheidskom.missie ver
richt onderzoek in 1916 naar de veranderingen die de 
percelen, onderzocht in 1:.et woningonderzoek van 1900-
1903, sedertdien ondergingen, bleek dat van de inder
tijd onderzochte 1099 woningen en 641 onveranderd 
zijn gebleven, waarvan er 354 slecht en 93 zeer 
slecht warden bevonden (122). 
Door de eigenaars van de krotten wordt van deze om
standigheid gretig s ebruik gemaakt. Zij kunnen nog 
behoorlijke huren voor de krotten krijgen, zonder 
dat ze er enig onderhoud aan verrichten o·f andere on
kosten aan he-:::"'nen; in .feite vrnrden zi~ slapend rijk. 
"Daar in vele percelen kumers als afzonderlijke ·.vo
ning verhuurd warden, - en blijkens het zeldzaam 
leesstann , ~et succes, - is dit voor de woningv~r
huurders inderda~d een id.eale toestand, me.ar blijft 
het ideaal van uitsluitend 'eengezinswoningen voor 
allen' nog in e0n ver verschiet" (123). 
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(124) ibid •• 

(125) Zie Woningbouw voor 'sociaal-achterlijk
en '. 

(126) Gemeenteraadsvergadering 24-5-'22. 

Je:hal ve e ~ ~: e::·o :::; :~; te dc.H=.: n o · :.e ·.\'cn insbou:;,-v-erer:.i
Gingen o~ '~et ha;r loffel ~ j~e tank te blijvcn door
g?.:::.n', 01; f:;.bri~:o.r:ten 01;1 zelf -.roo:' hun arbeid.ers 
gezonde woningen te bo1.i:;;en v:ao.rm.ee zij de taak van 
d.e Noningbou·:rverenigin(;en zouden verlichten en er 
bovendien zelf "als d.irekt bela~;hebbenden, daar
van mede de gunstigen invloed ondervinden, en zij 
zoodoende medewerken t ot verheffing van een deel der 
arbeidende bevolking en op de armbesturen om de be
hoeftigen huurbijdragen te geven" dringt de gezond
heidskommissie er dan ook op aan de gemeente meer be
voegdheden te geven in het toezicht op de huisves
ting en het onderhoud van volkswoningen (124). 

Ook de SDAF heeft er altijd scherp op aangedrongen 
dat de gemesnte iets moet doen aan deze huisjes
melkerij, met name door een aktiever onbewoonbaar
verklarings- en1crotopruimingsbeleid te voeren. Te
genstanders van zo'n beleid, veelal uit meer konser
vatieve hoek (KVP), voerden steeds als argument aan 
dat de bewoners oI.lillogelijk een andere woning zouden 
kunnen vinden, hiermee verwijzend naar het falen van 
het opschuif-systeem in verband met de te grote wo
ningnood. Hun oplossing voor het probleem is het 
bouwen van zeer goedkope woningen voor de krotbewo
ners (125). 
Op het opruimen van krotten wordt niet alleen aange
drongen in verband met de noodzaak tot verbetering 
van de woonomstandigheden van de krotbewoners, maar 
ook in verband met de noodzaak om terreinen vrij te 
maken voor nieuwbouw van woningen. Door de krotbe
woners te doen verhuizen naar speciaal voor hen ge
bouwde goedkope woningen kan men terreinen vrijma
ken voor de bouw van weer nieuwe woningen (126). 

Nadat al jarenlang over de noodzaak ervan gepraat is, 
wil de gemeente i n 1925, nadat enige verlichting 
van de woningnood onder arbeiders is gerealiseerd en 
het tekort aan middenstandswoningen is opgeheven, 
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(!27) Maas, pag. 43!; in de periode I924-I927 
worden 87 krotten gesloopt; daarna wordt 
dat weer minder. 

weer gaan werken aan onbewoonbaar verklaring en slo
ping van krotten. Om daadwerkelijk tot sloping over 
te gaan zijn goedkope vervangende woningen nodig. 
Zolang die in voldoende aantal ontbreken worden de 
onbewoonbaar verklaarde woningen direkt weer be
woond. Deze gezinnen betalen dan wel huur, maar heb
ben water noch privaat (127). 

Reeds in de dertiger jaren worden saneringsplannen 
voor de Benedenstad gemaakt, echter door de ekono
miese omstandigheden worden geen van deze plannen 
uitgevoerd. 
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(128) Verslag woningbouwvereniging, 1924. 

(129) ibid., 1925. 

(130) De bewoners die volgens bepaalde normen 
(welke dat zijn is onbekend) een te hoog 
inkomen hadden moesten verhuizen naar 
duurdere woningen. Hierdoor kwamen een 
aantal van de 47 woningen leeg. (zie ook 
'Het falen van de 'doorstroming'•···' ). 

(131) ibid., 1923 en 1925. 

Tegen 1925 ~ordt herhaald0 malen gesteld dat de 'wo
ningnood', (waarmee dan bedoeld wordt het verschil 
tussen :r...et aantal woningzoekenden en het aantal aan
geboden vrnningen op de woningmarkt) wel is overwon
nen, maar dat er nog wel een tekort is aan betaal
bare arbeiderswoningen, en dat deze nood nu juist 
scherper wordt door de daling van de lonen ten ge
volge van de krisis. Daarom moet volgens de wo
ningvereniging 'Nijmegen' de zorg voor de volkshuis
vesting in de toekomst dan ook met name gekoncen
treerd warden op "die mensen die de normale huur 
niet kunnen betalen en dus gedwongen zijn 6f een voor 
hun draagkracht te hooge huur te ~etalen, 6f een kroir 
woning te bewonen" (128). "De volkswoningbouw moet 
zich voor deze mensen koncentreren op de bouw van wo
ningen van zeer eenvoudige constructie" (129). 
In 1921 zijn, in navolging van de woningnoodwet, al 
75 noodwoniil.gen gebouwd. In de meeste volgende nieu
we plannen wordt een gedeelte zogenaamde woningen 
'met speciale bestemming' gebouwd, dat wil zeggen 
zeer eenvoudige, zo goedkoop mogelijke wonL~gen. 
In 1923 kunnen bovendien een aantal mensen met zeer 
lage inkomens aan een goedkope woning komen doordat 
de woningbouvrvereniging 'Nijmegen' in het bezit komt 
van de 49, in 1897 gebouwde, woningen van de ver
eniging 'Hulpbetoon', die dan wordt opgeheven (130). 
Deze woningen zijn echter zo klein dat ze slechts 
voor zeer kleine ce zinnen geschikt zijn (j31). 

In 1922 wordt er in de gemeenteraad een aantal malen 
over de k.-;estie vari de woningbouw voor 'sociaal
achtcrlijken' gedisKussieerd. 
Vooral de heer Dobbelman (fabrikant) heeft er in zijn 
:positie als gen;.e entera::.dslid van de K'J"P steeds ~~ri
tiek op dat men "slechts bouwde voor de r1e lgestel-
de arbeiders, terwijl de a-socialen, de allerarm-
3ten uit de krotten in de binnenstad niet geholpen 
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fig. 16. 

woningbouwvereniging 'Nijmegen' 
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(!32) Maas, pag. 427. 
(!33) Daarentegen echter vond Dobbelman een 

gemeentebijdrage van f250,- per jaar per 
woning voor de bouw van woningen door de 
woningbouwvereniging 'Nijmegen', waar
van de huur slechts 50% van de exploi
tatiekosten zou dekken 'te gek'. (Ook 
was de KVP fraktie tegen de subsidiering 
van middenstandsbouw). 

-- • t:>ro'~ .-~ -.-,11 (1 ;,.:'.') "\ 
.J v .i...U.. ..... J..;. ../ ~- ) • 

=~et I 0 ]_)3 C.l:.:1i f-SySt8 8nl I he·_0 ft c ef& .. l d en de geme ente 
.s. lle ~n maur :;eld gekost, aldus :ie KVF, erL daarom 
moet er nu 1iirekt voor deze :::iensen v10rden gebou.wd 
(13 3 ). 
Znerzijds '::il de .(~ hct partikulier ini tiatie.f llieer 
acnnoedigen en anderzijds eerst de zogenaamde 'a
s ociale' gezinnen direkt a an een woning helpen, die 
dan echter wel zeer goedkoop ~oet zijn. Zij tonen 
zich zeer verheugd over het voorstel, in 1921 door 
B en 'N gedaan, tot de bouw van 75 noodwoningen 
(stichtingskosten f3000,- per woning). Intern waren 
zij echter verdeeld over de vraag wie voor deze wo
ningen in aanmerking kwam. Dobbelman wilde er min
stens 25 reserveren voor krotbewoners, maar van der 
Waarden bracht 'rijp en groen' (bedoeld wordt krot
bewoners en de meer'welgestelde' arbeiders) liever 
niet P.ijeen. De SDAP had aanvankelijk tegen dit 
plan uberhaupt bezwaren omdat noodwoningen het 
woonnivo omlaag zouden drukken, en zij veel liever 
zag dat de krotbewoner naar de normale nieuwe ar
beiderswoningen zouden gaan en een huurtoeslag zou
den krijgen voor dat deel van de huur dat ze niet op 
konden brengen; later gingen zij toch akkoord met 
het plan. Echter ook nu was het probleem van de 
huur niet opgelost, want de noodwoningen zouden 
f3,25 per week aan huur gaan kosten, hetgeen voor 

· krotbewoners nog veel te veel is, waarop de SDAP 
alsnog voorstelde hen dan een huurtoeslag te geven. 
De KVP vond echter de armenzorg een geschiktere in
stantie om een huurbijdrage te verstrekken, on
danks dat hun hulp nogal eens wat te wensen over
liet. 
Een extra moeilijkheid deed zich voor doordat de be
woners van de omgeving protest aantekenden tegen het 
plan omdat de buurt door de komst van a-sociale ge
zinnen zou devalueren. 
De woningen (zie foto 's 29 t/m 3Z) zijn wel gebouwd 
maar er wordt verder niet meer vermeld aan wie ze 
aanvan.kelijk verhuurd zijn; later blijken deze wo-
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32. 

30. 

31. 

29. Koninginnelaan 
30. woningbouw voor 

'sociaal-achterlijken' 
Geraniumstraat achter 
Koninginnelaan 

31. Anjelierenweg gezien 
vanuit Geraniumstraat 

32. middenstandswoningen 
als 'randwoningen' 
(aan de Koninginnelaan) 
met daarachter arbeiders
woningen (aan de Merel
straat) 



(I34) Maas, pag. 431. 
(I35) ibid., pag 428 

(I36) ibid., pag. 428. 

ningen wel veel verhuurd aan uit krotten afkom
stige mensen. Wanneer het inkomen van een bewoner 
van deze woningen te hoog werd bevonden moest hij 
verhuizen naar een duurdere woning. 

De SDAP vreesde dat het plaatselijk Huisvestigings
komit~, voortgekomen uit de armenzorg en met de 
doelstelling door financiele hulp de armen aan een 
behoorlijke woning te helpen, "wel weer een speciale 
kleur zou krijgen, zoals alles hier in Nijmegen" ••• 
Men moest niet zo angstvallig op de brandkast blij
ven zitten, met smachtend naar de hemel gerichte 
ogen •••••• Daarvoor waren de toestanden veelal te 
hemeltergent". 
De KVP wilde de 'gewone' bouw geheel aan het par
tikuliere initiatief overlaten ,"dat heus wel voor 
arbeiders zou gaan bouwen •••• maar de gemeente heeft 
tot taak te doen wat het partikulier initiatief niet 
aanpakt, omdat er geen geld mee te verdienen is". 
De KVP vreesde dat de woningmarkt verzadigd raakte 
en sprak haar misnoegen uit over het overplaatsen 
van Benedenstadsbewoners naar het Willemskwartier, 
"dat om die reden gemeden werd" (134). 
De SDAP stelt in 1922 voor om de gemeente zelf ar
beiderswoningen te laten bouwen, "anders komt er 
nooit een einde aan de ellende" (135); de gemeente 
zou dan ook een meer aktieve krotopruimingspoli
tiek kunnen gaan voeren. 
Als de SDAP met een voorstel voor permanente woning
en komt aan de Beltweg vindt Dobbelman dat weer 
"veel te luxueus voor de allerarmsten", die hij het 
eerst wilde helpen, Maar "die nog moesten leren wat 
wonen eigenlijk aan zorg vereiste" ·(136). 
Deze diskussie bleef zich herhalen: de SDAP pleit
te steeds voor meer overheidsbemoeienis (landelijk 
en gem.eentelijk) :net de woningbouw, en huurtoesla
gen voor degenen die de huur van een behoorlijke 
woning niet konden betalen; ter·Nijl de konservatie
ve partijen de woningbouw zoveel mogelijk over wil
len laten a an het partikulier initiatief en alleen 
de bouw van zeer eenvoudige, zeer goeC.kor)e ·.vonint;en 
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(I37) De konservatieven vonden bijvoorbeeld dat 
de gemeente te veel risiko's nam met haar 
medewerking aan de relatief dure arbeiders
woningbouw van 'de Gezonde Woning'; deze 
~oningen zouden, gezien de dalende inko
mens, misschien leeg komen te staan. 
De SDAP stelde hier tegenover dat partiku
liere bouw nog veel duurder vas en dat krot
bewoners alleen met huurtoeslag geholpen 
konden worden, waarop de KVP dan weer vond 
dat er goedkopere woningen gebouwd moes-
ten worden. 
Wanneer er in I925 werd voorgesteld van 
het aan de Koninginnelaan te bouwen kom
plex van 123 woningen er tien voor gro-
te gezinnen uit de krottenbuurten te be
stemmen en de huur daarvan nief hoger dan 
f2,50 te maken, werd zelfs gezegd (door 
de heer Kropman, aannemer van beroep, KVP 
raadslid) dat grote gezinnen juist, door 
de inkomsten van de kinderen, in iets 
duurdere woningen zouden kunnen worden ge
huisvest. 

(I38) Verslag woningbouwvereinging, I925. 

(I39) ibid., I927. 

Bij de :;,:'la:n.nin.:; v.3.n een kom~:. lex \70nine;en rond. de 
~-:oningin.nelaan ·::o:c:ic1: 73 ·:roninc;en 'm-3 t specie.le be
stenming' (dat '.:.Jil zegcen voor de 'allero.rmsten') 
a-enland en 28 ':::-.:.ormale' arbeiderm·,·oningen. De 0 

""'d, ' _,_ i · · , 0 .!...us· e"" '1 e Troni· ng ~Oe KOpere vypes igzen a~n av, ~ ~ ~ ~ ~ ~ -
in:ielaan en de spoord.ijk geprojekte ~'rde straten en 
\'IOrden alleen aangesloten op de gasleiding; de 
d.uurdere types lig0en aan de ::oninginnelaan zelf en 
worden zowel aan het elektriciteitsnet &ls aan de 
gasleiding aangesloten (138)(zie fot's nr. 29 t/m 32 ). 
De huren van de goedkopere types zijn f2,40 - f2,80 
per \veek. 
In 1927 worden plari_nen gemaakt voor goedkope woning
bouw tussen de Floraweg en de ~7olfkuilschenweg. -
Bij nader inzien vindt de woningbouwverenigi.~g het 
echter niet gewenst het hele komplex onder de be
treffende regeling van het Ministerie van Arbeid, 
Handel en Nijverheid (daaronder viel toen in ieder 
geval de goedkope woningbouw) _ te laten v~llen •. De 
woningen langs de hoofdwegen Floraweg en v1olfkuil
schenweg zouden zonder speciale bijdrage gebouwd 
kun.nen worden wanneer ze tegen iets hogere huur ver
huurd zouden worden, zonder het met de stichting de
zer woningen gestelde doel prijs te geven. 
De huren van de goedkopere types (77 woningen) wer
den f2,50 - f2,60, die van de zogenaamde 'randwo
ningen' f3,60 - f3,80 (139). 

Door de woningbouwvereniging 'Nijmegen' zijn be
halve de 75 woningen in totaal 290 'arbeiderswoning
en met speciale bestemming' ('woningen voor . de 'so
ciaal-achterlijken of a-socialen') gebouwd in de pe
riode 1925-1933 
De noodwoningen waren bedoeld voor een periode van 
vijf jaar, maar de beslissing ,ze af te br~ken werd 
telkenmale uitgesteld. De meeste noodwoningen ble
ven staan tot het einden van de vijftiger jaren - dus 
bijna veertig jaar! , 
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(!40) "Waar dit nodig bleek werdeh de bewoners 
gewezen op hun plicht om hunne woning be
hoorlijk te bewonen; eenige malen hadden 
deze bemerkingen het gewenschte gevolg, 
dat de bewoners verhuisden. Eenmaal moeat 
aan een bewoner de huur worden opgezegd". 

(I4I) "De stichting van een groep woningen, 
waarvan het beheer, naar het inzicht van 
ons Bestuur, zonder een speciale voort
durende contr6le op de bewoners niet naar 
behoren zou kunnen geschieden, bracht ons 
tot het besluit over te gaan tot de aan
stelling van een of meer vrouwelijke 
krachten, die voor de moeilijke taak van 
inspectrice berekend zouden zijn •••••• 
gedurende den korten tijd dat zij als zo
danig werkzaam waren, bleek ons reeds welk 
een groote en zegenrijke invloed van haar 
arbeid uitgaat. Door het contact, dat zij 
hebben met verschillende charitatieve in
stellingen in deze Gemeente, kon reeds her
haaldelijk worden bereikt, dat steun en 
hulp werd verstrekt, waar dit noodig bleek. 
Behalve de geregelde contr6le van de bewo
ners der woningen met speciale bestemming 
aan de Koninginnelaan en der Noodwoningen, 
worden door de inspectrices de gezinnen 
onderzocht uit andere eomplexen, die daar
voor bepaaldelijk in aanmerking komen"•' 

WONINGINSPEKTIE 

De woningen van de woningbouwvereinging 'Nijmegen' 
worden vanaf het begin zo nu en dan bezocht door 
leden van het bestuur. Deze taak wordt al gauw, 
in verband met de toename van het aantal woningen 
dat de vereniging in beheer heeft, overgenomen door 
aanvankelijk de schoolverpleegsters, voor wie de wo
ninginspektie nog een deeltaak is, en in 1925 door 
een speciaal daarvoor in dienst genomen woningins
pektrice. 
Deze bezoeken hadden aanvankelijk vooral tot doel 
erop toe te zien dat de woningen 'fatsoenlijk' be
woond werden om voortijdige uitleving ervan te voor
komen (140). Later werd het werkgebied van de wo
ninginspektrices gekoncentreerd op de 'a-sociale' 
gezinnen en heeft dan ook de hul~v~rl~ning aan deze 
gezinnen tot doel (141). De akt1v1te1ten van de 
woninginspektrices zijn zeer breed: zij leren de ge
zinnen 'fatsoenlijk' te wonen, dat wil zeggen dat 
ze de huisvrouwen huishoudelijke kennis bijbrengen, 
erop toezien dat de jongens en de meisjes apart sla
pen, en dat er geen kostgangers inwonen. Verder zien 
zij toe op de gezondheidstoestand van de leden van 
het gezin, en verwijzen hen eventueel door naar kon
sul tatiebureaus en naar de vereniging 'Hulp in de 
Huishouding' in gevallen dat de moeders ziek zijn. 
Ook moeten ze werken aan de bestrijding van het al
koholisme) - dat vooral bij werkloze mannen vaak een 
probleem is -, de bestrijding van de jeugdkriminali
tei t de oplossing van huwelijksmoeilijkheden, het 
verl~nen van financiele bijstand (en eventueel door
verwijzen naar weldadigheidsinstellingen), bemiddel
en bij burenruzies, enz. 

Het werk van de inspektrices leverde de nodige kon
flikten met de bewoners op. Zo zijn er bijvoorbeeld 
"helaas slechts weinigen die hun prettige, frissche 
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(I42) Verslag van de woningbouwvereniging, 1930. 

(I43) Aldus de woni nginspektrices. 

(I45) ibid., !940. 

zonnige woning ten volle waarderen en velen, die 
als het kon nog wel terug zouden willen al was het 
maar terwille van de buurvrouw waar ze zoo lang 
naast hadden gewoond" (142). Ook "'i.veet menig ge
zin geen raad met zoveel ruimte, zoodat het vaak 
voorkomt, dat ze een slaapkamer als berghok gebruik
en de kinderen dan vergenoegd bij elkaar laten hui
z en, waar zij niets geen kwaad in zien. Dit moet 
vooral geregeld gekontroleerd worden". "Wanneer 
men daar dan allemaal met goede bedoelingen op toe
ziet zijn de mensen niet meer altijd even vriende
lijk", want "in het begin is elk huis 'reuze fijn', 
maar als er nogal wat geeischt wordt, beginnen de 
menschen wel eens te mopperen". 

In de loop van de dertiger jaren neemt de werkloos
heid en de armoede ender de bewoners van deze wo
ningen toe. De woninginspektrices vermelden dat 
door de demoralisatie, moedeloosheid en ook vaak 
door de verslechterende gezondheidstoestand van de 
bewoners het steeds moeilijker wordt de woningen 
'behoorlijk' te bewonen. Geprobeerd wordt nu de ge
zinnen te steunen met tweedehands kleding, meubels, 
beddegoed en dergelijke. Er zijn echter ook gezin
nen waarbij de bewoning verbetert. 
Sommige mensen keren terug naar de oude binnenstad 
omdat de 'geen schik hebben in de buitenwijken'; 
de reden voor vertrek is meestal een slechte ver
standhouding met de buren (143). Sommigen van hen 
komen dan weer snel om een woning vragen omdat ze 
zien dat de gezondheid van de kinderen achteruit gaat 
en omdat ze het slapen in bedsteden en wonen in don
kere hokken niet meer verdragen; ze moeten dan ech
ter wel weer op de wachtlijst geplaats worden (144). 
Aanvankelijk waren er ook mensen die terug wilden 
naar hun ~~nkamerwoning omdat men dan slechts ~~n 
vertrek hoeft schoon te houden. Tegen 1940 komt 
dat volgens de woninginspektrices niet zo vaak meer 
voor. "Licht, lucht en ruimte worden zeer gewaar
deerd en met de verbeterde huisvesting is ook bij ve
len de mental iteit vooruit gegaan" (145). 
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1930 C. Gereqelde controle is voor die menE<chen beslist noodzakdijk, 

~
ant vaak is 't om bij .~ huilen, z~oals. die mooi a.fgeh·verde 
oningen er in betrekkehJk korten t1Jd mt kunnen zien. 
Men kan • zich niet begrij pen hoe of zc dat zoo . vlug voor 

elkaar kunnen krijgen. Trot::1 alle vermaningen en raadgevmgen, zelfs 
door voordoen, zijn sommigen er niet toe te bewegen om wat 
men noemt te ,,werken". Ze zijn aan den rommel zoo gewoon 
en willen zelfa niets anders meer, vooral in den zomer want 
dan is 't aan de deur prat<'n met iedereen die voorbijkomt veel 
intrressanter 's winters is bet er gelukkig vaak te koud voor. 
Anderen eve~wel he I pen de raadgevingen goed en in menig huisje 
ziet bet er nu ·veel beter uit als in 't begin. Zien de men~chen na. 
ilen paar keer flink opruimen de ~ultaten, dan krijgen zij er 
lzelf ook meer pleizier in en er van zelf ook meer hart voor. 
i 't Is voor de menschen zelf dikwijls ook heel moeilijk als men 
inagaat, uit wat rnor huishoudens of de .vrouwen en ma~en 
rzelf kwamen. Verschillenden hebben van 1..'Uldshee~1 a~. aim mets 
~andrrs gt-zien . a.IS. rommel en een bende, ~~at ~1kw11.ls de ge
:volgcn ziju van dronkenschap en kooplustighe1d. ~1t l~t.ate 
vooral hij de vrouwen, die bet wel zoo g_eruakkeliJk Ymdett 
<11t.eeds nieuw t.e koopen, . dan om van oud rueuw te ma ken en 
ihet goed bij te houden. · . : .. , · ·' · .·. 
i· ~In zulke gezin~en moet .de Inspectrice d_ikwIJls. standJ68 .mt• 
1deelen 4)n ze dreigen met een huuropzeggmg, wil men er een 
ieventjcs dragelijken toestand scbeppen; Docb met .. tact cm ge
iduld en herhaal~ weer hameren op t zelfde kriJgt men wel 

reri!::~ci.,e~ '· iiet . ~n .. wannee~ m~n in een gezin komt ~aar. 
de vrouw je J;U.et cen stralend gezicht toont, hoe ze vq on~ 
if:~n goed, man en kin. • deren knap en netjes _yoor den dag 

laten .lrome11. Zulken hebbendan. ook geen tljd voo! •ur-. 

~n~:O e:U:zik~nnen die mensch~n nu eenmaalniet, de ~~~er
:liDge ~erhouding is soma Vreellelijk en . palt men el' ~c~ Pl~ 
·bemoe1en dim hee{t men geen leven en:bam men nooit Uit-
gepraat. . - •• · , . . ... :: 

1930 

1931 

D. 1 nning der Auur. 

Dit is en blijft altijd een heel moeilijk punt. Het idee ,,sparen'' 
voor de dagen, dat er geen werk is, bestaat voor hen niet. Een 
heele enkeling zotgt voornit en legt geld wcg om ieder bet zijne 
te geven, daar is ook nooit geen moeilijkbeid met de huur, die 
is altijd prompt op tijd. Bij sommigen echter is bet wanhopig 
<'D blijft bet getob. Gaat men dan eens met ze praten a1s ze 
weer een week schuld hebben, dan zijn ze. bet roerend met de 
Inspectrice eens, betalen de volgende . week weer, betalen dan 
ook vaak iet11 op de oude schuld af, maar vervallen dan nog 
we] ttns in dezelfde fout. · 

Bjjlage 5. Enige fragmenten uit jaarverslagen van de woninginspektrices 
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SAMENVATTING VAN HOOFDSTUK II, III en IV 

Ontwikkelingen tot ca. 1870 

De achttiende eeuw was een periode van ekonomies en politiek ver
val in de Nederlanden. De ekonomies gedegenereerde republiek had 
in hoofdzaak twee klassen voortgebracht: de renteniers en het 
lompenproletariaat. Dit lompenproletariaat dat tegen het einde 
van de achttiende eeuw in de handelssted~n een kwart tot de helft 
van de bevolking uitmaakt, ontwikkelt zich reeds vanaf de vroege 
middeleeuwen en groeit in de eerste helft van de negentiende eeuw 
uit tot een enorm industrieel reserveleger (waaruit de opkomende 
industrieen tijdens de industriele revolutie in Nederland, vanaf 
ca. 1870, arbeidskrachten kunnen putten). 
Met de overgang van de eenvoudige warenproduktie naar de kapita
listiese produktie op grotere schaal, en met het daarmee gepaard 
gaande verval van de feodale verhoudingen, ontstaat ook een toene
mende scheiding tussen produktie en reproduktie, die zowel gevol
gen heeft voor de woonverhoudingen als voor de inhoud van het da
gelijks leven in de woonsfeer. De huisvesting wordt losgekoppeld 
van de arbeidsplaats. Het gezin verandert van zowel produktie
als reproduktieeenheid in uitsluitend nog reproduktieeenheid; de 
woning is niet meer de plaats waar zowel de produktie als de re
produktie plaatsvinden, maar is uitsluitend nog de plaats voor de 
reproduktie van de arbeidskracht. 

In het begin van de negentiende eeuw vindt in andere west-Europese ' 
landen een doorbraak naar industriele ontwikkeling plaats. In 
Nederland echter wordtde industriele ontwikkeling geremd door het 
bezit van kolonieen er. een enorm passief geldkapitaal. 
In Engeland, FrankrUk, Duitsland en Belgie ontstaan ten gevolge 
van de grootkapitalisti e se ontwi kkeling zowel de utopiesties-socia
listiese ideen en experimenten als de georganiseerde arbeiders
beweging; in - Nederland is hiervan, ten gevolge van het ontbreken 
van een industriele ontwikkeling, geen sprake. 
Wel is hier sprake van een bloeiend handelskapitalisme, dat ech
ter slechts rijkdom in handen van enkelen met zich mee brengt. 
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:-iet lec;er van paupers ir: de steden groeit aan, nog extra ver
sterkt door de krises in de landbouw van 1843 tot '48. 

In NUmegen is in 1850 ca. 50% van de bevolking a£hanke1Uk van de 
filantropie, en zU vormt hierin geen uitzondering op andere steden 
in den lande. 
De toenemende bevolking hoopt zich hier op op het staties stads
oppervlak binnen de vestingmuren. De steigende grondrente weer
houdt de rUken - die in aantal eveneens toenemen omdat de stad 
voor hen een aantrekkelijke woonplaats vormt (vanwege haar mooie 
ligging, veiligheid door de aanwezigheid van het garnizoen, en 
goede voorzieningen) - er niet van relatief grate oppervlaktes in 
beslag te nemen met gunstige ligging (aan de hoofdstraten en in 
de hoger gelegen stadsgedeeltes). De arme en arbeidende bevol
kingsdelen hopen zich daardoor op in de achterstraten en -buurten. 

Van een strikte ruimtelijke scheiding van klassen is, ten _gevolge 
van de toenemende koncentratie van bevolking op het staties stads
oppervl ak, nog weinig sprake, maar wel van een ongelijke verdeling 
van de stedelijke ruimte naar liggingsvoordelen en naar stedelijk 
oppervlak per persoon. 
Door de toenemende schaarste aan woonruimte stijgen de huren van 
de door partikulieren opgetrokken krotten of uitgeleefde en opge
splitste woonhuizen. De bouwvoorschriften zijn er op gericht de 
belangen van de bourgeoisie veilig te stellen (m.n. het beschermen 
van de woonplaatsen van de bourgeoisie tegen de onhygieniese toe
standen in de achterbuurten, en verder brandpreventie e.d.~ en 
dus niet op het garanderen van een bepaalde minimum-kwaliteit van 
de huisvesting voor het volk; zU warden op de krotten ook rneestal 
niet toegepast. Ook oefent de 'Commissie van Geneeskundig Toe
voorzicht geen enkele effektieve kontrole uit op de slechter wor
dende hygi~niese omstandigheden in de arme stegen, straten en 
buurten. De overbezetting van de panden daar neemt toe, zodat 
het dagelljks leven zich noodzakelijkerwijs voor een groat deel bui
tenshuis afspeelt, in de kroegen en op straat. Door de werke
loosheid en de onregelrnatige arbeid is dit leven zeer onregelma
tig. 

De ekonomiese opbloei vunaf ~850 heeft geen verbete~ing in de 
arbeids- en woonomstandigheden tot gevolg. Hoewel de werkgele
genheid ook in Nijrnegen enigszins toeneemt, gaat het hier vooral 
om ongeschoolde, onregelmatige, slecht betaalde arbeid, die wEinig 
eisen stelt aan de reproduktie van de arbeidskracht. 
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Ohtwikkelingen vanaf ca. · 1870 tot de Eerste Wereldoorlog 

Vanaf ca. 1870 vindt een versnelde ontwikkeling in de handel 
plaats en zet de Industriele Revolutie zich in Nederland door. 
Het werk in de handel betekent een zware belastinq voor de arbeids
kracht Co.a. onregelmatige en lange arbeidstijden In de havens ) 
maar stelt weinig eisen aan haar reproduktie. In de industrie 
waar tot ca. 1900 het kleinbedrijf nog overheerst, zijn de arbeids
tijden lang en de lonen laag, evenals de aan de reprodu}~tie van de 
arbeidskracht gestelde eisen. De levensomstandigheden en de lonen 
kunnen mede door de aanwezigheid van een enorm industrieel reser
vel eger, waaruit voortdurend nieuwe arbeidskrachten kunnen worden 
geput, op een uiterst laag peil gehouden worden. Voor sommige 
werkzaamheden worden alleen vrouwen of kinderen aangenomen, wier 
loon voor de gezinnen noodzakelijk is om in het levensonderhoud 
te kunnen voorzien. 
Er vilindt een enormevolksverhuizing plaats van het platteland, 
waar de technologiese ontwikkelingen in de landbouw veel arbeids
krachten overbodig hebben gemaakt, naar de steden. De bevolkings
toename in de steden doet de woonomstandigheden van het volk in 
toenemende mate verslechteren. Na 1900 vindt een versterkte 
groot-industriele ontwikkeling plaats met toenemende arbeidsdeling 
en specialisatie, waardoor de vraag naar geschoolde arbeidskrach
ten, die schaars zijn, toeneemt. 

De eerste initiatieven met betrekking tot de verbetering van de 
woonomstandigheden en de bouw van de eerste woningen voor het volk 
ontstaan eveneens vanaf ca. 1870, vanuit verschillende kategorieen 
belanghebbenden: 
- voor partikuliere bouwondernemers vormt de aangroeiende bevolking 

een nieuwe afzetmarkt. 
Behalve het verhuren van, in steeds meer 'woningen' opgesplitste 
oude panden tegen woekerprijzen gaan ze ook over tot nieuwbouw; 
ook van deze woningen, die meestal slecht gebouwd zijn, is de ' 
huur zo hoog mogelijk opgedreven en derhalve voor de meeste ar
beiders onbetaalbaar. 

- voor de verlichte burgerU is het toenemende gevaar dat de slech
te woonomstandigheden vormen voor het waarborgen van sociale 
rust en bovendien voor het uitbreken van epidemieen de aanlei
din0 om aktiviteiten op dit terrein te ontplooien. 
ZU streven de 'verheffing van de werkende stand' na, met andere 
woorden een huisvesting die de tevredenheid met de maatschappe-
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lUke verhoudingen ~ient en de arbei d skr a chten geschikter maakt 
voor de industri~le produktie, doordat zU de regelmaat en het 
huiselUk gezinsleven stimuleert en de 'verbetering van het 
moreel' van de arbeidersbevolking steunt. 

- (klein-)burgerlUke arbeidersverenigingen sluiten in hun doel
stellingen grotendeels aan op die van de verlicht~ burgerij. 
Hun aktiviteiten met betrekking tot de verbetering van de huis
vesting van hun leden staan in het kader van het zoeken naar 
een vreedzame oplossing voor de 'sociale kwestie'. zu zun hierin 
financieel grotendeels afhankelijk van de heersende klasse. 

- fabrikanten hebben behalve de belangen van de verlichte burgerU 
in het algemeen, waarachter zich ook een gedeelte van de arbei
dersklasse schaart, direkt belang bU de verbetering van de ar
beidsverhoudingen, de arbeidsproduktieviteit, en de binding van 
geschoolde arbeidskrachten aan het bedrijf. 

De verlichte burgerij, de (klein-)burgerlijke arbeidersverenigingen 
en de fabrikanten zoeken alle naar een vorm van huisvesting die 
de arbeiders het gevoel geeft 'heer en meester te zUn' om daarmee 
de ontwikkeling van een klassebewustzijn tegen te gaan en de vreed
zame verhoudingen tussen de klassen te waarborgen. 
Hiertoe gaat bU alle de voorkeur uit naar het vrUstaande eenge
zinshuis in priv~ bezit. Het priv~ bezit blijkt echter financieel 
6.berhaupt nauwelijks realiseerbaar te zijn, terwijl de vrijstaande 
eengezinswoningen alleen in kleinere steden en op gebieden met 
lage grondprijs gedeeltelijk (men moet de woningen tech nog in rijen 
bouwen in plaats van losstaand) kunnen warden gerealiseerd. 
In de grate steden is men, in verband met de hoge grondprijs, meestal 
gedwongen tot vier-hoog te bouwen, tot grote spijt van de resp. 
volkshuisvesters. Ze hebben tegen deze bouwvorm bezwaren omdat 
die te veel associaties oproept met huurkazernes, die weer geasso
cieerd worden met de zozeer bekritiseerde manier van leven van 
het proletariaat aldaar, omdat (dat ligt in het verlengde van het 
voorgaande) de individualiteit van de bewoners in dergelijke wonin
gen niet voldoende tot haar recht zou komen, terwijl als laatste 
bezwaar het ontbreken van een tuin (voor een rustige en gezonde 
vrije-tijds besteding ) wordt genoemd. Men probeert deze bezwaren 
zoveel mogelijk te ondervangen door in de vormgeving van de wonin
gen zelf de individualiteit zoveel mogelijk te benadrukken, waar 
mogelijk tuinen te realiseren, en door kontrole uit te oefenen op 
het dagelijks leven van de bewoners (alkoholmisbruikers warden ge
weerd, de woningenmoete~'net' bewoond warden, kostgangers zijn 
strikt verboden, en de huur moet regelmatige betaald warden). 
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De huishoudens moeten, in teg enstelling tot wat velen gewend zt n, 
strikt individueel gevoerd warden. 
Ook in de vormgeving van de lage rUen-woningen wordt de eigen iden
titeit van de individuele woning zoveel mogelijk geaksentueerd. 
De vormgeving van deze woningen en -wijken is veelal geinspireerd 
op de tuinstadbeweging, die met name via de fabrikantenbouw in 
Nederland haar intrede doet. 
Dat de woningen steeds slechts betaalbaar zijn voor de best betaal
de arbeidskrachten is voor de resp~ volkshuisvesters geen probleem. 
Op deze wijze stellen zij degenen die wel een woning krijgen in ruil 
voor hun geleverde prestatie (het gaat hier nl• vooral om de ·ge
schoolde arbeidskrachten) en goed gedrag tot voorbeeld voor de 
velen die er geen kri.jgen. Zo wordt deze huisvesting voor een heel 
klein gedeelte van de arbeidersklasse middel om ook bredere lagen 
van de arbeidersklasse te stimuleren zich te onderschikken aan 
de eisen die de industriele produktiewijze aan de arbeidskracht 
stelt; /tevens wordt zij middel om de gelaagdheid van, en daarmee 
de konkurrentie binnen de arbeidersklasse te verscherpen. 
Bij de etagebouw (ook de partikuliere) is er een verdeling van de 
woningen op de verschillende bouwlagen naar inkomen. De beneden
woningen (die soms een tuin hebben) zijn het duurst, en hoe hoger 
men woont hoe goedkoper de woning wordt (in verband met het onge
mak van het · t~appen lopen). 
De meeste woningen bestaan uit een woonkeuken met soms een tweede 
kamer, en bedsteden of alkoven; stromend water of gas is niet 
aanwezig. 

Vanaf ca. 1880 komt de arbeidersbeweging in Nederland versterkt 
tot ontwikkeling en stri.jdt voor verbetering van de arbeids- en 
woonomstandigheden van de arbeidende klasse. Zij oefent o.a. druk 
uit op de overheid om de liberale houding te laten varen en zich 
in te zetten voor de verbetering van de levensomstandigheden van 
de arbeiders. Deze omstandigheden zijn dan zo slecht geworden dat 
ze in toenemende mate een direkte bedreiging vormen voor de 
heersende klasse (sociale onrust en epidemieen) en voor de ver
dere ontwikkeling van de produktiewijze: de reproduktie van de 
arbeidskracht is tot zo'n laag peil gedaald dat zij de arbeidskracht 
niet voldoende geschikt maakt voor de industriele arbeid. Deze 
vereist een toenemend aantal geoefende en geschoolde arbeidskrach
ten, een regelmatig dagelijks leven, een verbetering van de ge
zondheidstoestand en een grotere tevredenheid (om de arbeidsrust 
te waarborgen). 
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Al deze faktoren hebben het ontstaan v 3n de eerste sociale wetten 
tot qevolg (beginnend met het kinder~etje van van Houten in 1874), 
waaronder de woningwet (1901). Aanvankelijk is de houding van de 
overheid met betrekking tot de uitvoering van deze wet neg vru 
liberaal, en slechts langzaam komen financiele middelen los. Pas 
vanaf ca. 1910 komt de bouw van woningwetwoningen enigszins op 
gang. 
Behalve dat de staat een aantal taken met betrekking tot de re
produktie van de arbeidskracht krijgt toegeschoven (onderwijs, ga
randeren van een minimum inkomen, volksgezondheid, volkshuisves~ 
ting e.d. ), nemen haar taken m.b.t. het scheppen van infrastruk
turele voorzieningen toe (wegen, spoorwegen, enz., maar ook gas-, 
water- en elektricit~itsbedrijven e.d.); zij krijgt hierin de taak 
die produktietakken te verzorgen die op zichzelf niet rendabel 
zijn, maar die wel noodzakelijke algemene produktievoorwaarden 
scheppen. 

Summier werd al aangegeven dat het gezin zich langzamerhand ont
wikkel t tot reproduktieeenheid. Deze ontwikkeling zet zich ver-
der door in een aanpassing van de taken van het gezin aan de in
dustriele ontwikkeling. Rand 1900 is er sprake geweest van een 
diskussie over het totstandbrengen van minder individuele, meer 
vermaatschappelijkte verzorging van de reproduktie (kreches, wasserij
en, eethuizen,enz}zodatwel de nadelige gevolgen van de vrouwenar
beid zouden worden opgelost, zonder dat echter de vrouwen uit de 
produktie zouden worden verdreven. Dit bleek echter niet haalbaar 
(ook de arbeidersvrouwen zelf wilden dit niet). Er ontstaat een 
vergaande arbeidsdeling tussen man en vrouw, en het gezin wordt 
voor het voorzien in haar levensbehoeften afhankelijk van het loon 
van de man. Het goed funktioneren van de mannen in het produktie
proces (regelmaat, zelfdiscipline, gezondheid, e.d.), de sociale 
rust, en een goede opvoeding van de kinderen, rnoeten gewaarborgd 
warden door het goed funktioneren van de gezinnen. Z6als we ook 
al zagen zijn de vormen van volkshuisvesting die ontwikkeld werden 
erop gericht zulk een gezinsleven rnogelijk te maken. 

In Njmege~ vindt vanaf de ontmanteling van de stad (1874),die valt 
in de periode van de industriele revolutie, aanvankelijk een, in 
vergelijking met de landelijke ontwikkeling in die tijd, sterke in
dustriele ontwikkeling plaats . Is op landelUk nivo sprake van het 
inhalen van een internationale achterstand, de ontwikkelingen in 
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Nijmegen moeten beschouwd worden als een inlopen .0p een landelijke 
achterstand. Van een groot-industri~le ontwikkeling is in Nijmegen 
echter geen sprake. 
De ekonomiese struktuur blijft gekenmerkt door een relatief sterke 
ontwikkeling van de t e rtiaire sektor; Nijmegen ontwikkelt zich 
verder als regionaal verzorgingscentrum (wat het ook al voor de 
ontmanteling was). Ook de industrie die zich ontwikkelt is voor
namelijk verzorgend van karakter (konsumptiemiddelen-industrie); 
van een produktiemiddelen-industrie is nauwelijks sprake. Verder 
neemt, als gevolg van de stadsuitleg, de bouwnijverheid en de 
werkgelegenheid in die sektor een enorme vlucht. 
Evenals in veel andere steden vindt rand de eeuwwisseling een sterke 
bevolking~toename plaats. De stad breidt zich vanaf de ontmante
ling in snel tempo uit. De stadsuitleg is echter niet gericht op 
het opvangen van de nieuwe aankomende, voornamelijk arme en werke
loze bevolking, maar op het scheppen van een aantrekkelijk woonmi
lieu voor de bourgeoisie. Het stratenplan is gericht op de bouw 
van villa's en herenhuizen langs de boulevards en brede uitvals
wegen. De grand- en bouwspekulatie nemen toe; de tussen de grote 
wegen en boulevards gelegen gebieden worden voornamelijk in beslag 
genomen door spekulatiebouw voor de middenklasse. 
Op de binnenterreinen die overblijven verschijnt incidenteel enige 
arbeiderswoningbouw door partikulieren, en warden de eerste twee 
projekten verenigingsbouw gerealiseerd. 
De gebouwde woningen zijn voornamelijk twee-kamerwoningen, met al
koven of bedst~den. Sommige zijn in laagbouw uitgevoerd, andere 
in twee bouwlagen. Voor zover ons bekend is in Nijmegen niet hoger 
dan in twee lagen gebouwd in deze periode; de grondprijzen lagen 
hier dan ook aanzienlijk lager dan b.v. in Amsterdam. In tegen
stelling tot het chaoties dichtgebouwde oude centrum zijn deze 
woningen nu wel in rijen gebouwd. Rug-aan-rug woningen komen in 
Nijmegen niet voor, wat waarschijnlijk eveneens rnoet warden verklaard 
door de lagere grondprijzen. 
Wat in de ontwikkeling van het wonin~type onverklaard blijft is 
waarom de tweede karner vaak in de vorm van de zgn. 'mooie kamer' 
wordt uitgevoerd; gezien de levensomstandigheden van het prole
tariaat zou men immers eerder b ehoefte aan vergroting van de prak
ties bruikbare woon- en slaapru i mte veronderstellen. De enige 
verklaring lijkt te liggen in een vergelijking met de zgn. 'heren
huizen' die steeds e en woonkamer plus een salon hebben. De ma
nier waarop de vergroting van d e arbeiderswoning wordt uitgevoerd 
zou dan eerder afgeleid kunnen zijn van deze burgerlijke woningen 
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(waar al degenen die over de arbeid e rwoningen beslissen, in wonen ) 
dan van de konkrete behoeften van d e bewoners van volkswoningen. 
Deze verklaring blijft echter een veronderstel l ing; echt hard maken 
kunnen we haar niet. 
In het geheel genomen is in Nij megen Yoor de woningwet zeer wrinig 
gebouwd door (semi-)filantrope n, fabrikanten en arbeidersvereni
g ingen. Het nagenoeg ontbrek e n van fabrikanten- en arbeidersver
enigingsbouw meet in hoofdzaak verklaard worden door het ontbreken 
van grote industrieen of grootindustrieele ontwikkeling. 

Voor de eeuwwisseling had de stadsuitbreiding zich vooral in oos
telijke (met voornamelijk middenstands- en dure woningbouw in ver
band met de gunstige ligging ten opzicht van natuurschoon en een 

!voor wonen gunstige bodemgesteldheid ) en in zuidelijke richting 
; (met zowel middenstands, als enige arbeiderswoningbouw, vnl. in 
Bottendaal) ontwikkeld. Na de eeuwwisseling zet zij zich ook in 
westelijke richting over de spoorlijn door. Hier verschijnen naast 
enige nieuwe bedrijfsvestigingen de eerste kleine komplexen 
woningwetbouw (gebouwd door de woningbouwvereniging 'Nijmegen' ), 
terwUl ook hier wat partikuliere arbeiderswoningbouw plaatsvi~dt. 
De ligging in het westen is veel minder gunstig dan in het oosten, 
omdat het westen geisoleerd ligt van het stadscentrum, ver verwij
derd van natuurschoon, en de bodemgesteldheid veel vochtiger is. 
De eerste komplexen woningwetbouw bestaan uit relatief ruime laag
bouwwoningen (vijf kamers) en kleine woningen in twee lagen ge
bouwd (twee kamers); het eerste type was dan ook veel duurder dan 
het tweede. Beide hebben nu stromend water. 
Het toenemend aantal bedrijven in de tertiaire sektor vestigt zich 
voornamelijk in het stadscentrum, en veroorzaakt daarmee een druk 
op het wonen in dat gebied. 

In het geheel genomen is in deze periode nog altijd geen sprake 
van een verbetering van de woonomstandigheden van de arrne en ar
beidende klasse in Nijmegen. De nieuwe volkswoningbouw is in aan-

1 tal zo gering dat zij nog niet bU benadering opweegt tegen de be
volkingstoename. Deze ~oningen zijn slechts bereikbaar voor een 
zeer gering aantal arbeiders me t een relatief hoog loon. 
Op verzoek van de gezondheidskommissie warden twee , nog zorgvul
dig geselekteerde gezinnen uit onbewoonbaar verkl a arde krotten 
in de nieuwbouw gehuisvest; aan beide wordtbinnen een jaar de 
huur weer opgezegd, ' wegens wangedrag'. Ui t deze ervaring wordt 
al snel gekonkludeerd dat de b ewoners van onbewoonbaar verklaarde 
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woningen'ongeschikt' zU n om in gocd e 11ieuwe woningen te wonen. 
Ma a r ook de bewon er s zelf will en meestal lieve r bl~ven wonen in 
d e buu rt waar ze a l lang gewoond hebben. 
Zo wordt al snel gekonkludeerd dat het huisvestingsprobleem van 
de krotbewoners moet warden o pge lost door de 'doorschuiving' te 
stimuleren in plaats van ''kunstrnatig de bewoners van afgekeurde 
krotten direkt naar de beste arbeiderswoningen over te brengen''• 
Van een dergelUke doorstroming is echter, door het geringe aantal 
nieuwe woningen in verhouding tot de bevolkingsaanwas, voorlopig 
nog geen sprake. 
De, ten gevolge van het vertrek van de bourgeoisie uit de oude 
stad vrUgekomen panden (patrici~rshuizen), worden ofwel in beslag 
genomen door bedrUven uit de tertiaire sektor, ofwel 
opgesplitst in vele 'woningen' die warden verhuurd aan krotbewoners 
of aan nieuw aankomende bevolking; mede door het antbreken van 
enig anderhoud veranderen ze dan snel in krotten. 
Krotapruiming vindt nog nauwelUks plaats (slechts enkele krotten 
warden geslaapt, amdat ze hinder opleveren voor nabUgelegen 
bourgeois-woningen!), vooral omdat ten gevalge van de enorme wa
ningnood zelfs vaor de slechtste kratten nog een behoorlijke huur 
kan worden verkregen. Voor zover er enige krotten warden apgeruimd 
betekent dit voar de bewoners, die voor het grootste gedeelte ver
huizen naar andere krotten, eerder een verlechtering dan een ver
betering. 
In het dagelUks leven van de krotbewoners verandert er dus weinig. 
Voar de bewoners van de nieuwbauw verandert daarin echter veel 
meer, vooral voor de bewoners van de verenigingswoningen. Bij hen 
wordt, door middel van de betere huisvesting in individuele gezins
woningen en d.m.v. het uitaefenen van kantrale op hun dagelijks !e
ven (vanuit de woningbouwvereniging) geprabeerd een regelmatig, 
vreedzaam, huiselijk gezinsleven te stimuleren, in tegenstelling 
tot, en min of meer ook als voorbeeeld voor~ het zozeer bekriti
seerde leven van de krotbewoners. 

Ontwikkelinqen vanaf de Eerste Wereldoorlog tot ca. 1940 

Tijdens de eerste wereldoarlog warden enorme oorlogswinsten gemaakt. 
Het ba~k- en kredietwezen maakt een versnelde antwikkeling door, 
terwUl in de industrie rationaliseringen warden doargevaerd. 
Onder de arbeidend e klasse neemt echter, mede ten gevalge van de 
taenemende werkelaash~id, de armoede toe. 
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NUmegen wijkt in deze ontwikkeling niet af van het landelijke heeld. 
Oak hier breiden veel industri een zich uit, en vestigen zich nieu
we . 
Steeds meer industrieen g aan zich vestigen in Bottendaal en aan 
de uitvalswegen, steeds minder in de Benedenstad. 
Ten gevolge van de stag natie in de bouw tljdens de eerste wereld
oorlog, terwijl tegelijkertijd de bevolking in de st eden, ook in 
Nijmegen, toeneemt, neemt de woningnood in die periode toe. In 
1919 is in Nijmegen sprake van een tekort aan woningen in alle 
huurklassen; het aanta l samenwoningen is enorm toegenomen. 

Vanaf ca. 1918 tot ca. 1921 heerst er een ekonomiese opbloei. 
Dit is een periode van versterkte klassestrijd waarin een aantal 

\koncessies wor~en afgedwongen: arbeidstljdverk6rting, loonsverho
ging, en mede ten gevolge van de, voor de partikuliere bouw ongun
stige ekonomiese omstandigheden, belangrijke subsidies voor de 
woningbouw. In Nijmegen staat de strijd, zoals altijd, ten gevolge 
van het ontbreken van een grootindustriele ontwikkeling en door 
de grote invloed van het katholieke geloof, op een lager pitje dan 
in veel andere steden; de landelijke verworvenheden zijn echter ook 
hier van toepassing. 
Er komen zowel subsidies ten behoeve van arbeiders- als ten be
hoeve van middenstandswoningbouw. Nu komt de bouw van woningwet
woningen door de woningbouwverenigingen pas goed op gang. 
De Nijmeegse ontwikkeling loopt hier paralel met de landelijke. 

·Hier warden vanaf het einde van de eerste wereldoorlog tot in de 
tweede helft van de twintiger jaren komplexen woningwetbouw gere
aliseerd met een omvang van betekenis. Met name het Willemskwar

, t~er (in het zuiden) en gedeeltes van Biezen en Wolfskuil (in het 
westen) zijn hierin van belang. 
De komplexen beslaary nu niet meer slechts enige straatjes, maar' 

· hele wijkgedeeltes. De wijkindeling wordt nu onderwerp van het 
ontwerpproces. In Nijmegen is de stedebouwkundige opzet van deze 
wijken sterk geinspireerd op de tuinstadbeweging. 
De gerealiseerde woningen zijn grotendeels in laagbouw uitgevoerd, 
met soms enige bouw in twee lagen. De woningen hebben nu alle 
een woonkeuken, een voorkamer, en de meeste nog twee of drie 
slaapkamers. Ook hebben alle woningen nu stromend water, gas en 
elektriciteit. 
De woningnood onder middenstanders is rond 1921 al weer opgelost. 
Hoewel de gemeente niet zelf overgaat tot de bouw van woningwet
woningen, voert zij wel een grondbeleid ten behoeve van die bouw, 
en funktioneert de woningbouwvereniging Nijmegen in ste~ke mate als 
gemeentelijke woningbouwvereniging. 
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De nieuwe woningwetwoningen zijn voor veel krotbewoners onbetaal
baar; zij zijn weer slechts bereikbaar voor de best betaalde, veel
al de geschoolde, arbeidskrachten. Voor zover dezen echter niet 
direkt van buiten de stad kwamen waren zij aanvankelUk gehuisvest 
in het reeds bestaande woningbestand (gedeeltelijk oak in de krot
ten). Hun vertrek naar de nieuwe wijken heeft, daar er nauwelijks 
krotopruiming plaatsvond, wel enige doorstroming tot gevolg gehad. 
Waar de gemiddelde woningbezetting over de hele stad daalde, is 
waarschUnlUk oak sprake geweest van enige afname van de overbe
zetting van krotten in het oude stadsgedeelte. 

De twintiger en dertiger jaren warden gekenmerkt door een snelle 
opeenvolging van krises en hoogkonjunktuur. Na de periode van 
ekonomiese bloei tot ca. 1921 volgt een krisis tot ca. 1925, met 
toenemende werkeloosheid, vooral ender ongeschoolde arbeidskrach
ten. Van ca. 1925 tot ca. 1929 heerst weer een ekonomiese op
bloei met afnemende werkeloosheid en vooral een grote vraag naar 
geschoolde arbeidskrachten. Vanaf 1929 treedt dan een zich steeds 
verergerende krisis in, waarin de werkeloosheid steeds bredere 
bevolkingslagen treft. 

Vanaf ca. 1921 warden de overheidssubsidies voor de woningbouw 
afgebouwd in verband met de bezuiniging op overheidsuitgaven ten 
gevolge van de krisis, en in verband met de voor partikuliere 
bouw gunstig geworden omstandigheden. 
Juist dus wanneer, in Nijmegen evenals in vele andere steden, een 
verbetering van de woonomstandigheden van een aanzienlijker deel 
van de arbeidersklasse op gang begint te komen loopt de bouw van 
woningwetwoningen weer terug en neemt de partikuliere bouw (voor
namelijk duurdere woningen) weer toe; na 1925 wordt de bouw in · 
Nijmegen grotendeels beheerst door partikulieren. 
In verband met de loonsverlagingen en toenemende werkeloosheid 
ten gevolge van de krises ontstaat een toenemende behoefte aan 
zeer goedkope woningbouw. Hiervoor kunnen dan nog wel subsidies 
warden verkregen. Vanaf 1925 wordt daarom door de woningbouwvere
nigingen zoveel mogelijk geprobeerd in deze behoefte te voorzien, 
maar zij zijn er niet toe in stAat aan de vraag te beantwoorden. 
Hoewel na 1925 gedurende enige jaren een aktiever krotop·ruimings
beleid kan warden gevoerd stuit men hier al gauw, behalve op de 
tegenwerking van de huisjesmelkers (wier belangen gedeeltelijk door 
de gemeente warden verdedigd) op het ontbreken van vervangende 
woonruimte voor de bewoners. 
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In de jaren '20 voerde de overheid e en huurbelei d in de richting 
van d e marktprijshuur; in de j a ren '30 is het beleid juist op huur
verlaging gericht om daling van de lonen mogelijk te maken, en wel
licht ook als antwoord op de toenemende leegstand , huurderving en 
huurstrijd (huurstrijd vond met name in de grote steden plaats; in 
Nijmegen is hiervan, voor zover we h ebben kunnen achterhalen, geen 
sprake geweest). De huurverlagingen, die het sterkst zijn in de 
middenstandsbouw (omdat daar de meeste leegstand voorkomt>, kun
nen echter niet verhinderen dat er, ook in de duurdere arbeiders
woningen, een enorme 1 eeg stand komt terwijl het aantal samenwonin
gen enorm toeneemt. 
In het kader van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven zUn 
vanaf 1921 ook de normen voor de woningwetbouw verlaagd. 
De 'norm ale' arbeiderswoningen worden voor de krotbewoners te duur 
bevonden; bovendien, zo vindt men, zij n deze woningen voor hen veel 
te goed, daar zij eerst nog moeten leren fatsoenlijk te wonen. Voor 
deze laagste inkomensgroep worden dan extra goedkope woningen, die 
aan lagere normen voldoen dan de 'normale', voldoende geacht (de 
zgn. woningbouw 'met speciale bestemming', ofwel voor 'sociaal
achterlijken' ) • Ook deze woningen zijn echter nog duurder dan de 
meeste krotten in de oude stad. 
jzo vindt vanaf 1925 en ~~oral gedurende de dertiger jaren een al
:gehele verslechtering van het woonnivo van grote delen van de be
volking (de toenemende relatieve overbevolking, het werkzame deel 
van de arbeidende klasse, en grote delen van de middenklasse) 
plaats. 

We hebben reeds gezien dat er een verdeling van de stedelijke ruim
te plaatsvindt naar klassepositie. Binnen de wijken vindt een ver
der gedifferentieerde sociaal-ruimtelijke verdeling plaats: de 
,middenstandsbouw wordt voornamelijk aan de randen van de wijken ge-
, si tueerd, 'normale' arbeiderswoningbouw aan de binnenstraten, en 
!eventuele woningbouw voor 'sociaal-achterlijken' aan minder grate 
.straten achter middenstands- of normale arbeiderswoningbouw. Zo 
iontstaat een stadsbeeld dat in sterke mate bepaald wordt door de 
!betere woningbouw en de manier waarop daarin geleefd wordt; de 
;woonomstandigheden van grote de l en van het proletariaat worden 
'feitelijk verstopt achter deze f a tsoenlijkheid, wat ertoe bijdraagt 
dat deze 'achter-buurten' en de manier waarop men daar leeft, 
gestigmatiseerd worden als 'a-sociaal'. Met het huisvesten van 
deze 'sociaal-achterl ijken' in weliswaar minimale, maar wel op 
0 e t geindividualiseerde gezin s leven gebaseerde, nieuwe woningen 
in rustige wijken (d a t wi l zegg en meer monofunktionele woonwijken) 
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hoopt e men ook de z e men sen een l eve11 sw~ z e aan te leren die hen 
geschikt zou maken voor het 'normal e ' a rbeidsproces, en daarmee 
ook tevreden. Dit streven werd ond e r steund door de woninginspek
tie, die behalve een kontrolerende taak weliswaar ook de taak had 
ondersteuning te bi e den in het oplossen van dagelijkse noden en 
problemen, maar ook daarin sterk op aanpassing aan de omstandig
heden gericht was. 
Sommige mensen hadden dan oak 'geen schik' in het leven in deze 
buitenwijken, wat er soms toe leidde dat ze terug wilden naar hun 
oude woonsituatie, oak al kwamen ze daar weer in een krot terecht. 
Dit dilemma tussen het wonen in een krot, maar in een sociaal kli
maat dat eich in de loop der jaren ontwikkeld heeft en een belang
rijke rol is gaan spelen in het leven van de bewoners, en het leven 
in een gezonder, komfortabeler woning in een buitenwijk, maar meer 
geindividualiseerd, meer teruggeworpen op het gezinsleven binnen 
de woning, bleef voor sommigen (velen ?) onopgelost. 
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KONKLUSIES 

In de onderzochte periodezijn een aantal wetmatigheden te onder
ker.nen in, en treden een aantal veranderingen op, met betrekking 
tot: 
a. de ligging en de hoeveelheid woonruimte die het proletariaat 

in de verdeling van de stedelijke ruimte wordt toegekend 
b. de techniese, hygieniese en funktionele kwaliteit van de woning 

en van de direkte woonomgeving (het 'woonnivo') 
c. de inhoud van het dagelijks leven in de woonsfeer (de 'woonkul

tuur') en de manier waarop daaraan met architektoniese middelen 
wordt vormgegeven 

ad. a. 

In de verdeling van de stedelijke ruimte over produktie, reproduktie 
en cirkulatie wordt de huisvesting van het proletariaat steeds ge
si tueerd in 'restgebieden' in die zin, dat het gebieden zijn die 
niet door kapitaalkrachtiger funkties als ligging warden verkozen. 
De verdeling van de stedelijke ruimte naar hoeveelheid vindt binnen 
de, voor het wonen van de verschillende klassen en lagen bestemde 
gebieden, plaats naar gelang de positie in het reproduktieproces, 
bemiddeld door het bedrag dat aan huisvesting kan worden besteed. 
De gelaagdheid van de arbeidersklasse tekent zich ook af in de 
ligging van de woongebieden van de resp~ lagen in de stad. De ' 
nieuw ontsloten en tot woongebied voor het volk bestemde gebieden 
zUn grotendeels slechts bereikbaar voor de best betaalde delen 
van de arbeidersklasse. De lager en laagst betaalden (hieronder 
vindt men zowel werkzame arbeiders als gedeeltes van het indus
tri~el reserveleger) blUven grotendeels aangewezen op de oudere 
woongebieden. Steeds wordt een gedeelte van de rend het centrum 
gelegen oudere woongebieden bedre igd door zich uitbreidende city
funkties, die de waarde van de g rond (die aanvank e lUk laag was) 
doen stijgen, zodat zij niet meer in overeenstemming is met haar 
bestemming van woonplaats voor d e laagste inkomensgroepen; dat wil 
dus zeggen dat steeds een gedeelte van de arbeidersklasse uit haar 
woongebied verdreven wordt. Zo wordt bij iedere ontwikkelingsstap 
van de produktiewij ze en de daarbij behorende herstrukturering van 
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de stad de arbeidersklasse verder uit de binnenstad naar de daar
om ligg e nde wijker; en de rand en van de s t a d verdreven. 
De bepaling van de woongeb ieden voor he t volk wordt begrensd door 
de, met de beschikbare vervoersmiddelen tegen zo laag mogelijke 
kosten en inspanni ng te overbruggen afstand tot de arbeidsplaatsen. 

Tot de ontmanteling zljn de woongebieden van het volk de gebieden 
met de slechtste ligging in de stad. Van een strikte scheiding 
van kl assen en lag en kan, ten gevolge van C.e extreem toenernende kon
centrati e van de bevolking in een stedelijke struktuur zeals die 
reeds in de voor-kapitalistiese maatschappij is ontwikkeld, geen 
sprake zijn. Wel is er sprake van een zeer ongelUke verdeling van 
de stedelijke ruirnte. 
Na de ontmanteling wordt het woongebied van het volk uitgebreid 
met een gedeelte van de vroegere woongebieden van de renteniers 
en met enige, over de uitbreidingsgebieden verspreidde restgebie
den, terwijl de renteniers en de middenklasse de grootste en de 
best gelegen delen van het uitbreidingsgebied in beslag nemen. 
De scheiding van klassen en lagen (of 'sociaal-ruimtelijke segrega
tie') neemt nu duidelljker vormen aan. 
De ligging binnen de struktuur van de stadsuitleg, waarin sommige 
gebieden eigenlijk al bij voorbaat tot restgebied zijn bestemd, wordt 
nu· nog grotendeels bepaald door het partikuliere bouw- en grond
kapitaal. 

Vooral vanaf de eerste wereldoorlog wordt de ligging van de uit
breidingsgebieden voor volkswoningbouw mede bepaald door het ge
meentelijk (grond-)beleid, waarmee ook de woongebieden voor het 
volk onderwerp van planning en beleid warden. Dat verandert er 
echter niets aan dat de volkswoningbouw op restgebieden terecht 
komt in bovenomschreven zin: zij komt nog terecht op de gebieden 
die, juist als gevolg van het feit dat ze noch door de bourgeoisie 
tot woongebied warden gekozen, noch opgeeist warden door bedrljven 
of infrastrukturele voorzieningen, de laagste grondprijzen hebben. 
De volkswoongebieden komen in het ongunstiger gelegen zuiden en 
westen, de woongebieden voor de hogere en hoogste inkomens voor
namelijk in het veel gunstiger g e legen oosten en verder langs de 
uitvalswegen. Tussen de twee we reldoorlogen vindt wel enige 
'doorstroming' plaats, zodat tegen de tweede wereldoorlog een 
groat deel van de beter betaalde arbeidskrachten in de uitbrei
dingswijken van tussen de twee wereldoorlogen woont 7 terwtjl de 
lager en laagst betaalden, behalve voor een gedeelte in de extra 
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g oedkope nieuwbou w (ond er andere gebouwd om krotopruiming in het 
centrum mogel~k te maken ) , vooral in de vroegste uitbreidingsge
bieden voor arbeiderswoningbouw en ook nog voor een groot deel 
in de verkrotte gedeelt e s van de oude stad. Deze woongebieden in 
de oude st a d warden gedeeltelijk bedre igd door de zich uitbreiden
de tertiaire sektor aldaar. 
Hoewel de sociaal-ruimt e lijke segregatie heel duidelijke vormen heeft 
aangenomen, is er g e e n sprake van een strikte ruimtelijke scheiding 
van klassen en lagen die een nauwkeurige afspiegeling is van de 
klassestruktuur van de maatschappij. Ons onderzoek gaat niet zo 
ver dat we een nauwkeurige vergelijking kunnen maken van de sociaal
ruimtelijke struktuur van de gehele stad (gerelateerd aan de his
tories~ veranderingen in de klassesamenstelling van de bevolking), 
in de verschillende deelperiodes. Wel is echter duidelijk gewor-
den dat in de verschillende gebieden ook na de eerste wereldoorlog 
steeds sprake is van een zekere menging van klassen en lagen, als 
gevolg van het feit dat er binnen een beperkt gebied steeds weer 
gebieden zijn met een meer eri m~t een minder gunstige ligging, die 
echter bijna nooit zo ver gaat dat op een beperkt gebied vertegen
woordigers van alle klassen en lagen wonen. De bourgeoisie kon
centreert zich in de gebieden met voor wonen de gunstigste liggings
voorwaarden, grenzend aan woongebieden van middenklassers, soms 
ook vanarbeiders; de arbeidersklasse koncentreert zich in de oude 
stad, waar tevens een vrij brede vertegenwoordiging van de gehele 
bevolking aanwezig is, en in de zuidelijke en westelijke uitbreidings
wijken, waar behalve arbeiders voornamelijk ook middenklassers - ~ijn 
gehuisvest. 

Hoewel de hoeveelheid stedelijk grondoppervlak die iedere arbeider 
tegen 1940 tot zijn beschikking heeft groter is dan rond 1918 
(toen de overbezetting van de stedelijke ruimte binnen de oude stad 
ongeveer op haar hoogtepunt was), is de ruimte tegen 1940 nog 
altijd volgens dezelfde ongelijkheidsprinciepes (al naar gelang de 
positie in het reproduktieproces ) verdeeld; de gerealiseerde ver
beteringen zijn in die zin dus slechts relatief. Zij zijn niet de 
uitdrukking van een struktureel veranderde maatschappelijke posi
tie van de arbeidersklasse, ma ar vormen slechts een uitdrukking 
van de veranderde eisen die aan de reproduktie van de arbeids
kracht worden gesteld. 
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ad . b . 

Evenals de lonen is oak he t woonnivo van de arbeidersklasse aan 
een, histories veranderend, minimum en maximum onderhevig. Dit 
minimum en maximum is verschillend voor de verschillende lagen 
in d e arbeidersklasse. 

In de onderzochte periode wordt het minimum woonnivo bepaald door 
de volgende faktoren: 
- de woon- en hygieniese omstandigheden van het proletariaat ~o

de gezondheid van de heersende klasse niet in gevaar brengen 
- de woonomstandigheden mogen niet zo slecht zUn dat zt het voort

bestaan van de maatschappel~ke verhoudingen in gevaar brengen 
doordat ze aanleiding geven voor sociale onrust 

- de woonomstandigheden moeten de, voor de verdere ontwikkeling 
van de produktiewijze minimaal noodzakelijke, reproduktie van de 
arbeidskracht (het bestaansminimum) kunnen waarborgen 

- dit reproduktie- en woonnivo kan laag warden gehouden door de' 
aanwezigheid van een industrieel reserveleger en door de grote 
schaarste aan, voor arbeiders betaalbare, woningen 

Feitelijk wordt dit minimum in de negentiende eeuw bereikt wanneer 
de opeenhoping van de bevolking in krotten zonder sanitaire voor
zieningen op dicht bebouwde terreinen een broedplaats wordt voor 
epidemieen, die ook de heersende klasse in gevaar brengen, en te
gelUkertijd met name het gedeelte van de arbeidskrachten dat in de 
opkomende industrie geschoolde arbeid ~oet verrichten, voor deze 
arbeid te ongezond en te ongedisciplineerd maak~. Alleen voor de 
'bovenlaag' van de arbeidersklasse, te weten de geschoolde arbeids
krachten aan wier reproduktie hogere eisen warden gesteld dan bij 
de massa der ongeschoolde arbeidskrachten en wier loon derhalve 
ook hoger is, daalt het woonnivo dan beneden het minimaal nood
zakelijke. 
Pas in de twintigste eeuw, wanneer in de industrie steeds meer 
geoefende en geschoolde arbeidkrachten nodig zijn en wanneer ook 
de sociaal-demokratie zich begint te ontwikkelen, warden de krot
ten ook voor het arootste deel van de arbeidersklasse dat nist · 
tot deze relatief - 'b ~voorrechte' groep behoort, niet meer voldoen
de geacht. Echter door de kris i s en de g~oeiend c rel3tieve over
bevolking kan het reprodukti~nivo omlaag getrokken worden. De 
politieke machtsverhoudingen komen zo te liggen dat niet wordt 
overgegaan tot het doorvoeren van verbeteringen vpor de gehele 
arbeidersklasse. 
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Pas w2nn e er iict mini r.n:m worc~t ovcrschreden wor-cer. ve::-beteringen 
nagestrec fd. Hoev e r deze v erbet er ingen reiken, met andere woorden 
het maximum woonnivo. wordt bepaald door de volgende faktoren: 
- d.e konkurrenti~ tu~sPn de kapit a listen onderling o~ gekwalifi

ce e rde arbeidskracht ~n, die schaars ztn en derhalve slechts met 
behulp van extra voordelen door een bedrijf kunnen warden aange
trokken en behouden 

- de koncessies die door de arbeidersbeweging kunnen worden afge-
dwongen 

De belangrijkste verbeteringen die in de negentiende eeuw werden 
doorgevoerd warden gevormd door de woningbouw die door de eerste 
1woningbouwverenigingen en door fabrikanten werd gebouwd. Deze 
lwoningbouw was het antwoord op het overschr~jden van het minimum, 
·zoals boven omschreven. Tegelijkertijd vormen deze woningen het 
·maximum woonnivo dat dan voor arbeiders bereikbaar is, echter uit-
sluitend voor de geschoolde arbeiders die, onder andere omdat zij 
schaars zijn, een relatief hoog loon hebben. Het meest direkt is 
dit verband bij de fabriekswoningbouw, die tevens als middel diende 
om de arbeiders aan het bedrijf te binden. Voor deze arbeiders 
werden woningen gebouwd die in vergelijking met de krotten ruim en 
komfortabel zijn (en vaak ook tuinen hebben). 
Na de eeuwwisseling wordt een relatief maximum bereikt wanneer de 
overheid, ender druk van zowel de heersende klasse (voor wie de 
verbetering van de volkshuisvesting nog steeds noodzakelijk is om 
over een voldoende aantal gezonde en gekwalificeerde arbeidskrach
ten te kunnen beschikken en een steeds dringender noodzaak wordt 
om de klassevrede te handhaven) als van de arbeidersbeweging (in 
het bizonder de SDAP) gedurende enkele jaren zoveel subsidies 
uitreikt dat een aanzienlijk aantal woningwetwoningen kan warden 
gebouwd die aan relatief hoge normen beantwoorden (vaak ca. 300 m3, 
drie slaapkamers, stromend water, gas en elektriciteit, en soms 
een tuin). 
Wanneer echter de krisis haar intrede doet is de arbeidersbeweging 
niet machtig genoeg om t e voorkomen dat het woonnivo daalt door
dat: de loner. dalen, waardoor vele~ rnoeten verhuizen naar een 
goedkopere en dus slecht ere woning, ofwel een woning met meerdere 
gezinn en moeten delen; de subsi dies worden t e ruggeschroeft waar
door de bouw van woningwetwoni ngen in aantal terugloopt, en de 
normen worden verlaagd. 

Gedurende de gehele onderzoch t e periode zijn de arbeiderswoningen 
die gebouwd warden slechts betaalbaar voor de best betaalde delen 
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va n d e arbeldersklasse. Slechts bG uitzondering werden wo n ing en 
gebouwd die ook voor de minder g oed bet~alden bereikbaar waren; 
deze woningen beantwoordden dan slechts aa n u i tzonderlijk lage nor
men. De woningen di e in de heersende i deo log i e a ls 'narmale arbei
derwoningen' warden bes chouwd, zijn dus steeds onbetaalbaar voar 
het graotste gedeelte van de arbeid e rskl a sse. ZU blUven aangewe
zen op de 'doorstraming '. Dat be tek ent dat vaor hen slechts dat 
gedeelte van de woni ngvoorraad bereikbaar is, dat feitel~k niet 
meer aan de dan geldende 'normale'< eisen voldoet. 

Absoluut gezien vindt er, me t name gedurende dE eerste tien a 
vUftien jaren na de eerste wereldoorlog, voor grate delen van de 
arbeidersklasse een verhoging van het woonnivo plaats (hoewel 
dat tUdens de krisis weer terugvalt op een nivo zeals dat vaor 
velen rend de eerste wereldeorlag was). 
Evenals vear wat betreft de hceveelheid stedelUk grendoppervlak 
per persoon, zun eok wat betreft het woanniva de veranderingen 
slechts relatief omdat ze volgens een onveranderd ongelUkheids
princiepe (al naar gelang de positie in het reproduktieproces) 
warden doorgevaerd. Het overheidsbeleid heeft daaraan niets ver
anderd. Oak de verhoging van het weonnivo is dus niet een uit
drukking van een struktureel veranderde positie van de arbeiders
klasse (en van de resp. lagen binnen die klasse), maar voornafue
lUk van de verhoegde eisen die aan de r epraduktie van de arbeids
kracht werden gesteld. 

ad. c. 
Met de overgang van de eenveudige warenpraduktie naar het indus
trieel kapitalisme veranderen niet alleen de arbeids- en waanver
haudingen, maar daarmee eok d e kankrete inhoud van het dagelUk~ 
leven in de weonsfeer. 'Wonen' en 'werken' werden dan geschei
den aktiviteiten. Pas dan krijgt het begrip 'wenen' de betekenis 
die haar tegenwaardig als vanzelfsprekend wardt toegekend! n~me
lijk de verzerging va n een belangrijk dee l van de repraduktie in de 
p riv a te sfeer. 

Het duurt meer dan een eeuw vaardat zich hierin enigszins stabiele 
verhoudingen hebben ontwikkeld, waarin het kerngezin de cent~ale 
repradukt ie~enheid is g~wo rden . Het t e tstandkornen van een minder 
individuele, me e r v ermaat scha ppe l ijkte ve rzarging van de repraduk-
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tie bl eek histories g e zi e n niet haalbaar. Toch was een vrij ak
tief ingrUpen van buitenaf in het dagelUks leven van arbeidersge
zinnen nodig om het aan te passen aan de nieuwe funkties die het 
moest vervullen. Deze beinvloeding ging verder dan de behoeften 
die de gezinnen hieraan hadden, hetgeen valt af te leiden uit de 
konflikten die zich hieromtrent voordeden (er ontstonden irrita
ties over de bevoogdende houding die werd ingenomen bU de bemoeie
nissen vanuit de burgerU en de woningbouwverenigingen met het da
gelijks leven van de arbeidersgezinnen; men had b.v. verschillende 
opvatting over het moreel, niet alle vrouwen waren er even gemak
kelijk toe te brengen de huishouding geed te verzorgen, terwUl de 
mannen vaak moeilUk tot een regelmatig en huiselUk leven konden 
warden gestimuleerd). 

In dit aanpassingsproces heeft ook de woonvorrn een rel gespeeld. 
De voorkeur voor eengezinswoningen bU de diverse volkshuisvesters 
hangt steeds samen met de verwachting dat deze woonvorm de beste 
voorwaardes biedt voor een rustig en gezond gezinsleven. HierbU 
speelt oak de verwachting mee ten aanzien van de ideologies bein
vloeding die van deze woonvorm uit zou saan, waarbU de autonomie 
van het gezin, alsook een voor-industriele, landelUke sfeer (in 
tegenstelling tot het proletaries-stedelUke van de moderne indus
triesteden) warden verheerlUkt. 
Bovendien vertoont deze woonvorm meer overeenkomsten met de bur~ 
gerlUke villa dan het alternatief: meergezinshuizen (hoogbouw). 
In de estetiek wordt zoveel mogelijk verwezen naar de burgerlUke 
villa, waarmee beoogd wordt een gelijkheid of minstens gelUkwaar
digheid aan de burgerij te suggereren. Het is echter rnisleidend 
om te zeggen dat deze woonvorm direkt is afgeleid van de burger
lijke woon- en leefpatronen. Juister is het de veranderingen te 
interpreteren als een aanpassing van de woonomstandigheden aan 
de veranderde funkties die het wonen meet vervullen. Hierin zUn 
wel bepaalde overeenkomsten met het dagelijks leven van de burgerij 
te onderkennen (met name de gezinsvorm en de arbeidsdeling tussen 
man en vrouw), maar ook belangrUke verschillen (geld, sociale sta
tus, en het burgerlUk individualisme spelen geen, of zeker een 
minder belangrijke rol). 
Wel gaat de volkshuisvesting st e eds weer gepaard met de individu
alisering van bewoners. Voor de huisvesting van ieder gezin wordt 
~ en individuele oplossing gezocht. Daarin wordt geen rekening 
gehouden met de koll ek tieve aspekten van de manier van leven 
zeals die zich in de oudere wijken ontwikkeld heeft, en waaraan 

270. 



door de bewoners veel belong wordt gehecht. 
Aan de opzet van de nieuwe wUken (van tussen de twee wereldoorlo
gen ) ligt weliswaar een ge~eenschapsid ee ten qrondslag (nl. het 
idee van het vreedzaam samenleven van klassen en lagen in een 
soort dorpsgemeenschap), maar dit idee is volledig vreemd aan de 
feitelijke gemeenschappelijkheid zeals die door de bewoners in de 
oudere wijken ontwikkeld is. De volkshuisvesters gaan dus voorbU 
aan de eigen woon- en leefpatronen van het volk, of bekritiseren 
deze slechts in negatieve zin in hun streven naar 'verheffing van 
het volk'. De term woningbouw voor 'sociaal-achterlijken' spreekt 
in dit kader voor zich. Het wegstoppen van deze woningen achter 
de duurdere, niet alleen als gevolg van de verschillen in grond
prijs, maar oak om 'welst andsred enen' is tekenend voor hoe het 
volk door de volkshuisvesting wordt benaderd. Deze tegenstrijdig
heid heeft voor bewoners tot gevolg dat zij _blijven zitten met het 
onoplosbare dilemma van de keuze {voor zover ze die hebben) tusseri 
het wonen in een krot, maar in een meer eigen sociaal klimaat, of 
het wonen in een komfortabeler woning, maar meer op zichzelf te
ruggeworpen. 
Door de enorme schaarste aan betaalbare woningen bleef de bouw 
van goede en betaalbare woningen het belangrijkste strijdpunt met 
betrekking tot de volkshuisvesting; voor zover we hebben kunnen 
nagaan werden bovenstaande problemen nog niet kollektief aange
pakt. 

271. 





In de drie nu volgende schetsen zullen we ingaan op 
de sociaal-ekonomiese ontwikkelingen na de Tweede 
Wereldoorlog, de ontwikkelingen in de volkswoning
bouw en volkshuisvesting en in het bizonder de ak
tuele volkshuisvestingssituatie in Nijmegen. 

!Het geheel is bedoeld om de konklusies zoals we die 
:konden trekken ui t de periode ·tot 1940 te toetsen 
!aan de na-oorlogse periode. Deze periode zelf is niet 
!uitvoerig onderzocht; we baseren ons slechts op be-
staande onderzoeken. 
Voor zover mogelijk maken we gebruik van incidenteel 
(en enigszins fragmentaries) cijfermateriaal dat als 
ondersteuning en/of als indikatie dienst kan doen. 
Zo hier en daar zullen we enige opmerkingen maken 
voor, althans volgens ons, relevant onderzoek. 
Het geheel van deze drie schetsen zal waarschijnlijk 
meer vragen oproepen dan beantwoorden. 
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( I) In de der ti ger jaren kwamen de meest ver
gaande voorstellen voor een 'geleide eko
nomie' uit sociaal-demokratiese hoek 
(I935): 'Plan van de Arbeid', gebaseerd 
op Keynes' teorieen met betrekking tot 
de beheersing van konjunkturele schom
melingen), terwijl de konfessionelen het 
minst ver wilden gaan. 
In I939 namen voor het eerst twee socia
listen zitting in de regering, hetgeen 
samenwerking o p regeringsnivo noodzake
lijk maakte. 

KORTE KENSCHETS VAN DE SOCIAAL-EKONOMIESE ONTWIKKE
LINGEN NA DE TWEEDE WERELDOLiRLOG, OP LANnELIJK EN OP 
NIJMEEGS NIVO. 

Voor wat betreft de sociaal-ekonomiese ontwikkeling
en kan de na-oorlogse periode in hoofdzaak in drie 
deelperiodes worden ingedeeld: de wederopbouw (de 
late veertiger en de vijftiger jaren), ekonomiese 
expansie (de jaren zestig), stagnatie en krisis 
(de zeventiger jaren). 

a. De wederopbouw 

De ekonomiese ontwrichting tijdens de Krisis van de 
dertiger jaren en de Tweede Wereld oorlog maakten 
een ingrijpen in het kapitalisties stelsel nood
zakelijk om het verder te kunnen doen voortbestaan 
( 1). 
Na de oorlog vond een, zich steeds versnellende, 
ekonomiese groei plaats. Gunstige voorwaarden 
hiervoor waren: de enorme vraag naar konsumptie
goederen (zowel in binnen- als buitenland (export)), 
de mogelijkheid tot technologiese vernieuwingen in 
de produktie (gestimuleerd door de militair-tech
niese ontwikkelingen ten tijde van de oorlog), de 
aanwezigheid van een omvangrijk arbeidsreserveleger 
en het wegvallen van Duitsland in de internationale 
konkurrentiestrijd gedurende de eerste naoorlogse 
jaren. 

Het overheidsbeleid was gericht op he~ stimuleren 
van de ekonomiese groei; zij stimuleerde de indus
trialisatie, de investeringen en de export. Be
halve dit struktuurbeleid werd nu ook het voeren 
van een konjuktu~rbeleid (ne~ zoveel mogeliJk te
gengaan van fluktua ~ ies in de ekonomiese ontwikke
ling) een belangrijk onderdeel van de overneidspo
li tieK. Dertien jaa r lang (tot 1959) werden rege
ringen gevormd door PVLA en KVP, die elKaar op eem 
Keynesiaans ekonomiese politiek konden vinden. Vol-
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( 2) J. Nycolaas, pag. 49. 

( 3) In de vijftiger jaren waren de lonen in 
Nederland naar West-Europese maatstaven 
zeer laag; het inkomen per hoofd van de 
bevolking was in Nederland, op Italie 
na, het laagst van alle EEG-landen. 

( 4) PERSENTAGE VAN DE BEROEPSBEVOLKING 
WERKZAAM IN DE LANDBOUW 

I947 I9% 
I960 II% 
I974 naar schatting 7% 
tegelijk greeide het aantal arbeiders 
in handel en industrie. 
(Overgenomen uit: Geschiedenis van het 
gewone volk, pag. 205.) 

( 5) INDEXONTWIKKELING ·: VAN VESTIGINGEN EN 
PERSONEN IN TWEE BEDRIJFSTAKKEN (I930 = 
!00) 

vestigingen 

nijverheid hand el 

1930 IOO IOO 
I950 !05 97 
I963 88 94 

werkzame personen 

nijverheid hand el 
I930 IOO IOO 
I950 I59 II3 
!963 !98 I49 

(Overgenomen uit: Geschiedenis van het 
gewone volk, pag. 206 ). 

ledige werkgelegenheid, groei van het nationale in
komen, evenwicht op de betalingsbalans, prijsstabili
li tei t en een reaelijke verdeling van de welvaart, 
dacnt men met behulp van variaties in de overheids
uitgaven en de belastingdruk te kunnen nastreven ( 2~ 
Met de nieuwe bevoegdheden die de overheid kreeg op 
het gebied van de loonpolitiek voerde ziJ een beleid 
dat erop gericnt was de lonen laaG te nouden. Hier
toe werd ook net stakingsrecht aan banden gelegd 
(in 1949). · 
De meeste vakbonden onderoteunden de overheidspoli
tiek, en maakten nun loonstrijd ondergeschikt aan de 
makro-ekonomiese belangen (waarscnijnlijk mede onder 
invloed van de aanwezigneid van net enorme arbeids
reserveleger). Tot 1954 had geen reele loonsvernog~ 
plaatsgevonden (in '51 zelfs een verlaging); van '54 
tot '57 vonden enige 'welvaartsronden' plaats (loons
verhogingen om "de arbeidsklasse mee te laten profi
teren van de stijgende welvaart"); van '57 tot '59 
heerste weer een recessie, met vrij grote werkeloos
heid. 

In het begin van de 50er jaren, toen net voor-oorlog
se nivo van arbeidsproduktiviteit bereikt was, dreig
de een strukturele werkeloosheid te blijven bestaan. 
De lonen werden, zo laag als politiek haalbaar was, 
gedrukt ( 3) waardoor hoge winsten konden worden ge
maakt; breedteinvestrer~gen werden gestimuleerd om 
meer werKgelegenheid te scheppen. De voortdurende 
uitbreiding van het arbeidersbestand was mogelijk 
door de eveneens voortdurende mechanisering en sa
nering van de landbouw, waardoor arbeidskrachten 
werden overgeheveld van de landbouw naar de indu
strie- en dienstensektor ( 4). Tussen 1930 en 1964 
verdubbelde het aantal personen dat werkzaam was in 
de nijverheid, terwijl dit aantal in de nandel ander
half maal zo groot werd ( 5). De versnelde industrla.
lisatie in Nederland berustte gedeeltelijk op het 
inhalen van een ach~erstand op andere Westeuropese 
landen. Kleine bedrijven gingen failliet of werden 
opgenomen in grotere; dit betekende dat het aantal 
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( 6) Geschiedenis van het gewone volk, pag. 
2I6. 

( 7) Tot I968 worden door de gemeente in to
taal 240 ha. grond, verdeeld over vijf 
terreinen, specifiek als industrieterrein 
uitgegeven. In I962 hebben zich op deze 
terreinen in totaal I08 bedrijven geves
tigd, waarvan er 29 nieuw zijn in verge
lijking met de vooroorlogse situatie. 
De grootste ender deze 29 zijn: 
N.V. Philips, het grootste bedrijf in 
Nijmegen 
N.V. "Friden Holland" (rekenmachines) 
N.V. "Controls Europe" (regelapparatuur) 
N.v. "Hyster Europe" (hefwerktuigen) 
N.V. "N.A.M.I. 11 (pneumatiese gereed
schappen). 

zelfstandigen afnam eu net percentage loonafhankelij
ken. op het totaal van de beroepsbevolKing toenam. 

Een ander belangrijk aspekt van net overneidsbeleid 
in deze periode is de uitbreiding van de 'sociale 
wetgeving' (AOW eind 50er jaren, AWW in 1960, en 
slgemene Bijstandswet van 1965). Volgens Faul ~~fer
mans en Bernt Feis moeten deze wetten, hoewel ZlJ 
"belangrijke sociale gevolgen" hadden, voornamelijk 
warden opgevat als maatregelen ter vernoging van de 
koopKracnt bij alle delen van de bevolking om zo een 
afzetgebied te scheppen voor het kapi tali.~ties :pro
duktieapparaa t ( 6); ons inziens moeten z~ ook w~rden 
opgevat als verworvennedenP.van de arbeidersbeweg1ng. 

Nijmegen 

Na de oorlog was Nijmegen gekonfronteerd met een 
tweedelig probleem: grate delen van de stad (met 
name van het centrum) waren verwoest en moest Ntjmegen 
om tot ontwikkeling te komen, de traditioneel zwakke 
ekonomiese struktuur uit de dertiger jaren doorbrekEll. 
Het beleid van de gemeentelijke overneid richtte zich 
dan vooral op het stimuleren van de ekonamiese ont
wiKKeling, met een zwaartepunt op de industriele. 
Hiertoe werd direkt na de oorlog de priariteit gege
ven aan de opbouw van het centrum en began in 1948 
met de aanleg van de eerste havenarm met aanliggend 
industrieterrein, wat in de jaren daarna werd uit
gebouwd ( 7). Deze industriele ontwikkeling kan na~ 
tuurlijk niet uitsluitend warden verklaard als gevo]g 
van het gemeentelijke beleid. Zij moet gezien warden 
in het kader van de versnelde industriele ontwikkeling 
in het hele land. Een belangrijke g~nstige vesti
gingsplaatsfaktor voor nieuwe bedri~~~n in ~ijmegen 
was de aanwezigheid van een omvangr1JK arbe1dsreser
veleger. 

Haewel de werkgelegenheid tot ca. 1948 toenam in · 
verband met de aktiviteiten in het kader van de we
deropbouw van het stadscentrum ontstond daarna toch 
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( 8) Verloo.p van de werklooshcid in Nijmegen 
in absolute aantallen 

1948: 1368 1955: 957 1962: 483 
1949: 2083 1956: 724 1963: 414 
1950: 2201 1957: 1537 1964: 570 

11951: 2591 1958: 1528 1965: 761 
' 1952: 3335 1959: 896 1966: 1699 
1953: 2411 1960: 659 1967: 1994 
1954: 1478 1961: 522 1968: 1355 

· (Overgenomen uit de Vries). 

( 9) Tussen !947 en I960 groeide het aantal 
arbeidsplaatsen in de metaalnijverheid 
met bijna 200%, van ca. 2000 tot ca. 
6000; in I947 maakt het aantal arbeids
plaatsen in deze bedrijfstalt I4,4% uit 
van de totale werkgelegenheid in de nij
verheid, in I960 is dat 28,9%. De be
drijven van Smit en Philips spelen hier
in een belangrijke rol. 
(typeskript sociologen). 

weer e en toenemenae werkeloosneid: in 1950 is 10~ 
van de manneliJke beroepsbevolking in de indus~rie 
werkeloos! Na 195 3 liep de werkeloosneid echter 
terug en bleef, onderbroken door de tijdel~jke 
recessie van '57 -'58, tot in de 60er jaren vrij 
laag ( 8). 
Van de stijging in de werkgelegenheid (tussen '47 en 
1 60 in totaal 21 %) wordt net grootste deel (3/4) 
door de groei in de nijverneid, m.n. de metaalnij~ 
verneid, gedragen ( 9). In de dienstensektor houdt 
de groei ongeveer gelijke tred me~ de totale groei 
in de werkgelegenheid en blijft ca. 50~ van de werk
gelegenheid uitmaKen. 
De groei in de administatieve sektor loopt achter bij 
de totale groei van de werkgelegenheid. 
In het geheel genomen treedt in de beroepsbevolking 
een verscnuiving op ten gunste van de nijverneids
sektor (zie tabel 1). Opvallend is dat net percen
tage van de beroepsbevolking dat werkzaam is in de 
nijverheid na de oorlog in Nijmegen aanzienlijk hoger 
wordt dan b.v. in Arnnem. 

:b• Ekonomiese expansie 

Tegen de jaren 1 60 begon zich een struktureel te
kort aan arbeidskracnten te manifesteren (10). 
Vanaf het einde van de vijftiger jaren was men al 
begonnen met het aantrekken van gastarbeiders uit het 
Middelandse Zeegebied, om in dit tekort te voorzien. 
In 1964 was net pereentage werkelozen gedaald tot 

, 0,7~. Ondanks dat de aangetrokken 'gastarbeiders' 
:bleef het tekort aan arbeidskracnten zo groot dat de 
1arbe1ders hogere lonen en betere arbeiasomstandignedm 
lkonden gaan eisen: in 1 61 werd de 45-urige werkweek 

l
:ingevoerd .en vanaf 1 64 (tot ! 1969) stegen de lonen 
(minder anel echter dan de produktivi~eit) (10). 

Als gevolg van de verscherpte internationale kon-
kurrentie en de winstmaximalisatie veilig te stellen, 
trad een verschuiving op van breedte- naar diepte
investeringen, waarmee een versnelde Koncentratie en 
centralisatie van Aapitaal (fusies, overnemingen, 
sluitingen) en waarmee ook een koncentratie van ar-
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Tabcl 1 

Statistiek van de beroepsbevolJUng van Nijmegen, Arnhem, Breda, - EindJioven ,Enschede en Tilburg in 1947 en 19(JO" 

a. ahmluut lijdeJijk 
Diel 

landbouw nijverheid cliemu!n 
1947 1960 1947 1960 1947 1960 

Nijm~ BIS 759 15576 21419 18751 22615 107 134 1624 
624 464 14128 17485 20604 26739 295 81 114) 

2061 1149 12187 16255 15409 20185 94 83 851 
1070 567 28484 38680 18960 23716 146 156 1069 
2640 1481 24864 3016~ 13402 16434 66 IJ9 1030 
1195 701 22905 29584\ 16125 1AJ299 120 152 859 

~ ~ o a 1 • - - --

... in pnantea 

landhouw aijverbeld dienmD 
~ 

oollftend 
1947 1960 1947 . 1960 J947 1'60 1947 1960 

NijtMp J,S 1,7 41,7 47,4 so.a so.o 0,3 0,1 4,1· 
Amhem l.1 . 1,0 38,4 38,8 56,0 59,t o.a o.a . I.I 0, 

6.7 J,9 · 19,8 42,9 - 50,4 U.J _cu u .· u .·, e. ~•, 
a.a . 0,9 ''.J 61,l .. 38.l 17.• 0,1 o.i l,l 

'. 6,I J.O ,9,1 62,3 31,9 3),9 O,J u ~4 . .&, 
J.9 1,4 55,6 ,8,1 J9,t ' 39,i O.J 0.3 2.1 o. 

(Overgenomen uit de Vries) 

(IO) PERCENTAGE WERKLOZEN OP DE BEROEPSBEVOL.~ 
KING 
1947 2.8% !953 2.8% 1959 l.9% 
1948 I.~lo 1954 l.9% 1960 l.2% 
1949 I. '7°fe 1955 I.3% I96I o.&,..& 
I950 2eI% I956 I.0% I962 o.8% 
I95I 2.5% I957 I.3% 1963 o.8% 
I952 3.7% 1958 2.4% I964 o.7% 
(Overgenomen uit 'Geschiedenis van het ge
wone volk van Nederland', pag. 260). 

beidskrachten in de steden gepaard ging. Ook hadden 
deze ontwikKelingen een versnelling van het proces 
van regionale over- en onderontwikkeling tot gevolg 
(de Randstad,resp. Brabant, Limburg en Oostgroningen) 
(12). 
Veel kleinere bedrijven werden weggekonkurreerd, ter
wijl steeds meer arbeidsiHtensieve bedrijfstakken of 
produktieonderdelen langzamerhand naar de ontwikKe-
1 ingslanden (in verband met de lage lonen) werden 
verplaatst. Daardoor neemt de werkeloosheid tegen 
het einde van de zestiger jaren weer toe. 
Ook vindt een verandering plaats in de struktuur van 
de arbeidsplaatsen: er worden relatief minder onge
schoolde arbeidskrachten gevraagd, en relatief meer 
geschoolde arbeidskrachten . (13). 

Hoewel de overheid in de 50er jaren een beleid had 
gevoerd dat was gericht op het scheppen van voldoen
de en Kontinue werkgelegenheid, subsidieerde zij nu, 
om de internationale konkurrentiepositie van de Ne
derlandse industrie te hand~aven, de research ten 

' bate van de diepteinvesteringen, die juist werke
loosheid voor velen tot gevolg hadden. 
Het overheidsbeleid als geneel (vanaf 1959 gevoerd 
door vnl. regeringen bestaande uit konfessionelen 
en de VVD, met de progressieve partijen in de oppo
si tie) werd liberaler. Hiermee verminderde lang• 
zamerhand de greep van de regering op de bepaling 
van de lonen, die vanaf '64 zelfs helemaal 'vrij' 
plaatsvonden. 

De, door de Krisis en oorlog veroorzaakte 'inhaal
vraag' naar vele goederen was voltooid. Nieuwe marlf
ten voor de afzet van konsumptiegoederen moesten 
worden aangeboord. Dit gebeurde enerzijds door met 
behulp van geraf f ineerde reklametechnieken nieuwe 
behoeften te kweken voor nieuwe produkten, ander
zijds door de slijtage van produkten kunstmatig te 
versneilen;. ( 14). 
Hierdoor is in het geneel genomen de konsumptie in 
omvang en aard sterk toegenomen. We weten niet of 
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(II) STIJGING VAN PRODUKTIVITEIT EN NETTO
LONEN IN % 

produktiviteit re eel nettoloon 

I964 9 7 
I965 5 3 
I966 6 6 
I967 9 3 
I968 I3 I 
I969 II 0 

(Overgenomen uit 'Geschiede:ds van het ge
wone volk', pag. 218). 

(I2) We gaan hier niet veraer in op het pro
ces van regionale over- en onderontwik
keling; hierover zijn reeds diverse stu
dies verschenen, zie bijvoorbeeld enige 
art ikelen in het tijdschrift Zone, en 
'Stadsvernieuwing' (paul Elshof), Hoofd
stuk II par. I, e.d •• 

(I3) Geschiedenis van het gewone volk, pag. 
220. 

(I4) Drs. W.Boerboom, "Het kapitalisme in een 
fase van ontbinding en de professionele 
vorming". 
Aangehaald door J.N., pag. 57. 

(I5) Men kan zich ook afvragen of de doorge
voerde loonsverhogingen uitsluitend het 
gevolg zijn van de versterkte · positie van 
de arbeidersklasse in de loononderhande
lingen, dan wel ook het scheppen van een 
af zetmarkt voor industriele produkten tot 
doel hebben gehad. In ieder geval weet 
het kapitaal er zodanig op in te spelen 
dat de voordelen weer voor een deel naar 
haar terugvloeien. 

(I6) Dit komt onder andere tot uitdrukking in 
het toenemend ziekteverzuim. 

deze toename onder alle inkomensgroepen even sterk 
is en tot in hoeverre hierdoor ooK de omvang van de 
konsumptie en net bestedingspatroon bij arbeiaers
gezinnen is veranderd. Wel staat vast dat ook bij 
arbeidersgezinnen de konsumptie is toegenomen. 
Waarschijnlijk bestaat deze toename voor e en deel uit 
het kunnen konsumeren van produkten die tot de nood
zakelijke levensbehoeften kunnen warden gerekend, en 
die zij voordien eenvoudig moesten ontberen (b.v. 
voldoende kleding, vaker vlees kunnen eten, e.d.), 
voor een deel uit uitgaven die voortkomen uit de ver
hoogde eisen die warden gesteld aan de reproduktie 
(onderwijs voor de kinderen, vrije tijdsbesteding, 
evt. vakantie, e.d.), voor een deel aan door reklames 
e.d. opgedrongen artikelen, en voor een deel aan 
uitgaven om maatschappelijk niet achter te raken (15). 

Kon enerzijds de arbeidsbeweging hogere lonen eisen, 
anderzijds werd de beheersing van de arbeid door het 
kapitaal ook steeds uitgebreider en geraffineerder: 
steeds stringenter eisen warden vanuit ne~ prodUk
tieproces aan de arbeidskracht gesteld. 
Algemene tendenzen hierin zijn verhoging van de eisen 
aan de scholingsnivo, toenemende arbeidsintensiteit, 
en een toenemend aantal mensen in ploegendiensten 
(dit om he~ rendement van dure machines (diepte
investeringen) te verhogen). Dat betekent een toe
nemende psychiese en/of fysieke belasting van de 
arbeidskracht (16) die ook haar eisen stelt aan de 
reproduktie van die arbeidskracht. Deze eisen zijn 
niet alleen terug te vinden in veranderingen in het 
onderwijs, maar komen ook tot uitdruk.K.ing in de ver
hoogde aandacht voor de 'rekreatie' en in de 
verkorting van de arbeidstijd die heeft plaatsgevon~
den, enerzijds een verworvenheid van de arbeiders
klasse, anderzijds ook een noodzakelijk .gevolg is van 
de veranderde belasting van de arbeidskracht. 
Onderzoeksvraag blijft tot in hoeverre ook de eisen 
die aan de woonsituatie worden gesteld, hierdoor zijn 
veranderd. 
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(I?) Voor een meer uitvoerige beschrijving van 
de ontwikkelingen op stadsgewestelijk ni
vo en de positie van de stad Nijmegen 
daarin moeten we verwijzen naar de skrip
tie van Bart Schaafsma. 

Nijmegen 

Tegen 1960 bestaat ook in Nijmegen een tekort aan 
arbeidskrachten. Al halverwege ,de vijftiger jaren 
begon een spanning op de arbeidsmarkt te ontstaan. 
Hoewel er vanaf '55 een positief migratiesaldo was 
worden pas vanaf '59 industriearbeiders van buiten
af (o.a. gastarbeiders) aangetrokken. Tot dan toe 
heeft de industrie gedraaid op het arbeidspoten
,tieel en ae nat~urlijke aanwas. 
Het tekort aan arbeidskrachten wordt nag versterkt 
door de toenemende pendel op Duitsland (o.a. bouwvak
en metaalarbeiders) omdat de lonen daar hoger zijn 
In de dienstensektor vindt met name een groei plaats 
in de detailhandel (in het herrezen centrum) en in 
de maatschappelijJi.e dienstverlening (de mediese 
fakulteit van de universiteit neemt hiervan een be
langrijk gedeelte voor haar rekening). 
Om een juist beeld te krijgen van de ekonomiese 
struktuur van Nijmegen moeten we deze in toenemende 
mate tegen het licnt van ue ontwikKeling in het ge
hele stadsgewest bezien. In dat kader is in ieder 
geval de toenernende suburbanisatie van voornamelijK 
hogere inKomensgroepen, die wel in Nijmegen blijven 
werken maar in de omliggende gemeentes gaan wonen, 
van belang (17). 
De ekonomies gunstige situatie duurt ook in Nijmegen 
voort tot achter in de zestiger jaren. 

c. Stagnatie en krisis 

Vanaf net einde van de 60er jaren ontstaat er weer 
meer werKeloosheid, die met name in de zeventiger 
jaren enorm toeneemt (zie ' tabel(18)). Door de ver
snelde technologiese vernieuwingen en fuseringen van 
bedrijven gaan zowel arbeidsplaatsen verloren bij 
kleine bedrijven (wanneer ze moeten sluiten of warden 
opgenomen in grotere bedrijven) als bij grote (waar 
veel arbeidskrachten overbodig gemaaKt door de tech
nologiese vernieuwingen). Ook zet de ontwikkeling 
van verplaatsing van arbeidsintensieve bedrijven en 
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: 

(I8) 

:'.)e Ferer:L;trc er de arbeids r c:ser ve x 1.000 in !?1 2.:'.'l j a r i:m. 
(1.1ini s t er ie van socialc zaY.: enJ 

j ::!.ar 

1952 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
61. 
68 
6.9 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

v1crkelozen A• y; • ~1.s.~·;. G.A.R. ( ecnestelijk 

101 ,8 
82 
53,8 
33 
23,6 
32,7 
69 
38,5 
28,8 
21,3 
21,2 
23,5 
20,1 
25,2 
35,6 
74,8 
68,2 
49,'3 
44,5 
62 

107,9 
109,9 
134,9 
195,3 
211 

arbeid sburo,tot~al) . 

32 5,4 139,2 
18 7,7 107,7 
14 8,5 76,3 
12 8,4 53,4 
10 6,8 10,4 
11 8,2 51,9 
16,2 12,4 97,6 
13,8 14,5 76,8 
7,6 12,5 48,9 
4 t 1 10, 1 35,5 
2,8 9,1 33,1 
1 ,8 8,4 33,7 
2 7,5 30,2 
2,2 7,4 34,8 
1,8 7,3 44,7 
2,8 8,7 86,3 
2,2 10,2 80,7 
2,2 10,1 ' 62,3 
1, 5 7,9 53,9 
1 t 7 5,3 68,9· 
2,3 4,4 114,7 
2,3 4,8 117 
3 5,, 143,2 
4,3 6,1 205,7 
5,6 7.4 224 

Overgenomen uit het diskussiestuk voor 
het tussenkolloquim van Jack Hock en 
Willie de Groot. 

produktieonderdelen naar derde-wereld-landen zich 
verder door. 
WerKeloosheid wordt bovendien nog veroorzaakt als 
gevolg van 'overproauKtie'. In veel bedrijfstakKen 
is de produKtieomvang zo sterk toegenomen dat er een 
verzadiging optreedt van de markten en de afzet stag
neert; de produktie wordt teruggescnroefd en arbeid~ 
krachten ontslagen. 
We zien dan ook dat de lonen na 1970 minder snel 
stijgen, dat vanaf 1973 de stijging van het reele in
komen min of meer tot stilstand is gekomen, terwijl 
vanaf ca. 1975 zelfs van een daling van het reele 
inKomen sprake is. 

,Een ander gevolg van de krisis is dat de overheid 
zoekt naar mogel1jkneden om haar stijgende uitgaven 
te beperken. Zij ontziet daarbij zoveel mogelijk 
die posten waarbij de kapitaalsfrakties direKt bela!\g 
hebben (zeals infrastrukturele voorzieningen b.v.); 
wel wordt het bedrijfsleven gesubsidieerd. Bezuini~ 
wordt vooral op de uitgaven met betrekking tot de 
reproduktie van de arbeidskracht, zeals onderwijs, 
gezondheid~zorg, en ook volkshuisvesting. 

In Nijmegen doet zich vanaf 1966 weer een ~oenemende 
werkeloosheid voor. Evenals voor de oorlog en rand 
1950 is de werkeloosheid hier grater dan het lande
lijk en provinciaal gemiddelde (18). Tegelijkertijd 
echter bestaat een tekort aan geschoolde en geoefende 
arbe-idskrachten. 
De werkgelegenheid loopt vanaf het einde van de zes
tiger jaren, onderbroken door een konjunkturele op-
bloei in 1970, in de zeventiger jaren steeds 

· ·verder terug. In 1975 is al bijna 107'0 van de man
.nelijke beroepsbevolKing werkeloos~ 
:Een verdergaande centralisatie van kapitaal is af te 
leiden uit het feit dat tussen 1966 en 1974 het 
aantal bedrijven me t 3,7~ afnam, terwijl het aantal 
arbeidsplaatsen me~ 6% toenam. 
Vanaf 1967 is er weer een negatief migratiesaldo voor 
industriearbe iders, waa rscnijnlijk een gevolg van de 
toenemende werkeloosheid, die in Nijmegen toen al 
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(I9) Bodrijvon en a.~ntal ''-rboidspln<: tsr,n per bodrijfst<!k 

1966 1974 vorschil 1966 1974 '/, vorandoring 

B B A.P. A.P. 
0 50 40 - 10 150 131 -13.0 % 
1 5 5 175 85 -51.4 
?/3 588 449 -139 20.168 14.698 -21.1 
4 · 369 306 ' - 63 4.841 4.~45 -12.3 
~- 4 9 + 5 1.136 849 -25.2 
68 761 69? +133 - 4.538 5.261 +15.9 
6b 1319 1160 -159 6.403 6,699 + 4.6 
7 109 117 + 3 2.105 2.619 +25.8 
8 1456 1510 + 54 . 15.025 23.232 +56.4 

4661 4495 -:166 54,541 57.849 + 6,0 
.. 

Gcbruikt is dAl uit 1960 van hot C,B.s. daterendo bcdrijfaindcline 

Q · • landbo11w en visscrij 
1 = delfstoffom1inai11£; 
2/3 "' nijvcrhcid 
4 • bouvmij7c.rbcid on 1:12nvorvmntcbodrijvcn 
5 "' nutsbodrijvcn on rcinicingsdionst 
6a = handol, bank- en vorzckcrincav1Czon 
6b = kleinhUPdol in ~ linkols 
7 n vcrvoora-, opsl;ig- en c c1.11:lllnic<• tiobcr1.rijvcn 
8 = dicnstvcrlonint:; 

(Overgenomen uit typeskript sociologen). 

(20) Hier stijgt het aantal arbeidsplaatsen 
tussen I966 en I974 van 2339 naar 3280. 

grater was da n in vee l andere steden. 
Hoewel in deze periode de werkgelegenheid in de niJ
verneid afneemt, zien we in de die fi stensektor een 
toename van de werAgele genheid(l9). 
Ongeveer 50~o va ; ~ ae s"tijging van de werKgelegenneid 
i n d.e dienstverlening, komt voor de rekening van 
net onderwijs; de universiteit neemt hiervan een niet 
onaanzi enliJk g edeel te voor haar reKeni1i g (•20). Nij
megen krij g t weer in toenemende mate een regionale, 
en voor w.b. net universitair onderwijs zelfs een 
landelijke, verzorgende funktie. 
In verband met de teruggang van de wer~gelegenheid 
en de noge werkeloosheid, is Nijmegen in februari 
1975 tot stimuleringsgebied verklaard, da t \dl zeggen 
dat aan industriele bedrijven of bedrijven in de · 
stuwende dienstverlening premies warden uitgereikt 
bij vestiging of uitbreiding. We mogen hier mis
scnien uit afleiden dat Nijmegen als regionaal on
derontwik~eld gebied kan warden opgevat. 
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(2I) De schattingen over de omvang van de ver
woestingen blijken enigsziris uiteen te 
lopen. Jacques Nycolaas geett hierover 
de volgende cijfers: 87.000 woningen ver
woest, 43.000 zwaar beschadigd en 300.000 
licht beschadigd; in de door het BAB uit
gegeven 'renovatie brochure' worden hier
voor respektievelijk 90.000, 50.000 en 
500.000 genoemd. 

KENSCHETS VAN DE ONTWIKKELINGEN MET BETREKKING TOT 
VOLKSHUISVESTING EN VOLKSWONINGBOUW NA DE TWEEDE 
WERELDOORLOG,OP LANDELIJK EN OP NIJMEEGS NIVO 

Voor wat betreft een kenschets van de ontwikkelingen 
met betrekking tot de volkshuisvesting en volkswo
ningbouw na de tweede wereldoorlog kunnen we in prin
ciepe dezelfde indeling aanhouden als bij de ken
schets van de sociaal-ekonomiese ontwikkelingen. 
Ook hier behandelen we per deelperiode eerst de lan
delijke ontwikkelingen en daarna de Nijmeegse. 

a. De wederopbouw 

Na de tweede wereldoorlog was er een enorme woning
nood, die werd veroorzaakt doordat de woningnood die 
al voor de oorlog bestond werd overgeerfd, er tij
dens de oorlog vele woningen verwoest en beschadigd 
waren (21) terwijl de bouw stagneerde, en er na de 
oorlog een enorme huwelijkshausse was. 
Tijdens de eerste jaren na de oorlog nam de vraag 
naar woningen nog sterk toe doordat de bevolking 
groeide, het sterftecijfer daalde, evenals de hu
welijksleeftijd, en er een stroom immigranten kwam 
uit Nederlands Indie. 

In de jaren direkt na de oorlog kwam de woningpro
duktie niet erg op gang. De prioriteit die bij de 
wederopbouw werd gegeven aan de opbouw van de indus
trie en aan het verbeteren van haar internationale 
konkurrentiepositie had voor de woningbouw belang
rijke gevolgen: de schaarse materialen, deviezen 
en geschoolde arbeidskrachten in de bouw moesten zo 
verdeeld worden dat zij de industriele ontwikkeling 
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(22) Ook de partikuliere woningbo~w werd gesub
sidieerd: de zogenaamde'premiebouw'. 

ni e t zouden Lelemm e ren, e n de huren moesten, in het 
kader van het gevo e r de loon- en prijsbeleid, laag 
blijven. 
Hiervoor was een sterk overheidsbeleid nodig met be
trekking tot de bouw en de volkshuisvesting. 
In de door de overheid opgestelde bouwplannen werd 
aanvankelijk slechts een gering deel van de bouwka
paci tei t aangewend ten behoeve van de woningbouw (de 
bouw van fabrieken e.d. ging voor). Om de lonen laag 
te kunnen houden werden de huren 'bevroren' op het 
nivo van mei 1940.en de huren van nieuwbouw zo laag 
mogelijk gehouden. Dat maakte de woningbouw onaan
trekkelijk voor partikulieren, en noodzaakte daar
door de overheid tot subsidiering van de woningbouw 
(22). Om een goed gebruik van de schaarse bouwka
paciteit en de financiele middelen te garanderen 
werden de aantallen nieuw te bouwen woningen over 
de provincies verdeeld, waarbij de provinciale over
heden het toegewezen aantal 'kontingenten' weer moes
ten verdelen over de gemeentes. Ook in de verdeling 
van de schaarse woonruimte was een aktief overheids
ingrij pen noodzakelijk. De bestaande woonruimte werd 
met behulp van woonvergunningen e.d. over de woning
zoekenden verdeeld. 

Enkele jaren na de oorlog kwam langzamerhand een gra
ter gedeelte van de bouwkapaciteit vrij voor de wo
ningproduktie, zodat toen de woningbouw in bijna 
heel Nederland behoorlijk op gang begon te komen. 
Mede ten gevolge van de gunstige financieringsvoor
waarden die de overheid schiep, bestond een groot ge
deelte van de nieuwbouw uit woningwetwoningen. 
Het totale bedrag aan voorschotten aan gemeenten en 
woningbouwverenigingen drukte echter al snel te zwaar 
op de rijksbegroting. Daarom schoof de rijksover
heid de financiering in '48 af op de gemeenten, die 
hiervoor waren aangewezen op het lenen van geld op 
de kapitaalmarkt tegen marktrenten. Veel gemeentes 
raakten daardoor in financiele moeilijkheden, en 
het percentag e woningwetbouw liep terug, maar bleef 
gedurende de vijftiger jaren toch een belangrijk 

283. 



(23) Het blijft schommelen tussen ca. 50% en 
ca. 700/o. 

(24) De bedoeling bij de duplexwoningen was 
om binnen enkele jaren de kleine boven-
en benedenwoningen bij elkaar te trekken 
zodat een normale eengezinswoning zou 
ontstaan. In veel steden worden de du
plexwoningen echter nu nog als twee woning
en gebruikt. 

(25) 'Renovatie brochure', pag. 6. 

( 26) Voor verschillende woningtypes en -grootte 
werd een, op ervaringsgegevens gebaseerde, 
bouwkostenkurve samengesteld van de prijs 
per m3 bouwinhoud. Om te bepalen of een 
projekt in aanmerking kwam voor een bij
drage, werden de bouwkosten aan deze kur
ve getoest. 
In de loop van de jaren is de kurvepr~js
berekening verfijnd n.aar verschillende 
bouwwijzen, voorwaarden en omstandigheden. 

(27) Behalve bovengenoemde reden had dit ook 
te r.iaken met de stimulering van de zoge- · 
naamde 'l geschoolde-arbeidskrachten- be
sparende-bouwsystemen"; er was namelijk 
nog steeds een tekort aan geschoolde ar
beidskraeh ten, terwijl onder ongeschoolde 
nog werkloosheid heerste. 

cieel van d e woningproduktie uitmaken (23) • 
Orr. de benodigde subsidies zo laag mogelijk te houden, 
maar tegelijkertijd ook de huren, moesten de bouw
prijzen laag worden gehouden. Behalve noodwoningen 
en duplexwoningen (24) werden daarom in de Voorschrif
ten en Wenken van 1951 minimale plattegronden voor
geschreven, vaak zelfs kleiner dan bij vooroorlog-
se woningen (25). 

Vanaf ca. 1950 begint de overheid al pogingen te 
doen om het woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid te 
liberaliseren. Zo vormde de huurwet van 1950 de 
eerste stap in de richting van het 'ontdooien' van 
het huurpeil. In het kader van deze wet werden in 
de loop van de vijftiger jaren diverse huurverho
gingen doorgevoerd. Deze huurstijgingen bleven ech
ter aanvankelijk wel achter bij de gemiddelde prijs
stijgingen. Immers, de lonen werden in verband met 
de industrialisatiepolitiek nog steeds laag gehouden, 
en de arbeidersklasse eiste steeds direkt loonkom
pensatie voor de huurstijgingen. 
Ook werd vanaf '50 niet meer de subsidie, maar de 
huur sluitpost op de exploitatieopzet (weliswaar ge
bonden aan een maximum). Bij de subsidiering kregen 
de goedkopere plannen voorrang. Dit vormde tevens 
een paging om de bouwkosten, die eveneens vanaf ca. 
'50 sterk stegen, te drukken. De zogenaamde 'kurve
prijs~berekening' werd ingesteld (26). Onder andere 
om deze reden begon de overheid ook de techniese ont
wikkeling en het opvoeren '\B1 de arbeidsproduktivi
teit in de bouw te stimuleren (27). Vana~ '54 wer
den daarom extra kontingenten en extra subsidies toe
gewezen aan systeembouw. Ook het uitvaardigen van 
enige uniforme bouwvoorschriften (in het kader van 
de wederopbouwwet) in '56 was er op gericht de sys
teembouw te stimulern. Toch groeide zowel bij de 
woningwet- als bij de partikuliere(premie-)bouw de 
huren van de oude en nieuwe woningen steeds verder 
uiteen; van de partikuliere woningen werden de huren, 
om de partikuliere woningbouw te stimuleren, in het 
in het midden van de jaren '50 vrijgegeven, met als 
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(28) 'Renovatie brochure', pag. 7. 
(29) Tijdens de oorlog waren in Nijmegen 

2200 woningen, dit is IO% van de woning
voorraad, verwoest, !200 zwaar beschadigd 
(dit is 5,5%), terwijl 50% niet ongeha
vend uit de strijd kwam. 
Het volgende staatje is illustratief 
voor de ontwikkeling in de eerste jaren 
na de oorlog: 

jaar bevol king aanta l won. gemiddelde 
per 31/12 per 31/12 \·!on . b e z. 

1920 I 67.819 13 . 090 5 ,18 
1941 96. 324 21. 967 4,38 
1943 99.788 22. 046 4,52 
1945 103 . 611 20 . 036 5,17 
1947 107. 352 20. 053 5, 35 
l Or ? ,/::>- 115. 657 22. 778 5, 08 

(30) Het blijft schommelen tussen ca. 500;6 en 
7<Y/ci . 

gevolg dat zij, rrede ten gevolge van het nog steeds 
bestaande tekort, onmiddellijk stegen (28). 

Nijmegen 

Ook in Nijmegen was de woningnood na de oorlog enorm, 
ender andere ten gevolge van de verwoesting van gro
te delen van het centrum en nam zij gedurende de eer
ste jaren van de oorlog nog sterk toe (29). De be
schikbare bouwkapaciteit werd aanvankelijk voorname
lijk aangewend ten behoeve van de wederopbouw van 
het centrum om daarmee de aantrekkingskracht van de 
stad voor nieuwe industrieen te garanderen. 
Wel werden veel beschadigde woningen gerepareerd en, 
evenals in vele andere steden, enige(ca. 400) nood
woningen gebouwd (30). 

De bouw van nieuwe woningen kwam pas rond 1950 be
hoorlijk op gang en nam in de loop van de vijftiger 
jaren geleidelijk toe en ook hier bestond een groot 
gedeelte van de nieuwbouw uit woningwetwoningen. 
In de door ons gebruikte literatuur wordt nergens 
aangegeven welke mensen aanvankelijk in de nieuwe 
woningwetwoningen kwamen te wonen. Mischien wordt 
te gemakkelijk aangenomen dat het aanvankelijk laag 
houden van de huren ook tot gevolg had dat in deze 
woningen mensen met zeer lage inkomens kwamen te wo
nen. De volgende oprnerking geeft echter aan dat dit 
in Nijmegen in ieder geval niet zo was: "de woningen 
zijn bedoeld als arbeiderswoning. Door het woning
tekort en de huidige hoge eisen aan dergelijke wo
ningen, worden zij echter te veel door beter gesi
tueerden bewoond, waartoe de woning zich als regel 
ook leent'' { 31). 

De nieuwe woningen kwamen aanvankelijk vooral in de 
reeds bestaande wijken, voornamelijk in Wolfskuil 
(goedkopere woningen); ook werden enige (nood)wo
ningen _gebouwd in het nieuwe uitbreidingsgebied 
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(31) 'De volkshuisvesting in Nijmegen na 
1945', door ir. J.W. Kuiper c.i., hoofd 
afd. Bouw en Woningtoezicht; ca. 1953. 

(32) Onder city-funkties worden hier verstaan 
winkels, hotels, restaurants, bijzondere 
bebouwing, kantoren, e.d •• 

(33) Dat er echter, evenals voor de oorlog, 
een aversie blijft bestaan tegen 
systeemhouw, mag misschien onder andere 
worden afgeleid uit de volgende opmer-
king, gernaakt door ir. Kuiper in het ge
noemde artikel: "daar geen aanrnerkelijk 
lagere bouwkosten zijn gebleken of betere 
woningen tot stand kwamen, i s er geen nei
ging om met meer experimenten door te gaan". 

(34) ir. Kuiper., pag. 84. 

Heseveld. Later werden ook dure woningen gebouwd 
in Galgenveld en Brakkenstein (in het zuid-oosten), 
en werd begonnen met de bouw van geheel nieuwe wij
ken zoals Heseveld (in het westen), Hazekamp en 
Grootstal (in het zuiden), waar voornamelijk woning
wet woningen worden gebouwd. 
In het centrum nam het aantal woningen sterk af ten 
opzichte van voor de oorlog; bij de wederopbouw lag 
de nadruk op de zogenaamde 'cityfunfties' (32). 
Voor zover er in het centrum woningen werden gebouwd 
(met name boven winkels) waren dit voornamelijk duur
dere woningen. Ook in de Benedenstad nam het aantal 
woningen sterk af door de sleop van krotten, 
zonder dat daar nieuwe woningen voor in de plaats kwa
men. 

De kwaliteit van de eerste na-oorlogse woningwetbouw 
is in het algemeen vrij slecht. Behalve noodwoning
en en duplexwoningen, warden ook bij de 'normale' wo
ningwetwoningen de bouwkosten geminimaliseerd. Vaak 
is de detaillering slecht, en zijn kapruimtes niet 
toegankelijk gemaakt. Ook in Nijmegen heeft men nu 
wel enige systeembouw toegepast in verband met het 
in deze tijd zwaarwegende voordeel van het extra bouw
volume; men proprobeert echter zo gauw en zo veel mo
gelijk over te gaan tot traditionele bouw (33}. In 
het begin van de vijftiger jaren zijn ook, "gedwongen 
door de bouwkosten, bouwvolume en schaarse bouwrijpe 
terreinen" etagewoningen gebouwd in de uitbreidings
wijken (tot ongenoegen van velen, die hiermee het 
"voor Nijmegen kenmerkende karakter van tuinstad" 
doorbroken zagen warden (34). 
In de plattegrond in de toepassing van de kamer en 
de 'suite' nu meestal vervangen door een ru\mere 
woonkamer; de meeste woningen hebben drie slaapka
mers. Een verbetering ten opzichte van de vooroor
logse woningbouw is dat nu ook de woningwetwoningen 
douches en warmwat e rleidigen krijgen. 

Aan de stedebouwkundige opzet van de uitbreidings
wijk~n uit de vijftiger jaren valt een doorbraak van 
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(35) We gaan hier niet verder in op de oor
zaken van de stedelijke herstrukturering 
zoals die in de laatste ca. vijftien jaar 
plaatsvond; hiervoor willen we verwijzen 
naar artikelen in het tijdschrift Zone, 
het boek •stadsvernieuwing' van Paul 
Elshof, de teorie van Castells, Loj
kine, e.a •• 

funktionalistiese principes af te lezen: open bouw
blokken, meer overzichtelijke opzet van de wijken met 
rechte straten, meer openbaar green dan in de voor
oorlogse wijken, en nauwelijks bedrijven in de woon
gebieden. In sommige wijken, en wel het duidelijkst 
in sommige gedeeltes van Heseveld, staat de archi
tektoniese vormgeving van de woonblokken hiermee ech
ter in schril kontrast: kleine ramen, vaak opge
deeld in ruitjes, sterke aksentueering van de indivi
duele woningen, bijvoorbeeld door van de voordeur min 
of meer een ornament te maken, veelvuldige toepassing 
van schuine daken, poortvormige doorgangen tussen en 
door gebouwen, en dergelijke (zie foto's nr. 4~ en 
43) • Het geheel roept sterke associaties op met de 
nationalistiese architektuur van voor de oorlog. 
Ook komt veel voornamelijk pretentieloze vormgeving 
voor, waaruit soms zeer duidelijk valt af te lezen 
dat het v66r alles vooral goedkoop moest zijn. 

b.Expansie in de woningbouw en stedelijke herstruk
turering 

i 

In de zestiger jaren zet zich in bijna alle steden 
een proces van stedelijk herstrukturering door, dat 
het gevolg is van veranderingen in de struktuur van 
de produktie en van de c~rkulatie die dan plaats
vinden en de eisen die van daaruit gesteld worden 
aan de stedelijke struktuur (35). 
De belangrijkste kenmerken van dit stedelijk herstruk
tureringsproces zijn de scheiding ven de verschil
lende stedelijke funkties, uitbreiding van het zoge
naamde 'city'-gebied en koncentratie van de zogenaam
de 'tertiare sektor' in dit gebied, vestiging en soms 
verplaatsing van bedrijven naar de rand van de stad 
en verdichting en uitbreiding van de verkeersstruk
tuur om de snelle onderlinge bereikbaarheid v5n de 
gebieden met de verschillende funkties te garanderen. 
Vaak worden hierdoor veel woningen gesloopt. 

De koncentratie van bedrijven en de daarmee samen-
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39. 42. 

40. 

41. 

39. etagebouw.begin vijftiger 
jaren 
(Wolfskuil) 

40. goedkope laagbouw uit de 
vijftiger jaren: kleine 
woningen van slechte 
kwaliteit (in deze buurt 
wordt nu al gerenoveerd) 
(Kettelstraat, Kolping
buurt) 

41. Airey-flats, vijftiger 
jaren 
(Heseveld) 

42. poortvormige doorgangen 
(Keldermanstraat, Heseveld) 

4-3. accentuering van de voor
deuren, kleine ramen, 
schuine daken; een voor
beeld van N~meegse archi
tektuur uit de vijftiger 
jaren 
(Keldermanstraat) 
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Voltooide woningen in opdracht van 
partikulieren, woningkorporaties en gemeenten 
(landeli.ik; overgenomen van Jacques Nycolaas) 

(36) Zij dacht daarmee de bouwkostenstijging 
te druk:-:en; de kontinuiteit in de 
bouw en daarmee in de werkgelegenheid 
in de bouw, te stimuleren (de'periode 
Bogaers•). 

(37) Uiteindelijk werden in het hele land, 
behalve delen van Utrecht, Noord- en 
Zuid-Holland en in sommige losse gemeen
tes waar de woningnood het grootst was, 
de huren geliberaliseerd. 
Als norm voor het liberaliseren van de 
huren in een gebied gold dat de woning
nood daar moest zijn opgelost. Daarbij 
ging men ervan uit dat de woningnood als 
opgelost kon worden beschouwd wanneer er 
evenveel woningen als woningbehoevenden 
waren, ongeacht de huur- of koopprijs 
van de woningen en de inkomsten van de 
woningbehoevenden. 

hangende koncentratie van andere vormen van werk
gelegenheid in de steden, die in deze periode ver
sneld plaatsvinden, hebben ook een versnelde kon
centratie van arbeidskrachten in de steden tot ge
volg. 
Als gevolg van de enorme behoefte aan woningen voor 
de snel groeiende bevolking in de steden met name in 
de tweede helft van de zestiger jaren voor de be
woners van weggesaneerde buurten, vond een exp~sie 
plaats in de bouwnijverheid, gestimuleerd door de 
overheid door middel van het opstellen van gunstige 
bouwprogramma's en het scheppen van gunstige voor
waarden voor de bouw van woningen in grote bouwstro
men ( 36). 

Het volkshuisvestigingsbeleid kenmerkt zich in.-.de zes
tiger jaren door een toenemende liberalisering: 
- er werden voorstellen gedaan om de financiele zelf-

standigheid van de woningkorporaties te stimuleren 
Conder andere het kwijtschelden van sommige terug
betalingsplichten, hetgeen wel is aangenomen, maar 
niet is uitgevoerd) 
de kontingentering werd langzamerhand afgeschaft 

- nadat in '64 de geleide loonpolitiek werd losge
laten werden vanaf '65 ook de huren in steeds meer 
regio's geliberaliseerd (37) 
in de geliberaliseerde gebieden werd de woonruimte
wet vanaf '69 langzamerhand afgeschaft. 

In deze tijd begint de bouw van de grote uitbreidings
wijken en satelietsteden. De woningen worden 
er in grote bouwstromen geproduceerd. Er wordt vrij 
veel hoogbouw toegepast. De architektoniese en ste
debouwkundige vormgeving is vaak gebaseerd op de, 
door de funktionalisten ontwikkelde principes: 
'rationele' vormgeving, scheiding van funkties, veel 

hoogbouw en veel green. De toepassing van hoog
bouw was ook een poging om zowel de bouwkosten als 
de grondkosten per woning te verlagen. Vaak liggen 
deze wijken vrij ver van het centrum verwijderd en 
is het voorzieningenpeil veel lager dan on oudere 
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--grafiek 2 

Verloop gemiddelde woningbezetting 
(landel~1c; overgenomen van Jacques Nycolaas) 

wijken. 
De woningen die gebouwd worden zijn vaak wat groter 
en wat konfortabeler dan in de vijftiger jaren: 
bestond de belangrijkste verandering na de oorlog 
ten opzichte van de vooroorlogse woningen erin dat 
nu ook woningwetwoningen douches en warm water kre
gen, in de zestiger jaren worden in de meeste woning
wetwoningen bijvoorbeeld meerdere wastafels aange
legd, terwijl ook centrale verwarming in steeds meer 
woningwetwoningen wordt toegepast. 
Deze veranderingen moeten ons inziens in samenhang 
worden gezien met de verhoagde eisen die warden ge
steld aan de reproduktie van de arbeidskracht. De 
verhoogrle eisen aan het scholingsnivo vereisen bij
voorbeeld van de woning dat zij plaats biedt vaor 
kinderen·. am te kunnen studeren; de versterkte belas
ting van de arbeidskracht en de daarmee samenhangende 
toegenomen 'vrije' tijd, stellen aan de woning en de 
woonomgeving verhoogde eisen met betrekking tot mo
gelijkheden tot ontspanning en rekreatie. 

Inmiddels verslechtert in de jaren zestig het voor
oorlagse woningbestand. Bij de verenigingswoningen 
laat het onderhoud vaak veel te wensen over; nog 
sneller echter vindt een verkrotting plaats van het 
partikuliere woningbestand in de wijken rend de cen
tra. De eigenaren zien de waarde van de grand ver
meerderen ten gevolge van de stedelijke herstrukk
turering die plaatsvindt; hun bezit varmt een tae
komstig spekulatieobjekt, dat ten gevolge van de wo
ningnaod ook slecht onderhouden goed verhuurd kan 
word en. 
De huren van nieuwbouw warden in vergelijking met de 
gemiddelde prijsstijgingen steeds hoger, waarmee aok 
de huurverschillen tussen aud- en nieuwbouw groeien. 
Hoewel ook van de zestiger'jaren weinig bekend is over 
welke mensen in de nieuwe woningwetwoningen terecht 
kwamen blijkt in ieder geval tegen het einde van de 
zestiger jaren heel duidelijk dat de nieuwbouw niet 
betaalbaar is vaor het grootste deel van de bewo-
ners van de vooroarlogse woningwetwoningen. Veel 
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( 38) 'StruktU\~rplall '51' , _ aangehaald door 
Bart Schaafsma op pag. 88. 
Met de wijk- en tuindorpgedachte wordt 
hier vooral bedoeld dat wijken uitsluitend 
een woonfunktie moeten hebben, dat ze voor
zien moeten zijn van voldoende groenvoor
zieningen, en een min of meer afgebakend 
geheel moeten vormen. 
Duidelijk is hoezeer de tuindorp- en de 
funktionalistiese ideologie in de prak
tijk van het stedebouwkundig ontwerpen 
onderling verweven zijn. 

van de, uit deze wijken afkomstige woningzoekenden 
(onder andere toegenomen door stadsvernieuwingsakti
viteiten) blijken niet aan een goede en voor hen be
taalbare woning te kunnen worden geholpen en zijn ge
dwongen weer in een oude woning hun intrek te nemen 
of moeten blijven wonen in de woning die niet aan 
hun eisen voldoen. Hoewel enerzijds het aantal wo
ningzoekenden toeneemt ontstaat anderzijds leeg
stand in de nieuwbouw omdat deze te duur is. Door 
veel gemeentes wordt de woningnood echter tegen het 
einde van de zestiger jaren als opgelost beschouwd, 
omdat er in de gemeente nu evenveel woningen zijn 
als woningbehoevenden •••• 

Ook in Nijmegen stijgt de omvang van de woningpro
duktie in de zestiger jaren (met name vanaf '62) 
sterk. Deze stijging wordt,.evenals elders in Ne
derland, voornamelijk veroorzaakt door een sterke 
stijging van de woningwetbouw. De nieuwe woningwet
bouw wordt gekoncentreerd in de uitbreidingswijken 
Hatert en Neerbosch. Ook wordt tegen het einde van 
de zestiger jaren een begin gemaakt met de bouw van 
het stadsdeel Dukenburg. 

Tegelijkertijd schrijdt de verkrotting in de Beneden
stad voort, terwijl ook elders het onderhoud van het 
vooroorlogse woningbestand, met name .van het parti-·
kuliere bezit, wordt verwaarloosd. 
Met de stedelijke herstrukturering werd al bij de 
wederopbouw van het centrum een begin_ gemaakt. 
Toen werden, behalve de reeds genoemde funktiever
andering, ook de bereikbaarheid en de interne ver~ 
keersstruktuur van het centrum verbeterd. In de zes
tiger jaren wordt de woonfunktie van het centrum 
verder teruggedrongen door city-funkties, terwijl in 
de Benedenstad het aantal inwoners sterk terugloopt 
ten gevolge van de voortschrijdende verkrotting en 
sloop • . Het gemeentelijk beleid stimuleert deze ont
wikkelingen. De uitbreiding van de woonfunktie meet 
worden opgevangen in de uitbreidingswijken, die "ge-
baseerd op de wijk- en tuindorpgedachte" (38) onder-
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(39) Deze leegstand konsentreert zich in de 
hoogbouwsektor. 

ling gescheiden en voorzien van veel groen moeten 
worden gebouwd. 

Evenals elders zijn de Nijmeegse uitbreidingswijken 
in deze periode gebouwd in grote bouwstromen. de 
typiese vrij traditionele architektoniese vormgeving 
zoals die in sommige gedeelten van de uitbreidings
wijken uit de vijftiger jaren voorkwam, vinden we 
nu niet meer terug • . De kwaliteit van de woningwet
woningen is niet bijzonder goed. Terwijl in Hatert 
bijna uitsluitend eengezinswoningen worden gebouwd 
zijn in Neerbosch met name veel woningwetwoningen, 
om te bezuinigen op de grondkosten, in etagebouw uit
gevoerd. Vooral de techniese kwaliteit van de 
maisonnette-woningen is zeer slecht: ze zijn zeer 
gehorig, terwijl zowel de afwerking als het materiaal
gebruik vrij slecht zijn. 

Ook in Nijmegen zien we tegen het einde van de zes
tiger jaren enerzijds de woningnood toenemen, ter
wijl tegelijkertijd (rond 1970) de leegstand in de 
nieuwbouwsektor toeneemt, als gevolg van de sterk 
gestegen huren,(39). 

c. Terugval in de woningwetbouw, opbloei en terug
van van de renovatie als alternatief 

Na de expansieperiode van de zestiger jaren loopt 
de woningwetbouw sterk terug; wel nam de bouw van 
premie- en vrije-sektor-woningen nog toe (vanaf ca. 
'72 neemt de hele bouwomvang af). 

Inmiddels zijn de problemen rond de oudere wijken 
verscherpt. De uitvoering van de kaalslagplannen, 
opgesteld in het kader van de stedelijke herstruktu
reringsprocessen, wordt bemoeilijkt door het ontbre
ken van voor de bewoners betaalbare vervangende woon
ruimte. Voorzover nog woningwet woningen gebouwd 
worden zijn ze voor veel van de bewoners van de ou
dere wijken veel te duur. Als oplossing voor deze 
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(40) Officieel heette het zo te zijn dat de 
huren in overeenstemming zouden worden 
gebraeht met het woongenot. Hierbij werd 
desalniettemin de huur van nieuwe woning
en als uitgangspunt van de berekenings
wijze genomen, terwijl ook de berekenings
wijze, die gebaseerd was op de onderlinge 
vergelijking van de woningen, allerlei ge
breken vertoonde die ten nadele uitvielen 
van de huur van oude woningen. 

problemen wordt dan weer de'doorstroming' naar voren 
gebracht, die echtert gezien de nog steeds toenemen
de huurverschillen tussen de vooroorlogse en de na
oorlogse woningbouw niet blijkt te funktioneren. 
Het probleem ligt, volgens de overheid, niet bij de 
te hoge nieuwbouwhuren, maar bij de te lage oud
bouwhuren. Veel bewoners zouden daar gezien hun 
inkomen eigelijk veel te weining huur betalen (wat 
toch wel zeer onrechtvaardig was ••• ), in het buiten~ 
land zouden de huurquotes veel hoger liggen, enzo
voorts •• Daarom moesten de huren van de oudbouw 
aangepast worden aan die van de nieuwbouw, waarvoor 
de zogenaamde 'huurharmonisatie' werd ontworpen (40) 
die voor de oude woningen in het begin een huurver- ' 
hoging van 20% zou betekenenl Scherpe protesten 
volgden van bewoners, politieke partijeh, en ook van 
de Nationale Woningraad en de Vakbewegeing. De huur
harmonisatie was ten gevolge van deze protesten poli
tiek niet meer haalbaar, en ging in deze voorgestelde 
vorm niet door. 
Maar ook de kaalslagplannen zelf kwamen op de tocht 
te staan. In de prognoses waarop de rigoreuze c~tt
plannen waren gebaseerd was men steeds uitgegaan van 
een voortdurende ekonomiese expansie, en met een om
slag na?r een ekonomiese krisis klopten deze prog
noses niet meer. Ook had de overheid niet voldoen
de financiele middelen om de groots opgezette plan
nen te realiseren, en nam het verzet waardoor de uit
voering v_an de plannen steeds sterk belemmerd werd, 
met name vanuit de bedreigde buurten, toe. 

In 1972 kwam daarom een kentering in het volkshuis
vestigingsbeleid, dat nu meer gericht werd 6p de ver
betering van het oude ~oningbestand dan op sloop, 
en op vermindering van de produktie van nieuwe wo
ningwetwoningen. Aanvankelijk werd dit beleid door 
de bewoners van de oude wijken positief ontvangen, 
maar al gauw bleek dat het niet zo mooi was als werd 
voorgesteld: in plaats van huurharmonisatie kwamen 
andere, meer verfijnde huuraanpassingen, die echter 
hetzelfde beoogden, en waar vervangende nieuwbouw 
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(4I) Voor een uitvoerige behandeling van dit 
probleem zie: "De onbetao.lbare ver
vangende nieuwbouw", diskussiestuk voor 
het kolloquium van Guus Hustinx, Cees 
Vellekoop en Hans van Voorene (nov. '77). 

(42) ibid., pag. 16-17. 

tot stand kwam was deze alles behalve betaalbaar 
voor de oorspronkelijke bewoners (41). 
Voor de laagstbetaalden betekende dit dus toch weer 
dat zij ofwel moesten verhuizen naar andere goed
kope woningen (dus opschuiven van krot naar krot), 
ofwel de nieuwe hogere huren betalen. Bij de hogere 
huren kan individuele huursubsidie een tegemoetko
ming zijn, maar deze vormt geen werkelijke oplos
sing voor het probleem. Bij loonsverlaging Reemt 
het uitgekeerde bedrag af (zodat eventueel reele 
loonstijgingen meteen uitgegeven moeten worden aan 
de huur); ook blijft hwt voortbestaan van de indi
viduele huursubsidie en de omvang van de uitgekeer
de bedragen onzeker Chet blijft afhankelijk van de 
politieke verhoudingen) (42). 

Momenteel lijkt er op nieuw sprake te zijn van een 
kentering in het beleid, en wel terug naar kaalslag 
en vervangende nieuwbouw. De renovatiekosten lo-
pen zo hoog op dat ze de kosten van vervangende nieuw
bouw benaderen. Woningverbeteringen komen in veel 
wijken op losse schroeven te staan in verband met 
gewijzigde normen en subsidieringspolitiek van de re
gering, terwijl soms ook min of meer openlijk wordt 
toegegeven dat de stadsvernieuwing erop gericht moet 
zijn hogere inkomens naar de binnensteden te trekken, 
wat beter kan met behulp van vervangende nieuwbouw. 
Voor zover er nog woningwetwoningen worden gebouwd 
in de uitbreidingswijken zijn ook daarvan de huren 
in toenemende mate onbetaalbaar voor de lagere in
komensgroepen. De overheid gaat er van uit dat nieu
we woningwetwoningen slecht betaalbaar hoeven te zijn 
voor het modale inkomen; alle lagere inkomens moeten 
geholpen worden met individuele huursubsidie. 
Een andere tendens die zich momenteel aftekent is 
de stimulering van het eigen woningebezit om daar
mee de overheidsuitgaven ten behoeve van de volks
huisvesting terug te dringen. Een steeds groter 
percentage van de nieuwbouw wordt uitgemaakt door 
koopwoningen, terwiil ook veel reeds bestaande wo
ningwetwoningen warden verkocht. Het goedkope wo-

296. 



(43) Zie voor e en uitleg hieromtrent 'huren 
of kopen', diskussiestuk voor het tussen
kolloquium van Chr~tien Meertens, Gijp 
Termaat en Ton Vermeeren (febr. •78). 

(44) Zie b.v. 'Renovatie brochure' pag. 10. 

ningbestand loopt hierdoor nog verder terug. Nog 
afgezien van de bezwaren die zo:wie-zo tegen het 
stimuleren van het eigen woningbezit kunnen worden 
opgeworpen (zie Hoofdstuk I) is dit ook zelden be
taalbaar voor de lagere inkomensgroepen: ook het 
kopen van woningen in de 'beschutte sfeer' betekent 
voor hen binnen enkele jaren een sterke toename van 
het gedeelte van hun inkomen dat ze aan woonruimte 
moeten uitgeven ('woonquote') (43). 

We zouden niet volledig zijn in een kenschets van de 
volkshuisvesting in de afgelopen jaren wanneer we 
niet het fenomeen 'inspraak' zouden noemen. We 
willen ons er hier toe beperken te vermelden dat 
inspraak als reaktie op, en ook als koncessie aan, 
en verhoogde aktiviteit en strijdbaarheid en daarin 
gestelde demokratiseringseisen van bij de volks
huisvesting belanghebbende bewonersgroepen, een 
noodzakelijk onderdeel van het beslissingsproces is 
geworden. 
De funktie die de inspraak in de praktijk krijgt is 
er vaak op bekritiseerd dat zij geen wezenlijke in
vloed uitoefent op het beleid (bewonerseisen kunnen 
gewoon genegeerd worden) en dat ze er feitelijk op 
gericht is de gevoerde strijd in door de overheid 
geleide barien te kanaliseren (44) ·. We kunnen hier 
niet verder ingaan op de inhoud die inspraak in de 
praktijk heeft. Wel is ons inziens inderdaad geble-

i ken dat zij het volkshuisvestingsbeleid niet wezen-
1 lijk heeft veranderd. 

Het is duidelijk dat de volkshuisvestingspolitiek 
er ook nu weer niet in de eerste plaats op gericht 
is om in een goede huisvesting voor de laagstbetaal
den te voorzien. Ook nu weer blijft de huisvesting 
van die groep afhankelijk van de doorstroming. In 
de eerste plaats is al meermalen gebleken dat die 
niet funktioneert, en ten tweede betekent dat, dat 
-ook al zou ze wel funktioneren- de aard van de wo
ningbouw niet wordt afgestemd op de behoeften van de 
laagste inkomensgroepen. De woningen komen pas be-
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(45) Gewenste maximaal op te brengen huur 
of koopsom door doorstromers en star
ters (woningmarktonderzoek) tegen de 
richtlijnen bij plan Li~denholt: 

Huur doorstr. start. Linden. 
minder f250,- 44% 56% IO% 
f250,-/f350,- 32% 39',6 8~;6 
meer dan f350,- 24% 5% IO% 
Koop 
minder r85.ooo,i 66% 73% 7\f'J, 
meer r85.ooo,- 25% - 30% 
weet niet 9% 27% -

schikbaar voor de lagere inkomens wanneer zij niet 
meer geed genoeg zijn voor de hogere. 

Voor wat betreft de architektoniese vormgeving tekent 
zich een sterke reaktie af op de vormgeving van de 
grote uitbreidingswijken van met name eind zestiger 
jaren. Vooral de monotonie en de grootschaligheid 
moeten het daarbij ontgelden; we zouden terug moeten 
naar de menselijke schaal, herkenbaarheid, de men
sen moeten zich met hun omgeving kunnen identifi
ceren, enzovoort. Waar wonen in de funktionalis
tiese ideologie werd gereduceerd tot een optelling 
van een aantal funkties wordt nu weer het klein
burgelijk knuss~ huiselijke leven geidealiseerd, 
waarbij weer vaak wordt teruggevallen op de stede
bouwkundige strukquren en de vormgePing van de wo
ningen uit vervlogen tijden. 
Anderzijds doen zich hierin met name de laatste 
jaren ook meer progressieve ontwikkelingen voor, 
waar wordt geprobeerd een vormgeving te ontwikkelen 
die voortkomt uit de sociaal-politieke konflikten 
die zich in een situatie voordoen, in plaats van deze 
opnieuw te verhullen (bijv. Bickerseiland). 

Nijmegen 

Tegen het einde van de zestiger jaren neemt de om
vang van de woningwetbouw ook in Nijmegen af; in 
de zeventiger jaren loopt zij nog verder terug. 
Wel vindt dan een sterke toename van de duurdere 
woningbouw plaats in de omliggende gemeentes. Om 
het wegtrekken van hogere inkomensgroepen uit Nij
megen -een tendens die zich al vanaf het begin van 
de zestiger jaren afspeelt- tegen te gaan, worden in 
Dukenburg premiewoningen gebouwd, met relatief meer 
groenvoorzieningen dan in de meeste Dukenburgse wij
ken. Tevens in een begin gemaakt met de bouw van 
Lindenholt dat voor een groot deel gericht is op 
hogere en middelbare inkomensgroepen (45). 
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Voor zover er in de zeventiger jaren woningwetwo
ningen gebouwd zijn, zijn ze voornamelijk uitge
voerd in hoogbouw. Mede ten gevolge van het hoge 
huurnivo van deze woningen kwam hier aanvankelijk 
vrij veel leegstand voor. 
Verder komt in deze periode de renovatie van voor
oorlogse verenigingswoningen op gang, en enige ver
vangende nieuwbouw op kleine binnenstedelijke ge
bieden. 
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(46) De thema's zijn: 
- de ligging en de hoeveelheid woonruimte 

die het proletariaat in de verdeling van 
de stedelijke ruimte wordt toegekend 

- de techniese, hygieniese en funktionele 
kwaliteit van de woning en van de direk
te woonomgeving (het •woonnivo•) 
de inhoud van het dagelrjkse leven in de 
woonsfeer (de 'woonkultuur') en de ma
nier waarop daaraan met architektoniese 
middelen wordt vormgegeven. 

SCHETS VAN DE AKTUELE VOLKSHUISVESTINGSSITUATIE IN 
NIJMEGEN 

In de voorafgaande schetsen hebben we in vogelvlucht 
proberen te schetsen welke ontwikkelingen zich na de 

'Tweede Wereldoorlog hebben voltrokken met betrekking 
tot de huisvesting van het volk, zowel voor wat be
treft de landelijke ontwikkelingen ala die in Nijmegen. 
In deze 'schets van de aktuele volkshuisvestingssitu
atie in Nijmegen' willen we een verkenning maken van 
de huidige problemen en konflikten die zich op het 
gebied van de volkshuisvesting voordoen, aan de hand 
van de in de voorgaande hoofdstukken gehanteerde the
ma 's: ligging, woonnivo en woonk:ultuur (46). 
Voor de beschrijving van de aktuele volkshuisvesting 
hebben we een drietal wijken gekozen die typerend zijn 
voor de huisvestingssituatie van de lagere inkomens
groepen in Nijmegen. Aan de hand van deze wijken wil
len we een beeld vormen van hoe delen van de arbei
dersklasse gehuisvest zijn en welke problemen en kon
flikten zich da~rb~ voordoen. 

!We zullen gebruik maken van gegevens van de Beneden
; stad (een van de oudste delen van Nijmegen), Willems
kwartier (een uitbreidingswjjk gerealiseerd in de 
twintiger jaren door de wonin~bouwbouwvereniging 'Nij
megen') en de wijk Zwanenveld (rond 1970 gebouwd in 
het stadsdeel Dukenburg). 
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(47) Behalve voldoende beschikbare informatie 
over de sociaal-ruimteltjke struktuur is 
ook een nauwkeurig begrip van de (huidi
ge) klassestruktuur van de bevolking 
noodzakelijk. 

De verneling van de woongebieden van het volk over 
de stedelijke ruimte 

Voor de verdeling en de veranderingen daarin, van de 
verschillende klassen en klasselagen over de stede
lijke ruimte van Nijmegen (de 'sociaal-ruimtelijke 
s truktuur' ) (_4 7) is geen direkt toeganke lijke infor
ma tie voorhanden. We zijn daarom slechts in staat 
een globaal beeld hiervan te schetsen, voornamelijk 
aan de hand van de drie genoemde wijken. 
Dit beeld willen we opbouwen door een aantal 'ge
biedsdelen' van Nijmegen, die globaal overeenkomen 
met de historiese ontwikkelingen in de struktuur van 
de stedelijke uitbreidingen en die een samenhang ver-

. tonen met de bevolkingss~menstelling, toe te lichten. 
: Voor_ deze zonering van Nijmegen hebben we de volgende 
, indeling gemaakt (zie kaart I): 
, - het oudste deel van Nijmegen {de voormaiige 'oude 
1 stad') bestaande uit de Binnenstad (momenteel het 

stadscentrum van Nijmegen) en de Benedenstad 
de na de ontmanteling (1874-1880) verrezen stads
ui tleggebieden (Bottendaal, delen van Galgenveld, 
Altrade en Hunnerberg) 

- de in de twinti~er en dertiger jaren gebouwde 'ar
beiderswijken' (Willemskwartier, Wolfskuil, Biezen) 
en de uitbreidingen van Galgenveld, Altrade en Hun-
nerberg . 

- de na de Tweede Wereldoorlog afgebouwde wijken :, 
(o.a. delen van Wolfskuil met voornamelijk woning
wetwoningen (zie foto's 39 t/m 43); delen van Gal
genveld en Brakkenstein met woningen voor de beter 
gesitueerden) en de geheel nieuwe uitbreidingswij
ken Heseveld (zie foto's 44 t/m 47), Hazenkamp en 
Grootstal (grotendeels woningwetbouw) 

- de eind zestiger en begin zeventiger jaren gebouwde 
stadsdelen Dukenburg en Lindenholt (deze laatste is 
momenteel in aanbouw). 

In het volgende willen we per 1 z8ne' ingaan op de ver
schillende woongebieden en wel met name op de door ons 
gekozen exemplaarwijken. 
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I - GO Be nedenstad 
01 Centrum 

II - 02 Bottendaal 
03 Galgenveld 
04 Al trade 
05 Hunnerberg 

III - 20 Biezen 
21 1:olfskuil 
10 Nije Veld 

(Willemskwartier) 
03 Galgenveld 
04 Altrade 
05 Hunnerberg 

IV - 22 Rees 
23 Neerbosch 
11 Hazenkamp 
12 Goff ert 
13 St. Anna 
14 Hatertse Hei 
15 Grootstal 
16 Hatert 
17 Heyendaal 
18 Brakken.stein 
06 Hengstdal 
07 Kwakkenberg 
08 Groenewoud 

V - 31 Tolhuis 

VI 

0 

32 Zwanenveld 
33 Hejjhorst 
34 Lankforst 
35 Aldenhof 
36 Malvert 
37 Weezenhof 

- 40 Lindenholt 

25 Haven- en indu-
strieterrein 

38 Vogelzang 
39 Satddijk 
09 Ooyse Schependom 



(48) Zie 'Kenschets van de ontwikkelingen met 
betrekking tot volkshuisvesting en volks
woningbouw na de Tweede Wereldoorlog op 
landeljjk en op Njjmeegs nivo'. 

(49) Bjj een onderzoek in de veertiger jaren 
naar de kwaliteit van de woningen kwam 
aan het licht dat door verwaarlozing ca. 
65% van het aantal woningen niet meer vol
de ed aan de minimum eisen en dat eigenljjk 
52°fe onbewoonbaar was. 
(Brochure 'Benedenstad: opknappen •••• 
of inpakken'). 

' (50) De vage gemeenteplannen bleken er enkel 
on gedoeld dit gebied te bestemmen voor 
d~re woningbouw in een parkachtig land
schap met allerlei attrakties voor geheel 
Njjmegen. 
In het bestemmingsplan begin zeventiger 
jaren zjjn tevens parkeergarages, bistro's, 
boetieken, e.d. gepland. 

(51) Waar eens 5 a 6000 mensen woonden wonen er 
tegen 1970 nog slechts 1000. 

(52) Migratiesaldo Benedenstad 1965-1974 

1965 -189 1970 -92 
1966 -113 1971 -25 
1967 -114 1972 -37 
1968 -115 1973 -20 
1969 - 65 1974 -83 

(Overgenomen uit Walter Swinnen, pag. Tl3) 

In de wederopbouwfase {46)krijgt de opbouw van het 
stadscentrum op het gebied van de door oorlogsschade 
zwaar gehavende Binnenstad, de grootste prioriteit . 
in het gemeentelijk beleid, dat in de eerste jaren de 
Benedenstad (zie foto's 33,34,35) volledig aan haar 
lot over laat (49). In de vijftiger jaren start de 
gemeente met een aktief kaalslag beleid in de Beneden
s tad (zonder voor di t c_:;:ebied duidelijke_ plannen te 
hebben) (50·). 
Door de verkrotting en sanering trekken vele Beneden
stadbewoners naar elders (51). Met dit ontvolkings
proces (52) veranderde in de Benedenstad de bevol
kingssamenstelling in leeftijdsopbouw (53), samenle
vingsverband (54) en beroepsstruktuur (55). Er vond 
een gezinsverdunning plaats; het waren met name de 
jonge gezinnen die hetzij direkt of indirekt ten ge
volge van dit stedelijk herstruktureringsproces weg
trokken, daarnaast vond een toestroom plaats van al-
leenstaanden (met name studenten). _ 
In het begin der zeventiger jaren is de gezinsbevo1:,, C 
king relatief vrij klein en bestaat de bevolking voor 
1/3 uit alleenstaanden. Hoe de beroepseevolking voor 
de Benedenstad naar aard en nivo in de loop van de 
laatste jaren gewijzigd is weten we niet. Niet alleen 
gezien het zeer lage gemiddelde inkomen (56), maar ook 
vanuit de positie in het arbeidsproces (66% in loon
dienst, 17% ala zelfstandige (57) ), bet acholingsni
vo (meer dan de helft van de beroepsbevolking werk
zaam in de nijverbeid is ongeschoold (58) ), bet ~ro
te aantal studerenden (17%) en de grote omvang van de 
niet-werkende bevolking (de afhankelijkheid van maat
schappelijke en sociale diensten is in de Benedenstad 
tweemaal ~o hoog ale het Nijmeegs gemiddelde (59), 
mogen we konkluderen dat de Benedenstadbewoners tot de 
voor de volkshuisvesting margin~le bevolking van Nij
megen, gerekend kunnen worden. 
Uit enige verhuiscijfers (60) blijkt dat de uit de 
Benedenstad weggesaneerden voor ePn groat deel te
rec ht komen in de oudbouwwijken rond het centrum, in 
de wijken uit de \ twintiger en -dertiger jaren en . t~n min
dere mate)in de meer recente uitbreidingswijken (61). 
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(53) Leeft ijdsopbouw van de I3enedenstadbevolking 
(per 1000 inwoners) in 1956 en 1974 

) 
' L. 1 56 
.,_ '74 

75 
aantal mannen aantal vrguven 

(Overgenomen uit skriptie 'Volkshuisves
ting). 

(54) Samenlevingsopbouw in de Benedenstad 

alleenstaanden 3¥,.-6 

gezinnen 
2 personen 3a'fe 
3 personen 14% 
4 personen 13% 
5 en meer pers '!'lo 

(ibid.). 

( 55 ) Beroepsstruktuur 
Mannelijke beroep11bevolking naar bedrijflltak in 1960 en 1969 iD Nijmegm m de 

Bronnen: 1960: Volkstelllng 31 mei 1960, CBS. 

1969: Telling Dienst PW & V, Nijmegen • 

lHO 

Benedemad 

1969 

B.S. Nljm. B.S. Nljm. 

abe. % ' abs. ' .. 
Landbouw en vl811erlj 9 1,2 2,1 1 0,3 0,9 

Nij'f'erheid 452 62,8 53,6 176 54,8.. 50,0 

llaDdel en verkeer Uli 22,9 21,9 98 38.,1 21,-1 

Overige 94 13,1 22,4 49 14,8 M,7 

Totaal 720 100 100 m 108 ·180' 

(Overgenomen uit Walter Swinnen, pag. T8). · 

(56) Het gemiddelde bruto-inkomen (voor werken
- de gezinshoofden) ligt in 1975 rond de 
115.000.- • 

(57) Een groot percentage van de beroepsbevol
king (12,5%) is als zelfstandige werkzaam; 
hiervan valt een groot gedeelte onder de 
kategorie zelfstandige handelaren (gros
siers, detailhandelaren en handelaren in 
onregelmatige goederen). 
(Nederlandse Stichting voor Statistiek, 
'Onderzoek Benedenstad N~megen•). 

(58) Walter Swinnen, 'Marxistiese theorie, 
stadsvernieuwing, de Benedenstad en haar 
ex-bewoners', pag 71,72. 

(59) De afhankel~kheid van de Benedenstadbewo
ners van allerlei maatschappeljjke en so
ciale diensten in 1975 is 105,5 tegen 
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4 3 , 4 voor Nrjmegen per 1000 inwoners:;. 
daarin spelen de werkloosheids- en algeme
ne bijstandsui tkeringen een belangrijke rol 
(resp. 33,1 tegen 9,7 en 19,2 tegen 11,4). 
(Walter Swinnen, pag 73 ). 



33. Benedenstad , Waalkade 
vroegere woningen van 
r:ijke handelaren 

36. St. Annastraa t 
een van de grote 
invalswegen 

33. 

36. 37. 

34. Benedenstad, achterkant 
van de huizen aan de Non
nenplaat.s 

37. Bottendaal, Schoolstr. 
woningen grotendeels ver
huurd aan kamerbewoners 

34. 

35. Benedenstad, Kabelgas 
slaapkamer 
(foto 1952) 

35. 

38. 

38. Bottendaal, Piet Heinstr. 
arbeiderswoningen, uitlo
pend op Dobbelmanfabrieken 



(GO) Patroon van de vcrtrekkers uit de Beneden
stad ove r 1965-1 974 

00 Bene dens tad 393 pers 05 Hunn. erberr; 43 
2 0 I.:ii e zen 196 11 Ea zenkamp 31 
21 1:.'olfskui l 185 32 Zwanenveld 29 
01 Centrum 170 22 He es 28 
02 Bottendaal 116 15 Grootstal 22 
04 .:,1trade 107 36 ::alvert 22 
12 Geffert 92 13 St. Anna 19 
10 Nije Veld 91 14 Hat. Hei 17 
16 Hate rt 87 17 Heyendaal 14 
24 Heerbosch 76 08 Groenenwoud 13 
23 Heseveld 67 33 Meyhorst 13 
03 Galgenveld 50 overige 56 
06 Hengstdal 44 totaal 1977 
(Overgenomen uit Walter Swinnen, pag 106). 

(61) De uittocht uit de Benedenstad gaat ge
paard met een vrij grote interne doorstro
ming - tussen 1969 en 1973 vertrokken 1584 
personen en verhuisden 393 mensen binnen 
de wijk. 
Komen de vertrekkers terecht in de wijken 
met de relatief slechtste woningen en 
laagste huren, de grote interne verhuizing 
zou er op kunnen duiden dat de huren in de 
andere wjjken zelfs nog ann de hoge kant 
liggen. 

(62) Zie kaart I, pag. 303. 

In het gebied rond het centrum liggen de vroegste uit
breidingswijken van na de ontmanteling, n.l. Botten
daal, Al trade en een gedeelte van Galgenveld. In de
ze wijken wonen voornamelijk lagere en laagste inko
mensgroepen, in Altrade en met name in Galgenveld ge
mengd met middelbare inkomens. Over de wijk BottP.n
daal (62) (zie foto's 36,37,38) willen we nog in het 
kort de volgende kanttekening maken. In deze wijk 
met in het noordelijk deel een groot percentage heren
huizen, die veelal van matige en slechte kwalitP.it 
zijn, maken huisjesmelkers met de kamerverhuur enorme 
woekerwinsten. Bijn8 de helft van de bevolking be-
s taa t uit alleenstaanden; ruim 1/4 van alle buiten
landse werknemers in Nijmegen 7.ijn in Bottendaal woon
achtig ! In het 7.Uidelijk deel van Bottendaal zijn en
kele straten met rond de eeuwwisseling gebouwde arbei
derswoningen. De eigenaar-bewoners zijn door de hoge 
onderhoudskosten amper in staat hun eigen woningbezit 
goed te ondernouden. 

Voor de 'Volks'wijken uit de twintiger en dertiger 
jaren, waar voornamelijk door woningverenigingen ge
bouwd is - de wijken Willemskwartier, Wolfskuil, 
Biezen en gedeelten van Altrade - is in de naoorlogse 
periode en met name in de zestiger en zeventiger ja
ren de bevolkingssamenstelling aan wijzigingen onder
hevig, voornamelijk als gevolg van het wegtrekken van 
jonge gezinnen die de woningen te klein of van een te 
slechte kwaliteit vinden. Hiermee is in deze wijken 
een proces van vergrijzing op gang gekomen en bleven 
de laagstbetaalden achter. We weten niet welke ver
schuivingen in de beroepsstruktuur preciee hebben 
plaatsgevonden. 

Uit enkele verhuisgegevens van de afgelopen jaren 
blijkt dat er een sterke onderlinge uitwisseling van 
bewoners tussen deze wijken bestaat. Voorzichtig mag 
hieruit gekonkludeerd warden dat er bij de bewoners 
een zekere onvrede leeft over hun woonsituatie maar 
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(63) De kosten van de woningverbetering stegen 
enorm: in 1965 f2.000.- per woning naar 
fl0.000.- in 1973. 

(64) Althans volgens het , R.M.O. rapport 'Een 
sociale verkenning van het Willemskwar
tier' (1967), pag 11 e.v •• 
Tevens nam Willemskwartier in de door de 
R.M.O. opgestelde sociale rangorde (op ba
sis van de volkstelling van 1960) de een 
na laatste plaats in (na de wjjk Wolfskuil). 
(Deze sociale rangorde van wijken werd ge
maakt op basis van: telefoonaansluiting, 
tenminste middelbare opleiding, uitslui
tend lager onderwijs, bedrijfshoofden met 
personeel, vrije beroepen, hogere emplo
yees, arbeiders met een inkomen lager dan 
f3750.--). 
De beroepssamenstelling in 1960 

werkzaam in industrie 
lagere inkomens 
lager onderwijs 

dat zij - vanwege de onbetaalbaar-
heid van de nieuwbouw - niet in staat zi Jn naar nieuw
bouwwijken te verhuizen en aangewezen bli j ven op het 
oude woningbestand. Er vindt niet zo zeer een 'door
stroming' naar kwalitatief betere woningen plaats, 
maar een opschuiving naar woningen van min of meer 
geli~ke kwaliteit. Deze verhuisbewegingen la ten· zich 
pas interpreteren naar veranderingen in de sociaal
ruimtelijke struktuur van de stad, wanneer meer gege
v~ns beKend zouden zijn over de resp. verhuizenden 
(inkomen, beroepssituatie, gezinssituatie, leeftijd, 
e.d.). Daarover zijn echter geen gegevens bekend. 

De stedelijke herstruktureringsprocessen die in de 
lzes;iger j~r~n zich versneld ontwikkelden, hebben de
ze opachuiving• in verhevigde mate doen toenemen 

'Zoals we al aangaven werden door de stedelijke he;
strukturering t.a.v. de verdere city-vorming grate 

.delen van de Benedenstad, bijna geheel vernieti~d. 
In de wijk Willemskwar~ier (zie foto's 25,26,50) 
luidden de grootscheepse opknapbeurten in de zeatiger 
jaren de stadsvernieuwing in. Rond 1970 ging de wo
ningbouwvereniging ten gevolge van de snelgroeiende 
opknapkosten {6') over op de renovatie. 
Ondanks het ontbreken van nadere gegevens willen we 
toch nog eveniTerder ingaan op deze wijk. 
In de oorsprong van Willemakwartier ligt grotendeels 
het sociale karakter van de wijkbevolking besloten. 
In de twintiger jaren was deze wijk opgezet voor de 
huisvesting van de 'hogere' delen van de arbeidere
klasae. Welke verschuivingen zich in de beroepssa
menstelling hebben voorgedaan tot de zeetiger jaren 
is niet bekend. Naar schatting (64) bestaat in de 
zestiger jaren de beroepsbevolking voor 80% uit onge
schoolde en ongeoefende arbeiders. In de zestiger 
jaren treedt een verschuiving in de bevolkingssamen
stelling op, waarbij met name de jonge gezinnen en 
meerdraagkrachtigen wegtrekken. Uit migratiecijfers 
over 1965 en 1 66 blijkt er een sterke uitwisseling te 
bestaan tussen bewoners van Willemskwartier en andere 
Nijmeegse oudbouwwijken (evenals i~ de Benedenstad), 
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(65) Vestiging en vertrek naar buurt van her
komst en bestemming over 1965 en 1966 

Vestiging Ver trek 

Gro enewoud (x) 103 2 

Hatert 31 249 
Neerbosch 5 180 

Wolf skuil 161 114 

Bene dens tad 33 14 
Centrum 46 43 
Bottendaal 43 76 
Al trade 39 62 
Hengst al 14 34 
Hazenkamp 15 48 
Geffert 47 45 
Hatertse Hei 25 47 
Biezen 56 63 
Heseveld 30 81 

(x) ten gevolge afbraak noodwoningen. 

(66) Vestiging en vertrek naar beroep in 1965 

Vestiging Vertrek 

Bouwvakarbeiders 21 36 
Industrie arb. 108 121 
Landarbeiders - l 
Huishoudelijk pers. 5 3 
Winkelpersoneel 2 9 
Overige arbeiders 32 51 

subtotaal 168 217 
Bedrjjf shoof den 4 7 
Administratief pers 6 19 
Ambtenaren 4 8 
Onderwijzend pers. 3 5 
Vrije beroepen 2 -
Verple12:end ners. 9 5 

subtotaal 28 44 

Militairen - 5 
Studerenden 26 12 
Zonder beroep 251 326 

daarnaast vindt er een sterke uitstroom van bewoners 
plaats naar de zestiger-jaren-wijken Hatert en Neer
bosch (65). Deze verhuisbewegingen betreffen in 
hoofdzaak delen van de arbeidersklasse (66). Over de 
wijziging van de bevolkingssamenstelling in de zesti
ger jaren schrijft de R.M.O. het volgende: · ".~ •• in 
het kader van de stedelijke saneringsprocessen van de 
gemeentelijke overheid in deze wijk een aantal gezin
nen geplaatst worden, die zwak-sociaal, zoniet ernstig 
sociaal kwetsbaar zijn •••• 11 (67). 
Uit het voorgaande blijkt dat bij de aanvang van de 
stadsvernieuwing in Willemskwartier een relatief ver
grijzende bevolking woonachtig is, die in hoofdzaak 
bestaat uit lagere en laagste inkomensgroepen. 
In hoeverre de stadsvernieuwing in de zeventiger jaren 
konsekwenties heeft voor de bevolkingssamenstelling 
van Willemskwartier is nog niet geheel te overzien. 

,Helaas ontbreken ons gegevens over de gevolgen die 
deze stadsvernieuwing voor de bewoners van Willems
kwartier had (en nu nog heeft) - b.v. voor wie de 

. renovatie of vervangende nieuwbouw wel of niet een 
verbetering inhoudt, wie uit de wijk moest vertrekken 
of wie nu in financiele moeilijkheden is geraakt door 
de forse huurverhogingen, e.d •• 
Inmiddels zijn een aantal bewoners reeds vertrokken 
naar de wijk Zwanenveld (zie foto's 51,52), waar de 
bevolking voor een groot deel bestaat uit weggesaneer
den uit de oude stadswijken (zie ookpag. 309 en 317). 

In de andere wijken uit de twintiger en dertiger ja
ren in het westelijke deel van de stad, die in de na
oorlogse jaren verder ziJn afgerond met woningwetwo
ningen (Wolfskuil en Biezen) wonen veel mensen uit de 
lagere en laagste inkomensgroepen. 
De welgestelden die zich voor de oorlog in het ooste
lijk deel van de stad gingen vestigen (Hunnerberg, 
Kwakkenberg, gedeeltes van Galgenveld, Heyendaal en 
Hengstdal treffen we na de oorlog voor een groot 
deel daar nu nog aan. Hoe groot het vertrek van 
de welgestelden door de suburbanisatie na de Twee-
de Wereldoorlog en met name in de zestiger en be-
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1(67) Rapport R.M.O., 'Een sociale verkenning 
van het Willemskwartier' (1967). 

(68) 

(69) 

De bouw van ca. 10.000 woningen over 7 
wijken startte in 1967r in 1977 woonden in 
Dukenburg al ruim 31.000 mensen. 
Het stadsdeel Dukenburg vertoont alle ken
merken van een in de zestiger jaren geplan
de grootschalige monofunktionele uitbrei
dings-'wijk': massale woningbouw (80% hoog
bouw), met een groot winkelcentrum (met re
gionaal verzorgende funktie), enige scho
len, een wjjkcentrum (waarin allerlei wel
zijnsvoorzieningen gekonsentreerd zijn), een 
kinderopvangcentrum en (sporadies) enige 
bedrijven. 
In de wijken Meyhorst en Malvert (en in min
dere mate in Aldenhof) wonen voornamelijk 
geschoolde en lagere employees, in Tolhuis 
en Wezenhof veel hogere beroepen en middel
bare employees. 

(70) Zie kaart II, pag 310. 

gin zeventiger jaren naar randgemeenten is en hun 
plaats is ingenomen door middelbare inkomens, is 
ons niet bekend. 

De bevolkingssamenstelling van de naoorlogse uitbrei
dingswijKen in de vijftiger en zestiger jaren (Hese
veld, Hatertse Hei, Grootstal, Hatert en Neerbosch 
(zie foto's 42 en 43) ) zijn we niet nagegaan. Ver
huisbewegingen vanuit andere wijken tonen aan dat in 
de zestiger jaren lagere inkomensgroepen naar deze wij
ken stromen. Voorzichtig kan hieruit gekonkludeerd 
worden dat in deze wijken het inkomensnivo daalt. 

Wanneer we de bouw en afronding van wijken tot aan het 
midden van de zestiger jaren beschouwen zien we hoe de 
stedelijke ontwikkelingslijn - de bouw van duurdere 
woningen in het oosten en de bouw van goedkopere (m.n. 
woningwetwoningen) in het zuiden en westen - zoals 
die ingezet werd na de ontmanteling van de stad (1874-
1880), zich na de Tweede Wereldoorlog heeft doorgezet. 
In deze jaren is het ruimtegebruik per w6niug voor de 

. goedkopere bouw steeds lager dan voor de duurdere. In 
de vijftiger jaren heeft men voornamelijk voor wat be
treft de woningwetbouw door middel van etagebouw en 
maisonnettes, hogere woningdichtheden proberen te be
reiken. De in de twintiger en dertiger jaren ingezet
te tendens tot de bouw van monofunktionelere wijken 
heeft zich na de oorlog verder ontwikkeld; betrof dit 
bij de -aanvang nog kleinere wijken, allengs werden de 

:woonwijken steeds groter; aan het eind van de zestiger 
' jaren gaat men over tot de bouw van hele stadsdelen 
! (de zgn. 'satelietsteden'). 

Eind zestiger jaren is Nijmegen zogenaamd 'volgebouwd'. 
De bouwexpansie zet zich echter door (zie foto 48) over 
het Maas-Waalkanaal waar het stadsdeel Dukenburg - een 
konglomeraat van een zevental wijken - in enkele jaren 
tijds verrijst (68). De wijken vertonen onderling, 
niet alleen kwa bouw, maar ook kwa bevolkingssamenstel
ling verschillen (69). 

·De wijk Zwanenveld (70) ligt vrij sterk geisoleerd van 
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(71) Beroep per woondeel in Zwanenveld 
(uitkomst van een enk~te bij het onderzoek 
'Hoe is het gesteld in Zwanenveld?') 

onge- ge- lagere kleine middel- hogere 

Woondeel school de school de em- zelf- bare be-
ar- ar- ployes standi- em- roepen 
beiders beiders gen ployes 

1 2 3 " 5 6 % 
voor 
Teersdijk 0 13 38 6 30 14 100 

achter 
Teersdijk 4 64 20 " 5 4 100 

bejaarden-
woningen 6 50 31 6 6 0 100 

flats 4 24 33 2 29 7 100 

% 3 . 34 31 4 20 8 100 

n= 

71 

r:r: 

11. 

,jl: 

--
I ~·· · 5 63 - 58 · 8 38 . 15 187 . 
~· . 

(72) In dit wijkdeel werden de 'goedkope' zgn. 
Schaeferwoningen en woningen gesubsidi
eerd uit het potje van de bevroren kinder
bijslag, gebouwd. (Huren ca. f250.- per 
maand). 

(73) In 1973 en '74 was de herkomst van de 
in Zwanenveld gehuisvesten, als volgt: 

Wolfskuil/Heseveld 385 
Biezen/Waterkwartier 147 
Nijeveld(Willemskwartier)/Goffert 330 
Bene dens tad 29 
Bottendaal g7 + 

987 
van elders ui t Niime~en 88~ + 

1870 
(Bron: Statistiese Dokumentatie van de Ge
meente Nijmegen). 

; ·~~/ "., _. ' 

kaart II - -~ 

' \ ' 

Dukenburg · Lindenhelt ~ 



(74) Volgens ' Hoe is het gesteld in Zwanenveld' 
ligt he t percentage geschoolde arbeiders 
op 63%. 
('Hoe i s het gesteld in Zwanenveld', pag. 
41). 

(75) 3,55% van de bevolking van Zwanenveld was 
i n 1976 aangewezen ·op werkloosheidsuitke
ringen (RWW, WWW, WSW) (voor heel N~megen 
2 ,4956)~ van alle vormen van dienstverle
ning maakte van de bevolking van Zwanen
veld 7,4% gebruik (in heel Nijmegen 6,3% 
e n in heel Dukenburg 5,4%). 
( i bi d., pag. 41, 42). 

(76) i bid., pag 4. 
(77 ) De gemeente Nijmegen kreeg van het ministe

r i e geen toestemming de Ooypolder voor be
bouwing in te richten-; de oorspronkelijk 
geplande 3000 woningen in Lindenholt wer
den opgevoerd tot ca. 6000. 

(78) Gewenste maximaal op te brengen huur of 
koopsom door starters en doorstromers 
(geregistreerd in het woningmarktonder
zoek) afgezet tegen de richtlijnen bij het 
plan Lindenholt 

' doors tr start Lindenh. Huur 
minder f250.- 44% 56% 100fe 
:250.- I f350.- 32~6 3<ft6 80% 
me er dan f350.- 24% 5% 100,.b 

Koop 

minder f85.ooo.- 66% 73% 700), 
me er f85.ooo.- 25% - 30% 
weet niet 9% 27% -

de anaere Dukenburgse wijken in de noord-oosthoek (zie 
kaart II), begrensd door spoorbaan plus uitvalsweg 
naar 's-Hertogenbosch, kanaal, brede verkeersweg en het 
winkelcentrum (dit winkelcentrum is zo groot opgezet 
dat het voor Dukenburg en het toekomstig stadsdeel Lin
denhol t een verzorgende funktie moet hebben). 
In Zwanenveld wonen voornamelijk mensen met lage inko
mens (71). De wijk wordt door de Teersdijk fysiek in 
twee delen verdeeld. De twee wijkdelen verschillen 
ook in sociaal opzicht. In het wijkdeel 'achter de 
Teersdijk' - geheel in de noord-oosthoek van Zwanen
veld - zijn ('extra') goedkope woningen gebouwd (72) 
waar de bevolking voor 2/3 afkomstig is uit sanerings
wijken (m.n. Willemskwartier); voor wat betreft geheel 
Zwanenveld is 1/3 deel van de bewoners afkomstig uit 
de oude wijken rond het centrum (73). 
In heel Zwanenveld is meer dan 60% van de beroepsbe
volking arbeider of lagere employee, in het woondeel 
'acnter de Teersdijk' is dit percentage nog hoger (74). 
Ook blijkt dat het werkeloosheidspercentage in Zwanen
veld hoger ligt dan in geheel Dukenburg (75) . 
Over het algemeen wordt de wijk ZwanenYeld beschouwd 
als een 'mindere' wijk (76). 

Momenteel is het stadsdeel Lindenholt (de 'laatete uit
breidingswijk van Nijmegen') ten noorden van Dukenburg, 
in aanbouw (77). Dit stadsdeel is, vanuit de door
stroomgedachte, gedoeld op de huisvesting van middel
bare- en hogere inkomensgroepen; het percentage goed
kope huurwoningen zal slechts 5% bedragen (78). 
Hieruit blijkt opnieuw dat voor de lagere en met name 
de laagste inkomensgroep in het bouwbeleid geen reke
ning gehouden wordt en verwezen wordt naar het bestaan
de woningbestand. 

Een verder nuancering van de sociaal-ruimteltjke verde
ling vereist een nauwkeurige analiese van de Njjmeegse 
wjjken. Het aanwezige statistiese materiaal draagt 

;a.a. de beperking in zich dat ~an kleinere bu~t- e~ 
1
wjjkgedeelten de sociale bezetting niet bekend is. 

;Hierover zjjn slechts summier enige aanwjjzingen te vin-
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'(79) De Raad voor Maatschappelijke Opbouw is een 
overkoepelend lichaam van het maatschappe
lijk werk in Nijmegen~ incidenteel verschij
nen wijkgerichte onderzoeken. 

(80) Zie b.v. 'Renovatie brochure', uitgave 
van het BAB. · 

(81) Hierbij wordt gedoeld op het terugkeren of 
terug willen gaan van bewoners naar hun 
vroegere woonsituatie daar het in de nieu
we wjjk/buurt tegenvalt. 

den in verslagen van de Raad voor Maatschappelijke OpT 
bouw (79). 
Als we willen nagaan tot in hoeverre de gelaagdheid 
binnen de arbeidersklasse ook ruimtelijk tot uitdruk
king komt in de lokatie van de woonplaatsen van deze 
lagen, zijn we voornamelijk aangewezen op eigen onder
zoek. Zo weten we b.v. dat in het buurtje 'Onder de 
bogen' (tussen Koninginnelaan en Anjelierenweg in de 
wijk Wolfskuil) laagste inkomensgroepen gekoncentreerd 
zijn. De woningen waren bij de bouw al bestemd voor de 
zgn. 'sociaal-achterlijken' (zie pag. 242); momenteel 
zijn de woningen zwaar verkrot (zie foto's 29, 30 en 
31). Er wonen veel gas t arbeidersgezinnen en waarschijn
lijk veel ongeschoolde Nederlandse arbeiders en veel 
werklozen. 
Het is pas mogelijk een juist beeld van de sociaal-ruim
telijke struktuur van de stad te konstrueren wanneer in 
voldoende mate over dergelijke en meer nauwkeurige gege
ven s beschikt kan worden. 
De sociaal-ruimtelijke verdeling vormt echter een moment
opname van een voortdurend veranderingsproces. Zoals 
in het voorgaande al eni ge malen naar voren is gekomen 
weten we niet precies hoe dit veranderingsproces in de 
na-oorlogse periode verlopen is en beschikken we 
slechts over een aantal globale aanwijzingen. 
Algemeen wordt aangenomen dat van de bewoners uit voor
oorlogse wijken met name diegenen zijn weggetrokken met 
een relatief hoger inkomen, dus diegenen die de huren 
van de naoorlogse woningbouw konden betalen, en dat de 
laagste inkomenskate~orieen in de vooroorlogse wijken 
zijn blijven wonen (80). Niet duidelijk is daarbij tot in 
hoeverre ook mensen die wel een duurdere woning konden 

.betalen toch in de oude wijken zijn blijven wonen en om 
welke redenen. Het nader analiseren van deze verhuis
bewegingen en verhuisredenen en de daarmee inherente in
terne tegenstijdigheden (81) zou waardevolle informatie 
opleveren over de ervaringen van bewoners met, en hun 
opvattingen over, de gebruikswaarde van volkswoning
bouw. 
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48. 50. 

51. 52. 53. 

48. Meyhorst 49. zelf uitgevoerde 50. Willemskwartier, rechts 
(Dukenburg) renova tie gerenoveerd, links ver-

vangende nieuwbouw 
(Jacob Catsstraat) 

51. Zwanenveld 42 52. Zwanenveld 42 53. Lindenholt 
( Du.'l{enburg) (Dukenburg) 



( 82) De Centra le Registratie Woningzoekenden 
is een in 1975 in het leven geroepen or
gaan voor wonin gzoekenden van het stads
gewest, waar echter alle e n de woningzoe
k e nden voor g oedkope huurwoninge n staan 
ge r eg i streerd. Omdat de z e won i ngen en de
ze won ingzoekenden binnen het stadsgewes t 
bijna uitsluitend in de gemeente Nij megen 
te vinden zijn, zijn deze cijfers indika
tief voor de stad Nijmegen. 

(83) Wanneer men b.v. een schatting ma&kt van 
het woningtekort, gebaseerd op de minimum 
behoefte-percentages per bevolkingskate
gorie (gegroepeerd naar leeftijdsgroepen) 
zoals ze in het woningmarktonderzoek van 
1975 zijn aangegeven, dan moet het tekort 
aan woningen in het stadsgewest op ! 6000 
warden geschat. 
Zie hiervoor de skriptie van de groep 
'Volkshuisvesting•, pag. 3.7 en tabel 3.2 
op pag. 3.14. 

(84) Afstudeergroep THE (1977). 
(85) Zie skriptie 'Volkshuisvesting', pag. 3.18 

en kaa rt 3.6 op pag. 3.35. 

( 86) ibid., pag. 3.18. 

1. De techniese, 
van de wonin 
'woonnivo' 

ieniese en funktionele kwaliteit 
van de direkte woonom evin het 

Dat veel mensen problemen hebben met hun woonsituatie 
of met het vinden van een voor hen betaalbare woning 
valt alleen al af te leiden uit de diverse komitee's 
en aktiegroepen die zich bezig houden met de huidige 
woon- en woningnood: buurtkomitee's, aktiegroepen 
voor jongerenhuisvesting, kraakgroepen, enz. , 
Naast ambtel:ijke werkgroepen die veelal in gebreke bl:ij
ven, hebben vele aktiegroepen - georganiseerd vanuit 
de bevolking - de str:ijd aangebonden tegen de aantas
ting en/of bedreiging van het woonmiljeu of tegen de 
daarin bestaande tekorten. 
Enerz:ijds bestaat er een absoluut tekort aan woningen 
met lage huren, anderz.ijds z:ijn de slechte woonomstan
digheden in de w:ijken met goedkope huurwoningen er vaak 
de aanleiding toe dat bewoners zich organiseren om 
verbeteringen te kunnen eisen. 

Een indikatie voor de omvang van de woningnood in N:ij
megen, in de zin van het absolute tekort aan 'goede en 
betaalbare' woningen, is het aantal woningzoekenden 
dat ingeschreven staat b:ij de Centrale Registratie Wo
ningzoekenden (82). B:ij de C.R.W. atonden in 1975 ruim 
7000 mensen ingeschreven, waarvan ruim 3000 niet over 
een eigen woonruimte beschikte; in 1977 was de vraag 
naar woonruimte gestegen tot ruim 9000 (resp. 5000). 
Hieruit kunnen we afleiden dat de woningnood in de af
gelopen jaren is gestegen. 
Aangezien niet iedere woningzoekende zich heeft laten 
inschr:ijven mag worden verondersteld dat het werkelijke 
tekort aan goede en betaalbare woonruimte omvangrijker 
is (83). 
De groep 'Volkshuisvesting' (84) is voor Nijmegen nage
gaan welke mensen door de schaarste aan woonruimte ge
troffen worden; zij komen tot de konklusie dat dit 
voornamel:ijk de lagere inkomensgroepen betreft (85). 
Tevens konkluderen z:ij dat in de oude wijken relatief 
meer woningzoekenden woonachtig zijn dan in de nieuwere 
wijken en dat hun inkomen relatief zeer laag is (86). 
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WIJ EISEi · II 
1.0E BEIEDENsTAo Pl>ET BLIJVEN VOOR DE 

fllI btlit liblblU.RS. 

'2.DE 8£STAAllO£ GOEDE WONIN&EN tl>ETEJI 111 . 
Al liORDER HkRAP'f: douChis, viritna
tfe en arider achtirsta111g·onderfloud 
inoeten worden aangebracht. · 

3.ICROTOPRUIMI"6 M>ET BESPOEOIGD WORDEii, 
EN ER MOETER RIEUWE llETMLBARE XRBti
DtRS\HJNIN6EN VbOR IN DE PlJAl'S kiiU, 
waarfn ook oud eenidenstidbewoners 
kunnen wonen, zoals hun beloofd ts. 

4.Geen drukke verteersweg door of langs 
de Benedenstad, Oii toekcmstige grond
spetulatie te voortaaen; dus GEEll 
ICMTORElt E1t DURE FLATS IN DE lllEbEl
STAD. 

5.DE SP£ELRUIMTE AM DE BOTTELSTRAAT 
Mbli, Cidat z1J gevaarlf]k is voor 
onze lcinderen , IN VERMlllOORDE VCllt 
PR -tSTOP DE lllNtRPiMfi HtT il£Siilts• r waar onze 
lifnairen endir toeziatt kunnen spelen 

' 6. H£T VELE VUIL EN PUil tllET SN£U.£R 
!N!!!mlJWWW. 

(87) Ook de CRW komt tot die konklusie, en b.v. 
ook een afstudeergroep van planologiestu
denten (skriptie: 'Woonbeleid in het 
stadsgewest Nijmegen•, febr. '77). 

(88) Zie 'Kenschets van de ontwikkelingen met 
betrekking tot volkshuisvesting en volks
woningbouw na de Tweede Wereldoorlog op 
landelijk en op Nijmeegs nivo•. 

(89) Zie voorgaande hoofdstukken. 

Dat juist voor deze inkomensgroepen te weinig goede en 
betaalbare huurwoningen beechikbaar zijn is een konklu
sie waartoe alle woningonderzoeken leiden (87); de 
meeste verbinden hieraan dat het stimuleren van de 
doorstroming de enige oplossing vormt voor dit pro
bleem. 

Was in de vijftiger en zestiger jaren het overheidsbe
leid in hoofdzaak gericht op de uitbreiding van het 
woningbestand (88); vanaf het midden der zestiger j~
ren trad hierin een kentering op, die in de begin 
jaren zeventig duidelijker vormen begon aan te nemen 
n.l. de instandhouding van de oude woningvoorraad, 
door middel van het verbeteren van de woning en woon-
omg~ving. . . . . . . . . 
De akties van de bevolking eind zestiger en begin ze
ven tiger jaren maakten duidelijk dat de oude woningen 
in de voor-oorlogse wijken in alle opzichten veel te 

. wensen overlieten: verslechtering en verkrotting van 
, de woningen veelal als gevolg van het nalaten van on
, derhoud door de huiseigenaren; de staat van de sani-
, taire voorzieningen, de grootte en indeling van de wo
ningen was sterk achter gebleven bij wat nu noodzakelijk 
wordt geacht (vele bewoners hebben dan ook uit eigen 
middelen geld gestoken in de aanpassing en het opknap
pen van hun huis naar hun behoeften); tekorten aan 
speelgelegenheden voor kinderen; toenemende parkeer
en verkeersoverlast (o.a. sluiproutes); afnemend inwo
nertal dat relatief vergrijsde en in inkomen achteruit
liep waardoor het voorzieningennivo daalde; kaalslag 
en dichtgeplankte woningen; ongewenste bedrijven, 
enz •• 
Deze· slechte kwali tei t van de woning en woonomgeving 

: waar juist de laagste inkomensgroepen •gehuisvest' zijn, 
~ is in de geschiedenis van de volkshuisvesting en volks

woningbouw niets nieuws zoals we in de voorgaande .. 
' hoofdstukken reeds aangaven. 

Een voorbeeld van woon- en woningnood in Nijmegen is de 
situatie in de Benedenstad. De reeds van ver voor de 
Tweede Wereldoorlog daterende verkrotting (89) schreed 
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(90) De in d e Benedenst a d a a nwe zige monumenten 
- gespaard voor de slopershame r - worden 
gerestaureerd. 

(91) Aard van het winkelbestand in de Beneden
stad in de jaren 1956, 1966 en 1974. 

LevenamJddelen 

Tweedehanda .aoedeTen 

- f'':~sboudelijke artikelen 

Textlel 

Lekh,;a 

Tabak 

"Kilpper 

~· . '· -.- ... ~· ' 

.~ · · , 

~ 

1956 1968 

37 

10 

• 
! 

3 
- 3 

2 

2_ 

8 

75 

' ' 

1 

' I 
· 2 

1 

H 

1974 

2 

2 

1 

1 

1-

1 

t• 

~ 

.~ 

, 

(overgenomen uit Walter Swinnen, pag. Tll). 

(92) Woningkwaliteit van de woningen in de Be
nedenstad in 1971. 

·- -- - ·-· ·.-:- - - ------ - - · 

. - Oullt ·- Tou.a -· ·· . ~ .:"!. 

m.. " abs. " abs. ". 
23 30,1 88 34,1 111 33,9 
25 35,8 115 46,6 140 43,7 . 

19 26,4 39 16,0 58 18,2 
kend 5 8,2 7 3,3 12 4,2 

72 100 249 100 321 100 

{ibid., pag. T8). 

in de v ~ftiger jaren door het passieve gemeentebeleid 
voort In de loop van de zestiger jaren startte 
de gemeente een aktief kaalslagbeleid (90). Grote de
len van de bevolking zijn inmiddels weggetrokken. De 
zwakke centrumfunktie raakte geheel in verval (91), 
enz. • ••• 
De teneur van diverse rapporten over de Benedenstad is 
de slechte Kwaliteit van de resterende bebouwing (92). 
De bewoners zelf oordelen echter anders dan deze rap
porteurs: volgens een door het buurtkomitee gehouden 
onderzoek staan in de Benedenstad 126 goede woningen 
(50~), het Empeo-rapport komt uit op 39! 
Ondanks dat de bewoners de kwaliteit van de woningen 
beter achten dan de onderzoekers hebben zij ten aanzien 
van hun woning en woonomgeving vele klachten en wensen 
voor verbetering. Veel bewoners willen verbetering 
van sanitair, keuken en toilet; zij hebben klachten over 
lichtinval, de indeling van de woning, vocht en tocht, 
ventilatie en geluidisolatie, gas- water- en elektrici
tei tsleidingen, buitenruimtes en binnenplaatsen (93). 
Een rapport naar de woonomstandigheden in de Beneden
stad '(94) deelt daarover het volgende mee: 120 wonin
gen nebben geen voordeur; 100 woningen zijn opgesplitst 
in 200 deelwoningen; de meerderheid van de huizen heeft 
een privaat zonder spoeling en de plaatsing daarvan is 
bizonder ongelukkig: op binnenplaatsen of grenzend aan 
keukens; in slechts 43 woningen is een bad- of doucheT 
gelegenheid •••••• 
Ondanks de kaalslagaktiviteiten en het wegtrekken van 

' bewoners is de gemiddelde woningbezetting vrij hoog ge
bleven (95); dit wordt ondermeer veroorzaakt door de 
grote mate van inwoning en de aanwezigheid van een 
groot aantal alleenstaanden (veelal studenten). 

In veel vooroorlogse w:ijken namen de woonproblemen in 
de loop van de zes tiger en zeventiger jaren toe en vol
deden deze woningen steeds minder aan de algemene eisen 
die aan de reproduktie werden gesteld. De meerdraag
krachtigen trokken uit deze wijken weg, waardoor de be- ' 
volkingssamenstelling zich naar leeft:ijd, beroep, samen- ,~ 
levingsvorm en inkomen wtjzigde. Daar ook de kwaliteit 
van de woningen sterk gedaald was (ondermeer veelal 



(93) Onderstaande tabel is gebaseerd op het oor
deel van 23 3 hoofdbewoners en (de tussen 
naakjes aangegeven) oordeel van 62 eige
naars 

Aspekt Niet aanwezig -r,Aanbrengen of Aanbrengen of ver-
verbeteren beteren direkt nood-

zakelijk . . 

!K euit~~ 3% ( 5%) 47% (23~;) 30% ( '}'",G) 

jToilet ( 5%) 4o% (18%) 26% ( 3%) 

i=ereing/ 
54% (45%) 38% ( 2%) 16% Schnur 

!Do uche 55% (40%) 56% (24%) 38% ( 8%> 
18% IBer gruiinte 33% (13%) 37% ( 7%) 

.)... 

jBui t enruimte '" 
.. ·~··· 

Bal k on 
l~ . 3innenplaats 46% (50%) 2~ ( 8%) 

c.v. <)CJ;, (8~) 28% (15%) -_. 8% ( 2%) 

Indeling 31" (11%) 15% ( 2%) 

Li chtinvai 30% ( 5%) 16% 

;Ge l uidsiso-
; l a tie binnens-
jhui s /naar bu- . 18% ( 6%> 11" . ( 5%) ·-
1
r en . . · :..-

lae luidsiso-
latie naar 
s t raat 13% ( 2%) 7% 

Warmteisola-
tie 54% (15") "" ( .5") 

' Ventilatie 27% ( 8%) 20% ( 2%) 

Electra 27% (l~) 22% ( }%) 

Waterleiding 17% ( 8%> 13% ( }%) 

Gasleiding 1.5" ( 8%> 12% ( .%) 
. 

(bron: 'Onderzoek Benedenstad Nijmegen'i Ne
derlandse Stichting voor Statistiek). 

(94)•De sociaal-ekonomische struktuur van de 
oude stad' (1956). 

(95)De gemiddelde woningbezetting schommelt in 
de jaren 1970-'75 rond 3,5; het Nijmeegs ge
middelde daalde van 3,8 naar 3,2. 

I 

tengevolge van het ontbreken van (voldoende) onderhoud) 
(96) komt in de begin zeventiger jaren de renovatie 
van woningen enigszins van de grond. 

In de wijk Willemskwartier treffen we drie vormen 
van stadsvernieuwing aan: de opknapbeurt, de sanering 
met vervangende nieuwbouw en de renovatie. 
Voor wat betreft de woonomstandigheden vertoont Wil
lemskwartier dezelfde kenmerken als de meeste andere 
oudbouw 'arbeiders' Twijken. De woningen zijn vrij klein 
en sober met een somber uiterlijk, de straten smal met 
weinig openbare (groene) buitenru!mtes. De bouw van 
deze wijk was indertijd gedoeld op de huisvesting van de 
beterbetaalde delen van de arbeidersklasse om hen een 
zeker minimum woonni vo te garanderen • 
In de loop der jaren zijn de woonomstandigheden er voor 
de bewoners niet op vooruit gegaan. In de zestiger ja
ren blijkt de (bouwte chniese, hygieniese en funktionele) 
kwaliteit veel te wensen over te laten. 
Vanaf 1965 start de woni ngvereniging met twee groot
schalige opknapbeur t en, d i e voor het grootste gedeelte 
echter bestaan uit net i nhalen van het achterstallig 
onderhoud en s lecht s voor een klein deel uit het aan
brengen van enige verbe t eringen (o.a. douche). Naarma
te de werkzaamheden vorderen worden de ingrepen niet 
alleen steeds groter, maar ook steeds duurder (97). 

' Het oudste komplex van de wljk wordt door de woningver
eniging zo slecht ('van indeling en kwaliteit') bevon
den dat het plaats moet maken voor vervangende nieuw
bouw. 
In hoeverre de bewoners.zelf de woningen niet meer vol
doende achten of er juist wel tevreden mee z~n (b.v. 
door de verbeterin~en die zij zelf in de loop_der tijd 
hebben aangebracht) blijkt tijdens de renovatie; · tus
sen de bewoners en de woningbouwvereniging rijzen di
verse konflikten ( 98 ) . 

Alleen stil te blijven staan bij de huidige 'krot~en- en 
sloppen'Twijken zou een verkeerd beeld geven van de 
woon- en woningnood en de aktuele volkshuisvestingssi
tua tie van de arbeidende bevolking. Vaak wordt gesug-
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(96) Zo be s taat k wa grootte s l ech Lb e on k l cin 
percentag e van de Bene a<;nstc.,dvion i.cq;en u i t 
' norma le' g e z i n s woninge n . 

(9 7 ) Zie voe t noot 63. 

( 98 ) En ke l e proble men en konflik t en r e nd de 
s tadsve rn i e uwi n g in W i ll e mskw ~rt i e r war en: 
- om de bewoners van te r en ov e r e n wonin

gen te kunnen huisvesten binne n de wi j k 
moe s t e n bi j de aanvang e en a~n tal bewo
ners u i t de wijk ver tr e kken; dit wa s 
mogelijk doordat j ui st de Schaefer-wo
ningen in Zwanenveld o ~gelev erd werden 
rond de tijdelijke herhuisvest i ng ont
stonden m.n. voa r kind e r en en be jaarden 
(en huisd ieren ) een aantal proble men 
door het samentrekken van een aantal wo
ningen konden een aantal bewoners niet 
meer terug keren n aar h un o ude woning 
ve r der deden zich bij de verschillende 
pr ojekten een a a ntal kon f likten voor 
t ussen bewonersgroepe n en de woningver
eniging; de i nformatie ove r de r enovat ie 
l i et va ak te wensen ov e r e n de i nspraak 
beh i e ld niet meer dan de me n sen akkoord 
te laten g a an met de p lannen van de wo
ningverenig ing. 

(99) Voorbeeld berekening renovatiehuur: 

Bruto-inkomen per maand (bijv. van een 
AOW-echtpaar) fl200, - -
oude huur f 90,--
nieuwe huur f 205,--
huursubsidie f 60,--

huurgewenning eerste jaa r f 41,30 
" tweede jaa r f 27,50 
11 derde jaar J 13,75 

te betalen huur eerste j a ar 
11 11 11 tweede jaar 
11 11 11 derde jaar 

daarna is de huur 

f 103,70 
f 117,50 
f 131,25 

f 145,--

(deze huurberekening is z onder de jaar
lijkse huurverhogingenl). 

g ereerd dat deze probl t me n niet in de nieuwere w~ken 
bestaan, maa r zowel in de recentere wijken (uit de vijf
tiger en begin zestiger jaren) als in de nieuwste (eind 
zestiger en begin zeventiger jaren) wijken, zoals b.v. 
Zwanenveld, is wel terdege s prake van een woonnood. 

Allereerst ztjn er de hoge huren in deze nieuwe woonsi-
tua ties , die ondanks eventuele huursubsidies en 
gewenningsbtjdragen (99) voor velen alleen op te bren
gen ztjn door sterk te bezuinigen op andere uitgaven, 
wat opzichzelf a l vele andere problemen met zich mee
brengt. 
Voor de verhuizers naar de nieuwbouwwtjken betekent de 
nieuwe woonsituatie meestal wel een verhoging van het 
woonkomfort: de woningen ztjn ruimer en lichter, voor
zien van meer en beter sanitair. Veelal laat echter 
de kwaliteit, en met name de bouwtechniese, veel te 
wens en over: zo zjjn er b. v. in Zwanenveld na twee jaar 
bewoning al klachten over geluidisolatie, vocht en 
to cht!(lOO). 
I n Nijmegen i s i n de vtj f tiger en zeatiger jaren een re
la tief hoog percentage woningwetwoningen in hoogbouw 
uitgevoerd, die in de huidige vorm veel minder gewaar
deerd wordt dan l a agbouw. 
Ook betekent voor de bewoners het vertrek naar de 
nieuwe uitbreidingswijken een achteruitgang in het aan
tal en de aard van de voorzieningen waarover zij in hun 
vorige wijk konden beschikken. Zo zijn er b.v. in Zwa
nenveld btjna geen voorzieningen: er is geeh buurthui~, 
geen cafe, geen kreche, geen ontmoetingsruimte, geen 
ruimte voor klubs, e.d •• Dit heeft er toegeleid dat 
er een aantal aktie- en werkgroepen ontstaan zijn die 
zich inspannen voor de realisatie van dit soort voor
zieningen. 
Het lage voorzieningennivo in de uitbreidingswijken 
brengt voor de bewoners met zich mee dat zij aangewezen 
zijn op voorzieninge n elders (b.v. in andere wijken of 
in het centrum (101)). Dit betekent opnieuw een ver
hoging in de kosten van het levensonderhoud. Boven
dien is de verbinding van deze wijken met andere w~ken 
en het c entrum vr ij slecnt ( 1 02). 

317. 



(100 ) Andere klachten: scheuren in muren, deu
ren die klemmen of niet dicht te krijgen 
zijn, verwarming die het niet doet, beton
platen die scheef hangen •••• 
('Hoe is het gesteld in Zwanenveld', 
pag. 13). 

(101) zo blijken nog veel ex-Beriedenstadbewo
ners en voormalige b ewoners van Willems
kwartier nog voor een groot deel gebruik 
te maken van de voorzieningen in hun vroe
gere wijk (verenigingen, klubs, e.d.). 

(102) zo klagen bewoners van Dukenburg over het 
slecht funktioneren van het openbaar ver
voer naar het centrum en andere wijken. 

(103) Jenne de Heer, 'Isolement en solidariteit 
- ach t ergronden van st a dsvernieuwing'. 

(104) Rapport R.M.O. 'Een socia le verkenning 
van het Willemskw3rtier' (1967). 

c. De inhoud van het da el ··ks leven in de woonsfeer 
- de 'woonkultuur' 

Tot slot willen we nog in het kort ingaan op wat we 
genoemd hebben de 'woonkultuur•. We moeten echter 
voorop stellen dat niernaar het minst aan onderzoek 
verricht is. Summier vinden we over de inhoud van 
het dagelDks leven in de verschillende wijk~n in Nijme
gen enige opmerkingen in de rapporten van de Raad 
voor Maatschappelijke Opbouw. Een van de eerste aan
zetten tot onderzoek naar de 'woonkultuur' gaf Jenne 
de Beer in 'Isolement en solidariteit 1 (103). 

Een woonkultuur binnen een buurt of wjjk ontstaat op 
basis van de materiele levensomstandigheden waarnaast 
de ervaringen van de bewoners een belangrjjke rol spe
len. 
De opbouw en samenstelling van een buurt of wjjk al 
naar gelang de positie van de bewoners, de kwaliteit 
van de woningen en van het voorzieningennivo, de be
zettingsgraad van de woningen, e.d. zijn een aantal 
faktoren die in de totstandkoming en ontwikkeling van 
de inhoud van het dageljjks leven, meespelen. Op ba
sis van dergeljjke faktoren komen buurtbewoners tot 
bepaalde vormen van 'organisatie' zoals een praatje 
op straat, onderlinge burenhulp, klubs, aktiegroepen, 
buur ts trijd • 
In deze vormen van organisatie vinden we een aantal 
aanwijzingen wat 'woonkultuur' ondermeer inhoudt. In 
het nu volgende willen we enkele van deze aanwijzigin~ 
gen wat verder uitwerken. 

Voor wat betreft de buurtkontakten en de 'eensgezind
heid' in een wjjk meldt een rapport van de R.M.O. (104) 
over Willemskwartier in de zestiger jaren het volgen
de: de wtjkbevolking stelt zich vrtj eensgezind op te
genover de buitenwereld - ondanks de sociale vers~~il
len in enkele wijkgedeel ten - en is er binnen d~ W.lJ.K een 
grate mate van sociale betrokkenheid aanwezig die be
rust op een overvloed aan 'informele 1 kontakten (zgn. 
buurtkontakten) bij een afwezigheid van 'formele' kon-
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(105 ) 11 • •• • er ic; ::;, rake vo.n e c:·. 2c,::ce :r.. J evings
struk tu ur , d i e zo niet onmaa tschappelijk 
dan to c h wel zwak m a~· t s c ha:) · : cli .ik is". 
De konk l us ie van dit rapport is dan: 
"••• • er ~al c; e tra cht :'.': O e t c~: ''O rden de be
volki n g vi a ~entaliteitsb e inv~oedins ri j p 
te rn ~ken voar de groo ts ted e l i j ke normen 
en o; vatt i n gen t.a.v. bi jv . ontspanning 
ontwikkeling11 • - ' 

(ibid.). 

(106) Het me est indr i ngende voorbeeld van een 
gedwongen ve r trek uit de Benedenstad de 
konsekwentie van 1 saneringsnomade' t~ zijn 
en terug te willen k eren n aar de Beneden
s tad, is het verhaal van een oud - Beneden
stadbewo onster: 
" Ik ben geboren op Achter de Vischmarkt, 
op de Kerktrapp en heb ik gewoond en het 
laats t op Ganzenheuvel 47. Daar ben ik 
getrouwd. Die woning moest word e n afgebro
k en e n ik moest eruit . Da t is zo'n 15 jaar 
gelede n . U gelooft het misschien niet 

. ' maar ik ging na ar de Floraweg en da t moest 
ook wor den a fgebroken. Toen naar de Drie
huiz e r weg. De noodwoningen daar werden 
ook afgebroken. En nu kree g ik op de Nieu
we Nonnendaalseweg een brief v an de ge
meente dat die woning ook weg moestl Nog 
nooit had ik een woning voor vastl Ik heb 
mijn woning aan de lrieuwe Nonnendao.lseweg 
van mijn huisbaas moeten kopen. Had ik 
dat niet gedaan, dan had een ander hem wel 
gekocht en zou ik er uit 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 vra agt welke huur 
da n zeg ik 150,-/160,-. Met mijn drie kin
deren wil ik gr aag een onder-huis, want ik 
kan moeilijk trappen lopen. Ja, waar ik 
ge bor e n en getogen ben, daar wil ik weer 
gr a ag terug". 

takten (o.a. verenigingen). Desondanks betitelt dit 
rapport de w~k als 'zwak maatschappelijk' (105). 

Een andere aanwijzing voor de inhoud van het dagelijks 
le~en i~ de woonsfeer vinden we bij de 'buurtgebonden
heid' . die het sterkst tot uitdrukking komt bij de men
sen die gedwongen waren te verhuizen naar een andere 
wijk.(106). Veelal geven weggesanneerden te kennen te
rug te willen keren naar hun voormalige woonsituatie. 
Naast veelal financiele problemen speelt het verlies 
aan 'woonkultuur' een belangrijke rol. 
Een onderzoek ender een aantal ex-Benedenstadbewoners 
(107) bracht bijvoorbeeld aan het licht dat 2/3 van 
hen terug wil naar een opgeknapte Benedenstad en dat 
1/3 zonder meer terug wil keren (108). Tevens bleek 
dat onder de vertrokkenen nog steeds een grote binding 
met de Benedenstad bestaat: velen komen nog regelma
tig in de Benedenstad voor het bezoek aan vrienden 
bekenden en familie, daarnaast aan buurtverenigingen 
e.d •• 
Obk kan de grote interne verhuizing binnen een wijk 
(b.v. de Benedensta d) wijzen op een sterke buurtgebon
debheid. 
Het is met name het 'sociale klimaat' en de sfeer in 
de b~urt die vele ex- en Benedenstadters aan hun wijk 
verbindt (109). Ook onder de huidige Benedenstadbe
woners bestaat een grote behoefte in de wjjk te kunnen 
blijven wonen ondanks de problemen die de verkrotte 
wijk met zich meedraagt. 

De onderlinge solidariteit (de 'eenheid van de wijk') 
komt naar voren bij de verschillende buurtaktiviteiten 
zoals buurtakties, buurtverenigingen, het verzet te
gen o.a. huurverhogingen en de wijze waarop de renova
ties verlopen. 
Zo ontstaan in de verschillende wijken die gekonfron-
teerd worden met r tadsvernieuwing (b.v. de renovaties 
in Willemskwartier en de renovatie van de Waalkazerne 
in de Benedenstad ) buurtkomitee's vanuit de bevolking j 
die zich inzetten te gen een verdere aantasting van ' 
het woonmiljeu. 
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(1 , 7) Wa lter S·,..;i::.nen, 'Marxisticse theorie, 
st n d s verni euwi ng , de Eene denstad en haa r 
ex- i) C\-Jone:::s '. 

( 1C3 ) 

(109) 

Voor cen o~reknnpte woning in :e Beneden
s t a d v;illen de g e n en die te keni:en gaven 
ter~g ~e ~ illen k eren gemiddeld /175,-
tot f200 -- per maand huur betalen voor 

v ' • ~2?5 tot een o pgekn ap te woning e n J ~ ,-: 
f2 75,-- voor een nieuwe woning in de Be-
n ed e nstad . 
ibid.' p2.g. 126. 

over het e i gen karakter van de Benedens~ad 
schrijft het buurtkomitee in een brochure 
v a n juni 1976: "Ja, wat vinden we nu het 
e igen karakter v a n de Benedenstad? O~~e · 
pandjes? Och, dat is nogal betrekkeliJk, 
zeker als je erin zit met een lekkend dak. 
Nee , het zijn dingen zeals buurtleven, bu
renhulp, wat voor elkaar over.he~be~, ver
enigingsleven e.d. Dingen, die Je in de 
betonnen nieuwbeuwwij k en mist . 
Niet voer niets heeft de Benedenstad on
dank s het geringe aantal inweners toch 
de bijzender aktieve karnavalsvereniging 
zeals de Nijmeegse Jokers. Niet v oor 
niets worden de jaarlijkse tuinfeesten, 
oranjebals, enz. telkens een s~kses en 
be palen ze naar bu ten het gezicht van 
de Benedenstad. Zeker zal de wandelaar 
wel getroffen warden door een karakteri~~ 
tiek geveltje of stra atje, maa r belangriJ
ker, zeker voor de bewoners, is het leven 
en wonen in de buurt". 

(110) In de door de gemeente voergesteldc plan
nen zouden de tockomstige huren in d e Be
nede nstud komen te liggen tuss en de 500 
en 800 gl:.lden. 

(111) Brochure 'Benedensta d, epknappen •••• of 
inpakkt: n'. 

Echter niet alleen bewoners van stadsvernieuwingsw~ken 
verenigen zich tot aktiegroepen, ook in sommige nieuw
bouwwijken komen aktie- en werkgroepen van de grond die 
de tekorten in de wijk aan de kaak stellen en voor een 
aantal verbeteringen str~den. Zo hebben de bewoners 
van de wijk Zwanenveld inmiddels enkele aktiegroepen 
opgericht (voor een buurthuis, kreche, e.a.). 

In de voorgaande paragrafen hebben we al aangegeven 
hoe tengevolge van het achteruitlopen van de kwaliteit 
van de woningen en het voorzieningennivo (dat de meest 
extreme vormen heeft aangenomen in de Benedenstad) ve
le bewoners, direkt of indirekt gedwongen waren naar 
elders te vertrekken. Het in grote getale wegtrekken 
van bevolking betekent voor de 'achterbl~vers' veelal 
een achteruitgang voor de leefgemeenschap. 
Op basis van de wens van de huidige en vroegere Bene
dens tad bewoners te willen wonen in de Benedenstad, 
eist het buurtkomutee de instandhouding van de aanwe
zige leefgemeenschap en tevens de mogelijkheid om de 
vroegere bewoners terug te laten keren. 
De eis die het buurtkomltee etelt voor de handhaving 
en versterking van de leefgemeenschap staat echter 
sterk in tegenstelling tot het huidige gemeentebeleid, 
dat erop gericht is de huisvesting van de lagere inko
mens nog meer afhankelijk te maken van de doorst~oming. 
Zo wenst de gemeente de bouw van dure woningen(llO) in 
de Benedenstad. De wethouder deelde indertijd de Bene-

' denstadters mee: "voor u is er geen plaats meer in de 
: toekomstige Benedenstad" (111). 

Het wonen in een nieuwe situatie en met name in een 
uitbreidingswtjk betekent voor de lagere en laagste in
komensgroepen veelal een zware belasting van het be-
s tedingsbudget. Zo zijn er bijvoorbeeld de hogere huren 
(112) en de verhoogde reiskosten (113). Deze extra be
lasting is in vele gevallen alleen op te brengen door 
op andere uitgaven te bezuinigen, wat opzich al vele 
problemen met zich meebrengt. Tevens kan dit inhouden 
dat men een aantal sociale kontakten (b.v. verenigin- 1, 

gen, vakantie, uitgaan, e.d.) niet deel kan nemen, 
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( 112) De individuele huursubsid i es brenge n voor · 
de lagere en laagste i nkomensgroe pe n geen 
soulaas: bij loonsverhogingen gaat de 
huursubsidie omlaag, waardoor het besteed
baar inkomen gelijk blrjft. 

(113) Verg~ing van de afstand naar werk, fami
lie e.d., . voorzieningen, enB •• 

(114) We doen deze uitspraak op basis van ge
sprekken die we twee jaar geleden met be
woners van de Utrechtse uitbreidingswijk 
Overvecht h e bben gevoerd en waarin de z e 
nroblemen sterk naar voren kwamen ; we 
~eronderstellen daarbtj d a t dit n i et s pe
cifiek is voor de Utrecht s e situa ti e , 
maar kenmerkend voor de huidige uitb r e i
dingsw~jken. 

waaruit een versterking van het isolement kan ontstaan~ 
Dit isolement - enkele onderzoeken hebben dit reeds 
uitgewezen - wordt veelal tevens versterkt door de ge
isoleerde ligging van de nieuwbouwwijken en de tekorten 
in de wijkvoorzieningen. 
Daarbij komt nog dat de onderlinge konkurrentie op ba
sis van konsumptiemiddelen, in de nieuwbouwwijken ster
ker lijkt te zijn dan in de oudere wijken, waardoor een 
sociale dwang kan ontstaan konsumptiemiddelen de kopen 
die men niet direkt behoeft en die men eigenlijk niet 
betalen kan. Velen blijken op krediet te kopen, waar
door financiele moeilijkheden ontstaan die het isole
ment waarin z~ min of meer al in verkeren, verder ver
sterkt wordt lll4). 
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BUURTCOMITE KOMT MET EIGEN PLAN 
I 

Nijmeegse Benedenstad 
wil goedkope huizen 

van' onze Correspondent 
. NI~EN -De Nijmeegse 
Bened stad moet een woon
buurt orqen met alleen goed
kope . oningen. Dat is de me
ning ~n het Buurtcomite Be
nedenstad, dat na een halver
wege \et · vorig jaar uitgeko
men officiele ontwerp-bestem-
min's lan een bezwaarschrift 
indie ·. e en v. ervolgens een ei
gen bestemmingsplan ont
Wie • ln haar ontwerp-be
stemmingsplan verdeelde d 
gemeeQte Nijmegen de toe
kon$tiae buren in de Beneden
stad in \ien pereent vrije sector 
en negentig percent gesubsi
dieerd <•ociale woningbouw en 
premi~ningen). 

Fraaie wijk 
geheel 
verkrot Grote open plekken in de Benedenstad; die zi;n ontstaan door het slopen van panden, wordert'(:': 

als parkeerplaats gebruikt door bezoekers van de Nijmeegse binnenstad. -



Het buurtcomite vindt dat dit niet 
tegemoet' komt aan de woningnood on
der de rnensen met de laagste inko-' 
mens. Met name de huidige en voorma
lige bewoners van de benedenstad, die 
al vee1 te lang zijn geconfronteerd met 
slechte woonomstandigheden, zouden · 
er recht op hebben in de verbeterde 
wijk te kunnen blijwn wonen, aldus 
het comite. 

De Benedenstad. is het grotendeels 
verkrotte en verruineerde Nijmeegse 
stadsdeel tangs de Waal. In de Middel
eeuwen was de Benedenstad het cen
trum wn Nijmegen. Ook had het een 
functie als havenkwartier, waarvan nu 
nog sommige gebouwen langs de Waal
kade getuigen. De Benedenstad was 
een elitebuurt met grote huiZen en sin· 
gels. ;De verpaupering begon nadat de 
sta<kwallen rond'Nijmegen omstreeks 
1870 werden afgebroken. 

Tegen bet eind van de jaren dertig 
w.-;rd onder bet motto ,,stop sanering 
'Oude s&aci" ~ ~ tegea de toe
nemmde verpauperiltc. Het ODder
h.ad ·went muneiijk · steeds nUnder 
doordat in de crisistijd Wrijke ·huur
verlagingen plaats badden. De Bene
denstad doorstond de Tweede Wereld• 
oodOIJ ,.oDl~cmden". 

B. J. Houthuys, de 72-jarige voorzit
ter van bet buurtcomite, weet zich neg 
te herinaeren boe hij in llMO op de 
Waalkade werd aangesproken door 
een Duitse officier: 0 De man zag de 
'Vel'krotte gebouwen ~ de Waal en 

, vroeg me of ,,die Englinder dass ~-
· srort bitten". Ik heb hem toen geant
woord: nee, die Hollimler". 

Afbrek~n 
In J910 werd het Buurtcomite Bene

denstad op1ericht. Van de oorsprolike
lijke zesduizend bewoners van de ge
lijknamige buurt waren er toen nog 
maat negenhonderd overgebleven. Het 
bwrtcomite opperde het plan de slech· 
te woningen af te breken en de andere 
op een betaali>Jre maRier op te knap. 
pen. Hierve>Or kwam het met een eigen 
on twerp. 

De eens zo fraaie Benedenstad biedt 
een ontredderde aanblik. Volgens 
buurtbewoners is het enige, wat er 
sinds 1945 aan is gedaan, het slopen 
van een aantal huizen. Aan de ene kant 
van de wijk staat de prachtige Com
manderie van Sint Jan met daarom
heen een paar gerestaureerde middel
eeuwse panden, elders zijn er hele stra
ten met dichtgespijkerde panden en 
grote open plekken waar eens huizen 
stonderi. Automobilisten. dje in de aan
grenzeade binnenstad moeten zijn, ma
. ken er- mede doordat Nijmegen een 
nijpend parkeerprobleem kent-maar 
al te •aai gebl'\olik van. De lftatige 
panden langs de Waal zijn nu over bet 
algemeien niet veel meer dan bouwvallen. . . 

De gemeente wilde bet verkrotte 
oude stadsdeel · aanvankelij~ . la&en 
oplmappen door bet f>Auwbedrijf Sre
dero, maar nam clit later zelf ter hand. 
Omdat de benedenstad een be
schermd stadsgezfobt is. hoopte rtien 
veel geld terug te krijgen van het Rijk, 
aldus het buurtcoinite. 

. Advertentie 
In .samenwerking met de gem~te 

en de woningbouwvereniging Nijme
gen startte het buurtcomite in 1915 ·een 
·nvertentiecampagne om te peilen ·of 
er oud-bewoners waren die weerterug 
"-'ilden naar bun vQOrmalige woo~ 
wijk. Bet bleek dat Viethonderd oud
bewoners met hun gezin weer in de 
Benedenstad wilden giran wonen ~ 
daartoe de mogelijkheid zou beman. 
Bovendien meldden zicb tweehoriderd 
.,nieuwelingen'1 aan. 

Paul van Hontem, een planologisch 
architect met lange ervaring die advi
seur is van bet buurtcomite, zegt.dat er 
in het stadsgewest Nijmegen maar erg 
weinig woningea• warden gebouwd. 
Volgens het stadagewestelijk woning
marktonderzoek zouden dat er drie
duizend per jaar moeten zijn, terwijl 
er nu maar ongeveer tweeduizend . 
worden gebouwd, aldus Van Hontem. 
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,,In bet stadsgewest staan elfduizend 
woningzoekenden ingeschreven, ter
wijl vijf. a zesduizend personen I.tide 
gemeente Nijmegen niet over een 
woonruimte · beschikken. De nieuw
.bouwhuren zijn enorm 1estegen. Bij 
bet woningbouwbeleid is geen reke
ning . gehouden met bet opknappen 
van oude buurten. Bij een stadsver
nieuwing verrnindert het aantal wo

. ningen doordat er sommige worden 
samengetrokken. In Nijmegen komen 
ook amper woningen vrij door middel 
van doorstroming. In het plan Linden
holt zijn veel koopwoningen opgeno
men, ·die voor de laagstbetaalden· 

.praktisch onbereikbaar zijn. Nijme-
gen is na de uitvoering van dit plan 
haast volgebouwd. Wil je dan nog iets 
tegen de woningnood doen moet .de 
Benedenstad met be~ ~t 
goedkope huurwon:fugeii worden ·be
bouwd," meent de -advileUr ·van het 
buurtcomite. · · · 

Parkeren 
In bet ontWerp-bestemmingsplan 

van de gemeente wordt gestreefd naar 
· duizend woningen in de Benedenstad: 
zeshonderd nieuwbouwwoningen en 
vierhonderd gerenoveerde wonin&en

.Het bulll'tcomite streeft in-haar- be
st,!mmingsplan naar 750 nieuwbouw

. w_oningen. Om dat te kunbell'Mliseren Z(>l,lden . de twee parkeergarqes, 
die volgens ·bet offici.ete ~ 
steminirisplan zijn geprojecteerd · bij 
de :Eiermarkt en de VJSmarkt, ,,niet 
moeten worden gebouwd. 

De te verwachten drukte bij deZe 
parkeergarages zou het woonklimUt 
in de Benedenstad scbaden. In bet 
bestemminsplan van het bu.urtcomit6, 
dat werd gepresenteerd onder de 
naam .,Benedenstad Woonbuurt", 

. 'Worden eventuele · .,overl()Opfuncties" 
ten behoeve·van de aangrenzende Nij
meepe city nadrukkeliji afgewezen. 

De grens tussen de binnenstad en de 
Benedenstad wordt gevormd door de 
wink~lstraten Burchtstraat en Lange 

Hezelstraat. Als er winkels in de aan
grenzende Beneden$id zouden wor
den gf'vestigd vreest bet buurtcomite 
dat de straten teveel een city-karakter 
zullen krijgen met alle overlast van 
dien. Dat zou niet stroken met bet 
karakter van een woonbuurt. Het co
mite heeft echter geen enkel bezwaar 
tegen bestaande, wijkgebonden be
drijfjes als een drukkerij en een sme-
derij. · • 

Volgens de officiete plannen za1 bet 
verkeer in de toekomst niet meer 
dwars door de binnenstad kunnen rij
den, maar via een ringweg rond bet 
centrum worden geleid. Het buurtco
mite ziet daar weinig hell in omdat de 
Waalkade dan een drukke weg blijft 
en de plannen voor een Waalpromena
de geen doorgang la.umen vinden. 

200 gulden 
Paul van Hontem: ,,We willen het 

beschermde stadsgezicbt van de Bene
denstad invullen met goedkope blUU'
woningen omdat daar een enorine 
vraag naar bestaat. De mensen ·· die 
bier wonen willen tweehonderd cul· 
den buur per ma:md betalen. De be
taalbaarheid van vervangende nialw• 
bouw komt steeds meer in bet ge
drang. De buren stijgen daarbij al 
gauw tot aoo·a 350 gulden. We hebben 
een praatavondgeorganiseerd met"\50 
bewoners, onder wie ook veel toekom
stige. Ze vielen erg over de hage 
huren.'' ··. ·. 

..ons plan ·r.·taimtelijk en iecbniseh 
haalbaar. We zijn bovendien uitge
gaan van dezelfde plankosten als bet 
gemeentelijke ontwerp-bestemmings
plan. .. Inmiddela is begonnen met ~· 
renovatie van 86 woningen van de 
woningvereniging Nijmegen. Eind clit 
jaar moet bet · werk klaar zijn. De 
plannen ervoor werden uitgewerkt 
door het buurtcomite. Het officiile 
ontwerp-bestemmingsplan Beneden
stad zal vermoedelijk op 6 april wor
den behandeld in de Nijmeegse ge
meenteraad. 



SAMENVATTING EN KONKLUSIES VAN HOOFDSTUK V 

1Het woonnivo van vlak na de Tweede Wereldoorlog is door de ont
!wikkelingen tijdens de krisis en de oorlog verlaagd ten opzichte 
:van de jaren twintig. 
;In de wederopbouwfase worden de lonen - mede door de bevriezing 
:van de hurert - en de prjjzen zo laag mogeljjk gehouden. De goed
'kope nieuwbouw in deze tijd bestaat in het algemeen uit kwalita
!tief slechte en kleine woningen (nood-, duplexwoningen e.d.). 
'In Nijmegen bestaat deze incidentele bouw uit kleine projekten 
~at name in Wolfskuil en Heseveld. 
De geringe aanbouw van nieuwe woningen heeft tevens tot gevolg 
dat nog vele gezinnen aangewezen blijven op inwoning. 

Tot het midden van de vijftiger jaren vinden er geen reele loons
verhogingen plaats; de 'welvaartsronden' in het midden van de 
jaren vijftig laten de arbeidersklasse 'meeprofiteren', maar deze 
'welvaart' wordt door de recessies met vrij grote werkloosheid 

1aan het eind van de vijftiger jaren weer grotendeels teniet ge
'daan. 
!De nieuwbouw- woningwetwoningen van de v~ftiger jaren getuigen 
lover het algemeen van een lage kwaliteit. Voor het behalen 
!van een zo groot mogelijk bouwvolume en het minimaliseren van de 
'grondkosten zijn deze woningen klein van opzet, sober van uiter
jlijk en veelal slecht van detaillering; wel krijgen deze woningen 
1meer sanitaire voorzieningen dan de woningen van v66r 1940. 
'In hoeverre deze woningwetwoningen werkelijk bereikbaar waren 
voor de laagste inkomensgroepen, is sterk te betwijfelen (zo 
deel t -,Bouw- en Woningtoezicht mee dat deze woningen "teveel 
door beter gesitueerden bewoond" worden). 
Naast de afronding van bestaande wijken vinden in Njjmegen de 
eerste realisaties van nieuwe uitbreidingswijken plaats. 
jHierbjj zien we hoe de lljn van de stedeljjke uitbreidingen van de 
1eerste helft van de negentiende eeuw zich zowel bij de afronding 
1van de bestaande wjjken als b:iij de nieuwe uitbreidingswijken, door
:zet. B~ de afronding van de wijken in het zuid-oosten (Galgen
veld en Brakkenstein) worden, i n verband met de gunstige lig
ging, woningen voor de beter gesitueerden 
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gebouwd en in het zuid-westen (Wolfskuil en Heseveld) voor de 
lagere inkomensgroepen. De nieuwe uitbreidingswijken, die voor
namelijk bestaan uit woningwetwoningen, komen in het zuiden en 
westen van de stad (Heseveld, Hazenkamp, Grootstal). Hoewel het 
,ruimtegebruik per woning in deze jaren een toename vertoont, is 
'deze groter al naar gelang de woningen duurder zijn. 

. . 

Aan het begin van de zestiger jaren wordt een struktureel tekort 
aan arbeidskrachten zichtbaar. De lonen st~gen en de arbeids
week wordt korter. Mede ten gevolge van de internationale kon
kurrentie treedt een verschuiving op van breedte- naar diepte
investeringen. Arbeidsintensivering, toenemende ploegenarbeid, 
en een toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten, die 
hiervan het gevolg z~, leiden tot verzwaring van de fysieke en 
psychiese belasting van de arbeidskracht, en stellen hogere 
eisen aan haar reproduktie, waaronder hogere eisen aan het 
!scholingsnivo, en toenemende eisen aan ontspanning. 
/Met de verschuiving van het karakter van de investeringen vindt 

1

1ook een versnelde koncentratie van kapitaal _en daarmee van ar
.beidskrachten in de steden plaats. Ook in N~megen is sprake 
!an een sterke bevolkingsgroei ten gevolge van migratie. 

I
De ekonomiese expansie vereist voor de afzet van konsumptiemid
delen nieuwe markten (nadat in de vijftiger jaren de inhaalvraag 

!voltooid was). De algehele konsumptie moet vergroot warden; 
met behulp van geraffineerde reklametechnieken moeten behoeftes 
in stand worden gehouden en nieuwe behoeftes worden gekweekt. 
De omvang en het peil van de konsumptie stijgt. 
Ook de regeneratie van de toeneme.nde . belaste arbeidskracht vereist 
een uitbreiding van de konsumptie. Tevena mag bij de reproduktie 
van de arbeidskracht een niet te grote achterstand worden opge
lopen in de zich ontwikkelende maatschappelijke en kulturele be
hoeften. We weten niet of de toenemende konsumptie even sterk 
gestegen is en in hoeverre dit het bestedingspatroon onder de 
arbeidersgezinnen heeft veranderd. 
In de woningbouw vindt in alle sektoren een expansie plaats: 
grote uitbreidingswijken en satelietsteden verrijzen in grote 
bouwstromen. 

!In de zestiger jaren zet de stedelijke ontwikkelingslijn zich ver
:der door: de grote bouwprodukt i e van met name woningwetwoningen 
vindt plaats in de uitbreidin~swijken Hatert (in het zuiden) en 

iNeerbosch (in het zuid-westen), waarbij het ruimtegebruik per wo
ning geringer is dan in de voorgaande jaren door het realiseren 

Ivan hogere woningdichtheden (etagebouw en maissonnettes). Te
:vens tekent zich nog echerper dan in de twintiger en dertiger 
jaren de tendens af naar monofunktionelere wijken. 
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De beter gesitueerden trekken nu steeds meer naar de randgemeen
tes (suburbanisatie). 
Het woonnivo komt op een hoger peil te liggen: Het minimale 
woonnivo dat na de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd werd vol
doet in de zestiger jaren steeds minder aan de eisen die aan 
,de reproduktie van de arbeidskracht gesteld worden. De eisen 
die gesteld worden aan de mogeljjkheden voor rekreatie in de 
woonsfeer nemen toe. Behalve voor de toenemende eisen aan 
groenvoorzieningen, heeft dit ook gevolgen voor eisen die ge-

1steld worden aan de grootte van de woning. De sanitaire voor
zieningen verbeteren, terwjjl nu ook de meeste woningwetwoningen 
worden uitgevoerd met centrale verwarming. De verhoging van de 
woonstandaard voortkomend uit de toenemende eisen aan de repro
duktie, sluit o.a. aan op de verhoogde konswntie (zo wordt b.v. 
in de indeling van keukens rekening ~ehouden met de plaatsing 
van meerdere huishoudelijke apparaten). Deze verbeteringen lig
gen voornamelijk op het nivo van de individuele woning; het voor
zieningennivo in de nieuwe wijken is daarentegen meestal zeer 
laag. 
In deze ver doorgevoerde monofunktionele wijkopbouw (de zgn. 
'slaapsteden'), die voornameli,ik gebaseerd is op de optelling van 
individuele gezinnen zonder uit te gaan van wat zij ook gemeen
schappel~"k zouden kunnen hebben, en waar men voor aktiviteiten 
die buiten de individuele woning vallen voornamelijk is aangewezen 
op voorzieningen elders, draagt ertoe bij dat velen in een ver
sterkt isolement komen te zitten (denk b.v. aan de 'groene we
duwen'). 
In Nijmegen zet de bouwexpansie zich tegen het einde van de jaren 
zestig voort over het Maas-Waalkanaal, waar in vri.i korte tl__id het 
stadsdeel Dukenburg als konglomeraat van verschillende wi.iken ver
rijst. De woningdichtheid is hier, ondanks het hoge percentage 
hoogbouw, vri.i laag ten gevolge van de grote groengebieden. 
Hoewel de lonen in de zestiger jaren stijgen, stijgen de huren 
van nieuwbouw relatief nog starker. Daardoor zijn de nieuwbouw-
woningen voor veel mensen met lagere inxomens onbetaalbaar. De 
omvang van de nieuwbouw is echter zo groot dat voor een gedeel
te op het kwantitatieve woningtekort kan worden ingelopen. Er 
vindt nu een doorstroming van enige betekenis plaats. Hoe deze 
doorstroming precies is verlopen hebben we niet kunnen onderzoe
ken. We weten dus ook niet precies hoe de woonsituatie van ver
schillende lagen van de bevolking is veranderd. Wel is duide
lijk dat aan het eind van de zestiger jaren ook mensen uit de 
laagste inkomens kategorieen in naoorlogse uitbreidingswljken 
wonen. 
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Was aan het begin van de zestiger jaren een tekort aan arbeids
krachten - hetgeeh aanleiding gaf tot het aantrekken van buiten
landse arbeiders uit de Middellandsezeegebieden - aan het eind 
van de jaren zestig neemt de werkloosheid opnieuw toe en zet 
zich in toenemende mate voort in de zeventiger jaren. Deze 
groei van het industrieel-reserveleger vindt direkt haar weer
slag in de loonbeweging; de laatste jaren zien we het reele in
komen zelfs weer dalen. 
Eind zestiger jaren daalt de produktie van woningwetwoningen; 
de omvang van de totale bouwproduktie daalt niet, doordat de 
bouw van premie- en vrijesektorwoningen toeneemt. De huren van 
de, in aantal steedsgeringere, nieuwe woningwetbouw blijven re
latief sterk stijgen, zodat ook deze woningen in toenemende mate 
onbetaalbaar worden voor de lagere inkomensgroepen. Gedurende 
enige tijd staat een vrij groat aantal duurdere woningen leeg, 
terwijl de vraag naar betaalbare woningen sterk toeneemt. De 
doorstroming, die de oplossing zou moeten zijn voor de woning
nood van de laagste inkomensgroepen, funktioneert nauwelijks. De 
overheid probeert de doorstroming te stimuleren, echter niet 
door de nieuwe woningen betaalbaar te maken maar door de huren 
:van de oude woningen op te trekken. Deze ontwikkelingen leidea 
tot scherpe protesten door de bevolking. 

:J>e gevolgen van de stedelijke herstrukturering zoals die zich in 
ide loop van de zestiger jaren ontwikkeld heeft, nemen steeds 
·scherpere vormen aan. Zo stuit in Nijmegen het kaalslagbeleid 
van de gemeente ten aanzien van de Benedenstad op steeds scher
pere protesten. Deze kaalslag dwingt bewoners om te verhuizen. 
De schaarste aan goedkope woningen en de onbetaalbaarheid van 
de nieuwbouw dwingt velen van hen naar de oude wijken rond het 

.centrum te verhuizen, dat wil zeggen naar woningen die meestal 
niet be~er zijn dan waar ze vandaan kwamen. Ook komen sommigen 

' terecht in de nieuwe(re) uitbreidingswijken; behalve de financi
ele problemen die dit met zich meebrengt (hogere huur, meer 
reiskosten, enz.) komen velen hier in een versterkt isolement, 
en missen ze de sociale kontakten van hun vroegere buurt. 
Velen van hen zouden dan ook l i ever terug gaan naar hun oude 
buurt. In tegenstelling tot voor de oorlog worden deze pro
blemen nu wel onderwerp van buurtstr1id, waarin de sociale ge
bondenheid van de bewoners steeds al s argument terugkomt om de 
wijken voor de huidi ge bewoners te behouden. 
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Vanaf het begin der zeventiger jaren zet de vermindering van de 
produktie van woningwetwoningen zich verder door, tevens daa~t 
de bouw van premie- en vrije-sektorwoningen. In het bouwbeleid 
valt een kentering te bespeuren naar verbetering van het oude 
woningbestand. In Willemskwartier komt, nadat in de zestiger 
jaren de verbeteringen waren beperkt tot een opknapbeurt, nu 
een grootscheepse renovatie opgang; daarnaast wordt in een ge
deel te van de wijk ook overgegaan op vervangende nieuwbouw. 
1De stadsvernieuwingsaktiviteiten betekenen in sommige opzichten 
een verbetering van de woonsituatie, die echter wel gepaard gaat 
met een sterke huurverhoging. Voor sommige bewoners betekent 
dit dat zjj, ofwel omdat de huren te hoog worden ofwel door ver
mindering van het aantal woningen in de wijk, moeten verhuizen. 
De wijk Zwanenveld in het stadsdeel Dukenburg waar extra goedkope 
woningen zijn gebouwd, vormt een konsentratiegebied van uit stads
.vernieuwingsgebieden afkomst i ge mensen·(o.a. uit Willemskwartier). 
Deze weggesaneerden zjjn met name gekonsentreerd in het wijkgedeel
te 'achter de Teersdijk', de uithoek van de wjjk die dicht tegen 
:de spoorlijn en het Maas-Waalkanaal aanligt. Ala reaktie op het 
izeer lage voorzieningenpeil in Zwanenveld zijn inmiddels aktie
!groepen ontstaan die hierin verbeteringen eisen. 
!In de laatste jaren treedt in het stadsvernieuwingsbeleid weer 
:een verschuiving op. ·. Door het opschroeven van de renovatiekos
ten komen deze steeds meer op het peil van de vervangende nieuw
bouw te liggen. Werd aanvankelijk de koerswljziging naar verbete
ring van het oude woningbestand door de bewoners van de oudbouw
wijken positief ontvangen, de huidige renovatiekosten hebben de 
tendens de woningen even onbetaalbaar te maken voor de lagere 
inkomensgroepen als de (vervangende) nieuwbouw. De bewoners ei-
1sen daarom momenteel minder ingrijpende renovaties en betaalbaar-
der vervangende nieuwbouw, in tegenstelling tot de over-
heidspolitiek die ervan uit gaat dat de nieuwbouwhuren van wo-
1ningwetwoningen slechts betaalbaar hoeven te zijn voor de modale 
1inkomens. · 
Inmiddels wordt door de staat verder bezuinigd op de uitgaven, 
met name op de verschillende gebieden van de reproduktie van de 
arbeidskracht, waaronder ook de volkshuisvesting. Er gaan stem-
men op om terwille van de betaalbaarheid de woonnormen voor ~ 
stadsvernieuwingsgebieden te verlagen •. Ook is er een tendens 
naar het bouwen voor hogere inkomens in stadsvernieuwingsgebie-
den, zodat minder subsidies uitgegeven hoeven te worden en bo
vendien een koopkrachtige bevolking wordt aangetrokken ter on
dersteuning van de city. 
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Wanneer we n~ · de konklusies zeals we die uit de ontwikkelingen 
tot 1940 konden trekken, toetsen aan de ze na-oorlogse ontwikke
lingen, komen we tot het volgende: 

De uitbreiding van de woongebieden en de verderling van de ste
delUke ruimte zetten zich door volgens dezelfde wetmatigheden als 
voor de oorlog: in de uitbreidingsgebieden met minder gunstige 
ligging komt de goedkopere woningbouw (tot in de zestiger jaren 
zUn dit, evenals voor de oorlog, de westelUke en zuidelUke stads
gedeel tes, daarna ook het geheel nieuwe stadsdeel Dukenburg), in 
de gebieden met gunstiger ligging komt de duurdere woningbouw 
(aanvankelUk, evenals voor de oorlog, voornamelUk in de oostelUke 
stadsdelen, in de zestiger en zeventiger jaren ook in toenemende 
mate in de randgemeentes). Ook zien we dezelfde ongelUke verde
ling van de stedelUke ruimte naar hoeveelheid (al naar gelang de 
positie in het reproduktieproces). Nieuwbouw die direkt voor la
gere inkomensgroepen betaalbaar is wordt ook nu weer slechts bU 
uitzondering in enige restgebieden gebouwd, terwijl ook nu weer 
steeds een gedeelte van het woongebied van de arbeidersklasse, 
en dan met name van de laagstbetaalden onder hen, aangetast wordt 
door stedelUke herstrukturering. 
We zien ook dat er geen sprake is van een strikte scheiding van 
klassen en lagen; steeds v i nden we binnen een bepaald gebied een 
zekere menging van inkomensgroepen terug. De vraag of deze men
ging en daarmee de bevolkingssamenstelling van de wijken (naar scha
kering van klassen en lagen en naar de omvang van koncentratiege
bieden binnen een wijk) als voor de oorlog, zou alleen met behulp 
van nauwkeuriger onderzoek beantwoord kunnen warden. 

Voor wat betreft het woonnivo geldt ook na de oorlog dat dit aan 
minima en maxima onderhevig is, die verschillend zUn voor de ver
schillende lagen van de arbeidersklasse. Van de faktoren die 
voor de oorlo~ het minimum bepaalden is alleen de eerste (dat de 
woon- en hygieniese omstandigheden van het proletariaat de ge
zondheid van de heersende klasse niet in gevaar mogen brengen) 
na de oorlog niet meer van toe passing. Dat de tweede faktor (de 
woonomstaridigheden mogen niet zo slecht zUn dat ze aanleiding 
geven voor sociale onrust) ook na de oorlog nog geldt wordt duide
lUk aangetoond door de buurtstrijd: vaak wordt pas wanneer bewo
ners in opstand komen tegen hun slechte woonomstandigheden aan
dacht besteed aan hun problemen. Voor wat betreft de derde 
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faktor (de woonomstandigheden moeten een noodzakelijk bestaans
minimum kunnen waarborgen) hebben we gezien hoe aan de woonomstan
digheden met name in de zestiger jaren hogere eisen warden gesteld 
als gevolg van veranderde eisen aan de reproduktie van de arbeids
kracht, en dat de aan de hogere normen beantwoordende woningen 
oak nu weer niet noodzakelijk warden geacht voor de laagste inko
mensgroepen. Steeds weer zien we dat het volkshuisvestingsbeleid 
zich richt op de 'bovenlaag' van de arbeidersklasse, en dat de 
lager b~taalden naar de marges van de volkshuisvesting warden ver
wezen ('doorstroming'). Voor wat betreft het vierde punt (door 
de schaarste aan betaalbare woningen en door de aanwezigheid van 
een industrieel reserveleger kan het woonnivo laag worden gehouden) 
zien we dat ook na de oorlog een schaarste aan betaalbare woningen 
blijft bestaan, waardoor enerzijds de huren van het partikuliere wo
ningbestand tot ~norme hoogtes kunnen stijgen, waardoor velen ook 
voor een hoge huur niet meer dan een slechte en kleine woonruimte 
kunnen vinden Chet duidelijkst is dit wel bij jongeren), terwijl an
derzijds ook velen gedwongen zijn i n een woning te blijven wonen die 
niet meer aan hun eisen voldoet of bij een evt. verhuizing weinig 
eisen kunnen stellen (zodat ook hun woonnivo lager blijft dan wan
neer voldoende betaalbare woningen aanwezig waren). Het bestaan 
van een industrieel reserveleger heeft vooral invloed via de lonen. 
In de zestiger jaren toen de lonen stegen als gevolg van het nage
noeg ontbreken van een industrieel reserveleger, konden relatief 
meer mensen zich veroorloven te verhuizen naar een duurdere en 
betere woning (hoewel dit aantal niet evenredig met de loonsver
hogingen toenam omdat, zeals we zagen, de huren sterker stegen 
dan de lonen). Nu het industrieel reserveleger enorm toeneemt en 
de lonen zelfs dalen, wordt het voor veel mensen steeds moeilijker 
om een betaalbare woning te vinden die aan 'redelijke' eisen vol
doet. Welke gevolgen de verder toenemende werkeloosheid voor 
de woonomstandigheden van veel mensen gaat krijgen is nog niet te 
overzien (66k ten aanzien van de hier globaal aangegeven gevolgen 
van de loonbeweging voor het woonnivo geldt dat een preciezer in
zicht nauwkeuriger onderzoek vereist). Echter niet alleen het 
konjunkturele aangroeien of afnemen van het industrieel reserve-
leger heeft gevolgen voor het woonnivo, ook het steeds aanwezig ~ 
zijn van een relatieve overbevolking die een laag inkomen heeft 
en veelal in de slechtste delen van de woningvoorraad gehuisvest , 
is houdt de eisen van de werkzame delen van de arbeidersklasse 
aan het loon en ook aan de woonomstandigheden in toom. 
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Ten aanzien van de fakto~en die het maximum woonnivo beinvloeden 
geldt dat de eerste (het aantrekken van schaarse arbeidskrachten' 
met behulp van extra voordelen) meer indirekt plaatsvindt, via 
het loon. Voor wat betreft de tweede faktor (de koncessies die 
door de arbeidersbeweging kunnen warden afgedwongen) geldt dat 
het behouden van de huisvesting op een bepaald nivo of het aan
passen van de eisen aan gewijzigde omstandigheden steeds een on
derwe)'."p van strijd is g ebl even, even al s de ei s aan de overheid 
dat zij niet alleen voor de modale inkomens maar ook voor de lage
re en laagst-betaalden een behoorlUk woonnivo realiseert. 

Ten aanzien van de woonkultuur zien we ook nu weer dat verbetering 
van het woonnivo (door rniddel van verhuizing naar een betere woning) 
vaak gepaard gaat met toenemende individualisering; de hele woon
situatie is daarbij sterker gericht op een konswnptief leefpatroon 
en sluit niet aan bij het leefpatroon van bewoners die uit oudere 
wijken afkomstig zijn. Velen blijven dan ook in eenzelfde dilemma 
zitten als wat we voor de oorlog zagen, narnelijk van de keuze 
(voor zover ze die hebben) tussen het wonen in een slechte oude 

woning, rnaar in een meer eigen sociaal klimaat, of het wonen in 
een komfortabeler woning, rnaar daarbij ook sterk teruggeworpen 
op het geindividualiseerde leven binnen de woning. 
In tegenstelling tot voor de oorlog echter worden deze problemen 
nu wel in de strijd om een goede en betaalbare huisvesting betrok
ken. Steeds is de sociale gebondenheid van bewoners aan de leef
gemeenschap in een buurt een argument om de eis van verbetering 
van de woonsituatie voor de huidige bewoners kracht bU te zetten. 
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NAWOORD 

Deze skriptie vormt een neerslag van ee leerproces dat we gedurende 
ca. de afgelopen anderhalf jaar hebben doorgemaakt. 
De uitwerking van de skriptie is voor onszelf vooral van belang 
geweest omdat het samenhangend kader van waaruit de gebruikswaarde 
van volkswoningbouw kan warden geinterpreteerd, dat we hierin hebben 
geprobeerd iets verder te ontwikkelen, ons in staat stelt de verschil
lende deelaspekten beter in het kader van de gehele problematiek te 
plaatsen en van daaruit te benaderen. Dat we hierbij in diverse op
zichten in gebreke blijven is inmiddels al wel duidelijk. Door de 
brede opzet van het onderzoek, die, zoals we al vermeldden, voor ons 
noodzakelijk is geweest om vat te krijgen op het gehele probleemveld, 
zijn bij de uitwerking van bijna alle deelaspekten veel vragen onbe
antwoord gebleven (in de skriptie zelf warden verder te onderzoeken 
deelpunten diverse malen genoemd). Zo vormt deze skriptie een moment
opname van onze ontwikkeling , waarvan we echter hopen dat zij niet al
leen onszelf meer zicht geeft op de genoemde problematiek en op nood
zakelijk verder onderzoek, maar ook voor anderen in die zin bruikbaar 
is. 


