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W O O R D V O O R A F 

Er is al veel geschreven over het vraagstuk van de huisvesting, en nog 
dagelijks komen er tal van publikaties uit over de meest verschillende 
onderwerpen op dit terrein: bouwtechnisch, economisch, stedebouw
kundig enz. 

Als leek vindt men nauwelijks meer weg in de vele ter zake rijzende 
problemen. In deze studie heeft de auteur het vraagstuk van de huis
vesting vanuit een sociologische gezichtshoek willen bestuderen, en wel 
vooral als een sociaal probleem en als een taak voor de gemeenschap, 
maar hij heeft dit niet gedaan in al te abstracte beschouwingen, doch zeer 
concreet. 

Daartoe heeft hij een poging ondernomen door na te gaan in hoeverre 
een bepaalde gemeenschap — Zuid-Limburg — in een scherp begrensde 
periode — 1900-1956 — zich de huisvesting van een bepaalde groep — de 
arbeiders en de daarmee gelijk te stellen groeperingen — ter harte heeft 
genomen. Hij noemt deze activiteit „volkshuisvesting". Dit onderzoek 
gebeurt hoofdzakelijk met sociografisch-statistische methoden binnen het 
kader van een monografie. 

Het eerste hoofdstuk van de studie heeft een inleidend karakter en is vooral 
aan sociologische beschouwingen over het huisvestingsvraagstuk gewijd, 
waarbij de verschillende standpunten en houdingen aan de hand van de 
literatuur worden bediscussieerd. Vervolgens wordt het ingewikkelde 
complex van vraagstukken geanalyseerd in enkele problemenreeksen : 
kwantitatieve, kwalitatieve, stedebouwkundige, financieel-economische, 
en de z.g. bijzonder-sociale problemen komen aan de orde. Bij de laatste 
reeks denkt hij aan de moeilijkheden bij de huisvesting van bijzondere 
groepen, zoals zwak-socialen, bejaarden en alleenstaanden. Al deze pro
blemenreeksen worden bestudeerd van het standpunt van persoon en ge
meenschap. Bijzondere opmerkzaamheid wordt daarbij gegeven aan de 
positie van het gezin, de cel van de samenleving. 

De auteur stelt zich zoveel mogelijk op het standpunt van de moderne 
inzichten en opvattingen in de katholieke gemeenschapsleer. Vanuit deze 
inzichten worden de toestanden en opvattingen op het huisvestings-
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terrein in eigen land en verwante landen in de westerse samenleving 
onderzocht en beschreven. 

Voor een dieper gravende analyse en vooral voor een juiste waardering 
van de activiteit van de gemeenschap, die hij in deze studie op het oog 
heeft, moet echter eerst de gemeenschap zelf worden bestudeerd. 
Daaraan wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreide aandacht ge
schonken. 

Het tweede hoofdstuk analyseert de Zuidlimburgse gemeenschap, die op een 
beperkt grondgebied op een merkwaardige wijze in haar verschillende 
economisch-geografische gebieden — geürbaniseerde en landelijke — zeer 
specifieke ontwikkelingen heeft doorgemaakt, en ten aanzien van het 
huisvestingsvraagstuk op zeer verschillende wijzen stelling heeft geno
men. Om aan die bijzondere ontwikkelingen meer reliëf te çeven, 
worden deze telkens geprojecteerd tegen en vergeleken met die van het 
verwante Noord-Limburg en het Rijk. De tijdspanne, waarover het on
derzoek loopt, was ook voor Zuid-Limburg een periode van grote 
structuurwijzigingen, met name voor het noordoostelijk deel, dat uit
groeide tot een belangrijk mijngebied. De stedelijke concentratie van 
Maastricht en het landelijke deel van Zuid-Limburg laten geheel ver
schillende structuurontwikkelingen zien. 

De grote wijzigingen in de sociaal-economische en demografische 
structuur worden uitvoerig in hun gevolgen voor de huisvesting geanaly
seerd; de historische krachten en processen, die т . п . in de mijnstreek 
op bijzondere wijze de loop van de ontwikkeling mede bepaalden, 
worden afzonderlijk in de beschouwingen betrokken. 

Vooral belangrijk voor het onderzoek is de wijziging in de samenstelling 
van de bevolking: naar gezinnen en alleenstaanden, naar leeftijd en ge
slacht, en naar gezinsgrootte. 

In het derde hoofdstuk komt uitvoerig de ontwikkeling van de huisvesting 
aan de orde, die hier wordt beschreven en ontleed aan de hand van het 
aanwezige statistische en sociografische materiaal, op een overeenkom
stige wijze als dit in het voorafgaande hoofdstuk voor de sociaal-econo
mische en demografische structuur geschiedde. 

Daartoe wordt eerst de woningvoorraad in zijn structurele ontwikke
ling bestudeerd: de wijzigingen in de omvang, aard en grootte; in 
eigendoms- en huurverhouding, in huurprijs e.z.m. Vervolgens komt de 
ontwikkeling in de eigenlijke huisvestingstoestand van personen en ge
zinnen zeer uitvoerig ter sprake. Aan de kwaliteit van de woningen zijn 
afzonderlijke onderzoekingen gewijd. 

Naast veel prijzenswaardigs, dat door de gemeenschap tot stand werd 
gebracht, is er in ruime mate plaats voor kritiek. Plaatselijk en regionaal 
zijn er grote verschillen in de ontwikkeling waar te nemen. Uiteraard 
vertonen deze duidelijke correlaties met de sociaal-economische en 
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demografische ontwikkeling in de verschillende eenheden, maar zonder 
begrip voor de historische krachten en processen, die de ontwikkeling 
mede hebben beheerst, is een verklaring niet toereikend. 

In het vierde hoofdstuk, waar tenslotte het openbare gewetensonderzoek 
wordt gehouden naar de activiteit van de gemeenschap op het terrein 
van de volkshuisvesting, wordt dan ook eerst een paragraaf gewijd aan 
de sociaal-historische beschrijving van de toestanden en activiteiten in de 
besproken periode. 

De moeilijkheden van de oude vesting en industriestad Maastricht met 
zijn beruchte huurkazemes, van de mijnstreek met zijn plotseling door 
de massale instroming van arbeidskrachten kwantitatief zeer grote 
tekorten, en van landelijk Zuid-Limburg met zijn kwalitatieve achter
stand door veroudering tengevolge van de sociaal-economische en demo
grafische stagnatie aldaar, komen hier in sociaal-historisch perspectief 
aan de orde. 

Maar tevens worden de initiatieven besproken, die werden genomen 
om tot een voor persoon en samenleving gezonde oplossing te komen van 
de vele en vaak zeer bijzondere problemen. Het optreden van een domi
nerende persoonlijkheid als Mgr. Poels in de mijnstreek en van zijn naaste 
medewerkers elders, wordt uitvoerig in de beschouwingen betrokken. 

In het volgende deel van dit hoofdstuk worden systematisch de resul
taten en leemten besproken van de activiteit van de gemeenschap aan de 
hand van de in het eerste hoofdstuk ontwikkelde problemenreeksen. 
Problemen, pogingen tot oplossing, voorstellen die momenteel aan de 
orde zijn of zouden moeten zijn, worden geanalyseerd en gewaardeerd. 

Dit leidt tenslotte tot een reeks van gevolgtrekkingen en suggesties, 
die ongetwijfeld voor een niet onbelangrijk deel van groter geldipheid 
zijn dan voor Zuid-Limburg alleen. Verdere concrete onderzoekingen 
elders zullen daarover nader uitsluitsel kunnen geven. 

De auteur hoopt met het onderzoek naar de activiteit van de Zuid-
limburgse gemeenschap, die op een vaak zo oorspronkelijke manier de 
problemen van de volkshuisvesting heeft trachten op te lossen, een bij
drage te hebben geleverd tot een beter inzicht in de verwikkelde sociale 
problematiek en vooral in de grote sociale betekenis van een gezonde zorg 
voor de volkshuisvesting voor het welzijn van persoon en samenleving. 

Tenslotte wil hij gaarne van de gelegenheid gebruik maken om de velen, 
die op enigerlei wijze bij de totstandkoming van deze studie hebben bij
gedragen van harte te danken, en in ruimer zin allen, die tot zijn weten
schappelijke en maatschappelijke vorming hebben medegewerkt. 

Aan zijn te vroeg gestorven Ouders, die hem met grote offers de acade
mische studie hebben mogelijk gemaakt, is in dankbare herinnering dit 
werk opgedragen. 

W. A. C. Z W A N I K K E N 
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Hoofdstuk I 

HET V R A A G S T U K VAN DE HUISVESTING 

INLEIDING 

Wij hebben gemeend in deze studie het vraagstuk van de huisvesting en de 
volks-huisvesting vanuit een sociologische gezichtshoek te moeten bezien, 
maar niet in zuiver positief-sociologische zin alleen. Wij hebben ons bijzon
der tot doel gesteld een inzicht te verkrijgen in de verplichtingen en de 
activiteit van de gemeenschap op dit terrein. Uitgaande van bepaalde 
normen, die in het eerste hoofdstuk ter sprake komen, hebben wij willen 
onderzoeken hoe deze normen door de samenleving zijn gerealiseerd in 
de zorg voor de woonbehoefte in het algemeen — huisvesting — en ten aan
zien van de meest kwetsbare groep in het bijzonder — volkshuisvesting.1 

Ten einde daarbij zoveel mogelijk het subj ectieve oordeel uit te schakelen, 
hebben wij ons met deze normen zoveel mogelijk trachten te conformeren 
aan het in de katholieke wereld algemeen aanvaarde sociaal-ethische nor
menstelsel, zoals dit onder meer wordt geformuleerd in de wijsgerige 
werken van Angelinus, Van Boxtel, Janssens, Loeff, Ponsioenen Welty.2 

Terwijl in dit eerste hoofdstuk op grondslag van deze normen het 
gehele vraagstuk in vogelvlucht wordt beschouwd in zijn naar onze 
mening meest markante trekken, hebben wij in de drie volgende hoofd
stukken getracht met sociografische methoden de gewonnen inzichten 
te toetsen aan de werkelijkheid. Wij menen dit met des te meer recht 
te mogen doen, omdat onze detail-onderzoekingen zich uitstrekken over 
een katholieke gemeenschap, waarin de door ons aangehangen beginselen 
algemeen als geldende norm worden aanvaard. 

Wij hopen met deze studie een bescheiden bijdrage te kunnen leveren 
aan de oplossing van een van de ernstige sociale kwalen van deze tijd. 

In het eerste hoofdstuk trachten wij allereerst in enkele bladzijden weer 
te geven, waarom en hoe het probleem, dat ons heeft bezig gehouden, 
een sociaal vraagstuk is van de eerste orde. 

Vervolgens komt de problematiek van het vraagstuk — zij het uiteraard 
op onvolledige wijze — aan de orde. 
1 Voor een begripsomschrijving van „huisvesting" zie men p. 2 en 12 en voor „volks
huisvesting" p. 70 van dit hoofdstuk. 
2 Men zie voor de geraadpleegde literatuur de lijst van werken achter in deze studie. 
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Om er vooral de nadruk op te leggen, dat er in de rijke sociale werke
lijkheid van onze westerse beschavingskring een grote verscheidenheid 
van opvattingen en oplossingen bestaat in de problematiek, die zich in 
deze na-oorlogse tijd overal — zij het niet steeds op dezelfde wijze — 
voordoet, geven wij daarna een overzicht van toestanden, opvattingen 
en oplossingen in enkele verwante westerse landen. 

Wanneer op deze wijze het terrein in den brede is verkend, trachten 
wij een verantwoorde afbakening te geven van de dieper peilende 
onderzoekingen in de volgende hoofdstukken ondernomen. 

Wij sluiten dit hoofdstuk af met enkele conclusies, die wij menen uit 
onze beschouwingen te mogen trekken. 

A. HUISVESTING, EEN D R I N G E N D VRAAGSTUK 

VAN DE SAMENLEVING 

Aansluitend aan de eigenlijke betekenis van het woord kunnen wij onder 
huisvesting verstaan: de verschaffing van een „huis", in ruimer zin: de 
voorziening in de behoefte van een „tehuis". Dit kan geschieden in de 
vorm van een gehele woning of appartement, in de vorm van één of meer 
vertrekken binnen een huis of woongebouw, in de vorm van een nood
behuizing hoe dan ook. 

In de hier volgende paragrafen zullen wij trachten duidelijk te maken, 
waarom wij en hoe wij huisvesting als een dringend vraagstuk van de 
samenleving zien. Wij menen dit het beste te kunnen doen door uit te 
gaan van de woonbehoefte van de mens en de mogelijkheid van bevredi
ging van deze behoefte. Hierna spreken wij over de noodzaak van een 
eigen woonmilieu. Vervolgens menen wij hieruit een taak te mogen af
leiden voor de organen van de gemeenschap. 

1. Woonbehoefte en bevrediging van de woonbehoefte 

Ieder levend wezen op aarde richt zijn zorg en activiteit in de eerste 
plaats op handhaving van zich zelf en van zijn soort. 

De dieren worden daarin geholpen door hun instincten bij het zoeken 
naar voedsel en bij het vinden van een leger of hol, het bouwen van een 
nest; voor de instandhouding van de soort zoeken zij een partner en 
trekken zich terug in het leger, hol of nest, door mannetjes- of wijfjesdier, 
vaak tezamen ingericht. Soms verlaten zij na paring deze beschutting, 
maar veelal verblijven zij er ook tot de voortplanting voldoende ver is 
volbracht en de jongen hun eigen weg kunnen gaan. Er is een grote ver
scheidenheid van „gezinsvormen" en „huwelijksgewoonten" te vinden in 
de dierenwereld. Men denke daarbij aan de nestgewoonten van vissen, 
vogels en zoogdieren.1 Sommige hogere zoogdieren kennen daarbij een 
lange opvoedingsperiode voor de jongen, andere dieren schijnen zich al 
1 Een merkwaardig gedrag in dit opzicht vertoont de koekoek, die de opvoeding van de 
jongen aan vogels van een ander pluimage over Iaat. 
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heel weinig te bekommeren om de ontwikkeling van hun nageslacht, dat 
gemakkelijk zijn eigen weg schijnt te kunnen vinden. Maar hoe dan ook, 
steeds is het gedrag gericht op een instinctmatige zorg voor de instand
houding van de soort. 

Het in biologisch opzicht hulpelozer wezen, de mens, moet krachtens 
zijn goddelijke opdracht hoge eisen stellen aan zijn woonmilieu ter hand
having van zich zelf en van zijn soort. Hij is er geleid door zijn rede en 
met het werk van zijn handen ook toe in staat de eerste levensbehoeften 
van beschutting en voeding van zich zelf en de zijnen op een meer vol
komen wijze te bevredigen.1 Hij verschaft zich een levensonderhoud, 
vervaardigt zich kleding, schept zich een woonmilieu voor zich zelf en 
voor degenen, die hem zijn toevertrouwd. 

Van deze trits van eerste levensbehoeften is de grote sociale betekenis 
van de huisvesting op het eerste gezicht minder in het oog vallend, en 
toch is zij zeer belangrijk.2 Met name is dit het geval in onze westerse 
samenleving waar het klimaat en de levensgewoonten aan het woon
milieu een bijzondere betekenis verlenen. 

Het geografisch milieu waarin de mens leeft, oefent een sterke invloed 
uit op de gevoelde woonbehoefte en op de bevrediging daarvan. Noma
dische primitieven als Bosjesmannen, Andamanezen, Australiërs of 
Congopygmeeën zullen met een inderhaast opgericht windscherm ge
noegen willen nemen en kunnen dit vaak ook, door de mildheid van de 
natuur in hun woongebied. De Australiër bouwt binnen het uur zijn 
hutje van boombast of een eenvoudig windscherm, de Eskimo richt in 
dezelfde tijd een igloe op van bevroren sneeuw en ijs, in de arctische 
zomer zijn tent.3 

Overal op aarde weerspiegelt zich het geografisch milieu in de con
structie van de woning, met name bij de keuze van de materialen. Bij de 
bouw van de woning, speciaal van de volkswoning, maakt de mens 
gebruik van de grondstoffen, die hij in zijn omgeving ter beschikking 
heeft. In de woudgordels op aarde vinden we de blokhut of paalwoning, 
in houtarme streken gebruikt hij veelal steen of leem ter plaatse ge
wonnen.* 

Maar uit het geografisch milieu alleen is het woningtype niet te ver
klaren. Ook de sociale en culturele factoren spelen hun rol. „As the 
home so the people".5 Het totaal van levensgewoonten, voortspruitend 
uit de natuurlijke mogelijkheden, en het antwoord, dat de mens op de 
natuurlijke uitdaging geeft, gesteund of tegengewerkt door de traditie, 
is mede bepalend bij de constructie van de woning.6 

1 Sint Thomas: De regimine Principimi, cap. ι. 
* L. Lietaert Peerbolte: De Woningwet, Alphen aan de Rijn 193f p. ï . 
• Kaj. Birket-Smith: Geschichte der Kultur, Zürich 1946 p. 223 e.v. 
* Kaj. Birket-Smith: Geschichte der Kultur, Zürich 1946 p. 226 e.V.; P. Vidal de 
la Blache: Principes de Géographie humaine, Paris 1941, Planche VI. 
1 P. Schmidt: Einführung in die allgemeine Geographie der Wirtschaft, Jena 1932, p. 104. 
• M. le Lannou: La géographie humaine, Paris 1947 p. 147-151. 
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Zonder begrip voor de cultuur is een verklaring van de aard van de 
woonbehoefte en de woonbevrediging van een volk niet mogelijk. 
Begrip voor de bijenkorfwoning van Midden-Afrika, de pueblo van de 
cliff-dwellers in Nieuw-Mexico en de kashba in Marokko veronderstelt 
kennis van de levenswijze en de levensgewoonten van de volken, die 
deze woonmilieus hebben geschapen.1 

De woning van de hoofdman of vorst zal zich in de nog homogene 
culturen van de primitieven al vaak onderscheiden van die van de man 
uit het volk, hoeveel te meer zal dit het geval zijn in de meer gediffe
rentieerde samenlevingen.2 Op tal van wijzen weerspiegelt zich het 
culturele leven van de volken in de nederzettingsvormen.3 Dit in 
ruimtelijke verscheidenheid na te gaan, is een geliefd studie-object van 
de geografie.4 

Wanneer wij ons verder beperken tot de westerse beschavingskring, 
vinden wij daar een rijke verscheidenheid van woonvormen, en ook hier 
is de verklaring van de verschillen in wooncultuur mede terug te vinden 
in de geografische milieus. Stadsaanleg en woningtype in Andalusië zijn 
aangepast aan een klimaat van sterke bezonning en grote droogte. De 
nauwe, diepe, zonwerende straten, de schaduwrijke, soms van groen 
voorziene binnenplaatsen van de woongebouwen, waar zich een groot 
stuk van het leven van de bewoners afspeelt, en de donkere, hoge, en 
door kleine, geblindeerde vensters koel gehouden vertrekken, staan in 
sprekende tegenstelling met het streven in ons land om de woning 
vooral licht, lucht en zon te geven, om de woonvertrekken te oriënteren 
op het zuiden ten einde kilte en vocht te bestrijden, waaraan ons klimaat 
zo onaangenaam rijk is. 

In Scandinavië, vooral in Zweden, waar het landklimaat 's winters 
bijzondere voorzieningen eist, streeft men naar kleine, goed te ver
warmen woonvertrekken, gericht op de zon, maar met wederom kleine 
vensters en dikke muren. De vensters zijn hier vaak voorzien van 
dubbele ramen.5 

Dit alles nu lijkt zeer rationeel uit de natuurlijke omstandigheden te 
verklaren, maar zo eenvoudig is het niet. 

Bijhouwer wijst er op, dat het verschil in woningtype van onze noorde
lijke stad Groningen en van Kopenhagen, de Deense hoofdstad, uit de 
natuurlijke omgeving niet is te verklaren. 

Het geringe klimaatverschil rechtvaardigt geenszins de grote verschillen 
in muurdikte, afmeting en afscherming van het raamoppervlak, van ver-

1 Idem p. 144. 
2 J. Brunhes: La géographie humaine, éd. abr., Paris 1947 p. 263. 
3 Albert Demangeon : Problèmes de géographie humaine, Paris 1947 p. 263. 
4 Men zie de bijdragen op dit terrein in de „Comptes Rendus du Congrès International 
de Géographie", Amsterdam 1938 ofwel de „Annales de Géographie" tussen 1920 en 
1940. 
5 Bijhouwer: Bouwnormen en klimaat - Bouw 1949 p. 879. 
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diepinghoogte en inhoud van de vertrekken. Ook hier komen sociale en 
culturele elementen naar voren. In Denemarken volgt men de Scandi
navische bouwtrant met een woontraditie, die aanmerkelijk van de 
Nederlandse verschilt.1 

De traditie is een belangrijk vormgevend element in het woonmilieu. 
Vooral in de minder dynamische samenlevingen — op het platteland en bij 
volken, die lange tijd in isolement hebben geleefd — zijn traditionele 
bouw- en woonvormen vaak verre van rationeel.2 Folkloristen en 
etnologen, historici en geografen tonen veelal grote belangstelling voor 
archaïsche en primitieve woon- en bouwtradities. 

Er is niet veel deskundigheid voor nodig om in de bovengeschilderde 
woningen uit Andalusië Moorse bouw- en woontradities terug te vinden. 
Maar ook elders in onze westerse cultuurkring spelen tradities een rol 
in de huidige bouw- en woonstijl. 

Rainer stelde vanuit het standpunt van de stedebouwer een onderzoek 
in naar de oorsprong van de één- en meergezinswoning in Europa. Hij 
wijst op tal van irrationele motieven in bouw- en woongewoonten.3 

De steden van West-Europa bleken voor een zeer groot deel één
gezinshuizen te bezitten, in Midden- en Oost-Europa constateerde hij 
een sterke neiging tot de weinig verkwikkelijke kazernebouw. Aan de 
hand van oude kaarten en stadsplattegronden toonde hij aan, dat tot in 
de zeventiende eeuw lage bouw voor de volkswoning gebruikelijk was in 
de Europese steden — ook in een stad als Wenen. 

Niet uit een gebrek aan bouwruimte, zoals zo vaak wordt beweerd 
— zo betoogt hij — maar uit de behoefte aan een valse monumentaliteit 
groeit de hoge bouw. Het stadsbeeld — zeker in de omgeving van de 
vorstelijke residentie — moest de belangrijkheid van het vorstenhuis 
accentueren. Dit zou dan geleid hebben tot brede luxueuze straten met 
hoge straatwanden, rijk en weelderig gedecoreerd. Achter de protserige 
gevels werden om de enge binnenhoven, donker, diep en benauwd de 
eenkamerwoningen opgestapeld tot huurkazernes. De werkelijke woon
behoefte van het volk werd hier opgeofferd aan de grootheidswaan van 
de grote en kleine absolute monarchen uit die tijd. Sedertdien groeide 
in deze staten een bouwtraditie, die door de sociaal-economische ont
wikkeling werd gestimuleerd. Men is nu dermate met deze tradities van 
bouwen en wonen vertrouwd geraakt, dat men zich slechts met moeite 
kan realiseren, dat het ook anders kan.4 

De wettelijke bouwvoorschriften en het toezicht van de zijde van de 
1 Bijhouwer t .a.p. 
2 Rapport Volkshuisvesting ten plattelande in Gelderland, Alphen aan de Rijn 1943. 
* R. Rainer: Die Behausungsfrage, Wien 1947 p. 12. 
* L. Pohle: Die Wohnungsfrage, Leipzig 19io. — Deze auteur toont zich een fervent 
voorstander van hoge bouw. Hij is overtuigd van de voortreffelijkheid van de „Miets
kaserne", die z.i. vooral te danken is aan de wettelijke bepalingen en de strak gehand
haafde bouwverordening. 
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overheid laten vaak maar weinig speelruimte aan de ontwerper en 
bouwer van de woning. Binnen de huidige nationale grenzen hebben zij 
een sterk unificerende tendens en helpen op deze wijze mee aan het 
vormen en bewaren van een bepaalde bouw- en woontraditie. Men lette 
op de verschillen nabij onze landsgrenzen. Onmiddellijk in het oog 
vallend zijn de grote raamvlakken van de woningen in Zuid-Limburg ten 
opzichte van de woningen in het aangrenzende België of Duitsland, het 
in ons gebied nagenoeg niet voorkomen van blinde muren aan vrijstaande 
woningen, de indeling van de plattegrond e.d. 

Wij wezen vooral op de betekenis van het geografisch milieu en op de 
grote invloed van de tradities bij de bevrediging van de woonbehoefte ; 
doorslaggevend dient naar onze mening bij het ontwerpen van de 
woning en het scheppen van het ruimere woonmilieu te zijn: de 
werkelijke behoefte. 

Deze is van zeer gevarieerde aard en is afhankelijk van de persoonlijke 
wensen en de sociale en economische mogelijkheden. 

Vooruitlopend op wat wij in dit hoofdstuk hierover nog schrijven 
zullen, willen wij in dit verband toch reeds enkele overwegingen geven. 

In een meer gedifferentieerde samenleving spelen vele sociale momenten 
een rol bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid en bij de groei naar 
gezonde verhoudingen op het terrein van de huisvesting. 

Een zeer belangrijk sociaal agens is de distinctiedrang: het gevoelen 
zich te moeten onderscheiden van de „ander". Ook in het aspect van de 
woning wil men de sociale ongelijkheid tot uitdrukking zien gebracht. 
Zo is er behoefte aan de representatieve woning, de monumentale ambts
woning, maar ook op minder sprekende schaal is er behoefte aan onder
scheiding in sociale positie, in welstand, die men weerspiegeld wil zien 
in de woning. 

Er is ook verschil in behoefte naar gelang gezinsomvang, beroep en 
bedrijf. De bekende „distributie van de armoede" sedert de laatste 
wereldoorlog heeft in ons land in sterke mate nivellerend gewerkt in de 
huisvesting. Als gevolg van de eenzijdig grote — overigens nog verre van 
voldoende — aanbouw van volkswoningen zijn vele middenstandshuis-
houdens terecht gekomen in woningen, die feitelijk voor hen niet 
bestemd zijn. Anderzijds hebben vele arbeidersgezinnen noodgedwongen 
middenstandswoningen moeten betrekken, waarvan de huren overigens 
vaak niet hoger liggen dan van de nieuw gebouwde arbeiders
woningen. 

Hierdoor en ook door andere oorzaken is er in de huisvesting in ons 
land een grote mate van uniformiteit ontstaan, die door velen met lede 
ogen wordt gezien. Men wijst er dan wel op, dat een middenstands
woning zich door ligging, indeling en voorkomen van de arbeiders
woning dient te onderscheiden.1 

1 Bezoek van Minister Witte aan Limburg in ig j j - Gazet van Limburg, 11-10-195-3. 
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Zeker is in ieder geval, dat bij de keuze van de woning - zoals bij ieder 
gebruiks- en verbruiksgoed - voor zo ver mogelijk aan de persoonlijke 
voorkeur en behoefte de nodige ruimte moet worden gelaten. 

Met de specifieke behoeften moet rekening worden gehouden. Een 
plattelandswoning vervult een andere functie dan en veronderstelt een 
woonwijze afwijkend van een stadsperceel ; een groot gezin heeft andere 
behoeften dan een bejaard echtpaar of een alleenstaand persoon; een 
arbeidersgezin heeft veelal een andere wooncultuur dan een midden
standsgezin. 

Ook met het niet te miskennen verschil in bereidheid om een groter 
of kleiner deel van het huishoudbudget aan de woonbehoefte te besteden, 
dient rekening te worden gehouden. 

Niet steeds is de bewoner zelf voldoende overtuigd van de waarde van 
een passende woning voor zich en zijn gezin. Litjens stootte bij de be
studering van de onmaatschappelijkheid in Maastricht bij een aantal 
gezinnen op een gebrekkig besef van woonbehoefte en wooncultuur. 
Vele van hen zouden een goed woonmilieu zonder meer niet aan kunnen, 
zoals zij ook in andere opzichten de aansluiting aan het geldende leef
milieu bleken te missen.1 De slechte woontoestanden bleken omgekeerd 
een van de externe oorzaken van het verval naar de onmaatschappelijk
heid.2 Ervaringen inmiddels met herplaatsing van onmaatschappelijke 
gezinnen in een beter woonmilieu opgedaan, bevestigen op een merk
waardige wijze de belangrijkheid van deze stelling. 

ledere tijd en ieder milieu heeft haar levensvorm, haar cultuur en stijl.3 

Ook in de woning komt het stijlgevoel van tijd en milieu naar voren, 
zowel in het uiterlijk aspect als in de aankleding van de woning, als ook 
in het aspect en de aankleding van het ruimere woonmilieu — wijk en stad. 

De bevrediging van de woonbehoefte heeft een individuele en een 
sociale kant; zij moet evenzeer een uiting van de subjectieve als van de 
objectieve cultuur van de mens zijn.4 

Men merkt vaak op, dat onze moderne stadsuitbreidingen een sterk 
monotone indruk maken, een collectivistische inslag vertonen, teveel 
amorfe massa zijn door gebrek aan structurering. In sterke tegenstelling 
hiermee staat het woonmilieu van onze Zuiderburen, dat in Nederlandse 
ogen een chaotische indruk maakt. Ongetwijfeld hangt dit samen met het 
meer individualistisch denken van de Belgen, en het legalistische karakter 
van de Nederlandse bouw. België kent een grote mate van vrijheid in de 
bouw- en woningpolitiek, de eigen woning wordt in hoge mate gewaar
deerd en reeds vele jaren in sterke mate van overheidswege bevorderd. 
In Nederland laat de rigoureus gehanteerde bouwverordening geen af
wijkingen van het schema toe; de woningwetbouw drukt zijn stempel op 

1 H. Litjens: Onmaatschappelijke gezinnen, Assen 1913 p. 147. 
2 Idem p. 120. 
* S. Giedion: Architektur und Gemeinschaft, Hamburg isSS Ρ· " б . 
4 L. Janssens: Droits personnels et autorité, Louvain 19^4 p. 6. 
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de stadsuitbreidingen. Belgische architecten denken misschien meer in 
huizen, Nederlandse in woningblokken. 

De oplossing ligt ongetwijfeld in het midden, noch collectivisme noch 
individualisme bieden hier een afdoende oplossing. Het architectonisch 
en stedebouwkundig aspect dienen evenzeer als het interieur van de 
woning de „weerspiegeling te zijn van de cultuurwaarden". Tevens komt 
hiermede tot uitdrukking, dat de mens zowel individu is als lid van de 
gemeenschap. Een harmonisch woonmilieu vraagt evenzeer oog voor 
het detail als begrip voor het geheel, maar het detail dient als deel ge
ordend te zijn op het geheel. Dit leidt tot differentiatie, niet tot 
wanorde.1 

Doch hiermede zijn wij reeds genaderd tot de problematiek van het 
woningvraagstuk. Wij zullen nu eerst de noodzaak van het eigen woon
milieu aan een nader onderzoek onderwerpen, en als vervolg hierop de 
taak voor de gemeenschap aanwijzen. 

2. De noodzaak van een eigen woonmilieu 

In onze westerse samenleving brengt de mens een groot gedeelte van zijn 
dag „thuis" door ; in de regel zal hij eerst hier goed zich zelf kunnen zijn, 
zijn leven kunnen inrichten naar eigen smaak en behoeften. Hier zal hij 
tot rust kunnen komen en kunnen arbeiden aan de vrije ontplooiing van 
eigen persoonlijkheid, waar hij elders slechts in beperkte mate de moge
lijkheid toe heeft en waar hij krachtens zijn bestemming in dit leven niet 
alleen het recht toe heeft, maar zelfs de plicht. De woning moet een 
plaats zijn om te leven, niet alleen om te eten en te slapen; zij behoort 
een cultuurmilieu te zijn met een cultuursfeer.2 Angelinas leidt het 
recht op een eigen woning terug tot het natuurrecht van de persoonlijk
heid.3 Ook de alleenstaande zou dus op gelijke voet rechten kunnen 
doen gelden op een eigen woonmilieu. 

Zo ver zouden wij zonder meer niet willen gaan.4 Wel zouden wij 
meer aandacht willen vragen voor de behoeften van de alleenstaande. 
Wanneer men in een tijd van woningnood het gezin laat voorgaan bij de 
woningdistributie omdat bij de huisvesting van een gezin in het algemeen 
hogere en grotere belangen op het spel staan, dan moet men zich toch 
terdege ervan bewust blijven, dat ook de alleenstaande het recht en de 
plicht heeft zijn persoonlijkheid te ontwikkelen, en dat ook voor hem 
in vele gevallen de eigen woonruimte de onontbeerlijke voorwaarde is 
om dat te bereiken. 

1 S. Giedion: Architektur und Gemeinschaft, Hamburg i 9 j i p . 97. 
2 A. Kriekemans: Opvoeding tot het behoorlijk gebruik van de vrije tijd — De Gids op 
maatschappelijk gebied, 1954 p. 679. 
3 Angelinus O.F.M. Cap.: Wijsgerige gemeenschapsleer, Utrecht 1946 p. 263. 
4 J. J. Loeff: Verhouding staat en rechtsgemeenschap, mede in verband met de tra
ditionele Katholieke Staatsleer — Leiden i g j j p . 19. De traditionele katholieke wijs
gerige gemeenschapsleer blijkt de kwestie wel wat te simpel te hebben gesteld. 

8 



De normale wijze van huisvesten geschiedt in onze samenleving in 
gezinsverband, want het gezinsverband is de samenlevingsvorm bij uitstek 
van het overgrote deel van de westerse bevolking. Met slechts een kleine 
uitzondering voor de gestichtsjeugd ontvangt ieder lid van de westerse 
gemeenschap zijn eerste en belangrijkste vorming en opvoeding in het 
gezin, terecht dan ook de cel van onze samenleving genoemd.1 

Er is dan ook een zeer zwaarwichtige reden om vooral aandacht aan de 
huisvesting van het gezin te besteden. Ook de volwassenen leven voor 
het overgrote deel in gezinsverband. Men kan het vraagstuk van de huis
vesting gevoeglijk als het vraagstuk van het gezin beschouwen.2 

Op het gezin rusten zeer zware taken ter instandhouding van de gemeen
schap in biologische, pedagogische en culturele zin. De woning mag het 
gezin in geen geval op enigerlei wijze in de uitoefening van deze taken 
in de weg staan. Het gezin heeft het recht te eisen, dat het gezinsleven 
in eenheid en beslotenheid geleid kan worden, opdat de taken, waarvoor 
het in eerste instantie de volle verantwoordelijkheid draagt tegenover 
zijn Schepper en tegenover de maatschappij, in volle vrijheid kunnen 
worden volbracht. 

Paus Pius XII uitte op een audiëntie aan de besturen en het personeel 
van de Romeinse en provinciale organisaties van de volkswoningbouw 
op 2i november 19^3 Zijn grote bezorgdheid in deze aldus: „Het is 
verschrikkelijk om te moeten zien hoe de meest onbevredigende staat 
van behuizing belemmeringen vormt voor de eenheid en geslotenheid 
van het gezinsleven" en voorts : „De Kerk kan niet ophouden er aan te 
herinneren dat volgens de wil van de Schepper en de door Hem ge
vestigde natuurlijke orde het gezin een geestelijke, morele, juridische en 
economische eenheid moet vormen, en dat strenge wetten de geboorte 
en groei van het leven beheersen. Wat een gewicht drukt er dan op het 
Christelijk geweten, wanneer toekomstige echtgenoten en groeiende 
gezinnen geen onderdak kunnen vinden of geen voldoende behuizing, 
die bovendien dikwijls nog veel te kostbaar is. Alleen God weet in 
hoeveel van dergelijke gevallen de menselijke zwakheid schipbreuk heeft 
geleden in het leiden van een Christelijk leven en dus ook in het geloof 
heeft gefaald".3 

Duidelijker kan nauwelijks gezegd worden, hoe het gebrek aan be
hoorlijke huisvesting de intieme samenleving ernstig bedreigt. Tal van 
conflicten zijn het gevolg, niet het minst gewetensconflicten bij de 
ouders. In West-Duitsland ziet men in de slechte huisvesting de hoofd
oorzaak voor de hedendaagse geloofsafval.4 Ook onze moderne woningen 
1 97% v a n de Nederlandse bevolking was in 1947 gehuisvest in woningen of wat daarvoor 
door moest gaan, 2% was gestichtsbevolking, merendeels volwassenen - 12e Volkst. 
ann. Woningtelling, Utrecht I 9 i 4 deel A. 1. p . 38. 
2 Voor exacte cijfers, Hoofdstuk II, staat 22. 
3 Gazet van Limburg 27-11-1953. 
4 Rede Prof. A. Oldendorff te Oosterbeek voor het R.K. Vrouwendispuut - De Tijd 
23 -H-19Í3 . 
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bieden veelal nauwelijks tot iets anders gelegenheid dan tot eten en 
slapen. Het is typerend, dat de steun van de overheid aan de volks
woningbouw geschiedt op basis van de beddencapaciteit. De socio-
culturele taak van het gezin komt wel in ernstige mate in het gedrang. 

Niet alleen in het christelijke kamp heeft men oog voor de functie van 
gezin en woning. Verheugend is de aandacht die algemeen aan de 
socio-culturele betekenis van de woning wordt geschonken. 

In het uitgewerkte partijprogram van de Partij van de Arbeid lezen wij 
met instemming: „Het gezin heeft, samen met de maatschappelijke en 
sociale organisaties de taak tot het overdragen van de grondslagen der 
cultuur, de religieuse opvoeding, de bevordering van de algemene ont
wikkeling en de vakkennis, en het verschaffen van ontspanning".1 En 
verder: „Het gezin heeft om rustig te functioneren een eigen woning 
nodig, waarin alle gezinsleden kunnen aarden, zowel door de aanwezig
heid van gemeenschappelijke ruimten, als door de mogelijkheid van een 
— voor elk op zijn tijd nodige — afgeslotenheid.2 

Zo zou men uit partijprogramma's en congresverslagen kunnen blijven 
citeren, want het belang van een gezonde huisvesting van het gezin wordt 
algemeen ingezien. Eerst wanneer men in concreto de eisen voor een 
goede huisvesting van een gezin gaat omschrijven gaan de wegen uiteen. 
Deze eisen komen bij de behandeling van de problematiek nader ter 
sprake. 

De gangmakers op het terrein van de huisvesting in ons land zijn bij 
het begin van de eeuwwisseling de jong-liberalen geweest. Onder een 
liberaal ministerie kwam de zegenrijke woningwet tot stand, waarbij de 
huisvesting tot rijkszaak werd verheven. De woningwet is het beginpunt 
geweest van een intensieve bemoeienis van de overheid, al zijn het aan
vankelijk vooral christelijke ministeries geweest, die de wet hebben ge
hanteerd. Ook het particuliere initiatief heeft geen verstek laten gaan en 
door personen uit kringen van socialistische zowel als christelijke vak
beweging is baanbrekend werk verricht, waardoor ons land terecht 
jaren lang als toonaangevend op het terrein van de huisvesting heeft ge
golden. Belangrijk werk is in eendrachtige samenwerking verricht door 
nationale stichtingen als het Instituut voor Volkshuisvesting en Stede
bouw, de Nationale Woningraad en het Katholiek Instituut voor de 
Volkshuisvesting, die door studies en congressen het inzicht in de be
tekenis van de huisvesting belangrijk hebben verdiept en de stoot hebben 
gegeven tot menige verbetering van de huisvesting van de Nederlandse 
bevolking. 

3. De taak voor de gemeenschap 

Wanneer men de grote waarde van het gezonde gezinsleven voor de 
mogelijkheid tot ontplooiing van de persoonlijkheid erkent, dan zal het 
1 De weg naar de Vrijheid - Amsterdam i j j i р. і7£. 
2 Idem p. 276. 
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duidelijk zijn, dat de gemeenschap aan de huisvesting van het gezin de 
grootste aandacht moet besteden. Dit impliceert niet, zoals wij boven 
reeds stelden, dat de huisvesting van echtparen en alleenstaanden mag 
verwaarloosd worden.1 Ook zij hebben het recht en — zoals Van Boxtel 
uitdrukkelijk stelt — zelfs de plicht aan de ontplooiing van hun persoonlijk
heid te werken en moeten daartoe dan ook in de gelegenheid worden 
gesteld. 

Wanneer immers de persoon in zijn meest intieme levensmilieus wordt 
gehinderd in zijn ontplooiing, in zijn functies en in zijn taken, dan zal de 
gehele gemeenschap van personen schade lijden. 

Het is de taak voor de gemeenschap het algemeen welzijn te behartigen, 
dus daar de mens te helpen het volmenselijk goede na te streven, waar 
hij dit niet alleen kan bereiken, met inachtneming van de juist hiërarchie 
van waarden.2 Een groep van deze waarden is de morele, lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van de personen. Het is een zeer belangrijke 
groep, die bij een onvoldoende huisvesting — we zagen het reeds — in 
aanzienlijke mate kan worden geschaad. Bij de afweging van de waarden 
zal deze groep groot gewicht in de schaal leggen. 

Het algemeen welzijn is niet gericht op een bepaalde groep van per
sonen, maar op de gehele gemeenschap in een afgegrensde ruimte: b.v. 
de Zuidlimburgse samenleving, het Nederlandse volk. Twee sociale 
waarden zijn essentieel voor het algemeen welzijn : de delende gerechtig
heid en de sociale liefde.3 Niet iedere persoon of groep heeft in gelijke 
mate rechten; de mate waarin persoon of groep deelachtig wordt aan de 
resultaten der samenwerking is afhankelijk van hetgeen nuttig is of nodig 
voor het geheel. Zo is het dus mogelijk, dat niet ieder persoon in gelijke 
mate aanspraak kan maken op een eigen woning. Het algemeen welzijn is 
hier norm ; in feite bepaalt de overheid op het terrein van de huisvesting 
wie een eigen woning zal hebben en wie niet. Maar de sociale liefde 
vraagt, dat personen en groepen dit goed niet egoïstisch bezitten, maar — 
als resultaat van de samenwerking — met en voor anderen, opdat alles 
elkaar ten dienste blijft. Er blijft verantwoordelijkheid en zorg voor 
elkaar. Wel heel duidelijk spreekt dit op het terrein van de huisvesting 
in een tijd, waarin op dit gebied zoveel nood wordt geleden. 

Men kan binnen de samenleving verschillende groepen onderscheiden, 
die ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid dragen. De juiste af
bakening tussen deze taken en verantwoordelijkheden zoekt de katho
lieke gemeenschapsleer in het subsidiariteitsbeginsel. (Quadragesimo 
Anno 79). 

Ponsioen omschrijft dit beginsel: datgene wat door spontane samen
werking van personen en groepen ten behoeve van aller menselijk welzijn 

1 Een echtpaar zonder inwonende kinderen beschouwen wij in deze studie dus niet als 
gezin. Zie Hoofdstuk II sub B-4. 
2 J. Ponsioen: Grondslagen der samenleving - Bussum 19J3 p . 149. 
3 Idem p . i j i . 
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wordt gedaan, mag hun niet ontnomen worden om dit los daarvan nieuw 
te organiseren; de staatsorganisatie moet de spontane structurering ver
dedigen, verheffen, versterken en aanvullen.1 

Zoals wij reeds zagen is de huisvesting een belangrijk facet van het 
algemeen welzijn. Welke personen of groepen van personen belasten 
zich nu met de zorg voor de huisvesting? 

Wij spreken hier uiteraard niet meer over de persoon, die voor 
zich zelf en voor de zijnen op zoek gaat naar een menswaardig onderdak, 
want deze behoefte-voorziening ligt geheel in de sfeer van het parti
culiere welzijn. Wanneer wij hier in het vervolg van huisvesting en 
huisvestingszorg zullen spreken, dan bedoelen wij niet langer deze per
soonlijke behoefte-voorziening, maar de zorg van de gemeenschap om 
aan deze behoefte-voorziening van de afzonderlijke leden te kunnen 
voldoen, zodat hun de volledige ontplooiingsmogelijkheid binnen hun 
woonruimte wordt gegarandeerd. 

De huisvestingszorg valt in de praktijk terug op twee groepen van organen 
van het gemeenschapsleven: die van de burgerlijke overheid, voorname
lijk staat en gemeente, en die van de spontane structurering: het parti
culiere initiatief. 

Over de werkingssfeer van beide groepen van organen bestaat niet in 
alle opzichten eenstemmigheid; wij houden ons voor wat de verant
woordelijkheid betreft aan het subsidiariteitsbeginsel : dat in het algemeen 
de overheid niet zal uitvoeren, wat op betere of even goede wijze van 
de zijde van het particulier initiatief kan geschieden. In de praktijk zal 
men vaker van mening kunnen verschillen, wat nog juist wel en wat 
juist niet meer tot het terrein van de overheid behoort. Daarom zullen 
wij beneden in grote lijnen trachten af te bakenen, wat o.i. tot de 
specifieke taak van de overheid behoort, en wat aan de particuliere 
activiteit kan worden overgelaten. 

Positief-sociologisch gezien zou men nog tussen beide groepen van 
organen een derde categorie kunnen plaatsen, die nu eens meer als 
representanten van de overheid kunnen worden gezien, dan weer meer 
als vertegenwoordiger van het particuliere initiatief optreden, maar in 
werkelijkheid vaak zeer zelfstandig naar eigen inzichten handelend, de 
ontwikkeling van de huisvesting beïnvloeden. Het is de groep van de 
technici en deskundigen, die ook elders in het maatschappelijke leven 
een steeds grotere zelfstandige rol gaan spelen. Het zijn de sociale onder
zoeker, de stedebouwkundigc en de architect waarop de gemeenschap 
zich verlaat. Zij drukken in belangrijke mate hun stempel op de ont
wikkeling en zijn zich gewoonlijk wel hun grote verantwoordelijkheid 
bewust, maar daarom als feilbare mensen nog niet steeds even gelukkig 
bij de uitwerking van hun plannen.2 

1 J. Pensioen: Grondslagen der samenleving, Bussum 19^3 p. 162. Men zie ook: 
E. Wclty: Herders Sozialkatechismus I, Freiburg 19^2 p. 136 e.v. 
2 Cath. Bauer: Social questions in housing and town planning, London 19^2 p . 20. 
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a. De overheid 
Ten aanzien van de taak van de overheid stellen wij uitdrukkelijk het 
standpunt van de katholieke gemeenschapsleer. De overheid heeft tot 
taak het algemeen welzijn te behoeden en te bevorderen en is mede 
verantwoordelijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de 
haar toevertrouwde gemeenschap. Zij heeft daarbij tot speciale taak het 
scheppen van de gunstige voorwaarden, waaronder het natuurlijk, 
geestelijk en zedelijk leven kan gedijen.1 

Op het terrein van de huisvesting toegepast, heeft de overheid een 
controlerende en stimulerende taak ten aanzien van de volksgezondheid 
in de ruimste zin en dient dus ook de gunstige voorwaarden te scheppen, 
waarop een verantwoorde huisvesting tot stand kan komen. Zij dient 
toe te zien, dat geen misstanden ontstaan of worden bestendigd, zij zal 
hebben te stimuleren in de richting van verbetering. Zij zal de mogelijk
heden helpen vormen, dat het particuliere initiatief aan de slag kan gaan 
bij de verbetering van de huisvesting.2 

Beide beginselen zijn trouwens in de woningwet, die de grondslag heeft 
gelegd voor de overheidszorg in ons land, vertegenwoordigd. 

ι. De centrale overheid stelde in genoemde wet voorschriften be
treffende aan woningen en andere gebouwen te stellen eisen of liet deze 
de lagere overheid stellen in de gemeentelijke bouwverordening; nam 
maatregelen of liet deze nemen ter bestrijding van slechte woontoe-
standen en overbevolking van woningen, voerde de mogelijkheid in tot 
onbewoonbaarverklaring van de zijde van de overheid, van ontruiming, 
sluiting en afbraak van percelen, en bepaalde een procedure ter ont
trekking van woonruimte aan haar bestemming. 

Zij stimuleerde de verbetering van het woonpeil door voor overheid 
en particuliere initiatief de mogelijkheid te openen om acties te onder
nemen door de instelling van woningcommissies — deze commissies zijn 
in de jaren van bezuiniging opgeheven, — woninginspectie e.d. (Art. 
1-33 woningwet). 

2. De woningwet bevatte daarnaast bepalingen, waardoor het parti
culiere initiatief, dat reeds tevoren belangrijke belangeloze bijdragen had 
geleverd, geheel nieuwe mogelijkheden kreeg om werkzaam te zijn ter 
verbetering van de huisvesting.3 Dit waren de z.g. financiële paragrafen, 
die een stelsel van subsidiëring en bijdragenverlening van de zijde van de 
overheid introduceerden, waarmede in het belang van de huisvesting op 
zekere voorwaarden nieuwe woningen konden worden gesticht. 
(Art. SI-S7)· 

De wetgever heeft hier aan het particulier initiatief speciale mogelijk
heden willen bieden om een positieve bijdrage te leveren. Dit komt 
overduidelijk tot uitdrukking in de memorie van toelichting bij de wet, 
1 A. Oldendorff: De maatschappelijke vooruitgang, 's-Gravenhage 1949 p. 13Í. 
2 E. Welty: Herders Sozialkatechismus, Freiburg 1952 p. 141. 
s J. Kruseman: De volkshuisvesting onder de woningwet— Haarlem 1940 - hoofdstuk I. 
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dat als regel de woningbouwvereniging — die een erkende status krijgt, 
wanneer zij uitsluitend in het belang van de huisvesting werkzaam is, en 
als zodanig door de Minister toegelaten — de bouwer en exploitant van de 
met rijkssteun gebouwde woningen — de z.g. woningwetwoningen — 
zal zijn. 

In de praktijk is echter door vele gemeenten met de woningwet ge
bouwd, wanneer dit evengoed of beter door het particulier initiatief had 
kunnen geschieden. Wij menen dat de gemeente hier een aanvullende 
taak heeft wanneer het particulier initiatief in gebreke blijft. Voor ons 
geldt, dat de overheid zich in de regel niet op uitvoerend terrein moet 
begeven, wanneer een orgaan van het particulier initiatief deze taak even 
goed of beter kan vervullen.1 

De overheid houde zich bij voorkeur aan haar specifieke taak : coördi
natie van de maatschappelijke krachten en subordinatie van deze krachten 
aan het algemeen welzijn.2 Het lijkt maatschappelijk minder gezond als 
de overheid, wanneer het algemeen belang dit niet vergt, zich als gelijk
waardige partner met de lagere organen van het particuliere initiatief 
plaatst in het uitvoerende vlak. Onder wrijvingen, die hieruit kunnen 
voortvloeien, lijdt het aanzien van de overheid ook op andere terreinen, 
waar zij een duidelijke controlerende en stimulerende functie heeft. 

Wij zien de taak van de overheid op het terrein van de huisvesting in 
een nauwgezet volgen van de behoeften van de gemeenschap, die aan haar 
zorgen is toevertrouwd. Zij heeft ervoor te waken, dat de plannen, die 
worden uitgevoerd, in overeenstemming zijn met de belangen van het 
grote geheel, van de totale gemeenschap, waarvoor zij de verantwoorde
lijkheid draagt. Haar verantwoordelijkheid is hier trouwens reeds zwaar, 
maar haar machtsmiddelen zijn ook groot, vooral waar het de realisering 
van nieuwe projecten betreft. 

Zij regelt de bebouwing, stelt de uitbreidingsplannen vast, beschikt 
over de gemeenschapsgelden en verleent de bouwvergunning. Bij haar 
berust het bouw- en woningtoezicht, zij onteigent en stelt sanerings
plannen vast. Een verkeerd gebruik, zelfs machtsmisbruik, van de zijde 
van de overheid is bij deze vele belangrijke bevoegdheden niet uitge
sloten ; een reden te meer om op het uitvoerend terrein, waar het parti
culiere initiatief zijn taak naar behoren kan vervullen, weg te blijven.3 

De overheid heeft nauwlettend toe te zien, dat de burgers in hun 
rechten worden ontzien, maar evenzeer zal zij de voorwaarden moeten 
scheppen, dat de burgers aan hun rechten komen.4 Haar huisvestings
beleid moet gericht zijn op een goede integratie van persoon en gezin in 
de gemeenschap. Zij bezit machtige middelen in de stedebouwkundige 
maatregelen en in haar huisvestingsapparaat om de ontwikkeling van de 

1 E. Weliy: Herders Sozialkatechismus I, Freiburg i g j î p. 142. 
* A. Oldendorff: De maatschappelijke vooruitgang - 's-Gravenhage 1949 p. 108. 
3 J. Loeff: Verhouding staat en rechtsgemeenschap, Leiden 19¡ς p. 18 e.v. 
4 L. Janssens: Droits personnels et autorité, Louvain 19^4 p. 6f e.v. 
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samenleving in een goede richting te sturen, zij kan evenzeer in een 
kortzichtig beleid het levensgeluk van de huidige en van de komende 
generaties aanzienlijke schade toebrengen. Het administratieve en het 
technische apparaat zal het contact met de maatschappelijke realiteit niet 
mogen verliezen : zij zal de behoeften en wensen van de burgers moeten 
kunnen peilen, zij zal verstarring in denken en handelen moeten ver
mijden; zij zal ver vooruit moeten kunnen zien. 

Naast uitgebreid sociaal en technisch onderzoek is hier visie nodig, 
maar gepaard aan een nuchter inzicht en een praktische instelling. 

De woningwet heeft de gemeenschap grote mogelijkheden geboden, 
waarmee veel waardevols tot stand is gebracht, maar er blijft ook in 
ruime mate plaats voor kritiek. 

De uitspraak van Goeman Borgesius, de geestelijke vader van de 
woningwet, in de Kamer : „dat de gunstige wettelijke bepalingen vooral 
den minstgegoeden, die thans in krotten wonen, moeten ten goede 
komen" werd met instemming aangehoord, maar in dit opzicht heeft de 
toepassing jammerlijk gefaald.1 

Van Beusekom wijst er op, dat men tot aan de tweede wereldoorlog in 
de woningpolitiek steeds is teruggedeinsd voor sociale maatregelen, die 
geld kosten. De instelling was verkeerd: de woningwet is vooral ge
hanteerd ter opheffing van kwantitatieve tekorten en ter verlaging van 
het kostenpeil in de woningbouw, maar, zo meent hij, aan de sociale zijde 
van het woningvraagstuk is men niet toegekomen.2 

Afgezien nog van het feit, dat de voorziening in een kwantitatief tekort 
— wij ervaren het aan den lijve — sociale politiek van de eerste orde kan 
zijn, zouden wij dit toch niet zonder meer willen onderschrijven. Maar 
de algemene teneur van zijn betoog is ongetwijfeld juist : dat die groepen, 
die het allereerst de aandacht hadden moeten hebben bij een sociale 
woningpolitiek, met name in de beruchte bezuinigingsjaren — toen de 
gelegenheid zich voordeed een groots woningbeleid te voeren — maar 
zeer matig hebben geprofiteerd van de mogelijkheden die de woningwet 
bevatte. 

Aanvankelijk is de woningwet gehanteerd ter vervanging van onbe
woonbaar verklaarde woningen, maar al gauw werd de voorschotver
lening ook gebruikt voor woningvoorziening, waar het particuliere 
initiatief tekort bleek te schieten, terwijl aan de verbetering van het 
woonpeil werd gewerkt door het stellen van voorbeelden van goede 
huisvesting.3 Tijdens de eerste wereldoorlog heeft men de woningwet 
zo willen gebruiken, dat men door het in uitzicht stellen van bijdragen 
aan woningwetbouw het ontstane tekort in de normale arbeiders
woningbouw trachtte in te lopen, aanvankelijk met gering succes. 

In 1920 komt de overheid met een premieregeling voor de particuliere 
1 H. G. van Beusekom: Volkshuisvesting, Utrecht z.j. p. lo j . 
' Idem p. 106. 
* H. G. van Beusekom: Volkshuisvesting, Utrecht z.j. Hoofdstuk II. 
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bouw om aan de hoge bouwkosten tegemoet te komen en de woning-
produktie weer op gang te brengen. Na 1923 was rendabele bouw weer 
mogelijk en zijn premies vooreerst niet meer verleend. Ook de inge
stelde crisisbijdrage voor de woningwetbouw is dan niet meer nodig. 
In de volgende jaren neemt de woningwetbouw geleidelijk af en wordt 
de aanbouw van arbeiderswoningen voornamelijk weer door particuliere 
bouwers verzorgd. Na 192$ wordt de aandacht weer gericht op de ver
betering van het woonpeil. Vooreerst zullen bijdragen op voet van de 
woningwet slechts aan woningbouw voor krotbewoners worden ver
leend, en daarbij gelden dan nog tal van beperkende bepalingen. Na 1930 
wordt de woningwetbouw geringer in omvang. Men achtte het tekort 
ingehaald en vond het niet verantwoord grote bijdragen te verlenen voor 
verbetering van het woonpeil van het Nederlandse volk. Wel heeft men 
de complexen woningwetwoningen gebruikt om een huurverlaging te 
verkrijgen, om daarmee het kostenpeil van de Nederlandse produktie te 
verlagen ten einde de concurrentiekracht op de buitenlandse markt te 
verhogen. Door het lage kostenpeil stijgt de particuliere bijdrage in de 
woningproduktie, na 193^ lijkt de woningmarkt verzadigd te raken, ge
tuige het groot aantal leegstaande woningen. Daardoor kon een zekere 
natuurlijke opschuiving ontstaan, waardoor vele ongewilde woningen 
buiten gebruik kwamen, wat een verbetering van het woonpeil ten ge
volge had. Aan de woningvoorziening op het platteland, de vernieuwing 
van verouderde stadswijken en de zorg voor minder-draagkrachtigen en 
grote gezinnen is echter niets gedaan, en dat in een tijd, toen een grootse 
aanpak mogelijk was geweest. 

Door de stagnatie in de tweede wereldoorlog is het overschot snel ver
dwenen. Vele verouderde panden zijn opnieuw in gebruik genomen, 
terwijl door jaren lange verwaarlozing ten gevolge van ongekend hoge 
onderhoudskosten en bouwverbod de kwaliteit van de vooroorlogse 
woningvoorraad snel daalde. In de oorlogsjaren en in de jaren daarna is 
de woningwet voornamelijk gehanteerd om de ontstane achterstand in 
kwantiteit in te halen. Daarnaast is ook de particuliere nijverheid met 
premieregelingen gesteund. Dit was ook ditmaal noodzakelijk, omdat 
door het gevolgde huurbeleid een rendabele woningbouw te enen male 
is uitgesloten. Wanneer, zoals men uit de jaarlijkse produktie en de be
cijferde achterstand berekent, omstreeks 1970 het tekort zal zijn inge
haald1, zal men wederom trachten de woningwet dienstbaar te maken 
aan het oorspronkelijk beoogde doel : de verbetering van het woonpeil. 
Wanneer de voortekenen niet bedriegen, zal een grootse aanpak van 
sanering van verouderde wijken en krotopruiming te verwachten zijn. 
Reeds nu wordt grote aandacht besteed aan de kwalitatieve en bijzondere 
sociale aspecten van de huisvesting van het Nederlandse volk; ver-

1 Woningproduktie en welvaart - Rapport van de Commissie Woningbouw der Neder-
landsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Haarlem mei 19^4, p. 4. 
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schillende maatregelen zijn in dit opzicht door centrale en gemeentelijke 
overheid genomen. 

b . Het particuliere initiatief 

Wanneer men van particulier initiatief spreekt, verstaat men daar ge
woonlijk onder: de maatschappelijke activiteit van leden van de gemeen
schap, die hetzij voor eigen rekening en verantwoording optreden, hetzij 
alleen of in groepsverband als representanten van de gemeenschap, 
zonder nochtans dit te doen namens of op gezag van de overheid. 

Ook op het terrein van de huisvesting is door het particulier initiatief 
in ons land een belangrijke bijdrage geleverd. 

Wanneer we nu afzien van incidentele acties door filantropisch inge
stelde private personen ondernomen, kunnen we in hoofdzaak twee 
richtingen in het particuliere initiatief onderscheiden : 

ι. De groep van ondernemers — bouwers en exploitanten — die zich om 
redenen van eigenbelang of winstmotief hebben geworpen op de bouw of 
exploitatie van woningcomplexen, dus zuiver als bedrijf, zoals men ook 
op andere terreinen van het economische leven werkzaam kan zijn. 

2. De groep van bouwers en exploitanten, die zich uitsluitend ten 
dienste van de verbetering van de huisvesting, met uitsluiting van ieder 
winstmotief, op het terrein van de woningvoorziening hebben begeven. 

De activiteit van de eerste groep zullen we gemakshalve aanduiden 
met speculatiebouw zonder hier enige denigrerende betekenis aan te 
willen hechten ; de activiteit van de tweede groep, die bij de bemoeienis 
op het terrein van de woningbouw wordt geacht dit te doen geheel in 
dienst van de gemeenschap zonder bijoogmerken, als sociale woningbouw. 

Natuurlijk zijn hiermede de mogelijkheden niet uitgeput. Een groot 
gedeelte van de woningbouw in de particuliere sector geschiedt, met 
name in de betere prijsklasse, in opdracht van de toekomstige bewoner 
of exploitant, om redenen van geldbelegging of persoonlijke voorkeur. Het 
gaat hier gewoonlijk om kleine projecten. Hetzelfde geldt ten aanzien van 
de meer zakelijke bedrijfswoningbouw op bestelling en in opdracht. 
Voor de huisvesting is deze laatste bouw van ondergeschikte betekenis, 
te meer daar zich in onze samenleving een steeds sterkere neiging tot 
scheiding van woon- en werksfeer voltrekt. 

Voorts was er een merkwaardige vorm van sociale woningbouw, die 
niet geheel los te maken is uit de sfeer van het eigen belang: de bouw 
door ondernemers voor hun personeelsleden. Men kan zich met Bakker 
Schutt afvragen, of een dergelijke woningvoorziening maatschappelijk 
wel gezond is, omdat een te sterke binding van de werknemer aan het 
bedrijf toch minder gewenst voorkomt.1 In het verleden is deze vorm 
van woningvoorziening soms ontaard in wat men gedwongen woning
nering noemt, terwijl in de jongste tijd van personeelstekort de fabrieks-
woning graag wordt gebruikt om personeel te werven of vast te houden. 
1 F. Bakker Schutt: Industrie en woningbouw, Assen 1933 p. 23. 

2 ι? 



Men heeft de door het bedrijf verstrekte woning in het verleden ook wel 
beschouwd als een vorm van honorering, maar de werknemer wordt 
daarmee wel in sterke mate belemmerd in het bestedingsrecht van zijn 
inkomen. Daarnaast zien veel goedwillende werkgevers de woning-
voorziening van hun personeel als een dienst aan hun personeel. Met 
name moet het streven worden geprezen, waarbij de werknemer in staat 
wordt gesteld met behulp van het bedrijf een eigen woning te verwerven. 
Daardoor wordt de maatschappelijk zo waardevolle bezitsvorming be
vorderd, maar toch ook hier blijft in vele gevallen het van werknemerszijde 
gevoelde bezwaar gelden vaneen te grote afhankelijkheid van het bedrijf. 

De speculatiebouw werkt voor de markt en tracht een courant artikel 
te leveren. Vraag en aanbod spelen hier uiteraard een niet geringe rol. 
In een tijd van ruime aanbouw zal de ondernemer zich inspannen een 
produkt te leveren, dat door kwaliteit of door geringe kost- of exploi-
tatieprijs zijn weg vindt. In een tijd van woningschaarste bevindt hij zich 
in een monopoliepositie. De bonafide bouwer zal zijn best doen ook dan 
een hoogwaardig produkt te leveren, dat zo veel mogelijk aan de ver
wachtingen beantwoordt ; zijn richtsnoer zal echter het winstmotief blijven, 
zodat alleen in tijden van rendabele bouw van hem een positieve bijdrage is 
te verwachten, wanneer tenminste de overheid niet in belangrijke mate 
bijspringt om ook bij onrendabele bouw een redelijke winst te verzekeren. 

Aan de sociale woningbouw, die met overheidsgeld werkt, is het bij 
de wet verboden om winst te maken. Exploitatieoverschotten moeten 
wederom worden aangewend ter verbetering van de huisvesting. 

De vraag is wel eens opgeworpen of bij de woningwetbouw niet sprake 
is van een oneerlijke concurrentie ten opzichte van het particuliere 
bedrijfsleven, omdat de winstmarge kan vervallen, goedkoop kredietisver-
zekerd en het risico gering is. Er is wel gesteld, dat de woningwetwoningen 
toch minstens tegen de marktprijs zouden moeten worden verhuurd. 

In de praktijk heeft men deze opvatting vrij spoedig losgelaten. De 
woningwetbouw is voornamelijk ten goede gekomen aan de beter ge
situeerde arbeiders. Van de zijde van de woningbouwverenigingen en 
gemeenten is het wel enigermate te begrijpen, dat men huurders in de 
woningen plaatste, waarvan men een rustige en behoorlijke bewoning 
verwachtte, minder wanbetaling, minder wisseling en slijtage en meer 
woonbeschaving. Men kan zich afvragen, of hiermee het doel van de 
woningwet, die toch in de eerste plaats de meest-behoeftigen beoogde te 
steunen, niet werd voorbijgeschoten. Toch is het begrijpelijk, dat de 
woningwet voor normale arbeiderswoningbouw op ruime schaal is ge
hanteerd, omdat het particuliere bedrijf in hoge mate verstek heeft 
laten gaan.1 De traditioneel-liberale opvatting, dat de consument vrij 

1 Aan de vooravond van de tweede wereldoorlog was ongeveer 10% van de Nederlandse 
woningvoorraad bezit van gemeenten en verenigingen, ca. 220.000 woningen. Ongeveer 
57% van de Nederlandse gemeenten had toen met steun van de woningwet gebouwd — 
J. Kruseman: De volkshuisvesting onder de woningwet, geschiedkundig overzicht en 
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is in zijn keuze, gaat op de woningmarkt ook onder normale woon
verhoudingen slechts voor een beperkte groep op. Zolang men niet zelf 
kan bouwen is men afhankelijk van wat er ter plaatse, waar men zich 
vestigen gaat, beschikbaar is. De keuze wordt daarbij in sterke mate 
beperkt door de bijzondere behoefte en de financiële mogelijkheden 
van de woningzoekende. 

Van goede arbeiderswoningen is er door de betrekkelijk geringe winst
kansen voor het particuliere bedrijf zelden een voldoende aanbod ge
weest. Het is duidelijk, dat een overheid, die van het grote belang van de 
huisvesting overtuigd was, een ruime interpreatie van de woningwet 
heeft toegestaan. Dat de sociale woningbouw de kansen heeft waarge
nomen, die de overheid toestond, is van betekenis geworden voor grote 
groepen van ons volk. 
Na de jongste wereldoorlog is de woningwetbouw aangegrepen om de 
ontstane achterstand in te halen. Rond ^oo.ooo woningen kwamen met 
behulp van de woningwet tot stand.1 Door de gevoerde huur- en prijzen
politiek is het onmogelijk geworden rendabel te bouwen; de overheid 
was verplicht op grootscheepse wijze steun te verlenen. 

Vele gemeenten kwamen tot rechtstreekse overheidsbouw ; in kringen, 
waar de subsidiariteitsgedachte opgeld deed, werd veelal de weg van de 
verenigingsbouw ingeslagen — ofschoon ook hier vele overheidsdienaren 
sterk geporteerd waren voor het in handen houden van de woningwet
bouw. Vele gemeenten, m.n. in het zuiden, hebben in de laatste jaren 
de door haar gebouwde woningen overgedragen aan de bouwvereni
gingen. Het lijkt ons inderdaad meer gewenst — zoals wij reeds eerder 
hebben betoogd — dat organen uit het particuliere initiatief, die zich 
speciaal de verbetering van de huisvesting ten doel stellen, voor zo ver 
zij er de bekwaamheid en de werkkracht voor hebben, zich belasten met 
het peilen en verzorgen van de lokale woonbehoeften. 

Wanneer de bestuurders van de genoemde verenigingen in nauw 
contact staan met degenen, voor wie zij de zorg op zich hebben ge
nomen, dan is ook te verwachten, dat op optimale wijze aan de woon
behoefte van de gemeenschap wordt voldaan. Het heeft bovendien grote 
psychologische en sociale waarde de gemeenschapsleden zelf te doen 
werken aan de problemen in eigen kring. 

Het gevoel voor samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel, zelf
standigheid en eigenwaarde worden ontwikkeld. Er dreigen natuurlijk 
ook gevaren van groepsegoïsme, formalisme en isolement, conservatisme 
en verambtelijking, maar wanneer het contact met het leven, met de 
problematiek van de eigen gemeenschap wordt bewaard, zijn de gevaren 

herinneringen, Haarlem 1940 ρ. ϊος. Van 194^ tot medio 19¡6 kwamen op deze voet 
4£o.ooo woningen tot stand. In totaal is in Nederland een vierde van de voorraad met 
rijkssteun tot stand gebracht. (Voorlopige Uitkomsten Rijkswoningtelling, 30-6-1956). 
1 In totaal bezaten op 30-6-1956 de gemeenten 265.000 en de woningbouwverenigingen 
307.000 woningen, d.i. tezamen 20% van de gehele voorraad; voor een groot deel 
„woningwetwoningen". 
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minder groot. In de kringen van de woningbouwverenigingen wordt het 
als een grote verdienste van de woningwet gezien, dat deze het ver-
enigingsinitiatief een kans heeft gegeven, dat de eenvoudige man invloed 
is gegeven op een van de belangrijke levensgebieden, dat hij zelf mee 
kan werken om zijn persoonlijk recht en het recht van zijn gezin op een 
verantwoorde woonruimte tot gelding te brengen. 

De sociale woningbouw heeft in het verleden reeds een belangrijke 
bijdrage geleverd, vooral in de grote steden en in de jongere industrie
gebieden, waar de speculatiebouw in gebreke is gebleven.1 Juist in deze 
gebieden van bevolkingsconcentratie bestaat een groot gedeelte van de 
totale voorraad uit woningwetwoningen, die zich van de normale 
woningen onderscheiden door goede kwaliteit en lage huur. Het woon^ 
peil van de Nederlandse arbeidersstand was door de woningwet vóór de 
oorlog een voorbeeld voor de gehele wereld. De woonbeschaving was in 
bijzondere mate gegroeid en de welvaart van persoon en samenleving 
daardoor in hoge mate gediend. 

Op de neventerreinen — want men is in de loop der jaren de doel
stelling van de woningwet geheel anders gaan interpreteren — werden 
belangrijke bijdragen geleverd. Toch zou men hier graag meer belang
stelling van de verenigingen hebben gezien, b.v. voor wat betreft de 
huisvesting van ouden van dagen, van grote gezinnen, van economisch-
en sociaal-zwakken en van alleenstaanden.2 

Teveel nog is de verenigings- en overheidsbouw gezien als gesubsidi
eerde arbeiderswoningbouw, waarvan de beter gesitueerde arbeider en 
de kleine middenstander profiteerden. 

Deze toestand is historisch zo gegroeid, doch in beginsel onjuist. 
Woningvoorziening voor een bevolkingsgroep, die niet onder speciale 
noden te lijden heeft, behoort in normale omstandigheden niet te worden 
gesubsidieerd. Wanneer het particuliere initiatief verstek heeft laten 
gaan, dan is dit te wijten aan onvoldoende winstkansen of een te grote 
winstmarge in andere sectoren van de bouwbedrijvigheid, zodat het 
evenwicht is verstoord. Hier ligt dan een taak voor de overheid zorg te 
dragen, dat dit evenwicht wordt hersteld. 

Op welke wijze dit dient te geschieden, valt buiten ons onderwerp. 

B. DE PROBLEMATIEK VAN HET W O N I N G VRAAGSTUK 

Voor een diepergaande beschouwing van het woningvraagstuk als sociaal 
probleem is het noodzakelijk ons op de verschillende zijden, die het 
vraagstuk heeft, te bezinnen. 

1 Driekwart miljoen woningen in ruim vijftig jaar 
1 Het besef dat de bouwvereniging vooral op deze terreinen een belangrijke taak heeft 
kwam op treffende wijze naar voren in het karakter van de inleidingen, die op het 
congres van het Katholiek Instituut voor de Volkshuisvesting in juli 19^^ te Breda 
werden gehouden, т . п . in de voordracht van Ir. Chr. Kluiters over: De taak van de 
woningbouwvereniging bij sanering en krotopruiming, Utrecht 19^5 p. j é e.v. 
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De aspecten zijn in hoofdzaak van kwantitatieve en kwalitatieve aard, 
soms eng met elkaar verweven, een ander maal duidelijk te scheiden. 
Men kan daarnaast nog andere zijden aan het vraagstuk ontwaren, die 
om hun eigen karakter moeilijk tot een van de beide genoemde cate
gorieën kunnen worden gerekend. Minder om logische dan om prak
tische redenen zijn zij door ons in eigen categorieën ondergebracht. Het 
zijn de zo belangrijke financieel-economische en de bijzondere sociale 
aspecten, welke laatste vooral tot nog toe een onvoldoende belangstel
ling in de huisvestingszorg hebben genoten. 

In hoeverre de sociale aspecten van het huisvestingsvraagstuk in elkaar 
grijpen, wordt eerst goed duidelijk wanneer men zich in de concrete 
moeilijkheden verdiept. 

Met het inhalen van de huidige kwantitatieve achterstand in ons land en 
in de buurlanden zijn de problemen niet opgelost; een groot krot-
opruimingsprogram zal dan nog moeten worden verwezenlijkt. Maar ook 
bij het inhalen van de huidige kwantitatieve achterstand, verrijzen reeds 
volop de kwalitatieve problemen: hoe zal het nieuwe woonmilieu, dat 
men scheppen gaat, er uit moeten zien, wanneer men rekening houdt 
met enerzijds de behoeften van de persoon en anderzijds met de beperkt
heid van de maatschappelijke mogelijkheden? Hierbij spelen vooral ook 
financiële en ruimtelijke overwegingen een rol. Kwesties van differen
tiatie van de te bouwen voorraad hebben een kwantitatieve, een kwali
tatieve, een ruimtelijke en bovendien een bijzondere sociale inslag, 
wanneer het gaat om de bouw voor vergeten groepen als bejaarden, 
sociaal-zwakken of maatschappelijk-alleenstaanden. 

Een kwantitatief tekort heeft uiteraard reeds een kwalitatief aspect door 
de gedwongen samenwoning en de bewoning van mensonwaardige 
ruimten. 

Slechte ruimtelijke verhoudingen hebben een kwalitatief moment, 
omdat depreciatie van de woningen wordt veroorzaakt doordat het 
woonmilieu in ruimere zin gebrekkig is. 

Wanneer van sanering of verbetering sprake is komen de financieel-
economische aspecten in verscherpte vorm naar voren. Bedriegelijke 
zuinigheid in de woningbouw schept ruimtelijke, kwalitatieve en kwan
titatieve tekorten. Zo kan men op vele wijzen de onderlinge afhankelijk
heid van de verschillende aspecten aantonen; wij menen hiermede te 
kunnen volstaan. 

Al deze zijden hebben eveneens een bouwtechnisch aspect ; dit valt in 
hoofdzaak buiten de grenzen, die wij ons in deze studie hebben gesteld. 

; . De kwantitatieve problemen 

De kwantitatieve problemen lijken in wezen nogal eenvoudig van aard. 
Wanneer immers aan de woonbehoefte van iedere burger is voldaan, 
zodat hij over voldoende woonruimte kan beschikken, zijn de kwanti
tatieve problemen opgelost. In de werkelijkheid zal dit echter wel een 
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onvervulbare wens blijven, en in de praktijk zal men ook dan de kwanti
tatieve problemen overwonnen achten, wanneer de overgrote meerder
heid van de bevolking zich een eigen woonmilieu kan verschaffen. 
Wanneer er een zekere reserve is ontstaan op de woningmarkt, be
schouwt men dit als het einde van de kwantitatieve woningnood. Er 
zullen immers altijd personen zijn, die om een of andere reden niet aan 
hun woonbehoefte kunnen voldoen, ook al staat er een gedeelte van de 
totale woningvoorraad leeg. Eerst dan wanneer de reserve ontbreekt en 
het voor grote aantallen personen onmogelijk wordt om zelfs met grote 
offers een menswaardige woning te bemachtigen, gaat men spreken van 
een kwantitatief vraagstuk. 

Het kwantitatief tekort zal men langs de weg van becijferingen trachten 
te bepalen, waarbij men uitgaat van het aantal woningbehoevende een
heden en dit vermindert met het aantal aanwezige woongelegen-
heden. De uitkomst zal daarbij uiteraard sterk afhangen van de methode, 
die men volgt bij het berekenen van het aantal woningbehoevende een
heden en bij het bepalen van het aantal bewoonbare woongelegenheden. 
Omdat de woning een economisch goed is, onderhevig aan vraag en 
aanbod, spreekt men in de huisvesting gewoonlijk van de woningmarkt. 

Het gaat in de huisvesting immers ook in sterke mate om een kwestie 
van koopkracht. Vele personen, die het meeste gebaat zouden zijn met 
een eigen woning, zullen toch hun woonbehoefte niet tot gelding brengen, 
zij het uit financieel onvermogen of om een of andere subjectieve reden. 
Bij een bestudering van de reële kwantitatieve behoeften zal men met de 
werkelijke vraag rekening dienen te houden. 

Voorts dient men zich er duidelijk bewust van te zijn, dat de woning 
een bijzonder economisch goed is, dat zich van de meeste andere con
sumptiegoederen onderscheidt door zijn gebondenheid aan een bepaalde 
plaats.1 Niet de bestudering van de totale woningmarkt, maar de lokale 
woningmarkt is van doorslaggevende betekenis bij de vraag naar de 
kwantitatieve woningbehoefte. 

a. De woningmarkt 

De deskundigen zijn het er in het algemeen wel over eens, dat wanneer 
er een reserve van minder dan twee percent is op de woningvoorraad, 
van een tekort kan worden gesproken; voor grote gemeenten stelt men 
de wenselijke reserve gewoonlijk op drie percent vanwege de grotere 
mobiliteit van de stadsbevolking. 

Voor een goed functioneren van de woningmarkt moet er immers een 
zekere keuze mogelijk zijn; een woningbehoevende, die een woning 
zoekt, moet in de gelegenheid zijn zekere eisen te stellen en dit kan 
slechts wanneer er uit meer mogelijkheden een keuze kan worden ge-
1 En zijn grote duurzaamheid I Een goed geconstrueerde woning gaat drie tot vier 
generaties mee. Men bouwt tevens voor de toekomst, hetgeen de grote kapitaals
investering rechtvaardigt, maar ook een verantwoord bouwen des te urgenter maakt. 
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daan. Wanneer het aanbod te beperkt is, zit de woningzoekende al gauw 
in een dwangpositie, waarbij de weg wordt geopend voor misbruiken, 
die niet in het belang van de volkshuisvesting zijn en die door de samen
leving niet mogen worden getolereerd. 

Anderzijds bestaat de mogelijkheid van een huurdersmonopolie. Dit 
doet zich voor, wanneer door een overaanbod van woningen het prijs
mechanisme ten koste van de exploitanten doorslaat, zodat de exploi
tanten met elkaar in concurrentie moeten treden, waarvan de woning
zoekende kan profiteren. Ongetwijfeld is een zekere concurrentie op de 
woningmarkt niet ongezond ; enerzijds zal de exploitant zo goed mogelijke 
service bieden, die ongetwijfeld aan het woonpeil ten goede zal komen, 
anderzijds zal de mogelijkheid aan de woningzoekende open staan om een 
passende woning te vinden. 

Het ontstaan van monopolieposities is in geen geval in het belang van 
de gemeenschap. De gemeenschap heeft hier een taak bij de bescherming 
van de zwakste partij. 

De zwakke partij is bij de huidige woningnood de woningzoekende. 
Vandaar dat de overheid de huurder in bescherming heeft genomen en 
het prijsmechanisme in sterke mate uitgeschakeld in haar huurpolitiek. 
Daardoor heeft de huurprijs geen gelijke tred gehouden met de lonen en 
prijzen, waardoor de grootste moeilijkheden zijn ontstaan op het terrein 
van woningbouw en woningexploitatie. Het is duidelijk, dat slechts bij 
rendabele huren normale toestanden in de bouwwereld kunnen terugkeren. 

Vooralsnog zullen de spanningen op bouw- en woningmarkt niet ge
makkelijk zijn op te lossen; totdat een nieuw evenwicht is bereikt zal de 
gemeenschap zich bijzondere inspanningen moeten getroosten, opdat 
het tekort worde ingehaald. Of dit geschiedt door aanmoediging van het 
particuliere initiatief - verenigingsbouw of bedrijfsleven —, door over-
heidsbouwof hoe dan ook, is in dit verband niet ter zake doende, primair 
is dat er effectief wordt gewerkt aan de uitbreiding van de voorraad. 

De reserve op de woningmarkt is ook onmisbaar voor een redelijk 
onderhoud van de voorraad. Bepaalde herstellingen kunnen bezwaarlijk 
worden verricht wanneer de woning niet tijdelijk wordt ontruimd. 

Daarnaast zal er een reserve moeten zijn om de verhuisgevallen op te 
vangen, die groter dient te zijn — we wezen er reeds terloops op — naar
mate de bevolking mobieler is, een verschijnsel dat meer optreedt in 
de stad dan op het platteland.1 Door de hedentendage gepropageerde 
woningdifferentiatie, die vooral in de grote steden rond 19^0 neer
kwam op de bouw van zeer vele uiterst bekrompen gezinswoningen, is 
het grotestadsnomadisme sterk bevorderd. Voor een rustige ontwikke
ling van de buurten en wijken is een grotere mate van woonstabiliteit 

1 Men denke aan de grotere beroepsmobiliteit in de stad en de gemakkelijke wisseling 
van werkgever, aan het uitgroeien en weer inkrimpen van het gezin, aan de behoefte van 
periodieke verandering van milieu, die in de stad groter schijnt te zijn dan op het platte
land. Men is daarom wel van grotestadsnomadisme gaan spreken. 

23 



onbetwistbaar noodzakelijk.1 Anderzijds kan de idee van het verblijf van 
wieg tot graf binnen een bepaald milieu ons uit sociologische motieven 
ook maar matig bekoren, omdat de sociale horizon van het individu 
wel eens te begrensd zou kunnen worden. 

b . De spreiding van de behoefte 

Men kan de spreiding van de woonbehoefte op verschillende wijzen op
vatten. Ongetwijfeld dient de voorraad dusdanig gespreid te zijn, dat een 
redelijk vrije keuze van woonbuurt mogelijk is. De woningmarkt heeft 
een sterk lokaal aspect, omdat de mogelijkheden tot forensisme beperkt 
zijn. In menig opzicht is een te sterk forensisme ook ongewenst; men 
denke aan de sociale, economische, stedebouwkundige en verkeers
technische problemen, die dit meebrengt. 

Naast de noodzakelijke geografische spreiding is ook anderszins diffe
rentiatie gewenst. De woningmarkt dient voor alle bevolkingsgroepen 
mogelijkheden te bieden, naar aard, grootte, sociale ligging en prijs ; ook 
naar kwaliteit in engere zin. Op de kwaliteiten, die een goede woning 
dient te bezitten, komen we dan ook nog nader terug. 

Bij de projectie van nieuwe woonwijken en bij de reconstructie van 
oude kernen dient rekening te worden gehouden met de gedifferen
tieerde behoeften van de gemeenschap. Men bedenke daarbij tevens, dat 
woning en buurt niet alleen moeten voldoen aan de behoeften van de 
huidige generatie, maar dat de bewoners, die in een verre toekomst hier 
gehuisvest zullen zijn, een woonmilieu zullen moeten vinden, waarin zij 
menswaardig kunnen leven. 

Omdat schattingen van de behoeften van de toekomstige bewoners 
uiterst moeilijk zijn, zal men trachten een houvast te vinden in de 
huidige structuur van de gemeenschap, uiteraard met een zekere prognose 
ten aanzien van de te verwachten ontwikkeling. Het standpunt van 
de Jonge, dat men bij de projectie van een nieuwe wijk uit dient te gaan 
van de totale bestaande lokale structuur van de gemeenschap, lijkt in dit 
opzicht wel aanbevelenswaardig. Zijn overweging is daarbij, dat althans 
demografisch na io tot ις jaar de buurt het lokale aspect heeft over
genomen.2 

ι 2. De kwalitatieve problemen 

Van de vele problemen, die het woningvraagstuk aan de samenleving 
stelt, is ongetwijfeld de groep van problemen, die wij onder de kwali
tatieve willen samenvatten, zeer belangrijk. 

Wij wezen er reeds op, hoe vanuit de gezichtshoek van de samenleving 
de woning, die niet aan de eisen van een gezonde huisvesting voldoet, 

1 J. Kerkhofs S.J. : Godsdienstpraktijk en sociaal milieu in Limburg, Brussel 19^4 p. 293. 
2 L. J. S. de Jonge: Enige beschouwingen over woningdifferentiatie - Sociaal Kompas 
I 9 Í 3 no . 4 , p . 16-28. 
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een aanslag betekent op de geestelijke, zedelijke en lichamelijke volks
gezondheid. 

Een aantal woningen, dat niet aan redelijk te stellen eisen voldoet, is 
er in iedere samenleving geweest en het zal wel een utopie blijven de 
slechte woningen geheel te doen verdwijnen. Wanneer er echter een 
onevenredig groot aantal slechte woningen blijvend wordt bewoond, 
dan rijst er voor de samenleving een probleem, dat des te ernstiger is, 
naarmate het geografische en sociale milieu meer een „huiselijk leven" 
vragen. 

Er is reden om in de westerse wereld van een internationaal vraagstuk 
te spreken en het is een schrale troost voor de Nederlandse samenleving 
te weten, dat men in het buitenland weinig beter, in het algemeen 
slechter is gehuisvest dan in ons land.1 

Naarmate de tijd die de bewoners van de slechte woning in huis door
brengen groter is, zal de invloed van de slechte woonomgeving ernstiger 
kunnen doorwerken in het leven van de bewoners. Vooral de stads
bewoner zal onder de slechte huisvesting te lijden hebben; de platte
lander die meer buiten leeft, zal uiteraard minder diep onder de slechte 
woning te lijden hebben. 

Om het vraagstuk van de kwaliteit van de woning van de meer positieve 
zijde te kunnen benaderen, zullen wij uitgaan van de goede woning. 
Maar wanneer de woning zelf aan redelijke eisen lijkt te voldoen, is het 
nog zeer wel mogelijk, dat ruimtelijke factoren op negatieve wijze de 
waarde van de huisvesting beïnvloeden. Het zal noodzakelijk zijn voor 
de waardering van het wonen de ruimtelijke voorzieningen in het ruimere 
woonmilieu in het kader van de beschouwingen te betrekken. Onder 
de stedebouwkundige problemen (sub 3) zullen wij de ruimtelijke voor-> 
zieningen nader aan de orde stellen. 

Voor een goede huisvesting moet de woning aan de volgende voorwaarden 
voldoen : 

1. De primaire eis die aan een woning kan worden gesteld is, dat zij 
voldoende beschutting biedt aan de bewoners tegen de invloeden van 
buiten. Deze invloeden gaan uit van het geografische en het sociale 
milieu. Zij dienen dusdanig beperkt te zijn, dat geen schadelijke in
vloeden van buiten, de natuurlijke, geestelijke en morele gezondheid 
van de bewoners bedreigen. 

Klimaat en bodemvochtigheid bedreigen de lichamelijke gezondheid 
van de bewoners; teveel contact met buitenstaanders tast de intimiteit 
van de bewoners aan en kan een nadelige invloed hebben op het eigen 
leven, op de privacy. Ongewenst bezoek, inkijk en contactgeluiden — 
vooral de persoonlijke contactgeluiden — worden door velen als onbe
haaglijk ervaren. 
1 Voor een overzicht van de toestanden en opvattingen in het buitenland, zie men 
deel С van dit hoofdstuk. 
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Illustratief is de opmerking van de Maastrichtse huismoeder uit de 
binnenstad, die met haar gezin naar een moderne arbeiderswijk was 
verhuisd, dat haar koffiebehoefte tot op een zesde was gedaald, vanwege 
de verminderde aanloop van buurvrouwen. 

2. De woning moet een werkelijk tehuis vormen voor de bewoners 
waar, aangepast aan eigen aard en karakter, de ontwikkeling en ont
plooiing mogelijk is van een persoonlijk en gezamenlijk leven. Terwijl 
de sub ι genoemde kwalitatieve voorwaarden in een goede bouw
verordening wel dusdanig geregeld zullen worden, dat de ernstigste 
bezwaren worden ondervangen, is hier de subjectieve waarde van de 
woning in het geding. Een gezond huisvestingsbeleid van de overheid zal 
er op hebben toe te zien, dat zo veel mogelijk aan de subjectieve woning
behoefte wordt voldaan. Voor een enigszins objectieve benadering van 
de subjectieve behoefte zal men dienen uit te gaan van de aard van de 
woningbehoevende eenheden of huishoudingen. We geven in het 
volgende hoofdstuk - sub B/4 - een nadere indeling van de bevolking 
in woningen naar woningbehoevende eenheden. 

Wij willen hier slechts wijzen op het gezin — ouders, kinderen en 
eventueel anderen — als de voornaamste eenheid, waarop de normale 
woning dient afgestemd te zijn. De behoeften van het gezin dienen 
primair de aandacht te hebben van de verantwoordelijke organen van de 
samenleving. Niet alleen het directe belang van de huidige generatie is 
hiermee immers gemoeid, maar ook voor de toekomstige welvaart van 
de samenleving is het van het grootste belang, dat de huisvesting van de 
gezinnen van dien aard is, dat zich in alle opzichten gezonde individuen 
kunnen ontwikkelen. Binnen de woning moeten zich in het gezinsverband 
opvoeding en vorming ongehinderd kunnen voltrekken. Het gezin moet 
zijn taak — de instandhouding van de samenleving — zo goed mogelijk 
kunnen volbrengen. Meer dan alle andere huishoudingen vraagt het gezin 
in het algemeen belang een royale huisvesting. Vooral het grote en het 
groeiende gezin verdienen daarbij de voortdurende aandacht. Zowel het 
groeiende gezin als het gezin met opgroeiende kinderen zullen een toe
nemende behoefte hebben aan ruimte. Een zekere elasticiteit van de 
plattegrond van de woning is voor deze gezinnen zeer gewenst. 

De goede gezinswoning moet niet te groot zijn, omdat zij te duur 
wordt en te veel onderhoud vergt, samenwoning in de hand werkt, 
waardoor de privacy wordt bedreigd. De woning mag zeker niet te klein 
zijn, omdat een maximum aan ontplooiingsmogelijkheid binnen de 
woning mogelijk moet zijn voor alle gezinsleden, jong en oud. Men 
denke naast huiselijke bezigheden aan beroepswerkzaamheden, ont
spanning, studie en vrijetijdsbesteding. Tuintje, zolder en voldoende 
ruime vertrekken zijn voor deze gezinnen onontbeerlijk. 

Het tweede woonvertrek wordt uit bezuinigingsoverwegingen in 
moderne gezinswoningen maar al te grif weggelaten. Wanneer de vrees, 
dat het tweede woonvertrek een opbergruimte zal worden, ongegrond 
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is, dan mag het in de normale woning niet ontbreken. Zo dit tweede 
woonvertrek in vele woningen ontaardt tot een opbergruimte, is de 
oorzaak al te vaak te zoeken in een ondoelmatige ligging of afmeting van 
dit vertrek, of in een tekort aan bergruimte elders in de woning. In 
iedere normale woning, bewoond door een groter huishouden, dient 
een plaats te zijn voor afzondering, hetzij voor studie, thuiswerk of ont
spanning, desnoods als reserve-slaapruimte voor zieke gezinsleden of 
tijdelijke gasten. Rekening dient er natuurlijk mede te worden gehouden, 
dat een dergelijk vertrek geen kostgangerssysteem in het leven roept, 
dat een rustige beslotenheid van het eigen leven in gevaar kan brengen. 
Ten aanzien van de slaapvertrekken moet worden gesteld, dat alle vol
wassenen die niet met elkaar in huwelijksgemeenschap leven in het 
algemeen over een eigen slaapvertrek kunnen beschikken, terwijl de 
jongere kinderen met twee, ten hoogste drie een slaapvertrek zullen 
delen, daarbij rekening houdend met de scheiding van de geslachten bij 
een bepaalde, zeker niet te hoge leeftijdsgrens. Men make de slaapver
trekken niet te groot, de oudersslaapkamer echter zo ruim, dat een be
hoorlijk ameublement en een kinderwiegje kunnen worden geplaatst. 
De plaatselijke woonzede en woonwensen dienen daarbij zo veel mogelijk 
tot hun recht te komen.1 

3. De goede woning vraagt een ligging die de bewoners in staat stelt 
aan het sociale, economische en geestelijke leven van de vrije of doel-
gemeenschappen deel te nemen. 

Zoals enerzijds een zekere afscherming naar buiten noodzakelijk is om 
binnen de woning een eigen woon- en levenssfeer op te bouwen, zo 
is anderzijds isolement naar buiten ongewenst. Contact met de buiten
wereld moet mogelijk zijn ter verrijking van het eigen levenspatroon, 
maar ook om een positieve bijdrage mogelijk te maken aan het rijk ge
schakeerde gemeenschapsleven in de maatschappij. 

Voor het economische leven is dit duidelijk. Waar in onze samenleving 
de scheiding tussen woon- en werksfeer steeds meer een feit schijnt te 
worden en daarmee de verplaatsing van de woning naar het werkterrein 
en terug een geregeld terugkerende inspanning vraagt, en offers aan tijd 
en inkomen, is een goede ligging van de woning ten opzichte van het 
werk een vraagstuk geworden. De samenleving zal er rekening mee 
moeten houden bij de projectie van de woon- en werkgebieden ten 
opzichte van elkaar. 

Tot op zekere hoogte geldt hetzelfde voor het sociale en geestelijke 
leven. Wat in deze eeuw aan vrije tijd gewonnen werd op de arbeid 
1 Waardevol is wanneer naast de oudersslaapkamer nog een van de andere slaapkamers 
wat groter is en kan worden verwarmd. Men denke aan ziekte, studie van de kinderen. 
Dit is vooral belangrijk wanneer het tweede woonvertrek ontbreekt. Voor de meer 
uitvoerige bediscussiëring van de huisvestingsnormen met name t.a.v. grootte en in
deling van de woning, zie men het „Rapport betreffende het vraagstuk van meergezins
huizen in Limburg", Maastricht 19^6 p. 18-37. 
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dient niet verloren te gaan aan een tijdrovend en zenuwslopend verblijf 
op de steeds drukker wordende wegen of in de openbare vervoers
middelen. Persoon en gemeenschap vragen voor een gezonde ontplooiing 
een dusdanige groepering en sociale situering van de woningen, dat de 
burger werkelijk aan het gemeenschapsleven in de ruimste zin kan deel 
hebben. Bij de bespreking van de stedebouwkundige problemen (sub 3) 
komt deze zijde van het wonen aan de orde. 

4. Tenslotte zullen er woningen moeten zijn voor degenen, die hogere 
eisen stellen aan hun woonmilieu en die daarvoor tot grotere offers 
bereid en in staat zijn. Er zullen ook woningen moeten zijn voor zeer 
kleine huishoudingen van bejaarden en alleenstaanden, en aangepaste 
woningen voor bepaalde categorieën zoals de maatschappelijk-zwakken 
met hun afwijkend leefpatroon. Enkele van deze categorieën komen nog 
afzonderlijk ter sprake. Er dient een kwalitatieve differentiatie te zijn 
op grond van subjectieve verlangens en behoeften. Maatschappelijke 
situatie en sociaal milieu, culturele standaard, welstand en de behoefte 
aan representatie spelen daarbij een rol. Ligging en situering van de 
woning, indeling, inhoud en afwerking zullen aangepast moeten zijn aan 
de subjectieve behoefte. Woonwensen en woonbehoeften moeten in het 
type verdisconteerd kunnen worden. In dit verband kunnen wij wijzen 
op de ontwikkeling van een nieuwe woonstijl: de vraag naar de grote 
woonkamer in de volkswoning, de vraag naar de etagewoning met meer 
gerief van de kleine, meer welgestelde huishoudingen. Onze moderne 
woonwijken moeten een zekere keuze mogelijk maken; in een samen
leving met een vrije budgetbesteding is dit vanzelfsprekend. 

Specifieke woningtypen in verband met de uitoefening van een bepaald 
beroep blijven hier verder buiten beschouwing.1 

In het algemeen kunnen wij het wel eens zijn met het oordeel van de 
Commissie Woningbouw der Nederlandsche Maatschappij voor Nijver
heid en Handel, dat wil Nederland een vooraanstaande plaats in de huis
vesting blijven innemen, onze woningen vragen : 
a. meer ruimte per bewoner (meer privacy), 
b. meer mogelijkheden tot ontplooiing (extra-woonvertrek), 
с technisch gezien meer wooncomfort (centrale verwarming, ther

mische isolatie, geluidsisolatie, mogelijkheden tot aanleg van allerlei 
moderne gebruiksapparatuur e.d.). 2 

De stedebouwkundige voorzieningen waarmee rekening moet worden 
gehouden zullen wij nu nader in het oog vatten. 

3. De stedebouwkundige problemen 

Gezonde huisvesting vraagt meer dan een goede woning, zij vraagt ook 
in ruimer zin een woonmilieu, waarin de persoonlijke en gemeen-
1 E. Pfeil: Die Wohnwünsche der Bergarbeiter - Tübingen 19£4; P. Palmen: Volks
huisvesting in de mijnstreek - Volksh. en Stedeb. ig jé p. 2-1J en 22-24. 
1 Woningproduktie en welvaart, Haarlem — mei 19^6 p. 6. 
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schappelijke ontplooiing tot haar recht kan komen. Deze zijde van het 
vraagstuk heeft vooral de aandacht van de stedebouwkundigen, die in 
ruimer kader de verantwoordelijkheid dragen voor de opbouw van de 
sociologisch meest gewenste buurt- en wijkgemeenschap. 

De stedebouwkundige draagt bij de planning van het wonen zorg, dat : 
ι. De nieuwe woningen dusdanig worden gegroepeerd, dat harmonisch 

opgebouwde kernen worden gevormd, waarin zich een gezond gemeen
schapsleven kan ontwikkelen. Een evenwichtige structuur van de wo
ningvoorraad dient daarbij te worden overwogen, waardoor een meer 
gedifferentieerde buurtgemeenschap kan worden opgebouwd. 

2. De nieuwe complexen voldoende voorzieningen verkrijgen op het 
terrein van ontspanning voor jong en oud, van ontwikkeling en cultuur, 
van hygiëne en geestelijke verzorging. Men denke daarbij aan een vlotte 
aansluiting aan kerk en school, verenigings- en clubgebouwen, speel-
en sportterrein, openbaar groen en volkstuin. Wanneer het complex te 
klein is voor eigen voorzieningen, dient het zodanig georiënteerd te zijn 
op de voorzieningen elders door een goede en veilige verkeersverbinding, 
dat de bewoners ten volle hun behoeften kunnen voldoen. 

3. De nieuwe woonbuurten dienen, wanneer zij een scheiding van de 
werksfeer eisen, toch zo daarmee verbonden te zijn, dat geen onredelijk 
tijdverlies wordt geleden. Echte forenzenkemen achten wij weinig 
ideaal.1 Lintbebouwing is om meer dan een reden ongewenst en even
eens verspreide bebouwing van kleinere complexjes of losstaande niet-
agrarische woningen over het land, zonder voldoende aansluiting bij de 
gemeenschap. Noch de agrarische en natuurschoonbelangen, noch 
economische en technische belangen zijn daarmee gediend, terwijl uit 
sociologische overwegingen tegen een dergelijk al of niet gewild isole
ment ernstige bezwaren zijn in te brengen. Men denke aan het ontstaan 
van buurtjes, die een bijzondere aantrekkingskracht op asociale elementen 
schijnen uit te oefenen.2 

Het streven naar een gezond opgebouwde en goed gestructureerde 
buurt met een eigen levenssfeer, waarin de bewoner zich weer burger 
van de gemeenschap kan voelen, staat in de moderne sociologie en 
stedebouw bekend onder de naam van „wijkgedachte". Deze gedachte is ge
groeid uit de Engelse tuinstad-idee, waarbij de nadruk van „ieder gezin een 
eigen woning en een eigen tuin" is verschoven naar de gemeenschappelijke 
voorzieningen en het gezamenlijk beleven van de buurtgemeenschap. 

De „garden city movement" in Engeland stamt uit het begin van de 
eeuw.3 De propagandisten van de beweging hoopten het contact met de 
1 Zij ontstonden veelal uit de behoefte aan „buiten wonen". 
2 De gemeentelijke overheid werkte het ontstaan van dergelijke „wildwestbuurten"in 
het verleden vaker in de hand door het voeren van een kortzichtig huisvestingsbeleid. 
Soms zijn zij een uitvloeisel van de economische omstandigheden: arbeiderswoningen 
bij de steenfabrieken. 
3 S. Hofstra: Sociale en culturele aspecten van de wijkgedachte, Volksh. en St. 1946 
p. 101-109 . 
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natuur te herstellen door de stedelingen weer naar het platteland te 
brengen. Min of meer romantisch gerichte stromingen als de „Back to 
the land "-beweging idealiseerden het buiten-wonen. Men hoopte de 
culturele en zedelijke krachten, die het platteland nog te bieden had, 
dienstbaar te maken aan de opvoeding en culturele vorming van een 
ontkracht grotestadsproletariaat, dat in de overbevolkte wijken met 
slecht gebouwde woningen onder de slechtst denkbare omstandigheden 
was gehuisvest.1 Zo groeiden de plannen voor de satellietsteden, waarvan 
een aantal gesticht als tuinsteden het na een ietwat moeizaam begin tot 
normale Engelse industriesteden heeft gebracht.2 Door de goed door
dachte opzet en de ruime aanleg, de royale toepassing van groen en de 
goed bestudeerde woningtypen zijn vele van deze steden een succes ge
bleken. De tuinsteden vroegen met hun ééngezinswoningen en hun 
tuintjesideaal een groot areaal, hetgeen om meer dan een reden als een 
bezwaar werd gevoeld. Zo is men tot een meer geserreerde bouwwijze 
overgegaan, waarbij het voornamelijk gezocht werd in een opvoeren van 
het nuttig effect van de oppervlakte door (een al of niet matig) gebruik 
van hoogbouw en etagebouw. Moderne tuinsteden hebben een sterk 
afwijkend aspect van de oorspronkelijke garden cities.3 Een verdienste 
van de tuinstadbeweging is ongetwijfeld geweest, dat men weer oog heeft 
gekregen voor grotere gehelen, en voor de sociologische geleding van 
die gehelen. 

In de moderne stedebouw heeft de socioloog een belangrijke stem 
verworven. Aan de wijkgedachte ligt een sociologische visie ten grond
slag. Wijk, buurt en blok zijn elementen, waarmee woongemeenschap 
kan worden opgebouwd. In het woonmilieu kan een basis worden 
gelegd om de individuen wederom te brengen tot samenhorigheids-
gevoel en gemeenschapsbesef. Op het platteland is in buurt- en dorps
gemeenschap het samenhorigheidsgevoel nog sterker levend en men 
verwijst dan gaarne naar de burendiensten, de gemeenschapsfeesten en de 
folklore, die nog gezamenlijk worden beleefd. In de grote stad, waar dit 
alles verloren is gegaan, kan men door geleding en opdeling in kleinere 
wooneenheden trachten het woonmilieu weer tot leven te brengen. 

Afgezien van de vraag of de wijkgedachte werkelijk in staat zal zijn de 
grotestadsbewoner tot een buurtbewoner te maken, is het voor de ver
betering van het woonmilieu bijzonder waardevol, dat men zich reken
schap geeft van de behoeften van de bewoners als individuen en als 
leden van de groep.4 

Negatief wordt het resultaat, wanneer men daarbij uit het oog verliest, 
dat het hoofdaccent moet blijven liggen bij de huisvesting van het gezin 
als eenheid, m.a.w. wanneer buurtvoorzieningen in de plaats komen van 

1 G. Feenstra: Tuinsteden en volksh. in Ned. en buitenland, A'dam 1920. 
2 H. Jolles: De tuinstadbeweging in Engeland, T.A.G. 19^4 p . 137-14J. 
8 Tuinstad „Slotermeer" - Dagblad De Tijd 4-11-19^3. 
4 Enige aspecten van sociale wijkopbouw — 's-Gravenhage 19ц p . 19 e.v. 
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goede woningen. En waar op grote schaal hoogbouw toegepast wordt 
om ruimte te winnen voor groepsvoorzieningen is men op de ver
keerde weg. 

Wij zijn niet principieel tegen hoogbouw en zeker niet tegen een 
redelijk gebruik van etagebouw. Wij beschouwen het „collectieve 
wonen", zoals het wonen in meergezinshuizen wel eens genoemd wordt, 
als een acceptabele woonvorm, wanneer voldoende woongerief kan 
worden geboden. Wij denken daarbij niet zo zeer aan het bijzondere 
technische gerief, in de praktijk neerkomend op blokverwarming, 
vuilstort, soms warmwatervoorziening, lift en wat dies meer zij, aan 
bijzondere voorzieningen en diensten, die boven de huurprijs in reke
ning moeten worden gebracht als servicekosten, maar bovenal aan de 
effectieve woonruimte, waarover de bewoners de beschikking hebben. 

Wij vragen : is er binnen de eigen woning voldoende ruimte voor de 
normale woonfuncties : werken, eten, slapen, recreatie, is er voldoende 
loop-, opberg- en reserveruimte? Van de omvang en samenstelling van de 
woonbehoevende eenheid hangt de beoordeling van de vereiste woon
ruimte af. 

Zo zal het gezin met kleine kinderen het tuintje, waar de kleintjes 
onder het oog van de moeder in de buitenlucht kunnen verblijven, node 
kunnen missen. De ouden van dagen zullen bij voorkeur gelijkstraats 
willen wonen, niet afzijdig van het buurtverkeer, maar anderzijds zal het 
burengerucht van gezinnen met kinderen, in deze zelden behoorlijk 
geluidwerende woningen, vaak als bijzonder hinderlijk worden onder
vonden. Het groeiende gezin zal zich in de over het algemeen minimaal 
kleine etage- of flatwoningen bedreigd voelen in zijn ontplooiings
mogelijkheden. 

Wanneer men de verschillende woningbehoevende eenheden nagaat, 
dan is de etagewoning voor weinigen de ideale oplossing. Dat nochtans 
etagebouw en hoogbouw voordelen kunnen bieden bij de stadsuitleg is 
duidelijk. Er is een zekere grond- en kostenbesparing mogelijk, al make 
men zich hiervan geen overdreven voorstelling. Hierover is de laatste 
jaren herhaaldelijk geschreven: bij meer dan vier woonetages wordt de 
grondbesparing miniem, terwijl de hogere funderingskosten en de nu 
nodig geworden extra-voorzieningen het wonen zeker niet goedkoper 
maken.1 Men denke voorts aan de noodzaak bij hoogbouw de bouw
blokken verder uiteen te plaatsen i.v.m. bezonning, groenvoorziening en 
parkeer- en verkeersruimte. 

Stedebouwkundig en architectonisch biedt hoogbouw mogelijkheden 
om meer afwisseling te brengen in het stadsbeeld: de omzoming van 
pleinen, de markering van punten, die wat meer aandacht verdienen. 

1 L. J. H. Angenot: Verhandelingen over het vraagstuk van de dichtheid van bebouwing, 
Alphen aan de Rijn, 1954; Rapport betreffende het vraagstuk van de bouw van meer
gezinshuizen in Limburg, uitgebracht door een namens Gedeputeerde Staten van Limburg 
ingestelde speciale commissie -Maastricht 19^6 p. 60. 
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Met hoogbouw kan op gewenste punten een opvoering van de bevolkings
concentratie worden verkregen: cityvorming. 

Er zijn huishoudingen, die geen behoefte voelen aan eigen tuin en 
benedenwonen, die ten zeerste met hoogbouw gediend zullen zijn en er 
ook in vele gevallen in verband met het geboden comfort de voorkeur 
aan zullen geven hoog te wonen. Men denke aan echtparen zonder 
kinderen, aan alleenstaanden, aan aflopende en onvolledige huishoudens 
met oudere kinderen, aan bepaalde categorieën van bejaarden. 

Een spaarzaam gebruik van etage- en hoogbouw en dan in combinatie 
met lage bouw, op verantwoorde plaatsen, is slechts toe te juichen. Men 
bereikt met de z.g. gemengde bebouwing gemakkelijker de heden-
tendage zo gaarne bepleite differentiatie in de woningvoorraad in die zin, 
dat de meer beknopte en meer technisch gerief biedende woningen ge
woonlijk in de meergezinshuizen zijn ondergebracht, terwijl de woning 
op de begane grond als normale woning wordt beschouwd voor het 
grotere of groeiende gezin. 

Op de juiste differentiatie van de voorraad komt het aan1 , en wij zijn 
een verklaard tegenstander van de etagewoning voor het jonge, groeiende 
gezin, wanneer niet op afdoende wijze aan de behoefte van werk-, speci
ën leefruimte naast de slaapruimte wordt voldaan. Deze tekorten binnen 
de woning zijn niet buiten de gezinssfeer op te vangen in wijkvoor-
zieningen. 

Kinderbewaarplaatsen, speelruimten en ontspanningsruimten, park- en 
groenvoorziening, sportvelden en baadgelegenheid, centrale wasserij en 
andere gemeenschappelijke voorzieningen juichen wij van harte toe, 
maar het gebruik daarvan moet vrijwillig blijven. Blok- en buurtgemeen
schap mag nooit treden in de rechten van het gezin. Het lijkt wel zeer 
ongewenst mee te werken aan een verdere afbraak van de gezinsfuncties. 

Naast de voordelen van differentiatie naar huidige en toekomstige be
hoefte, en de aangename afwisseling voor het oog bij een rustige en even
wichtige opzet van een plan met gemengde bebouwing, naast grond- en 
kostenbesparing biedt een dergelijk plan de mogelijkheid volop te oriën
teren op de zon door de bouw met open blokken, gescheiden door 
royale groenzones. 

Dit is het grote probleem voor de oude volgebouwde binnenstads-
kemen, waar slechts met grote kosten van sanering en onteigening het 
woonmilieu kan worden verbeterd. Doorbraken en ontsluitingen zullen 
er de grootste aandacht vragen. 

4 . Deßnancieel-economische problemen 

Bij het bestuderen van de financieel-economische moeilijkheden in de 
1 Dus : een samenstelling van de voorraad naar behoefte, waarbij niet alleen de omvang 
van de huishoudingen, maar ook de aard van de te huisvesten eenheden bezien moet 
worden, zoals woningen voor bejaarden, alleenstaanden, sociaal-zwakken, arbeiders- en 
middenstandshuishoudingen e.d. 
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volkshuisvesting kan men de vraagstukken wederom het beste van twee 
zijden benaderen: van de kant van de huishouding, die er naar streeft 
of streven moet zo goed mogelijk aan haar woonbehoefte te voldoen; en 
van de kant van de gemeenschap *, die er in grote mate bij geïnteresseerd 
zal moeten zijn, dat alle leden van de gemeenschap aan de bevrediging 
van die behoefte op waardige wijze toekomen. 

De eenling zal zich bij de zorg voor de huisvesting van zich zelf of van 
de zijnen in sterke mate laten leiden door zijn voorkeur en door zijn 
prestatiemogelijkheden. Al naar gelang zijn financiële mogelijkheden kan 
hij ruimer of minder ruim aan zijn woonaspiraties voldoen, gesteld 
natuurlijk dat er een voldoend ruime woningmarkt is om zijn keuze te 
doen. In principe staat hem de weg open naar een huurwoning of naar 
een eigen woning. 

De overheid heeft tot taak de eenling daarbij te helpen, maar zal in 
haar huisvestingsbeleid de woonbelangen tegen andere gemeenschaps-
belangen moeten afwegen. Op financieel-economisch terrein ziet zij 
zich gesteld voor de vraagstukken van financiering van de volkswoning
bouw, sanering en krotopruiming, van het voeren van een rechtvaardig 
huurbeleid, terwijl in tijden van duurte en schaarste, loon- en prijs-
beheersing het vraagstuk van de rentabiliteit de problemen nog komt 
verzwaren. 

a. De financiële problemen van de huishouding 
De financiering van een huurwoning vraagt even goed als die van een eigen 
woning periodiek terugkomende offers, dienaar gelang de omvang daar
van in meer of minder ernstige mate op het huishoudelijk budget 
drukken. 

Ten aanzien van de huuromvang is men het in kringen van deskundigen 
in het algemeen wel eens, dat als toelaatbare grens een vijfde van het 
inkomen van de huishouding mag gerekend worden. Als ideaal stelt men 
wel een zesde van de totale inkomsten in de lagere inkomensgroepen.2 

Hier kan onmiddellijk worden opgemerkt, dat als gevolg van het sedert 
mei 1940 in ons land gevoerde loon-, prijs- en huurbeleid de huren in 
zeer sterke mate zijn achtergebleven bij de stijging van inkomens en 
prijzen. De huishoudingen zijn dan ook in het geheel niet meer op een 
redelijk huurpeil ingesteld, waardoor de rentabiliteit van woningbouw 
en woningexploitatie in sterke mate is verstoord. Als door een geringer 
woningtekort de betekenis van de huisvesting op een minder navrante 
wijze naar voren zou zijn gekomen, zou de waardering voor de woning 
misschien in ernstige mate onder de politiek van de lage huren hebben 
geleden. 

Indien een financieel-zwakke huishouding niet in staat is de huur van een 
passende woning op te brengen, dient de gemeenschap hier onverwijld 
1 Vooral de politieke gemeenschap. 
2 Richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek, Alphen aan de Rijn, 1946 p. V. 
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hulp te verlenen, maar steeds zo, dat de waardigheid van de persoon 
hieronder niet te lijden heeft. 

Er kunnen bij die hulpverlening verschillende wegen worden inge
slagen. Van de omstandigheden zal het afhangen welke weg zal worden 
bewandeld. 

Er kan van de kant van het particulier initiatief of van de zijde van de 
overheid hulp worden geboden in de vorm van een toeslag op het huis-
houdbudget, waarbij aan de toeslag het karakter van bedeling zal moeten 
worden ontnomen. Dit zal vaak niet goed mogelijk zijn, zodat men de 
voorkeur geeft aan een systeem van huurreductie. 

Een ver reikend voorstel in deze richting werd onlangs gedaan in een 
rapport van de Commissie voor de woningbouw van de R.K. Bond voor 
het Gezin.1 Voorgesteld wordt daarin: een huurreductie voor gezinnen 
met meer dan 4 niet-verdienende kinderen wonende in grote woningen 
— arbeiders- en woningwetwoningen — beneden een bepaalde inkomens
grens. De huurreductie zou oplopen van 2£% bij ς kinderen tot Js% 
bij 9 en méér niet-verdienende kinderen. De gemeenteraden zouden het 
gemiddelde huurbedrag, waarop de reductie zou zijn gebaseerd, en de 
bedoelde inkomensgrens dienen vast te stellen. Principieel zagen de 
opstellers van het rapport gaarne een toeslag voor de huur voor het 
bedrag, dat een zevende van het gezinsinkomen overschrijdt, doch om 
administratieve redenen achtten zij een dergelijke regeling onuitvoer
baar. 

Ter bevordering van de krotopruiming zijn door het departement van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting wel speciale mogelijkheden ge
schapen om voormalige krotbewoners in de huur tegemoet te komen. 
Dit zijn echter aflopende bijdragen gedurende een periode van vijfjaar en 
gebonden aan de nieuwe woning, die de voormalige krotbewoner heeft 
betrokken.2 Tevens werd een bijdragenregeling gepubliceerd voor de 
eigenaar-krotbewoner, die een extra-toeslag op de premie kan ver
krijgen tot ten hoogste ι ς% bij nieuwbouw en opruiming van een krot, 
onder voorwaarde dat de gemeente, waarin de krotopruiming plaats 
heeft, een zelfde bedrag verstrekt als het rijk.3 

Het is duidelijk, dat men met deze regelingen meer beoogt om redenen 
van algemeen belang de sanering van oude kernen te bevorderen, dan 
een sociale huurpolitiek te voeren. Men wil groepen die gewend zijn 
aan lage huren de aanpassing naar duurdere woningen mogelijk maken, 
want opschuiving is in deze tijd praktisch niet door te voeren bij het 
grote huurverschil tussen oude en nieuwe woningen en de nog alom 
heersende woningnood. 

De praktijk van de woningwet, waarbij aan bepaalde woningen zonder 

1 De grote gezinswoning - Rapp. Comm. voor de Woningbouw van de Kath. Bond voor 
het Gezin, juli 1914 p. 12 en 13. 
a Wijziging Bijdragen Woningwetbouw, 9 febr. 19^4. 
a Wijziging Premie- en Bijdragenregeling Woningbouw 19^3 — Circ. ¡ febr. 19^4. 
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meer blijvend een aanzienlijk overheidssubsidie toevalt, geheel los van de 
draagkracht van de bewoners, is niet juist. Vele woningwetwoningen 
zijn bewoond door huishoudingen voor wie oorspronkelijk de gesubsi
dieerde bouw in het geheel niet was bedoeld, terwijl juist vele financieel-
zwakke huishoudingen uit de woningen werden geweerd. In feite bleven 
de meest-behoeftigen aangewezen op de uitgewoonde en verouderde en 
naar verhouding van hun woonwaarde veel te dure krotwoningen. Juist 
voor deze groep draagt de georganiseerde gemeenschap toch in de eerste 
plaats uit overwegingen van delende gerechtigheid of uit het oogpunt 
van sociale liefde de verantwoordelijkheid. 

In tegenstelling met de belangstelling van onze Zuiderburen is in Neder
land van de kant van de gemeenschap nog bitter weinig gedaan om het 
eigen-woningbezit van de burgers te bevorderen. 

In 1889, twaalf jaren voordat in Nederland met de afkondiging van de 
woningwet de huisvesting tot een publieke zaak werd verheven, kende 
België in de wet-Beemaert de mogelijkheid om met gemeenschapsgeld 
de particulier aan een eigen woning te helpen. Welke resultaten voor de 
huisvesting de woningwet in Nederland ook heeft afgeworpen, voor de 
bevordering van het eigen bezit zijn er geen mogelijkheden in te vinden. 
De financiële paragrafen van de woningwet boden de gelegenheid tot 
collectief verenigingsbezit te geraken en eventueel tot overheidsbezit, 
maar meer ook niet. 

In België werden uit de fondsen van de rijkspostspaarbank kredieten 
verleend, terwijl fiscale tegemoetkomingen het streven stimuleerden. 
Men kan hiertegen inbrengen, dat de meest behoeftigen in België het 
minste van de voordelen, die de wet-Beemaert schonk, hebben geprofi
teerd, maar ook in Nederland heeft de woningwet in dat opzicht gefaald. 

Toen in België na de eerste wereldoorlog de „Nationale maatschappij 
voor goedkope Woningen en Woonvertrekken" werd opgericht, kwam 
er ook voor de min-vermogenden meer mogelijkheid om van goedkoop 
overheidskrediet te profiteren. De z.g. toegelaten corporaties, die zelf 
op aantrekkelijke voorwaarden een woningbezit hadden kunnen vormen, 
mochten deze op gunstige condities aan de huurders van de hand doen 
volgens een bepaald aflossingssysteem. De mindergegoeden ontvingen 
bovendien nog een rijkspremie, wanneer zij tot aankoop over gingen. 
Een tijdlang is om bezuinigingsredenen de premieverlening gestaakt, 
doch in 1948 bij de wet-De Taeye wederom ingevoerd.1 

Tot de eerste wereldoorlog profiteerden in België б^ооо huishoudingen 
van de wet, tussen de oorlogen 20000, nadien tot 1955 nogmaals 2 jooo. a 

In Nederland is het eigen-bezit van de zijde van de gemeenschap tot 

1 Praktisch hoeft men momenteel in België slechts te beschikken over de middelen om 
de grond te kopen. - Toespraak van de heer J. Zwaenepoel, lid van de Hoge Raad voor 
de Volkshuisvesting in België op het congres van het K.I.V. te Breda, 12 en 13 juli і9££. 
* Verslag van genoemd congres, Utrecht 19¡s p. 18. 
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voor kort niet bevorderd. Vóór de woningwet haar stempel op de huis
vesting van het Nederlandse volk ging drukken, was de ambitie voor de 
eigen woning groter en de mogelijkheden waren in die dagen in de regel 
ook niet onredelijk. Het bouwterrein was niet duur en de rente voor 
het benodigde kapitaal niet te hoog. Spaarverenigingen steunden de toe
komstige bezitter bij de verkrijging van het eerste kapitaal en het ver
werven van hypothecair krediet.1 De wet op de coöperatieve vereni
gingen van 1876 opende hier nieuwe perspectieven; grote omvang heeft 
de eigenbouw echter ook toen niet verkregen. De woningen uit deze 
tijd zijn uiteraard sterk verouderd van type en indeling, maar zij waren 
in het algemeen goed gebouwd en werden behoorlijk onderhouden. 
Jammer genoeg is modernisering van dit eigen bezit — rug-aan-rug-
woningen, bedstedewoningen, éénkamerwoningen — nauwelijks meer 
mogelijk. Dit is het nog al eens naar voren gebrachte bezwaar van dit 
eigen bezit. Men meent, dat de weinig kapitaalkrachtige minder gediend 
is met een eigen woning, waarop een zware hypotheek rust, dan met een 
huurwoning in een verenigingscomplex, waarbij hij zijn bewegings
vrijheid in menig opzicht behoudt. 

Van de zijde van de gemeenschap gezien heeft bezitsvorming door 
het verwerven van een eigen woning echter grote waarde. De ont
wikkeling van de spaarzin, van het gevoel voor eigendom en waarde, en 
de sociale rust en tevredenheid zijn vruchten van dit eigen bezit. 

De Nederlandse huisvestingspolitiek is steeds eenzijdig gericht ge
weest op de bouw van huurwoningen. Bij de rijkswoningtelling van 1947 
bleek, dat van de „gewone bewoonde woningen" 2 nog geen 20% door 
eigenaars werd bewoond, van de agrarische bedrijfswoningen was 69% 
eigendom, maar van de overige bedrijfswoningen werd niet meer dan 
47% door de eigenaars bewoond. 

Het eigen-woningbezit is door de overheid nauwelijks op enige schaal 
bevorderd, en ook de bouwspaarbeweging heeft in ons land nooit veel 
succes gehad. De belangstelling voor het eigen bezit neemt de laatste 
jaren echter wederom toe ; de toegenomen welvaart is hier vermoedelijk 
niet vreemd aan. 

Voor het platteland heeft de landarbeiderswet wel enige betekenis ge
kregen bij de verkrijging van eigen woningen. De wet van 1918, waarbij 
het stichten van landarbeidersbedrijfjes op de voorgrond stond en waar 
de eigen woning als zodanig geen doelstelling was, heeft zich in haar 
effect feitelijk beperkt tot de drie noordelijke provincies.3 De wet van 
1918 is na 1930 praktisch niet meer toegepast. Het totale resultaat was 
een jooo plaatsjes.4 Een andere regeling „Eigen woning platteland", een 

1 J. Kruseman: Woningbouw voor de Woningwet - Gedenkboek „Beter Wonen", 
Amsterdam, 1938 p. 3$. 
2 Hoofdstuk IIIp. 181. 
' T h . Platenburg: Landarbeiders, Hilversum 1943 p. i2£. 
* H. Langman: Nederland bouwe „eigen* woningen - Bouw 19Í}. 
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bijdragenregeling voor krotopruiming ten plattelande, van 1927 is 
praktisch in het geheel niet toegepast. Iets meer succes hadden ge
meentelijke regelingen, waarbij aan ingezetenen hypotheek voor eigen 
bouw werd verstrekt. Zij bleven uiteraard van lokale betekenis.1 

Een andere poging in mei 1930 door de minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid ondernomen, om de woningverenigingen woningwet
woningen aan de bewoners te doen verkopen, is geheel zonder succes 
gebleven, daar de verenigingen hieraan niet hebben willen medewerken.2 

Na de bevrijding is een door de minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting ingestelde commissie met een ontwerp-regeling gekomen 
ter bevordering van het eigen woningbezit van arbeiders en daarmee 
gelijk te stellen kleine zelfstandigen. Door de staatscommissie-Van den 
Bergh, belast met de herziening van de woningwet, zijn de voorstellen 
van de commissie-Bommer overgenomen.3 

Van verscheidene zijden is de laatste jaren gewezen op de leemte, die 
in het Nederlandse huisvestingsbeleid ten aanzien van de verwerving van 
de eigen woning bestaat.4 Ook minister Witte betoonde zich een voor
stander van een nieuw beleid in deze richting. Verschillende regelingen 
zijn afgekondigd, o.m. het K.B. van 8 april 19^3, waar naast de premie 
een jaarlijkse bijdrage voor arbeiders en daarmee gelijk te stellen per
sonen van 2, ς% in uitzicht werd gesteld gedurende tien jaren en andere 
faciliteiten, alles natuurlijk onder zekere voorwaarden.5 Veel is dit ten
slotte nog niet, maar met dit principieel besluit is in ieder geval een 
nieuwe koers uitgezet, waar arbeider en kleine zelfstandige in hun 
streven naar eigen bezit worden gesteund.' 

De activiteit van de grote ondernemingen ter bevordering van het 

1 H. G. van Beusekom: Volkshuisvesting, Utrecht z.j. p. I J - I J . 
1 Circulaire van ς mei 1930; J. Kruseman: De volkshuisvesting onder de woningwet, 
Haarlem 1940 p. 270. 
8 Rapport inzake de voorzieningen te treffen ter bevordering van de verkrijging van een 
eigen woning door arbeiders en met hen gelijk te stellen kleine zelfstandigen, uitgebracht 
aan den Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting door de Comm., ingesteld bij 
Min. Besl. van 12 Juni 1948 - Bijlage IV Rapp. Comm.-v. d. Bergh, 's-Gravenhage 19^0. 
4 H. H. Schoemaker: De bouw van arbeiderswoningen in nieuw licht, Deventer 19J1 
p. i j é . 
6 Premie- en Bijdragenregeling Woningbouw 19^3. 
• Inmiddels zijn op 1 juni і9£б een „Besluit bevordering eigen-woningbezit" en een 
„Beschikking bevordering eigen-woningbezit" van kracht geworden. In geval van eigen 
bewoning kunnen op de rijkspremies toeslagen worden verleend van г ς tot 3^% van het 
bedrag van de premie, afhankelijk van de grootte van het gezin. (Min. cire. 31 juni 19f 6). 
In het bovenaangehaalde „Besluit" zit de mogelijkheid dat bedragen, door werkgevers 
in een bouwkas gestort ten behoeve van hun personeelsleden tot een maximum van 

_ƒ 390,—jaarlijks, zullen worden vrijgesteld van sociale verzekeringspremie, verevenings
heffing en inkomstenbelasting. Het zou bevorderlijk zijn voor het streven naar de eigen 
woning, wanneer de overheid tot een hoger bedrag vrijstelling van belasting zou geven 
en zulks niet alleen voor de bedragen die de werkgever verschaft, maar ook van de 
bedragen die de werknemer zelf inbrengt. - Maatschappijbelangen, 1 juni 1916 p. 276. 
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woningbezit van eigen personeel vindt steeds meer weerklank en is 
geheel in de geest van het moderne streven naar bezitsvorming van de 
kleine man. Daarbij wordt terecht van werkgeverszijde nogal eens ge
klaagd, dat de fiscale politiek van de overheid weinig in overeenstemming 
is met dit streven, zodat de resultaten tot nog toe beneden de mogelijk
heden en de wenselijkheden zijn gebleven.1 

Tenslotte geeft een eenvoudige berekening duidelijk te zien, hoe 
ondanks premieregelingen en een gunstige rentevoet, bij hoge exploi
tatielasten en laag huurpeil, eigenbouw voorlopig nog weinig kans van 
slagen kan hebben. Wanneer men een exploitatierekening opzet, waarbij 
men de grote kosten, die het bouwen van een eigen woning en het 
onderhoud van de nieuwe woning meebrengen, calculeert, dan blijkt de 
eigen woning, ondanks de rijkspremie, nog verre van goedkoop. Naast de 
interest, die voor het geleende kapitaal nodig is, dient de rente over het 
eigen ingebrachte geld verdisconteerd te worden, de kosten voor hypo
theek, afschrijving en onderhoud, verzekering en andere terugkomende 
kosten. Zonder speciale bijdragen van buiten af in de exploitatielasten 
bereikt men een huurniveau, dat niet in overeenstemming is met de 
officieel toegelaten huren. Er zijn beleggingsmogelijkheden, die een heel 
wat groter rendement afwerpen. Natuurlijk zijn de ideële waarden van 
het bezit van een eigen woning in een dergelijk exploitatieschema niet 
te verdisconteren, zakelijk gezien blijft bij de huidige huurpolitiek de 
eigen woning nog weinig aantrekkelijk.2 

b. De financiële problemen van de gemeenschap 

Het inzicht, dat huisvesting ook een aangelegenheid is van de overheid, 
is in de woningwet vastgelegd. Voordien uitte zich de bezorgdheid van 
de gemeenschap voor de huisvesting slechts incidenteel. Er waren ver
enigingen, die zich de huisvesting van de minder-bedeelden aantrokken ; 
er waren ook werkgevers en belangeloze particulieren, die uit filan
tropische overwegingen belang stelden in de menswaardige huisvesting 
van de gewone man. Soms werd uit bedrijfseconomisch oogpunt door 
de werkgevers voor het eigen personeel gebouwd; ook de overheid 
plaatste dienstwoningen, waarbij de verschaffing van de woning wel als 
een vorm van honorering van het personeel werd beschouwd. Er werden 
door stichtingen en stadsbesturen wel liefdadigheidswoningen gebouwd. 

1 Dagblad „De Tijd" 2$-7-і9£і . 
2 Exploitatieschema's bij M. van Helvoort: Beschouwingen over het eigenhuisbezit, 
Assen Ι 9 ί ί p. 70 e.v. ; H. G. van Beusekom noemde onlangs op de Algemene Vergade
ring der Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, gehouden op 20 juni 1956 
te Leeuwarden, een bedrag van 1 jooo tot 18000 gulden voor het in eigendom verkrijgen 
van een eenvoudige woning met grond. De exploitatielasten zouden rond 800 gulden 
jaarlijks bedragen en naar het oordeel van deze deskundige een jaarinkomen vergen van 
iooo tot 6000 gulden, waarvan dan 13 tot 16% van het bruto-inkomen voor de huis
vesting zou moeten worden besteed - Maatschappijbelangen, juni 19^6 p. 277. 
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Men denke aan de stichting van hofjes voor ouden van dagen en voor 
minder-bedeelden. Doch een systematische bemoeienis van de overheid 
met de huisvesting ontbrak.1 

Er werd reeds eerder gewezen op de richtlijnen in de woningwet vast
gelegd ten aanzien van de taak van de overheid. Het is van belang na te 
gaan welke stappen in de financieel-economische sfeer werden ge
nomen, om een goede huisvesting van de burgers te bevorderen. 

Met behulp van de financiële paragrafen van de woningwet zijn op 
grote schaal voorschotten verleend aan de gemeenten, die ofwel daarmee 
zelf gingen bouwen — de z.g. gemeentebouw — ofwel deze op dezelfde 
voet aan door het rijk erkende („toegelaten") bouwverenigingen door
leenden. Deze verenigingen mochten uitsluitend werkzaam zijn in het 
belang van de volkshuisvesting ; dit deden zij door de aanbouw en exploi
tatie van volkswoningen ter hand te nemen — de z.g. verenigingsbouw. 
Sedert 1921 bestaat tevens de mogelijkheid, doordat een aanvullend 
artikel in de woningwet opgenomen werd, rechtstreeks aan toegelaten 
corporaties voorschotten en bijdragen te verstrekken.2 

De totale met overheidsgeld tot stand gebrachte woningvoorraad heeft 
een zeer grote omvang aangenomen. Tot aan de tweede wereldoorlog 
werd door het rijk | miljard uitbetaald aan de gemeenten voor woning
bouwleningen. Daarnaast werden nog grote bedragen verleend als sub
sidies en bijdragen in de exploitatietekorten op de tot stand gebrachte 
complexen. Hierdoor werd het mogelijk goede woningen tegen lage 
huren beschikbaar te stellen, mede ook dank zij de lage rente, die het rijk 
voor de leningen berekende. Het rijk heeft zich dus grote offers ge
troost voor de verbetering van de huisvesting van de Nederlandse ge
meenschap. Niet steeds is de centrale overheid even vrijgevig geweest 
in het verlenen van de bijdragen. De vraag of het in normale tijd ge
oorloofd is met gemeenschapsgelden de woningbouw voor bepaalde 
bevolkingsgroepen zo te subsidiëren dat woninghuren bereikt kunnen 
worden, die beneden de gangbare marktprijs zijn gelegen, is van de zijde 
van het particuliere bedrijf meermalen gesteld, en door de verschillende 
groepen in ons volk op verschillende wijze beantwoord, hetgeen in het 
overheidsbeleid tot uitdrukking is gekomen. 

Zeker is in ieder geval, dat grote groepen van de Nederlandse gemeen
schap van de goedkope woningen hebben geprofiteerd, en dat het huis-
vestingspeil op zeer gunstige wijze is beïnvloed. Ook voor de oplossing 

1 Richtlijnen voor een nieuwe woningpolitiek - Rapport van een commissie ingesteld 
door het N.I.V.St., Alphen a. d. Rijn 1946 p. 22. 
1 Aan art. ¡6 van de woningwet werd een lid 4 toegevoegd, speciaal met het oog op de 
behoefte aan arbeiderswoningen in de zeer kleine Zuidlimburgse gemeenten in de mijn
streek, die lokaal met hun huisvestingsproblemen niet klaar kwamen - P. A. van der 
Drift: Volkshuisvesting, deel II - Commentaar op de Woningwet, Alphen a. d. Rijn 

1949 p· 372· 
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van de kwantitatieve woningnood is de woningwet op grootse wijze 
gehanteerd.1 

Omdat met de na-oorlogse bouw vanwege de sterk gestegen prijzen en 
kosten veel hogere bedragen waren gemoeid en de overheidsfinanciën in 
weinig rooskleurige toestand verkeerden, heeft de overheid moeten uit
zien naar nieuwe wegen ter financiering. In de circulaire „Kapitaalver
schaffing voor woningwetbouw 1948" worden van de zijde van het 
ministerie de gemeenten dan ook uitgenodigd om de kapitaalbehoefte 
voor de woningwetbouw in den vervolge op de vrije kapitaalmarkt te 
dekken. Voor de kleine gemeenten leverde dit vaak onoverkomelijke 
moeilijkheden op, terwijl ook de grotere gemeenten naar nieuwe wegen 
moesten uitzien, omdat de toegestane rente minder aantrekkelijk was, 
zodat de bouwactiviteit in ernstige mate dreigde te stagneren. De z.g. 
Burgerzinleningen van 19^1, waarbij een beroep werd gedaan op de 
burgerij om mee te werken om de ernstige nood, die als gevolg van de 
stilstand in de oorlogsjaren was ontstaan, te helpen overwinnen, heeft 
menige gemeente over het dode punt heen geholpen. 

De financiering is naast de ernstige handicap van gebrek aan materialen 
en geschoolde arbeidskrachten in de na-oorlogse jaren het grote finan
cieel-economische probleem gebleven. Zolang de woningbouw in zo 
ernstige mate onrendabel blijft, zal de oplossing van het kwantitatieve 
vraagstuk moeilijk blijven. Vandaar het streven naar huurverhoging in alle 
kringen van deskundigen op het terrein van de huisvesting. Deze huur
verhoging komt echter in botsing met het door de na-oorlogse kabinetten 
gevoerde loon- en prijsbeleid, dat noodzakelijk wordt geacht om de 
Nederlandse positie op de buitenlandse markt niet te ondermijnen. De 
geringe huurverhogingen, die de laatste jaren zijn toegestaan, worden 
in de kringen van de huisvestingsdeskundigen onvoldoende geacht en zij 
streven dan ook naar een geleidelijk optrekken van de huren tot het 
rentabiliteitspeil zal zijn bereikt. 

Zoals reeds eerder werd gezegd, hebben ook de bijdragen van over
heidswege die in het verleden werden verleend, steeds de bedoeling 
gehad de woningwetcomplexen exploitabel te maken. In de malaise-
jaren, de tijd van aanpassing en bezuiniging van de jaren dertig, achtte 
men het mogelijk, dat de woningwetbouw self-supporting zou zijn: bij 
de normale woningwetwoningen moest de huuropbrengst voldoende zijn 
om de exploitatiekosten te dekken. Het particuliere woningbedrijf, dat 
het in deze jaren bijzonder moeilijk had, meende dat de woningwetbouw 
door het goedkope krediet in sterke mate bevoordeeld was, terwijl ook 

1 In totaal werden vanaf 19ος, toen de eerste woningwetbouw werd gerealiseerd, tot 
1942, toen de woningwetbouw door de bezetter tot stilstand werd gebracht, i^o.ooo 
woningwetwoningen in ons land geplaatst. Vanaf 1945, toen de woningbouw werd 
hervat, tot 19^^ kwamen nogmaals 260.000 woningwetwoningen gereed, zodat in een 
halve eeuw tijds tussen de 400.000 en foo.000 woningwetwoningen de Nederlandse 
voorraad kwamen vernieuwen en aanvullen. 
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het uitdrukkelijk verbod van ondememerswinst bij de woningwetbouw 
de vrije sector in een zwakke concurrentiepositie plaatste. De woning
wetbouwers verweten het particuliere bedrijf gebrek aan belangstelling 
voor de arbeiderswoningbouw zo lang in andere sectoren meer te ver
dienen was.1 

Zo blijkt het kernprobleem in de financieel-economische sfeer van de 
huisvesting, zowel voor persoon als voor gemeenschap, het huurvraag-
stuk. Geen wonder dat het vraagstuk van het huurpeil, van het begin van 
de woningwetbouw af, een centrale plaats heeft ingenomen. 

Wanneer in een periode van woningnood de marktprijzen van de 
woning vrij stijgen of wanneer om een andere reden monopolieposities 
kunnen worden uitgebuit in bepaalde woningcategorieën, kunnen 
ernstige moeilijkheden ontstaan. Wanneer bouw- en onderhoudskosten 
stijgen boven de financiële mogelijkheden van de woningbehoevenden, 
staat men spoedig voor het probleem, dat een kostprijshuur onmogelijk 
wordt. 

In de eerste wereldoorlog is men bij de woningwetwoningen over
gegaan naar een systeem van huur naar draagkracht, waarbij ι ƒ6 van het 
inkomen van kleine gezinnen en ijy van het inkomen van grote gezinnen 
als norm werd genomen. Als later de bouwkosten weer in overeen
stemming komen met het levenspeil keert men weer terug tot een 
objectieve huur. 

Men zit echter, juist als in deze na-oorlogse jaren, met een groot ver
schil van kostprijshuur van de in een dure tijd tot stand gebrachte 
woningen en de woningen uit de goedkope periode. Men vond toen het 
systeem van de reproductiehuur : de huur bepaald op grond van de 
kosten van het ogenblik. De verenigingen, die in de goedkope tijd 
hadden gebouwd, maakten bezwaar tegen huurverhoging : de bewoners 
wensten de voordelen van het te lage huurpeil, waarop men zich had 
ingesteld, niet prijs te geven. Bepaalde verenigingsbesturen, die hun 
sociale doelstelling te werken in het belang van de volkshuisvesting 
waren vergeten, waren de woningcomplexen gaan beschouwen als een 
gemeenschappelijk bezit van de bewoners. 

Na 1930 komt een periode van huurverlagingen. In het kader van de 
aanpassingspolitiek van de regering worden de woningwetcomplexen 
een werktuig om het algemeen huurpeil te beïnvloeden. Zoals in de 
laatste jaren huurverhogingen worden gecompenseerd in loonsverho
gingen, zo werd in de malaisejaren de huurverlaging een middel om 
loonsverlagingen door te drijven. De huren, die in bepaalde complexen 
te laag waren komen te liggen, werden bij het uitbreken van de oorlog 
in 1940 bevroren in het kader van de sedertdien gevolgde prijsbeheer-
singspolitiek. 

Na de bevrijding is de kloof tussen huren en kostprijs dermate breed 
geworden, dat rendabele bouw volkomen is uitgesloten, tenzij de overheid 
1 P. van der Drift: Volkshuisvesting, Deel I, Alphen a. d. Rijn, 1939 р. іб^. 
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een belangrijke bijdrage levert in exploitatietekort of in financiering van 
de z.g. onrendabele top. 

Hetzelfde probleem had zich na de eerste wereldoorlog voorgedaan. 
Ook toen heeft de overheid ter inhaling van de ontstane achterstand in 
de woningbouw met bijzondere steun ingegrepen, aanvankelijk met een 
materiaalprijzenbijdrage. Omdat men het prijspeil daarbij niet in de 
hand had gehouden, stegen de kostprijzen van de nieuwgebouwde 
woningen onrustbarend. In 1920 bedroeg de laatste voor de gemiddelde 
Nederlandse woning 3,2 χ de prijs van 1914.1 In dat jaar stimuleerde de 
regering de vrije sector met een premieregeling. Door een bekwaam 
hanteren van de telkens verminderde bijdrage wist zij binnen enkele 
jaren de kostprijs op een redelijk niveau te brengen. Tot 1923 kwamen 
met deze regeling 90.000 woningen tot stand, waarmede men de 
achterstand als ingehaald beschouwde en de premieverlening stop zette. 

Na de tweede wereldoorlog heeft men vooral de woningwetbouw met 
bijdragen gestimuleerd. Voor de particuliere nijverheid kwam de 
regering met financieringsregelingen, welke ook wel door de woning
wetverenigingen werden gehanteerd; later met premieregelingen, de 
laatste ook wederom door de woningverenigingen toegepast. 

De premieregelingen gaven de bouwer zekerheid over het bedrag 
waarop hij rekenen mocht, de aanvankelijke financieringsregelingen lieten 
de overheidsbijdrage in de onrendabele top in het onzekere. Eerst na 
1 o jaren zou op grond van de huuropbrengst het onrendabele deel worden 
verrekend, voorlopig moest men tevreden zijn met bijdragen. Deze 
regeling was weinig animerend en er is slechts op beperkte schaal mee 
gewerkt. 

De bijdrage van het particuliere bedrijf is in tegenstelling met de periode 
na de eerste wereldoorlog dan ook niet groot geweest bij het oplossen 
van de woningnood. Tot i9Sf werd ongeveer een derde van de nieuwe 
woningen door het vrije bedrijf met overheidssubsidie gebouwd, de 
ongesubsidieerde woningbouw kan geheel verwaarloosd worden.2 

Woningwetbouw en premiebouw zijn vooral in complexen tot stand 
gekomen, omdat op deze wijze de meest rationele produktie kon worden 
verkregen, ongetwijfeld een eis des tijds. Maar hieraan zijn grote gevaren 
verbonden : door de bouw in grote blokken is een dodende monotonie 
niet denkbeeldig, terwijl fouten in aanleg en constructie door de schaal, 
waarop zij worden geprojecteerd, een bijzonder ernstig karakter kunnen 
gaan aannemen. Er is dan ook alle reden om bij het tot stand brengen 
van omvangrijke projecten op bijzondere wijze acht te geven op kwaliteit 
en differentiatie, niet alleen om de massale bedragen, die de Nederlandse 
gemeenschap in dit soort uitbreidingen investeert, maar vooral omdat de 

1 H. G. van Beusekom: Volkshuisvesting, Utrecht z.j. p. i i £ . 
2 De woningbouw met halve premie had succes; het aandeel van de particuliere bouw 
steeg voor I9f4 tot 39%. Vooral middenstandswoningen kwamen met deze regeling 
tot stand. 
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complexen voor lange jaren huisvestingspeil en woonbeeld van ons volk 
zullen bepalen. Sociaal onderzoeker, architect en stedebouwkundige 
zullen gezamenlijk moeten waken, dat de menselijke schaal niet verloren 
ga. Economie en techniek zullen hier niet het laatste woord mogen 
spreken. 

5. Bijzondere sociale problemen 

Er zijn een aantal huishoudingen in de samenleving, waarvoor bijzondere 
voorzieningen in de huisvestingssfeer kunnen worden bepleit, vanwege 
de afzonderlijke positie die zij innemen in het grote geheel. In zekere 
zin kan men de hier bedoelde huishoudingen als „vergeten groepen" 
aanduiden. Praktisch is tot voor kort alleen op papier aandacht aan hun 
bijzondere belangen besteed. Van positief-sociologisch standpunt, maar 
ook uit het oogpunt van delende gerechtigheid en sociale liefde, is een 
nadere beschouwing van hun speciale behoeften gewenst. 

Wij zouden hier bijzondere aandacht willen schenken aan de huis
vesting van sociaal-zwakken, aan de huisvesting van bejaarden en aan de 
huisvesting van alleenstaanden. 

De beide eerste groepen zijn de laatste jaren reeds min of meer in het 
sociaal onderzoek betrokken en met de speciale huisvestingszorg voor 
beide groepen is reeds een bescheiden begin gemaakt; de laatste groep 
is door de woningnood wel erg in de verdrukking geraakt, doch ook 
hier neemt de belangstelling geleidelijk toe. 

a. De huisvesting van sociaal-zwakken 

De groep sociaal-zwakken mag in geen geval gelijk gesteld worden met 
de groep financieel-zwakken. Ongetwijfeld bevindt zich onder de 
sociaal-zwakken een aantal financieel-zwakken, maar dit is zeker niet 
zonder meer regel, terwijl het zeer onbillijk zou zijn de financieel
zwakken maatschappelijk als onvolwaardig te beschouwen. Sociaal
zwakken en financieel-zwakken komen onder alle maatschappelijke groe
peringen voor, in alle sociale en geografische milieus. 

Het is echter een feit uit de ervaring, dat een relatief groot aantal van 
beide groepen in dezelfde minst gunstige woonmilieus wordt aange
troffen, en dat men meer dan elders met het huisvestingsvraagstuk van 
beide groepen wordt geconfronteerd, wanneer men zijn speciale belang
stelling aan deze minder gunstige woonmilieus gaat wijden, dus vooral 
wanneer het vraagstuk van sanering en krotopruiming wordt aangesneden. 

De huisvesting van beide groepen vraagt echter een principieel andere 
instelling. Terwijl de financieel-zwakken slechts in de materiële sfeer 
hulp behoeven, vragen de sociaal-zwakken in de eerste plaats steun van 
de samenleving in de sociale sfeer. Ook zij die tot de laatste groep behoren 
zullen vaak materiële steun behoeven, maar men zal zich duidelijk bewust 
moeten zijn, dat zij die aanpassingsmoeilijkheden hebben aan het levens
patroon van de gemeenschap, daarmee alleen niet geholpen zijn. 
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Sociaal-zwakken missen bepaalde kwaliteiten om hun leven volgens de 
geldende normen van de samenleving in te richten. Zij vertonen een 
andere psyche dan de normale burgers, waardoor zij met de normen van 
de gemeenschap niet mee kunnen. Het is geen onwil, het is onvermogen. 
Vaak zoeken zij steun bij elkaar en vormen de zwak-sociale buurten, 
waar zij hun eigen standaard trachten te handhaven, waar zij zich ge
borgen voelen in hun eigen milieu, maar waar zij ook door de buurt-
normen neergedrukt de kans niet krijgen zich aan dit milieu te ont
worstelen. 

De gemeenschap heeft een taak die verder reikt dan de verbetering 
van de huisvesting alleen. Zij heeft een algemene taak de evenmens-in-
nood tehulp te komen, en deze mensen lijden onder hun anders-zijn, hun 
niet-geaccepteerd worden door de gemeenschap. Om hunszelfs wille en 
om wille van een gezonde gemeenschap dienen de organen van de ge
meenschap deze mensen tehulp te komen, aan hun algehele revalidatie te 
arbeiden. Deze mensen moeten anders leren leven. 

Zelfs wanneer op het terrein van het wonen niet een direct tekort bij 
de sociaal-zwakken kan worden geconstateerd, dan nog heeft de huis-
vestingszorg bemoeienis omdat zij een bijdrage moet leveren tot het 
scheppen van een milieu, waar deze revalidatie een kans van slagen heeft, 
en waar de bedreiging, die van een zwak-sociaal milieu uitgaat ten op
zichte van de gemeenschap, tot een minimum wordt beperkt. 

De deskundigen op maatschappelijk terrein zien in de milieufactoren 
belangrijke oorzaken van de toestand, waarin de sociaal-zwakken zijn 
komen te verkeren, maar ook anderzijds de grote mogelijkheden tot 
beïnvloeding.1 

Een van de middelen tot revalidatie is het scheppen van een aangepast 
woonmilieu met een bijzondere sociale zorg, vanwaaruit aanknopend aan 
het waardevolle en mooie dat onder deze mensen leeft getracht wordt 
het vertrouwen te winnen, hulp te verlenen en leiding te geven, waar 
dit maar enigszins mogelijk is. Zo zal men trachten de bewoners te 
leiden naar de normen van de gemeenschap, zodat de verschillen ver
dwijnen en de buurt wordt tot een geïntegreerd deel van het grote geheel. 

De therapie, die naast individuele aanpak veel groepswerk vraagt, staat 
nog in de kinderschoenen. Het is een voortdurend zoeken en tasten naar 
de verantwoorde methodiek, waarin alle facetten van het zo complexe 
en overal weer anders liggende probleem de nodige aandacht krijgen. 
In het verleden is tot nog toe nergens op ruime schaal met succes ge
werkt, tendele omdat men het experimenteerstadium nog niet te boven 
is, tendele omdat de belangstelling en het begrip voor de belangrijkheid 
van het vraagstuk onvoldoende was gewekt. 

Wanneer men zich realiseert dat de sociale werkers op dit terrein 
emaar streven tot een totale wijziging te komen van de geestelijke en 
sociale instelling van een innerlijk verzwakte en vrij omvangrijke groep, 
1 H. Litjens: Onmaatschappelijke gezinnen, Assen 1913 p. i¡6. 
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die een totaal eigen leven leidt los van de samenleving, dan zal het 
duidelijk zijn dat men met een proces van lange adem te doen heeft. 
Zelfs een sociaal normaal mens zal hiervoor een grote geestelijke en 
zedelijke kracht moeten opbrengen. Hier heeft men te doen met een 
groep van mensen, die totaal in hun wilsleven zijn verzwakt, terwijl de 
verstandelijke vermogens in vele gevallen ver beneden het normale zijn 
gelegen en de zedelijke onvolwaardigheid een grote rol speelt. Waar 
externe oorzaken en materiële nood de hoofdmomenten van de vervals
toestand uitmaken, zal de verheffing de meeste kans van slagen hebben. 

Er zal wel steeds een grote groep blijven, die niet te revalideren is 
uit onwil of onvermogen. Dit ontslaat de gemeenschap niet van de 
plicht ook deze groep in voortdurende liefdevolle aandacht te houden. 
Verbetering van de huisvesting zal in vele gevallen betekenen een over
brengen naar een aangepast woonmilieu. Maar dit zal in de regel niet 
voldoende zijn ter revalidatie, al is in de praktijk al wel gebleken hoe 
heilzaam een woonmilieu kan zijn, waaraan men zich kan optrekken. 

Gewoonlijk zal er een bijzondere sociale zorg vereist zijn, die de o ver
geplaatsten op weg helpt bij de aanpassing in het nieuwe milieu.Gezins
verzorgsters en maatschappelijke werksters zullen een nauw contact 
onderhouden met deze overgeplaatste huishoudingen. Psycholoog, 
psychiater, pedagoog en zielzorger zullen gezamenlijk met de praktische 
werkers en werksters plannen opstellen en uitvoeren, waarbij vooral het 
gezin als primair opvoedingsinstituut de volle aandacht zal krijgen. 
Daarnaast is veel individueel werk nodig, en waar grote groepen van 
sociaal-zwakken bijeenwonen zal ook het groepswerk ter hand moeten 
worden genomen.1 

Zo is het idee gegroeid van de speciale complexen voor sociaal minder-
aangepasten.2 Het bewust scheppen van groepen controlewoningen, 
zoals men in het verleden dergelijke complexen wel heeft opgevat, 
heeft vooral het bezwaar van het „stempelen" van de buurt en werkt 
ghettovorming in de hand.3 De bewoners zoeken steun bij elkaar tegen
over een vijandig aangevoelde omgeving en de sanerende invloed van de 
betere omgeving wordt geringer naarmate het complex groter wordt.* 

Wanneer men niettemin vanwege de omvang van het probleem in be
paalde gevallen de verantwoordelijkheid meent te moeten aanvaarden, 
dan eist de samenstelling van de buurt een nauwgezette selectie van de 
toekomstige bewoners en dienen alle maatregelen te worden genomen 
om de ontwikkeling in het complex van meet af aan zo goed mogelijk te 
1 A. van der Torre: Enkele sociaal paedagogische en sociaal culturele aspecten — Prae-
advies Congres Scheveningen 27-11-19J3 (publicatie no. 12 N.V.M.W.), Haarlem 
I9Î3 P- 97-
2 J. van Mill: De organisatie van het opvoedingswerk (Idem p. i f9) . 
3 H. Kluiters: Welke moeilijkheden veroorzaken de maatschappelijk niet-aangepaste 
gezinnen bij de huisvesting en wat is er aan te doen? - Praeadv. Ñ.I.V.St., Alphen a. d. 
Rijn I 9 i 4 p . 32. 
* Idem p. 37. 
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leiden.1 Voorbeelden van met zorg geleide complexen zijn het Houtplein 
te Utrecht, het Zuidplein te Rotterdam, het project-Westeind te Tilburg 
en enkele complexen in de stad Maastricht. De intensieve zorg is echter 
nog van te recente datum om reeds in de naaste toekomst grote resul
taten te mogen venvachten. 

Het alternatief van de complexen-zorg is de verspreide zorg, waarbij 
de minder-aangepaste huishoudingen worden uitgezaaid tussen de nor
male huishoudingen. Voor minder ernstige gevallen zijn hier goede 
resultaten mee te bereiken, doch werkelijk ernstige gevallen van on
maatschappelijkheid geraken al spoedig in ernstige conflictsituatie met 
de buurt, die het afwijkende gedragspatroon van de betreffende huis
houding niet verdraagt. Hieruit is noch voor de te revalideren huis
houding noch voor de buurt veel goeds te verwachten. Een tussen
oplossing is het concentreren in kleine complexen tussen de normale 
woningen.2 Het verdient de voorkeur de woningen van zo'n complex in 
uiterlijk aspect met de buurt te doen harmoniëren en niet uit esthetische 
overwegingen en stedebouwkundige motieven, maar om er de nadruk op 
te leggen, dat deze huishoudingen niet buiten de normale samenleving 
mogen staan. 

Zonder het directe contact met de omgeving te verhinderen, vanwaar-
uit men de krachten voor het vrijwilligerswerk zal trachten aan te trekken, 
bestaat door de concentratie de mogelijkheid tot een centrale effectieve 
groepszorg — misschien in de vorm van een eigen buurt- of wijkhuis — 
voor de zorggezinnen. 

Bij het vraagstuk van de huisvesting van de minder-aangepasten komt 
tevens de vraag naar het meest aangepaste woningtype naar voren. 

Etagewoningen zullen, omdat zij een hogere woonbeschaving eisen en 
omdat zij door te nauwe contacten gemakkelijk tot conflictsituaties 
leiden, in het algemeen minder wenselijk zijn. Een enkele maal zal men 
misschien om zeer zwaarwichtige redenen toch tot een dergelijke woon
vorm besluiten. Dit lijkt ons slechts dan toelaatbaar, wanneer deze 
woonwijze aan de bevolking niet vreemd is en bovendien alle garanties 
ter vermijding van burenhinder zijn verwezenlijkt: zoals volkomen ge
scheiden opgang, volledige geluidsisolatie en wat dies meer zij. Vooral de 
selectie van de bovenwonenden zal met grote zorg moeten geschieden. 
Wanneer wij reeds ernstige bezwaren menen te moeten koesteren tegen 
het huisvesten van gezinnen met kinderen uit een normaal milieu in een 
bovenwoning, dan zal het duidelijk zijn, dat wij dit voor minder-
aangepaste gezinnen ten sterkste afkeuren. Het ééngezinshuis met tuintje 
— de eis van het bungalowtype willen wij niet stellen — met de nodige 
beslotenheid lijkt het meest gewenst. 

De woning dient overzichtelijk te zijn en voldoende ruim, maar ook 
1 Rapport uitgebracht door de Commissie ter bestudering van het vraagstuk der on
maatschappelijkheid in de gemeente Tilburg - Tilburg z.j. (19 j i ) . 
1 W. Ploegsma-Bentum : Woningbouw voor onmaatschappelijken — Bouw 19Í3 P- ' · 
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niet te groot.1 De vertrekken staan bij voorkeur alle in open verbinding 
met daglicht en buitenlucht. Schuurtje en bergruimte dienen aanwezig 
te zijn, maar zo geconstrueerd, dat de gelegenheid tot bedrijfsruimte 
binnen de woning niet aanwezig is.2 De woning moet behoorlijk van 
constructie zijn, onnodige glaswanden dienen vermeden. Het onder
houd mag vooreerst geen te zware eisen stellen, waarbij men denkt aan 
onnodige stofhoeken, donkere kasten e.d. 

De bewoner moet de woning aan kunnen met een minimum aan woon-
beschaving. Men zal daarbij zoveel mogelijk aansluiten aan de plaatselijke 
woontraditie zonder de pedagogische bedoelingen uit het oog te ver
liezen. Men denke daarbij aan het vraagstuk van de woonkeuken, de 
woonkamer met eethoek, de eetkeuken met woonkamer, en andere 
mogelijke of gewenste combinaties. Wij zagen te Maastricht z.g. over
gangswoningen, waar men door het construeren van een zeer kleine 
werkkeuken de bewoners tot het eten en leven in de woonkamer had 
willen dwingen. Desondanks huisden de bewoners in de veel te kleine 
werkkeuken en werd de woonkamer als „goede kamer" beschouwd. 
Op andere plaatsen had men het fornuis in de woonkamer geplaatst en 

deze tot keuken ingericht, terwijl de keuken tot bergplaats was ge
worden, een lot, dat de gewoonlijk veel te kleine tweede woonkamer 
deelt in vele arbeiderswoningen. 

Ondoelmatig gebruik van woonruimten, althans een gebruik anders 
dan door de ontwerper bedoeld, treft men in vele variaties aan. Het 
meest merkwaardige voorbeeld gaf de sociale werkster in de controle
woningen in Eindhoven, die tot haar verbazing een paard in de woon
kamer aantrof. 

Een belangrijke rol spelen bij de constructie de afmeting en indeling 
van de vertrekken. Men denke aan het verwarmingsvraagstuk, het toe
zicht op de kinderen, de scheiding van was- en slaapgelegenheid. 

In het algemeen kan men stellen, dat de woning voor het minder-
aangepaste gezin aan de voorwaarden van een normale arbeidershuis
houding dient te voldoen, maar met bijzondere aandacht voor het ge
ringere woonpeil van de toekomstige bewoners. De mogelijkheden om 
zich aan de woning „op te trekken" moeten aanwezig zijn. Van belang is 
in dit verband vooral de zorg voor goede hygiënische en sanitaire voor
zieningen. 

Bij de zorg voor de minder-aangepaste huishoudingen zal men met 
grote voorzichtigheid tewerk dienen te gaan. Het ligt voor de hand dat 
men met het oog op de ontplooiingsmogelijkheid van de persoonlijkheid 

1 Een veel gehoorde klacht van de bewonen van een „gevormd complex" te Maastricht 
was, dat men met de nieuwe woning nooit „klaar" kwam. De overgang naar een nieuwe 
ruime woning was klaarblijkelijk te groot. 
* De negotie in vodden, oud ijzer en het houden van dieren op een iets ruimere schaal 
binnen de woonsfeer dient om hygiënische redenen zoveel mogelijk te worden tegen
gegaan. 
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niet verder zal gaan dan strikt te verantwoorden is op zedelijk en sociaal 
terrein. 

De hier besproken groep van maatschappelijk-misdeelden zal men zo
veel mogelijk in eigen sfeer en milieu dienen te benaderen. De levens
beschouwing speelt hierin een belangrijke rol. Niet in de eerste plaats 
de overheid maar meer nog het op de groep afgestemde particuliere 
initiatief heeft hier de voornaamste taak. De overheid zal uit de openbare 
kassen de nodige middelen dienen te verschaffen, om in het belang van 
het bevolkingsgeheel waarvoor zij verantwoordelijk is, het werk met 
alle middelen waarover zij beschikt tendienste te staan. 

b . De huisvesting van bejaarden 

Ook hier wordt de samenleving geconfronteerd met een probleem, dat 
verder reikt dan de simpele huisvesting. Naast de aangepaste huisvesting 
is er een wijdere zorg nodig voor die groep van de bevolking, die in de 
moderne samenleving steeds meer bedreigd wordt door vereenzaming 
en verwaarlozing. Dit probleem heeft steeds bestaan, maar dreigt om 
meer dan een reden hedentendage zo'n grote omvang te verkrijgen, dat 
een bijzondere sociale zorg alleszins gewettigd is. 

Een van de redenen, waarom het probleem juist in de laatste jaren zo 
sterk de aandacht is gaan trekken, is te zoeken in de snelle toeneming 
van het aantal bejaarden; een andere reden, dat door de veranderende 
maatschappelijke omstandigheden het steeds minder gebruikelijk wordt, 
dat de ouden van dagen hun levensdagen slijten in het gezinsverband van 
hun volwassen kinderen. Enerzijds is door de beknoptheid van de mo
derne woningen het intrekken bij de gehuwde zoon of dochter vrijwel 
niet meer mogelijk, anderzijds is de wens van wederzijdse onafhankelijk
heid hiervoor verantwoordelijk. De moderne sociale voorzieningen 
maken de grotere zelfstandigheid voor een grotere groep althans beter 
mogelijk dan vroeger het geval was; van de andere kant is door de 
hogere leeftijd, die bereikt wordt, de hulpbehoevendheid van de be
jaarden groter. 

Het aantal bejaarde personen van 6^ jaar en ouder is in ons land in 
twintig jaar tijd verdubbeld, bij een totale bevolkingsgroei van 25%. 
In 195̂ 0 behoorde 7,7% van de Nederlandse bevolking in deze categorie; 
in België, Frankrijk en Groot-Brittannië bedroegen deze percentages 
zelfs 11,1, 11,3 en 10,9 en in Zwitserland en Zweden respectievelijk 
9,y en 10,1%. In verband met de voortgaande levensverlenging is in de 
nabije toekomst voor ons land een sterke toeneming van het aantal 
bejaarden te verwachten.1 

De groep van bejaarden is uiteraard niet in zijn geheel een voorwerp 
van maatschappelijke zorg, maar het aantal behoeftigen is blijkens de 
gehouden enquêtes ontstellend hoog. Dank zij de pensionering van over-
1 In 1970: 10%, aldus minister Witte bij de opening van een bejaardencentrum te 
Hilversum op 2 j april 1954. 
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heidswege zal men voor een deel van hen de financiële moeilijkheden 
wel kunnen verzachten, afdoende is dit niet. Bij de gehouden onder
zoekingen bleken voeding, huisvesting en vrijetijdsbesteding ernstige 
leemten te vertonen, terwijl de verzorging van invalide en bedlegerige 
bejaarden vaak maar al te zeer te wensen over laat.1 Gelukkig is overal 
de zorg voor de bejaarden ontwaakt en het initiatief om deze vergeten 
groep een blijde levensavond te bezorgen wordt van alle kanten gesteund. 

Het probleem van de huisvesting wordt van twee zijden aangepakt. 
Wanneer van ernstige hulpbehoevendheid sprake is komt vooral de op
neming in tehuizen of gestichten in aanmerking, wanneer tenminste de 
nodige zorg in eigen huishouding niet of niet voldoende gegeven kan 
worden. Met het huidige gebrek aan dienstpersoneel en de reeds ge
noemde beknoptheid van de moderne woning is de inwoning ook 
zonder extra-verzorging al moeilijk. De bestaande tehuizen en ge
stichten zijn echter dermate overgevuld, dat plaatsing slechts na lang 
wachten mogelijk is. 

Voor de nog niet hulpbehoevende bejaarden projecteert men veelal 
tussen de normale woningblokken aangepaste bejaardenwoningen. In het 
verleden bracht men de bejaarden wel onder in hofjes. Deze hofjes van 
vaak respectabele ouderdom dragen hedentendage wel sterk het stempel 
van armenzorg. Tussen de huizenblokken, donker, vochtig, weggestopt 
achter smalle poortjes „met de fraaie gevelstenen van de stichters", 
voldoen zij nog maar zelden aan onze eisen van menswaardige huis
vesting.2 

In de jaren dertig zijn verschillende woningbouwverenigingen over
gegaan tot de bouw van speciale bejaardenwoningen, gewoonlijk gespreid 
tussen complexen normale woningwetwoningen zo, dat het contact 
met de buurt, die de ouden vitaal houdt, niet verbroken wordt. De 
woninkjes waren afgestemd op een maximumgerief en hadden een 
minimale inhoud, zodat het onderhoud door de bewoners zelf mogelijk 
zou zijn. Zij waren zo veel mogelijk op de zonzijde geprojecteerd en 
gelijkstraats gelegen, zodat het trappenklimmen tot het uiterste beperkt 
zou blijven. In de na-oorlogse jaren zijn de opvattingen verder geëvolueerd. 

Men tracht nu de voordelen van zo groot mogelijke zelfstandigheid en 
contact met de buurt te combineren met de mogelijkheid tot centrale 
voorzieningen. Temidden van de bejaardencomplexen, gesitueerd in de 
normale woonbuurt, staan speciale verzorgingsgebouwen, waar in geval 
van ziekte of invaliditeit bijzondere hulp kan worden geboden, waar 
centrale ontspanningsgelegenheden, eetgelegenheid en wasserij kunnen 
worden ondergebracht, waarvan men bij voorkomende gelegenheid ge
bruik kan maken, waar logeergelegenheid voor gasten en ziekenzaal ten 
behoeve van de bewoners zijn ingericht. 
1 Onderzoekingen van de provinciale opbouworganen in Noord-Brabant en Limburg — 
Dagblad De Tijd, 14 juli 19^4. 
2 W. S. : De huisvesting van bejaarden - De woningbouwvereniging 1950 p. 27 en 18. 
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De bejaardenwoningen zijn gewoonlijk in bungalowvorm ontworpen, 
hetgeen het onderhoud en de overzichtelijkheid bevordert, terwijl het 
trappenlopen wordt vermeden. Wanneer — zoals een enkele maal ge
beurt - een bejaardencomplex in hoogbouw wordt ontworpen, dienen 
natuurlijk liften aanwezig te zijn of tenminste zeer gemakkelijke trappen. 
Hier is meer mogelijkheid tot een redelijke exploitatie van een centrale 
verwarming en een centrale warmwatervoorziening. Een behoorlijke 
extra-subsidie in de exploitatiekosten van overheidswege zal echter niet 
gemist kunnen worden, wil men tot dragelijke huur- en verzorgings-
kosten komen. Het ministerie heeft hiertoe enige mogelijkheid geopend 
in de overweging, dat door opschuiving naar bejaardencentra elders 
normale eengezinswoningen vrij komen.1 

In Duitsland heeft men in het verleden vooral door gestichtsbouw het 
probleem trachten op te lossen. De gestichten zijn echter ofwel te 
groot en daardoor onbehaaglijk, ofwel te klein en daardoor te duur in 
de exploitatie. In België hecht men nog steeds veel waarde aan hofjes
bouw — een vorm van complexenbouw van eengezinshuisjes, waarin men 
de onafhankelijkheid het beste gewaarborgd acht. In Groot-Brittannië 
heerst eveneens een kennelijke voorkeur voor de zelfstandige woning. 
De helft van de bejaardenwoningen is er in gemeenschappelijke exploi
tatie. Zweden en Denemarken verlenen reeds jaar en dag subsidies aan 
de bejaardenhuisvesting.2 Denemarken heeft in twintig jaar tijd ongeveer 
lo.ooo bejaardenwoningen gebouwd, meestal bestaande uit een woon
kamer en een keuken; voor echtparen stelt men nu de eis van twee 
kamers en een keuken. De woninkjes zijn vaak voorzien van de daar meer 
gebruikelijke centrale verwarming en warmwatervoorziening. In Kopen
hagen vraagt men 12 tot ι £% van het ouderdomspensioen als huur. 3 In 
Zweden brengt men de bejaarden bij voorkeur onder in tehuizen; in 
Zwitserland prefereert men wederom de kleine complexen, maar veel 
is in dit land in dit opzicht nog niet gedaan. 

In ons land bedroeg volgens de gegevens van de laatste volkstelling het 
aantal bejaarde personen — van б£ jaar en ouder — 683.139.4 Daarvan waren 
er 347.839 gehuwd en зз^.зоо hoorden tot de alleenstaanden. Van de 
gehuwden was in 147.683 gevallen de vrouw boven 64 jaar, in 200.156 
gevallen de man, in vele gevallen natuurlijk man en vrouw. Van de be
jaarden vertoefden volgens dezelfde publicatie 16.997 mannen in ge
stichten en 25.161 vrouwen, in totaal dus 42.158 personen of 6,2% van 
alle bejaarden.5 Deze gestichten waren niet alle specifieke bejaarden
instellingen, doch men mag veronderstellen dat in deze instellingen een 
1 Volkshuisvesting en Stedebouw 1947 p. S j ; Dagblad De Tijd 17 juni 1954. 
a H. v. d. W. : De huisvesting van bejaarden - V. en St. 1944 p. 68 en 69. 
* Bouw I9Í3 Ρ- J 43· 
4 12e Volks- en Woningtelling, serie A deel 1, Utrecht 1914 p. 60 en p. 73. 
s Statistisch Zakboek I9£i, Utrecht 19JÍ p. ¡ geeft voor 31 december 1954 899.971 
bejaarden of 8,23% der Nederlandse bevolking op dat tijdstip, een stijging van meer dan 
200.000 in ruim zeven jaar. 
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minimumverzorging was gewaarborgd, al zal deze op ondergeschikte 
punten vele wenselijkheden onvervuld hebben gelaten. 

Dr. Muntendam, de staatssecretaris voor de volksgezondheid, deelde 
aan de pers voor ultimo 1950 de volgende gegevens over de verzorging 
mee 1 : Op dat tijdstip waren in ons land 812 geen winst beogende ge
stichten voor bejaarden. Van de bevolking van deze tehuizen was 37% 
hulpbehoevend of bedlegerig. Bijna de helft van het aantal aldus gehuis-
vesten was ondergebracht op kamers van ς en meer bedden; in de 
overheidstehuizen zelfs tweederde. 17% van de chronisch-bedlegerigen 
was opgenomen in tehuizen, waar deskundige hulp niet aanwezig was. 

Wanneer wij de katholieke bejaardengroep nader bestuderen — waar
over men dank zij de enquêtes van de „Katholieke Landelijke Stichting 
voor Bejaarden" in 1947 iets beter is geïnformeerd — dan blijken er in 
totaal in speciale gestichten voor bejaarden op r.-k. grondslag i j .194 
bejaarden te zijn opgenomen in 307 instellingen, waarvan er 6 in nood-
barakken waren ingericht.2 Onder de verzorgden bevonden zich 641 
echtparen; 7895 personen waren in zalen ondergebracht, 7299 be
schikten over eigen kamers, d.w.z. gezamenlijk over 5739 vertrekken. 
Voorts waren er volgens dezelfde bron nog 618 bejaarden woonachtig 
in hofjes van katholieke instellingen. 

In totaal waren er dus ij .812 bejaarden op enigerlei wijze in katho
lieke instellingen verzorgd. Wanneer wij de niet-katholieken in de r.-k. 
gestichten laten wegvallen tegen de katholieken in niet-katholieke in
richtingen, dan was van de 223.869 bij de volkstelling getelde katholieke 
bejaarden in dat jaar ongeveer 7% verzorgd in gestichten of hofjes. 

Men mag uit bovenstaande cijfers wel concluderen, dat de huisvesting 
en verzorging van bejaarden in ons land nog het een en ander te wensen 
over laat. Verbetering en verruiming van de accommodatie voor huis
vesting en verzorging zijn ongetwijfeld noodzakelijk. Uit deze cijfers zouden 
wij niet willen afleiden, dat nu overal op grote schaal bejaardentehuizen 
of verzorgingscomplexen gesticht moeten worden. Een nauwgezette 
studie van de plaatselijke sociale situatie mag echter niet achterwege 
blijven. In de zuidelijke provincies zijn reeds een aantal plaatselijke onder
zoekingen ingesteld, o.m. door de provinciale opbouworganen.3 

Het projecteren van de bejaardencomplexen en -tehuizen dient met grote 
zorg te geschieden. Wanneer in een stadsuitbreiding bejaardenwoningen 
worden gebouwd — zoals in het verleden meermalen is geschied — op een 
plaats en van een constructie, dat zij voor de bejaarden weinig aan
trekkelijk zijn, dan is dit een onvergeeflijke fout, omdat zij in verband 
1 Bouw 1951 p. 83J. 
* De huisvesting van bejaarden in Nederland - Rapport Katholieke Landelijke Stichting 
voor Bejaarden, z.j. 
a Dagblad De Tijd van 14 juli 19^4; Aspecten van de levensomstandigheden van de be
jaarden in de kleinere en middelgrote gemeenten in Limburg - Roermond 19 £4. 
(Uitg. Provine. Opbouworgaan in Limburg). 
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met de heersende woningnood met een grote mate van waarschijnlijk
heid betrokken zullen worden door jonge echtparen en groeiende ge
zinnen, die er op de duur vanwege het ruimtegebrek slecht mee zullen 
zijn gediend. Wanneer bejaarden tot verhuizing naar nieuwere en daarom 
relatief duurdere woningen zullen moeten worden opgewekt, dan 
moeten die aangepast zijn aan hun speciale behoeften en liefst op een 
plaats staan, waar de bejaarden een vertrouwd milieu kunnen terug
vinden.1 

Bij het bouwen van dit soort woningen houde men in het bijzonder 
rekening met de behoeften en verlangens van de aanstaande bewoners, 
die in zo'n sterke mate aan hun woning gebonden zullen zijn. Men 
plaatse de woninkjes en gestichten bij voorkeur niet aan drukke ver-
keersstraten, doch ook niet geheel buiten het normale verkeer of aan 
de rand van de stad, waar de bejaarden zich buitengesloten voelen van het 
dagelijkse leven. 

Men houde bij het treffen van voorzieningen rekening met de maat
schappelijke en culturele behoeften, die naar gelang de herkomst, de 
ontwikkeling en het sociale milieu een grote verscheidenheid zullen 
vertonen. Men behoude ook in een bejaardencomplex zoveel mogelijk 
de eigen woonsfeer door eigen keukentje, balkon of tuintje, voldoende 
privacy in de leefruimte, waar men - zo men het wil - ongestoord zich 
zelf kan zijn, bezoek kan ontvangen en een hobby beoefenen. Minimum
eis is toch wel de eigen woon- en slaapkamer, eventueel woon-slaap-
kamer. Vooral in de gestichten houde men er toch rekening mee, dat 
men zo enigszins mogelijk de gemeenschappelijke slaapzalen vermijdt; 
zeker scheide men geen gehuwden. Kortom men respectere zoveel 
mogelijk de zelfstandigheid en de waardigheid van de menselijke persoon, 
op wiens geestelijke, morele en lichamelijke gezondheid alle maat
schappelijke zorg, ook de bejaardenzorg dient gericht te zijn.2 

с De huisvesting van alleenstaanden 

Het zal misschien enige verwondering wekken, dat deze groep, die zo 
verscheiden van samenstelling is, onder een afzonderlijke rubriek in de 
huisvestingszorg wordt besproken. 

Wij menen dat er juist in deze tijd alle reden is om aandacht te vragen 
voor deze categorie, die in ieder geval dit gemeen heeft, dat haar huis-
vestingsbelangen bij de heersende woningnood vrijwel overal moeten 
wijken voor alle andere woningbehoevende eenheden. Het is begrijpelijk, 
dat de voor de toekomst van een gemeenschap zo belangrijke gezinnen 
en jonge echtparen voorrang gemeten, en dat huishoudens van meer per
sonen eerder in aanmerking plegen te komen voor woonruimte dan de 

1 E. Rubbens-Franken : De ouder wordende mens in onze samenleving, Bussum 19Í3. 
8 Voor de technische zijde van de huisvesting van bejaarden raadplege men onze literatuur
lijst. Waardevol is het reeds genoemde Rapport van de Landelijke Katholieke Stichting 
voor Bejaarden. 
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enkeling. Dit neemt niet weg, dat ook de alleenstaanden kwantitatief en 
kwalitatief in het volksgeheel een zeer belangrijke plaats innemen, die 
afgezien van hun eigen waarde voor de gemeenschap, als personen rechten 
kunnen doen gelden op een menswaardige huisvesting. Zij moeten zich 
zelf kunnen zijn en krachten opdoen voor de taak, die zij, vaak zonder 
steun van eigen milieu en gewoonlijk met weinig begrip en waardering 
van de buitenwereld, in het maatschappelijk leven volbrengen. Al te 
dikwijls worden zij het slachtoffer van het onbewuste groepsegoïsme van 
de gemeenschap, waarvan psychische spanningen en vereenzaming het 
gevolg zijn. Voor deze specifieke moeilijkheden van de alleenstaande 
bestaat in het algemeen maar weinig begrip. Van de zijde van de ge
meenschap bestaat er alle reden zich op hun huisvestingsbehoefte te beraden. 

Een kwantitatieve benadering van het aantal woningbehoevende alleen
staanden is wel zeer moeilijk; zeker is dat het aantal voortdurend stijgt. 
Ondanks de woningnood was in 1947 het aantal alleenstaanden in 
woningen t.o.v. 1930 gestegen1; hoevelen van hen tegen hun zin in 
gestichten waren gehuisvest of gedwongen waren tot samenwoning is 
niet bij benadering te schatten. Hetzelfde geldt voor hen, die door be
roepsarbeid elders tot een vermoeiend forensisme gedwongen, thuis 
bleven wonen in het ouderlijk gezin of anderszins. Evenmin zijn als 
alleenstaanden geteld de als pensiongast of commensaal van een vreemde 
huishouding deel uitmakende personen. Ongetwijfeld is ook onder deze 
een groep, die bij een passende huisvesting een eigen huishouding zou 
willen voeren. Wij zullen ons niet aan schattingen wagen, waarvoor geen 
voldoende basis is te vinden. 

Kwalitatief is de groep van alleenstaanden in enkele categorieën te 
onderscheiden. 

Er is vooreerst de groep van de kostgangers en commensaals met 
huiselijk verkeer, die om reden van persoonlijke voorkeur deel wensen 
uit te maken van de huishouding, waarin zij gastvrijheid genieten. Niet 
steeds wordt deze toestand wenselijk geacht, omdat van weerszijden de 
privacy wordt bedreigd. Vele bouwverenigingen hebben voor hun 
complexen in dit opzicht stringente verboden. 

Beter gewaarborgd is de privacy van de gast in het pensiontehuis, 
terwijl een zeker onderling verkeer het gebrek aan huiselijkheid van de 
alleenstaande kan vergoeden. De waardering van de kant van de pension-
gast voor deze vorm van huisvesting is individueel verschillend. 

Iets meer vrijheid weer bezit de kamerbewoner, die een eigen huis
houding voert, maar uiteraard aan zekere regels van het huis waar hij in
woont is gebonden. Volledige zelfstandigheid heeft de alleenwonende 
alleenstaande met een eigen deelwoning, appartement of soms zelfs 
zelfstandige woning. 

Bij een normale open woningmarkt en afgezien van de toereikendheid 
1 Hoofdstuk Пр. 123. 
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van de financiële middelen, zal de alleenstaande naar zijn behoefte uit 
deze verscheidenheid van mogelijkheden een keuze kunnen doen. 

Jonge arbeiders, studenten en lieden met krappe beurs zullen vaak een 
onderkomen zoeken als kostganger of als kamerbewoner. In bepaalde om
standigheden zal hun aantal zo groot worden, dat zij een probleem zijn 
in de plaatselijke samenleving. Men denke aan de voortgaande industriali
satie, aan gemeenten met een centrale functie ten aanzien van bestuur, 
onderwijs, handel of verkeer. Een te grote omvang van het kostgangers
wezen kan ongewenste toestanden in het leven roepen op zedelijk en 
maatschappelijk gebied. Pensiontehuizen en barakkenkampen, hotel
stichtingen zullen uitkomst kunnen brengen. Wanneer een blijvend 
groot aantal van dergelijke personen verwacht kan worden, zullen er 
voorzieningen getroffen moeten worden die een permanent karakter 
dragen en die financieel de mogelijkheden van de alleenstaanden niet 
overtreffen. Behoorlijke geaccommodeerde woongebouwen met centrale voor
zieningen zullen van de gemeenschap extra-offers vragen in de vorm van 
subsidiëring bij stichting en exploitatie. Deze uitgaven zijn voor een 
gezonde structuur van de gemeenschap tenvolle verantwoord. De huis
vesting van jongemannen zal gewoonlijk een meer tijdelijk karakter 
dragen, omdat zij voor en na zullen huwen. Meer dan bij jongevrouwen 
zal er behoefte zijn aan gemeenschappelijke eetgelegenheid, wasserij en 
ontspanningsgel egenheid. 

De jongevrouw, en de alleenstaande vrouw in het algemeen, stelt 
krachtens haar vrouwelijke psyche en haar meer huishoudelijke gaven 
andere eisen aan haar huisvesting. Zij zal bij voorkeur haar eigen huis
houding voeren, haar „thuis" willen opbouwen. Dat vraagt niet zo zeer 
centrale voorzieningen — al is een mogelijkheid om er in geval van ziekte 
of overladenheid op terug, te vallen wel wenselijk — als wel een eigen 
meer accommodatie gevende woongelegenheid met de mogelijkheid zelf 
haar eten te bereiden en vriendinnen en kennissen te ontvangen. Het 
collectieve woongebouw zal haar minder aantrekkelijk zijn, indien niet 
in sterke mate haar privacy is gewaarborgd. Bij het treffen van voor
zieningen zal men met deze gegevenheden rekening hebben te houden. 

De alleenstaande vrouw zal er ook sterker op uit zijn een eigen woning 
te bezitten, desnoods samen met een vriendin of verwante een volledig 
zelfstandige huishouding te voeren ; bij een open woningmarkt moet zij 
aan dit verlangen kunnen voldoen. De differentiatie van de toekomstige 
woningvoorraad zal zodanig moeten zijn dat de kleine woongelegenheid 
met voldoende gerief — als etagewoning ojßatwoning — aanwezig is. De 
gemeenschap dient er wèl nauwgezet op toe te zien, dat dit soort kleine 
woningen evenmin als de bejaardenwoningen door de exploitant aan 
jonge echtparen en groeiende huishoudingen wordt verhuurd. Bij de 
situering van dergelijke woningen dient goed overwogen te worden, of 
de woningen aan hun bestemming zullen beantwoorden. Ook de maat
schappelijke positie speelt een rol bij de bevrediging van de huisvestings-
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behoefte van de alleenstaande en vanzelfsprekend de financiële draag
kracht. 

Zo kan een gemeenschapsbelang de huisvesting van een alleenstaande in 
een eigen woning vergen, wanneer groeiende gezinnen en jonge huis
houdingen nog in grote getale op de wachtlijst staan voor een eigen 
woning. Men denke aan de voorrang, die de geestelijkheid behoeft, de 
representant van de overheid, de arts en vele anderen, die voor de goede 
uitoefening van een geestelijke en maatschappelijke functie de nodige 
onafhankelijkheid en meer dan normale woonruimte vragen. 

De intellectueel zal andere behoeften hebben dan de middenstander 
of de arbeider, de beter-gesitueerde zal zich groter offers kunnen ge
troosten; de bejaarde alleenstaande totaal afwijkende behoeften voelen 
dan de jeugdige. Het is in een tijd van woningnood de taak van het huis
vestingsbureau de individuele behoeften tegen de maatschappelijke belangen 
af te wegen; bij een open woningmarkt hebben allen het recht va α de 
gemeenschap te vragen, dat zij aan hun redelijke behoeften kunnen vol
doen. Nu, in een tijd van grote aanbouw, rust er in dit opzicht een grote 
verantwoordelijkheid op degenen die de toekomstige differentiatie van 
de woningvoorraad mede helpen bepalen. 

Een bijzonder moeilijk vraagstuk met een sterk aspect van maat
schappelijke zorg vormt de minder-aangepaste alleenstaande. Op de alleen
staanden onder de onmaatschappelijken vat te krijgen, is voor de ge
meenschap wel heel moeilijk. Al te gemakkelijk kunnen zij zich ont
trekken aan wat zij als dwang aanvoelen door te gaan zwerven. Veelal 
huizen zij in logementen en slaapgelegenheden van verdachte reputatie. 
Bij de sanering van oude stadsdelen en bij krotopruiming op grote schaal 
vormen zij het grootste probleem. Men tracht deze lieden wel op te 
vangen in tehuizen voor daklozen en passanten, instellingen die zonder 
overheidssubsidie wel haast niet te exploiteren zijn, al zijn er in de 
gemeente Eindhoven door het particuliere initiatief op dit stuk wonder
lijke prestaties verricht.1 

De zwervers zijn bijna altijd mannen ; de dakloze vrouwen zijn in het 
algemeen sterker aan een bepaalde plaats gebonden, maar verblijven 
daarbij vaak in milieus waar zij met totale lichamelijke en geestelijke 
ondergang worden bedreigd. De meest beklagenswaardigen onder hen 
zijn de ongehuwde moeders, die wanneer zij niet tijdig worden opge
vangen groot gevaar lopen tot prostitutie te vervallen. 

Voor deze maatschappelijke zorgenkinderen, die al te lang in de 
Nederlandse huisvestingszorg zijn vergeten, dienen maatregelen te 
worden genomen. In hoeverre hier een taak ligt voor de bouwvereni
gingen, voor overheid en particulier initiatief op sociaal-charitatief 
terrein zullen wij hier nu niet verder bediscussiëren. Voor bepaalde 
lichtschuwe elementen, die grote schade aanrichten aan de gemeenschap, 
1 Het Benedictus-Labrehuis te Eindhoven drijft geheel op eigen inkomsten en op bij
dragen van het particuliere initiatief. 
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zal de overheid de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, maar 
slechts dan wanneer het particulier initiatief machteloos staat. De over
heid zal steeds een taak hebben in het stimuleren en mogelijk maken van 
opheffende arbeid. De algemene maatschappelijke zorg op levensbe
schouwelijke basis zal het eigenlijke maatschappelijk opheffingswerk 
moeten verrichten, de bouwvereniging zal in het kader van de sanerings
plannen zijn medewerking verlenen bij de te nemen huisvestings-
maatregelen. 

C. O P V A T T I N G E N EN T O E S T A N D E N 
OP HET TERREIN VAN DE HUISVESTING 

IN ENKELE WESTERSE L A N D E N 

Ter oriëntering is het interessant kennis te nemen van hetgeen op het 
terrein van de huisvesting in verwante landen wordt gedacht en verricht. 

Voor een waardering van de positie van de Nederlandse huisvesting is 
de kennismaking met de moeilijkheden van die landen en het streven 
van die samenlevingen naar eigen oplossingen zeer leerzaam. Voor een 
juiste waardering echter van de feiten is een grondige kennis van de 
situatie vereist. De woonzede speelt daarbij een belangrijke rol, terwijl 
de demografische en sociale ontwikkeling in de breedste zin niet uit het 
oog mag worden verloren. Het zal niet mogelijk zijn in enkele regels 
steeds een aannemelijke beschouwing te geven. Het is hier meer de be
doeling op het internationale karakter van vele problemen, die wij in 
het voorafgaande deel van dit hoofdstuk hebben behandeld, te wijzen, 
om daardoor aan de eigen moeilijkheden meer reliëf te geven en een 
objectiever inzicht te verkrijgen in de resultaten in het eigen onderzoek
gebied behaald. 

1. De Scandinavische landen 
Als Nederlander staat men verbaasd over de bekrompenheid van de 
Scandinavische woning. De volkswoning in Zweden bestaat uit twee 
vertrekken: de woonkamer en de keuken. In beide vertrekken wordt 
geslapen. In de steden bestaat so% v a n ^ 6 woningen uit één of twee 
vertrekken, op het platteland is de situatie in dit opzicht gunstiger : daar 
is een derde van de woningen niet groter dan één of twee vertrekken. 
De driekamerwoning neemt in de steden 27% van de totale voorraad in, 
op het platteland 2ς% ; de overige woningen zijn iets ruimer. De ver
betering in de huisvesting van de gezinnen schrijft men toe aan het 
kleiner worden van de gezinnen als gevolg van de toenemende praktijk 
van de geboorteregeling.1 

In Denemarken zijn de gezinnen gehuisvest in twee- en driekamer
woningen. In de hoofdstad Kopenhagen bestaat 80% van de voorraad uit 
woningen met minder dan vier kamers, waarbij nog moet worden opge-

1 Z. Y. van der M e e r : Woningpolit iek in Denemarken — Bouw 1947 ρ. 1. 
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merkt, dat de grootste gezinnen genoegen moeten nemen met de 
kleinste woningen. De na-oorlogse geboortetop heeft de aanbouw van 
iets grotere woningen gestimuleerd. Omdat de huurfactor de grote 
moeilijkheid oplevert om voor het grote gezin een passende woning te 
bemachtigen, is men voor deze gezinnen overgegaan tot een huurreductie.1 

In Noorwegen verschillen de toestanden niet veel van die in de beide 
besproken landen. 

Ook in Finland wijken de woonverhoudingen weinig af van de toe
standen in de overige Scandinavische landen. Op het platteland acht men 
het een grote vooruitgang, dat de éénkamerwoning geleidelijk aan ver
drongen wordt door de tweekamerwoning ; in de steden staat de huis
vesting er iets beter voor. In Helsinki bestaat 40% van de woningen uit 
het keuken-kamertype.2 

Met de technische voorzieningen is men echter in Scandinavië ons 
land ver vooruit : centrale verwarming, centrale wasgelegenheid, warm
watervoorziening en vuilstort zijn er in de flatgebouwen vanzelfsprekend. 

Dit is mede een gevolg van de woonwijze : het meergezinshuis is regel. 
Een minder gunstig gevolg van de woonstijl is de algemeen voorkomende 
uithuizigheid. Van gezinsleven komt in deze behuizingen niet veel 
terecht en echtscheidingen zijn bij de wankele gezinsgemeenschap aan 
de orde van de dag, zelfs op het platteland. Het feit dat niet minder dan 
40% van de gehuwde vrouwen in Kopenhagen buitenshuis werk heeft, 
is tekenend voor de situatie. 

Natuurlijk is de woonwijze van de bevolking niet alleen en niet zonder 
meer verantwoordelijk te stellen voor de ontwrichting van het gezins-
en huwelijksleven, doch zeker is het, dat de ernstige misstanden in de 
woonwijze een blijvende bedreiging vormen voor de gezonde ontwikke
ling van persoon en samenleving. De bouwactiviteit in de Scandinavische 
landen is groot; vele moderne projecten zijn de laatste jaren tot stand 
gebracht. Met name de complexen voor bejaarden en alleenstaanden 
hebben in de gehele wereld bewondering gewekt. In 19£4 werden in 
Noorwegen 34.700, in Zweden $8.000, in Finland 31.000 woningen 
gebouwd, d.i. respectievelijk 105·, 80 en 74 per 10.000 inwoners, 
prestaties die tot de hoogste in Europa gerekend moeten worden. In 
Denemarken kwamen in 1954 23.300 woningen gereed ofwel уз per 
10.000 inwoners, een cijfer dat het Nederlandse verhoudingscijfer zeer 
nabij komt. 

2. Duitsland 

Noch in het voor-oorlogse Duitsland, noch in het Duitsland van onze 
tijd zijn de woningtoestanden rooskleurig te noemen. Veel van de mis
standen zijn nog terug te voeren op de chaotische groei van de Duitse 
industrie na 1870 met de onstuimige trek naar de industriegebieden, 
1 H. de Vries Reilingh: Denemarken, Meppel 1949 р. i4{-i46. 
1 R. K. Broersma-Luomajoki en Sj. Broersma: Finland, Meppel 19^2 p. 283. 
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waar grondspeculatie en het destijds nog slecht ontwikkelde verkeers-
wegennet de beruchte kazernebouw bevorderden.1 Er is van Duitse zijde 
wel betoogd, dat hoogbouw en goed toegepaste bouwverordeningen het 
land voor veel woningellende hebben gespaard.2 Afwijzend tegen deze 
woonwijze stond R. Eberstadt, die de westerse bouwwijze van Neder
land, België en Groot-Brittannië propageerde: het eengezinshuis op 
de begane grond.3 Het „Emfamilienreihenhaus" zoals in Nederland 
gebouwd — zo betoogt hij - paart de privacy aan een zuinig grondge
bruik. 

Over de principes is men het in Duitsland thans in grote lijn wel eens. 
De woning moet de verschillende woonfuncties behoorlijk mogelijk 
maken: huiselijk leven, slapen, koken en lichamelijke verzorging 
mogen vooral niet in het gedrang komen. De woning moet daarbij een 
besloten zelfstandige eenheid zijn. 

Op een woningcongres in 1950 te Frankfurt gehouden, de stad die zich 
gaame beroemt op haar huisvestingstradities, werd vooral aangedrongen 
op de bouw van kleine woningen voor kleine en onvolledige huis
houdens, voornamelijk ter ontlasting van de overbevolkte woningen. 
Zoals bekend mag worden verondersteld, heeft gedurende en na de 
laatste oorlog de woningnood in Duitsland enorme afmetingen aange
nomen in verband met de verwoestingen en de stroom vluchtelingen 
uit het oosten.4 

In deze richting heeft men het in Duitsland in sterke mate gezocht. 
In West-Duitsland kwamen in 1954 541.000 woningen tot stand, in 
Oost-Duitsland slechts 42.000, respectievelijk 110 en 22 per 10.000 
inwoners, de hoogste en de laagste prestatiecijfers in Europa in dat jaar. 
Ondanks deze krachtprestatie blijft het tekort in West-Duitsland enorm ; 
voor ultimo 19 ς ς werd dit nog op 3,2 miljoen geschat. 

Men houde bij deze cijfers in het oog, dat vooral kleine woningen 
werden gebouwd, die in het algemeen niet groter zijn dan de Neder
landse duplexwoningen.5 Aan ruime volkswoningen is men vooreerst 
nog nauwelijks toe. 

Oost-Duitsland is in zijn bouwstijl in sterke mate beïnvloed door de 
Centraal- en Oosteuropese kazernebouw, voor de huisvesting van ge
zinnen bepaald ongewenst. Waartoe deze massale aanbouw van kleine 
woningen leidt, kan men afmeten aan de toenemende ongerustheid van 
de Duitse zielzorg. 

De gedachte door Wagner in 1932 in het Duitse vaktijdschrift „Bau-
gilde" uitgesproken, dat door de snelle veroudering van de bevolking na 

1 B. Schwan: Die Wohnungsnot und das Wohnungselend in Deutschland, 1930. 
1 L. Pohle: Die Wohnungsfrage, Leipzig 1910 — II p. 23. 
3 Städtebau und Wohnungswesen in Holland, Jena 1914. 
* Dagblad De Tijd 11 november 19^3. 
s J. In 't Veld: Krotopruiming en vernieuwing van bebouwde kernen, 's-Gravenhage 
19Si P· l 8 e l 1 29· 
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i9S0 i n Duitsland in het geheel geen woningen meer gebouwd zouden 
hoeven te worden dan voor de verplaatsing van de bevolking, en na i960 
nog slechts voor de vervanging van verouderde typen, is door de loop 
van de gebeurtenissen gelogenstraft, maar geeft wel een merkwaardig 
accent aan de Duitse demografisch-sociale verhoudingen.1 

3. Frankrijk 

In de steden in Frankrijk is vooral de kleine woning een probleem. De 
grote behuizingen zijn dermate overbezet, dat alleen uit hoofde van de 
bestrijding van de overbevolking in de woningen en appartementen, het 
bouwapparaat tot het jaar 2000 op volle toeren zou kunnen draaien, 
aldus J. in ' t Veld.2 De woningnood was in 1947 tweemaal zo hoog als 
in 1919 ; de wooncultuur ver achter bij de westerse landen. Alleen al te 
Parijs waren er 12£.000 woningen met een bevolking van meer dan 
twee personen per vertrek; van de Parijse woningen had 46% geen 
privaat. Het platteland staat er in dit opzicht trouwens niet veel gun
stiger voor.3 

In Frankrijk heeft men nochtans wel oog voor de demografische en 
sociale aspeten van de slechte huisvesting. Door de verruiming van de 
woningmarkt hoopt men tevens de stagnatie in de bevolkingsgroei te 
doorbreken. Men ziet echter verder. Op een tentoonstelling te Parijs in 
december 1945 over de wederopbouw werd met nadruk uitgesproken, 
dat een geraffineerde uitrusting van de woning nimmer het gebrek aan 
ruimte kan goedmaken, waardoor het gezinsleven in sociaal opzicht 
wordt bemoeilijkt en in medisch opzicht bedreigd. „Wij zullen", zo 
heette het daar, „geen bekrompen woningen meer bouwen, zoals men 
sedert twintig jaar maar al te zeer gedaan heeft. " * 

Op het platteland in Frankrijk bestond in 1947 niet alleen 34, ς% van 
de woningen uit éénkamerbehuizingen, maar deze hadden voor j6% nog 
aangestampte lemen vloeren, voor 88,6% te kleine vensters. 81% moest 
het huishoudwater over een afstand van minstens ςο m aanvoeren, ςο% 
van de woningen had nog geen aansluiting op het electrisch net. 6 

Lavedan meent dat ¡ο% van de Franse woningen voor directe ver
vanging in aanmerking komt en in het licht van bovenstaande cijfers wil 
men dit gaarne aannemen.6 De Franse woningen zijn voorts ook in 
ernstige mate verwaarloosd. Dit hangt ongetwijfeld samen met de 
fixering van de huren, die nog uit de eerste wereldoorlog stamt en die 

1 V. en St. 1932 p . 184. 
a J. in ' t Veld: Krotopruiming enz. p . 28 en 29. 
8 G. Bardet: L'Urbanisme, Paris 1947 p . 184-18^; J. Sion: Le surpeuplement de la 
maison rurale en France - Cs. Rds. du Congrès Int. de Géogr., Amsterdam i93e,(Leiden 
II, Α-F p. H Î ) . 
4 Bouw 1946 p. 236. 
5 Bouw 1948 p. 184. 
• P. Lavedan: L'Histoire de l'urbanisme - époque contemp., Paris 19J3 p. 328. 
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men nooit meer los heeft durven laten. In Frankrijk verwoonde men in 
1914 gemiddeld ις% van zijn inkomen, in 1948 2%. De bouwkosten 
waren daarentegen gestegen: in 194^ reeds 45 maal zo hoog als in 1914; 
de onderhoudskosten waren 2¡ maal zo hoog geworden.1 De ver-
nieuwingskosten van een dak waren in 1947 hoger dan de verkoopwaarde 
van een huis. 

Een onrustbarend aantal onbewoonbaarverklaringen is noodzakelijk 
geworden.2 Een oplossing uit deze moeilijkheden is slechts te bereiken 
na een rigoureuze huurverhoging, hetgeen geen regering gezien de 
spanningen tussen lonen en prijzen durft te forceren. 

Een merkwaardig licht op de woonwensen van de Franse burgers werpt 
de enquête, ingesteld door de Confédération Générale des Families.3 

80% van de Franse gezinnen opteerde voor een ééngezinswoning: 90% 
in de kleine steden, 75% in de provinciesteden (30.000 en meer in
woners) en zelfs £0% van de Parijzenaars. In hoeverre de uitkomsten 
representatief zijn en in hoeverre de formulering van de vragen de ant
woorden heeft beïnvloed konden wij niet nagaan. Dat de gezinswoning 
de Fransman nog aanspreekt is wel duidelijk. 

Terwijl in het na-oorlogse Frankrijk een achterstand was van ^lo.ooo 
woningen, ruim 1 miljoen in de oorlog was verloren gegaan, het aantal 
krotten in 1948 op 2,7 miljoen werd gesteld en het aantal overbevolkte 
woningen op 450.000, was de na-oorlogse aanbouw gering. In 1954: 
162.500 d.i. slechts 38 per 10.000 inwoners. 

4. Groot-Brittannië 

De huisvestingstoestanden in Groot-Brittannië hebben altijd grote over
eenkomst vertoond met die van ons land, maar er zijn toch ook ver
schillen. In de beide wereldoorlogen was er stilstand in de bouw
nijverheid, terwijl in de laatste oorlog door de bombardementen en de 
beschietingen met de V-wapens grote verwoestingen werden aange
richt. Daardoor ontstond ook in het Verenigd Koninkrijk een groot 
tekort aan woonruimte. Voor het jaar 1948 werd er een tekort becijferd 
van 589.000 woningen, daarenboven waren er nog 1.387.000 woningen 
overbevolkt op een totale voorraad van 13.104.000 woningen in 1947.* 
Na de oorlog nam het tekort in Engeland en Wales toe, mede door de 
verschuivingen in de industrie. In 1946 was men tot een totaal tekort 
gekomen van 3 à 4 miljoen, in 1947 kwam men tot 5 miljoen.6 

Evenals in de andere westerse landen signaleerde men een verkleining 
van de gezinnen. 

1 Idem p. 337. 
2 Bouw 1947 p. 194. 
s Bouw 1949 p. 260. 
4 Bouw 19¡o p. 122 en 123. 
5 A. Schrijvers: Het woningprobleem in Engeland, Bouw 1946 p. 602. 
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Zoals bij ons berust de zorg voor de huisvesting bij overheid en parti
culier initiatief. Er is verenigingsactiviteit, overheidsbouw en particuliere 
nijverheid. De volkswoningbouw berust voornamelijk bij de z.g. 
„local authorities", die in sterke mate filantropisch zijn ingesteld; de 
arbeidersbeweging is in tegenstelling met ons land of Duitsland nauwe
lijks in de huisvestingsactiviteit geïnteresseerd.1 

Vóór de eerste wereldoorlog nam het particuliere bedrijf de woning-
voorziening voor de arbeider voor zijn rekening: 9S% v a n het woning-
bezit was in handen van particuliere beleggers. De arbeiderswoningbouw 
was weinig winstgevend, zodat de belangstelling dan ook gering was. 
Krotvorming tengevolge van verwaarlozing vond men in stad en platte
land; de volksgezondheid liet mede hierdoor alles te wensen over: de 
kindersterfte was hoog en ook de „Wohnungskrankheit" (de gevreesde 
volksziekte : de tuberculose) maakte vele slachtoifers. 

Na de eerste wereldoorlog bemoeit de overheid zich met de aanbouw 
van nieuwe woningen: tussen beide oorlogen komen 4 ,^ miljoen 
woningen tot stand, waarvan 1,2 ς miljoen met overheidssteun. De 
particuliere bouwers ontvangen voor de aanbouw van eigen woningen 
de benodigde gelden via de spaarverenigingen (building societies), 
waarover straks meer. 

In de malaisejaren komt men tot krotopruiming vooral in steden als 
Manchester, Liverpool en Londen met de troosteloze „slums". Hier 
•wordt dan veelal flatbouw toegepast, maar ook tuinsteden worden als 
oplossing gezien. De krotopruiming werd vooral opgevat als gemeente
lijke taak. Evenals ten onzent wordt veel gepraat over opschuiving: men 
mag de verlaten woningen niet laten vervallen, maar dient ze in te 
richten voor de minst-draagkrachtigen. Wanneer deze gezinnen niet in 
staat zijn de vereiste huur op te brengen, dienen overheidssubsidies te 
worden verleend. Dit soort bijdragen wil men niet gekoppeld zien aan 
de woningen, want men moet de bewoners geleidelijk weer doen 
wennen aan een normale huur, in overeenstemming met de kosten van 
onderhoud.2 

Ook in Groot-Brittannië is de huurprijs in onvoldoende mate gestegen 
in tegenstelling tot de opgelopen bouwprijzen, al is er nooit zo'n wan
verhouding ontstaan als in Frankrijk werd geconstateerd. In 1950 
bedroeg de huur in Groot-Brittannië 1/10 van het inkomen, terwijl 
deze in 1914 1/7 was geweest. In Engeland is de belangstelling voor de 
Nederlandse woningvereniging groot. Men verwacht er veel van de 
door de huurders gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het 
woningbezit van de vereniging.3 

In de laatste oorlog en in de eerste na-oorlogsjaren zijn er in Engeland 

1 J. Bommer: Woningbouwverenigingen in Engeland, Woningbouwvereniging 1948 

P- 77-
2 The Economist 7-14 ƒ jan. i j j o . 
3 Bouw 19 jo p . 411 . 
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verschillende belangrijke rapporten tot stand gekomen van rijks
commissies over tal van kwesties op het terrein van de huisvesting, waar 
we hier verder niet op in kunnen gaan.1 

Tussen de beide wereldoorlogen speelden, zoals boven reeds werd 
vermeld, de bouwspaarkassen een niet te miskennen rol. Oorspronkelijk 
bouwden de kassen zelf, vandaar de naam „building societies": alle 
spaarders waren tevens bouwers. Door loting werd de rangorde be
paald, wanneer voldoende gezamenlijk was gespaard om de bouw van de 
eerste woningen te ondernemen. Later hebben zich de open kassen 
ontwikkeld, waar ook niet-bouwers tegen interest hun kapitaal konden 
onderbrengen, een soort spaarbanksysteem dus. Sinds 1874 is het de 
bouwkassen bij de wet verboden zelf te bouwen, waardoor de kassen 
financiële instellingen zonder méér werden, waar bouwlustigen tegen 
hypothecair verband kredieten konden opnemen. 

In 1870 waren er 2088 kassen met 820.000 deelnemers en een kapitaal 
van £ 18.286.000; in 194Í was dit bedrag aangegroeid tot 
£823.721.250. De bouwkassen verzorgden niet alleen de aanbouw 
van eigen woningen, maar ook van huurwoningen. Tussen de beide 
oorlogen werden met behulp van de kassen 2,2^ miljoen woningen ge
bouwd, dat is tweederde van alle particulier gebouwde woningen in die 
periode. Daarvan was in 1945 rond een miljoen onbezwaard bezit ge
worden van de bouwers. De hypotheken waren echter hoog en moesten 
in 21 jaar worden terugbetaald. Men moest dus snel afschrijven en het 
onderhoud liet dan ook veel te wensen over. De minder-gesitueerden 
zijn uiteraard met de kassen weinig gebaat geweest: het particuliere 
bedrijf heeft nu eenmaal een commercieel beleid te voeren krachtens 
de aard van zijn instelling.2 

Op het vasteland van Europa is men over dit Engelse systeem aanvanke
lijk niet enthousiast geweest en heeft men veelal de voorkeur gegeven 
aan een renteloos systeem. Maar er zit een onbillijkheid in dit stelsel 
tegenover de bouwers die het laatste aan de slag kunnen gaan. Jarenlang 
moeten zij sparen zonder dat hun geld rente opbrengt, terwijl zij intussen 
de huren hebben op te brengen voor hun eigen huisvesting. Nergens 
heeft de bouwspaarkas een omvang gekregen als in Groot-Brittannië.3 

Groot-Brittannië is in het verleden steeds het klassieke land geweest 
van de eengezinswoning, sedert de laatste oorlog begint echter ook hier 
de hoog- en etagebouw snel veld te winnen. Deze ontwikkeling wordt 
van boven af in sterke mate gestimuleerd: praktisch alle na-oorlogse 
woningen zijn als meergezinshuizen opgetrokken. Om de bezwaren van 
het burencontact daarbij te beperken wordt op royale schaal het 
maisonette-type toegepast, waarbij een woning over twee etages wordt 

1 J. Schuurbecque-Boeye : De woningwetgeving in Engeland - Bouw 1947 p. j . 
s B. Evers: Building Societies,hetbouwspaarkaswezenin Engeland- Bouw 1947 p. 264. 
э H. G. van Beusekom: Het Europees Bouwspaarkascongres - Bouw 1947 p. 386; 
Het renteloze systeem is ten onzent thans verlaten. 
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geprojecteerd, zodanig dat telkens de woonlagen van elkaar gescheiden 
worden door de slaapetages. Het publiek begint aan de nieuwe woon
vorm te wennen.1 De vertrekken in de meergezinshuizen mogen niet 
geringer in oppervlakte zijn dan de vertrekken in de eengezinshuizen en 
zijn ruimer dan de voorschriften in ons land toelaten.2 De bouwactiviteit 
in het na-oorlogse Engeland vertoont nogal overeenkomst met de ont
wikkeling in ons land. In Engeland en Wales, met 4 , j χ het aantal 
inwoners van ons land, kwamen tot ι januari 19^2 902.J24 woningen 
tot stand, in ons land in de zelfde periode 196.373. In Nederland kwam 
de woningbouw later op gang, maar vertoonde een sterker stijgende 
lijn. In Groot-Brittannië zijn echter hoofdzakelijk kleine woningen ge
bouwd, nl. 80 tot 90% met twee en drie slaapkamers, in ons land is de 
situatie gunstiger. De verkleining van het gemiddelde gezin en het groot 
aantal jonggehuwden werd daarbij als motivering gegeven.3 In 1953 en 
i9£4 werden in Groot-Brittannië 326.800 en 354.300 woningen ge
bouwd, d.i. 69 per 10.000 inwoners in 1954; in Nederland was dit 
voor dit jaar 67 met een aanbouw van 71.000 woningen. Over het 
ontstaan van de tuinstadsgedachte omstreeks de eeuwwisseling werd reeds 
uitvoerig gesproken. De belangstelling kreeg in de na-oorlogse bouw
programma's nieuwe impulsen.4 

5. België 

Groot-Brittannië, dat steeds een grote invloed op ons land heeft gehad 
op het terrein van de huisvesting, werd iets uitvoeriger behandeld ; ook 
ons buurland België verdient met de ontwikkeling, die in veel opzichten 
met die in ons land parallel loopt, een wat meer uitvoerige belangstelling. 
Een uitvoerige bespreking van die ontwikkeling levert de dissertatie van 
Van Coppenolle, waaraan voor ons overzicht het een en ander is 
ontleend.5 

Na de eerste wereldoorlog schatte de Belgische regering het tekort op 
rond 100.000 woningen; de volkstelling van 1920 wees uit, dat er 
113.207 gezinnen niet over voldoende woonruimte konden beschikken in 
de gemeenten met meer dan 10.000 zielen, die 38% van de totale be
volking omvatten. In deze gemeenten leefden namelijk ruim 50.000 
gezinnen van 2 tot 9 personen in éénkamerwoningen; bijna 51.000 ge
zinnen van 4 tot 9 personen in tweekamerwoningen en ruim 17.000 
gezinnen van 6 tot 9 personen in driekamerwoningen. Het merendeel 
van de woningen in deze gemeenten telde minder dan vier vertrekken. 

Men kan niet zeggen, dat hier te zware maatstaven zijn aangelegd; in 
1 A. de Heer: Collectieve woongebouwen Π - De ontwikkeling in Engeland - Bouw 
I9Í2 p. í8é- í88 . 
* Voorschriften en Wenken voor het ontwerpen van woningen - Departement van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting, 19JI. 
a Woningbouw in Engeland - Bouw 1953 p. 143. 
* H. Kraayvanger: De stad van morgen - Bouw 1946 p. 221 en 234. 
5 Em. van Coppenolle: De Belgische politiek van de volkswoning, Antwerpen 1932. 
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werkelijkheid geven de cijfers een geflatteerd beeld van de huisvestings
positie van het Belgische volk. 

Van Coppenolle zoekt de oorzaak van de ongunstige toestand in de 
jarenlange stilstand in de bouwactiviteit; waarschijnlijk niet ten on
rechte. Na de oorlog volgt dan ook een periode van krachtige aanbouw, 
zodat in 1931 ruim 100.000 woningen zijn verrezen, waarmede men 
het kwantitatieve probleem opgelost achtte. 

Kwalitatief is dan echter nog alles te doen ; exacte cijfers over het aantal 
krotten is niet te geven, doch Van Coppenolle schat deze zeer hoog. In 
1927 raamde de Belgische regering de ongezonde en overbevolkte 
woningen op rond 100.000. De bouwmaatschappijen waren hier vol
komen in gebreke gebleven, terwijl ook van de prioriteit, die verleend 
zou worden aan de grote gezinnen, zoals bij de wet was voorgeschreven, 
niets was terecht gekomen. De regering dreigt dan de maatschappijen 
verder voorschotten te onthouden.1 In de jaren dertig is in België vrij 
veel gebouwd, daar de woningbouw nu beschouwd werd als een van de 
weinige betrouwbare investeringen, maar aan krotopruiming werd ook 
in België niets gedaan, zodat men met de slechte woningen is blijven 
zitten. Na de laatste oorlog komt ook hier het kwantitatieve vraagstuk 
weer op de voorgrond. 

Het euvel van de inwoningen en de terugslag op het woonpeil ten
gevolge van de stilstand in de bouwactiviteit in de oorlogsjaren heeft ook 
België ondervonden. De na-oorlogse geboortetop, mede veroorzaakt door 
de uitgestelde huwelijken, verscherpte de toestand. Toch was door de 
veel geringere nataliteit het kwantitatieve probleem minder omvangrijk 
dan ten onzent 2 : de woningnood bleek vrij spoedig overwonnen. 

België toonde ten aanzien van de stagnatie in de bevolkingsgroei, 
evenals Frankrijk, voldoende bezorgdheid om speciale voorzieningen 
voor het grote gezin in te voeren : op het gebied van de huisvesting werd 
aangedrongen op voldoende ruime volkswoningen.3 

Liekens geeft voor 1947 700.000 overbevolkte woningen ofwel 25% 
van de totale voorraad, waarbij als maatstaf de bezetting per vertrek 
gold: alle woningen met meer dan twee personen per bewoonbare 
plaats. Belgisch Limburg met zijn grote gezinnen en zijn toevloed van 
jonge arbeiders naar de Kempenmijnen vertoonde wel verreweg het 
ongunstigste beeld. Hier had 60% van de woningen meer dan één 
persoon per vertrek te herbergen, waarbij over de grootte van de ver
trekken dan maar niet wordt gediscussieerd 4, noch over de verdeling 
van de leeftijden en geslachten over de slaapvertrekken. 
1 Idem hoofdstuk V en pag. 67. 
2 F. Liekens : Bijdragen tot de studie van de woningnood als sociaal probleem - De Gids 
op maatschappelijk gebied 19¡o no. 12 ; J. In ' t Veld : Krotopruiming p. 29. 
8 J. Kruseman: Indrukken over de stand en de verbetering der volkshuisvesting in 
België - Volksh. en St. 1930 p. 210-213. 
* J. in ' t Veld: Krotopruiming p. 29; F. Liekens Bijdragen tot de studie van de woning
nood als sociaal probleem enz., p . 13. 
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Er zijn evenals bij ons geen voldoende betrouwbare gegevens over het 
aantal krotwoningen, de woningtellingen laten ons hier in de steek. 
Een aanwijzing is echter, dat 67% van de totale woningvoorraad vóór 
1918 is gebouwd ; in de kleine gemeenten met minder dan 2000 inwoners 
— en dit aantal is groot in België — beloopt dit cijfer 73,6% en in de ge
meenten met meer dan 10.000 inwoners zelfs 81,1. De vier Waalse 
provincies hebben de oudste woningvoorraad: 74,8 tot 83,3% stamt 
uit de periode van vóór de eerste oorlog. West-Vlaanderen en Limburg 
maken het beste figuur met resp. 44,0 en 49,8%. De vergelijking met de 
bevolkingsgroei dringt zich hier onweerstaanbaar op: de bevolkings
stagnatie in de kleine gemeenten door het vertrek van vele jongeren naar 
elders, en de stagnatie in de grote steden en in de Waalse provincies 
door een laag geboortecijfer verminderden de prikkel de voorraad uit 
te breiden. In het Brusselse, dat nog steeds door transmigratie in be
volking toeneemt, zou men een uitbreiding van de huurwoning ver
wachten. Hier werkt echter de blokkering van de huren in hoge mate 
remmend op de ondernemingslust van de eventuele bouwers.1 

In ' t Veld raamt het aantal woningen in België, dat ouder is dan 60 jaar, 
op 750.000. Het Instituut-Van der Velde stelt als eis een opruiming van 
een miljoen huizen in 20 à 30 jaar. Voor ons land raamt In ' t Veld het 
aantal krotten op 100.000; in 1975 zal ons land 750.000 woningen 
bezitten ouder dan 75 jaar, waarvan een groot gedeelte stammend uit 
de periode van de negentiende-eeuwse revolutiebouw.2 

Ook in het verslag van het grote financieringslichaam van de Belgische 
volkswoningbouw, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, wordt gewezen 
op de veroudering van de woningvoorraad en de veranderende woon-
zede, die geheel nieuwe eisen gaat stellen aan de woning. De grote 
herenhuizen in de steden worden steeds meer verlaten door het gebrek 
aan personeel, de stijgende onderhoudskosten en het gebrek aan modern 
comfort, juist als in ons land.3 

Evenals in Groot-Brittannië, Frankrijk — met uitzondering van Parijs -
en ons land bestaat in België het overgrote deel van de woningen uit 
ééngezinshuizen, ook in de steden, al is hier natuurlijk het meergezins
huis wel vertegenwoordigd.4 

In tegenstelling met ons land is de eigendom onder de volkswoningen 
veel groter dan bij ons. Door de „Nationale Maatschappij voor Goedkope 
Woningen en Woonvertrekken", die als intermediair van de overheid en de 
Belgische bouwverenigingen een belangrijke rol vervult, is er om redenen 

1 F. Liekens : Bijdrage tot de studie van de woningnood als sociaal probleem — De Gids 
op maatschappelijk gebied, 195"o no. 12 p. I J . 
a J. in 't Veld: Krotopruiming en vernieuwing van bebouwde kernen, 's-Gravenhage 
I9Î3 p. 29, 136 en 17 ; momenteel 800.000 ouder dan ςο jaar, of 30% van de voorraad 
(30-6-1956). 
' Verslag over de verrichtingen en de toestand van de Algemene Spaar- en Lijfrente Kas 
op 31 december 1948, Brussel p. j . 

* R. Rainer: Die Behausungsfrage, Wien 1947, hoofdstuk II. 
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van financiering gestreefd naar de verkoop van de met overheidssteun 
tot stand gebrachte woningen.1 Van de zijde van de bevolking was er 
misschien meer belangstelling voor een eigen woning dan in ons land. 

Dit privaatbezit is sociaal van betekenis voor de kleine man, maar heeft 
toch ook schaduwzijden; vooral wanneer het oude woningen zijn, die 
men nauwelijks kan onderhouden, laat staan moderniseren.2 In de 
Borinage is er een merkwaardige correlatie tussen eigen bezit en krotten-
aantal. In ieder geval heeft België veel minder collectief woningbezit 
dan Nederland.3 

Stedebouwkundig zijn er in België nog vele desiderata te vervullen. In 
dit opzicht is de ontwikkeling veel minder ver voortgeschreden dan in 
Nederland, Duitsland of Groot-Bri ttannië. De aanleg van tuinsteden voor 
arbeiders kan voor ons land echter in menig opzicht een voorbeeld zijn. 
Vooral in het Kempisch mijngebied zijn mooie voorbeelden aan te wijzen 
van een goed geslaagde opzet. Het soort woningen, dat hier de laatste jaren 
in complexen werd geplaatst, is goed en ruim geconstrueerd en verkrijg
baar tegen een redelijke huur. Het zijn merendeels verenigingswoningen. 

De financiering van de Belgische volkswoningbouw is nogal inge
wikkeld. Sedert 1889 is gebouwd met behulp van de gelden van de 
nationale spaarbank, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. In 1919 wordt 
dan van regeringswege de Nationale Maatschappij voor Goedkope 
Woningen en Woonvertrekken opgericht, die de stichting van plaatse
lijke bouwverenigingen moet bevorderen en haar van de nodige voor
schotten moet voorzien. 

De Spaarkas heeft tussen 1889 en 19^0 kredieten verleend voor de 
bouw van 309.331 woningen. Vaak werd dit krediet gekoppeld aan een 
levensverzekering voor de bouwers.4 De Nationale Maatschappij ver
zorgde sedert 1930 het krediet van de aangesloten verenigingen, waar
voor tot 1950 76.404 woningen tot stand kwamen. Oorspronkelijk was 
het de bedoeling huurwoningen te laten bouwen, maar al gauw is men 
tot verkoop overgegaan. Door aanmoedigingspremies werd de koop 
door de bewoners bevorderd. Een tijd lang zijn deze premies om 
redenen van bezuiniging niet verleend, doch na de bevrijding zijn ze 
weer ingevoerd. 

In totaal kwamen in de periode 194^-1953 in België 192.£60 woningen 
tot stand — inclusief de herbouw — waarin een bedrag van 92,8 miljard 
franken werd geïnvesteerd, 83.220 hiervan konden worden aangemerkt 
als volkswoningen, ofwel 43%. Het aantal huurwoningen daarin was 
betrekkelijk gering; nog steeds is er een groot gebrek aan goede huur-
1 J. Paquay: Het financieel aspect van de woningbouw in België - Economische Statis
tische Berichten 1948 no. 1609. 
* H. de Vries Reilingh: België, Meppel 1953 p. 161-163. 
3 R. Bottelberghs: Overheidsbeleid inzake de huisvesting in België - Bouw 1950 p. 683. 
4 De lasten werden wel eens erg hoog, wat tot onderhuur of tot het houden van kost
gangers aanleiding gaf. - H. G. van Beusekom: Getijden der volkshuisvesting, Alphen 
a. d. Rijn Ι 9 ί ί p. ¡j. 
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woningen, vooral in de gebieden met een sterke bevolkingsconcentratie.1 

In I9Í3 en 1954 werden 39.200 en 45.000 woningen gebouwd, d.i. 
ςι per 10.000 inwoners in 1954, een vergelijkingscijfer dat zeer dicht 
bij het Westeuropese gemiddelde is gelegen. 

6. De Verenigde Staten van Noord-Amerika 
In de Verenigde Staten liggen de verhoudingen in menig opzicht anders 
dan in West-Europa, maar er zijn toch ook merkwaardige overeen
komsten ; daarom hebben wij gemeend, dat een overzicht van dit land, 
dat zo'n grote invloed op de sociale ontwikkeling van het westen uit
oefent, hier niet mag ontbreken. 

Sedert y ς jaar is ginds de woningbouw ingesteld op massaproduktie. 
Op het platteland wordt de woning vaak kant en klaar besteld op catalogus 
om ter plaatse door de fabrikant te worden gemonteerd. Het meest 
voorkomende type is het ééngezinshuis van het bungalowtype, dat 
volgens de droogbouwmethode in elkaar wordt gezet, zodat de hulp van 
metselaar en stukadoor nauwelijks nodig is. De kwaliteit laat nog al eens 
te wensen over, vooral ten aanzien van de isolatie.2 In de steden, vooral 
in het centrum, is hoogbouw normaal. 

De gemiddelde bezetting per woning is niet hoog wanneer deze met 
Nederlandse maatstaf wordt gemeten, (namelijk 3,5 tegen 4,5), doch 
moet worden gezien tegen de beknopte ruimte in de woning. Ook in 
België bedroeg deze in 1947 slechts 3,0, maar dit is misleidend. Amerika 
heeft een groot percentage overbevolkte woningen: in 1940 telden de 
V.S. ruim 3 miljoen gezinnen van zes en meer personen die genoegen 
moesten nemen met twee vertrekken, in 1945 waren er dit nog bijna 
twee miljoen.3 

Het woningonderzoek van 1940 wees uit, dat bijna de helft van de 
Amerikaanse woningen beneden de gestelde norm bleef; in 1945· waren 
er nog 12 miljoen krotwoningen. In de steden schijnt meer dan de helft 
van de oppervlakte met „slums" bezet te zijn. Daarin was een derde van 
de bevolking gehuisvest. Deze sloppen leveren — typisch Amerikaanse 
berekening — £0% van de delinquenten en arrestanten, 60% van de 
tuberculoselijders en £0% van de slachtoffers aan besmettelijke ziekten. 

Evenals in Engeland groeit in de jaren dertig de belangstelling voor het 
krottenvraagstuk; in 1937 wordt wettelijk de weg geopend voor sub
sidiëring van overheidswege ten behoeve van krotopruiming. Merk
waardig voor dit land was weer, dat de grote corporaties met particulier 
kapitaal meer wisten te bereiken dan met overheidsgeld. Bij de particu
liere bouw verstrekt de overheid toeslagen op de huur. 
1 Bouw I9Í3 p. 224; F. Liekens in Winkler Prins Ene. -zesde druk, suppl., Amsterdam 
19ÍÍ P· 488-489· 
* A. H. Rood: Iets over de volkshuisvesting in de Angelsaksische landen - Volksh. en 
St. 1946 p. Í 8 ; Woningvraagstuk en Woningpolitiek in de Ver. Staten - Volksh. en St. 
1946 p. 38. 
8 Bouw 1946 p. 743. 
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Op het platteland is de kwaliteit slechter dan in de steden; in 1940 
vroeg daar meer dan een derde van de woningen om belangrijke ver
betering. Hier had 16% van de woningen een bezetting van ι, ς persoon 
per vertrek, in de steden was dit slechts 9%. Op het platteland is in 
80% van de gevallen het toilet buitenshuis, 80% had geen aansluiting op 
het drinkwaternet en 66% geen elektrische aansluiting.1 

Met de welvaart steeg in Amerika het eigen bezit tot 64% in i94£. 2 

De bevolkingsverschuiving in de tweede wereldoorlog, waarmee een 
kwart van de bevolking gemoeid was in verband met de oorlogsindustrie, 
schiep een geweldige vraag, die men met massabouw heeft trachten op 
te lossen; stedebouwkundig bracht dit chaotische toestanden. De na
oorlogse studiereizen van Nederlandse architecten hebben de weinig 
opwekkende kanten van de huisvesting in dit land nog eens scherp 
belicht.3 

In ' t Veld berekent het huidige tekort tot 1965 op i^ miljoen, de 
National Housing Agency kwam voor het na-oorlogse tekort op 13 
miljoen en dat op een voorraad van rond 40 miljoen woningen. De 
bungalowbouw vraagt veel grond, terwijl ook de kwaliteit van dit soort 
woningen in ons land ontoelaatbaar zou worden geacht; de flatwoningen 
daarentegen zijn goed uitgerust en beter van constructie, doch zijn te 
klein van inhoud. De bouw hiervan is voor 98% in particuliere handen. 

Het is echter verheugend, dat men steeds meer stemmen kan ver
nemen, die het sociologisch aspect van de huisvesting op de voorgrond 
plaatsen. Met name Lewis Mumford en Catharine Bauer zijn door hun 
publicaties op dit terrein bekend geworden. Zij wijzen op het gevaar van 
de bezuiniging op de gezinswoning voor persoon en samenleving, op het 
gevaar van de starre eenvormigheid bij massabouw, en op de noodzaak 
van differentiatie naar behoeften. 

Cath. Bauer haalt de voordelen van het Westeuropese eengezinshuis in 
rijen naar voren, dat in Amerika niet gewild is : het beneden wonen met 
het eigen tuintje, het zuinige grondgebruik en de mindere kosten aan 
leidingen en verbindingen. De stedebouwkundige kwesties hebben haar 
bijzondere belangstelling.4 Hetzelfde kan gezegd worden van Mumford, 
al kunnen wij in zijn opvattingen over het „vital equilibrum" en „the 
planning of population" niet met hem mee gaan, waar hij de „birth 
controll" als een overwinning van de rede huldigt, die door de „tabus" 
van de godsdienst niet zal worden tegengehouden.5 Wij zijn het geheel 

1 Bouw 1948 p. 2£3. 
1 Bouw 1946 p. 2J3 e.v. 
3 C. Bauer: Social Questions in housing and town planning, London 19^2; J. J. G. 
van der Hoek: Impressies van Nederlandse bouwers — Bouw 19yo p. 425 e.v. en 
ρ. 3 7 ί « · ν . 
4 Cath Bauer: Social questions in housing and town planning, London 1952, p. 18 e.v. 
6 L. Mumford: Technics and Civilisation, London 1946 p. 260 e.v. 
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met hem eens, wanneer hij zegt, dat persoonlijk en sociaal belang hier 
samenvallen, maar hebben op dit belang een minder materiële visie.1 

Wanneer men de groeiende belangstelling voor het huisvestingsvraagstuk 
in de westerse wereld overziet en men constateert, dat dit steeds meer 
wordt gesteld als een sociaal probleem, waarbij de zorg voor het gezonde 
gezin en de gave persoonlijkheid voorop staan, dan is er, ondanks alle 
bekommernis om de feilen en leemten, reden tot verheugenis. 

De motieven tot ingrijpen zijn veelal van demografische aard, niet ten 
onrecht trouwens : de netto-vervangingsfactoren van de Scandinavische, 
Duits-, Engels- en Franssprekende volken spreken hun eigen taal.2 Maar 
er is toch vooral bewogenheid om het lot van mensen en gezinnen, die 
in hun overbevolkte en onmenswaardige woningen en appartementen in 
hun geestelijke, lichamelijke en zedelijke gezondheid te kort worden 
gedaan. Men wordt zich ervan bewust dat, met alle prestaties in het 
verleden geleverd om kwantitatieve problemen op te lossen, de kwali
tatieve zijde van het vraagstuk is verwaarloosd; hier is het voorberei
dende werk nog nauwelijks begonnen.3 Mogen de geesten dan ook al in 
sterke mate divergeren, waar het betreft de weg die moet worden in
geslagen bij het oplossen van dit vraagstuk, er is in ieder geval de alge
mene erkenning, dat er voor de huidige generatie een grootse maat
schappelijke taak te wachten ligt, die op korte termijn en op afdoende 
wijze dient te worden aangevat. 

D. N A D E R E BEPALING EN AFBAKENING 
VAN HET SOCIOGRAFISCH S T U D I E - OB JECT 

Na de algemene beschouwingen, die we in de paragrafen van dit hoofd
stuk hebben gewijd aan de betrekkingen tussen huisvesting en samen
leving, willen wij hier een nadere verantwoording geven van onze 
sociografische arbeid. Terwijl in het voorgaande vooral de betekenis en 
de problematiek van het huisvestingsvraagstuk voor persoon en samen
leving werden beschouwd, waarbij vooral de Nederlandse samenleving 
als achtergrond werd opgevat en in de laatste paragraaf de horizon tot de 
gehele westerse samenleving werd uitgebreid, waren wij nauwelijks in 
staat diep tot de verhouding huisvesting-samenleving door te dringen. 

Beperking van het object zal noodzakelijk zijn, wanneer wij niet in 
algemeenheden willen blijven steken. De ingewikkeldheid van de be
trekkingen in de sociale sfeer is van die aard, dat, wil deze studie op 
enigerlei wijze bijdragen tot verheldering van het inzicht in krachten en 
processen, die in de samenleving werken ten aanzien van het vraagstuk 
van de huisvesting, detailonderzoek noodzakelijk is. 

1 Idem p. 263. 
2 Carr Saunders: World population, Oxford 1936 p. 91-113. 
8 L. Mumford: The social foundations of postwar building, London 1943, ofwel: 
City development, London 1946 ρ. 131-164. 
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Wij hebben daartoe de sociografische methode bij uitstek gekozen : de 
monografie.1 In deze monografie stellen wij ons nu tot doel een onder
zoek in te stellen naar de huisvesting van een bepaalde bevolkingsgroep, 
op een beperkt gebied, in een nauw omschreven periode en met socio-
grafisch-statistische methoden. Wij zullen deze afbakening aan een nader 
onderzoek onderwerpen. 

I . Het onderzoek naar de huisvesting 

Huisvesting is voor ons — wij herhalen het — de zorg van de gemeenschap 
om aan de woonbehoefte van al haar leden op afdoende wijze te voldoen. 
In een tijd van ruime woningmarkt zal de gemeenschap deze taak minder 
dwingend aanvoelen dan in een tijd van algemeen woningtekort, noch
tans heeft zij ook dan een taak. Zij zal moeten waken, dat de leden, die 
uit eigen kracht niet in staat zijn zich een passende woning te verwerven 
of misschien zelfs niet beseffen van hoe groot belang dit is voor hen zelf 
en voor de gemeenschap, aan hun woonbehoefte dusdanig kunnen en ook 
willen voldoen, dat zij tot volledige en vrije ontplooiing kunnen komen 
van hun persoonlijk en gemeenschapsleven overeenkomstig hun na
tuurlijke gaven. 

In het verleden is de gemeenschap zich deze taak onvoldoende bewust 
geweest, althans maar al te vaak in gebreke gebleven, getuige de erfenis 
aan krotten in alle westerse landen.2 

2. Van een bepaalde bevolkingsgroep — Volhhuisvesting 

Uit een oogpunt van delende gerechtigheid en sociale liefde is het van 
het grootste belang de aandacht vooral te richten op die grote groep van 
de gemeenschap, die om zijn grotere maatschappelijke afhankelijkheid 
moeilijker zelfstandig zijn woonbehoefte in passende mate kan be
vredigen. Wij zouden de zorg en activiteit van de gemeenschap voor de 
huisvesting van de brede onderlaag van haar bevolking willen betitelen 
als: volkshuisvesting. 

Terwijl wij dus in het voorgaande voortdurend gesproken hebben van 
huisvesting, waar wij „de sociale, hygiënische en culturele zorg voor het 
wonen van de gehele bevolking van een gemeenschap" op het oog 
hadden, reserveren wij het begrip volkshuisvesting voor de zorg van de 
huisvesting van het „volk" in engere zin, dat vooral geholpen moet 
worden bij de verwerving van gezonde en voldoende ruime „volks
woningen". Volkswoningen zijn voor ons de woningen, die wij wenselijk 
achten voor de arbeidershuishoudens en de daarmee maatschappelijk 
gelijkstaande huishoudens, waaruit de brede basis van de gemeenschap is 
opgebouwd.3 

Wij spraken van huishoudens, omdat het huishouden het normale 
1 Sj. Groenman: De sociograaf en zíjn object - Mens en Maatschappij 1951, II p . 69. 
2 Verslag Landelijk Congres Krotopruiming te Amsterdam 1939, p . 27-35. 
3 Rapport van de Commissie voor de Goedkope Woning, Amsterdam 1936. 
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woonverband is en de huisvestingszorg op het huishouden is afgestemd.1 

Maar ook de alleenstaande uit de volksgroep maakt deel uit van een 
categorie, die recht heeft op de volle belangstelling. Het scheppen van 
aangepaste woongelegenheid voor bijzondere groepen vraagt steeds meer 
speciale zorg. 

3. Op een beperkt gebied 

De monografie zal zich in het bijzonder bezig houden met de volkshuis
vesting in Zuid-Limburg — niet alleen omdat wij in staat waren dit 
gebied en zijn samenleving beter dan welk ander te bestuderen en te 
„beleven", maar ook omdat Zuid-Limburg op het terrein van de volks
huisvesting op een betrekkelijk klein grondgebied in zijn verschillende 
landschappen2 een merkwaardig verscheiden en hoogst interessante 
ontwikkeling te zien heeft gegeven. 

In de mijnstreek van Zuid-Limburg werd in een schier wanhopige 
situatie op maatschappelijk 3 en ruimer sociaal 4 gebied, door het genie 
en de ongelooflijke werkkracht van enkele grote leiders en door de 
voorbeeldige samenwerking van de beste krachten, die deze in de samen
leving wisten op te wekken, een unieke prestatie geleverd op het terrein 
van de volkshuisvesting, ten gunste van het welzijn van de eigen gemeen
schap en van het gehele Nederlandse volk. 

De anders gerichte ontwikkeling in de overige landschappen geeft een 
bijzonder reliëf aan de markante ontwikkeling in de mijnstreek. 

Het gebied is geografisch begrensd op de wijze, welke is aangegeven op 
de bijgevoegde kaart no. 1. Het gebied van onderzoek valt uiteen in de 
vier op de kaart aangegeven economisch-geografische eenheden: het 
Oude mijngebied, het Nieuwe mijngebied, het Maastrichtse industrie
gebied en het nog sterk agrarische landschap, door ons Landelijk Zuid-
Limburg genoemd. 

De omgrenzing van de gebieden werd getraceerd op grond van een 
studie van het economisch leven en de sociale structuur van de bevol
king door de heer J. van de Venne en de schrijver, destijds sociaal-
geografen bij de Provinciale Planologische Dienst in Limburg, ten be
hoeve van het stedebouwkundig onderzoek. De indeling wordt door het 
bureau van deze dienst nog steeds gebruikt bij zijn onderzoekingen en is 
tevens aanvaard als afgrenzing van de op te stellen streekplannen in dit 
gebied. Zij is dus aan de praktijk getoetst en heeft haar bruikbaarheid 
bewezen. 

De karakteristiek van de gebieden met hun verscheiden ontwikkelings-

1 Voor het begrip huishouden zie men hoofdstuk II sub B-4. 
a Waar in deze studie gesproken wordt van economisch-geografische landschappen, ge
bieden of eenheden, bedoelen we de territoriale gemeenschappen binnen de op kaart 1 
aangegeven grenzen. 
3 Vanuit een oogpunt van maatschappelijk werk. 
4 De samenleving in haar totaliteit aangaande. 
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tendensen zal in het volgende hoofdstuk, over de ontwikkeling van de 
Zuidlimburgse samenleving, worden gegeven. 

Het lag voor de hand bij de bestudering van een bij uitstek sociaal 
verschijnsel als de volkshuisvesting uit te gaan van deze economisch-
geografische eenheden, zodat de verscheiden ontwikkeling van de volks
huisvesting in de gebieden onderling en tegen de achtergrond van de 
totale maatschappelijke structuur kon worden bestudeerd. 

Om het gevaar van een te beperkte regionale horizon te ontgaan, 
werden de resultaten van de onderzoekingen steeds, waar enigszins 
mogelijk, geplaatst tegen het verwante, maar toch afwijkende Noord-
Limburg, tegen de provincie als geheel en tegen de gegevens van het rijk. 

Dit betekende een aanzienlijke vermeerdering van arbeid, т . п . waar 
het de statistische verwerking van gegevens betrof, maar het leverde de 
winst op van een grote verdieping van het maatschappelijk perspectief. 
Het reliëf, dat hierdoor ontstond, deed scherp de eigen trekken uit
komen en gaf een verhelderend inzicht in de zeer specifieke ontwikke
ling, die het gebied heeft doorgemaakt. 

4. In een nauw omschreven periode 

In ruim vijftig jaar voltrok zich in ons vaderland op velerlei terrein een 
merkwaardige ontwikkeling, niet het minst op het gebied van de volks
huisvesting. Dit ging gepaard met een stille revolutie in de denkbeelden 
in de sociale sfeer.1 

Men behoeft slechts het veel geciteerde boek van Brugmans op te slaan 
om zich de geweldige afstand bewust te worden, die onze tijd van de 
negentiende eeuw scheidt.2 

Op het terrein van de volkshuisvesting is de woningwet van 1901 de 
vrucht van de kentering der geesten. Dat het oprichten van deze mijlpaal 
zijn tijd nodig had is bekend; men leze daarover de realistische be
schouwingen van Van der Drift in zijn lijvige tweedelige „Volkshuis
vesting".3 Terecht neemt ook Van Beusekom, wanneer hij de ont
wikkeling van de volkshuisvesting tussen de twee wereldoorlogen in ons 
land gaat beschrijven, de totstandkoming van de woningwet tot uit
gangspunt.4 Het is meer dan een gemeenplaats, wanneer men hier van 
een mijlpaal spreekt; dit was inderdaad een beginpunt van een nieuwe 
periode. Het werd het uitgangspunt voor een sociaal woningbeleid, dat 
het aspect van de Nederlandse volkshuisvesting totaal heeft veranderd.5 

Ook in het gebied van onderzoek is door de plaatselijke gemeen
schappen op ruime schaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden, die de 
wet bood; maar niet overal is de gemeenschap tegelijkertijd tot activi-

1 F. van der Ven: Economische en sociale opvattingen in Nederland, Utr. z . j . 
* I. J. Brugmans: De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 's-Gravenhage 1929. 
8 P. van der Drift: Volkshuisvesting I Alphen a. d. Rijn 1939 p. 4 . 
* H. G. van Beusekom: De Volkshuisvesting, Utrecht z. j . 
5 jo jaar Woningwet 1902-19^2, gedenkboek, Alphen/Rijn I 9 i 2 , hoofdstuk I. 
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teit gekomen. Er is een groot verschil in tempo en intensiteit bij over-
heidsactie en bij particulier initiatief, er is een groot verschil in dyna
miek tussen de verschillende landschappen. Deze verschillen zijn in 
overeenstemming met het verschil in sociaal-economische en demo
grafische ontwikkeling, maar daarin alleen vindt men geen afdoende 
verklaring. Er is een revolutionaire ontwikkeling door krachten van 
buiten af in de mijngebieden, waar door de mijnindustrie innerlijk en 
uiterlijk het aspect wordt beheerst. Elders is er verstarring in een zich 
onvoldoende vernieuwend industriegebied of een nog betrekkelijk on
gestoord doorsluimeren in agrarische rust. 

Maar het is even zeer van het grootste belang, dat in het ene landschap 
zeer grote, breed-denkende en wijd-sociaal voelende leiders stonden, in 
andere streken de leidersfiguren ontbraken of niet groot genoeg waren 
om de taak die zij zich stelden door te voeren tegen de apathie en vaak 
zelfs tegenwerking van overheid en publiek in. Zonder begrip voor wat 
zich op maatschappelijk terrein in de laatste halve eeuw in Zuid-Limburg 
voltrok is er de volkshuisvesting als sociaal verschijnsel niet te benaderen. 

5. Met sociograßsch-statistische methoden 

Wij hebben in dit hoofdstuk het huisvestingsprobleem als een sociaal 
vraagstuk gesteld. Wij hebben dit trachten te doen vanuit een norma-
tief-sociologische gezichtshoek door het verschijnsel te benaderen 
vanuit de verhouding persoon-gemeenschap. Ook in onze verdere studie 
zullen wij trachten deze lijn zoveel mogelijk vol te houden ; wij zijn voor 
ons onderzoek echter in sterke mate afhankelijk van het beschikbare 
materiaal, dat voor een belangrijk deel van statistische en historische aard 
is. Juist in dit materiaal zal men de activiteit van de gemeenschap op het 
terrein van de volkshuisvesting kunnen beschrijven en verklaren. Daardoor 
heeft deze studie een sterk sociografisch-statistisch karakter gekregen. 

Ten einde een goed begrip te krijgen van de motieven uit welke de 
gemeenschap handelde, is het noodzakelijk de sociale achtergronden te 
schetsen voor de periode van onderzoek. 

Wij vervolgen deze studie dan ook met een hoofdstuk over de ont
wikkeling van de samenleving, waarin de sociaal-economische, de demo
grafische en historische krachten en processen die de structuren van 
Zuid-Limburg hebben bepaald, de volle aandacht krijgen. 

In het derde hoofdstuk wordt dan aan de hand van het statistisch be
schikbare materiaal de ontwikkeling van de huisvesting in Zuid-Limburg 
nader geanalyseerd, terwijl in het vierde hoofdstuk de activiteit van de 
gemeenschap ten aanzien van de volkshuisvesting — ons eigenlijke studie
object — aan de hand van de gewonnen inzichten en het verzamelde 
materiaal verder wordt bestudeerd. 

Dit laatste hoofdstuk zal dan leiden tot een algemene waardering van 
de activiteit, waarbij verdiensten en leemten zo scherp mogelijk zullen 
worden belicht. 
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C O N C L U S I E S H O O F D S T U K I 

ι. Er is een communis opinio, dat huisvesting een sociaal vraagstuk is 
van de eerste orde. 

2. Wanneer men het huisvestingsvraagstuk vanuit een normatief-
sociologische gezichtshoek wil benaderen, dan kan dit het beste 
geschieden vanuit de verhouding persoon-gemeenschap, omdat de 
invloed van de huisvesting zich doet gevoelen in het persoonlijk 
welzijn van het individu en in het welzijn van de gemeenschap, 
doordat zij de ontplooiing van de persoonlijkheid kan bevorderen of 
in ernstige mate kan beperken of zelfs verhinderen, wat van de 
grootste betekenis geacht moet worden voor het welzijn van de 
gehele samenleving. 

3. Persoon en gezin vragen een eigen woonmilieu uit overwegingen 
van ethisch-morele aard en uit socio-culturele en pedagogische 
overwegingen. 

4. Van goede huisvesting is eerst dan sprake, wanneer alle individuen 
in hun woonmilieu tot volledige ontplooiing van hun persoonlijk
heid kunnen komen. Bij de eisen, die hie et nunc aan de woning 
kunnen worden" gesteld, dient men rekening te houden met de 
natuurlijke en sociale mogelijkheden van de concrete situatie. 

ς. De samenleving heeft het grootste belang bij de goede huisvesting 
van persoon en gezin uit een oogpunt van lichamelijke en geestelijke 
volksgezondheidf en uit overwegingen van sociaal-economische en 
sociaal-culturele aard. 

6. De gemeenschap dient in haar organen ervoor te waken, dat een 
goede huisvesting van persoon en gezin is gewaarborgd, door het 
handhaven van een verantwoord woonpeil — kwalitatieve taak —, 
en door het bevorderen van een voldoend ruime woningmarkt — 
kwantitatieve taak —, zodat in de woonbehoefte van alle leden van 
de gemeenschap volgens verantwoorde principes wordt voldaan. 

7. De gemeenschap dient ervoor te waken, dat op een zo in het leven 
ingrijpend terrein als de huisvesting, waar het welzijn van de leden 
op het spel staat, de sociale inslag niet verloren ga. Zij voorkome 
de vorming van monopolies op de markt, т . п . waar het de huis
vesting van de sociaal minst-weerbaren betreft. 

8. De taakverdeling tussen de organen van de gemeenschap op het 
stuk van de huisvesting dient in het algemeen zo te geschieden, dat 
niet door de overheid wordt gedaan, hetgeen op een even goede of 
betere wijze door het particulier initiatief tot stand kan worden 
gebracht. 

9. Overheid en particulier intiatief dragen gezamenlijk de verant
woordelijkheid voor een voldoende aanbod van geschikte woningen. 

10. Bij de woningvoorziening drage men zorg voor een voldoende 
spreiding van de toekomstige woningvoorraad. 
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i i . Bij de christelijk georiënteerde werkers op het terrein van de 
huisvesting is de aandacht in sterkere mate gericht op de hand
having van de eisen, die de christelijke levenspraktijk stelt; т . п . is 
de aandacht sterk gericht op de mogelijkheid tot een vrije, natuur
lijke uitgroei van het gezin. In groeperingen, waar men minder af
kerig staat van geboorteregeling, valt het accent in sterkere mate 
op de verbetering van het technische woongerief. 

i2 . De ruimtelijke voorzieningen bepalen mede de kwaliteit van het 
woonmilieu ; een goede stedebouwkundige verzorging is van groot 
belang. Men dient echter het accent niet te verleggen van de 
woning naar buurt of wijk, want blok-, buurt- of wijkgemeenschap 
kunnen de functies, die het gezin behoort uit te oefenen, niet ver
vangen. In principe moeten de functies van het gezin binnen de 
eigen woning kunnen worden uitgeoefend. 

13. Uitbreidingsplan en bouwverordening moeten een gezonde huis
vestingsactiviteit bevorderen. 

14. De woning moet financieel bereikbaar zijn: een woning, waaraan 
persoon of gezin behoefte heeft, zal een bepaald gedeelte van het 
budget niet te boven mogen gaan. Anderzijds zal in het belang van 
de verbetering van de volkshuisvesting een redelijke huur mogen 
worden gevergd ; de woningbehoefte mag in geen geval de sluitpost 
gaan vormen van het huishoudelijk budget. 

i£ . De verwerving van een eigen woning zal uit sociale motieven 
moeten worden bevorderd. Bij de bevordering van het eigen 
woningbezit zullen maatregelen genomen moeten worden om te 
voorkomen, dat de verworven woning in handen van speculanten 
over gaat, zonder natuurlijk het vrije beschikkingsrecht van de 
bezitter in ernstige mate te beperken en de bewoner in zijn be
wegingsvrijheid te belemmeren. 

16. De gemeenschap zal zich blijvend grote offers moeten getroosten 
voor de bevrediging van een levensbehoefte van haar leden, waarbij 
zulke grote sociale, culturele en morele belangen op het spel staan. 
Zij zal de belangen van de huisvesting terdege moeten afwegen 
tegen andere grote belangen van de samenleving. 

17. De gemeenschap zal zich ook bijzondere offers moeten getroosten 
voor die minderheden onder haar leden, die door hun positie in de 
samenleving op grote moeilijkheden stuiten bij het voldoen aan hun 
woonbehoefte. Dit zal misschien niet steeds een eis zijn van 
delende gerechtigheid, maar dan toch zeker een gebod van sociale 
liefde en verantwoordelijkheid. 

18. Terwijl in het verleden Nederland een vooraanstaande plaats heeft 
ingenomen op het terrein van de huisvesting van zijn burgers, is 
door de oorlog in sommige opzichten een achterstand ontstaan bij 
wat wenselijk geacht kan worden. Niettemin blijkt Nederland in de 
rij van de westerse landen nog een bijzondere positie in te nemen 
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en is de hoop gewettigd, dat ons land - zoals ook op andere ter
reinen van het morele, sociale en culturele leven, — in de naaste 
toekomst wederom een eervolle plaats zal kunnen terugwinnen. 
Het is de bedoeling in de monografie, die in de volgende hoofd
stukken wordt geboden, het ontwikkelingsbeeld te schetsen van de 
volkshuisvesting in Zuid-Limburg in de eerste helft van deze eeuw, 
tegen de achtergrond van de algemene maatschappelijke ont
wikkeling van de Zuidlimburgse samenleving, waar in een bij tijd 
en wijle schier hopeloze situatie op sociaal gebied door het genie 
van enkele grote leiders en door de voorbeeldige samenwerking 
van de beste krachten, die de gemeenschap wist op te brengen, een 
unieke prestatie werd geleverd op het terrein van de huisvesting 
ten gunste van het welzijn van de gehele samenleving. Wij vleien 
ons met de hoop, dat de verdieping van de inzichten, die door deze 
sociografische arbeid is gewonnen, ook een bijdrage mag zijn bij de 
oplossing van het zo ernstige huisvestingsvraagstuk, dat het welzijn 
van zo velen bedreigt. 
Wij kozen Zuid-Limburg voorts als gebied van onderzoek niet 
alleen, omdat wij in staat waren dit gebied door onze persoonlijke 
bekendheid beter dan welk ander ook te bestuderen en te „be
leven", maar ook omdat het in zijn rijke verscheidenheid van stede
lijke en landelijke gemeenschappen de mogelijkheid bood het 
complexe vraagstuk van verscheiden zijden te benaderen, waardoor 
de methode van onderlinge vergelijking rijkelijk kon worden toe
gepast. Wij verdeelden Zuid-Limburg in vier econ.-geogr. een
heden: het Maastrichtse industriegebied, het oude en het nieuwe 
mijngebied en landelijk Zuid-Limburg. De gedifferentieerde ont
wikkeling wordt in het tweede hoofdstuk uitvoerig onderzocht. 
De periode van onderzoek betekende voor het gebied een revolutie 
in de totale maatschappelijke ontwikkeling, maar vooral op het 
terrein van de volkshuisvesting was de ontwikkeling zeer op
merkelijk. De mogelijkheden van de nationale woningwet van 1901 
zijn mede aan deze ontwikkeling niet vreemd geweest. De totstand
koming van deze wet viel op gelukkige wijze samen met het begin
punt van de grote veranderingen in Zuid-Limburg. Om deze reden 
kozen wij de eeuwwisseling als uitgangspunt van onze onder
zoekingen. 



Hoofdstuk ¡I 

DE O N T W I K K E L I N G 
VAN DE Z U I D - L I M B U R G S E SAMENLEVING 

INLEIDING 

Wil men enigermate doordringen in de structuur van de samenleving, 
dan is jarenlange nauwgeztte studie noodzakelijk. Wanneer dit al geldt 
voor primitieve gemeenschappen, hoe veel moeilijker zal het dan zijn 
een enigszins bevredigend beeld te schetsen van een moderne dyna
mische maatschappij, waarin tal van economische, sociale en culturele 
krachten werken, die op velerlei nauwelijks te achterhalen wijze elkaar 
over en weer beïnvloeden. 

Wanneer wij desondanks hier een poging zullen wagen de Zuidlimburgse 
samenleving in haar ontwikkeling van enkele zijden te benaderen, dan 
doen wij dit in de overtuiging, dat een zo bij uitstek sociaal verschijnsel 
als de volkshuisvestingsactiviteit van een gemeenschap slechts te be
grijpen is in het kader van de totale sociale cultuur van de groep. 

Binnen de ruimte van een hoofdstuk was het slechts mogelijk enkele 
aspecten van de samenleving aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
Wij hebben daartoe die aspecten uitgekozen, die naar onze mening voor 
een goed begrip van de ontwikkeling van de volkshuisvesting het meest 
waardevol zijn, t.w. het sociaal-economische aspect, het demografische 
aspect en het historische aspect. 

Een begrip van de sociaal-economische ontwikkeling, die de Zuid
limburgse samenleving in de periode van onderzoek doormaakte, is on
misbaar, wanneer men, geconfronteerd met de ontwikkeling van de 
volkshuisvesting in het gebied van onderzoek, de verscheidenheid van de 
activiteit in de onderscheiden landschappen en het verschil in tempo in 
de gebieden wil verklaren. 

Onmiddellijk samenhangend met de sociaal-economische ontwikkeling 
en voor een deel daaruit voortvloeiend, wordt het demografisch aspect 
aan een onderzoek onderworpen. Wij laten de demografische ontwikkeling 
niet aan de sociaal-economische ontwikkeling voorafgaan, omdat in het 
gebied van onderzoek deopmerkelijke demografische ontwikkeling als een 
gevolg van de stormachtige economische ontwikkeling kan worden gezien. 

Het zal wel duidelijk zijn, dat juist in verband met de zorg voor de 
volkshuisvesting bijzondere aandacht wordt besteed aan de samenstelling 
en grootte van de huishoudingen. 
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In het derde deel van dit hoofdstuk worden de bijzondere historische 
krachten belicht, die in de periode van onderzoek in het gebied werk
zaam zijn geweest. 

Wanneer wij hier drie facetten geven van de ontwikkeling van de 
Zuidlimburgse gemeenschap, dan is dit slechts een poging om de kern 
van de grote structuurveranderingen te begrijpen. Wij zijn er van over
tuigd, dat het grote sociaal-historische proces op andere wijzen benaderd 
kan worden. Het is ook niet zo zeer om een verklaring van de ont
wikkeling te doen; wij willen vooral een beeld geven van de grote 
veranderingen. 

In hoeverre de sociaal-economische ontwikkeling de demografische 
ontwikkeling beïnvloedde of omgekeerd de demografische ontwikkeling 
de sociaal-economische veranderingen mede veroorzaakte, is van onder
geschikt belang. In feite zijn beide groepen van verschijnselen wel te 
onderscheiden, maar niet te scheiden, omdat zij aspecten zijn van 
dezelfde ontwikkeling, die de Zuidlimburgse samenleving doormaakte 
en die slechts met begrip voor de historische krachten, die in het gebied 
hebben gewerkt, in haar consequentie voor de volkshuisvesting kan 
worden begrepen. 

A. DE S O C I A A L - E C O N O M I S C H E O N T W I K K E L I N G 

Inleiding 

De meest gebruikelijke en de best hanteerbare gegevens om de sociaal-
economische ontwikkeling na te gaan, leveren de officiële statistieken, 
in ons land vooral verzameld en in bewerkbare vorm uitgegeven door de 
rijksdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. 
In de periodiek gehouden beroeps- en bedrijfstellingen worden tal van 
gegevens verzameld over het aantal beroepsbeoefenaren en over de 
structuur van het Nederlandse bedrijfsleven. Onderlinge vergelijking van 
de gegevens van de verschillende tellingen, maakt een kwantitatief inzicht 
in de verschuivingen van beroeps- en bedrijfsstructuur mogelijk. Wij 
hebben in deze studie in belangrijke mate geprofiteerd van de statistische 
gegevens, verzameld en veelal per gemeente gepubliceerd door het 
C.B.S. 

Daarnaast is ter verdere detaillering nog wel gebruik gemaakt van 
andere statistische gegevens, die steeds zo veel mogelijk op hun be
trouwbaarheid zijn getest, en waarvan de bron in de voetnoten is ver
antwoord. 

Vaak is in dit hoofdstuk teruggegrepen op tal van studies en publicaties 
over afzonderlijke onderwerpen. Aan streekmonografieën is het gebied 
niet bijzonder rijk, wel zijn er de laatste jaren verscheidene gedenk
boeken verschenen, die hier en daar belangrijke gegevens bevatten. 

Tenslotte is enig eigen inzicht in het karakter van de streek onont
beerlijk geweest om een samenvattend overzicht te kunnen samenstellen. 
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Wij hebben gemeend, ons aanpassend aan het beschikbaar materiaal, 
de sociaal-economische ontwikkeling het beste te benaderen aan de 
hand van de ontwikkeling in de beroeps- en bedrijfsstructuur. In de 
volgende paragraaf volgt dan een samenvattend beeld van de ontwikkeling, 
dat uit de cijfers werd gewonnen, aangevuld met enkele historische data, 
terwijl in de laatste paragraaf de directe consequentie van de sociaal-
economische ontwikkeling voor de volkshuisvesting wordt bezien. 

1. De beroepsstructuur 

Beroepstellingen worden gehouden met de algemene volkstellingen, die 
tienjaarlijks plaats hebben met een onderbreking voor de oorlogsjaren, 
toen men de telling van 1940 achterwege heeft gelaten. In de periode 
van onderzoek zijn tellingen gehouden in 1909, 1920, 1930 en 1947. 
Wij hebben de cijfers van 1920 niet gebruikt, omdat wij door de cijfers 
van de IX-de, XI-de en Xll-de tellingen te gebruiken ongeveer gelijke 
perioden konden overbruggen. 

Aangezien de definities bij de beroepstellingen geen grote verande
ringen ondergingen en de wijze van rangschikken der cijfers niet veel 
verschilde, was het mogelijk door het invoeren van geringe correcties 
deze onderling vergelijkbaar te maken, zonder dat daaraan geweld werd 
aangedaan. Doordat wij uitsluitend met percentages hebben gewerkt, 
kunnen die correcties verwaarloosd worden.1 Door het gebruik van 
verhoudingsgetallen zijn de uitkomsten van de tellingen direct vergelijk
baar; de percentages zijn uitgedrukt in het totaal van de beroeps
bevolking. De vrouwelijke beroepsbevolking hebben wij echter buiten 
beschouwing moeten laten, omdat hier vooral in de agrarische sector 
bij de tellingen nog al variërende maatstaven zijn aangelegd, waardoor 
fouten in de agrarische beroepsbevolking ook in de andere sferen de 
uitkomsten zouden hebben scheefgetrokken. 

In de publicaties van de beroepstellingen worden door het C.B.S. de 
beroepsbeoefenaren gegroepeerd naar bedrijfsklassen, b.v. de personen, 
werkzaam in de bouwnijverheid, in winkels, in het verzekeringswezen, 
in het onderwijs. Wij hebben nu de mannelijke beroepsbeoefenaren, 
werkzaam in verwante bedrijfsklassen, samengevat in drie grote bedrijfs
takken, t.w. nijverheid, mijnbouw en landbouw, terwijl een vierde 
groep als sluitpost is opgevat : de overige beroepen. 

Onder de bedrijfstak „nijverheid" zijn alle mannelijke beroepsbeoefe
naren samengevat, die in industrie of ambacht hun brood verdienden; 
onder „mijnbouw" alle mannelijke werkers in mijnbouw, veenderij en 
oerproduktie; in de „agrarische" bedrijfstak: de landbouwers, veetelers, 
tuinbouwers en de mannen, die in visserij of jacht hun hoofdberoep 
vonden; alle andere beroepsbeoefenaren vallen onder de „overige" 
beroepen. 
1 W. Steigenga: Poging tot vergelijking van de beroepstellingen 1849, 18^9, 1889, 
1909, 1920, 1930 en 1947. Tijdschr. v. Ec. en Soc. Geogr., 19J} p. 116-117. 
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De gegevens werden geordend naar de economisch-geografische ge
bieden, waarvan de grenzen zo veel mogelijk zo zijn getraceerd, dat 
eenheden zijn verkregen, die zich duidelijk onderscheiden van de aan
grenzende landschappen.1 

Daarbij werd voornamelijk, doch niet uitsluitend, gelet op de beroeps
structuur van de samengevoegde gemeenten. Rekening werd gehouden 
met de gehele sociaal-economische en demografische ontwikkelingsgang 
van de gemeente, vooral tijd en tempo waarin de ontwikkeling zich 
voltrok en de richting van de ontwikkeling. Een enkel maal moest bij 
een grensgemeente de oriëntering daarvan op een grotere centrum
gemeente de doorslag geven bij het vaststellen van de grenslijn van het 
gebied. Op het kaartmateriaal zijn de grenzen van de gebieden met vol
getrokken zware lijnen aangegeven. Als centrumgemeenten golden in 
het oude mijngebied Heerlen en Kerkrade, in het nieuwe mijngebied 
Geleen en Sittard, in het industriegebied Maastricht, en in het landelijk 
gebied Valkenburg, Gulpen, Vaals en Eijsden. 

In de ontwikkelingsgang menen wij drie perioden te kunnen onder
scheiden : 

i . De tijd vanaf de eeuwwisseling tot het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog, die op de ontwikkelingsgang van Zuid-Limburg een 
duidelijk stempel heeft gezet. Het teljaar 1909 valt in deze ontwikkelings
periode. 

2. De tijdspanne tussen beide oorlogen, waarvan het eerste tiental 
jaren een periode van sociaal-economische opgang mag heten; het 
tweede decennium wordt beheerst door een zich jaren lang voort
slepende malaise, die aan het gebied niet zonder ernstige stoornissen is 
voorbijgegaan. In 1930 valt de laatste vooroorlogse beroepstelling en 
tevens de eerste algemene bedrijfstelling. De terugslag in het econo
mische leven deed zich in Zuid-Limburg vroeger voelen dan elders in 
ons land. De snelle uitbreidingen van het mijnbedrijf onder de eerste 
wereldoorlog ondervinden de concurrentie van de nieuwe energie
bronnen op de wereldmarkt reeds voor de grote crisis het internationale 
bedrijfsleven lam legt.2 

3. Als laatste periode beschouwen we de jaren na de laatste oorlog: 
een tijd van geleidelijk herstel en opbouw. Het jaar van de laatste be
roepstelling, 1947, is ongetwijfeld geen normaal jaar te noemen. De 
cijfers geven het beeld van een gemeenschap, die op zoek is naar een 
nieuw evenwicht; de bedrijfstelling van 19^0 valt gunstiger. 

In onderstaand overzicht zijn de resultaten van de berekeningen neer
gelegd ten aanzien van de mannelijke beroepsbevolking, die ongeveer 
60% van de totale beroepsbevolking in het gebied bleek te omvatten. 
(Staat 1). 

Zeer duidelijk springt uit de cijfers naar voren, dat er een belangrijke 
1 Voor de indeling van de landschappen, zie kaart 1. 
• R. Schuiling: Nederland II. 6-de druk, Zwolle 1936 p. 6^2. 
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verschuiving in de betekenis van de bestaansmiddelen heeft plaats gehad 
voor de onderscheiden gebieden: dit blijkt uit de stormachtige ont
wikkeling van de mijnbouw, de gestage groei van de nijverheid en de 
geleidelijke afneming van de betekenis van de agrarische bestaans
middelen voor de bevolking. Dezelfde tendensen zijn terug te vinden in 
de cijfers voor de provincie, voor het rijk is de ontwikkeling veel trager 
verlopen. Wanneer men, zoals veelal gebeurt, mijnbouw en industrie 
samenneemt, blijkt de provincie, maar meer nog het gebied van onder
zoek in sterker mate geïndustrialiseerd dan het rijk. 

Staat l. Procentuele rerdehng ran de mannelijke beroepsbevolking naar bedrijfstak 
m Zuid-Limburg, de provincie en het rijk, 1909, 19ЗО en I94J 

Nijverheid 

Mijnbouw 

Agrarisch 

Overige 
beroepen 

1909 

1930 

1947 
1909 

1930 

1947 
1909 

1930 

1947 
1909 

1930 

1947 

Oud 
mijn-

gebied 

17.0 

19,4 

21,7 
3 ï , 6 
Í 7 , 9 
4 9 , 2 
2S,o 

6,1 

Í . 4 
22 ,4 
16,6 

23 ,7 

Nieuw 
mijn-

gebied 

• 9 . Ï 
31.9 
32,2 

i ,4 
28,6 
30,8 

S 2 , 0 
21 ,6 

' 3 , 9 
23.1 
' 7 , 9 
23,1 

Maastr. 
industrie

gebied 

42 ,2 
i 6 , i 

4 8 , 7 
0.З 

í . í 
i . ' 
9.2 
6,8 

í , 8 

4 8 , 3 
31 .6 

4 0 , 4 

Landelijk 
Zuid-

Limburg 

24,9 
30 ,7 
3 ' , 7 

i , 7 
' 2 , 9 
' 3 , ' 
4 7 , 7 
34,2 

3<M 
2 î , 7 
22,2 

2 í , I 

Pro-

vincie 

2 4 , í 
32,3 
33,2 

6,7 
23 ,9 
20 ,7 
39 ,7 
22 ,7 
18,8 

29,1 
21,1 

27,3 

Rijk 

39,2 
4 2 , o 

4 0 , 7 
ο, ί 
2,0 

1,8 

3° .7 
22,6 

2 θ , ΐ 

28,3 

30,2 

3 Í , 2 

Er is een niet te miskennen verschil in periode en tempo van in
dustrialisatie in de vier economisch-geografische gebieden. Een nadere 
beschouwing over de verscheiden ontwikkeling in de gebieden aan de 
hand van bovenstaand overzicht is bijzonder leerrijk. 

a. Het Maastrichtse industriegebied 

Dit gebied blijkt in 1909 het meeste op de weg naar industrialisatie te 
zijn voortgeschreden. De stad Maastricht, die door haar bevolkings-
overwicht in dit gebied de toon aangeeft, is een oude industriestad, 
met Haarlem het oudste industriële centrum van ons land.1 Stad en 
omgeving ontvingen de impulsen van haar vroegtijdige industrialisering 
uit het naburige Luikse mijn- en industrie-bekken, voornamelijk in de 
loop van de 19e eeuw.2 Nog steeds zijn de betrekkingen met dit gebied 
niet verbroken, noch economisch noch cultureel. 
1 H. Roemen : Maastricht, een geografische — hoofdzakelijk economisch-geografische -
beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht, Maastricht 1947 
p. 316 e.v. en 322 e.v. 
2 Idem, t.a.p. 
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In de loop van de vorige eeuw groeide in de stad Maastricht stuwende 
en verzorgende nijverheid, zodat uit geheel Zuid-Limburg arbeids
krachten hierheen trokken om werk te vinden, dat in eigen streek 
onvoldoende te verkrijgen was.1 Deze merendeels ongeschoolde arbeiders 
hebben in sterke mate het Maastrichtse arbeidersproletariaat vergroot. 
Op het einde van de eeuw, wanneer de mijnen zich beginnen te ont
wikkelen, richt zich een gedeelte van hen op het oude mijngebied. Na 
de opening van de spoorweg Heerlen-Valkenburg in 1914 — in aan
sluiting op de reeds bestaande Akens-Maastrichtse spoorlijn - ontwikkelt 
zich een forensisme van niet geringe omvang. Het uitbreken van de 
eerste wereldoorlog, die de internationaal gerichte nijverheid van 
Maastricht in moeilijkheden brengt, doch de ontwikkeling van de 
Nederlandse steenkoolindustrie sterk bevordert, werkt in dezelfde 
richting. De openlegging van het dichterbij gelegen nieuwe mijngebied 
in de jaren twintig en de zich ontwikkelende nevenindustrie aldaar, schept 
een sterke pendelbeweging met het noorden, die nog steeds toeneemt.2 

Het percentage in de bedrijfstak nijverheid werkenden neemt dan ook 
gestaag toe, terwijl het aandeel van de agrarische werkers afneemt; de 
mijnwerkersgroep groeit vooral naar gelang het Mauritscomplex te 
Lutterade tot ontwikkeling wordt gebracht. 

Het aandeel van de overige beroepen is als residu-groep voor de werk
gelegenheid minder sprekend. Het betrekkelijk hoge cijfer wijst op een 
grote differentiatie van beroepen, hetgeen gezien het stedelijk karakter 
van het gebied was te verwachten. De centrumfuncties van de stad 
Maastricht komen in het cijfer naar voren; overigens waren de hoge 
cijfers voor de overige beroepen in 1947 een landelijk verschijnsel, 
samenhangend met een onderbezetting van de normale bedrijfsgroepen 
en een overbezetting van het administratieve apparaat. 

De in 1947 ongetwijfeld te lage bezetting van de bedrijfstak nijverheid 
in het Maastrichtse, hing samen met een onvoldoend economisch 
herstel na de oorlog. Vele grote industriële bedrijven konden in verband 
met hun afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen moeilijk op gang 
komen, terwijl een tengevolge van de oorlog nog algemeen heersende 
werkschuwheid ten opzichte van de zware lichamelijke arbeid, die in vele 
Maastrichtse fabrieken wordt gevraagd, nog niet was overwonnen. 

b . De beide mijngebieden 

Ofschoon er belangrijke verschillen zijn aan te wijzen tussen beide mijn-
gebieden, is er anderzijds zo veel overeenkomst, dat een gemeenschappe
lijke behandeling hier wel gerechtvaardigd is. 
1 Stuwende nijverheid richt zich in haar afzet voornamelijk buiten het eigen gebied en 
is sterk agglomeratie-vormend; verzorgende nijverheid is gericht op de plaatselijke markt 
en agglomeratie-volgend. 
2 Rapport over een technische hogeschool in het zuiden van Nederland, 1948, bijlage 
32a en b, en p. 421 en 422. 
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In beide gebieden is het mijnbedrijf een centrale positie gaan innemen ; 
de gehele structuur van beide landschappen wordt door dit bedrijf ge
domineerd. De benaming mijnstreek heeft dan ook burgerrecht ver
worven; het onderscheid in oud en nieuw mijngebied brengt tot uit
drukking, dat de streek om Heerlen 2£ jaar eerder tot ontplooiing 
kwam. 

De opkomst van de mijnindustrie valt in Zuid-Limburg omstreeks de 
eeuwwisseling met de openstelling van de Oranje-Nassau I te Heerlen 
(1899), de Willem-Sophie te Spekholzerheide in 1902, de Laura te 
Eijgelshoven in 190^, dra gevolgd door de openstelling van de eerste 
staatsmijn, de Wilhelmina, te Terwinselenin 1906 en van de nabij gelegen 
Oranje-Nassau II te Schaesberg in het zelfde jaar. De oude Domaniale 
mijn te Rolduc (gemeente Kerkrade) wordt in deze jaren grondig ge
reorganiseerd, andere mijnen volgen spoedig.1 

Vóór 1899 waren slechts twee kleine mijnen in bedrijf geweest, en wel 
in de uiterste zuidoosthoek van het gewest : de in 1904 gesloten Neuprick 
te Bleyerheide en de reeds genoemde Domaniale, beide op het grond
gebied van de gemeente Kerkrade. De totale arbeidsbezetting van de 
Limburgse mijnen was in 1899 dan ook niet meer dan 533 personen; 
wel werkte een aantal arbeiders in deze uithoek van het gebied in de 
nabije Duitse mijnen van het Akense kolengebied, zodat een zekere be
kendheid met het „kolendelversvak" aanwezig was. In 1909 waren in de 
zes Nederlandse mijnen gezamenlijk, volgens opgave van de directies, 
reeds 6448 arbeiders werkzaam, maar dit waren voor een deel vreemde
lingen van elders aangetrokken. 

Blijkens ons overzicht - staat 1 — was in dat jaar reeds een derde van de 
mannelijke beroepsbevolking uit het gebied werkzaam in het mijn-
bedrijf. Aanvankelijk was de autochtone bevolking huiverig arbeid te 
zoeken in de eigen mijnen, waar de sociale voorzieningen nog alles te 
wensen overlieten. De arbeiders, die van buiten kwamen, waren niet de 
besten ; de landelijke gemeenten waren niet opgewassen tegen de kwan
titatieve en kwalitatieve problemen, die de ongecontroleerde instroming 
van vreemde arbeidskrachten opleverde, niet alleen op het terrein van de 
volkshuisvesting en de openbare voorzieningen, maar vooral ook op het 
terrein van de publieke zede. De inheemse bevolking stond afwerend 
tegen de vreemdelingen, de autoriteiten wisten geen raad met hen. 

In de plaatselijke pers komt de rijzende bezorgdheid tot uitdrukking a ; 
er wordt aangedrongen op een meer geleidelijke exploitatie, op een 
scherp politietoezicht op ongewenste vreemdelingen en op een positieve 
huisvestingspolitiek. 

1 Ir. Waterschoot van der Gracht : De Limburgsche steenkoolmijnindustrie gedurende 
de laatste veertig jaar - in: Veertig jaren Spoor en Mijnen in Zuid-Limburg 1896-1936 
p. 79 e.v. 
2 Th. Vianen : Bevolkingstoestanden in het Zuidlimburgse Kolenrevier - artikelenreeks 
in de „Limburger Koerier", Heerlen 1908. 
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De economische ontwikkeling bleek niet te stuiten, maar de sociale 
ontwikkeling heeft men weten te leiden in een meer gewenste richting. 
Een wervingscampagne in eigen streek met de morele steun van de 
geestelijkheid en een verbetering van de lokale verkeersverbindingen 
hebben belangrijk bijgedragen tot een toestroming van betere elementen.1 

Het effect van deze acties blijkt uit de opkomst van het mijnwerkers
beroep in Zuid-Limburg, ook buiten de eigenlijke mijnstreek. Het aantal 
vreemdelingen onder de arbeiders neemt af, gedeeltelijk door naturali
satie van de beste elementen onder de vreemdelingen, gedeeltelijk door 
vervanging van minder gewenste vreemdelingen door arbeidskrachten 
uit de eigen streek. Uit het nog niet ontwikkelde nieuwe mijngebied, 
uit de omstreken van Vaals en uit het Maastrichtse reisden dagelijks de 
arbeiders naar de zes in exploitatie zijnde mijnen. Velen vestigden zich 
metterwoon om de mijnzetels in het oude mijngebied, waardoor de be
volking hier snel toeneemt en vele gemeenten het karakter van mijn-
woongemeente krijgen. 

Na 1909 volgden de nieuwe mijnontginningen, de staatsmijnen Emma 
en Hendrik, respectievelijk in 1913 en 1917 te Treebeek, op de grens 
van de gemeenten Hoensbroek en Heerlen, en in de gemeente Brunssum, 
beide aan de rand van de Brunssumerheide. Eveneens in 1917 wordt de 
Oranje-Nassau III te Heerlerheide, gemeente Heerlen, in bedrijf gesteld. 

In de laatste fase van de ontwikkeling in dit gebied, vallen de open
stellingen van de Oranje-Nassau IV, even ten noorden van Heerlen, en 
van de Julia te Eijgelshoven, even ten oosten van de oudere zusteronder
neming, de Laura. Met de openstelling van beide bedrijven in 1928 was 
het concessiegebied in het oude mijngebied opgedeeld. 

Enige jaren tevoren in 192^ was de gigantische mijn, de staatsmijn 
Maurits te Lutterade, gemeente Geleen, in het nieuwe mijngebied in 
exploitatie genomen. Hiermee wordt een geheel nieuwe ontwikkeling 
ingeluid. Zoals bekend is de Maurits de enige mijn van dit landschap ge
bleven, maar de omvang en de werkgelegenheid van dit bedrijf en zijn 
nevenindustrieën is van dien aard dat het de gehele ontwikkeling van dit 
landschap beheerst. 

In 1930 is het aantal werkers in de mijnbouw hoog opgelopen: bijna 
een kwart van de mannelijke beroepsbevolking in Limburg vond hierin 
zijn bestaan. Voor de oude mijnstreek was het percentage tot 58 ge
stegen. Alleen al in de drie staatsmijnen in het oude mijngebied werken 
in genoemd jaar, volgens een opgave van de mijndirecties, gemiddeld 
14850 mannen; de vier Oranje-Nassaumijnen hadden gezamenlijk 7411 
mannen aan het werk ; de vier andere particuliere mijnen werkten met 
8623 man.2 De staatsmijn Maurits in het nieuwe mijngebied verschafte 
arbeid aan 6015 mannen; het was dus toen reeds de grootste mijn in 

1 G. J. Beckers: Opening van de spoorweg Sittard-Heerlen-Herzogcnrath - Veertig 
jaar p . 183 e.V. 
a Ir. Waterschoot van der Gracht, in „40 jaar Spoor en Mijnen", t .a.p. 
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mankracht, doch ook in productieresultaten. De Maurits putte minder 
dan de andere mijnen uit een plaatselijk arbeidsreservoir ; vanaf het begin 
is hier per trein en bus de arbeidsvoorziening geregeld. In 1953 was het 
aantal „pendelaars" bij de staatsmijnen over een afstand van meer dan 
ι ς km een kwart van de totale personeelsbezetting; 30,6% van de 
werkers op de staatsmijnen maakte dagelijks gebruik van trein of bus 1 , 
om zich naar het werk te begeven. 

Al is het percentage „mijnwerkers" in het nieuwe mijngebied in 1930 
sterk gestegen ten opzichte van 1909, toch bedraagt dit hier maar de 
helft van dat van het oude mijngebied. Maar de ontwikkeling van de 
beroepsstructuur is revolutionair genoeg, wanneer men let op de ver
schuiving van uitgesproken agrarisch naar industrieel in ruime zin. In 
het nieuwe mijngebied heeft de nijverheid in engere zin de mijnbouw 
als werkgelegenheid overvleugeld, het oude mijngebied heeft een een
zijdiger structuur. Hier heeft zich naast de mijnbouw geen zware 
industrie ontwikkeld ; het aantal mijnwerkers is er in absoluut aantal 
echter in 1930 meer dan vijfmaal zo groot, namelijk 29.240 tegen 
ξ. £46 ; de bevolkingsconcentratie is er nog hoger. De nijverheid van het 
nieuwe mijngebied is nauw verbonden met het mijnbedrijf. Men denke 
daarbij vooral aan het Stikstofbindingsbedrijf, als onderdeel van het 
Mauritscomplex. In de na-oorlogse jaren is de chemische industrie van 
het nieuwe mijngebied belangrijk uitgebreid. Aan de groei van de in
dustrie zal bij de behandeling van de bedrijfsstructuur nog nader aandacht 
worden besteed ; de verandering in de structuur van het agrarische bedrijf 
komt dan tevens ter sprake. 

De teruggang van het agrarische bedrijf als werkgelegenheid komt uit 
de cijfers voor de beroepsstructuur reeds duidelijk naar voren. In 1909 
was het nieuwe mijngebied nog het meest agrarische landschap van 
Zuid-Limburg. Sedertdien is dit wel grondig veranderd. 

Met de voortschrijding van de industrialisatie worden aan verkeer en 
huisvesting steeds zwaarder eisen gesteld. De landbouw heeft hier de 
ernstige gevolgen wederom van moeten ondervinden. Gemeenten, waar 
het verkeersbedrijf als werkgelegenheid een rol gaat spelen, zijn de ver
zorgende centra Geleen, Sittard, en het kolenverlaadstation Susteren, en 
voorts de kolenverlaadhavens aan het Julianakanaal Stein en Bom, 
bestemd voor de overslag op schepen. 

с Landelijk Zuid-Limburg 

Het aspect van dit gebied is nog uitgesproken landelijk: geen schacht-
bokken of koeltorens, geen steenstorten en nauwelijks stedelijke be
bouwing en fabrieksschoorstenen. Toch vertoont de beroepsstructuur 
een grotere differentiatie dan men zou verwachten: het aantal zuiver 
agrarische gemeenten is betrekkelijk schaars. Verspreid over het land, 
woont een groot aantal werkers in de grote en kleine nijverheid, terwijl 
1 Jaarverslag Staatsmijnen in Limburg, 19J3 p. 28. 
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een niet gering aantal dorpsjongens werkzaam is in mijnen en fabrieken 
van de randgebieden, in Duitsland of België. Ook de groep „overige 
beroepen" is ruim bezet, omdat het verkeersbedrijf in dit recreatie
gebied een belangrijke plaats inneemt. 

In dit vreedzame landelijke gebied heeft zich door het gebrek aan 
werkgelegenheid in eigen streek een sterk forensisme ontwikkeld ; bijna 
alle gemeenten vertonen een belangrijk vertrek-overschot.1 

De sociaal-economische ontwikkeling van het landschap heeft hier een 
zeer geleidelijk verloop gehad, zeker wanneer men dit ziet tegen de 
stormachtige ontwikkeling in de nabij gelegen mijngebieden. 

De betekenis van de agrarische bestaansmiddelen is steeds meer afge
nomen en moest dit ook doen in verband met de oververzadiging, die 
het agrarische bedrijfsleven kenmerkte. Men zocht vanuit de grote 
boerengezinnen naar werk in de fabrieken van het Maastrichtse industrie
gebied in het westen, in het Akens mijn- en industriegebied vooral vóór 
de eerste wereldoorlog, later, na de openlegging van de Limburgse 
mijnen in de eigen mijnstreek, in de landbouwbedrijven van het land van 
Herve, die sedert de opkomst van de Luikse mijnen voortdurend met een 
arbeidstekort hadden gekampt 2, en ook wel in de fabrieken van Verviers 
en in de bedrijven van het Luikse Maasdal. 

Taalmoeilijkheden bestonden voor deze grensbewoners nauwelijks; 
met de Waalse en met de Rijnlandse dialecten konden zij gemakkelijk 
overweg. Zij beschikten over een groot aanpassingsvermogen, waardoor 
zij noch in het Luikse noch in het Waalse bij de verwante bevolking grote 
weerstanden hadden te overwinnen. 

Sedert de eerste wereldoorlog is er in dit opzicht echter veel ver
anderd. De grenzen zijn meer dan vroeger scheidingen geworden. Vooral 
tijdens de oorlogen was men in sterkere mate aangewezen op de moge
lijkheden in eigen land. De ontginning van de Nederlandse kolenreserves 
en de opkomst van de industrie langs Maas en Julianakanaal boden nieuwe 
arbeidsmogelijkheden in eigen provincie. Een geheel nieuwe bestaans-
bron met niet verwachte perspectieven bood het vreemdelingenverkeer 
in het eigen met natuurschoon zo rijk gezegende landschap, vooral tijdens 
de beide oorlogen, toen toerisme naar het buitenland onmogelijk was. 
Tenslotte was er de gelegenheid tot ontwikkeling van een bescheiden 
voedings- en genotmiddelenindustrie, terwijl Eijsden en Vaals als uit
lopers van het Luikse en Akense reeds enige industrie bezaten. 

Beziet men nu aan de hand van deze vluchtige schets de cijfers, dan is 
het duidelijk, dat het landelijk gebied het ontwikkelingstempo van de 
mijn- en industriegebieden elders in de provincie niet heeft kunnen 
bijhouden. De dynamiek is nooit groot geweest : de ontwikkeling van de 
nijverheid als werkgelegenheidsbron vertoont het provinciale beeld, het 
mijnwerkersberoep wordt na 1909 belangrijker in dezelfde mate als het 
1 Zie hiervoor staat 11 ρ 11 o. 
2 J. P. Planje: Vijftig jaar Limburgse Land- en Tuinbouw, 1901-19JI, Echt 19^1 p. 61. 
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agrarische beroep relatiefin betekenis afneemt. Na 1930 hebben zich tot 
de telling van 1947 procentueel nauwelijks belangrijke wijzigingen voor
gedaan. Ook de groep overige beroepen onderging geen verandering van 
betekenis, een waarschuwing om het vreemdelingenverkeer als op
komende bron van werkgelegenheid niet te overschatten. Men heeft in 
de regionale pers het totale jaarlijkse inkomen, getrokken uit het 
vreemdelingenverkeer, wel geschat op 1 o à ι ς miljoen gulden. Exacte 
cijfers om op enigszins bevredigende wijze de omvang van dit jaarlijkse 
inkomen te berekenen zijn echter niet aanwezig ; duidelijk is wel, dat deze 
inkomsten een sterk seizoens- en conjunctureel karakter dragen. 

d. De recente ontwikkeling 

Wij bespraken aan de hand van de beroepsstructuur de ontwikkeling in 
de verschillende landschappen. Na 1947 heeft Limburg's ontwikkeling 
niet stil gestaan ; we zullen aan de hand van het materiaal in de volgende 
paragraaf kunnen laten zien, hoe en waar de industrialisatie snel voort
gang heeft gevonden. De opgaande conjunctuur van de laatste jaren is 
hieraan niet vreemd geweest. In dit verband is het illustratief de cijfers over 
werkgelegenheid en werkloosheid te beschouwen. Wij ontlenen aan de 
driemaandelij kse rapporten van het Districtsarbeidsbureau voor de arbeids
voorziening in de provincie Limburg enige recente cijfers. (Staat ia). 

Staat la. Werkloosheid en aanrragen om personeel in de Zuidlimburgse rayons van het D.A.B., 
in Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de provincie, 3i maart 1955 en /956 

Rayon 

Heerlen 
Brvinssum 
Kerkrade 

Sittard 

Maastricht 

Vaals 
Valkenburg 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

M a n n e n 

31-3-

werkl. 

114 

103 

112 

3 i 6 

7 Í 
•23 

918 
S99 

> 9 Í Í 
aanvr. 

2243 

Í42 
608 

1158 

775 

40 
100 

Í466 
2 2 7 4 
7740 

Зі-З-
werkl. 

107 

22 

100 

82 

201 

22 

I 3 Í 

669 
381 

lOJO 

I 9 í 6 
aanvr. 

2 8 i 4 
794 
ЭЙ 

2128 

1490 

Í7 
169 

8416 
2051 

10467 

V r o u w e n 

31-3-
werkl. 

39 
19 
12 

14 

í ' 

2 

l i l 
76 

227 

I 9 Í Í 
aanvr. 

567 
128 
203 

167 

4 8 0 

37 
66 

1648 
1128 
277e 

31-3-
werkl. 

13 
17 
I I 

16 

7 
20 

136 

63 
199 

Ι 9 ί 6 
aanvr. 

Í77 
117 
204 

198 

Í 2 3 

Í9 
269 

1947 
1406 

3 3 Í 3 

Bij deze staat dient nog opgemerkt, dat de grenzen van de rayons het 
niet zonder meer mogelijk maken de cijfers exact naar de economisch-
geografische gebieden te groeperen ; en voorts, dat door ons 31 maart 
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als vergelijkingsdatum werd gekozen omdat deze datum het meest 
representatiefis in het jaarbeeld van de rayons. 

Uit dit overzicht komt duidelijk naar voren. 
ι. Dat zowel bij mannen als vrouwen het aantal werklozen steeds 

meer terug loopt, terwijl het aantal aanvragen om arbeidskrachten stijgt 
en wel in een dergelijke mate, dat het aantal aanvragen — met een enkele 
uitzondering door toevallige omstandigheden — vele malen het aantal 
werklozen overtreft. 

2. Bijzonder groot is de aanvrage om arbeidskrachten in de mijnstreek, 
maar ook te Maastricht is er een groot tekort. Er was op 3 1 maart 1956 
voor de gehele provincie van de zijde van het mijnbedrijf een aanvraag 
voor 3617 mannelijke krachten, voor 2601 van de metaalbranche en 
voor 1283 van de bouwvakken. Ook in de chemische nijverheid (782) 
en in de aardewerk en aanverwante bedrijven stond een grote vraag naar 
mannelijke krachten open (443). Vrouwen werden vooral gevraagd in de 
kledingindustrie (962) en als huishoudelijk personeel (826). 

3. Werkloosheid van enige omvang komt in Zuid-Limburg nagenoeg 
nergens voor. Het cijfer van het rayon Valkenburg ligt ver boven het 
normale cijfer door de aankomst van een groot aantal uit Indonesië ge
repatrieerde Indische Nederlanders. Door de voortschrijdende in
dustrialisatie in dit rayon en door de bevordering van de mobiliteit is een 
snelle afname van dit cijfer te verwachten. Het werkloosheidscijfer van 
Zuid-Limburg was vergelijkenderwijs de helft lager dan dat van het rijk; 
een derde van de werklozen in de provincie behoorde tot de minder 
plaatsbaren door minder geschiktheid. 

Het is wel duidelijk, dat het gebied van onderzoek in sterke mate van de 
opgaande conjunctuur heeft geprofiteerd. De verslagen van de Limburgse 
Kamers van Koophandel en Fabrieken geven een verblijdend beeld van 
de vooruitgang in het economische leven van de laatste jaren. De tekorten 
liggen voornamelijk op de arbeidsmarkt, waardoor vele bedrijven tot 
mechanisering moesten overgaan of tot aantrekking van arbeidskrachten 
van elders.1 In het district van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Maastricht en Omstreken, dat nagenoeg samenvalt met de twee 
zuidelijke economisch-geografische gebieden, groeit de beroepsbevol
king — aldus de Voorzitter van de Kamer in zijn op 9 januari 19^6 te 
Maastricht gehouden nieuwjaarsrede 2 — jaarlijks met 750 mannelijke en 
300 vrouwelijke krachten. Dat dit onvoldoende soulaas geeft bij de 
huidige behoeften van het gebied is uit boven gegeven cijfers (staat 1 a) 
wel duidelijk. Op de op 31 december 19^5 4-S250 arbeidsplaatsen in dit 

1 Jaarverslag van de K.v.K. en F. voor Midden-Limburg over het jaar 1914, Roermond ; 
Verslag van de K.v.K. en F. voor Maastricht en Omstreken over 19^4, Maastricht; 
Verslag van de K.v.K. en F. voor Noord-Limburg over het jaar 1954, Venlo ; Kamer van 
K.v.K. en F. voor de Mijnstreek, Heerlen - Jaarverslag і д р - і э и · 
' Nieuwjaarsrede, uitgesproken door de Voorzitter van de Kamer van K. en F. voor 
Maastricht en Omstreken, op maandag 9 januari 19^6 te Maastricht, Maastricht 1956 p. 9. 

88 



gebied was er dan ook een inkomende pendel van 2065· mannen en 106^ 
vrouwen, waarvan uit België lojo mannen en 230 vrouwen. Het grote 
tekort in de beide zuidelijke gebieden, т . п . in het Maastrichtse, weet 
de voorzitter aan de grote zuigkracht van de beter betalende mijnstreek. 
Er was een uitgaande pendel per 31 december 19££ van 777^ mannen en 
38 ς vrouwen, waarvan i j j o mannen en rond 200 vrouwen werkzaam 
waren in het nabije België ; de grote meerderheid trok echter dagelijks 
naar de Nederlandse mijnstreek. De voorzitter van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor de Mijnstreek klaagde — in zijn nieuwjaarsrede — 
over een grote uitgaande pendel naar Duitsland (360), maar vooral naar 
het hoog betalende Luikse mijnbekken (1000).1 Daartegenover noemde 
hij een aantal van 400 arbeiders uit Duitsland en een even groot aantal 
uit België, werkend in het gebied van zijn kamer. In de Limburgse 
mijnen werkten medio 19^5· ongeveer 300 buitenlanders ofwel rond een 
half procent van het toaal aantal werknemers. De tijd, dat in de Lim
burgse mijnen 32% van alle werkers vreemdelingen waren — in 1930 
rond 1 2000 man — ligt wel ver achter ons.2 

2. De bedrijfsstructuur 

De beroepsstructuur en de veranderingen in de bezetting van de bedrijfs
takken gedurende de periode van onderzoek brachten ons reeds op het 
terrein van de bedrijfsstructuur; voor een inzicht in de ontwikkeling 
van het sociaal-economische leven is een nadere beschouwing van de 
structuur van de Zuidlimburgse bedrijven onontbeerlijk. 

Gegevens omtrent het aantal vestigingen in de verschillende takken 
van het economische leven, het in de onderscheiden bedrijven werk
zame personeel, feet potentieel krachtwerktuigen, uitgedrukt in p.k., 
en het in de bedrijven geïnvesteerde vermogen worden door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek verzameld en gepubliceerd in de Bedrijfs-
statistiek. Deze gegevens zijn geordend naar de plaats van vestiging van 
de bedrijven en naar bedrijfsklassen. Hoe belangrijk deze gegevens op 
zich zelf ook mogen zijn voor een uitvoerige analyse van de ontwikkeling 
van het economische leven in de landschappen, in het kader van dit 
hoofdstuk, waar het slechts gaat om een summier inzicht te verkrijgen 
in deze ontwikkeling in verband met de ontwikkeling van het huis
vestingsbeeld, kunnen wij ons met enkele aanvullingen ten aanzien van 
de ontwikkeling van de beroepsstructuur tevreden stellen. 

Algemene bedrijfstellingen werden door het C.B.S. in 1930 en in 1950 
gehouden; de gegevens zijn per gemeente gepubliceerd.3 De bedrijfs
tellingen in de agrarische sector worden om haar afwijkend karakter 

1 Dagblad De Tijd van 17 januari 19^6. 
* J. Colsen C.M.: Poels, Roermond issi P· 139· 
3 Bedrijfstelling 31 dec. 1930 Deel I. Statistiek der vestigingen. Band I en II, 's-Graven-
hage I93Î. - Voor 19^0 zijn de gegevens gecompileerd uit de door het C.B.S. gelicht-
drukte publicaties, 's-Gravenhage і9££. 
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door het С.В.S. afzonderlijk gepubliceerd in de landbouwstatistiek. Aan 
de ontwikkeling in de agrarische sector wordt in dit deel van dit hoofd
stuk dan ook een aparte beschouwing gewijd. Behalve het materiaal 
ontleend aan de rijks-tellingen werden in dit hoofdstuk ter comple
tering van de beschikbare gegevens ook cijfers gebruikt aan andere 
tellingen ontleend. De herkomst van dit materiaal wordt in de tekst of 
in de voetnoten ter plaatse verantwoord. Wat de betrouwbaarheid 
hiervan betreft moet worden opgemerkt, dat het met een zeker voor
behoud moet worden beschouwd, vooral waar het aankomt op de 
onderlinge vergelijkbaarheid. Dit laatste vooral, omdat de teltechniek, 
die in het verleden werd toegepast, niet steeds de toets van de heden
daagse kritiek kan doorstaan. Wij menen echter, dat wij bij gebrek aan 
beter materiaal de lezer deze gegevens niet mogen onthouden, te meer 
daar zij voor ons doel, een algemeen inzicht te verkrijgen in de ont
wikkelingsgang, wel bruikbaar zijn. 

a. De ontwikkeling van nijverheid, handel en verkeer 

Uit de beide bedrijfstellingen, gehouden op 31 december 1930 en op 
16 oktober 19^0, hebben wij de gegevens samengesteld voor de vier 
landschappen, Zuid-Limburg, Noord-Limburg, de provincie en het 
rijk. In staat 2 zijn de vestigingen en de in de vestigingen werkzame per
sonen in industrie en ambacht en in handel en verkeer voor beide tijd
stippen gegeven. De toeneming van het aantal vestigingen en van de 
daarin werkzamen is in absoluut aantal en in procenten toegevoegd. 

Bij het beschouwen van deze cijfers valt de ontwikkeling duidelijk in 
het oog. 

1. Het gebied van onderzoek maakte snelle vorderingen op het terrein 
van de industrialisatie, in een tempo dat naar het aantal nieuwe vesti
gingen te oordelen ver boven het rijk uitstak. Beziet men de ontwikkeling 
echter vanuit het oogpunt van de toeneming der werkgelegenheid dan 
blijft het gebied nog iets bij het rijk ten achter. De groei van de werk
gelegenheid was vooral groot in het mijngebied, т . п . in de westelijke 
mijnstreek. 

2. Het handels- en verkeersapparaat is in het landelijke Zuid-Limburg 
procentueel sterk gegroeid, in de andere gebieden is met uitzondering 
van het nieuwe mijngebied de ontwikkeling minder opmerkelijk. 

In het nieuwe mijngebied was de groei van het handel- en vervoers-
apparaat een nevenverschijnsel van de stormachtige uitbreiding van de 
mijnindustrie ; in het landelijke Zuid-Limburg groeide naast het vervoers
bedrijf vooral de branche hotels, cafés en restaurants, een uitvloeisel van 
het hier sterk opgekomen vreemdelingenverkeer. De ontwikkeling van 
handel en verkeer is in alle landschappen van Limburg belangrijk groter 
dan die in het rijk, zowel wat het aantal vestigingen als de werkgelegen
heid betreft. 
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Staat 2. De groei van het bedrijfsleven tussen ¡930 en IPSO in Zuid-Limburg, 
Noord-Limburg, de provincie en het rijk 

Vestigingen 

1930 • 9 i ° Toen. 

Werkzame personen 

1930 I9JO Toen. 

Toeneming % 

Vest. Pers. 

Industrie en ambachtsbedrijven 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-gebied 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

2200 
1286 
I34Í 

842 

ï673 
4 Î Î 4 

10227 
IÎ904I 

2£ і6 
1472 
i6o7 

866 

6461 

S^S7 
12118 

171020 

316 

186 

262 

24 

788 

1103 
1891 

Ч979 

3830Í 
IOI27 
13728 

28J6 

6;oi6 

i 9 m 
8 4 i i i 

1041001 

Í2042 
24078 
20Ιί6 

4Í97 

100873 
40984 

141817 
164^913 

13737 
I39ÍI 
6428 
1741 

3 í 8 í 7 
21449 
Í7306 

60491 2 

14.8 
I4.Í 
' 9 , í 

2,9 

13.9 
24,2 
i í , 6 

7 . Î 

3Í.9 
137.8 
46,8 
61,0 

3Í,2 
109,8 
67,8 
í 8 , i 

Handel en verkeer 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-gebied 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

36î7 
1720 
2331 
Ιθ2ί 

8733 
4472 

I320Í 
243037 

3818 
1922 
24Í4 
Ι20£ 

9399 
S^íí 

ΐ ί ° ί 4 
236600 

161 

202 

123 
180 

666 

1183 
1849 

- 6 4 3 7 

9874 
388í 
7í89 
2127 

2 347Í 
" 3 3 9 
34814 

7396Í4 

I i 9 í 8 
Í686 
94 '4 
З483 

3°Î4 ' 
•7934 
4847 S 

84663Î 

2084 
1801 
182; 
13^6 

7066 
6 í 9 í 

13661 
106981 

4 . 4 
" . 7 

Í .3 
17,6 

7.7 
2 6 ^ 
14,0 

- 2 , 6 

21,1 

46.З 
24,0 

63.7 

30,1 
JS.Î 
39,2 
•4 .Í 

3. Wat het arbeidspotentieel betreft, blijkt ten aanzien van de in
dustriële sector het nieuwe mijngebied het Maastrichtse industriegebied 
van de tweede plaats te hebben verdrongen. In dit laatste gebied is het 
aantal vestigingen in deze sector het snelste gegroeid. Een gunstig ver
schijnsel is ongetwijfeld dat in alle gebieden zoals in het rijk het aantal 
werkers in de vestigingen belangrijk sneller is gegroeid dan het aantal 
vestigingen. Dit wijst op een versteviging van de basis van de bestaande 
vestigingen. 

Omdat wij gaame een inzicht hadden in de betekenis van de ontwikke
ling in de industriële sector voor de werkgelegenheid, ook voor de jaren 
aan de bedrijfstellingen voorafgaande en voor de huidige situatie, 
hebben wij naar bronnen gezocht, waaruit over een langer tijdsverloop 
opkomst en uitgroei konden worden afgeleid. 

Wij vonden in de bekende „Enquête betreffende de werking en uit
breiding der Wet van 19 September 1894 (Staatsblad no. 130) en naar 
den toestand van fabrieken en werkplaatsen — Verslag der Commissie 
no. ς" 1 in een toegevoegde bijlage een uittreksel uit het „Register van 
de Patentplichtigen ten Raadhuize", waaruit wij de voor ons benodigde 
gegevens konden samenstellen voor i88£. Voor 1930 gebruikten wij de 

1 Verslagboek van de Tweede Bundel Getuigenverhoren no. î — Zitting van Maandag 
17 Januari 1887 t.e.m. Donderdag 27 Januari, Bijlage T. 
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gegevens der bedrijfstelling, voor 1948 en 19 ς ς konden wij beschikken 
over de Algemene Industriestatistiek van het C.B.S., waarin opgenomen 
alle industriële vestigingen met meer dan tien arbeiders.1 

Het materiaal werd geordend naar de gebieden en naar de personeels
bezetting in de vestigingen. De mijnzetels zijn wederom als industriële 
vestigingen beschouwd, de aannemers- en garagebedrijven bleven buiten 
beschouwing. De resultaten van de tellingen zijn in staat 3 opgenomen. 

Staat 3. Aantal industriële vestigingen met . . . arbeiders in Zuid-Limburg 
(inclusief mijnen, exclusief aannemers- en garagebedrijven) 

Jaar 10- < Í O ¡0- <100 i o o - < 2 o o 2 O O - < Í O O ¡oo- <IOOO 1000- < Totaal 

Oud mijngebied 

i 8 8 { 
1930 
1948 

I 9 Í Í 

I 

2 8 

6 0 

7 1 

6 

1 8 

I Í 

— 
ί 
8 

i o 

I 

I 

— 
4 

— 

— 
— 

I 

— 
IO 

9 

12 

2 

S» 
9 Í 

" 3 

Nieuw mijngebied 

1 8 8 ; 
I9ÎO 
1948 
' 9 Î Î 

4 
2 0 

i l 
4 0 

I 

Í 

4 
S 

— 
3 
4 

— 
— 

4 

I 

— 
I 

3 
4 

S 
Î 7 

4 2 

Í 7 

Maastrichts industriegebied 

I 8 8 Í 

193° 
1948 
ï 9 f ï 

2 7 

I I 

Sï 
47 

4 
4 
• ί 

*4 

2 

ί 
6 

8 

— 
4 
8 
7 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

3 

3 6 

3 7 

8 8 

9 3 

Landelijk Zuid-Limburg 

i 8 8 { 

1930 

1948 

I 9 Í Í 

6 

' i 
Î 7 

1 9 

I 

— 
2 

S 

— 
— 

I 

I 

— 
— 

2 

I 

— 
I 

— 
— 
— 
— 

7 

1 6 

3 2 
2 6 

Zuid-Limburg 

1885-
1930 
1948 
' 9 Í Í 

3 8 

7 4 

1 7 4 

1 7 7 

6 

H 
39 
49 

2 

IO 

18 

1 3 

I 

ί 
IO 

1 6 

2 

4 
2 

S 

1 

' 3 
1 4 

1 9 

ί » 

' 3 0 

2 ί 7 

2 8 9 

1 De gegevens van de A.I.S. staan verwerkt in het kaartsysteem van het Economisch 
Technologisch Instituut in Limburg, dat dit ons welwillend ter beschikking stelde. De 
cijfers werden door schrijver dezes ten dele reeds eerder benut in de „Nota betreffende 
de demografische en industriële ontwikkeling van de Provincie Limburg", in haar geheel 
gepubliceerd in het lijvige „Rapport over een technische Hogeschool in het Zuiden van 
Nederland, 1948" p. 271 e.v. 
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Wij zouden bij deze cijfers het volgende willen opmerken : 
i . Duidelijk is de achterstand van het landelijke gebied en de snelle 

ontwikkeling van de mijngebieden; te Maastricht was er in 1885 reeds 
een flinke aanzet van industriële bedrijven, die in 1930 sterk waren 
uitgegroeid. Wanneer men de patentenlijst van 1885 inziet valt het op, 
dat de bedrijven die in 1930 enige omvang hadden in het eerstgenoemde 
jaar voor het merendeel reeds aanwezig waren. Het aantal bedrijven in 
het Maastrichtse is tot 1930 gelijk gebleven; eerst nadien vestigen zich 
vele nieuwe fabrieken en werkplaatsen. 

2. Wanneer de mijnvestigingen buiten beschouwing blijven, blijkt het 
aantal bedrijven nog steeds gering. Men moet ze vooral zoeken in 
Maastricht c a . : aardewerk-, glas-, papier-, cement-, staal-, ijzer- en 
tabaksindustrie. In het nieuwe mijngebied is omstreeks 1930 de chemi
sche en steenkoolnijverheid tot ontwikkeling gekomen, die na de be
vrijding een ongekende vlucht heeft genomen. In landelijk Zuid-Limburg 
is de Eijsdense zinkwitindustrie van betekenis, terwijl ook de Vaalser 
metaal- en textielbedrijven vermeldenswaard zijn. In het oude mijn-
gebied ontbreken de grote industriële bedrijven, wanneer wij de mijn-
vestigingen buiten beschouwing laten. De textielfabrieken en con
structiewerkplaatsen zijn als begeleidingsverschijnselen van het mijn-
bedrijf te beschouwen. 

De kleine bedrijven in de landschappen zijn merendeels van ver
zorgende aard en er is dan ook een zekere relatie aan te tonen met de 
bevolkingsgroei en de bevolkingsconcentratie in de verschillende ge
bieden. Wat betreft de 19 grote vestigingen van 19^^ — dus inclusief de 
mijnzetels - kan nog worden opgemerkt, dat zij tezamen meer werk
gelegenheid bieden dan alle andere industriële vestigingen in geheel 
Zuid-Limburg. In 1948 waren vele bedrijven in sterke mate onderbezet, 
in 19sς is de arbeidsbezetting toegenomen en daarmede het aantal grote 
bedrijven gegroeid. Ook het middelgrote bedrijf is hierdoor gegroeid. 
De kleinste categorie heeft sedert 1948 geen belangrijke uitbreiding 
meer ondergaan. 

Tenslotte geven wij in staat 4 een overzicht van de vestigingen bij de 
laatste bedrijfstelling naar bedrijfsklasse voor Zuid- en Noord-Limburg 
met de arbeidsbezetting, gesplitst naar mannelijke en vrouwelijke arbeids
krachten. 

Het bijzondere karakter van de bedrijfsstructuur van Zuid-Limburg 
komt in dit overzicht duidelijk naar voren. 

1. De werkgelegenheid in de nijverheid is in Zuid-Limburg groot; 
ruim 100.000 arbeidsplaatsen tegen 41.000 in de rest van de provincie. 
Dit is aanzienlijk meer dan in Noord-Limburg, ook wanneer men de 
grotere bevolkingsconcentratie in Zuid-Limburg in aanmerking neemt. 
(Staat 9 van dit hoofdstuk). De arbeidsbezetting in handel en verkeer is 
in Zuid- en Noord-Limburg wel in overeenstemming met de bevolkings
concentratie. 
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Staat 4- Het aantal vestigingen en de daarin werkzame mannen en vrouwen 
in Zuid- en Noord-Limburg naar bedrijf suasse, oktober 1$ 50 

Aardewerk, glas e.d. 
Grafische nijverheid 
Bouwnijverheid 
Chemische nijverheid 
Hout, kurk en stro 
Kleding en reiniging 
Kunstnijverheid 
Leder, wasdoek, rubber 
Mijnbouw, veenderij 
Metaalnijverheid 
Papiemijverheid 
Textielnijverheid 
Gas, electra, water 
Voedings- en genotm. 

Totaal nijverheid 

Winkels 
Overige handel 
Spoor- en tramwegen 
Overige vervoersbedrijven 
Posterijen 
Hotel, café, restaurant 

Totaal handel en verkeer 

Zuid-Limburg 

Vesti
gingen 

112 
164 

1274 
112 
296 

1490 
22 

612 
110 

1242 

9 
28 

41 
949 

6461 

3938 
2 3 7 Í 

26 
1074 

87 
1899 

9399 

Man
nen 

Í47° 
803 

i ° 4 i 3 
4233 
1641 
2476 

7Í 
1991 

462IÎ 
7íoo 

976 
í°4 

2 f 00 

4234 

89031 

Í°S6 
Í4í8 
2ΐβ8 
3200 
1008 
2408 

19318 

Vrou
wen 

1291 

209 

44Í 
289 
144 

4 2 3 2 
12 

660 
244 

1320 

37Í 
1077 

7 í 
1469 

11842 

663Í 
1241 

í° 
411 
214 

2672 

11223 

Noord-Limburg 

Vesti
gingen 

120 
98 

1337 
91 

287 
1197 

17 
397 

36 
981 

ι? 
2í 
12 

I042 

í 6 í 7 

Man
nen 

4060 
700 

8ί29 

U 7 7 
1924 
1Í02 

134 
686 
303 

8936 
4 0 0 

1008 

282 

3792 

33433 

2066 1 2£бі 
1478 I 4339 

19 i 1149 
9í2 ' 2 i i 4 
100 63J 

1040 1194 

ςβςς I 12432 

1 

Vrou
wen 

148 
191 

300 

240 

118 

2Í77 
4 

181 

I 
969 
194 

1183 
6 

1439 

7 í í i 

2914 
6í3 

23 
33Î 
14З 

•434 

í í ° 2 

2. Wanneer men de cijfers voor mannen en vrouwen afzonderlijk 
beziet, blijkt de werkgelegenheid voor mannen in de nijverheid in Zuid-
Limburg uitzonderlijk hoog te liggen. Deze komt echter voor veel meer 
dan de helft voor rekening van de mijnbouw. Elimineert men deze 
groep uit het overzicht, dan wijkt het totaalbeeld van de nijverheid, 
wat betreft de verhouding van mannen en vrouwen, in Zuid- en Noord-
Limburg niet sterk meer van elkaar af: één vrouwelijke werkkracht 
tegen vier of vijf mannen. 

3. In handel en verkeer is in Zuid-Limburg de vrouwelijke bezetting 
relatief hoger dan in Noord-Limburg, doch niet bijzonder opmerkelijk. 
Zij is te danken aan een iets meer vrouwelijke bezetting van de overige 
handelsbedrijven. In de gehele provincie is de vrouwelijke bezetting in 
handel en verkeer relatief hoger dan in de nijverheid; in winkels en 
hotel-, café- en restaurantbedrijven ook in absoluut aantal. 

4. In Zuid-Limburg biedt de nijverheid als geheel ook aan de vrouwen 
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meer werkgelegenheid dan het handels- en verkeersbedrijf. De meeste 
vrouwen werken, zoals in Noord-Limburg, voor meer dan een derde in 
de kleding- en reinigingsbedrij ven, meest kleine vestigingen. Van groter 
omvang zijn de wasserijen en confectie-ateliers, evenals de sigaren
fabrieken voor een belangrijk deel aangewezen op goedkope, onge
schoolde arbeid. Zij vormen in het mijngebied, waar het mijnbedrijf 
vrijwel uitsluitend met mannelijke werkkrachten werkt, een comple
ment op het werkgelegenheidspatroon. Ook in het Maastrichtse is de 
werkgelegenheid voor vrouwen groot: aardewerkindustrie, papier-
nijverheid, sigarenindustrie e.a. 

j . In het algemeen is er in het Maastrichtse minder emplooi voor ge
kwalificeerde arbeid dan in de mijnstreek. Het gemiddelde loonniveau 
is hier lager en de beroepsmobiliteit groter, sociaal staat de oude 
fabrieksstad Maastricht in veel opzichten achter bij de jonge mijn-
gebieden. De differentiatie van het bedrijfsleven is er aanmerkelijk 
groter. Naast een groot aantal stuwende bedrijven in de aardewerk
industrie, staal- en metaalnijverheid, papierindustrie, textiel, rubber, 
voedings- en genotmiddelen en chemische industrie, is er een uitgebreid 
apparaat van verzorgende industriële vestigingen. 

6. In Noord-Limburg valt het accent in sterke mate op de metaal
nijverheid en de bouwbedrijvigheid. Aan dit laatste was de oorlogsschade 
en heropbouw niet vreemd. De steen- en dakpanindustrie biedt er veel 
werkgelegenheid, daarnaast de voedings- en genotmiddelenindustrie. 
De vrouwen vinden er in dezelfde mate als in Zuid-Limburg arbeid in de 
industriële bedrijven, met uitzondering van de aardewerkindustrie, die 
hier een geheel ander karakter draagt. 

7. Buiten het Maastrichtse industriegebied treft men in Zuid-Limburg 
een belangrijke aanzet van bedrijven van stuwend karakter aan in de 
nieuwe mijnstreek langs het Julianakanaal en in Geleen, waar de 
chemische nijverheid, vooral door de nevenbedrijven van de staatsmijn 
Maurits, een grote invloed uitoefent op de ontwikkeling. In landelijk 
Zuid-Limburg dienen de textielfabrieken van Vaals en de zinkwit-
industrie van Eijsden afzonderlijk te worden vermeld. De verzorgende 
bedrijven zijn vrij regelmatig over het gebied verspreid. De belangrijkste 
tak van bedrijf is hier de bouwnijverheid, die т . п . in het landelijke 
Zuid-Limburg een geringe capaciteit blijkt te bezitten. Opvallend is het 
groot aantal vestigingen in deze branche; voor een meer efficiënte 
aanpak van de bouwachterstand was, en is nu nog, een concentratie in 
de bouwwereld dringend gewenst. 

b . De ontwikkeling in de agrarische sector 

Voor de bestudering van de ontwikkeling in de agrarische sector is 
men aangewezen op de landbouwstatistiek. De gegevens op landbouw-
huishoudkundig terrein werden in eerste aanleg verzameld door de 
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landbouwinstanties en in het verleden ook door hen bewerkt en ge
publiceerd; sedert 1941 is de zorg voor de landbouwstatistiek over
gedragen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek.1 Door de af
wijkende wijze van verzamelen en de uiteenlopende teltechniek is 
onderlinge vergelijking van de gegevens op verschillende tijdstippen 
niet eenvoudig. Wij hebben gebruik gemaakt van de landbouwtellingen 
van 1910 en 1921, van de landbouwinventarisatie van 1948 en van 
de statistiek van de bedrijfsgrootte en eigendomsverhouding in de land
bouw van 1948.2 

In 1910 had de eerste landbouwtelling plaats, gevolgd door de tel
lingen van 1921 en 1930, sedert 1934 jaarlijks gehouden en landbouw
inventarisatie genoemd. 

Voor het aantonen van de veranderingen, welke zich in de structuur 
van het agrarische bedrijfsleven hebben voltrokken, hebben wij ons, 
evenals t.a.v. de industriële sector, weer in sterke mate moeten be
perken bij het bewerken van het cijfermateriaal. 

Een inzicht in het grondgebruik in Zuid-Limburg geeft staat ς. De 
wijziging van het gebruik komt uit de cijfers duidelijk naar voren. 

Staat 5. Het grondgebruik hij agrarische bedrijven ran 1 ha en meer 
in 1935 en 1947 i n Zuid-Limburg, in hectare 

Grasland 
Akkerland 
Tuingrond 
Cultuurgrond 

I 9 3 Í 

238Í1 
2 7 H f 

Í . 6 
Í 1 6 1 2 

' 9 4 7 

19442 
2 Í 3 6 9 

éï9 
4 Î 4 7 0 

Wijziging in % 

- 1 8 

- 7 
+ 28 
— 12 

Het hoeft niet te verwonderen, dat er in Zuid-Limburg offers gebracht 
zijn door het agrarisch bedrijf. Wij komen op het grondverlies aan stads
uitbreiding en de industriële en verkeerssector in ons laatste hoofdstuk 
uitvoerig terug 3 ; voor het agrarisch bedrijf had dit grondverlies ernstige 
consequenties. Een van de uitwegen uit de druk op de agrarische sector 
werd gezocht in de uitbreiding van het tuinbouwbedrijf. Het tuinbouw-
areaal is dan ook in omvang toegenomen. Uiteraard had de verkleining 
van het agrarisch areaal ook invloed op het aantal en de omvang van de 
bedrijven. 

Zoals ook elders in den lande verdwenen vele kleine bedrijven, zowel 
in de eigenlijke landbouwsector als in de tuinderij. Dit moge blijken uit 
onderstaand staatje. 

1 O. Bakker: Statistiek II, derde druk p. 98 e.V., Purmerend z.j . 
2 's-Gravenhage, 1951. 
8 Hoofdstuk IV sub 3 : Stedebouwkundige problemen. 
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Staat 6. Procentuele verdeling ran de land- en tuinbouwbedrijven m Zuid-Limburg 
naar grootteklassen ¡η ¡921 en 194J 

Landbouwbedrijven 
т . е . oppervl. van 

ι- < j hectare 
f- < i o 

10- < 2 o 
2 о - < з о 
3 O - < Í O 

Totaal 

Gem. grootte in ha 

1921 

62 
22 
II 

2 
2 
I 

1 0 0 

6,34 

1947 

27 
ι ? 

1« 
I 

1 0 0 

6.44 

Tuinbouwbedrijven 
т . е . oppervl. van 

0- < 1 hectare 
I - < 2 
2 - < 3 

3 - < 4 
4 - < i 
Í -

Totaal 

Gem. grootte in ha 

1921 

7 Í 
16 

6 

3 

1 0 0 

0,68 

1947 

66 
18 

7 
2 
2 
S 

1 0 0 

1,12 

Uit dit overzicht blijkt, dat er in beide sectoren van het agrarisch 
bedrijf in het gebied van onderzoek een sanering plaats had. De kleinste 
bedrijven vielen uit, waaraan de toeneming van de werkgelegenheid in 
de niet-agrarische bedrijven, т . п . in de industriële sector, niet vreemd 
zal zijn geweest. Vele bedrijven van geringe omvang werden opgegeven, 
omdat buiten de agrarische sector een beter inkomen was te verdienen. 
De grotere bedrijven verbreedden gaarne hun bestaansbasis met de 
gronden van de kleine, minder levensvatbare bedrijven. 

De totale vermindering van het aantal bedrijven in de eigenlijke land
bouwsector komt tot uitdrukking in het volgende overzicht. 

Staat 7. Aantal landbouwbedrijven van 1 ha en meer m içio en I948 m Zuid-Limburg, 
gesplitst naar eigendom en pacht 

Oud 
mijngebied 

Nieuw 
mijngebied 

Maastrichts 
industr.-geb. 

Landelijk 
Zuid-Limburg 

Zuid-
Limburg 

E i g e n d o m 

1910 
1948 

Toe/afnem. 

89Í 
618 

- Î 7 7 

,440 
1091 

- 3 4 9 

73 
94 

+ 21 

73Í 
848 

+ " 3 

3143 
26{І 

- 4 9 2 

P a c h t b e d r i j f 

1910 

1948 
Toe/afnem. 

90s 
9ÏO 

+ 4Î 

I3Î0 
1234 

- 1 1 6 

402 
412 

+ 10 

I 2 I S 

1348 

+ •33 

3872 
3944 
+ 7* 

Totaal 

1910 
1948 

Toe/afhem. 

1800 
Ι£6β 

- 2 3 2 

2790 

2 3 2 f 

- 4 6 Í 

47 Í 
S06 

+ ЗІ 

I 9 Í 0 
2196 

+ 246 

7 o i f 

6Í9 Í 
- 4 2 0 
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Ofschoon enige voorzichtigheid t.o.v. de oudere gegevens geboden is, 
komen uit staat 7 toch duidelijk de volgende algemene tendenties 
naar voren: 

1. Sedert de komst van de grote mijnbedrijven is er in het mijngebied 
een belangrijk verlies aan landbouwbedrijven: bijna 700 bedrijven 
moesten het veld ruimen, een ontwikkeling die vooral ging ten koste van 
de eigendom. De mijnzetels legden beslag op grote gedeelten kostbare 
landbouwgrond, maar ook de aanleg van grote spoorwegemplacementen 
en raccordementen, de bouw van het befaamde miljoenenlijntje, de 
aanleg van het vliegveld Beek, de projectie en gedeeltelijke uitvoering van 
de autosnelweg in de richting Heerlen, de aanleg van het Julianakanaal 
met de havenemplacementen en de industrieterreinen daarlangs, van de 
grote woningcomplexen bij de mijnen en de groeiende steden gingen 
grotendeels ten koste van het agrarisch areaal. Ook de behoefte aan 
sport- en recreatieterreinen voor een bevolking, die in de genoemde 
periode bijna verdrievoudigde, kostte zeer veel goede cultuurgrond. 

Ook in de beide andere landschappen ging veel goede cultuurgrond 
verloren door de voortschrijdende verstedelijking van het land, maar 
door de versnippering van de bedrijven en door een heroriëntatie op 
het tuinbouwbedrijf kon de boerenstand zich hier beter handhaven en 
kon het aantal bedrijven zelfs nog toenemen. 

In de mijnstreek, waar de boerenbedrijven door de zuigkracht van de 
mijnen met een arbeidstekort te kampen kregen, zien we een over
schakeling naar het veebedrijf met leverantie van melk en zuivel aan de 
mijnarbeidersbevolking.1 We zien in de mijngebieden, т . п . in de 
nieuwe mijnstreek, waar de werkers in de mijnen minder uit het 
agrarische milieu loskomen en op het platteland blijven wonen, een 
sterke neiging om een eigen tuintje te blijven bewerken. Ook dit vraagt 
veel grond. 

In het Maastrichtse hebben de boerenbedrijven juist in de jongste tijd 
grote offers moeten brengen voor de na-oorlogse stadsuitleg: steeds 
meer bedrijven zijn gedwongen over te gaan tot tuinderij of melkbedrijf, 
waarbij uit schaarste aan weiland het vee op stal moet worden gehouden. 
In de na-oorlogse jaren is mede door het overheidsbeleid met de ge
fixeerde grondprijzen de bereidheid om de grond af te staan als bouw
grond gering geweest.2 Typerend voor de situatie in de afgelopen jaren 
was de opmerking van de boer in het Cabergerveld - ten westen van de 
stad Maastricht —, wiens grond aan het uitbreidingsplan van de gemeente 
ten offer moest vallen, dat bij iedere sigaar, die hij opstak, een vierkante 
meter van zijn goede grond de lucht werd ingeblazen. 

Het landelijke kwartier vertoont het beeld van een landbouwgebied, 
dat aan de grenzen van zijn agrarische mogelijkheden is gekomen: de 

1 G. Schrijen: Das Werden des neuen Süd-Limburg, Berlin 1937 p. 36-37. 
* Daardoor heeft de grondspeculatie — zoals in de jaren twintig en dertig in de mijn
streek — geen kans gekregen. 
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groei van de kleine bedrijven ten koste van de middelgrote in deze 
streek is een opmerkelijk verschijnsel. 

2. Reeds in 191 o won het pachtbedrijf in het gebied van onderzoek het 
van de eigendom ; de aanzienlijke vermindering sedertdien van het eigen 
bezit en de lichte stijging van het pachtbedrijf is zo ver voortgeschreden, 
dat in 1948 de pacht de eigendom met de helft overschreed. Dit hoeft 
op zich nog niet ongunstig te zijn, wanneer het grondbezit in agrarische 
handen blijft. Door aankoop en onteigening is veel grond in handen van 
de overheid gekomen uit overwegingen van grondpolitiek. Vele boeren
bedrijven kunnen worden voortgezet totdat de grond definitief aan de 
huidige bestemming wordt onttrokken ter realisering van de gepro-
jecteferde uitbreidingsplannen van de gemeenten of bouwplannen van 
particulieren en instellingen. In de nabijheid van de mijnzetels kwam op 
deze wijze veel grond in handen van speculanten, die in de jaren twintig 
en dertig woekerwinsten trachtten te verdienen. Het was tegen de 
grondaankoopmaatschappijen te Maastricht en Sittard, dat Dr. Poels 
destijds de N.V. Bouwgrondmaatschappij „Tijdig" oprichtte om zijn 
plannen voor de stichting van arbeiderswoningcomplexen te kunnen 
verwezenlijken.1 Opvallend is nog in het Maastrichtse de overheersing 
van het pachtbedrijf; het is een bekend feit, dat zeer vele bedrijven 
hier in het bezit zijn van grote eigenaars en instellingen, die deze ab 
beleggingsobjecten beschouwen. 

De reeds meermalen genoemde ontwikkeling in de richting van de in
tensivering, maakt het aantrekkelijk enige aandacht te wijden aan de 
ontwikkeling van de tuinderij als zelfstandig bedrijf. Ter complemen
tering van het beeld, hebben wij tevens opgenomen de ontwikkeling 
van het landarbeidersbedrijf. In de volgende staat 8 is de groei van 
beide soort bedrijven gegeven. Daar in 1910 de bedrijven kleiner dan 
1 ha niet werden opgenomen, terwijl het in beide groepen van bedrijven 
voor een groot gedeelte juist om kleinere bedrijven gaat, hebben wij 
wederom de cijfers van 1921 met die van 1948 vergeleken. De ont
wikkeling sedertdien is overigens sprekend genoeg. 

Wanneer wij de cijfers misschien ook niet als geheel juist mogen aan
vaarden, de ontwikkeling is toch wel buitengewoon sprekend. 

1. Het tuindersbedrijf, in 1921 nog van ondergeschikte betekenis, is 
in 1948 een belangrijke branche geworden in de agrarische sector. 
Enerzijds heeft men de grote groei te zien als een uitweg voor de boeren
zoons, die niet meer op de traditionele wijze het Zuidlimburgse ge
mengde bedrijf kunnen voeren uit grondgebrek, anderzijds weerspiegelt 
zich in de groei van het tuindersbedrijf de sterk toegenomen belang
stelling van de stadsbevolking voor groente en fruit, waardoor een 
lonende afzet is geschapen voor de producten van de tuinderij. In 1921 

1 R. Dieteren: 40 jaar arbeiderswoningen in Limburg, Heerlen ι$ςι p. 64 
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Staat S. Aantal tuinders- en landarbeideTsbedrijven in Zuid-Limburg in 1921 en 1948. 

Oud 
mijngebied 

Nieuw 
mijngebied 

Maastrichts 
industr.-geb. 

Landelijk Zuid-
Zuid-Limburg Limburg 

Tuinder i jen 

1921 
1948 

Toe/afnem. 

12 

32 
+ 20 

14 
Í7 

+ 43 

16 

+ 240 

21 
62 

+ 41 

63 
407 

+ 344 

Landarbeidersbedrij ven 

1921 
1948 

Toe/afnem. 

391 
49 

- 3 4 Î 

7*8 
f ï 

- 7 0 3 

242 
22 

— 220 

374 
84 

- 2 9 0 

176* 
210 

zijn er gelijkmatig over het gebied van onderzoek gespreid 63 tuinders-
bedrijven, waarvan £j kleiner waren dan 2 hectare, 6 bedrijven tussen 
2 en £ hectare; in 1948 is het aantal tuinderijen gegroeid tot 407, 
waarvan 2j6 gelegen op het grondgebied van de gemeente Maastricht 
— voornamelijk groentetelers.1 In 1921 was hier evenwicht2 tussen 
pacht en eigendom, in 1948 is ook in de. tuinderij het aantal pachters 
sterk gegroeid. De bedrijven zijn klein en hebben vooral in Maastricht 
een intensief bouwplan; glascultuur is er echter nauwelijks. De fruit
teelt in Zuid-Limburg wordt veelal uitgeoefend op de middelgrote 
landbouwbedrijven om het bedrijfsrisico te verminderen; in de oorlogs
jaren heeft het boomgaardareaal een belangrijke uitbreiding gekregen in 
verband met de goede prijzen, die hier gemaakt konden worden. De 
verzorging op de niet-gespecialiseerde bedrijven laat echter nog veel te 
wensen over. 

2. De teruggang van het landarbeidersbedrijf is in overeenstemming 
met de ontwikkeling elders in den lande ; de weinig benijdenswaardige 
positie van de landarbeider vóór de oorlog is ongetwijfeld een reden 
voor het verdwijnen van de landarbeidersstand. De geleidelijke mechani
sering van de landbouwbedrijven heeft dit proces nog versneld. In het 
gebied van onderzoek werd door de voortschrijdende industrialisatie de 
landarbeider de mogelijkheid geboden een beter bestaan te vinden in 
mijn en fabriek, waarvan hij zich niet afkerig heeft getoond. Mogelijk 
heeft een aantal landarbeiders overgeschakeld naar de tuinderij, doch dit 
nader te onderzoeken viel buiten het bestek van onze schets. 

3. Het verloop van de ontwikkeling 

Wanneer wij bij de bespreking van de veranderingen in beroeps- en 
bedrijfsstructuur aan de hand van de cijfers reeds de richting en het 

1 In de randkemen St. Pieter, Heugem en Biesland kan de groenteteelt op een oude 
traditie bogen - H. Roemen: Maastricht enz., Maastricht 1947 p. 229 e.V. 
2 In de andere landschappen overheerste dus de eigendom. 
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tempo van de ontwikkeling konden benaderen, voor een goed begrip 
van de wijze, waarop zich de ontwikkeling voltrok, werkt een samen
vattende schets verhelderend. Waar wij voor dit ontwikkelingsbeeld van 
de schaarse historische publicaties van gewestelijke aard hebben gebruik 
gemaakt, is in de voetnoten naar de bronnen verwezen. 

ι. Op het einde van de negentiende eeuw is Zuid-Limburg nog een 
overwegend agrarisch gewest, met als enige stedelijke concentratie de 
stad Maastricht, die een meer gedifferentieerde structuur vertoont. 
Maastricht geldt voor de oudste industriestad van Nederland. De stad 
neemt in het zuiden als bestuurlijk centrum en ook als winkel- en 
cultureel centrum een bijzondere positie in. Na de eeuwwisseling ver
stoort de mijnindustrie al gauw de landelijke rust van het Heerlense 
kwartier. Bij de volks- en beroepstelling van 1909 is hier het mijn
werkersberoep de belangrijkste beroepsgroep geworden; de landbouw 
boet steeds meer aan betekenis in. Ook de Maastrichtse industrie groeit 
uit over de omgeving: de Verslagen van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Maastricht en Omstreken spreken hier hun duidelijke 
taal. De kern van oude bedrijven is uitgegroeid tot een complex van 
machtige fabrieken. 

De beide andere kwartieren sluimeren nog voort in hun agrarische rust. 
2. Wanneer tijdens de eerste wereldoorlog de Maastrichtse industrie, 

die op internationale contacten is gebaseerd, lam geslagen ligt, ontvangt 
het mijnbedrijf machtige impulsen. De behoefte aan de uit het buiten
land nog maar moeizaam verkregen brandstof plaatst het nationale 
steenkoolbedrijf in het brandpunt van de belangstelling. De produktie 
moet zo hoog mogelijk worden opgevoerd, nieuwe schachten worden 
aangelegd en nieuwe velden ontsloten. In Heerlen, het centrum van deze 
bedrijvigheid, heerst hoogconjunctuur.1 

3. De belangstelling voor dit belangrijke Nederlandse bedrijf is nu 
gewekt, het na-oorlogse optimisme stimuleert de activiteit: de staats-
mijn Maurits wordt in produktie gebracht en daarmee zet de grote 
structuurwijziging van het agrarische gewest om Sittard in. Voor de 
afvoer van de kolen wordt het Julianakanaal ontworpen, dat aan het 
agrarische bedrijf een nieuwe grote slag toebrengt, maar voor de ont
wikkeling van de industrie in Zuid-Limburg nieuwe vergezichten opent. 
In 1930 werkt, volgens de beroepstelling, reeds meer dan de helft van de 
snel gegroeide beroepsbevolking in het nieuwe mijngebied in mijnbouw 
en industrie; de landbouw is teruggedrongen naar de derde plaats. De 
industrie is hier dan echter, afgezien van de nevenindustrieën van de 
mijn, nog van verzorgend karakter. 

In Maastricht werkt in dit jaar meer dan de helft van de bevolking in 
de industriële sector. De Maaskanalisatie en de opening van het Juliana
kanaal, dat tot Maastricht is doorgetrokken — een wens van de Maas
trichtse Kamer van Koophandel bij herhaling naar voren gebracht —, zijn 
1 40 jaar Spoor en Mijnen in Zuid-Limburg, 1936. 
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ook voor de Maastrichtse bedrijven van niet te schatten betekenis. 
Langs deze prachtige vaarweg vestigen zich zowel in het Maastrichtse 
als in het nieuwe mijngebied gaandeweg verschillende grote fabrieken, 
een ontwikkelingsproces, dat zich tot in de jongste tijd heeft voort
gezet. Maastricht intensiveert in sterke mate zijn betrekkingen met het 
noordelijke mijngebied: tal van Maastrichtenaren vinden arbeid in de 
staatsmijn en in de nevenbedrijven, maar evenzeer profiteert het Maas
trichtse bedrijfsleven van de opkomst van het nabije gebied. 

Terwijl het agrarische bedrijf relatief sterk aan betekenis inboet en het 
landarbeidersberoep voor een groot gedeelte uit de agrarische sfeer 
schijnt te verdwijnen, recruteren mijnbedrijf en industrie steeds meer 
werkkrachten uit geheel Zuid-Limburg. De mijnwerkersbussen ver
schijnen op de wegen en bezoeken de meest afgelegen dorpen in het 
landelijke gebied voor de aflossing van de „Schicht". Het landschaps-
schoon van Zuid-Limburg wordt ontdekt; na Valkenburg gaan Vaals, 
Gulpen en Epen werk maken van het vreemdelingenverkeer. Tegelijker
tijd groeit in landelijk Zuid-Limburg ook de verzorgende nijverheid, 
merendeels van agrarisch karakter. 

In het gehele gebied van onderzoek brengt de door de mijnen ge
stimuleerde bouwactiviteit een opleving in de steenindustrie en het 
aannemersbedrijf. 

4. Deze grote groei van de jaren twintig wordt in de malaisejaren 
onderbroken door de grote internationale ontwrichting, die ook aan dit 
gebied niet zonder ernstige repercussies voorbijgaat. De omslag van de 
conjunctuur brengt in de mijnen massa-ontslag van arbeiders, rationali
satie, jaagsysteem, loonsverlaging en „Feierschichten"; in het Maas
trichtse heerst vooral in de exportindustrie werkloosheid op ongekende 
schaal, de faillissementen zijn hier niet van de lucht.1 De snelle econo
mische opgang van het gebied is voor lange jaren wreed onderbroken. 

ς. De oorlogsjaren zijn in economisch opzicht evenmin onverdeeld 
gunstig te noemen. De oorlogseconomie kent haar eigen wetten: de 
mijnen vertonen een stijging in de arbeidsbezetting, die weinig in over
eenstemming lijkt met de produktieresultaten. Uit nationale over
wegingen was het zaak zo veel mogelijk werkgelegenheid te verschaffen 
om Nederlanders aan de tewerkstelling in Duitsland te onttrekken, en 
anderzijds zo weinig mogelijk voor de bezetter te produceren om de 
Duitse oorlogsmachine te saboteren. De bedrijfsleiding zag verder dan 
tijdelijk gewin ; men wenste de roofbouw van de jaren dertig niet voort 
te zetten, toen de meest produktieve lagen ontgonnen waren en de 
arbeiders uit vrees voor ontslag zich tot het uiterste gegeven hadden, 
opgedreven door het beruchte jaagsysteem. Ook al omdat belangrijke 
technische verbeteringen niet werden ingevoerd was het rendement per 
arbeider laag. 

Dergelijke verschijnselen ziet men in de bezettingstijd ook in andere 
1 Verslagen van de Kamers van Koophandel en Fabrieken van Maastricht en Heerlen. 
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voor de oorlogsvoering belangrijke bedrijven: de Maastrichtse metaal
nijverheid, de cementindustrie, het bouwbedrijf. De door de Duitsers 
niet belangrijke geachte bedrijven werden stil gelegd of sleepten moei
zaam hun bedrijf voort in de hoop op een betere toekomst. 

In de agrarische sector werd de produktieslag op eigen wijze gevoerd, 
maar ook hier is de produktiefactor arbeid danig overbezet. Reeds in de 
malaisejaren had het agrarisch bedrijf zijn arbeidsoverschot niet meer 
kwijt gekund in mijnen en industrie; nu nam de terugtocht naar het 
land, waar men veiliger was voor de arbeidsinzet van de bezetter, onge
kende vormen aan. Door de goede prijzen, die hier echter te maken 
waren, officieus en officieel, heerste voor het eerst sinds jaren op het 
platteland weer enige voorspoed, al had men hier dan ook meer monden 
open te houden dan voor de produktiviteit wenselijk was.1 

De schade tengevolge van de oorlogshandelingen is in het gebied van 
onderzoek, wanneer men de bedrijfsschade van mijnen en spoorwegen 
buiten beschouwing laat, van vrij geringe omvang geweest ; de indirecte 
schade aan het bedrijfsleven toegebracht tengevolge van ontwrichting en 
stagnatie was ongetwijfeld groot, maar is nu eenmaal in cijfers niet te 
meten.2 

6. Bij de bevrijding stond men voor ongekende moeilijkheden. Al was 
het verlies aan uitrusting en voorraden in het gebied door de onver
wacht snelle opmars van de geallieerden in het najaar van 1944 beperkt 
gebleven, de noordelijke en noordoostelijke rand van het gebied kwamen 
voor geruime tijd in de frontzone te liggen met alle gevolgen van dien. 
Het gebrek aan grondstoffen, het verlies van de afzetgebieden, de ver
storing van de verbindingen en de moeilijkheden in de arbeidsvoor
ziening deden zich na de bevrijding geducht gevoelen. Na jarenlange 
arbeidsdwang toonde de bevolking een zekere arbeidsschuwheid ten 
opzichte van de vitale bedrijven; men zocht het liever bij de goed 
betalende Amerikaanse strijdkrachten dan in de eigen mijnen en 
fabrieken. 

7. Met bijzondere steunmaatregelen moest het bedrijfsleven weer op 
gang worden gebracht, maar na de eerste moeilijke jaren tekent zich 
een nieuwe periode van opgang af, waarbij vele nieuwe initiatieven los 
komen. De bedrijven worden gereorganiseerd, de arbeidsproduktiviteit 
neemt weer toe, niet het minst door nieuwe investeringen en ge
wijzigde produktiemethoden. Het mijnbedrijf, dat oorspronkelijk met 
vele vreemdelingen en politieke delinquenten heeft moeten werken, 
trekt de mensen uit eigen streek weer aan. Door de verhoogde produktie 
in de mijnen ontvangt de streek nieuwe impulsen. Vooral het nieuwe 
mijngebied wordt in sterke mate geïndustrialiseerd: nieuwe schachten 
worden geboord, nieuwe verdiepingen kolen in exploitatie gebracht, 
de chemische bedrijven van de Maurits breiden geweldig uit. In het 
1 J. Planje: Vijftig jaar Limburgse Land- en Tuinbouw, Echt i g j i p. 502 e.v. 
2 Schadecijfers over de huisvesting in hoofdstuk III van deze studie. 
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Maastrichtse vestigen zich vele nieuwe industriële bedrijven ; de Beatrix-
haven aan het Julianakanaal wordt aangelegd; oude internationale ver
bindingen met België en Duitsland worden hersteld. Het vreemde
lingenverkeer wordt gestimuleerd door acties en congressen. De nieuwe 
ontwikkeling begint zich vooral na 195Ό afte tekenen, wanneer de eerste 
jaren van herstel met succes zijn verlopen; de uitkomsten van de be-
drijfstelling van 19^0 vormen een duidelijke aanwijzing. In hoeverre de 
recente ontwikkeling een structuurwijziging zal worden, dient te worden 
afgewacht, maar is voor de periode van onderzoek van minder belang. 
Wanneer men de cijfers voor 1930 en voor 1947 en 1948 vergelijkt, dan 
is de intensiteit van de ontwikkeling in malaise en oorlog wel belangrijk 
geringer geweest dan in de voorafgaande periode. 

Samenvattend kan men de periode van onderzoek karakteriseren als volgt : 
1. Een vrijwel agrarisch stadium tot 1910. 
2. Tot 1920 een decennium van doorbraak, vooral in het oude mijn-

gebied. 
3. Een tijd van snel opgaande conjunctuur en structuurwijziging in de 

mijngebieden en geleidelijke ontwikkeling in het Maastrichtse: 
1920-1930. 

4. Een stadium van stilstand in de jaren dertig, de weerslag van de 
internationale depressie.1 

ς. De stagnatietijd van de oorlogsjaren. 
6. De na-oorlogse periode van opgang, waarin Zuid-Limburg uitgroeit 

tot een groot economisch geheel. 

4. Gevolgen van de wijzigingen in de structuur voor de volkshuisvesting 

De boven geschetste ontwikkelingen op sociaal-economisch terrein 
hadden gevolgen op het terrein van de volkshuisvesting: 

1. Vele arbeiders, die naar de geïndustrialiseerde streken trokken, 
zochten een onderkomen voor zich zelf en voor hun gezinnen wanneer 
zij gehuwd waren. Dit vonden zij aanvankelijk door inwoning in burger
pensions of in uitgeleefde burgerwoningen; er waren ook onder
nemingen, die zich de huisvesting van het personeel ter harte namen 
door aanbouw van arbeiderswoningen. Dit laatste geschiedde gewoonlijk 
in geconcentreerde koloniebouw. 

2. Vele kleine al of niet-agrarische gemeenten, die zijdelings in het 
industrialisatieproces betrokken raakten, werden tot woongemeenten : 
Amby bij Maastricht, Schinveld in de oude mijnstreek, Beek in de 
nieuwe mijnstreek. De gunstig gelegen gemeenten en kernen trokken de 
betergesitueerden aan, de minder aantrekkelijke kemen werden 
arbeiderswoonkemen. De structuur van vele kleine gemeenschappen 
werd daardoor vaak ingrijpend gewijzigd. 

3. Vele agrarische gemeenten werden tot industrie- en mijngemeenten, 
1 P. Overhage S.J. : Heerlen, der städtische Mittelpunkt des südlimburgischen Bergbau
gebietes, Hamburg 1939. 
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zoals Heer bij Maastricht, Schaesberg bij Heerlen; sommige gemeenten 
kregen door de vestiging van een enkele grote industrie een hybridisch 
karakter. Een typerend voorbeeld uit de negentiende eeuw is Eijsden, 
dat aan de plaatselijke zinkwitindustrie een arbeiderskolonie dankt, die 
een volslagen vreemd element vormt in deze voorts geheel agrarische 
gemeente. Andere gemeenten kregen door de groei van plaatselijke be
drijven van verzorgend karakter een merkwaardig gedifferentieerde 
structuur voor een plattelandsgemeente: Gulpen, Cadier en Keer. 

4. Onder de invloed van de nieuwe opkomende verkeersstromen, ver
loren sommige gemeenten totaal hun oorspronkelijk karakter, zoals de 
havengemeenten Bom en Stein en het kolenverlaadstation Susteren. 
Andere gemeenten ontwikkelden zich door de opkomst van het vreemde
lingenverkeer in een geheel nieuwe richting : Valkenburg, Vaals en Gulpen. 

£. Deze dikwijls vrij snel doorbrekende veranderingen in de plaatselijke 
structuur plaatsten de lokale gemeenschappen vaak voor opgaven welke 
zij moeilijk aankonden. Met name op het terrein van de volkshuisvesting 
waren het gebrek aan inzicht in de veranderingen en de beperktheid van 
middelen een ernstige handicap voor de gemeenschap om de ontwikke
ling in de gewenste banen te leiden. Het is de grote verdienste van Dr. 
Poels geweest de ontwikkeling te hebben voorzien en de hulpmiddelen 
aan de hand te hebben gedaan om uit de moeilijkheden te geraken. 

B. DE D E M O G R A F I S C H E O N T W I K K E L I N G 

De demografische ontwikkeling, ten nauwste samenhangend met de 
sociaal-economische ontwikkeling, is van het grootste belang voor een 
begrip van de ontwikkeling van de volkshuisvesting. Wij zullen hier de 
demografie van de Zuidlimburgse gemeenschap dan ook in alle facetten, 
die voor de huisvestingsvraagstukken belangrijk zijn, moeten bestuderen: 
de bevolkingsgroei, de leeftijdsopbouw van de bevolking, de spreiding 
van de bevolking en de samenstelling naar huishoudingen. 

Omdat het ons om de achtergronden van de te huisvesten bevolking 
begonnen is, zullen wij voornamelijk van de bevolking in woningen in 
het gebied uitgaan. Daaronder wordt hier verstaan: de bevolking, ge
huisvest in woningen en — zoals de laatste woningtelling het aanduidt — 
in „andere bewoonde ruimten". Hiermee waren bedoeld de onder
komens, die voor een woning moesten doorgaan, althans daartoe in 
gebruik waren: keten, noodwoningen en noodverblijven. De bevolking 
aan boord van woonwagens, woonschepen en varende schepen, alsmede 
de bevolking verblijvende in gestichten en instellingen worden niet 
onder de bevolking in woningen gerekend.1 De huisvesting van deze 

1 De rijdende en varende bevolking werd bij de volkstelling geteld in de gemeente, 
waar op dat moment staanplaats of ligging was verkregen. Officieel staat deze bevolking 
opgenomen in het centraal bevolkingsregister en wordt niet gerekend tot de autochtone 
bevolking van de streek. Aan deze bevolking en ook aan de gestichtsbevolking zijn door 
het C.B.S. afzonderlijke publicaties gewijd. 
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bevolking is evenzeer een belangrijk vraagstuk, maar blijft hier dus in 
hoofdzaak buiten beschouwing. 

Gezien onze doelstelling de volks-huisvesting te bestuderen, zouden 
wij ons gaarne hebben beperkt tot de demografische analyse van de 
arbeidersbevolking; statistisch is dit echter uitgesloten. Wij vermelden 
echter, dat ruim drievierde van de totale bevolking van het gebied van 
onderzoek in 1947 tot deze groep gerekend moet worden resp. in het 
oude mijngebied 84,1%, in het nieuwe mijngebied 77,7%, in het 
Maastrichtse industriegebied 77,4% en in landelijk Zuid-Limburg 

74,3%· 1 

Het statistisch materiaal werd wederom ontleend aan de publicaties 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek, voornamelijk aan de uit
komsten van de volkstellingen. Gekozen werden als vergelijkingsdata 
vooral de jaren 1899, 1930 en 1947, in de aanvang, het midden en het 
einde van de periode van onderzoek. 

1. De groei van de bevolking 

Wanneer men de totale bevolkingsgroei in 12 ς jaar voor de gebieden in 
Zuid-Limburg overziet, krijgt men het beeld in staat 9 gegeven.2 

Staat 9- Aantal inwoners bij de eerste en twaalde algemene tienjaarlijkse volkstelling en op 
31 december 1954 i n Zuid-Limburg en de provincie 

Teldatum 

ι- 1-1830 
31- ï - 1 9 4 7 
3 1 - 1 2 - 1 9 ^ 

Oud 
mijn

gebied 

24881 
• 9 3 7 3 8 
Î 2 Î 4 9 3 

Nieuw 
mijn

gebied 

25628 
8 8 6 9 Í 

105480 

Maastr. 
industrie

gebied 

31238 
94917 

107576 

Landelijk 
Zuid-

Limburg 

20987 
4 6 4 9 9 
Í 3 4 6 4 

Zuid-
Limburg 

102734 
4 2 3 8 4 9 
4 9 2 0 1 3 

Pro
vincie 

186281 
6 8 4 1 0 5 
7 9 Í 2 Í I 

Zuid-Limburg nam in de genoemde periode toe met 389.279 zielen, 
de provincie met 608.970; 64% van de aanwas van de provincie kwam 
Zuid-Limburg ten goede. 

Deze groei was nogal onregelmatig over de vier kwartieren gespreid : 
stond in 1830 het Maastrichtse als enige concentratie van betekenis 
vooraan in de rij, terwijl de drie overige — toen volkomen agrarische — 

1 De percentages zijn berekend naar de opgave van de maatschappelijke positie van de 
mannelijke beroepsbevolking in de beroepstelling van 1947. Een aanwijzing in de 
zelfde richting is te vinden in de opgave van de aard en de huurwaarde van de woningen 
in de woning- en gezinstellingpublicaties van de volkstelling 1947. 
2 De cijfers over de bevolkingsgroei en de leeftijdsopbouw, zowel absolute als relatieve, 
hebben betrekking op de totale bevolking (par. 1 en 2) ; de cijfers over de spreiding van 
de bevolking en de samenstelling van de bevolking naar huishoudingen over de bevolking 
in woningen (par. 3 en 4). Met de oudere volkstellingpublicaties is een splitsing van 
gestichts-, varende-, rijdende bevolking en de bevolking in woningen niet door te voeren. 
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gewesten elkaar nauwelijks ontliepen, in 1947 heeft het oude mijn-
gebied onbetwist de leiding en veruit meer inwoners dan de beide land
schappen die in rang volgen tezamen; ultimo 19^4 heeft het Maastrichtse 
moeite de tweede plaats te handhaven tegen het snel groeiende nieuwe 
mijngebied. 

Het ontwikkelingsbeeld is beter te volgen aan de verhoudingscijfers 
van staat 10. Hier hebben wij de procentuele groei voor een aantal 
volkstellingsjaren opgenomen. (1830 = 100). 

Staat 10. Bevolkingsgroei in procenten van 1ÍJO voor Zuid-Limburg, 
de provincie en het rijk (1830 = 100) 

Teldatum 

1 - 1 - 1 8 3 0 

1 9 - 1 1 - 1 8 4 9 

3 1 - 1 1 - 1 8 6 9 

3 1 - 1 1 - 1 8 8 9 

3 1 - 1 2 - 1 9 0 9 

3 1 - 1 2 - 1 9 3 0 

31- $-1947 
3 I - I 1 - I 9 Î 4 

Oud 
mijn-

gebied 

1 0 0 

1 0 9 

1 1 6 

1 3 1 
2 1 6 

669 
779 
9 0 8 

Nieuw 
mijn-

gebied 

1 0 0 

1 1 2 

1 1 4 

1 2 2 

1 4 1 

2 * 6 

346 
4 1 2 

Maastr. 
industrie

gebied 

1 0 0 

I O * 

1 1 8 

1 3 9 
1 8 2 

2 4 2 

3 0 4 

344 

Landelijk 
Zuid-

Limburg 

1 0 0 

Pro
vincie 

Limburg 

1 0 0 

I I O 

1 2 0 

' 37 
1 7 8 

2 9 6 

367 
4 7 0 

Rijk 

1 0 0 

1 1 7 

•37 
'73 
2 2 4 

3 0 4 

368 
4 0 9 

Uit deze verhoudingscijfers valt veel te lezen : 
1. In de negentiende eeuw is tot in de jaren negentig in geen van de 

gebieden een opmerkelijke groei te constateren. Het Maastrichtse ligt 
in de ontwikkeling iets voor bij de beide noordelijke kwartieren, terwijl 
het landelijke gebied zeker de minste niet is. Over het geheel stemt de 
groei van de gebieden wel overeen met de provinciale groei, die door 
een voortdurend vertrekoverschot uit de provincie bij de groei van het 
rijk aanzienlijk ten achter staat. 

2. Omstreeks de eeuwwisseling neemt het oude mijngebied de leiding, 
zodat in 1909 de achterstand ten opzichte van het rijk nog maar een 
kwestie van tijd zal blijken te zijn. In 1909 is het nieuwe mijngebied wel 
sterk achter gebleven bij de ontwikkeling in de andere kwartieren, maar 
dan komt hier een versnelde ontwikkeling, die het gebied onbetwistbaar 
op de tweede plaats brengt. 

3. In de jaren twintig is de ontwikkeling in het oude mijngebied 
revolutionair, na 1930 wordt deze groei echter sterk afgeremd, in de 
laatste jaren schijnt de stormachtige ontwikkeling van de jaren twintig 
weer hervat. De ontwikkeling in het nieuwe mijngebied verloopt 
rustiger, maar is met dat al nog merkwaardig genoeg; de achterstand 
bij het rijk is in de laatste jaren volkomen ingelopen. 

4. Het Maastrichtse industriegebied volgt de ontwikkeling van de 
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provincie tot in de jaren twintig, maar moet de strijd dan opgeven, wan
neer de mijngebieden de provincie een versnelde ontwikkeling bezorgen. 
Door deze versnelde ontwikkeling haalt de provincie tenslotte het 
rijk overtuigend in, een ontwikkeling, die uit de allerlaatste jaren 
dateert. Maastricht volgt tenslotte op een afstand de ontwikkeling van 
het rijk. 

ς. Het landelijk kwartier, dat in 1869 het snelst gegroeide gebied was, 
raakt steeds meer bij de ontwikkeling in de andere landschappen ten 
achter. Het is een typisch agrarisch vertrekgebied gebleven, met een 
sterk afgeremde bevolkingsgroei. 

Wanneer men iets meer wil weten van de oorzaken van deze merk
waardige groeitendensen is het noodzakelijk de bevolkingsgroei te ont
leden naar de samenstellende componenten. Zoals bekend mag worden 
verondersteld, groeit een bevolking door combinatie van twee groepen 
van factoren. Het verschil tussen de geboorte en de sterfte van een be
volkingsgroep levert de natuurlijke bevolkingsgroei, die gewoonlijk zal 
resulteren uit een geboorteoversc/iot. Het verschil tussen vestiging en 
vertrek in een streek levert de sociaal-economische groei, zo genoemd 
omdat sociale en economische factoren de motieven tot verhuizing 
leveren. Het resultaat van deze verplaatsingen wordt aangeduid met 
migratie-saldo, dat naar de omstandigheden positief of negatief kan 
uitvallen. 

Geboorte- en sterftecijfers worden gewoonlijk in verhoudingscijfers 
gegeven, zodat onderlinge vergelijking van verscheiden grootheden beter 
mogelijk wordt. Men drukt daartoe geboorte, sterfte en overschot uit 
in promillen van de totale bevolking, waarover de cijfers worden ge
geven. In onderstaande staat 11 zijn deze groeicijfers berekend over vijf
jarige perioden om toevallige storingen weg te werken. Gekozen werden 
telkens de eerste vijf jaren van een decennium om een regelmatig beeld 
van de ontwikkeling te verkrijgen. 

Uit het overzicht wordt duidelijk: 
1. Dat de geboortecijfers over het algemeen zijn gedaald, maar ook de 

sterftecijfers en wel in een sneller tempo — met een onderbreking voor 
de oorlogsjaren — zodat het overschot, met uitzondering van het Maas
trichtse, is gegroeid. 

2. Dat bij de eeuwwisseling het geboortecijfer in de agrarische streken, 
nieuw mijngebied en landelijk Zuid-Limburg belangrijk lager was dan in 
het oude mijngebied en het Maastrichtse, vermoedelijk ten gevolge van 
een hoge huwelijksleeftijd in verband met de geringe economische 
mogelijkheden. Het sterftecijfer is in de agrarische gewesten juist be
langrijk lager, vermoedelijk ten gevolge van de hygiënisch minder 
gunstige omstandigheden in de meer stedelijke gebieden, waar ook de 
kindersterfte hoger lag. De slechte huisvesting van de arbeidersbevolking 
was hier mede een belangrijke factor. 
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Staat 11. De ontwikkeling ran de natuurlijke groei in Zuid-Limburg, 
de provincie en het rijk, sedert igoo 

i g o i - o j geboorte 
sterfte 

overschot 

1 9 1 1 - i i geboorte 
sterfte 

overschot 

1911-1; geboorte 

sterfte 

overschot 

• 9 3 I - 3 Í geboorte 
sterfte 

overschot 

i 9 4 I - 4 i geboorte 
sterfte 

overschot 

19S1-SS geboorte 
sterfte 

overschot 

Oud 
mijn-

gebied 

3 » , i 
10,2 

18,3 

39 ,6 
I Í . 7 

І 3 . 9 

3 6 , Í 
10 ,4 

26,1 

26 ,9 
7.3 

19 ,6 

26 ,0 

8 , i 

i ? , Í 

24 ,7 
6,3 

Nieuw 
mijn-

gebied 

3 i , 4 
18,3 

13,1 

33,o 
17,8 

33 ,1 

" , 7 

29 ,3 
9,2 

20,1 

28 ,1 

9, ï 

18,7 

26 ,7 
6 ,4 

18 ,4 1 20 ,3 

1 

Maastr. 
industr.-
gebied 

37,6 
21 ,4 
16,2 

3J,3 
16,2 

27.0 
>o,7 
16,3 

21,0 

8,9 
12,1 

23 ,S 
10,6 

• 2 , 9 

2 t , 7 
7,9 

>3,8 

Landel. 
Zuid-

Limburg 

3 0 , 9 
17,6 

«3.3 

29 ,0 

• ï , 3 

•3,7 

30,6 
12,8 

17,8 

26,2 
11,0 

i i . 2 

2 ï , I 
10,9 

14,2 

2Í.O 
8,2 

16,8 

Zuid-
Limburg 

3 Í . 2 
19.7 

« ï . i 

3 4 . ' 
16,2 

17,9 

32,8 
11,2 

21 ,6 

2 Í . 9 
8 ,4 

I ? , Í 

2 i , 3 
9 , f 

l f , 8 

2 4 . Î 
6 ,9 

17 ,6 

Pro
vincie 

33,4 
18 ,4 

32 ,7 
i i , 8 

16,9 

31 ,8 
" . 3 

2 ° , i 

26,1 
8,9 

' 7 , 2 

2 i , 4 
•ο,ί 

14.9 

2 ΐ , ί 

6,9 

ι8,6 

Rijk 

31,6 
16,1 

• i . ï 

2 7 , 4 
14.7 

. 2 , 7 

ï i , 9 
10 ,6 

' i , 3 

21,0 
8,8 

12,2 

22,2 

" , 3 
10,9 

2 2 , 2 » 

14,7 1 

3. Dat het geboortecijfer van het oude mijngebied hoog is — het hand
haaft zich tot de jaren dertig — en het sterftecijfer sterk daalt, is onge
twijfeld voor een belangrijk deel te danken aan de gewijzigde bevolkings
samenstelling. Door de massale immigratie van jonge mensen in de 
huwelijks-vruchtbare leeftijd, waardoor het aantal geboorten sterk 
toeneemt, en de relatieve vermindering van het aantal bejaarden 
worden beide cijfers gunstig beïnvloed. De verlaging van de huwelijks
leeftijd — de mijnwerkersbevolking huwt jong — is een nevenverschijnsel 
van de immigratie, dat op het geboortecijfer van invloed is. In het 
nieuwe mijngebied is de instroming nooit zo groot geweest en is zij 
van later datum; vanaf de jaren dertig houdt dit gebied de hoogste 
geboortecijfers. 

4. Dat de jaren dertig overal een scherpe cesuur vertonen in de ge
boortelijn: de algemene malaise en de heersende onzekerheid — uitstel 
van huwelijken is nauwelijks te constateren — brengen een mentaliteits
verandering, die in een zekere gezinsverdunning resulteert. De sterftelijn 
1 « 9 Л - і 9 * з · 
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houdt zijn dalend verloop als gevolg van de toenemende medische zorg 
en woonhygiëne. De winst is het grootste in de stedelijke gebieden, 
т . п . op het terrein van de kindersterfte. 

5. Dat de oorlogsjaren een iets hogere sterfte hebben ten gevolge van 
de buitengewone omstandigheden. De geboortecijfers dalen nog, ten 
dele door uitgestelde huwelijken, ten dele ook door bijzondere om
standigheden. Het Maastrichtse heeft in overeenstemming met het rijk 
een kleine stijging in het aantal geboorten. 

6. Dat de na-oorlogse jaren worden gekenmerkt door de bekende 
geboortetop ; dat in de laatste jaren de geleidelijke daling is hervat. De 
sterftecijfers zijn lager dan ooit, met name in de mijngebieden. Onge
twijfeld is dit laatste voor een deel wederom te danken aan de aan
trekking van jeugdige gezinnen door de mijnen. 

7. Dat de overschotten van Zuid-Limburg tot voor kort steeds boven 
die van de provincie en verre boven die van het rijk hebben gelegen. 

Wanneer men iets meer wil weten van de sociaal-economische groei van 
het gebied, dan kan men volstaan met de nügratie-saldi. Deze zijn in 
staat 12 gegeven voor vijfjarige perioden maar nu in absolute aantallen, 
omdat de grote schommelingen dit wenselijk maken. 

Staat 12. De migratiesaldi in Zuid-Limburg in rijjjarige perioden, sedert 1ÇOO 

1 9 0 1 - ο ί 

1906-10 

1 9 1 1 - I f 

1916-20 

I 9 2 I - l f 

1926-30 

" 9 3 I - 3 Í 
1936-40 

• 9 4 I - 4 Í 
1 9 4 6 - i o 

• 9 Í I - Í Í 
I 9 0 I - Í J 

Oud 
mijngebied 

+ 3198 
+ Í739 
+ JÍ728 
+ 20042 

+ 11282 
+ 11107 
- 1 2 8 4 3 
— 8010 
+ 1048 

- 38*4 
+ i62 
+ 43999 

Nieuw 
mijngebied 

+ 167 
- Í Í 4 
+ 1008 

+ I 6 3 Î 
+ НЗЗ 
+ 6 i 3 i 
+ 4 " 
- 904 
+ 276 
+ 817 
+ 3847 
+ 16271 

Maastrichts 
indus triegeb. 

+ 1082 

- I Í 4 7 
+ 6i9 
- 639 
- 673 
- 1 9 2 3 
+ 1947 
—1021 

+ 4Í 
— 100 
+ 102 
- 2 0 6 8 

Landelijk 
Zuid-Limburg 

+ 326 
— 2023 

+ 403 
- 1 7 7 4 
- I 4 3 Í 
- 740 
- 744 
- í í í í 
+ 870 
- 403 
- 1 7 0 3 
- 9 7 7 8 

Zuid-
Limburg 

+ 4773 
+ I 6 I Í 

+ 17798 
+ 19264 
+ 12607 

+ ' 4 1 7 9 
—11129 
- 1 2 4 9 0 

+ 2239 

- 3 i 4 o 
+ 2808 

+ 48424 

Uit deze staat is de ontwikkeling duidelijk af te lezen : 
1. Zuid-Limburg was in de periode van onderzoek een vestigingsgebied, 

althans in de beide noordelijke kwartieren; want de beide zuidelijke 
gebieden hebben een vertrekoverschot, т . п . het agrarische gebied 
landelijk Zuid-Limburg. De mijngebieden geven echter duidelijk de 
doorslag; de verruiming van de werkgelegenheid komt er in het vesti
gingsoverschot sprekend tot uitdrukking. 

2. Er is een typische correlatie met de economische ontwikkeling. 
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In het Maastrichtse heeft dit een negatief aspect : bij goede conjunctuur 
vertrekken de Maastrichtenaren naar elders, slechte conjunctuur geeft 
steeds een lichte terugkeer te zien, met uitzondering van de laatste 
jaren, nu de werkgelegenheid in het Maastrichtse sterk is toegenomen 
en er een algemeen arbeiderstekort kan worden opgemerkt. De expansie 
van de mijngebieden uit zich in een duidelijk vestigingsoverschot, de 
malaisejaren met massa-ontslag veroorzaken dan weer een vertrek-
overschot. Het landelijke gebied heeft in de beide oorlogen een over
schot ïan vestigingen te zien gegeven, maar is voorts door het gebrek aan 
werkgelegenheid steeds vertrekgebied gebleven. De terugkeer naar 
eigen streek in moeilijke jaren hangt samen met de hoop in de eigen 
vertrouwde gemeenschap gevrijwaard te zijn voor gebrek en overlast.1 

3. De mate van verruiming van de werkgelegenheid in de gehele onder
zochte periode loopt parallel met de migratoire beweging en kan als 
voornaamste oorzaak van de beweging worden aangemerkt. Voor de 
volkshuisvesting is deze bevolkingsverschuiving van de grootste be
tekenis: in de mijngebieden was er in de perioden van vestiging een 
ernstig gebrek aan woongelegenheid, in de malaisejaren stonden door 
het vertrekoverschot vele woningen leeg. In het agrarische gebied had 
ten gevolge van de door het vertreksaldo afgeremde groei geringe aan
bouw plaats, zodat een sterke veroudering van de woningvoorraad er het 
gevolg van was. 

De totale bevolkingsgroei uit geboorte- en migratiesaldo resulterend is 
voor de periode 1901-19^^ in staat 13 gegeven. 

Staat ¡3. Totale bevolkingsgroei in Zuid-Limburg, IÇOI-ÎÇSS 

1901-1955 

Geboorte
overschot 
Migratie
saldo 
Totale 
groei 

Oud 
mijngebied 

149421 

+ 4 3 9 9 9 

193421 

Nieuw 
mijngebied 

63902 

+ 16271 

80173 

Maastrichts 
industriegeb. 

Í 9 6 6 2 

- 2068 

Í 7 Í 9 4 

Landelijk 
Zuid-Limburg 

31421 

- 9778 

21643 

Zuid-
Limburg 

304407 

+ 4 8 4 2 4 

3^2831 

Uit dit overzicht blijkt hoe de bevolkingsvermeerdering in Zuid-
Limburg tot stand kwam. 

1. Voor Zuid-Limburg als geheel is het voor zeszevende aan het ge
boorteoverschot te danken en voor een zevende aan het vestigings
overschot. 

2. In de mijnstreek is de betekenis van het vestigingsoverschot relatief 
1 W. Steigenga: Een analyse van de bevolkingsbeweging tussen de beide wereldoorlogen. 
Tijdschr. voor Econ. en Soc. Geogr., 1948 p. 408 e.v. 
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veel groter. In de periode 1906-1920, de periode van opkomst van het 
oude mijngebied, werd het geboorte-overschot aldaar zelfs door het 
vestigingsoverschot overtroffen; in het nieuwe mijngebied, waar de 
snelle groei van korter duur is geweest, slechts in de periode 1926-
1930. Wanneer men rekening houdt met de invloed die de jonge 
immigrantengezinnen op het geboorte-verloop hebben gehad, is het 
duidelijk, dat het vestigings-overschot van veel groter betekenis voor 
de bevolkingsgroei van de mijnstreek is geweest. 

3. Het Maastrichtse is in de loop der jaren gegroeid met het geboorte
overschot, want het totale verlies door vertrek was niet groot. Landelijk 
Zuid-Limburg heeft een belangrijk deel van de bevolking door de 
expulsie naar elders verloren. Veelal waren dit jongemensen, zodat ook 
het geboorte-overschot daaronder heeft geleden. 

4. Het is dan ook niet bevreemdend, dat de totale bevolkingsgroei van 
Zuid-Limburg voor bijna 77% voor rekening van de mijnstreek is ge
komen. Momenteel woont in de mijnstreek 70% van de bevolking 
van Zuid-Limburg (staat 9), met de eeuwwisseling was dit nog niet 
de helft. 

2. De leeftijdsopbouw 

Leeftijdsopbouw en bevolkingsgroei zijn demografische verschijnselen, 
die ten nauwste samenhangen, want niet alleen oefent de leeftijdsopbouw 
invloed uit op geboorte en sterfte, hij is zelf ook het resultaat van de 
bevolkingsgroei: van geboorte-overschot en migratie-saldo. 

De leeftijdsopbouw heeft echter een nog grotere sociale betekenis voor 
een gemeenschap, zowel in verband met de produktiviteit als met het 
karakter van de samenleving. Ook voor de huisvestingszorg is de opbouw 
naar leeftijdsklassen belangrijk. 

In het algemeen beschouwt men de groep van 1 £-64 jaar als de pro-
duktieve leeftijdsgroep; degenen die jonger zijn duidt men aan als de 
toekomstige produktieve groep ; degenen die ouder zijn als de niet meer 
produktieven. Deze indeling is natuurlijk schetsmatig en heeft slechts 
benaderende waarde, omdat niet allen uit de produktieve groep werkelijk 
aan het produktieproces deelnemen en evenmin allen bij het bereiken 
van de 6^ jaar hun arbeid staken. Tot de niet-werkenden behoren naast 
gepensioneerden, rente-trekkers en renteniers een aantal invaliden, 
arbeidsongeschikten en werklozen, degenen die dagonderwijs genieten 
en de gehele jeugdgroep, voor wie het arbeidsverbod geldt. 

In staat 14 is de totale werkelijke mannelijke beroepsbevolking ten tijde 
van de laatste volks- en beroepstelling vergeleken met de groep mannen 
van i i -64 , die geacht kan worden verantwoordelijk te zijn bij de ver
zorging van de gehele gemeenschap. Omdat de vrouwelijke groep in de 
produktieve klasse slechts voor een deel beroepsarbeid vervult, moet 
deze bij de vergelijking buiten beschouwing blijven. De vergelijking heeft 
daardoor niet meer dan een relatieve benaderende waarde. 
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Staat 14. De totale mannelijke beroepsbevolking 1 en de groep mannen in de produhieye 
leeftijdsklasse in Zuid-Limburg, de provincie en het rijk, 31 mei 1947 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-gebied 
Land. Zuid-Limburg 
Provincie 
Rijk 

Mannelijke beroepsbeoefenaren 

absoluut 

Í 8 9 1 9 
26010 
27266 
12240 

201799 
2922842 

in % van tot. bev. 

30.4 
29,3 
28,7 
26,3 

29, i 
30.4 

Mannen 1 j - 64 jaar 
in % van tot. bev. 

ЗЗ.0 
31.6 
31. S 
31,6 

3'.7 
3'.4 

Uit dit overzicht springt het volgende naar voren. 
1. In het oude mijngebied is de produktieve groep in 1947 sterk 

bezet ; in de andere gebieden ontlopen de cijfers elkaar niet veel en zijn zij 
belangrijk lager, in overeenstemming met het rijks- of provinciaal ge
middelde. Het is een gevolg van de sterke instroming aan arbeids-
produktieven in het oude mijngebied (staat 13). 

2. In de gebieden met minder werkgelegenheid is het percentage 
mannelijke beroepsbeoefenaren lager dan in de meer expansieve mijn
streek (vgl. staat 2). Vooral het agrarische gebied heeft een opvallend 
verschil aan potentiële en actuele mannelijke beroepsbevolking. 

3. Alleen het oude mijngebied had in 1947 een percentage mannelijke 
beroepsbeoefenaren dat met dat van het rijk overeenkwam, terwijl toch 
het percentage mannen in de produktieve leeftijdsklasse overal boven 
dat van het rijk uitsteeg. In 1947 beschikte Zuid-Limburg dus nog over 
enige arbeidsreserve. Het kwalitatieve aspect van deze reserve is langs 
deze weg natuurlijk niet te achterhalen.2 

In staat ι ς geven wij het overzicht van de bevolkingsopbouw van Zuid-
Limburg en de provincie naar de drie leeftijdsklassen en het geslacht voor 
1909, 1930 en 1947. Bij de berekening van de percentages is de totale 
bevolking van de gebieden op de genoemde data op 100 gesteld. 

Uit deze staat zijn enkele conclusies te trekken, die voor een begrip 
van de verhoudingen van betekenis zijn. 

1. Met uitzondering van het Maastrichtse is in alle gebieden een man-
nenoverschot, evenals in de provincie als geheel. Dit overschot is vooral 
groot in de mijnstreek in de periode van opkomst en expansie. Het ge
ringer worden van deze overschotten wijst op een stabilisatie in de ver
houdingen. Ook het vrouwenoverschot in het Maastrichtse is in de loop 
der jaren geringer geworden. Hierin weerspiegelt zich de afzwakking 
van de migratiestromen (vgl. staat 12). 
1 Inclusief de tijdelijk niet-werkenden. 
2 Door de voortschrijdende industrialisatie van Zuid-Limburg en de grote arbeidsvraag 
in de buurlanden in deze tijd van opgaande conjunctuur is deze reserve de laatste jaren 
in sterke mate afgenomen. (Pag. 87 en 89). 
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5taat 15. Procentuele verdeling ran de bevolking naar leeftijd en geslacht in Zuid-Limburg en de 
provincie per Jl dec. ¡909, 31 dec. ¡930 en 31 mei 1947 

Gebied 

Oud 
mijngebied 

Nieuw 
mijngebied 

Maastrichts 
indus triegeb. 

Landelijk 
Zuid-Limb. 

Provincie 

Leeftijds
klasse 

о - < і £ 
' ί - < 6 ί 
6ί + 
Totaal 

0 - < I Í 

ι ΐ - < 6 ί 

6S + 
Totaal 

O - < I Í 

iS-<65 

6 ί + 
Totaal 

0 - < Ι ί 

ι ΐ - < 6 ί 

6 î + 
Totaal 

O - < I Í 

I í - < 6 Í 

Totaal 

1909 

M. 

"9.7 
30.7 

î . 3 

i î . 7 

17,8 
30.4 

3.7 

f i . 9 

18, î 
27.8 

1.9 

47.9 

'7.7 
29.8 

3.Í 

í ' . o 

• β. ς 

2 9 . Í 
2,8 

ίΟ,β 

V. 

19.2 

2Í .7 
2 ,4 

47.3 

17.2 
2 7 , î 

3.4 
48 ,1 

18,2 

31 .0 
2,9 

Í 2 , I 

«7.3 
28,2 

3 . Í 
4 9 . 0 

18,0 
28,2 

З.о 

49,2 

Totaal 

38,9 
í 6 , 4 
4.7 

1 0 0 , 0 

3 í . o 
Í 7 . 9 

7.1 
1 0 0 , 0 

36,4 
58,8 
4,8 

1 0 0 , 0 

3Í,° 
ίβ,ο 

7,o 
1 0 0 , 0 

3é . í 
Í 7 . 7 

Í . 8 
1 0 0 , 0 

1930 

M. 

19,1 
31,8 

і . З 

52,2 

18,8 

31,0 

2,3 

Î 2 , I 

i í , 8 
3 0 . 4 

2,2 

48,4 

16,7 

ЗО.9 

3, í 

18,1 
3 0 , í 

2 ,4 
í i . o 

V. 

18,7 
27,8 

i , 3 
47,8 

18,2 

2 7 , 4 
2,3 

4 7 , 9 

i í . 6 
32 ,8 

3,2 
51 ,6 

16,1 

29 ,3 
3 . Î 

48,9 

«7.4 
29,2 

2 ,4 

4 9 . 0 

Totaal 

37 .8 
59,6 

2,6 

1 0 0 , 0 

37.0 
í 8 .4 
4,6 

1 0 0 , 0 

3i ,4 
63 ,2 

Í . 4 
1 0 0 , 0 

32,8 
60,2 

7 .0 
1 0 0 , 0 

3 Í . Í 
Í 9 . 7 

4 .8 
1 0 0 , 0 

'947 

M. 

' í . í 
33,o 

2 ,4 

í ° , 9 

16,7 
31 ,6 

2,9 

Í I , 2 

'4,3 
3 i . í 

3,2 

4 9 , 0 

3' ,6 
4,<» 

í ° . 7 

' í , 7 
3' ,7 

3,2 
50 ,6 

V. 

14,8 
32 ,0 

2,3 

49, ' 

i í , 8 
30.2 

2,8 

48,8 

14,0 

33 .0 
4 . 0 

í ' . o 

'4 . Î 
30,6 
4,2 

49,3 

' Î . 2 
3 ' , ' 

3 . ' 

49,4 

Totaal 

30 ,3 
6ς,ο 

4,7 
l o o , о 

32,J 
61,8 

Í . 7 
1 0 0 , 0 

28,3 

6 4 . Í 
7,2 

1 0 0 , 0 

29 ,6 
6 l , 2 

8,2 

1 0 0 , 0 

30,9 
62 ,8 

6,3 
1 0 0 . 0 

2. Dit laatste blijkt11 ook daaruit, dat de overschotten vooral gevonden 
worden in de produktieve leeftijdsklassen. In het landelijke gebied, 
maar vooral in de mijnstreek, was er relatief belangrijk minder werk
gelegenheid voor vrouwen dan in het Maastrichtse. Dit moge blijken uit 
onderstaand overzichtje: staat 16. De cijfers voor 1950 zijn ontleend aan 
de bedrijfstelling, voor 1947 aan de beroepstelling. Wij hebben ons 
beperkt tot het bedrijfsleven. Vanwege de overzichtelijkheid hebben wij 
de cijfers herleid tot duizendtallen. 

In hoeverre de vrouwelijke arbeid in het agrarische beroep en in de 
winkel er een is van volledig emplooi, is aan de hand van deze cijfers 
moeilijk uit te maken. Duidelijk is echter wel de eenzijdige arbeidsmarkt 
in de mijnstreek. 

3. De instroming van personen in de produktieve leeftijdsklasse heeft 
een sterk verjongend effect op de bevolkingsopbouw. Het aantal be
jaarden wordt relatief gering ; de komst van jonge gezinnen en het daar
door gestimuleerde geboortecijfer maken de jeugdgroep groot. Juist 
het tegendeel constateert men in expulsiegebieden. Vele kleine agrari
sche gemeenten vertonen een relatief verouderde bevolkingsopbouw 
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door het vertrek van jeugdigen naar elders. De concentrerende mijn-
gemeenten vertonen een relatief jonge bevolkingsopbouw. Men kan het 
industrialisatieproces wel haast aflezen aan de afneming van het aantal 
bejaarden. Zo gauw de toestand meer stabiel wordt, herstelt zich ook 
een meer evenwichtige leeftijdsopbouw. 

Staat J 6. Mannen en vrouwen werkzaam in de grote bedrijfstakken in Zuid-Limburg 
en de provincie in ¡950 resp. 194J 

Nijverheid 

( i 9 i ° ) 

Mannen Vrouwen 

Handel en verkeer 
( i9 io ) 

Mannen Vrouwen 

Agrarische beroepen 
(1947) 

Mannen Vrouwen 

In d u i z e n d t a l l e n 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

4 8 , 1 
1 1 , Í 
i i , 7 

3,7 

89 ,0 

3 3 , 4 
1 2 2 , 4 

3 .9 
2,6 

4 . 4 
0 ,9 

ι ι , β 

7 . Í 
19 ,4 

7.2 
3 .8 
6,2 

ï . i 

19.З 

12 .4 
31.7 

4,7 
i , 9 

3.2 

i , 4 

I I , ï 
Í . Í 

i 6 , 7 

3,1 
3.6 
1,6 

4 . 3 

12,6 
2 i , 2 
37 .8 

2,0 
0 ,6 
2 ,4 

6 , i 
12,2 
18.7 

4. Naast deze tijdelijke verschuivingen constateert men toch een ge
leidelijk voortgaande veroudering door een toeneming van het percen
tage bejaarden en een inkrimping van de jeugdgroep, т . п . in het 
Maastrichtse. Voor de toeneming van het aantal bejaarden is verant
woordelijk de verlenging van de levensduur als gevolg van betere 
hygiëne, oudedagsvoorziening en huisvesting; voor de relatieve in
krimping van de jeugdgroep de geleidelijk veld winnende nieuwe in
zichten op het terrein van de huwelijksbeleving. 

£. Het laatste verschijnsel doet zich in het gehele gebied voor: er is 
algemeen een zekere gezinsverdunning te constateren.1 In verband met 
de grote bezetting van de middengroep mocht een hoger geboortecijfer 
worden verwacht en daarmee een sterkere aangroei van de jeugdigen. 
Demografisch is veroudering van een gemeenschap niet zonder meer een 
gunstig verschijnsel 2 ; voor de huisvesting is de wijziging in de leeftijds
opbouw van belang bij de berekening van de toekomstige woning
behoefte. Opgemerkt mag intussen wel worden, dat de gezinsgrootte 
omstreeks 1930 in het gebied bijzonder groot was, en dat т . п . de mijn
werkersgezinnen de grootste gezinnen zijn uit het gebied van onderzoek, 
hetgeen mede samenhangt met de onder deze categorie voorkomende 
praktijk om jong te huwen. 

1 Bij de samenstelling van de bevolking in woningen naar huishoudingen komt deze 
verdunning nog ter sprake. 
* Can· Saunders: World population, Oxford 1922 p. 92 e.v. 
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3. De spreiding van de bevolking 

De bevolkingsbewegingen zijn uiteraard van belang voor de spreiding van 
de bevolking over het woongebied. Voor het huisvestingsvraagstuk is de 
verdeling van bijzondere betekenis in verband met de prognose voor de 
woningbouw en de planning van het wonen. Wij hebben ons bij de be
studering van de spreiding beperkt tot de bevolking in woningen. In 
onderstaand overzicht geven wij voor de drie volkstellingsdata en voor 
31 december 19£2 de totale woonbevolking van de landschappen 
(staat 17). 

Staat IJ. Spreiding van de bevolking in woningen over het gebied ran onderzoek 
in 1899, 1930, 194J en ¡9S2 

1899 

• 9 3 ° 
1947 
I9J2 

Oud 
mijngebied 

37903 
162218 
188224 
211723 

Nieuw 
mijngebied 

3 « Í 3 9 
63180 

8 И 8 7 
9 9 6 Í 9 

Maastrichts 
industriegeb. 

4 6 7 7 8 
7 2 Í I I 
90917 

100329 

Landelijk 
Zuid-Limburg 

26922 
36702 
4 3 8 7 8 
4 6 4 0 6 

Zuid-
Limburg 

143142 
334611 
4 0 8 ^ 0 6 
4i8i i7 

De onevenwichtige groei van de gebieden komt uit de cijfers naar 
voren : bepaalde gemeenten groeiden op een bijzondere manier. Zo nam 
de bevolking van Brunssum met de groei van de mijnindustrie van 1909 
tot 1947 toe van 1288 inwoners tot 18J33, andere gemeenten bleven 
vrijwel staan. Om een duidelijker beeld van de groei van de gebieden te 
krijgen, zijn de dichtheidscijfers berekend. In onderstaand overzicht is 
per gebied voor de vier data de dichtheid van bevolking per vierkante 
kilometer opgenomen. (Staat 18). 

Staat 18. Dichtheid van de bevolking in woningen per vierkante kilometer 
in Zuid-Limburg in ¡899, 193O, 194J en 1952 

1899 
1930 
1947 
I 9 Î 2 

km2 

Oud 
mijngebied 

181,8 
778 .1 
9 0 2 , 9 

• o i í . í 

208 ,48 

Nieuw 
mijngebied 

i6 i , 9 
33*.3 
449.6 
Р 4 . і 

i g o . i j 

Maastrichts 
industriegeb. 

6 9 0 , 1 
1070,4 

1 3 4 2 . ' 
1481,1 

6 7 . 7 4 

Landelijk 
Zuid-Limburg 

122,9 

1 6 7 . Í 
200 ,3 
211 ,8 

219 ,11 

Zuid-
Limburg 

208,8 
4 8 8 , 2 

Í 9 3 . 0 
668 ,3 

6 8 ^ 4 8 

Voor een verdere detaillering van het verdichtingsproces raadplege 
men de als bijlage toegevoegde kaarten, waar voor de drie volkstellings
data de dichtheid per gemeente is ingetekend.1 

1 Kaarten 4, f en 6. 
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Uit staat 18 en uit deze kaarten leest men : 
ι. Dat met de eeuwwisseling de bevolking al niet meer evenredig over 

het gebied is gespreid. Bij de beoordeling van de verdichtingen moet 
natuurlijk wel rekening worden gehouden met de omvang van de een
heden. Zo suggereert de staat voor het Maastrichtse een grote bevol-
kingscongestie, die, gezien de omvang van dit kleinste van de vier land
schappen, echter van zo'n grote betekenis niet was. Uit de dichtheids-
kaart blijkt dat het vooral gaat om de stedelijke concentratie van 
Maastricht. Dit industrieel en regionaal centrum vormde in 1899 met 
Kerkrade de enige dichter bewoonde gemeente. 

2. Dat in 1930 het demografisch zwaartepunt duidelijk naar het oude 
mijngebied is verschoven, al was de plaatselijke concentratie in het 
Maastrichtse groter. Het tempo van verdichting is in de beide mijn-
gebieden door de aangevangen industrialisatie veel groter dan in het 
Maastrichtse. Het landelijke kwartier is bij de andere gebieden ver 
achter geraakt en haalt het provinciale dichtheidscijfer niet (239,9), al 
komt het boven het cijfer van Noord-Limburg uit (126,9). 

3. Dat in de na-oorlogse periode dezelfde tendensen zich in het oude 
mijngebied in sterk vertraagd tempo voortzetten. In het nieuwe mijn-
gebied is er nog een sterke groeikracht. De hogere concentratie van het 
agrarische landelijk Zuid-Limburg, althans ten opzichte van Noord-Lim
burg (1947: 163,0), vindt ten dele een verklaring in de betere kwaliteit 
van de bodem, waardoor een hogere agrarische dichtheid mogelijk i s 1 , 
ten dele in een hoog aantal werkforenzen in dit landschap. 

Nuancering van de dichtheidsverschillen is af te leiden uit de bijgevoegde 
dichtheidskaarten 2 : 

1. In 1899 is in Zuid-Limburg nog nauwelijks een gemeente te vinden, 
waar een dichtheid van 200 per km 2 wordt overschreden: alleen de ge
meenten Maastricht en Kerkrade met haar compacte kernen hebben een 
hoge dichtheid nl. meer dan joo inwoners per km 2 . 

In 1930 zijn er buiten de streekcentra Maastricht en Sittard nog negen 
gemeenten, in het hart van de mijnstreek gelegen, boven ςοο gestegen ; 
voor een deel vertonen zij zelfs een dichtheid boven 1000. 

Na 1930 gaat het verdichtingsproces meer geleidelijk: na de kern
gemeenten van de mijnstreek en Maastricht worden nu ook steeds meer 
randgemeenten betrokken in het verdichtingsproces, zodat met uit
zondering van landelijk Zuid-Limburg, geheel het gebied van onderzoek 
in het verdichtingsproces is opgenomen. Het plattelandsgebied wordt 
steeds meer woongebied voor de geïndustrialiseerde zones, het foren-
sisme neemt een grotere omvang aan. 
1 Cartogram no. 10. Tijdschrift voor Ec. en Soc. Geografie 42e jaargang. 
s Bijlagen 4, f en 6. De dichtheidscijfers zonder meer zijn uiteraard van een globaal 
karakter; voor de indeling van de gebieden naar woonruimte, verkeersruimte enz. 
zíe men voor 1944 in het laatste hoofdstuk, staat I J p. 262. 
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2. In de laatste jaren is er echter weer meer neiging tot concentratie 
van de bewoning in de eigenlijke werkgebieden. De stedebouwkundigen 
achten in verband met de agrarische belangen en ter indamming van een 
ongebreideld forensisme een te grote spreiding van woonblokken over 
het land minder gewenst. Ook de belangen van landschapsschoon en 
vreemdelingenverkeer zijn met een te grote verbrokkeling door ver
spreide bebouwing niet gediend, terwijl de centrale voorzieningen van 
de zijde van de overheid moeilijk en kostbaar worden. Het is een gezond 
streven van de provinciale overheid bij het opstellen van streekplannen 
voor het gebied in de eerste plaats de bestaande kernen af te ronden tot 
levensvatbare gehelen. Uit sociologisch oogpunt verdient dit de voor
keur. Voor de ontwikkeling van een goed gestructureerd gemeenschaps
leven is de groei in levensvatbare kemen, waar economisch, sociaal en 
cultureel-religieus voorzieningen mogelijk zijn, verre te prefereren 
boven een wilde groei. In het oude mijngebied, waar in het verleden 
werd gebouwd waar maar ergens goedkope bouwgrond te vinden was, 
vaak buiten enig verband met de bestaande kernen, en waar op grote 
schaal lintbebouwing langs de wegen heeft plaats gehad, is op onher
stelbare wijze schade toegebracht aan het landschap en is de ontwikkeling 
van de gemeenschap in ernstige mate bemoeilijkt. 

Een ongelukkig voorbeeld in het nieuwe mijngebied is de na-oorlogse 
nederzetting van mijnwerkerswoningen „Steinderkamp" door de Staats-
mijnen gesticht voor de arbeiders van de Maurits, waar midden in een 
agrarische gemeenschap een weinig aansluitend element werd ge
schapen, dat ook in zijn sociologische eenzijdigheid stedebouwkundig is 
te veroordelen. In het streekplan voor het nieuwe mijngebied wil men 
dergelijke misgrepen voor de toekomst vermijden.1 

3. Door de sociaal-economische ontwikkeling vertoont de bevolkings
verdeling over Zuid-Limburg een sterk zonaal karakter. 

De hoofdas in de dichtheidskaart loopt sedert de ontwikkeling van de 
mijnen van Kerkrade aan de Duitse grens tot Stein aan de Maas, met 
grote verdichtingen om de mijnzetels. Deze „rug van hoge druk" wordt 
aan weerszijden vergezeld door een reeks mijnrandgemeenten, waar niet 
zo zeer de eigenlijke arbeiders-„kolonies" zijn gelegen, maar vanwaar de 
bevolking als forenzen dagelijks op en neer trekt naar de mijn. De ge
meenten hebben grotendeels het uiterlijk van landelijke gebied be
houden, maar het merendeel van de bewoners van deze gemeenten vindt 
zijn arbeid in de mijn. Van Bocholtz in het zuidoosten tot Geulle in het 
westen loopt de zuidelijke randzone, van Schinveld in het noordoosten 
tot het sedert enige jaren vermaarde Grevenbicht aan de Maas de 
noordelijke randzone. Noord- en zuidwaarts van deze randzones liggen 
de agrarische gordels: in het zuiden Wittem-Wijlré-Berg en Terblijt, 
in het noorden Nieuwstadt-Roosteren. 

Op de mijn-as staat van Maastricht noordwaarts de verdichtingsas 
1 Streekplan De Nieuwe Mijnstreek, Maastricht 1953, hoofdstuk IV. 
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langs het Julianakanaal, waar de industrialisatie na de totstandkoming 
van dit 2000-tons vaarwater nieuwe mogelijkheden heeft gevonden en 
dat dan ook in de streekplannen van de provincie als een belangrijk 
toekomstig vestigingsgebied voor industrie wordt gezien. In hoeverre in 
de nabije toekomst deze verwachtingen vervuld zullen worden, zal voor 
een belangrijk deel gaan afhangen van de verbetering van de internationale 
verbindingen in het gebied : zoals de opheffing van de stop van Temaaien 
bij Eijsden, de realisering van het Cabergkanaal ten noorden van de stad 
Maastricht, en de nieuwe vaste oeververbinding tussen het Kempische 
en Nederlandse nieuwe mijngebied. 

Uitlopers van het Akense en Luikse concentratiegebied zijn aan de 
zuidgrenzen van Zuid-Limburg de gemeenten Vaals en Eijsden. 

4. De samenstelling van de bevolking in woningen naar huishoudingen 

Van bijzonder belang voor het vraagstuk, dat ons in deze studie bezig 
houdt, is de opbouw van de bevolking naar woongemeenschappen of 
huishoudingen. Het is duidelijk, dat men voor een goede zorg voor de 
woonbehoefte van deze huishoudingen een zuivere voorstelling moet 
hebben van hun karakter en aard. In het kader van ons overzicht van de 
demografische structuur mag een bestudering van de bevolking in 
woningen naar huishoudingen dus niet achterwege blijven.1 

Het materiaal hiertoe leveren de woning- en gezinsstatistieken, samen
gesteld uit de cijfers van de volkstellingen. Omdat het materiaal van de 
oudere tellingen moeilijk vergelijkbaar te maken is met die van de meer 
recente, hebben wij ons beperkt tot de beide laatste teljaren 1930 en 
1947. Een verdergaande analyse van de gepubliceerde cijfers is alleen 
mogelijk met de telling van 1947.2 

Zoveel mogelijk aansluitende aan het beschikbare materiaal, hebben wij 
de volgende indeling aangehouden: 

Sfoat iç. Indeling ran de bevolking in woningen naar huishoudingen 

A. Huishoudens met kinderen, 
ofwel „gezinnen", te verdelen in: 

I. volledige II. onvolledige 

B. Huishoudens zonder kinderen, 
te verdelen in : 

I. Echtparen II. Andere 
huishoudens 

С Alleen
staanden, 
zelfstandig 
een huishou
ding voerend 

Bij deze indeling is in hoofdzaak de groepering in eenheden gevolgd, 
zoals die in de publicatie van de laatste telling van het Centraal Bureau 

1 Voor het begrip „bevolking in woningen" zie p. 10ς hiervoor. 
* XI-de Algemeene Volkstelling, 31 December 1930 — deel IV; 12-de Volkstelling, 
annex woningtelling, Serie A deel 1 en 3 ; Serie В deel Woning- en Gezinstelling, 
31 Mei 1947 - Cijfers per gemeente (tabel 8-14). 
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voor de Statistiek is gevolgd, met dien verstande dat wij het begrip 
„gezinnen" reserveren voor ouder (s) met inwonende kinderen, terwijl 
het C.B.S. dit begrip ook toepast op echtparen zonder kinderen.1 

Het gaat in deze slechts om de bevolking in woningen, die dus ver
deeld wordt op grond van de wijze van samenwonen, van samenleven, 
van de voering van een huishouding. 

Dit kan de huishouding van een zelfstandige alleenstaande zijn, die dus 
onafhankelijk woont en leeft en niet is opgenomen in de huishouding van 
een derde. In de meeste gevallen bestaat de huishouding echter uit twee 
of meer personen. Voor deze huishoudingen reserveren wij de aan
duiding „huishouden". 

Het meest voorkomende huishouden is dat met inwonende kinderen, 
het gezin ; er zijn ook huishoudens zonder inwonende kinderen, waarvan 
de grootste groep wordt gevormd door „echtparen", de in huwelijks
gemeenschap samenlevenden zonder inwonende kinderen. De samen
woning is bij de indeling doorslaggevend: kinderen, die niet meer deel 
uitmaken van het huishouden blijven buiten beschouwing. Stiefkinderen 
en kinderen van anderen, die deel uitmaken van het huishouden, maken 
dit voor ons tot een gezin. 

Volledige gezinnen zijn de gezinnen, waar een ouderpaar de leiding 
van het huishouden had ; onvolledige gezinnen zijn gezinnen, waar een van 
de ouders aan de samenwoning was ontvallen, zodat geen volledig ouder
paar de leiding van het gezin had. 

Huishoudens zonder kinderen zijn: de huishoudens van echtparen 
zonder inwonende kinderen en andere huishoudens, de talloze andere 
combinaties van volwassen personen, die gezamenlijk een huishouding 
voeren. 

Een huishouding hoeft niet over een eigen afgesloten woning te be
schikken ; er waren zeer vele huishoudingen, die over een of meer ver
trekken binnen een woning beschikten. De huishoudingen in gestichten, 
in woonwagens en schepen bleven buiten beschouwing. 

Wij volgen voor het begrip „huishouden" de definitie van de 12e volks
telling: „iedere samenwoning van twee of meer personen in huiselijk 
verkeer met elkaar een huishouding vormend".2 In de voorgaande 
telling van 1930 zijn alle huishoudens aangeduid met „gezinnen". 

De publicatie van 1930 gaf geen cijfers over de afzonderlijke gemeenten 
met minder dan 20.000 inwoners. Een vergelijkend overzicht moet zich 
dus beperken tot de drie gemeenten, die in 1930 daarboven uitkwamen; 
de cijfers voor de gebieden waren voor 1930 niet samen te stellen. 

1 i ï -de Volkstelling, annex woningtelling 31 Mei 1947 - Serie A, deel 3 - Utrecht 
19j i , p. 19. Zie ook: Wörterbuch der Soziologie - Stuttgart 19 j j sub: Familie und 
Familiensoziologie, van de hand van de Zwitserse socioloog René König (p. 124-126). 
2 12e volkstelling, serie A deel 3, p. 17. 
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Stoat 20. Ontwikkeling in de samenstelling van de huishoudens in de drie grote gemeenten in 
Zuid-Limburg, de provincie en het rijk; 1930-194J 

! Maastricht 

Huishoudens met 
inwonende kinderen 

a. Volledige 
b. Onvolledige 

Huishoudens zonder 
inwonende kinderen 

Totaal huishoudens 
in 1930 

Huishoudens met 
inwonende kinderen 

a. Volledige 
b. Onvolledige 

Huishoudens zonder 
inwonende kinderen 

Totaal huishoudens 
in 1947 

10348 

*9SS 
493 

2738 

13086 

I34Í ' 

11624 
1827 

3899 

' 7 3 i ° 

Heerlen 

7768 

713З 
63Í 

I4Í7 

922Í 

IOI£9 

9043 
1116 

23ÎO 

I2Î09 

Kerkrade 

6346 

Γ774 
Í72 

1216 

7*62 

769Í 

6828 
867 

I8II 

9Ï°6 

Provincie 

8^889 

7ÎÎ48 
I034I 

i82fo 

104139 

" 3 Í 3 7 

99164 

•4373 

26016 

•39ÍÍ3 

Rijk 

I3207Í6 

1146444 
174312 

399988 

1720744 

1699300 

146810; 
23II9Í 

Í ÍÍI36 

2 2Î4436 

Uit het overzicht blijkt duidelijk dat het gezin — huishouden met 
kinderen — meer nog dan in het rijk het normale huishouden is. Een 
sprekender beeld van de positie van het gezin in het geheel van de 
huishoudens geven de verhoudingscijfers (staat 21). 

Staat 21. Procentueel aandeel van de gezinnen in het aantal huishoudens 
in de drie gemeenten, provincie en rijk, ¡930 en 194J 

1930 

1947 

Maastricht 

79.1 
77.Î 

Heerlen 

84,2 
81,2 

Kerkrade 

83, S 
80,9 

Provincie 

82,J 
81,4 

Rijk 

76,7 
7Í.4 

ι. Het grote aandeel van de gezinnen in de huishoudens valt op, vooral 
in de mijngebieden in 1930. De leeftijdsopbouw van de bevolking speelt 
hierin ongetwijfeld mee, evenals het geringe aantal onvolledige gezinnen. 
Bij een relatief minder jonge bevolking zullen vele gezinnen reeds in een 
stadium van uiteenvallen zijn gekomen en dus tot andere groeperingen 
van huishoudingen gaan behoren. Een opvallend verschijnsel is in de 
mijngebieden voorts, dat een weduwe of weduwnaar met kinderen 
minder vaak alleen achter blijft dan elders in het land, maar in de regel 
hertrouwt, zodat door de heersende zede minder onvolledige gezinnen 
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voorkomen. Overigens zijn het betrekkelijk gering aantal bedrijfs
ongevallen, de goede hygiënische verzorging, de gezonde volkshuis
vesting en de opvattingen ten aanzien van het huwelijksleven alle min of 
meer van invloed op de structuur van gezin en huishouden in de mijn
streek. 

2. Maastricht steekt als meer stedelijk centrum weer af en neemt een 
tussenpositie in bij rijk en provincie. De volksgezondheid laat van ouds 
nog al wat te wensen over, terwijl de opvattingen omtrent gezin en 
huwelijksleven niet zo uitgesproken christelijk zijn als in de mijn-
gebieden. In dit stedelijk centrum treft men ook meer „andere huis
houdens" aan. 

3. Ten opzichte van 1930 lijkt het aantal gezinnen procentueel nog al 
gedaald ; men moet hierbij rekening houden met het groot aantal jonge 
huishoudens, bestaande uit pas gehuwde echtparen, die in 1947 nog niet 
tot gezinnen waren uitgegroeid. Het is niet mogelijk hieruit tot een 
sterk veranderde mentaliteit ten aanzien van de voortplanting te con
cluderen, al zal deze wel enige invloed hebben gehad. 

Staat 22. Samenstelling van de huishoudingen in 1947 ' n Zuid-Limburg, Noord-Limburg, 
de provincie en het rijk 

Gebied 

Huish 

met kinderen 

volledige 
gezinnen 

onvoll. 
gezinnen 

Dudens 

zonder 

echtparen 

anderen 

overige 
huish. 

Totaal 
Alleen-
wonen

den 

Totaal 
huishou
dingen 

abso luut 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

31061 

13031 
14601 

6173 

64870 

3 4 2 9 4 
9 9 1 6 4 

1 4 6 8 1 0 ; 

3641 
1646 
2JÎ9 
l o g ; 

8641 

Í73Í 
14373 

2 3 1 1 9 Í 

6 7 2 4 

1434 
3996 
l ¡00 

I46i4 
7022 

21676 

4 é î 3 ' 3 

1006 

Jl? 
66 i 
481 

2679 
1661 
4 3 4 0 

89823 

4 2 4 3 2 
17638 

2 I Î 2 Î 

9249 

9 0 8 4 4 

4 8 7 0 9 

I 3 9 Î Î 3 
2 2 Í 4 4 3 6 

2 3 0 Í 
7 " 

2440 
7i6 

6212 

1992 
8 2 0 4 

228619 

4 4 7 3 7 
18349 
2 3 9 6 Í 
IOOOJ 

97° i6 
î ° 7 ° i 

І477Г7 
24830ÍÍ 

in p r o c e n t e n 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

69.Í 
70,9 
60,9 
60,7 

66,1 
67,6 
67,1 
Í9 , i 

8,1 

9 .0 

9.4 
10,9 

8,1 
i ' . 3 
9.7 
9,3 

13.3 
ι6,7 
' i . » 

^S,^ 
13,8 
•4.7 
ι8,8 

1,2 

2,9 

2,9 

4.9 

4,3 
3.4 
2.9 

3.6 

94,8 

96.1 

89 .9 

9 2 . Í 

93.6 
96.1 
9 4 . 4 
90 ,8 

Í .2 

3,9 
10,1 

7 . Í 

6,4 
3.9 
î , 6 
9.2 

100 ,0 

100,0 

ΙΟΟ,Ο 

100,0 

100,0 

ΙΟΟ,Ο 

ΙΟΟ,Ο 

ΙΟΟ,Ο 
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Voor 1947 is een overzicht van de scructuur der huishoudingen per 
gebied mogelijk, omdat de gegevens van de woning- en gezinstelling voor 
dit jaar ook per gemeente zijn gepubliceerd. In dit overzicht is ook het 
aantal alleenstaanden opgenomen, v.z.v. deze niet reeds als leden van 
huishoudens waren geteld, zoals kostgangers en commensaals. Deze 
laatsten zijn in de volkstelling als leden van de huishoudens geteld, waar 
zij een onderkomen hadden gevonden. Zelfstandige kamerbewoners zijn 
onder de alleenstaanden gerekend — ook wanneer zij pension genoten. 
Staat 2 2 geeft de samenstelling van de getelde huishoudingen. 

De staat geeft een duidelijk inzicht in de samenstelling van de bevolking. 
ι. Het aantal gezinnen ligt in het gebied van onderzoek 7% boven het 

rijksgemiddelde : ruim 74% van alle huishoudingen wordt gevormd door 
gezinnen. Dit percentage zou nog hoger zijn wanneer het Maastrichtse 
niet met 70% en landelijk Zuid-Limburg met 72% het gemiddelde van 
Zuid-Limburg zou drukken. Uit de cijfers blijkt dat dit in het Maas
trichtse wordt veroorzaakt door een groot aantal alleenstaanden, in het 
landelijk gebied door een groot aantal „overige huishoudens". Dit laatste 
soort huishoudens bestaat hier voor een niet gering deel uit gezamenlijk 
gevoerde huishoudens van ongehuwde broers en zusters op leeftijd. Men 
vindt deze huishoudens vooral in de agrarische sfeer: broers en zusters, 
die het ouderlijk bedrijf voortzetten voor gezamenlijke rekening, omdat 
zij afzonderlijk niet in staat zijn geweest een eigen bedrijf te beginnen. 
Het is een algemeen voorkomend armoedeverschijnsel op het platteland 
in Zuid-Nederland. 

2. De alleenwonende personen maken in het gebied van onderzoek een 
lager percentage uit dan in het rijk met uitzondering van het Maastrichtse, 
waar door een groter aantal kamerbewoners het percentage alleen-
wonenden (11,3%) dat van het rijk overschrijdt (9,2%). Dit is een 
typisch stadsverschijnsel, waarmede de huisvesting in het verleden te 
weinig rekening heeft gehouden. Voor het platteland is de huisvesting 
van alleenstaanden minder klemmend. Algemeen wordt verwacht, dat 
na de oplossing van de kwantitatieve woningnood, het aantal alleen-
wonenden belangrijk zal toenemen.1 Opvallend laag is het percentage 
alleenwonenden in de mijngebieden, waar toch in verband met de werk
gelegenheid ten tijde van de telling een groot aantal alleenstaande jonge 
mannelijke arbeidskrachten aanwezig was. Een groot gedeelte van 
deze jongemannen is echter bij de telling opgenomen als gestichtsbevol
king, omdat zij waren ondergebracht in kampen, gezellenhuizen en in
stellingen en zijn dus in de staat niet verdisconteerd ; vele anderen waren 
opgenomen in de huishoudingen van de plaatselijke bevolking, waar zij 
als kostgangers een onderdak hadden gevonden. Verder kan nog worden op
gemerkt, ebt de huwelijksleeftijd in de meer verstedelijkte mijngebieden 

1 In 1947 was het percentage alleenstaanden onder de huishoudingen — ondanks de 
heersende woningnood - hoger dan in 1930: Limburg 1930: f,3 en 1947: i , 6 ; rijk 
1930: 8,7 en 1947: 9,2 (Woning- en Gezinstelling, 31 mei 1947, Utrecht ig j i p. 71). 
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lager ligt dan elders in de provincie.1 De hoge lonen, de bestaanszeker
heid en de plaatselijke zede spelen hierin gezamenlijk een rol. 

Van de alleenwonenden in het gebied van onderzoek behoorde meer 
dan de helft tot de kamerbewoners i.e. 3962. Het aantal alleenwonenden, 
dat over een eigen woning kon beschikken was t.o.v. het rijk — afgezien 
nog van de kostgangers en de in gestichten wonenden - dus wel gering. 
Men kan dit in zekere zin als een soort van maatstaf beschouwen voor de 
grote woningnood in het gebied van onderzoek op het tijdstip van de telling. 

3. Het aantal echtparen zonder kinderen was in het gebied in verge
lijking met het rijk gering; het hoogste percentage kinderloze echtparen 
vond men in het Maastrichtse, het laagste in het nieuwe mijngebied. In 
hoeverre de mate van verstedelijking op deze onderlinge afwijkingen van 
invloed is, is uit de cijfers niet gemakkelijk af te leiden. Vergelijking 
met het rijk laat echter wel zien, dat de provincie Limburg in sterkere 
mate dan het rijk als geheel behoefte heeft aan gezinswoningen. 

In dit verband stelt men zich al gauw de vraag naar de omvang van de 
gezinnen. De grootte van de overige huishoudens laten wij hier in 
verband met de beperking van ons object buiten beschouwing. 

Uit de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarin 
de gegevens van de gezinstellingen voor 1930 en 1947 zijn opgenomen, 
berekenden wij de absolute en procentuele groei van kleine, middel
grote en grote gezinnen tussen de beide laatste volkstellingen: respec
tievelijk gezinnen met één en twee thuis wonende kinderen, met drie 
tot en met vijf, en met zes en meer thuis wonende kinderen. De resul
taten van deze berekeningen vindt men in staat 2 3. 

Staat 23. Absolute en procentuele toeneming van de gezinnen per grootteklasse Í94J t.o.v. ¡930, in de drie 
grote Zuidlimburgse gemeenten, de provincie en het rijk 

Gez innen m e t 

1930 = 100 

Maastricht 1930 
1947 

Heerlen 1930 
1947 

Kerkrade 1930 
1947 

Provincie 1930 
1947 

Rijk 1930 

1947 

1-2 kinderen 

Absoluut 

5765 
Βίος 

3905 
ί 6 ΐ ί 

3232 

4737 

38407 

ÍÍ736 

72896Í 
1029737 

Ргос. 

Ι Ο Ο , Ο 

142,2 

ΙΟΟ,Ο 

143.8 

Ι Ο Ο , Ο 

146,6 

ΙΟΟ,Ο 

ΐ4 ί , ι 

Ι Ο Ο , Ο 

14'.3 

3-j kinderen 

Absoluut 

3669 
4332 

2986 
3692 

241Í 
2 ; ι ο 

34613 
43084 

4Í293' 
Í33837 

Ргос. 

ΙΟΟ,Ο 

ι ι8,2 

Ι Ο Ο , Ο 

123.7 

Ι Ο Ο , Ο 

Ι 0 3 . 9 

ΙΟΟ,Ο 

>24.ί 

ΙΟΟ,Ο 

ί '?.9 

6 en meer kinderen 

Absoluut 

914 
9 · 4 

877 
8*2 

699 
448 

12869 
'4717 

138860 
I3Í726 

Ргос. 

ιοο,ο 

Ι Ο Ο , Ο 

Ι Ο Ο , Ο 

97,2 
ιοο,ο 

64,ι 

ιοο,ο 

" 4 . 4 

Ι Ο Ο , Ο 

97,6 

Totaal gezinnen 

Absoluut 

10348 
·34ίΐ 

7768 
IOIÍ9 

6346 
769Í 

8$8в9 
" 3 Í 3 7 

Ι3207ί6 

I 6 9 9 3 0 0 

Ргос. 

ιοο,ο 
іЗО.о 

ΙΟΟ,Ο 

130,8 

ΙΟΟ,Ο 

121,3 

ιοο,ο 
132,2 

100,0 

128,6 

1 Ookindestad Maastricht was het aantal jonggehuwden in 1947 opvallend hoog. Men zie o.m. staat 28. 
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Voor dit overzicht moesten wij ons bij gebrek aan gegevens over de 
kleine gemeenten van de telling 1930 beperken tot de drie grote ge
meenten. Hoewel men met de bijzondere omstandigheden in het teljaar 
1947 rekening moet houden, is de grote ontwikkelingslijn toch wel te 
volgen. 

1. Het meest opmerkelijke feit is de relatieve vermindering van het 
grote gezin, in de mijngemeenten en in het rijk is dit zelfs een absolute 
afneming, Maastricht is ondanks de toeneming van het totaal aantal ge
zinnen met 30% op een zelfde aantal grote gezinnen blijven staan. De 
provinciale groei is klaarblijkelijk een opmerkelijk verschijnsel, maar 
ook hier is het aantal kleine en middelgrote gezinnen in aanzienlijk 
sterkere mate gegroeid. 

2. In vergelijking met het rijk was het Limburgse gezin in 1930 toch 
wel opvallend groot. In een tijd, dat méér dan de helft van de Neder
landse gezinnen uit een of twee thuis-wonende kinderen bestond en het 
getal grote gezinnen ruim 10% van het totaal aantal uitmaakte, waren de 
percentages in Limburg voor de grote en de kleine gezinnen respectieve
lijk ις en 4 i . 

In 1947 was de afstand tussen provincie en rijk in de drie groepen 
nagenoeg ongewijzigd, met dien verstande, dat ook toen 10% meer 
kleine gezinnen in het rijk werden gevonden en in de middelgrote en 
grote gezinnen ieder ς% minder dan in de provincie Limburg. (Staat 24). 
Ondanks de relatieve toeneming van de kleine gezinnen, wat een landelijk 
verschijnsel was, heeft Limburg klaarblijkelijk niet de tendens naar het 
rijk toe te groeien. Voor de projectie van de woninggrootte is dit van 
het grootste belang. Het geboorteoverschot van Limburg vergeleken 
met dat van het rijk, wijst ook wel in deze richting. (Staat 11).1 

3. Maastricht vertoont een ontwikkeling, die het rijk het dichtst be
nadert ; hier en ook in de beide mijngemeenten is ongetwijfeld een ver-
stedelijkingsproces aan de gang, dat van invloed is op de gezinsgrootte. 
Er is alle reden om te veronderstellen, dat zich in de grote steden 
duidelijk een blijvende gezinsverdunning voltrekt. Voor de provincie 
heeft men waarschijnlijk grotendeels te doen met een voorbijgaande 
verdunning, te wijten aan het groot aantal nog niet uitgegroeide gezinnen 
in de jaren na de bevrijding gesticht. Hoewel het uiteraard niet ge
makkelijk is schattingen te doen naar de toekomstige gezinsgrootte op 
grond van de ruwe geboortecijfers van het gebied, die waarschijnlijk 

1 Staat 2 г heeft betrekking op de volledige gezinnen, staat 2 3 op alle gezinnen. Statistisch 
maakt dit in dit geval weinig verschil. 
Een poging om de toekomstige grootte van de Nederlandse huishoudens te bepalen werd 
ondernomen door het C.B.S. op grond van „Herziene berekeningen omtrent de toe
komstige loop der Nederlandse bevolking, 19^1-1981" - Utrecht 1954 p. 24 en 2£. 
Dergelijke berekeningen blijven sterk speculatief. De immigratie van jonge gezinnen van 
elders i.v.m. de werkgelegenheid is eveneens van belang. Men vergelijke op kaart 7, 
welke het gemiddeld aantal thuis wonende kinderen per gemeente weergeeft, de mijn
gemeenten met het agrarische platteland. 
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geflatteerd zijn door een lichte stijging van het huwelijkscijfer in de na
oorlogse jaren, is er toch alle reden om te veronderstellen, dat het 
Limburgse gezin vooreerst bij zijn totale uitgroei belangrijk groter zal 
zijn dan het gemiddelde Nederlandse gezin. 

Om een zuiverder beeld te verkrijgen van de gezinsomvang werden 
door ons de gezinnen gesplitst in volledige en onvolledige gezinnen. In 
de staten 24 en 2 ξ is per gebied voor 1947 het totaal aantal volledige en 
onvolledige gezinnen onderscheiden naar kleine, middelgrote en grote 
gezinnen. 

Staat 24. Volledige gezinnen in i 947 naar het aantal thuis wonende kinderen 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

G e z i n n e n m e t 

1-2 kind. 3-Í kind. 6 e.m. к. 

Abso luut aantal 

I6f64 
Í770 
8210 
2 7 Í 6 

ЗЗЗ00 
13811 
4 7 1 1 1 

8 6 2 6 2 4 

11473 
Í 4 Í Í 
Í 1 6 3 
242 ς 

2 4 Í I 6 
13966 
38482 

4 7 9 Í 7 4 

3 0 2 4 
ι 8 ο 6 
1232 

992 

7 0 Í 4 
S í " ? 

« 3 ί 7 ΐ 
12*907 

Totaal 

31061 
13031 
i 4 6 o i 

6173 

64870 

34294 
99164 

1 4 6 8 1 0 ; 

G e z i n n e n m e t 

1-2 k. 3-ík. 6-k. 

In p r o c e n t e n 

Í3.3 
44.3 
i6 ,3 
44.6 

í i , 3 
40,3 
47. S 

37 .0 
4 1 , 8 

3Í.3 
39,3 

37.8 
40.7 
38,8 
3î ,7 

9,7 
13.9 

8 . 4 
16,1 

10,9 
19,0 

'3,7 
8, í 

Nadere beschouwing van staat 24 leert: 
1. Dat wanneer het aantal onvolledige gezinnen wordt geëlimineerd 

— dat zijn dus de gezinnen, waar een van de ouders om een of andere 
reden ontbreekt, hetzij door overlijden, hetzij door echtscheiding of 
anderszins — het aantal grote gezinnen procentueel nog stijgt t.o.v. het 
aantal kleinere gezinnen. De onvolledige gezinnen zijn uiteraard groten
deels statische of afnemende gezinnen, terwijl de volledige gezinnen 
voor een belangrijk deel groeiende gezinnen zijn. De leeftijd van het 
gezin speelt bij de omvang natuurlijk een rol. Het groot aantal jonge 
gezinnen, voortgekomen uit huwelijken na de bevrijding gesloten, is 
waarschijnlijk een van de belangrijke redenen, waarom de gezinnen van 
kleine omvang in hogere mate vertegenwoordigd zijn dan in de telling 
van 1930 (staat 23). Daarnaast zal de gedaalde huwelijksvruchtbaarheid 
verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de verschuiving naar het 
kleine gezin. De „Statistiek van de huwelijksvruchtbaarheid in Neder
land" berekende voor 1930 6,35 levend geboren kinderen bij volledige 
vruchtbaarheidsduur, waarvan ten tijde van de berekening per echtpaar 
£,08 in leven waren. Th. Platenburg kwam in het 2e Rapport van de 
Commissie voor de Middengroepen van de K.V.P.1 op voor het grote 
1 Staatkundig Maandschrift 19 £2. 
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gezin. Aan de hand van legermateriaal, waarbij de gezinsgrootte van de 
huishoudens, waaruit 65^13 recruten voortkwamen, werd onderzocht 
— gezinnen dus met een minimum levensduur van 20 jaar — trok deze 
onderzoeker de conclusie, dat de gemiddelde gezinsgrootte veel groter 
moest zijn. In deze gezinnen waren nog 5,28 personen in leven. Scherpe 
kritiek op zijn methode en vooral op de selectie van dit materiaal volgde 
van de hand van G. H. L. Zeegers en J. Godefroy in het tijdschrift 
„Sociaal Kompas" 19^3-1954 III p. 34 in het artikel „Rookgordijn om 
het kindertal". Bij het opgroeien verlaten de oudere kinderen blijvend 
het ouderlijk tehuis om zelf een gezin te gaan stichten. 

2. Dat vergelijking van de gebieden onderling toch wel laat zien, dat 
er in dit opzicht binnen Zuid-Limburg belangrijke verschillen bestaan. 
In Noord-Limburg is het percentage grote gezinnen het dubbele van dat 
in het gebied van onderzoek, maar het gebied heeft procentueel nog 
belangrijk meer grote gezinnen dan het rijk, met uitzondering van het 
Maastrichtse, dat daar iets beneden komt. Ook het oude mijngebied 
tendeert in de richting van het rijk, terwijl in de meer agrarische streken 
t.w. het nieuwe mijngebied en landelijk Zuid-Limburg het grote gezin 
verhoudingsgewijs nog een belangrijke plaats inneemt. Het grote per
centage kleine gezinnen in de meer verstedelijkte landschappen hangt 
voor een deel samen met de lagere huwelijksleeftijd, welke zich vooral 
in de na-oorlogse jaren heeft doorgezet, waardoor het aantal jonge ge
zinnen procentueel groter is dan in de meer agrarische streken, waar de 
mogelijkheden een eigen gezin te stichten aanmerkelijk kleiner zijn. Om 
de zelfde reden is hier ook procentueel het aantal onvolledige gezinnen 

f roter, daar na de dood van een van de ouders de achtergeblevenen langer 
ij elkaar blijven. 

Ter completering van de gegevens over het volledige gezin, volgt in 
onderstaande staat de indeling naar grootte van het onvolledige gezin. 
(Staat 2ς). 

Staat 25. Onvolledige gezinnen in 194J naar het 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

G e z i n n e n m e t 

1-2 kind. 3-Í kind. 6 e.m. k. 

Abso luut aantal 

2204 
9Í4 

1648 
6 ί ί 

Í46" 
3i 64 
862 f 

167113 

1212 
S66 
i i 6 
336 

2630 
1972 
4602 

Í4263 

126 
9Í 

104 

ίί° 
Í96 

1146 
9819 

getal thuis 

Totaal 

3641 
1646 
22Í9 
I09Í 

8641 
Î73Î 

"4373 
231195 

wonende kinderen 

G e z i n n e n m e t 

1-2 k. 3 - ík . 6-k. 

In p r o c e n t e n 

6o , i 
ίβ,ο 

73.0 
Í9,8 

63,2 
í í , 2 
60,0 

72,3 

33.3 
34.4 
22,8 

30.7 

З0.4 
34.4 
32,0 
23,6 

6,2 
7,6 
4.2 
9.Î 

6.4 
10,4 
8,0 
4.1 
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Naar aanleiding van deze cijfers kan nog worden opgemerkt : 
ι. Dat onder de onvolledige gezinnen het kleine gezin in sterke mate 

overweegt. In verband met het aflopend karakter van deze gezinnen is 
dit begrijpelijk; de meeste gezinnen zullen ook oudere gezinnen zijn. 
Beide overwegingen zullen van belang zijn, wanneer men zich de huis
vesting van dit soort gezinnen aantrekt: wanneer men met oudere 
kinderen te doen heeft, zal men relatief meer woon- en leefruimte 
moeten projecteren, maar in de loop van de tijd zal men betrekkelijk 
vlug ruimte binnen de woning winnen door vertrek van gezinsleden. 

2. Dat de rangorde van de gebieden wederom overeenstemt met die 
bij de volledige gezinnen. Met uitzondering van het Maastrichtse ligt 
ook hier de sterkte aanmerkelijk boven die van het rijk, hetgeen te ver
wachten was, aangezien de onvolledige gezinnen uit de volledige voort
komen. Opvallend is echter, dat in de mijngebieden het aantal on
volledige gezinnen t.o.v. het aantal volledige gezinnen aan de lage kant 
is. (Staten 2 ς en 24). In het Maastrichtse lijkt dit juist erg hoog. Men 
kan de verklaring zoeken in een hoger sterftecijfer, т . п . tijdens de 
oorlogsjaren, maar dit wordt door de statistiek niet bevestigd (staat 11). 
Wel is bekend, dat in de mijnstreek een weduwe met kinderen ge
makkelijker een nieuw huwelijk sluit dan in het Maastrichtse, waarbij 
het mannenoverschot wel een rol zal spelen (staat 15), terwijl ook de 
heersende zede een weduwe met kinderen „niet te laten zitten" van 
betekenis is. Waarschijnlijk is ook in de na-oorlogse jaren in het Maas
trichtse het percentage echtscheidingen hoger geweest dan elders in het 
gebied van onderzoek. Tenslotte zal de grotere mogelijkheid tot be
roepsarbeid voor weduwe en gescheiden vrouw een aantal onvolledige 
gezinnen uit het gebied naar de stad hebben getrokken. Hoe het ook zij, 
met deze relatief grotere categorie zal de huisvestingszorg te Maastricht 
rekening moeten houden; aangezien het echter merendeels gaat om 
kleine huishoudens, zal met normale woningen kunnen worden volstaan, 
zodat ten hoogste op het gebied van de huur bijzondere voorzieningen 
nodig zullen zijn. 

Zoals uit bovenstaande beschouwingen wel duidelijk zal zijn geworden 
speelt de leeftijd van de kinderen een rol bij de huisvestingsvoorzieningen. 
Een globaal inzicht in de leeftijdsverhoudingen van de kinderen in de 
gezinnen is uit de laatste gezinstelling te achterhalen. Voor de oudere 
kinderen zou een splitsing naar het geslacht verhelderend werken, 
wanneer men de exacte woonbehoefte aan de hand van de gezinsstructuur 
wil vaststellen. 

Een al te fijne geleding verliest echter in de praktijk haar waarde, 
omdat de theoretische bepaling van de woonbehoefte steeds doorkruist 
wordt door tal van factoren, die statistisch nauwelijks zijn te meten. 
Om deze reden hebben wij ons tevreden gesteld met een schetsmatige 
behandeling van de leeftijdsopbouw. De inwonende kinderen zijn daarbij 
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in enkele leeftijdsgroepen samengenomen, hetgeen de overzichtelijkheid 
in aanzienlijke mate bevordert. De indeling is echter niet geheel wille
keurig. Er zijn vier groepen te onderscheiden: jeugdige kinderen tot 
zes jaar, de lagere schoolleeftijd, de opgroeiende jeugd en de volwassen 
kinderen. De behoefte aan woon- en leefruimte klimt met de groepen 
op; een exacte bepaling is niet mogelijk, omdat deze van vele culturele 
en sociale factoren afhankelijk is. Feitelijk moet ieder geval in concreto 
worden beoordeeld. De indeling van de gezinnen naar volledige en on
volledige huishoudens is om boven reeds uiteengezette redenen weer 
volgehouden. Nog kan worden opgemerkt, dat voor onvolledige huis
houdens de slaapkamer voor vader of moeder minder groot kan zijïT, 
terwijl met gezinsuitbreiding redelijkerwijze geen rekening hoeft te 
worden gehouden. 

In de staat is tevens de gemiddelde sterkte aangegeven, waarbij weder
om geen rekening is gehouden met de buitenshuis vertoevende kinderen. 

Staat 26. Het aantal kinderen van de volledige gezinnen naar leeftijdsgroep, absoluut en pro
centueel, en het gemiddeld aantal kinderen per volledig gezin op 31 mei 1947· Y00T Zuid-Limburg, 

Noord-Limburg, de provincie en het rijk 

Gebied 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord- Limburg 
Provincie 
Rijk 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

A a n t a l k i n d e r e n van 

0- < 6 j . 

28227 
13609 
1 2711 

6£l8 

6іоб£ 
389Í Í 

I 0 0 0 2 0 
I 2 6 9 8 I Í 

З і , 7 

32,2 

31,8 

3 1 , S 

31,8 
31,8 
31,8 
32,2 

6 - < i 4 J . 

26967 
13282 

12321 

6191 

Í8761 

37734 
9649Í 

I I 8 Î Î 7 9 

in 

30,3 
3i ,4 
30,8 
30 ,0 

30 ,6 
30,8 

Зо,7 
30,0 

I 4 - < 2 I j . 

20847 

9 4 Í 2 
9 2 7 0 
4 i 6 8 

4 4 1 3 7 
2 Í 9 I 6 
700Í3 

888938 

procent 

23 ,4 
22 ,4 
23,2 
22,1 

23,0 
21,2 

22,3 
2 2 , f 

21 j . e.o. 

12917 
Í9°3 
Í 6 Í I 
ЗЗ88 

278Î9 
19826 
4 7 6 8 Í 

601882 

en 

14,6 
14,0 
14,2 
16 ,4 

14,6 
16,2 

I í , 2 

' Í . 3 

Totaal 
kinderen 

88918 
4 2 2 4 6 

399Í3 
2 θ 6 6 ί 

I 9 I 8 2 2 

I 2 2 4 3 I 

3 I 4 2 Í 3 
3 9 4 6 2 1 4 

Ι Ο Ο , Ο 

Ι Ο Ο , Ο 

Ι Ο Ο , Ο 

Ι Ο Ο , Ο 

Ι Ο Ο , Ο 

Ι Ο Ο , Ο 

Ι Ο Ο , Ο 

Ι Ο Ο , Ο 

Kinderen 
per gezin 

2,9 
3,2 

2,7 

3,3 

2,9 

3,6 

3,2 

2,7 

Bovenstaand overzicht geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen: 
1. In geen van de gebieden geeft de leeftijdssamenstelling opvallende 

afwijkingen van het rijk te zien. De leeftijdsgroepen beneden 14 jaar 
omvatten gezamenlijk ongeveer 62% van het aantal thuiswonende 
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kinderen, bijna 40% van de inwonende kinderen vraagt dus een huis
vesting als een volwassene : voldoende ruimte op de slaapkamers om zich 
overdag terug te trekken voor eigen bezigheden, en een scherpe 
scheiding van slaapgelegenheid voor beide sexen. Een groot aantal 
kinderen uit de lagere schoolleeftijd zal, vooral in de gebieden met een 
vroegrijpe jeugd, reeds eerder gescheiden slaapgelegenheid behoeven. 
In Limburg is het begrip hiervoor in de volkszede vast verankerd en 
slechts node — onder invloed van ruimtegebrek — zal men daarvan af
wijken. Een leeftijdsgrens is niet zo gemakkelijk te trekken; de op
vattingen hieromtrent zijn in de loop van de jaren wel strenger ge
worden. In het algemeen stelt men in ons land de toelaatbare grens 
voor het samenslapen van kinderen van verscheiden geslacht op 12 
jaar. Velen menen tegenwoordig dat reeds met 1 o jaar de uiterste grens 
is bereikt.1 

2. Over de gezinsgrootte werd reeds gesproken. Hoe meer verstede
lijkt de gebieden zijn, des te kleiner zijn gemiddeld de gezinnen. Po
gingen ter verklaring werden daar reeds gedaan; men kan zich echter 
niet aan de indruk onttrekken, dat hier nog andere invloeden werkzaam 
zijn en wij zijn geneigd deze met Van Heek te zoeken op het terrein van 
de beleving van de huwelijksmoraal, die op het platteland sterker in de 
geest van de rooms-katholieke leer staat geworteld.2 In hoeverre in de 
toekomst een zekere gezinsverdunning verwacht mag worden is moeilijk 
te voorspellen. Een verminderde huwelijksvruchtbaarheid en het vroeger 
uiteenvallen van de gezinnen wordt algemeen verwacht ; voor de volks
huisvesting is dit uiteraard van betekenis. Een opvallend feit is het in 
ieder geval, dat in een gebied als Noord-Limburg met een nog sterk 
agrarisch karakter in 1947 per volledig gezin bijna één kind meer te 
huisvesten was dan in het rijk. Bij het bepalen van de benodigde ge
middelde ruimte van een normaal huisgezin moet de uiterste voor
zichtigheid worden betracht. Uiteraard moet men niet te groot — dat is 
te duur - bouwen, maar wanneer te klein wordt gebouwd, wordt de 
vrije ontplooiingsmogelijkheid van gezin en individu in ernstige mate 
belemmerd. Daarenboven bouwt men voor de toekomst; een moment
opname genomen in het abnormale jaar 1947 mag niet zonder meer als 
norm voor de toekomst worden gezien, terwijl tevens rekening moet 
worden gehouden met de te verwachten ontwikkeling in de opvattingen 
omtrent de ruimte die in de toekomst nodig zal worden geacht voor een 
menswaardige huisvesting. In de na-oorlogse jaren is uit overwegingen 
van nationale armoede maar al te vaak te bekrompen gebouwd, wat aan 
een gezonde ontwikkeling van de samenleving zeker niet ten goede is 
gekomen. Ter completering van bovenstaande cijfers geven wij hier nog 
de samenstelling van de onvolledige gezinnen. (Staat 27). 

1 H. G. van Beusekom: Volkshuisvesting, Utrecht z.j. p . 20. 
2 F. van Heek: Het geboorteniveau der Nederlandse Katholieken, Leiden 19J4. 
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Staat 2J. Het aantal kinderen van de onvolledige gezinnen naar leeftijdsgroep, absoluut en 

procentueel, en het gemiddeld aantai kinderen per onvolledig gezin op 31 mei 1947 T00r Zuid-
Limburg, Noord-Limburg, de provincie en het rijk 

Gebied 
A a n t a l k i n d e r e n v a n 

o - < 6 j . 6 - < i 4 J . i 4 - < 2 i j . 2 i j . e . o 
Totaal 

Oud mijngebied 
N i e u w mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

874 
296 

324 
• i 6 

16 j o 

1067 

2717 

4 7 8 9 2 

1868 
798 

783 
4 6 0 

3909 
2 6 3 4 

6 î 4 3 
89948 

2600 

1173 
11ος 

74 

í 6 9 3 
3697 
9390 

I 2 0 4 Í 7 

4123 
2279 
2403 
І £ б £ 

І 0 3 7 0 

8 2 Î 3 
18623 

232610 

9 4 6 í 
4 Í 4 6 
4 7 ' ί 
2896 

2 і б 2 2 

I f 6 í l 

37273 
490907 

i n p r o c e n t e n 
Kinderen 
per gezin 

Oud mijngebied 
N i e u w mijngebied 
Maastr. ind. -geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

9,2 

6 . Í 
6,8 

Í.+ 
7,6 
6,8 
7,2 
9,8 

19,7 
17,6 
16,6 

' Í . 9 

18,1 
16,8 

17,6 

• 8 , 3 

2 7 , i 
2 i , 8 

2 ï , é 

24 ,7 

26 ,3 

23 ,6 

2 i , 2 
2 4 . Í 

43,6 
ί ο , ι 

ί ΐ , ο 
í 4 , o 

4 8 , 0 
Í 2 , 8 
ί ο , ο 

4 7 , 4 

t o o , о 

t o o , о 

t o o , о 

l o o , о 

l o o , о 
l o o , о 
ΙΟΟ,о 
l o o , о 

2,6 

2,8 

2 , 1 

2,6 

2 . Í 
2,7 
2,6 
2 , 1 

Men kan uit dit overzicht de bevestiging vinden van wat boven reeds 
werd betoogd en voorts lezen: 

1. Het aantal jeugdige kinderen is in de onvolledige gezinnen niet 
groot. Men heeft immers vooral met oudere gezinnen te doen; voor 
jongere gezinnen zal er in de regel meer mogelijkheid zijn door een 
nieuw huwelijk van de overgebleven man of vrouw het gezin wederom 
te completeren. In gezinnen met opgroeiende of volwassen kinderen zal 
hiertoe ook minder makkelijk worden overgegaan. 

2. De gemiddelde gezinssterkte zal kleiner zijn wanneer men met af
lopende gezinnen te doen heeft, terwijl vele van deze gezinnen ook niet 
in de gelegenheid zijn geweest om tot normale sterkte uit te groeien. 

3. Bij de huisvesting van de onvolledige gezinnen kan men zich baseren 
op de werkelijke huidige omvang, maar enige reserve in verband met de 
in het algemeen hogere leeftijd van de kinderen zal gewenst zijn. Speciale 
voorzieningen zullen gewoonlijk niet nodig zijn, omdat deze gezinnen 
toen zij onvolledig werden voor het merendeel reeds gehuisvest waren. 

Over de leeftijd van de ouders in de gezinnen verstrekt de gezinstelling 
niet rechtstreeks gegevens. Voor de groei en de toekomstige samen
stelling van de huishoudens is de leeftijd van de gehuwde vrouw van 
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betekenis. Van belang is voorts ook te weten het aantal weduwen, 
gescheiden en ongehuwde vrouwen in iedere leeftijdsgroep. Om om
slachtige berekeningen te vermijden hebben wij ons beperkt tot de 
percentages voor de stad Maastricht, de provincie en het rijk. De ge
gevens zijn ontleend aan de gelichtdrukte publicaties van het C.B.S.1 

Staat 2 Í . 

Leeftijds

klasse 

16-19 
20-24 

2 Í - 3 9 
40-JO 
j o e . o . 

16 e .o . 
absoluut 

Procentuele 7erdeling van aile vrouwen ran 16 jaar en ouder naar b irgerliike staat in 

ran Maastricht, provincie en rijk, per 31 mei 194J 

Maastricht 

geh. 

Í .2 
36,8 

74 . Í 
77 ,8 

Í Í . 2 

w e d . 

_ 
-
ί , ι 

4 . 4 
26,o 

Í7.9 1 8,7 

gesch. 

_ 
-
2.1 

1.7 
1,0 

i . ï 

ongeh. 

94 .8 

63 .2 
ï i . 3 
16,1 

17,8 

3 Î . 2 
26 .722 vrouwen 

geh. 

З.0 

27.7 

7 2 . 0 

79,3 
60,3 

Provincie 

wed. 

_ 

0,2 

i , 3 

4 , i 

23,3 

í 6 , 3 7 , i 

gesch. 

_ 
0,2 

0,7 
o,7 
o ,4 

ο , ί 

ongeh. 

9 7 , o 

71,9 
26,0 

i i , 9 
16,0 

36,1 

2 2 1 . 3 7 3 vrouwen 

leeftijdsklassen 

Rijk 

geh. 

3,9 

30,1 
74,2 

79,3 
60,8 

Î 9 , i 

3· 

w e d . : gesch. ongeh. 

_ 
0,2 
1,6 

4 , 7 
24 ,6 

8,6 

_ 

o . i 
1,6 

1,9 

• , 4 

",4 

96 ,1 
69 ,2 

22 ,6 
14,1 

13,2 

30,9 
378 .173 vrouwen 

De cijfers hebben betrekking op de totale bevolking, zodat ook de 
gestichtsbevolking, de varende en rijdende bevolking in de cijfers zijn 
verdisconteerd. Door de vele gestichten en vrouwenkloosters is het 
percentage ongehuwden uiteraard groter in de provincie en in Maastricht 
dan in het rijk. Van de vrouwen boven ι ς jaar is in de provincie rond 
6%, te Maastricht ς,ς%, in het rijk slechts 3% te rekenen tot de ge
stichtsbevolking. 

Bij het beschouwen van staat 2 8 komen enkele typische trekken van de 
bevolkingsopbouw naar voren. 

1. Vergelijking van de cijfers van de stad Maastricht met de provinciale 
cijfers laat duidelijk zien, dat de huwelijksleeftijd in de stad aanmerkelijk 
lager ligt. Met name in de leeftijdsgroepen beneden 25 jaar is een veel 
hoger percentage van de vrouwen gehuwd. Naast de grotere huwelijks-
kansen in de stad is hier ongetwijfeld ook sprake van een verschillende 
zede. Opvallend is voorts het lagere percentage gehuwden in de hoogste 
leeftijdsklasse, waar een hoger percentage weduwen tegenover staat. In 
hoeverre dit een gevolg is van een hogere sterfte van mannen als gevolg 
van beroepsziekten — aardewerkindustrie en glasblazerij - of van immi
gratie van weduwen in verband met de grotere werkgelegenheid voor 
vrouwen in de stad, is aan de hand van de cijfers niet uit te maken. Het 
aantal gescheidenen van echt is in de stad aanmerkelijk hoger en benadert 
de cijfers voor het rijk. 

2. Vergelijking van de cijfers voor provincie en rijk tonen aan, dat 
1 Uitkomsten van de Volks- en Beroepstelling, 31 mei 1947 — C.B.S. Afd. Alg. Teil. 
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vooral in de jongere leeftijdsgroepen de percentages gehuwden in de 
provincie achterblijven bij die van het rijk. Hier is de invloed van het 
platteland weer duidelijk merkbaar. Het aantal weduwen is geringer in 
de provincie, maar dit hangt uiteraard samen met het geringer percentage 
huwelijken. Het aantal gescheidenen van echt is belangrijk lager, een 
verschijnsel dat zijn verklaring vindt in de levensbeschouwelijke op
vattingen over het huwelijk van de rooms-katholieke bevolking van de 
provincie. Waar de rooms-katholieke levensbeschouwing terrein ver
liest, neemt ook het aantal echtscheidingen toe. 

3. Vergelijking van de stad Maastricht met het rijk wijst uit, dat de 
stad in de richting van het rijk tendeert. Het neemt in vele gevallen een 
tussenpositie in tussen rijk en provincie. Opvallend is echter het hoge 
percentage weduwen en de lage huwelijksleeftijd. 

Voor een berekening van de woningbehoefte zijn deze gegevens van 
belang.1 

5. Samenvatting van de voornaamste ontwikkelingstendenties 

op demografisch gebied 

1. De stormachtige ontwikkeling op demografisch terrein loopt voor 
Zuid-Limburg voor een belangrijk deel parallel met de economische 
groei. Met de opkomst van de mijnindustrie heeft een belangrijke ver
dichting van de bevolking plaats in de mijnstreek; dit gebeurde vooral 
in de jaren na 191 o in het oude mijngebied en in de jaren twintig in het 
nieuwe mijngebied. Deze groei van de bevolking hing ten nauwste 
samen met de massale immigratie in die jaren. Het Maastrichtse groeide 
in de loop van de jaren zeer geleidelijk met het geboorteoverschot van 
het gebied. Het landelijk kwartier stootte door gebrek aan werk
gelegenheid velen uit de produktieve groep af. 

2. De jaren dertig vertonen door de bedrijfsslapte wederom een groot 
vertrek uit Zuid-Limburg, dat in de jaren na 1940 door vestiging niet 
meer wordt gecompenseerd. De totale groei van Zuid-Limburg in ruim 
£0 jaar komt dan ook voor viervijfde voor rekening van het geboorte
overschot. Wel is er tussen de vier kwartieren een belangrijke uit
wisseling geweest, waarvan de mijnstreek heeft geprofiteerd. 

3. De opkomst van de mijnindustrie heeft dan ook een belangrijke ver
schuiving van het demografische zwaartepunt in Zuid-Limburg te zien 
gegeven. Viervijfde van de bevolkingsgroei van het gebied van onderzoek 
kwam in de besproken periode 1901-195 c ten goede aan de mijnstreek, 
waardoor momenteel meer dan tweederde van de totale bevolking van 
Zuid-Limburg in de mijnstreek is geconcentreerd. 

4. Nochtans is de bevolking van de mijnstreek zo in zones gespreid, dat 
omvangrijke kernen tot voor kort nauwelijks waren aan te wijzen, dit in 
tegenstelling tot de compacte kern van het gebied Maastricht, dat in zijn 
centrum vanouds onder een sterke overbevolking heeft geleden. 
1 Hoofdstuk ΠΙ p. 168. 
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ς. De beide mijngebieden vertonen als gevolg van de eenzijdige werk
gelegenheid een overbezetting in de produktieve mannelijke groepen,die 
echter geleidelijk aan het verdwijnen is. Voorts is er in Zuid-Limburg 
een toenemende veroudering van de bevolking te constateren, т . п . in 
het Maastrichtse en in landelijk Zuid-Limburg. 

6. De samenstelling van de bevolking in woningen naar huishoudingen 
toont dat, meer dan dit in het rijk het geval is, het gezin het normale 
woonverband is (7% meer). Alleen het Maastrichtse heeft een groot 
aantal alleenstaanden; dit zijn voor meer dan de helft kamerbewoners. 
Het aantal echtparen zonder kinderen is geringer dan in het rijk, namelijk 
een zevende van het totaal aantal huishoudingen, terwijl dit in het rijk 
een vijfde is, in het nieuwe mijngebied zelfs slechts een achtste. 

7. Het kleine volledige gezin - het gaat hier om het gemiddeld aantal 
thuiswonende kinderen - is verhoudingsgewijs aanmerkelijk geringer 
vertegenwoordigd dan in het rijk, resp. $1,3 en £8,8%, vooral in 
het nieuwe mijngebied en in landelijk Zuid-Limburg resp. 44,3 en 
44,6%. De grote gezinnen zijn beter vertegenwoordigd dan in het rijk, 
resp. 10,9 en 8.j%, maar toch aanzienlijk minder dan in Noord-
Limburg: 19,0% volledige gezinnen met meer dan vijf thuiswonende 
kinderen. 

8. Het volledige gezin was bij de laatste volkstelling gezegend met ge
middeld 2,9 thuiswonende kinderen, (rijk 2,7). Dit was minder dan in 
Noord-Limburg, waar 3,6 kinderen thuis inwoonden. Dit gold even
eens voor de onvolledige gezinnen, zodat de provincie als geheel moet 
rekenen o, ς kind meer dan het rijk te moeten huisvesten per gemiddeld 
gezin. 

9. De leeftijdssamenstelling van de thuiswonende kinderen wijkt voor 
Zuid-Limburg bij de volledige gezinnen niet af van die van het rijk, bij 
de onvolledige gezinnen ligt de samenstelling iets hoger. Uiteraard is de 
gemiddelde leeftijd der kinderen in onvolledige gezinnen hoger dan die 
bij volledige gezinnen. Bij de laatste volkstelling bedroeg het aantal der 
kinderen boven 13 jaar in de volledige gezinnen 40% van het totaal 
aantal thuiswonende kinderen, bij de onvolledige gezinnen was in het 
gebied van onderzoek 80% van de thuiswonende kinderen ouder dan 
13 jaar, in het rijk 70%. Voor de huisvesting is dit van belang, omdat 
oudere kinderen meer ruimte vragen dan jonge kinderen. 

10. De huwelijksleeftijd van de vrouw ligt in de stad, т . п . te Maastricht, 
belangrijk lager dan op het platteland in Limburg; het aantal weduwen 
en gescheidenen van echt is er ook hoger. Op het platteland is bij een 
ongeveer even hoog percentage gestichts- en kloosterbevolking het aantal 
ongehuwden groter. De huwelijksleeftijd ligt in Limburg hoger dan in 
het rijk, het aantal weduwen en gescheidenen van echt is procentueel 
lager, het aantal ongehuwden is echter in verband met een procentueel 
tweemaal zo grote gestichtsbevolking groter. 
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С. H I S T O R I S C H E A C H T E R G R O N D E N 

Wanneer men, zoals wij in de inleiding op dit hoofdstuk reeds schreven, 
de ontwikkeling van de Zuidlimburgse samenleving wil beschrijven, dan 
kan men niet volstaan met een analyse van sociaal-economische en demo
grafische evolutie, men zal dan ook inzicht moeten hebben in de bij
zondere historische krachten, die in deze samenleving werkzaam zijn 
geweest. 

Terwijl wij in de beide voorgaande delen van dit hoofdstuk aan de hand 
van het beschikbare statistisch materiaal de ontwikkeling konden be
naderen, is voor het onderzoek naar de sociaal-historische krachten en 
processen een totaal anders gerichte aanpak noodzakelijk. In het kader 
van dit werk is hiertoe echter geen plaats ; wij menen nochtans, dat een 
summiere schets van de belangrijkste tijdsverschijnselen en krachten, 
die invloed op de ontwikkeling van de samenleving in het gebied hebben 
uitgeoefend, voor een goed begrip van de ontwikkelingsgang niet mag 
ontbreken. Wij zijn ons de ontoereikendheid van deze schets bewust en 
menen dit tot uitdrukking te moeten brengen in de titel: Historische 
Achtergronden. Wij pretenderen geen verklaring te geven van het 
historisch gebeuren, wij willen slechts een aanvulling geven op onze 
statistische analyse. 

Het materiaal voor dit deel van het hoofdstuk berust dan ook niet op 
zelfstandig onderzoek, maar is bijeengelezen uit tal van publicaties. Voor 
de algemene nationale ontwikkeling, die wij als achtergrond van de 
bijzondere ontwikkeling van de samenleving in het gebied van onderzoek 
hebben gezien, raadpleegden wij enkele gemakkelijk toegankelijke 
historische werken; voor de bijzondere ontwikkeling van het gebied en 
zijn samenleving konden wij te rade gaan bij monografieën en gedenk
boeken, die in de loop van de tijd over de meest uiteenlopende sectoren 
van het gemeenschapsleven zijn verschenen. 

Wanneer wij het oog gevestigd houden op aard en tempo van de ont
wikkeling van de Zuidlimburgse samenleving, zoals ook in de voorgaande 
analysen gebeurde, dan komen wij tot de volgende driedeling in het 
ontwikkelingsproces : 

ι. Het einde van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw, waarin de 
sociale belangstelling begint te ontwaken, maar waarin het economische 
leven nog geheel wordt beheerst door de negentiende-eeuwse vrijheids-
opvattingen van de leidende kringen. 

2. De periode van de grote veranderingen, waarin onder druk van de 
uiterlijke omstandigheden en met de zich-bewust-wording van de 
arbeidersklasse de gevestigde orde in gevaar komt, maar de dreigende 
desintegratie in het gemeenschapsleven door naar voren tredende natuur
lijke leiders kan worden afgebogen naar een snelle evolutie ten bate van 
de gemeenschap. 

3. De catastrofe van de laatste wereldoorlog, waarin naast veel afbraak 
van wat met moeite in de periode tussen de beide wereldoorlogen werd 
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opgebouwd — de sociale organisaties — de gemeenschap een groter 
samenhorigheidsbesef vertoonde, dan vele leiders van het maatschappelijk 
leven in de voorgaande jaren van malaise hadden durven verwachten. 
De na-oorlogse jaren brengen een heroriëntering van de samenleving naar 
voor-oorlogse beginselen. 

Naar deze schematische indeling hebben wij getracht de ontwikkeling 
te volgen. De geraadpleegde literatuur is in de voetnoten verantwoord. 

1. Het einde van de negentiende eeuw 
en het eerste decennium in de twintigste eeuw 

De opleving in de havensteden in de jaren tachtig en in het textielgebied 
van Twente had veel sociale spanningen verwekt. De arbeidstoestanden 
waren dan ook verre van ideaal, maar zijn ook een stimulans geworden 
voor de leiders uit die dagen, die het aan sociaal gevoel en deernis met 
de zwakke partij niet schortte.1 Zo hebben Schaepman en Kuyper de 
burger en de boer begrip voor het wapen der organisatie bijgebracht, 
Troelstra en Nieuwenhuis schudden de arbeidersklasse wakker.2 De strijd 
voor kiesrecht, voor onderwijs en voor sociale wetgeving beheerst de 
jaren tachtig en negentig. De uitbreiding van het kiesrecht in 1887 
resulteert in een belangrijke verzwakking van de liberale positie; de 
opkomst van arbeidersbeweging en vakvereniging, de groei van de sociaal
democratische partij brengt de meest verstokte reactionairen tot bezinning. 

Wanneer na het interregnum van anti-revolutionairen en katholieken 
de liberalen wederom aan het roer komen, wordt een nieuwe koers in 
radicaal-liberale richting gevaren. De bij uitstek sociale woningwet is een 
conceptie geweest van Goeman Borgesius, minister van Binnenlandse 
Zaken in het liberale „Kabinet van sociale rechtvaardigheid" van Pierson, 
zoals de katholiek Nolens het bij zijn aftreden in de Kamer noemde 
(1899).3 Goeman Borgesius had als kamerlid al eerder van zijn sociale 
gezindheid doen blijken : hij is de initiatiefnemer geweest tot de bekende 
parlementaire enquête naar de arbeidstoestanden in fabrieken en 
werkplaatsen in 1886, die velen van zijn meer conservatief ingestelde 
partijgenoten maar weinig welgevallig is geweest.4 Het onderzoek had 
heel wat aan het licht gebracht op het stuk van lonen en verzekering, 
arbeidsduur en kinderarbeid, drankmisbruik en gedwongen nering. 

De christelijke partijen zouden nu de uitvoerders worden van de 
woningwet5, maar in deze kringen was men in sterke mate kopschuw 
1 L. Rogier en N. de Rooij : In Vrijheid herboren, 's-Gravenhage, 1913 p. 318. 
2 I. H. Gosses en N. Japikse : Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland, 
's-Gravenhage, 1947 p. 871. 
3 F. van Oirschot: Beknopte geschiedenis der sociale kwestie, Roermond ig jo ρ. 4 i 8 . 
4 Verslag van de Enquête betreffende werking en uitbreiding der Wet van 19 Sept. 
1874 enz. Den Haag 1887; Open brief aan de Comm. enz. door Louis Rcgout, 
Maastricht 18-2-1887. 
5 In 1901 werd het concept-woningwet tot wet verheven, zij trad op 1 augustus 1902 
in werking. - Staatsblad no. 121. 
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van sociale actie, die vereenzelvigd werd met socialisme ; zij zijn geheel 
in beslag genomen door de schoolstrijd. Nerum Novarum schijnt de 
katholieke leiders in die dagen, met uitzondering van grote geesten als 
Schaepman, Ariëns en Nolens en hun directe medestanders nog weinig 
gezegd te hebben (1891). Voordien hadden de jonge „rode kapelaans" 
als Wijnen in Maastricht en Ariëns in Twente van hun geloofsgenoten 
wel zeer ernstige tegenwerking ondervonden bij hun ijveren voor de ver
heffing van de arbeidersklasse, terwijl Poels in de mijnstreek in later jaren 
nog voortdurend heeft moeten beklemtonen, dat sociale actie geen 
revolutionaire actie behoeft te zijn, en dat de actie op sociaal terrein niet 
behoeft gedragen te worden door materialisme en ongeloof, maar een 
logische consequentie is van een juist begrepen christendom.1 

De oplossing van het sociale vraagstuk wordt nog in sterke mate gezien 
als een aangelegenheid van de werkgevers en voorts thuis horende in de 
charitatieve sfeer. Gelukkig waren er in het katholieke kamp ook 
geesten die hun tijd vooruit waren. Op nationaal terrein heeft W. C. J. 
Pastoors te Amsterdam een belangrijke rol gespeeld als oprichter van de 
R.K. Volksbond (1888). Bij het verschijnen van Rerum Novarum heeft 
hij voor de verspreiding van en de toelichting op dit voor de katholieke 
sociale actie zo belangrijke document grote verdiensten verworven. In 
zijn manifest heeft de R.K. Volksbond zich uitdrukkelijk op het funda
ment van Rerum Novarum gesteld : organisatie tegen het materialisme, 
individualisme en socialisme, en voor behoud van godsdienst, eigendom 
en familieleven.2 In hetzelfde jaar (1893) ,dat dit manifest van de Volks
bond verscheen, richtte Schaepman te Utrecht de Diocesane Bond van 
R.K. Werkliedenvereenigingen in het Aartsbisdom op.3 

Met deze instituten — program en organisaties — waren de wapenen 
geschapen, waarmede in de komende jaren de sociale actie in het katho
lieke kamp kon worden gevoerd. Het zou een zware strijd worden, maar 
zij zijn voor het gebied van onderzoek, werkende krachten van grote 
importantie gebleken. 

De strijd is in de aanvang niet alleen tegen het conservatisme en libe
ralisme in eigen kamp gevoerd. Met de opkomst van de industrie in 
Maastricht en later in het mijngebied, komt van over de grenzen het 
revolutionaire socialisme binnen, rijkelijk gevoed door een alleszins ge
rechtvaardigde ontevredenheid van de onder abominabele omstandig-
hedep levende arbeidersbevolking. 

Maastricht ontving met de industrie van Luik het barricade-socialisme 
1 J. Colsen C.M. : Dr. Ariens, een levensschets, Kerkrade z.j. (1933); Idem: Dr. Poels' 
standbeeld te Heerlen onthuld — De Gids op maatschappelijk gebied, juli 1954 p. 
733-738. — Zoals bekend mag worden verondersteld is Poels op aandringen van Nolens, 
die zich verantwoordelijk voelde voor de ontwikkeling in het mijngebied, naar Welten 
- rectoraat bij Heerlen - gezonden met bijzondere opdrachten. 
2 Gedenkboek van de Nederlandsche R.K. Volksbond, Amsterdam, 1913 p. 14-16. 
s Winkler Prins Encyclopedie 6e druk - sub: Arbeidersbeweging, deel 2 p. 337-340. 
(A. J. С Rüter). 
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van de Cité ardente ; in het oude mijngebied was aanvankelijk de Sociaal
democratische Bond, later de S.D. A.P. actief. 

Omstreeks de eeuwwisseling krijgt de R.K. Volksbond in Zuid-Limburg 
vaste voet: mannen als J. M. Souren, de aalmoezenier van de arbeid in 
Maastricht, Jhr. Ch. Ruys de Beerenbrouck, Vliegen en Henri Hermans 
zijn de werkers van het eerste uur geweest. Poels houdt zijn bekende rede
voeringen op de katholiekendagen in Roermond, Weert en Maastricht. 
De idee van een maatschappij, bekroond door een publiekrechtelijke 
beroepsorganisatie houdt in 1908 Hermans reeds bezig, Poels zal deze 
gedachte later verder uitwerken.1 

Bij de eeuwwisseling, zo leest men wel uit de gedenkboeken, koestert 
Zuid-Limburg zich nog in een agrarische idylle : de gemoedelijke dorps
gemeenschappen van het landelijke Limburg kennen nog geen andere 
sociale spanningen dan die tussen families en dorpsclans ; boven hen allen 
zetelt de vaderfiguur van de dorpspastoor, met soms naast zich de land-
edelman op het voorvaderlijk kasteel.2 Enkele meer ontwikkelde markt-
stadjes als Venlo met 14000 inwoners, Roermond met 12000 inge
zetenen in Noord-Limburg, en Sittard met 6000, Kerkrade met 9000 
en Heerlen eveneens met 6000 burgers in het gebied van onderzoek, 
bezitten omstreeks 1900 bovendien een derde stand naast de adel en 
geestelijkheid in het voormalige hertogdom. Het was wel een merk
waardig aanhangsel van het rijk, dat gewest Limburg, waar men in het 
noorden vooral met Duitse marken rekende, in het zuiden met marken 
en Belgische franken, waar het „Hollands" werd gereserveerd voor de 
spoorwagen of voor de belastingen. Voor dit laatste wist men het door 
de Bovenmoerdijkers zo verwaarloosde gewest wel te vinden, zo lezen 
wij in een brochure van 1891, maar Limburgse belangen telden „daar
boven" niet mee.3 De banden met de buurlanden waren in die dagen 
hechter dan met het eigen land : paspoorten had men in die dagen niet 
nodig om Berlijn of Brussel te bezoeken, om van andere grensbescheiden 
niet te spreken. Tekenend is dat de spoorwegen met Luik, Hasselt en 
Aken vroeger tot stand kwamen dan de lijn, die via Venlo en Eindhoven 
aansluiting zou geven op het Nederlandse net.4 

Er zit veel waars in deze schildering, maar zou het op het platteland 
elders in Nederland in grote trekken veel anders zijn geweest? Er was 
echter reeds een centrum in het gebied, dat van meer dan regionale be
tekenis moet worden genoemd: de oude industriestad Maastricht, een 
uitloper van het Waalse bekken, waar de enquête-commissie van 1886 
uitvoerige onderzoekingen had menen te moeten doen. Voorts waren er 

1 Herdenkingsrede Mgr. Dr. J. Hanssen op 1 juli i g j i te Roermond. — Mededelingen 
van de Diocesane Comm. van Samenwerking 1952 p. 4 - j . 
2 Er zaten op deze dorpskastelen vele rijk geworden Duitse en Belgische kooplieden. 
3 Limburg's verval gedurende de laatste halve eeuw 1840-1890 door Eenige Neder-
landsche Limburgers, Maastricht 1891. 
4 M. Kemp: Geschiedenis van Limburg, Maastricht 1946 p. 89. 
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in Kerkrade, het oudste mijngebied van ons land, waarlijk wel problemen 
die in wijdere kring de aandacht trokken. Vianen heeft er in een gerucht 
makende reeks artikelen in de gewestelijke krant het volle licht op doen 
vallen.1 Ook elders in het grensgewest was de idylle minder lieflijk dan 
deze later wel is beschreven door Limburgse romanciers. De grote 
structurele werkloosheid op het platteland, verscherpt door de con
junctuurbewegingen, noodzaakte tal van kleine boeren en landarbeiders 
over de grenzen werk te zoeken; de open grenzen maakten dit ook 
mogelijk.2 Uit Midden- en Zuid-Limburg trokken de seizoenwerkers 
naar Duitsland, waar de lonen door de grote ontwikkeling die dit land 
toen doormaakte, hoger lagen, om in hooi-, graan- en bietenoogst bij de 
Duitse boeren te gaan werken, die om arbeidskrachten verlegen zaten.3 

Ook trok men als „brikkenbekker" naar de steenbakkerijen of als grond
werker naar de bouwplaatsen rondom de door de industrialisatie snel 
groeiende steden. Men zocht arbeid in de Akense mijnen en in de ijzer-
industrie van het Akens bekken of in mijnen en fabrieken van het zich 
snel ontwikkelende Ruhrgebied. 

De huisvesting van de seizoenwerkers ginds was erbarmelijk; drank
misbruik en morele moeilijkheden vloeiden voort mede uit de omstandig
heden, waaronder men in den vreemde leven moest. Soms trok het gezin 
mee, dat de zomer dan doorbracht in barakken en keten, in ieder geval 
ver van huis en eigen hof in een vreemd milieu. „Het Limburgse 
arbeidersvolk moet van huis uit wel buitengewoon moreel en gods
dienstig zijn geweest om aan al die gevaren niet totaal te gronde te gaan" 
schrijft Jacobs.4 Ook de dagforenzen stonden aan tal van spanningen 
bloot: men denke slechts aan de lange arbeidsdagen en de demoralisatie 
in de treinen. 

Het drukke grensverkeer met het Luikse, met het Ruhrgebied en met 
Aken e.o. gaf het gebied impulsen van velerlei aard: in het noorden van 
de provincie had Venlo, steunend op een oude traditie, een drukke 
handel in tuinbouwprodukten op het Ruhrgebied doen ontstaan. Ener
gieke tuinders hadden zich gespecialiseerd op de voorziening van de 
groeiende Duitse steden met Venlose tuindersprodukten.* In het gebied 
van onderzoek sleet het land van Gulpen zijn zuivel- en tuinbouw
produkten in Aken. Zuidlimburgse boerenjongens werkten op de boer
derijen van het land van Herve en in de omstreken van Luik, waar de 
arbeidskrachten werden weggezogen naar het mijn- en industriebekken.β 

Tot aan de eerste wereldoorlog heeft Limburg zijn landelijke sfeer vrij
wel ongeschonden weten te bewaren. De opkomst van de mijnindustrie 
1 Th. Vianen: Bevolkingstoestanden in het Zuidlimburgse Kolenrevier, — Nieuwe 
Limburgsche Koerier, Heerlen 1908. 
2 J. Tinbergen: De les van dertig jaar, Amsterdam 1944 ρ. 11. 
3 W . Sipman: Agrarische problemen in de gemeente Stein, Т.Е.G. 1943 p. 162. 
4 P. Jacobs M.S.C.: Honderd jaar sociale vooruitgang, Roermond І 9 Л p. 4. 
6 Verslagen Venlosche Veilingsvereeniging. 
' J. Planje: Vijftig jaar Limburgse Land- en Tuinbouw, 1901-19^1, Echt p. 62. 
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bracht grote veranderingen, maar toch is het opvallend hoe Zuid-
Limburg zijn eigen karakter wist te behouden, hoe de nieuwe elementen 
in de streekcultuur werden geïntegreerd. Nog steeds zijn burenhulp en 
schutterij, kermis en kerkelijke hoogtijdagen de tekenende instituten van 
de Zuidlimburgse samenleving. In hoeverre er in Zuid-Limburg bewust 
naar gestreefd is tot een zekere bevolkingsspreiding te komen, zoals 
Van der Ende meent1 , of dat hier andere factoren gewerkt hebben, 
zoals Dieteren veronderstelt, laten we buiten beschouwing2, zeker is het 
dat de mijnstreek, ondanks zijn hoge bevolkingsdichtheid, nog een over
wegend landelijke indruk maakt. Verstedelijking op grote schaal is in 
het gebied van onderzoek nog niet opgetreden, al is het op deze weg 
verder voortgeschreden dan het Noordlimburgse gebied. 

De zwakke plek in dit opzicht is dan ook niet de mijnstreek maar 
Maastricht, dat als oude vestingstad zich reeds vroeg aftekende tegen het 
omringende land. In 1834 heeft de Waalse groothandelaar Regout in 
Maastricht de grote industrie geïntroduceerd, hierbij gesteund door 
koning Willem I. Andere Belgische ondernemers volgen: aardewerk-, 

as-, papier-, zinkwit- en zeepindustrie, draadnagel- en spijkerfabrieken 
ontwikkelen zich in Maastricht en omgeving. Er was vanouds een ge-
weerfabriek, andere metaalbedrijven breidden zich in deze tijd sterk uit ; 
er komen tabaks- en voedingsmiddelenindustrieën. Een uitvoerig over
zicht van de bedrijven, die in 1885· in de stad Maastricht werkzaam 
waren, kan men aantreffen in bijlage Τ van de bekende reeds meermalen 
genoemde enquête-bundel.3 In de opgesomde grote bedrijven werkten 
op die datum 5269 arbeiders, dat was driekwart van alle arbeiders in 
Limburg, werkzaam in bedrijven met meer dan 10 man personeel. 
Maastricht nam dus wel een zeer bijzondere plaats in in het toen nog 
geheel agrarische Limburg. Uit de verslagbundel blijkt wel, dat de toe
standen in enkele Maastrichtse grote bedrijven verre van ideaal waren. 
Niet alleen de toestanden in het werkmilieu lieten zeer veel te wensen 
over, de huisvesting van de arbeidende klasse was wel bijzonder treurig. 

Maastricht had als vestingstad eeuwen lang de voordelen van een groot 
garnizoen genoten 4, maar dit had ook ernstige schaduwzijden gehad. 
Het is moeilijk te beoordelen of de voordelen verbonden aan de be
drijvigheid opwogen tegen de overbevolking en de morele verwording, 
die deze medebracht. In de negentiende eeuw verscherpt de industriali
satie, die zich te Maastricht binnen de wallen moest voltrekken, de ver-

1 Ds. W. van der Ende : De Mijnstreek, in W. Banning: „Handboek Pastorale Sociologie", 
Deel I - 's-Gravenhage 1913 p. 277-278. 
2 P. Remigius Dieteren O.F.M. : 40 Jaar Arbeiderswoningen, „Ons Limburg", Heerlen 
I9 Í I p . 64. 
' Verslag van de Enquête betreffende werking en uitbreiding der Wet van 19 Sept. 1874 
enz. 's-Gravenhage 1887. 
4 H. Roemen: Maastricht, een geografische — hoofdzakelijk economisch-geografische — 
beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht, Maastricht 1947 
p. ï6 e.v. 
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houdingen. Hoe weinig oog de heersende klasse in die dagen had voor de 
belangen van de „werkende stand", komt juist op het stuk van de volks
huisvesting te Maastricht op navrante wijze naar voren. Wanneer na de 
ontmanteling van de vesting in 1867 verruiming van het stadslichaam 
mogelijk wordt, denkt de gemeenteraad er nauwelijks over bouwgrond af 
te staan voor arbeiderswoningbouw.1 De gegoede burgerij trekt naar de vrij
gekomen stadsrand, de oude uitgewoonde burgerwoningen worden in toe
nemende mate „produktief" gemaakt als woonkazernes voor de arbeiders, 
een proces dat reeds vroeg ingezet was t.a.v. de oudere stadsdelen. 

Maar dan is toch ook de kentering in de geesten op komst; het bisdom, 
gewaarschuwd door de geruisloze afval en de geleidelijke radicalisering 
van de massa, grijpt in. Er worden „aalmoezeniers van de arbeid" 
benoemd, die zich de steun weten te verwerven van breed sociaal 
voelende leken; gezamenlijk heeft men de arbeidersmassa weten te 
organiseren op christelijke grondslag tot een kracht, die in het gemeen
schapsleven een eigen rol van betekenis zal gaan spelen. Ongetwijfeld is 
de katholieke arbeidersbeweging in Maastricht laat tot bloei gekomen, 
voor een deel misschien te laat, maar dat neemt niet weg, dat zij zich 
sedertdien grote verdienste heeft verworven. Geheel anders is de ont
wikkeling in het mijngebied geweest ; hier was het tempo stormachtig, 
zowel economisch als sociaal. 

In 18 8 s was de Domaniale de enige in bedrijf zijnde mijn, met slechts 
307 arbeiders in dienst, waaronder 34 jongens 2 ; Kerkrade en Heerlen 
waren nog niet meer dan uitgegroeide streekdorpen. Tegen het einde 
van de eeuw begint Kerkrade aan betekenis te winnen; plotseling zet 
dan de structuurontwikkeling in deze hoek van de provincie met onver
wachte kracht door. Nieuwe mijnen worden gesticht, de bestaande 
mijnen sterk uitgebreid; buitenlands kapitaal organiseert hier de pro-
duktie, vooralsnog met voorbijgaan van streekbelangen ; arbeidskrachten 
van elders stromen in grote getale de streek binnen, want de Limburger 
zelf is nog volkomen afkerig van het mijnwerkersberoep. Natuurlijk 
waren er in de gemeente Kerkrade vanouds een aantal „koelputters", 
maar dezen werkten over de grenzen in gevestigde ondernemingen, waar 
tal van sociale voorzieningen waren getroffen, die de jonge onder
nemingen in eigen streek nog vreemd waren. In de agrarische sfeer was 
er aanvankelijk weinig verheugenis over het vreemde geweld dat de 
vertrouwde omgeving binnendrong; van het vreemde volkje, dat de 
nieuwe bedrijven de streek binnenvoerde, moest men niets hebben. De 
ervaringen, die men met de nieuwkomers opdoet, zijn weinig gelukkig; 
het zijn ook de slechtste elementen, die men in de gevestigde mijnstreken 
liever loost. Met hen mee komt „roof, liederlijkheid, moord en dood
slag" schrijft de journalist Vianen.3 Het verfoeilijke kostgangerssysteem 

1 J. Comips: jo Jaar Bouwvereniging Sint Servatius, Maastricht 19^2 p . 26. 
2 Bijlage Τ Verslag Enquête betreffende enz. 
8 Th. Vianen: Bevolkingstoestanden enz., Heerlen 1908. 
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besmet de eigen streek, tast de huishoudens aan, waar de nieuwkomers 
hun intrek hebben gezocht. In de overbevolkte kosthuizen bederven de 
elders uitgestoten elementen, die nu hier hun heil komen zoeken, het 
moreel; polyandrie op grote schaal dreigt te ontstaan. Scherpe politie
maatregelen halen niets uit, de nog primitief georganiseerde gemeen
schap is tegen deze invasie niet opgewassen. Van de vreemdelingen, 
aldus Vianen, heeft 50% in het land van herkomst een veroordeling achter 
de rug, en hij vermeit zich in een opsomming van de ongerechtigheden 
door hen bedreven, een lijst die inderdaad te denken geeft.1 

In de streek van Heerlen is de criminaliteit in enkele jaren onrustbarend 
gestegen, zo deelt hij mede. Met name de moraliteit heeft bijzonder te 
lijden gehad; in het kielzog van de nieuwelingen is een tros vrouwen 
meegekomen van bedenkelijk allooi. Het karakter van de nieuwkomers 
is sterk beïnvloed door het vele zwerven en trekken: zij worden wispel
turig genoemd, ontevreden, brutaal, ongegeneerd, verwilderd en on
eerlijk; hoogstens £% van hen vervult zijn godsdienstplichten. 

Wanneer men dit getuigenis geloven mag - en er is gezien de documen
tatie die hij overlegt weinig reden om aan de betrouwbaarheid te 
twijfelen — dan begrijpt men voor welke bovenmenselijk moeilijke taak, 
de plaatselijke gemeenschap zich hier plotseling gesteld zag. Vianen gaf 
een program om de moeilijkheden de baas te worden, dat in het kort 
hierop neer kwam : 

Afremming van de te snelle immigratie door meer geleidelijke exploi
tatie van de bodemschatten en aantrekking van arbeiders uit eigen streek. 
De mijndirecties zouden in hun eigen belang de werknemers meer moeten 
binden aan het bedrijf met goed loon, behoorlijke sociale voorzieningen 
en met name gezonde huisvesting. De gemeenten dienen te zorgen voor 
een scherpe controle op de vreemdelingen, dit in nauwe samenwerking 
met de mijndirecties; zij hebben zorg te dragen voor een royale uit
voering van de woningwet ; zij moeten scherp de bestaande bepalingen 
op het kostgangerswezen uitvoeren. Ook de centrale overheid en de 
particulier krijgen van Vianen richtlijnen om een meer gezonde ontwikke
ling te bevorderen. De kerkelijke overheid wordt gewezen op het in 
België bestaande instituut van de aalmoezeniers van de arbeid. Bij het 
lezen van dit laatste hebben wij ons afgevraagd, of Vianen niet op de 
hoogte is geweest van het feit, dat Mgr. Drehmans, bisschop van Roer
mond, reeds in 1902 in Maastricht kapelaan J. Souren als aalmoezenier 
had benoemd. Dit was een bijzonder geslaagd experiment geweest,dat 
in 1910 voor de mijnstreek wordt gevolgd door de benoeming van 
Poels.2 Tenslotte wijst Vianen nog op de betekenis van de arbeiders
organisatie. Er zal wel niet veel geweest zijn, wat Vianen over het hoofd 
heeft gezien. 

Van zijn voornaamste actiepunt, de afremming van de ontwikkeling, 
1 Th. Vianen: Bevolkingstoestanden enz., Heerlen 1908 p. 20-j i . 
* J. Cornips: Aalmoezeniers in Limburg - De Stuwer 2 april i j j ï . 
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komt natuurlijk niets terecht ; integendeel de ontginning wordt op steeds 
groter schaal ter hand genomen en daarmee spitsen de problemen zich in 
ernstige mate toe. Bij de snel voortschrijdende economische ontwikke
ling zal alleen een groot organisator de sociale ontwikkeling nog in een 
goede richting kunnen afbuigen. 

Zuid-Limburg is zo gelukkig geweest een figuur van bijzonder formaat 
gezonden te krijgen in de persoon van Dr. Poels. In 191 o krijgt de theo
loog en exegeet Poels, die in het buitenland reeds door zijn belangrijke 
studies naam had gemaakt, van zijn bisschop de opdracht om de mijn
streek te behouden voor het christendom. Met de komst van deze 
geniale priester naar het zuiden breekt een nieuwe periode aan in de 
sociale ontwikkeling aldaar. 

2. De tijd van Poels, 1910-1940 

De periode, die nu volgt, hebben wij in de inleiding op dit gedeelte van 
het hoofdstuk de tijd van de grote veranderingen genoemd. Natuurlijk 
maakt een gebied in iedere fase van de geschiedenis een ontwikkeling 
door, maar in deze periode is in diepgang en tempo de verande
ring wel bijzonder groot geweest. Het waren voor de streek wel 
zeer dynamische jaren, misschien voor een buitenstaander minder 
spectaculair, maar voor de toekomstige ontwikkeling van bijzondere 
betekenis, omdat in deze jaren de grondslagen werden gelegd voor een 
gezond gemeenschapsleven, waarbij eigen aard en karakter behouden 
bleven, maar ook wat waardevol was in het nieuwe niet in star conser
vatisme werd afgewezen, maar op harmonische wijze werd opgenomen 
in het genre-de-vie van de samenleving. 

Ook in groter verband waren de jaren tussen 1910 en de tweede 
wereldoorlog jaren van kentering. De politieke emancipatie begon door te 
werken in de sociale sfeer, want de uitbreidingen van het kiesrecht brengen 
een democratisering, die niet nalaat grote invloed uit te oefenen op de 
sociale wetgeving. De arbeidersvakbeweging wordt een machtige factor 
in het politieke en sociale leven ; langzaam aan groeit het inzicht, dat 
economische vraagstukken niet los gezien moeten worden van sociale 
vraagstukken. Toch is de liberale zienswijze nog niet dood en in feite is 
men slechts schoorvoetend verder kunnen gaan in de richting van orde
ning van de sociaal-economische krachten, die de ontwikkeling van het 
gemeenschapsleven beïnvloeden.1 

In de besproken periode vragen vooral twee groepen van verschijn
selen de aandacht : de eerste wereldoorlog, die door de belemmeringen 
in de grondstoffenvoorziening en door de algemene mobilisatie het be
drijfsleven lam legt en daarmee een algemene stagnatie veroorzaakt in 
den lande, maar aan het mijngebied juist krachtige impulsen tot uit
breiding gaf, en de ramp van de crisis in de jaren dertig, die door velen 
1 F. van de Ven: Economische en sociale opvattingen in Nederland, Utrecht z . j . , 
p. 78 e.V. 
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als het bankroet van het kapitalistische produktiesysteem beschouwd 
werd, en die ook in het gehele gebied van onderzoek een ernstige terug
slag teweeg bracht.1 

De eerste wereldoorlog heeft in zijn nadagen krachtige invloed uitge
oefend op de sociale ontwikkeling; het Troelstra-avontuur overtuigde 
het Nederlandse volk van de noodzaak tot snelle hervormingen over te 
gaan. Aalberse bracht een nieuwe progressieve koers in de sociale poli
tiek: zijn wetten zijn van veel betekenis geweest voor de positie van de 
arbeider. De instelling van een ministerie van Arbeid, zoals „Sociale 
Zaken" destijds genoemd werd, was op zich zelf al sprekend. 

De malaise bracht de grote terugslag: na een aantal jaren van voor
spoed breekt de tijd van loonsverlaging en aanpassing aan om de con
currentiepositie op de buitenlandse markt te behouden. Ook de overheid 
bezuinigt in sterke mate op haar uitgaven, waaronder ook de volkshuis
vesting in ernstige mate te lijden had. De algemene werkloosheid had dan 
ook een tot dan toe ongekende omvang aangenomen; in 1936, het 
dieptepunt van de malaise, was volgens officiële registratie 36% van de 
Nederlandse beroepsbevolking zonder werk. De overheid zoekt met 
steunverlening en werkverschaffing de ergste nood te lenigen, in de 
noodlijdende landbouw komen landbouwcrisismaatregelen de boer te 
hulp. Bij het publiek heeft men maar matig waardering voor de genomen 
maatregelen kunnen opwekken. Velen wensten een totale verandering 
van systeem, sommigen op de wijze, waarop men in Duitsland de pro
blemen had menen te moeten aanpakken. 

In het katholieke kamp ging de aandacht steeds meer uit naar een her
oriëntatie van de gemeenschap op de grondslagen, zoals die in de pause
lijke encyklieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno waren ge
geven. Men zocht de oplossing van de moeilijkheden in een publiek
rechterlijke organisatie van het maatschappelijk leven, maar tot een 
realisering van deze gedachten is het niet kunnen komen. In eigen kamp 
trachtte men alvast de gemeenschapsleden samen te brengen in de 
katholieke standsorganisaties. Poels en Hermans zagen in de stands
organisatie de mogelijkheid de spanningen in het maatschappelijk leven 
op te vangen. Wanneer de gemeenschapsleden volgens hun stand waren 
georganiseerd in de daarvoor gecreëerde organisatie, zouden de span
ningen tussen de standen worden uitgewogen in de overkoepelende or
ganen. Dit zou het antwoord moeten worden op de als onvruchtbaar 
afgewezen klassenstrijdgedachte — de katholieke maatschappij-opvatting 
tegenover de veld winnende socialistische. 

Aan deze vluchtige grepen uit de ontwikkeling van de nationale op
vattingen omtrent het gemeenschapsleven, hebben wij voor onze schets 
voldoende. 

De samenleving in Zuid-Limburg heeft in de periode 191 o-1940 sterk 
onder de invloed gestaan van de opvattingen van de krachtige leider 
1 J. Tinbergen: De les van dertig jaar, Amsterdam 1944. 
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Poels. Bij zijn komst naar Weiten, het kleine rectoraat onder Heerlen, 
had hij de gevaren die de gemeenschap bedreigden snel herkend, maar 
hij wist ook de integrerende krachten te vinden en te bundelen om de 
desorganisatie tegen te gaan; hij wist leiders te vormen, die met groot 
verantwoordelijkheidsgevoel zich in dienst wilden stellen van de idealen, 
welke hij hen voorhield; hij wist ook praktische oplossingen te geven 
voor de problemen, die hij ontmoette. 

Desintegrerende krachten waren er te over : 
Wij herinneren hier aan de verhoudingen bij het ongeorganiseerde 

industrie-proletariaat te Maastricht: ontbinding in de gezinssfeer, wan
toestanden in de woonsfeer, mistoestanden in fabrieken en werkplaatsen, 
erbarmelijke vrijetijdsbesteding, die voornamelijk in kroegjes gezocht 
werd, verlies van traditie en normbesef, losraken uit de sfeer van het 
kerkelijk-religieuse verband, algemeen verval van zeden en moraal. 

Het mijngebied, het engere werkterrein van Poels, werd bedreigd 
door de instroming van een proletariaat, dat er naar de schildering van 
Vianen wel bijzonder slecht aan toe was. Deze onterfden van de maat
schappij waren woelzieker dan de in ellende opgegroeide arbeiders
gezinnen van Maastricht ; zij waren in hoge mate agressief ten opzichte 
van de bestaande orde; zij waren een ernstige bedreiging voor het be
staande sociale systeem. 

Ook het platteland van Zuid-Limburg vertoonde steeds meer desinte
grerende trekken in het bestaande patroon. Wij wezen reeds op de ge
varen van grensgang en het verblijf van grote groepen van de bevolking 
in de vreemde gedurende de zomermaanden.1 Door de verschuivingen 
in de sociaal-economische sfeer begon het patriarchale plattelands-
patroon aangetast te worden en geleidelijk te veranderen. Hoever deze 
processen door zouden werken en in welk tempo, was in deze dagen 
moeilijk te voorspellen. 

Natuurlijk waren er niet alleen schaduwzijden aan de doorbraak van 
het nieuwe. Men denke in de materiële sfeer aan de winst aan werk
gelegenheid in eigen streek, aan de vergrote afzetmogelijkheden in eigen 
provincie, aan het geld dat de nieuwe ondernemingen in het land 
brachten, aan sociaal-hygiënische verbeteringen die geleidelijk door
drongen, en zeer algemeen aan de geest van vernieuwing, die de grote 
structuurveranderingen meebrachten. Er waren bij de komst van Poels 
reeds vele krachten aan het werk om de ontwikkeling in een goede 
richting om te buigen. 

Vóór de eeuwwisseling waren rector Rutten en jhr. Ch. Ruys de 
Beerenbrouck, in de jaren daarna aalmoezenier Souren en Henri Hermans 
in Maastricht werkzaam in het belang van de sociaal misdeelden.2 Het 
1 Rem. Dieteren O.F.M. : Flitsen uit de geschiedenis der Limburgse Mijnindustrie, z. j . 
Maastricht p . 2 en 3. (manuscript Soc.-hist. Centrum in Limburg). 
2 J. Cornips: Rector Martin Rutten 1858-1920, Maastricht z.j. (S.H.C. doe). Idem: 
Aalmoezeniers in Limburg, Maastricht z. j . (S.H.C, d o e ) ; Idem: Henri Hermans, 
Maastricht z. j . (S.H.C. d o e ) . 
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was een moeizame strijd om legende toonaangevende liberale gezindheid 
van de Maastrichtse burgerij te moeten optornen. Men spiegelde zich 
daarbij gaarne aan de Belgische katholieke sociale beweging. 

In Luik was in 1891 de „Ligue démocratique belge" gesticht, die in 
1892 en 1893 belangrijke sociale congressen georganiseerd had, waarop 
de beginselen van Rerum Novarum voor de praktijk waren uitgewerkt. 
Rector Rutten en Dr. Corduwener, leraar aan het stedelijk gymnasium, 
hadden deze congressen gevolgd en trachtten nu te Maastricht de 
grondslag te leggen voor katholiek sociaal werk. In deze dagen werden 
de eerste katholieke vakverenigingen gesticht. 

Ruijs heeft zich voor Maastricht bijzondere verdiensten verworven: 
zijn werk als Vincentiaan bracht hem in nauw contact met het vele leed, 
dat in de volksbuurten werd geleden ; niet voor niets werd hij principieel 
drankbestrijder.1 Ook Souren heeft zich op velerlei terrein bewogen; 
voor Maastricht is vooral zijn sociaal-charitatieve arbeid van belang ge
weest. Samen met Ruijs heeft hij de grondslag helpen leggen voor de 
grootste woningbouwvereniging in Limburg, St. Servatius te Maastricht. 
Deze werd aanvankelijk door de oprichters gesticht als spaarbouw
vereniging voor arbeiders — 1902 — maar reeds vrij spoedig daarna door 
Souren en Ruijs omgezet in een bouwvereniging in de zin van de woning
wet, en in 190^ als zodanig bij k.b. toegelaten.2 Ook als gemeenteraads
lid heeft Ruijs zich bijzondere verdiensten verworven op het terrein van 
de volkshuisvesting. 

De verdiensten van Henri Hermans liggen vooral op het terrein van de 
arbeidsorganisatie en de drankbestrijding, die we hier verder buiten 
beschouwing zullen laten. 

Ook in de agrarische sfeer begonnen omstreeks de eeuwwisseling de 
krachten zich reeds te roeren: de namen van de boerenleiders Jan 
Truijen en Jan Poels zijn aan de Limburgse landbouworganisatie hecht 
verbonden. Coöperatie, verbeterde bedrijfsvoering, ontginning, over
schakeling van de primitieve boerenhuishouding op een renderende 
export-landbouw zijn de vruchten geweest van hun noeste ijveren voor 
de boerenstand. De Limburgsche Landbouwbond, zoals de boeren-
organisatie aanvankelijk heette, zag in 1901 het levenslicht; tien jaren 
later bezat de organisatie reeds meer dan ι ςο afdelingen met 17000 
leden.3 Ook hier waren dus constructieve krachten in beweging ge
komen. In het mijngebied tenslotte was in 1903 uit de plaatselijke, sedert 
enkele jaren reeds bestaande mijnwerkersverenigingen, een „Centrale 
Bond van R.K. Mijnwerkersverenigingen in Limburg "ontstaan, die snel 
aan betekenis won. Zij werkte nauw samen met de R.K. Volksbond te 

1 J. Cornips: „De sociale Ruijs" in „De nieuwe Mens" 4e jaarg. no. 12, maart 19J3 
p. 366-37Í. 
2 Idem: ¡o jaar Bouwvereniging St. Servatius, Maastricht 1902-19J2, Maastricht 19^2 

P- Í7-
3 J. Planje: Vijftig jaar Limburgse Land- en Tuinbouw, Echt 1951 p. 77. 
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Maastricht, waarvan Henri Hermans de actieve secretaris was geworden, 
die de gehele provincie afreisde om plaatselijke afdelingen te stichten.1 

Zo was dus reeds vóór de komst van Dr. Poels naar het zuiden op 
sociaal en maatschappelijk terrein veel gaande, maar de coördinatie van 
al deze krachten zou plaats gaan vinden in de tijd van Poels. 

Poels zelf was daarbij de man met de grote visie, de onbetwiste leider, 
die door de gave van het woord wist te bezielen, door zijn kwaliteiten 
als sociaal-pedagoog wist te vormen, die als zielzorger en praktisch 
socioloog wist te bundelen en bijzonder perspectief te geven aan het op
bouwwerk. Poels was ook een praktisch sociaal werker, die wist te 
improviseren waar directe hulp nodig was, die nooit bleef steken in de 
theorie, maar steeds de gewenste vormen wist te vinden, waar op het 
moment de grootste behoefte aan bestond.2 

Zijn verdiensten liggen in de aanvang vooral op het terrein van de 
volksopvoeding en de volkshuisvesting, later is hij als zijn levenstaak 
vooral de stimulering en uitbouw van de standsorganisaties gaan zien. 
Aangezien een uitvoerige biografie over Poels van de hand van een van 
zijn naaste medewerkers verschenen is, zullen wij hier op zijn verdiensten 
op de terreinen van volksopvoeding en sociale organisatie niet verder 
ingaan, wat betreft zijn zegenrijke arbeid op het terrein van de volks
huisvesting zullen wij in het volgende hoofdstuk nog volop in de gelegen
heid zijn zijn verdiensten en werkzaamheden nader te memoreren.3 

Poels met zijn devies „Misereor super Turbam" wilde als priester vóór 
alles herstel en gerichtheid van de gemeenschap op Christus bewerk
stelligen; hij wilde vooral het aan hem toevertrouwde mijngebied voor 
Christus behouden. Hij heeft een zeer zware strijd aangedurfd. Nu na 
vele jaren kunnen wij zeggen, dat het Limburgse mijnbekken een van de 
weinige mijngebieden in de wereld is, dat ondanks een revolutionaire 
industrialisatie homogeen christelijk is gebleven : „Er wordt in de wereld 
geen mijnstreek gevonden, waar, zoals in het Limburgse, het getal der 
katholiek georganiseerden dat der leden van de rode of rood getinte 
vakbonden met meer dan het tienvoudige overtreft. Met vreugde kan 
geconstateerd worden, dat in de oude industriestad Maastricht, waar de 
invloed van de katholieke vakorganisaties go jaar geleden niets be
tekende en zelfs een goede 2 o jaar geleden het aantal socialistisch ge
organiseerden dat der katholieken overtrof, tegenwoordig de katholieke 
vakbonden bijna viermaal zoveel leden tellen als de socialistische. " 4 

Wij kunnen ons de verheugenis van de zijde van de katholieke vak
organisatie voorstellen. Ongetwijfeld zijn grote resultaten behaald, men 

1 Rem. Dieteren: Mens en Mijn, een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Neder
landse Katholieke Mijnwerkersbond, Heerlen 1953 p. 24. 
1 J. Jacobs M.S.C, en Dr. A. Gerarts M.S.C.: Gedachten, woorden en daden van Mgr. 
Dr. H. A. Poels, Heerlen 1947 p. 33 e.v. 
3 J. Colsen С М . : Poels - Roermond, hoofdstukken XIV-XVI. 
4 J. Jacobs M.S.C. : Honderd jaar sociale vooruitgang in Limburg, Heerlen 1953 p. 10. 
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hoede er zich echter voor zich door cijfers te laten verblinden. In hoe
verre een gemeenschap christelijk is gebleven, kan men niet zonder meer 
aflezen uit de ledenlijsten van de vakorganisatie. Hoe dit echter ook zij, 
dit neemt niet weg, dat grote resultaten zijn bereikt door Poels en zijn 
medestanders. 

3. Afl>Taak en wederopbouw, 194° tot heden 
Het lijkt wel overbodig de achtergronden te schilderen van een tijd, die 
nog zo vers in het geheugen ligt en die zo duidelijk haar sporen heeft 
achtergelaten; wij menen dan ook met enkele opmerkingen te kunnen 
volstaan. 

De laatste voor-oorlogse jaren hadden onder invloed van de bewape
ningswedloop een geleidelijk herstel te zien gegeven, de val werd des te 
dieper, toen ons land in het oorlogsgeweld werd betrokken. De materiële 
verliezen zijn voor ons land zeer omvangrijk geweest : meer dan een derde 
van ons nationale vermogen ging verloren, de staatsschuld groeide op 
onrustbarende wijze aan, bezettingskosten en de financiering van de 
uitvoer naar Duitsland, rechtstreekse roof en plundering, inundaties en 
verwoestingen werden ons deel. Maar erger waren de morele verliezen, 
die in en door de oorlog geleden werden. De dwangarbeid in de oorlogs
industrie van de vijand, de deportaties, de gelijkschakeling en ontbinding 
van de sociale organisaties en de geestelijke dwang brachten een grote 
geestelijke en morele ontreddering. Ook het gebied van onderzoek is er 
niet zonder kleurscheuren afgekomen. De materiële verliezen waren 
misschien minder groot dan elders in de lande, maar ook hier hadden de 
verlenging van de arbeidsduur, de ontwaarding van de munt en de rant
soenering een verlaging van het levenspeil ten gevolge. De stadsbevolking 
van Maastricht had het meeste te lijden ; de mijngebieden kwamen er met 
de voor de bezetter zo belangrijke mijnen en nevenbedrijven redelijk 
goed af; het agrarische gebied wist zich zelf te helpen. De verwoestingen 
in Zuid-Limburg waren in het algemeen niet omvangrijk. 

De morele en geestelijke ontreddering was echter groot: Poels had in 
1940 de wijk moeten nemen naar het buitenland, eerst naar het onbezette 
Frankrijk, later naar het gastvrije Zwitserland. De katholieke sociale 
organisatie werd genaast. Toen het besluit daartoe in 1941 bekend werd, 
smolten de organisaties volgens plan weg en trachtten zo veel mogelijk 
ondergronds de meest noodzakelijke werkzaamheden voort te zetten. 
Dit was niet gemakkelijk; het risico voor de leiding was groot, steeds 
meer leidende figuren moesten onderduiken. De gemeenschap miste een 
grote steun op maatschappelijk terrein, die door de organisatie van de 
katholieke actie maar moeilijk kon worden overgenomen; een inten
sievere zielzorg moest het gemis aan leiding vergoeden. 

De organisaties werden na de bevrijding met de steun van de regering, 
die de principiële houding, die aangenomen was, naar waarde wist te 
schatten, wederom op de been geholpen. Op organisatorisch terrein had 
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zich klaarblijkelijk niet de omwenteling voltrokken, die sommigen in de 
oorlogsjaren hadden voorspeld. In plaats van de eenheidsvakorganisatie 
kwamen de vertrouwde voor-oorlogse organisaties weer naar voren. 
Van Rooij wijst er op, dat ook na de periode van de Franse revolutie aan
vankelijk de vertrouwde vormen in de herstelde gemeenschappen terug
keren.1 Ook politiek schijnt er in de lande niet veel veranderd. In het 
gebied van onderzoek is de socialistische doorbraak geen succes geweest, 
al is er ongetwijfeld een stemmenwinst in de na-oorlogse jaren voor de 
linksgeoriënteerde groeperingen in de stedelijke centra. Op maat
schappelijk terrein ziet men een duidelijke groei van de organisaties, al 
tellen deze organisaties vele papieren leden; op sociaal-charitatief terrein 
zijn grote vorderingen gemaakt. Alleen al in de stad Maastricht is i% 
van de totale bevolking actief vrijwilliger in het maatschappelijke 
katholieke opbouwwerk.8 

Toch is er een ontwikkeling gaande, die wijst op een voortschrijdende 
desintegratie van de gemeenschap: voortschrijdende ontkerkelijking, 
groeiende onmaatschappelijkheid.3 De sociale werker weet en ervaart 
dagelijks, hoe meer moderne levensopvattingen de traditionele bindingen 
verbreken ; hoe de intimiteit van het gezin, de kern van de christelijke 
samenleving, de besloten woon- en leefgemeenschap, door krachten van 
buiten wordt aangetast, hoeveel waardebesef verloren is gegaan door de 
schokken van oorlog, bezetting en bevrijding. Het dalend geboorte
cijfer, het met de oorlog en de bevrijding gestegen percentage echt
scheidingen zijn mede symptomen van een veranderende mentaliteit. 

Het moderne maatschappelijke opbouwwerk richt zich steeds meer op 
het gezinswerk, de reïntegratie van het gezin in de gemeenschap. Van 
hoe grote betekenis een gezonde volkshuisvesting daarbij is, is nu wel 
gemeengoed geworden, en hoe weinig de na-oorlogse woningbouw soms 
rekening gehouden heeft met de bij uitstek sociale functies van het gezin 
zal nog blijken in het laatste hoofdstuk. Ook in het gebied van onderzoek 
immers zijn in dit opzicht ernstige fouten gemaakt. 

4. Samenvattend overzicht van de belangrijkste krachten en processen, die van 
invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de samenleving in Zuid-Limburg 

1. Het einde van de vorige eeuw staat nog sterk onder invloed van de 
liberale maatschappij-opvattingen, met de eeuwwisseling komt er ge
leidelijk een kentering. Ongetwijfeld heeft voor Zuid-Limburg de ver
spreiding van de gedachten van Rerum Novarum invloed gehad op de 
ontwikkeling van de denkbeelden en is de neerslag van de nieuwe geest 
aan te wijzen bij de pioniers van de sociale beweging. Wat mannen als 
Schaepman, Ariëns, Nolens, Ruijs en Aalberse propageerden ging aan 
1 L. Rogier en N. de Rooij: In Vrijheid herboren, 's-Gravenhage 19^3 p. j6¡. 
1 Voor de gehele provincie is het aantal vrijwilligers in het sociaal-charitatieve werk op 
rond jooo te stellen. 
* H. Litjens: Onmaatschappelijke gezinnen, Maastricht 19J3 p. 20 sub 2. 
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Zuid-Limburg niet voorbij. In de oude industriestad Maastricht waren 
geestelijken als Wijnen, Rutten en Souren sociale voorvechters, terwijl 
de betekenis van leken als Ruys en Hermans voor de stad niet onder
schat mag worden. In het mijngebied beheerste van 1910 af Poels 
het terrein. 

2. Toen het revolutionaire socialisme in het oude Maastricht en in het 
opkomende mijngebied een ernstig gevaar dreigde te worden voor de 
bestaande orde en de nood reeds hoog was gestegen, is door de bisschop 
van Roermond het instituut van de aalmoezeniers van de arbeid ingesteld, 
dat zich intensief met de categoriale zielzorg zou bezig houden om het 
verloren gegane terrein terug te winnen. Vooral Poels, de latere hoofd
aalmoezenier, heeft begrepen, dat de strijd op maatschappelijk terrein 
zou moeten worden uitgevochten, wilde men Zuid-Limburg voor het 
katholieke geloof behouden. 

3. Poels en Hermans zijn de grote promotors geworden van de vak- en 
standsorganisatie. Deze instituten hebben zich tot machtige lichamen in 
de Zuidlimburgse samenleving ontwikkeld, die grote invloed gaan uit
oefenen op de gang van het maatschappelijk leven. Zij werden in het licht 
van Rerum Novarum en later Quadragesimo Anno gezien als de grote 
middelen om de verscheurende klassenstrijd uit te bannen en een ge
zonder samenleving te scheppen. 

4. Met de vele organisaties en stichtingen op maatschappelijk en chari
tatief terrein, die de praktische Poels wist te scheppen en tot bloei te 
brengen en waarvan hij tot zijn dood toe de bezieler en de drijvende 
kracht is gebleven, hebben hij en zijn medestanders de mijnstreek in 
een zeer kritiek stadium uit de chaos gered. In nauwe samenwerking 
met de grote man in het mijngebied werd in Maastricht het sociale 
werk, dat hier reeds vroeger was begonnen, beter gecoördineerd en 
uitgebouwd. 

ς. Zo is men ook de malaisejaren en de oorlog redelijk goed te boven 
gekomen. Dit neemt niet weg, dat er aanwijzingen te over zijn, om de 
ideologische en maatschappelijke strijd nog niet als gewonnen te be
schouwen. Ofschoon er reden is tot een gematigd optimisme, zijn er nog 
voldoende ontbindende krachten aan het werk, die een reële bedrei
ging kunnen vormen voor een harmonische ontwikkeling van de Zuid
limburgse samenleving. 

6. Een van de terreinen, waarop alle organen van de Zuidlimburgse 
gemeenschap diligent moeten blijven, is dat van de volkshuisvesting. Het 
behoud — en voor een belangrijk deel het herstel — van een gezond woon-
milieu vraagt een huisvestingsbeleid, zoals wij dat in het eerste hoofd
stuk van dit werk hebben aangegeven. In hoeverre aan de voorwaarden 
voor een goede huisvesting in Zuid-Limburg is voldaan, hopen wij in de 
volgende hoofdstukken uiteen te zetten, waarbij dan tevens op een 
mogelijke remedie voor bepaalde kwalen zal kunnen worden gewezen. 
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CONCLUSIES H O O F D S T U K II 

Op het einde van de negentiende eeuw is Zuid-Limburg nog een 
overwegend agrarisch gewest met als enige stedelijke concentratie 
de stad Maastricht, die een meer gedifferentieerde structuur ver
toont. Na de eeuwwisseling verstoort de opkomst van de mijn-
industrie in het oosten van het gebied de landelijke rust. Omstreeks 
191 o is het mijnwerkersberoep er de belangrijkste beroepsgroep 
gaan vormen; ook te Maastricht is de kern van de negentiende-
eeuwse industriële bedrijven dan uitgegroeid tot een machtig com
plex. De rest van Zuid-Limburg behoudt zijn agrarisch karakter. 
De landbouwbedrijven zijn niet groot, en van gemengde structuur : 
akkerbouw, veeteelt en fruitbedrijf. 

Tijdens de eerste wereldoorlog, waarin Nederland buiten de ge
vechtshandelingen blijft als een neutraal eiland tussen de oorlog
voerende buren, komt de Maastrichtse industrie, die geheel op 
internationale contacten is gebaseerd, stil te liggen; het nationale 
steenkolenbedrijf komt juist door het gebrek aan brandstof in het 
middelpunt van de belangstelling. Heerlen ontwikkelt zich tot het 
stedelijk centrum van dit snel in betekenis winnende mijngebied. 
De steenkoolindustrie groeit uit in noordwestelijke richting. Het 
na-oorlogse optimisme is een belangrijke stimulans bij de uitbouw 
van de ontginning. Er ontwikkelt zich een nieuw mijngebied in de 
nabijheid van Sittard, waar de gigantische mijn Maurits in produktie 
wordt gebracht. Dit heeft in dit agrarische gebied een diepgaande 
structuurwijziging tot gevolg. Voor de afvoer van de kolen wordt 
het Julianakanaal gegraven, dat een nieuwe zware slag toebrengt 
aan het agrarische bedrijf. Omstreeks 1930 vindt reeds meer dan 
de helft van de snel gegroeide beroepsbevolking arbeid in mijn
bouw en nevenbedrijven. 
Langs het Julianakanaal hebben zich vele nieuwe bedrijven ge
vestigd, zodat van Maastricht uit een geïndustrialiseerde zone naar 
het noorden reikt. De groeiende werkgelegenheid in mijnbouw en 
industrie doet zich over geheel Zuid-Limburg voelen ; het agrarisch 
bedrijf boet steeds meer aan betekenis in. Het landarbeidersberoep 
is gedoemd te verdwijnen. Een nieuwe bron van inkomsten komt 
in het zuidelijke deel van het gebied op : het vreemdelingenverkeer 
gaat een belangrijke bron van inkomsten vormen. 
De groei van de jaren twintig wordt op bruuske wijze onderbroken 
door de crisis van de jaren dertig. De internationale omslag in de 
conjunctuur brengt in mijnbouw en industrie massa-ontslag, ratio
nalisatie en jaagsysteem. In het Maastrichtse heerst een ernstige 
werkloosheid, de faillissementen zijn niet van de lucht. 
De jaren van de tweede wereldoorlog zijn voor het gebied evenmin 
gunstig. De oorlogseconomie kent haar eigen wetten. De mijnen 
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vertonen een stijging in de arbeidsbezetting, die weinig in overeen
stemming is met de produktieresultaten. Ook in de landbouw
bedrijven worden uit nationale overwegingen vele arbeidskrachten 
opgenomen om deze aan tewerkstelling in het land van de bezetter 
te onttrekken. Hetzelfde verschijnsel ziet men in de voor de 
oorlogsvoering belangrijke bedrijven in het Maastrichtse. Andere 
industriële bedrijven komen voor en na stil te liggen. De directe 
oorlogsschade is, wanneer men de mijnen en spoorwegen buiten 
beschouwing laat, voor het produktieapparaat niet zo ernstig ge
weest; de schade aan het bedrijfsleven toegebracht als gevolg van 
ontwrichting en stagnatie is niet in cijfers uit te drukken. 

6. Bij de bevrijding stond men voor ongekende moeilijkheden. Al was 
in het grootste gedeelte van het gebied het verlies aan voorraden en 
uitrusting door de snelle opmars van de geallieerden nogal meege
vallen, de noordelijke en noord-oostelijke rand van Zuid-Limburg 
kwamen voor een lange periode in de frontzone te liggen met alle 
gevolgen van dien. Het gebrek aan grondstoffen, het verlies aan 
afzetgebieden, de verstoring van de verbindingen en de moeilijk
heden in de arbeidsvoorziening deden zich na de bevrijding geducht 
voelen. 

7. Met bijzondere steunmaatregelen werd het bedrijfsleven weer op 
gang gebracht. Maar al gauw tekent zich een nieuwe periode van 
economische opgang af, waarbij vele initiatieven los komen. Reor
ganisatie van de bedrijven, investering op grote schaal, toenemende 
arbeidsproduktiviteit en vergrote produktie brengen een nieuwe 
welvaart in het gebied. De uitkomsten van de bedrijfstelling van 
i9fo vormen een duidelijke aanwijzing voor de vernieuwing van het 
produktieapparaat. 

8. De demografische ontwikkeling sluit ten nauwste aan bij de econo
mische groei. Met name is dit duidelijk voor het mijngebied. Met 
de opkomst van de mijnindustrie neemt het verdichtingsproces een 
aanvang: in de jaren na 1910 in het oude mijngebied, en in de jaren 
twintig in het nieuwe mijngebied. Dit proces hangt ten nauwste 
samen met de massale immigratie als gevolg van de snel toe
nemende arbeidsbehoefte van de mijnbedrijven. Het Maastrichtse 
groeit in de loop der jaren zeer geleidelijk aan met het geboorte
overschot uit de streek zelf; het landelijke gebied in het zuiden 
stoot door gebrek aan werkgelegenheid velen uit de produktieve 
groep af. 

9. De jaren dertig vertonen als gevolg van de algemene bedrijfsslapte 
een groot vertrekoverschot uit geheel Zuid-Limburg, dat door de 
vestigingsoverschotten in de jaren na 1940 niet wordt goed ge
maakt. De totale groei van het gebied van onderzoek in £0 jaar 
blijft voor viervijfde voor rekening van het geboorte-overschot. 
Wel is er tussen de vier landschappen in Zuid-Limburg een be
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langrijke uitwisseling geweest, waarvan de mijnstreek heeft geprofi
teerd, 

io . De opkomst van de mijnindustrie geeft een belangrijke verschuiving 
te zien in het demografische zwaartepunt. Viervijfde van de be
volkingsgroei van Zuid-Limburg kwam voor rekening van de mijn
streek, waar nu tweederde van de totale bevolking van Zuid-
Limburg is geconcentreerd. 

11. De bevolking is er zo in zones gespreid, dat tot voor kort nauwelijks 
omvangrijke kernen waren aan te wijzen, dit in tegenstelling tot 
Maastricht, dat vanouds aan een overbevolking van haar centrum 
heeft geleden. 

12. De beide mijngebieden vertonen sedert de opkomst van de mijn-
industrie een overbezetting in de produktieve mannelijke groep, 
die geleidelijk aan verdwijnt. Alle landschappen vertonen een toe
nemende veroudering in de bevolkingsopbouw ; Maastricht c a . en 
landelijk Zuid-Limburg zijn op deze weg verder voortgeschreden. 

13. Meer dan in het rijk blijkt in Zuid-Limburg het gezin het normale 
woonverband ; alleen het Maastrichtse heeft een groot aantal alleen-
wonenden, waarvan de helft kamerbewoner is. Het aantal echtparen 
zonder kinderen is geringer dan in het rijk ; met name in het nieuwe 
mijngebied is dit percentage laag. 

14. Het kleine volledige gezin, gerekend naar het gemiddeld aantal 
thuiswonende kinderen, is verhoudingsgewijs aanmerkelijk ge
ringer vertegenwoordigd dan in het rijk, vooral in het nieuwe 
mijngebied en in landelijk Zuid-Limburg. Met het grote gezin is 
juist het tegenovergestelde het geval. Het percentage grote ge
zinnen is echter toch aanzienlijk minder dan in het aangrenzende 
Noord-Limburg. De provincie als geheel heeft gemiddeld een half 
kind meer per gezin te huisvesten dan het rijk. 

ι ς. De leeftijdssamenstelling van de thuiswonende kinderen wijkt 
weinig af van die van het rijk ; de gemiddelde leeftijd van de kinderen 
in de onvolledige gezinnen ligt hoger. 

16. De huwelijksleeftijd van de vrouw ligt in de stad belangrijk lager 
dan op het platteland; het aantal weduwen en gescheidenen van 
echt is er hoger. Op het platteland is bij een ongeveer even hoog 
percentage gestichts- en kloosterbevolking het aantal ongehuwde 
vrouwen hoger. De huwelijksleeftijd ligt in Limburg hoger dan in 
het rijk, het aantal weduwen en gescheidenen van echt is er pro
centueel lager ; het aantal ongehuwden — mede in verband met een 
procentueel tweemaal zo grote gestichtsbevolking — is er ver
houdingsgewijs groter. 

17. Ook in Zuid-Limburg heeft de verspreiding van de gedachten van 
Rerum Novarum de sociale beweging geïnspireerd. De instelling 
van het instituut van de aalmoezeniers van de arbeid is van niet te 
schatten betekenis geweest voor de ontwikkeling in de opvattingen 
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van de gemeenschap. Bijzondere verdiensten hebben figuren als 
Ruijs, Hermans en de priesters Wijnen, Rutten en Souren gehad in 
de oude industriestad Maastricht, waar als reactie op de wan
toestanden het revolutionaire socialisme geleidelijk aan veld won; 
in de mijnstreek heeft de geniale aalmoezenier Poels de sociale ont
wrichting voorkomen. 
Poels en Hermans zijn de promotors geworden van de vak- en 
standsorganisaties. Deze instituten hebben zich tot machtige licha
men in de Zuidlimburgse samenleving ontwikkeld, die grote in
vloed uitoefenen op de gang van het maatschappelijk leven. Zij 
werden in het licht van Rerum Novarum en Quadragesimo Anno 
gezien als de grote middelen om de verscheurende klassenstrijd uit te 
bannen en een gezonder samenleving te scheppen. 
Met de vele organisaties en stichtingen op maatschappelijk en chari
tatief terrein, die de praktische Poels wist te scheppen en tot bloei 
te brengen en waarvan hij tot zijn dood de bezieler en de drijvende 
kracht is gebleven, hebben hij en zijn medestanders de mijnstreek 
in een zeer kritiek stadium uit de chaos gered. In nauwe samen
werking met Poels werd te Maastricht het reeds vroeger begonnen 
sociale werk beter gecoördineerd en uitgebouwd. 
Zo is men de malaisejaren en de oorlog redelijk goed te boven ge
komen; er zijn echter redenen genoeg de ideologische en maat
schappelijke strijd nog niet als gewonnen te beschouwen. Er zijn 
nog voldoende ontbindende krachten aan het werk, die een reële 
bedreiging kunnen vormen voor een harmonische ontwikkeling van 
de Zuidlimburgse samenleving. 

Een van de ernstige bedreigingen van de welvaart is ongetwijfeld 
een onmenswaardige huisvesting. Hier dienen alle organen van de 
Zuidlimburgse gemeenschap diligent te blijven. Het behoud — en 
voor een belangrijk deel — het herstel van een gezond woonmilieu 
vraagt een huisvestingszorg van grote allure. 
De ontwikkelingen op maatschappelijk terrein vertonen directe 
repercussies op het terrein van de volkshuisvesting. Industrialisatie 
en immigratie vragen voorzieningen voor arbeidersgezinnen en 
voor alleenstaanden. Wanneer de bedrijven zich de huisvestingszorg 
aantrokken, geschiedde dit gewoonlijk in de vorm van bouw of 
exploitatie van eigen woningen of in de vorm van bijdragen aan in
stellingen van particulier initiatief. Het besef, dat de gehele ge
meenschap een taak heeft op dit terrein is geleidelijk gegroeid. 
In het begin van deze eeuw vond de huisvesting van de nieuw
komers voornamelijk plaats in burgerpensions of uitgeleefde burger
woningen, te Maastricht in de kwartierwoningen van de binnenstad. 
In het mijngebied verrijzen de eerste arbeiderskolonies. 
Door de aanbouw van nieuwe arbeiderswijken veranderen sommige 
gemeenten van structuur. Vele kleine, al of niet agrarische ge-



meenten, die zijdelings in het industrialisatieproces betrokken 
raakten, werden tot woongemeenten. De gunstig gelegen ge
meenten trokken veelal de beter-gesitueerden. Sommige gemeenten 
vertonen een hybridisch karakter door de nieuwe elementen, die 
aan de oude worden toegevoegd, andere veranderen totaal van 
structuur en worden van agrarische gemeenschappen tot industrie-
en mijnconcentraties. 

2£. Onder invloed van de wijzigingen in en de intensivering van het 
verkeer, verkrijgen sommige gemeenten een totaal ander karakter, 
zoals het kolenverlaadstation Susteren, de havengemeenten Born en 
Stein, de centra van het opkomend vreemdelingenverkeer: Valken
burg, Vaals, Gulpen, e.a. Ook deze veranderingen oefenden invloed 
uit op het aspect van de volkshuisvesting ter plaatse. 
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Hoofdstuk UI 

STATISTISCHE O N D E R Z O E K I N G E N 
NAAR DE O N T W I K K E L I N G VAN DE HUISVESTING 

IN ZUID-LIMBURG 

INLEIDING 

Terwijl wij in het eerste hoofdstuk het huisvestingsvraagstuk in zijn alge
meenheid hebben gesteld, in het tweede de ontwikkeling van de Zuid-
limburgse samenleving onderzochten, zal in dit derde hoofdstuk de ont
wikkeling van de huisvesting in Zuid-Limburg worden onderzocht, zodat 
wij in het laatste hoofdstuk tot een synthetische beschouwing van volks
huisvesting en samenleving kunnen trachten te komen. 

Een nauwkeurige methode om tot een objectieve waardering van de 
ontwikkeling van de huisvesting te geraken is de statistische. Het gaat 
hier immers om een inzicht en een verklaring van massa-verschijnselen, 
die na een zorgvuldige groepering en verwerking tot spreken gebracht 
kunnen worden.1 

Het statistische grondmateriaal, dat ons ter beschikking stond ter be
oordeling van de ontwikkeling van de huisvesting in het gebied van 
onderzoek, vindt men in de „woningstatistiek".2 

Wanneer men echter over woningstatistiek of woningtelling spreekt, 
moet men zich duidelijk realiseren, dat in het verleden in de woning
tellingen en woningstatistiek vaak uiteenlopende verschijnselen werden 
geregistreerd. Men kan gegevens over de eigenlijke woningvoorraad ver
zamelen (b.v. over de omvang en het aantal woningen, over aard en 
ligging, grootte, huur of kwaliteit van de woningen), zonder dat men 
zich direct bezig houdt met de huisvesting van de bewoners in die 
woningen. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zullen wij trachten 
de structuur van de woningvoorraad van Zuid-Limburg te achterhalen, 
en wel, omdat kennis van die structuur nodig is om in het tweede deel 
van het hoofdstuk het eigenlijke huisvestingspeil vruchtbaar te kunnen 
benaderen. Deze benadering is echter ook op andere wijze mogelijk, 
namelijk door niet van de woningen uit te gaan, maar van de huishou
dingen. Men kan trachten na te gaan hoe de huishoudingen in de 
periode van onderzoek waren gehuisvest, b.v. door berekening van het 
aantal kamers of ruimten, dat een huishouding ter beschikking had. 

1 O. Bakker: Statistiek, een inleiding tot de statistische methode en haar toepassingen, 
Purmerend, vierde druk, 194Í. Deel Ι, ρ. 1 en 2. 
s Wem, Deel II. Derde druk, 1942 p. 72-7$. 
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De gegevens over de woningen vindt men in de bouwtechnische 
woningtellingen, de gegevens over de huisvesting van de gezinnen in de 
woonruimte-tellingen. Wij zullen een dergelijk onderscheid scherp 
moeten handhaven om een heilloze verwarring, zoals in het verleden 
maar al te vaak heeft plaats gehad, te voorkomen. De bruikbaarheid van 
het statistische materiaal heeft door het dubbelzinnig gebruik van het 
begrip woning te zeer geleden. Wij zullen terug moeten komen op dit 
begrip, dat wij voor ons doel duidelijk zullen splitsen in de eigenlijke 
„woning" en de „woonruimte of behuizing". 

Het statistische materiaal in dit hoofdstuk gebruikt is in hoofdzaak 
afkomstig van rijkstellingen, de eigenlijke woningtellingen van 1919 en 
1947, en de woonruimte-tellingen, gehouden ter gelegenheid van de 
tienjaarlijkse volkstellingen. 

Maar ook hier schuilen nog moeilijkheden, omdat herhaalde malen van 
afwijkende definities voor het woningbegrip is gebruik gemaakt. De 
gegevens van de volkstellingen zijn tot 1930 ten aanzien van de „be
huizingen" wel vergelijkbaar, in 1930 is echter een „huurrechtelijke" 
definitie gebruikt. In dat jaar is niet zonder meer het aantal vertrekken, 
waarover een huishouding de beschikking had, als een „woning" geteld 
— wij zouden zeggen een „behuizing" of „woonruimte" - maar heeft men 
enkele eisen gesteld, die in de richting van een eigenlijke „woning" 
gingen, zoals de beschikking over een eigen privaat en een eigen keuken. 
Verhuurde kamers zouden dus niet meer als „woning" gelden, terwijl 
men daarbij de criteria toch ook weer niet zo scherp heeft gesteld 
als dat in de eigenlijke „bouwtechnische registrering van woningen" 
pleegt te geschieden. Enerzijds is er dus een groter aantal „woningen" 
geteld dan er in werkelijkheid waren, anderzijds waren er natuurlijk 
meer „woonruimten" dan er werden geregistreerd, zodat de gegevens 
van 1930 noch met de woonruimte-tellingen noch met de eigenlijke 
woningtellingen zonder meer te vergelijken zijn.1 

Maar ook de gegevens van de beide echte woningtellingen zijn niet in 
alle opzichten vergelijkbaar. Ook hier zijn niet de zelfde definities ge
bruikt. Bij de telling van 1919 ging het om „elk perceel of perceels
gedeelte, dat volgens zijn inrichting als een afzonderlijke woning is te 
beschouwen; dus niet afzonderlijke kamers".2 Hierbij werd het dus aan 
het inzicht van de opnemer overgelaten, wat in een bepaalde streek als 
een afzonderlijke woning kon worden aangemerkt. Voor 1947 heeft 
men zich aangesloten bij de internationale definitie van het internationaal 
statistisch instituut van de economische en sociale raad van de Verenigde 
Naties : „elk perceel of perceelsgedeelte, dat volgens zijn bouw blijvend 
is bestemd voor bewoning door één huishouden met als maatstaf de 

1 C.B.S.: Woning- en Gezinstclling, 31 mei 1947 Serie A deel 3, Utrecht 19^1 p. 14. 
2 C.B.S. : Uitkomsten der Woningtelling gehouden in de laatste maanden van 1919 in 
gemeenten met meer dan 2000 inwoners en in enkele kleinere gemeenten (bewerkt 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek), 's-Gravenhage 1921 p. VII sub 4. 
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aanwezigheid van een eigen voordeur, die, hetzij van de openbare 
weg, hetzij van een gemeenschappelijk trappenhuis of portaal, toegang 
geeft tot de woning".1 

De tweede woningtelling, gehouden ter gelegenheid van de laatste 
volkstelling op 31 mei 1947, was beperkt van omvang, maar dank zij een 
minutieuze opzet en een wetenschappelijke verwerking werd belangrijk 
en betrouwbaar materiaal verkregen van alle gemeenten in het rijk, 
waardoor wij in staat geweest zijn zonder ingewikkelde berekeningen 
de gegevens voor de vier kwartieren, Noord-Limburg en het rijk samen 
te stellen en onderling te vergelijken.2 De eerste woningtelling daaren
tegen bleef tot de gemeenten met meer dan 2000 inwoners beperkt (zij 
het dan, dat ook in een aantal kleinere gemeenten werd geteld, die 
daartoe speciaal in aanmerking kwamen volgens de opvattingen van de 
ontwerpers der telling), maar er werden meer typische bouwtechnische 
gegevens verzameld. De kleinere gemeenten werden in het onderzoek 
betrokken, wanneer zij speciale huisvestingsmoeilijkheden meebrachten, 
omdat zij „een beslist stedelijk karakter" hadden, „terwijl andere of in 
de industriecentra, of in de nabijheid van grotere gemeenten gelegen 
waren, ja soms reeds als delen daarvan konden worden beschouwd".3 

Het beeld was bij de eerste telling dus onvolledig, ook al omdat bij de 
verwerking spoedig bleek, dat de telling, die aan de gemeentelijke in
stanties was overgelaten, door vaagheid van instructie of door laksheid 
of onbegrip van de uitvoerders soms al te merkwaardige uitkomsten aan 
het licht bracht.4 In vele plattelandsgemeenten had men zich beperkt tot 
opneming in de bebouwde kom. Methorst, de steller van de inleiding 
op deze telling, was maar matig tevreden, maar de kritiek van de ge-
interesseerde- buitenstaanders was bepaald vernietigend.5 De gegevens 
zijn slecht verzameld en verwerkt, de voorbereiding was geheel onvol
doende, aldus Hudig. Kikkert noemt de telling rondweg mislukt. Ook 
deskundigen uit later jaren als Lietaert Peerbolte en Van Beusekom 
hebben weinig waardering kunnen opbrengen.8 De laatste noemt de 
resultaten van twijfelachtige waarde. Het primaire doel, dat men zich 
had gesteld: inzicht te verkrijgen in de na-oorlogse woningnood, werd 
niet bereikt. De regering ging bij haar beleid dan ook achteloos aan de 
resultaten voorbij : Wanneer in het gezaghebbende orgaan Volkshuis
vesting en Stedebouw op grond van de „Uitkomsten" een tekort van 

1 Woning- en Gezinstelling p. 13. 
2 Woning- en Gezinstelling, j 1 mei 1947 Serie В deel 2 : Voornaamste cijfers per ge
meente, Uitgave C.B.S. 's-Gravenhage, 1949. 
3 „Uitkomsten" 1921 p. IV. 
4 Wij constateerden tal van fouten en onnauwkeurigheden in de tellingen, die met 
geringe moeite hadden kunnen worden voorkomen. 
5 A. Kikkert: De Woningtelling van 1919, Volksh. en Stedeb. 1921, p. 305-308 en 
3J2-3Í7; D. Hudig: De uitkomsten der Woningtelling, idem p. 203. 
• L. Lietaert Peerbolte: De Woningwet, 2e druk p. 86, Alphen a. d. Rijn p. 86; 
H. van Beusekom: Woningbouw, problemen en perspectieven, Amsterdam 1944 p. 34. 
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86.000 woningen wordt genoemd, stelt de minister van arbeid in een 
circulaire de achterstand op ^г.^іб. 1 

De woningtelling van 1947 werd eveneens gehouden in een na-oorlogse 
periode van grote woningnood en met het doel inzicht te verkrijgen in 
de omvang en de aard van het tekort. Deze poging was ongetwijfeld 
geslaagd, al blijft er natuurlijk altijd wel enige kritiek mogelijk, т . п . ten 
aanzien van de definitie van een woning in bouwtechnische zin, die niet 
altijd de werkelijkheid benadert, en al had men gaarne méér gegevens 
over de woningvoorraad verkregen. Bij deze telling werden behalve de 
eigenlijke woningen ook de „andere bewoonde ruimten" ingevoerd, die 
werden gedefinieerd als „verblijven, die bij de bouw voor tijdelijke be
woning zijn bestemd (b.v. noodwoningen, noodboerderijen, zomer
huisjes), voorts ruimten, die eigenlijk niet voor bewoning zijn bestemd 
(b.v. een schuur, keet, barak, stal, kippenhok, plaggenhut, bunker, be
woonde onbewoonbaar verklaarde woning (bouwval), tijdelijk voor be
woning in gebruik genomen kantoorgebouwen, wijkgebouwen, scholen 
e.d.) en tenslotte woonruimten, die wel voor permanente bewoning 
zijn bestemd, maar die niet als afzonderlijke woning in de zin der bij de 
telling gebezigde woningdefinitie kunnen worden beschouwd (b.v. 
woonruimten in hotels, logementen, pensions, rusthuizen e.d.).2 Deze 
telling werd met zorg voorbereid en afgezien van kleine onnauwkeurig
heden, die bij een dergelijke onderneming wel haast onvermijdelijk zijn, 
is het materiaal zeer betrouwbaar en bruikbaar voor een globaal over
zicht. De telling had plaats in alle bewoonde oorden van ons land en op 
één dag, en geschiedde ook nu weer door niet geschoold, maar wel 
terdege geïnstrueerd personeel van administratieve diensten van rijk, 
provincie en gemeente. Dit personeel, dat dus niet bouwtechnisch was 
geschoold — 70.000 tellers waren ingeschakeld —, maakte het moeilijk 
om zuiver bouwtechnische gegevens te verzamelen, zodat hiervan moest 
worden afgezien. De woningtelling was gekoppeld aan de volkstelling, 
die in één dag moest plaats hebben, zodat de tijd ontbrak om gegevens 
over de afmetingen van vertrekken, lucht- en lichttoetreding, vocht en 
kwaliteit van het materiaal te verzamelen, gegevens, die in een typische 
woningtelling thuishoren. 

Ook in 1919 zijn dergelijke gegevens slechts incidenteel verzameld, 
zodat wij op het stuk van de woningkwaliteit in ons land zeer slecht zijn 
geïnformeerd, hetgeen voor een landelijk krotopruimingsprogram ern
stige moeilijkheden oplevert. De kennis van de woningkwaliteit in 
Nederland berust dan ook meer op het oordeel van plaatselijke bouw-
technici, dan op exact vergelijkbaar materiaal, zodat een degelijk uit
gevoerde landelijke woningtelling dan ook geen luxe mag heten.3 

1 Volkshuisv. en Stedeb. 1921 p. 139 e.v. en 182-183; Circulaire Min. v. Arbeid van 
1 juni 192 1. 
* Woning- en gezinstelling 1947, Serie A, deel 3 р . I J . 
s Medio 19^6 werd een nieuwe woningtelling gehouden, waarvan de definitieve cijfers 
- medio 19J7 - nog niet zijn gepubliceerd. 

і £ 9 



Statistisch materiaal door het Provinciaal Bureau voor de Wederopbouw 
en Volkshuisvesting, verzameld en ons bereidwillig ter bewerking afge
staan, voorziet voor het gebied enigermate in deze leemte. 

Bij gelegenheid van de volkstellingen werden tevens woonruimte-
tellingen gehouden — dus ook in 1947. Wij hebben om de ontwikkeling 
in het huisvestingspeil te volgen, waartoe deze tellingen zich lenen, 
wederom de jaren 1899, 1930 en 1947 gekozen aan het begin, het 
midden en het einde van de te onderzoeken periode. 

Wanneer het materiaal van de telling van 1899 wordt gepubliceerd, is 
dit aanleiding voor de „Sociaal-technische Vereeniging van democratische 
Ingenieurs en Architecten" Ir. Keppler te verzoeken de gegevens nader 
te bewerken; zijn publicatie komt in 1906 uit.1 Hij heeft door een oor
deelkundige rangschikking van het materiaal, door berekening van per
centages sprekende cijfers geproduceerd en de naar eigentijdse maatstaven 
als „ontoelaatbare toestanden" gebrandmerkte feilen van de huisvesting 
in die dagen in een scherp licht gezet. Tegenwoordig zouden wij onze 
criteria voor een redelijke huisvesting veel scherper stellen ; wij komen 
daar nog nader op terug. Behalve de cijfers ontleend aan wat men in die 
dagen de „woning- en gezinsstatistiek" noemde, waren ook vele ge
gevens verzameld, die in een echte woningtelling thuishoorden : over de 
grootte van de vertrekken, over het aantal slaapkamers, licht- en lucht
toevoer, de aanwezigheid van drinkwater, de afvoer van faecaliën en 
menage-water, de wijze van constructie, onderhoud en bewoning van de 
bewoonde ruimten. Deze gegevens waren echter slechts incidenteel uit 
plaatselijke enquêtes verkregen en staan min of meer los van de eigen
lijke statistiek. Bij deze en ook bij de volgende tellingen werd het aantal 
vertrekken geregistreerd, waarover een huishouding de beschikking had, 
verdeeld in „één-, twee-, drie- en meerkamerwoningen". Tevens werd 
in deze behuizingen de bezetting opgenomen. Gepubliceerd zijn alleen 
de cijfers voor de gemeenten met meer dan 20.000 inwoners, waaronder 
in „ons" gebied alleen Maastricht viel. De cijfers voor de gebieden 
hebben wij dan ook niet kunnen samenstellen. Ook in 1930 is op de 
zelfde wijze te werk gegaan, maar dan zijn ook Heerlen en Kerkrade 
boven de 20.000 uitgegroeid, eerst in 1947 is in alle gemeenten geteld 
en het materiaal ook uitvoerig gepubliceerd.2 Een moeilijkheid is echter 
weer dat in de verschillende tellingen het begrip vertrek niet steeds op 
de zelfde wijze werd gehanteerd. Bij de bespreking van dit materiaal 
komen wij nader op de moeilijkheden terug. 

Woning- en woonruimte-tellingen zijn in de periode van onderzoek 
incidenteel wel in de grote gemeenten van het gebied gehouden, in 
Maastricht, Heerlen en Kerkrade door gemeentelijke instanties. Voor 
lokale studies zijn de uitkomsten van deze tellingen bruikbaar, maar door de 

1 A. Keppler c. i . : Woningtoestanden in Nederland, Rotterdam 1906. 
2 Uitvoerige gegevens per gemeente vindt men in de gelichtdrukte publicaties van het C.B. 
S. : „Uitkomsten van de Woning- en Gezinstelling, 31 Mei 1947 ", т . п . de tabellen 8<J en 8b 
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afwijkende telmethodiek en registratie voor onderlinge vergelijkingen met 
andere gemeenten, provincie of rijk statistisch helaas vrijwel waardeloos. 

Tenslotte is er statistisch materiaal aanwezig bij de woningbouw
corporaties, maar dit betreft uiteraard steeds het eigen bezit, en voldoet 
niet altijd aan de verwachtingen, die de wetenschappelijke onderzoeker 
aan het bronmateriaal moet stellen. 

Wij hebben ons in deze studie voornamelijk op het statistisch materiaal 
van de rijksinstanties moeten verlaten; wij zullen trachten met behulp 
van dit materiaal het ontwikkelingsbeeld van de huisvesting in het gebied 
te schetsen. Daarbij leveren de eigenlijke woningtellingen een inzicht in 
de ontwikkeling van de woningvoorraad, de woonruimte-tellingen in 
die van het huisvestingspeil van de bevolking in woningen. Dit laatste 
beeld kan voor de actuele toestand partieel worden aangevuld met detail-
onderzoekingen in enkele representatieve kernen. 

A. DE STRUCTUUR VAN DE WONINGVOORRAAD 
I9I9-I947 

Natuurlijk is het huisvestingspeil van een bevolking moeilijk te scheiden 
van de kwaliteiten van de woningvoorraad. Wanneer een echte woning
telling wordt gehouden, worden steeds gegevens verzameld over de 
huisvesting van de bevolking. Tenslotte is een woningtelling slechts 
begonnen om een beter inzicht in de huisvestingspositie te verkrijgen; 
een woningtelling heeft steeds een sociale inslag. De partiële onder
zoekingen van het Provinciaal Bureau voor de Wederopbouw en Volks
huisvesting vertonen duidelijk deze tweezijdigheid van de onderzoe
kingen, maar ook de eigenlijke woningtellingen verzamelen gegevens 
over de huisvesting. De rijkstelling van 1947 is zelfs zo opgezet, dat men 
haar als een woningtelling en als een woonruimte-telling kan opvatten. 
Zij keert dan ook in het tweede deel van dit hoofdstuk in andere vorm 
in onze beschouwingen terug. 

Bij de analyse van de woningvoorraad hebben wij eerst onze aandacht 
besteed aan de omvang van de voorraad en het globale tekort, vervolgens 
aan de structuur van de voorraad, waarbij wij eerst de meer materiële 
aspecten van de voorraad hebben onderzocht, zoals de aard en de ligging 
van de percelen, en vervolgens de meer sociale aspecten van de samen
stelling: indeling naar grootte, eigendom en huurverhouding, en huur
waarde. Deze laatste indeling is echter niet principieel, want de samen
stelling van de voorraad heeft uiteraard steeds een materieel en een 
sociaal aspect. 

1. De omvang van de woningvoorraad 

a. Vaststelling van de voorraad 

In staat 1 is in kolom 3 het totaal aantal in 1919 getelde woningen opge
nomen, gesplitst naar bewoonde en niet bewoonde woningen in kolom 1 
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en 2. De getelde aantallen voor de vier landschappen, voor Noord-
Limburg en de provincie zijn samengesteld uit de publicatie van het 
C.B.S.1 De cijfers voor het rijk zijn buiten beschouwing gelaten, omdat 
het materiaal zo onvolledig is gepubliceerd en er met zo vele ons onbe
kende factoren rekening zou moeten worden gehouden om de ernstigste 
fouten te achterhalen, dat wij een berekening dienaangaande niet meer 
verantwoord achtten. 

Zoals reeds medegedeeld hadden de cijfers slechts betrekking op ge
meenten met meer dan 2000 inwoners en op een aantal boven nader 
omschreven gemeenten, die belangrijk werden geacht voor een inzicht 
in de huisvesting in het gebied. In totaal werden in Zuid-Limburg 
41 gemeenten geheel of gedeeltelijk opgenomen, tezamen omvattende 
90% van de bevolking van het gebied in die dagen. In de als bijlage toege
voegde kaart no. 8 zijn de gemeenten, waar telling plaats had, aange
geven. In Noord-Limburg werd echter in slechts 23 gemeenten geteld, 
tezamen omvattende 72% van de totale woonachtige bevolking; in de 
provincie als geheel dus werd in 59 gemeenten niet geteld, omvattende 
16% van de totale provinciebevolking. In sommige plattelandsgemeenten 
werd echter slechts gedeeltelijk geteld, terwijl enkele kleine gemeenten, 
een twaalftal, sedertdien bij grotere buurgemeenten zijn gevoegd. In de 
bijgevoegde kaart is de grensindeling van 1947 aangehouden, maar met 
moeilijkheden, uit de grenscorrecties voortgekomen, is rekening ge
houden. In het oude mijngebied werd in 16 gemeenten geteld, in het 
Maastrichtse in 6 gemeenten, in het nieuwe mijngebied in 11 gemeenten 
en in het landelijk kwartier in 8 gemeenten, resp. met 96, 96, 78 en 
71% van de totale bevolking van die landschappen. 

Uit de bevolkingspercentages blijkt dus al enigermate in hoeverre de 
cijfers, afgezien van onnauwkeurigheden, de werkelijkheid zullen be
naderen. Van Beusekom doet in zijn werkje „De Volkshuisvesting" 2 een 
middel aan de hand om dichter bij de werkelijkheid te komen. Hij wijst 
op de woonruimte-telling van 1920 met de volkstelling op 31 december 
1920 gehouden. Vanwege het geringe tijdsverschil met de woningtelling 
van 1919 is substitutie met de cijfers van 1920 mogelijk en correctie van 
al te grote fouten voor die gemeenten, waar geen al te sterke ontwikke
ling in het verlopen jaar had plaats gehad. Dit lijkt alleszins redelijk 
voor de plattelandsgemeenten, waar het jaar tevoren niet was geteld; 
de in 1920 getelde „woonhuizen" op het platteland waren in die dagen 
wel gelijk te stellen met de „woningen" van 1919. Vervangt men in die 
gemeenten, waar het aantal woningen van 1919 belangrijk kleiner was 
dan in 1920, het aantal woonhuizen door het laatste cijfer — en dit komt 
nog al eens voor, bewijs dat in 1919 nogal wat woningen niet zijn 
geteld — en vult men de leemten van 1919 aan met de cijfers van 1920, 

1 Uitkomsten der Woningtelling enz., 's-Gravenhage 1921. 
• H. van Beusekom: De Volkshuisvesting, Utrecht z.j. - Uitgave „De Nederlandse 
Volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen" — p. ¡. 
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dan komt men voor het rijk volgens Van Beusekom tot een cijfer van 
i.412.000 •woningen, een cijfer, „dat bij toetsing aan andere gegevens 
tamelijk juist blijkt te zijn".1 

Deze methode is ook door ons toegepast voor de landschappen en de 
provincie. Toetsing aan de bevolkingsspreiding maakt onze berekeningen 
niet onwaarschijnlijk, met uitzondering van het oude mijngebied, waar 
juist in 1920 in verband met de groei van de mijnindustrie nogal wat 
bouwactiviteit is geweest, zodat wij hebben gemeend hier op grond van 
de aanbouw nog een kleine correctie te moeten toepassen. In de laatste 
kolom van staat 1 geven wij de aldus door ons berekende woning
voorraad voor 1919. 

Staat 1. De getelde roorraad bewoonde en onbewoonde woningen in 1919 en de berekende 
woningvoorraad voor Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de provincie 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastrichts industriegeb. 
Landelijk Zuid-Limburg 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

G e t e l d e w o n i n g e n 

Bewoond 

17026 
6407 

12290 
Í 0 3 Í 

4 0 7 5 8 
22622 
63380 

Onbewoond 

i j s 

ï* 
81 

78 

4 6 9 
149 
618 

Totaal 

17284 

6 4 Í 9 
12371 

i i ' 3 
4 1 2 2 7 
22771 
63998 

Berekende 
woning
voorraad 

I7S78 
8766 

12838 
7136 

4 6 3 1 8 
29702 
7 6 0 Î 0 

Zonder nu aan de berekende cijfers meer dan benaderende waarde te 
willen toekennen, blijkt toch wel : 

1. Dat de woningvoorraad in het gebied van onderzoek ruim 46.000 
omvatte, waarvan meer dan 26.000 in de mijngebieden waren gelegen. 

2. Dat het gebied ruim 60% van de woningvoorraad van de provincie 
omvatte. 

3. Dat van de opgenomen voorraad de reserve aan leegstaande woningen 
1% bedroeg, maar in het Maastrichtse nog geen 2/3% haalde. De 
woningnood moet dus ernstig zijn geweest. 

De ruimere reserve in het oude mijngebied zal het gevolg zijn geweest 
van de intensieve bemoeiingen van Poels. Tussen 1911 en 1925 werden 
in de mijnstreek door de woningcorporaties, aangesloten bij Poels' 
schepping „Ons Limburg", meer dan 2700 arbeiderswoningen gebouwd.2 

De woningtelling van 1947 geeft behalve de directe woningvoorraad ook 
het aantal „andere bewoonde ruimten", die in 1919 bij de directe 
woningvoorraad waren geteld. De uitkomsten van deze telling zijn 
ondergebracht in staat 2. 
1 H. van Beusekom t.a.p. 
1 R. Dieteren: 40 jaar arbeiderswoningen in Limburg, Heerlen 19JI p. 97. 
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Staat 2. De voorraad van 19471 gesplitst naar bewoonde en onbewoonde woningen, het aantal 
andere bewoonde ruimten en de totale voorraad woningen en andere bewoonde ruimten voor 

Zuid-Limburg, Noord-Limburg, de provincie en het rijk 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

W o n i n g e n 

Bewoond 

3297Î 
14723 
I Í Í7Í 
7333 

70606 
38887 

109493 
2049713 

Onbewoond 

186 
78 

•31 
7« 

47 î 
4 o 6 
878 

2 3 Í 2 7 

Totaal 

33161 
14801 

• Í 7 ° 7 
7409 

71078 

39293 
110371 

2073240 

Andere 
bewoonde 
ruimten 

218 
164 
138 
112 

632 

ï i °7 
3139 

36203 

Totale 
bewoonde 
voorraad 

3 3 · 9 3 
14887 

· ί 7 · 3 

7 4 4 Í 

71238 

4 · 3 9 4 
112632 

2 о 8 ; 9 і б 

Uit dit overzicht krijgt men een goed inzicht in de omvang en spreiding 
van de voorraad bewoonde woningen en ruimten. 

1. De woningvoorraad bedroeg in 1947 rond 71.000 woningen, waar
van rond 48.000 in de mijnstreek ofwel 68%, in 1919 £6%. 

2. Het gebied van onderzoek omvatte 6 5% van de woningen in de 
provincie, in 1919 60%. 

3. De woningvoorraad in Zuid-Limburg was in nog geen dertig jaar 
met bijna 60% gestegen, wanneer we de noodwoningen die in 1919 als 
woningen werden geteld verwaarlozen en onze berekeningen juist zijn ; 
de groei in het rijk zou, wanneer de raming van Van Beusekom voor 1919 
goed is geweest, echter bijna 70% hebben bedragen. 

4. Deze achterstand van het gebied is echter voor een belangrijk deel het 
gevolg van een verschillende telmethodiek, waarbij т . п . het Maastrichtse 
wel zeer geringe vorderingen zou hebben gemaakt. Het voordeur-criterium 
in de telling van 1947 aangehouden, is voor de stad Maastricht met zijn 
vele huurkazemes met één enkele ingang wel zeer ongunstig uitgevallen. 

ς. Opvallend is voorts de geringe groei in de woningvoorraad van het 
landelijke gebied; op de geringe dynamiek van dit kwartier kon bij de 
beschouwingen in het vorige hoofdstuk reeds herhaalde malen worden 
gewezen. 

6. Wanneer men veronderstelt — en men kan dit met reden doen — 
dat de andere bewoonde ruimten, waarvan de helft noodwoningen 
waren, vrijwel alle bezet waren, dan blijkt de woningreserve van de 
totale bewoonde voorraad nog geringer te zijn geweest dan in 1919. 
Alleen het landelijk kwartier had iets meer speling, maar evenals het rijk 
slechts 1%. Onder de reserve waren echter ook de door beschadiging 
of andere bestemming onttrokken woningen geteld, in feite waren er 
geen leegstaande woningen.1 De woningnood was dan ook wel hoog ge
stegen, ofschoon het dieptepunt in 1947 nog niet eens was bereikt. 
1 Woning- en Gezinstelling, Serie A deel 3 p. 94. 
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b. Globale berekening van het tekort 

Uit het statistisch materiaal exact het tekort te berekenen is altijd een 
moeilijke opgave, voor 1919 is het, gezien de onvolledigheid en onbe
trouwbaarheid van het materiaal, uitgesloten. Men kan echter op grond 
van enige veronderstellingen met voorbehoud een schatting maken. 

Onze eerste veronderstelling is dan, dat de grootste fouten bij de op
neming en verwerking van de voorraad door ons ten naaste bij goed zijn 
gecorrigeerd. Zo is reeds gebleken dat het aantal woningen in het 
Maastrichtse, vergeleken met 1947, wel aan de hoge kant is geweest. 
Doordat vele woonruimten werden geteld als woningen zijn voor het 
Maastrichtse de geregistreerde samenwoningen te gering in aantal. In 
andere gemeenten lijkt het in de telling geregistreerde aantal samen
woningen wel erg hoog. Zo werden in Venlo op 3982 woningen 2236 
samenwoningen vermeld. Dergelijke afwijkingen berusten voor een 
belangrijk deel op grove fouten bij de opneming of verwerking. 

De tweede veronderstelling is dat de toestand in de niet opgenomen 
gemeenten en bewoonde oorden niet te veel zal hebben afgeweken van 
de toestand in de wel opgenomen delen. 

Een derde veronderstelling is, dat het acute tekort zijn weerspiegeling 
vindt in het aantal samenwoningen, maar deze houdt dan geen rekening 
met onvoldoende behuizing door overbewoning en kwaliteit van de 
woning, noch met huisvesting in gestichten en andere bewoonde ruimten, 
of met uitgestelde huwelijken. 

Het aantal samenwoningen in 1919 is opgenomen in staat 3. 

Staat 3. Het aantal samenwoningen in woningen in 1919 
TOOT Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de provincie 

I 3 I 9 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Woningen met 
samenwoningen 

1798 

237 
«7 

2387 
2871 

Samenwonende 
huishoudens 

2209 
262 
263 
119 

28Í3 
З79І 
664Î 

Op grond van deze cijfers zou men geneigd zijn een tekort van 1 joo 
woningen te veronderstellen, omdat immers met i^oo woningen méér 
3000 huishoudens zouden zijn geholpen en geen enkele samenwoning 
meer zou behoeven voor te komen. Het geringe aantal samenwoningen 
in het Maastrichtse is echter reeds een aanwijzing, dat met dit materiaal 
geen redelijke berekening te maken is. Voorts kan in het gebied voor 
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1919 m e t e e n groot aantal krotwoningen worden gerekend, terwijl het 
aantal één- en tweekamerbehuizingen groot moet zijn geweest. 

Op grond van schattingen zouden wij het tekort in het gebied van 
onderzoek op rond 6000 woningen willen stellen, waarvan 3000 in het 
Maastrichtse en 2500 voor het oude mijngebied. Wanneer wij met Van 
Beusekom het tekort in het rijk voor 1919 op 7% van de totale woning
voorraad mogen stellen, dan lijkt het tekort van 13%, gelet op de bij
zondere situatie in Maastricht en het oude mijngebied, voor 1919 niet 
aan de hoge kant.1 Dit cijfer is echter niet meer dan een globale schatting.2 

Het tekort van 1947 kan op verschillende wijzen worden benaderd. 
1. Men kan uitgaan van het aantal samenwoningen en trachten daaruit 

een percentage te berekenen, dat als abnormaal moet worden aange
merkt en zo snel mogelijk dient te worden opgeheven. Zoals nog nader 
zal blijken uit zich het woningtekort in het gebied vooral in de abnormale 
samenwoning. Het bepalen van dit aantal abnormale samenwoningen 
achteraf is echter niet zo eenvoudig. 

2. Men kan uitgaan van de aanvragen bij de huisvestingsbureaus in 1947 
en dus het aantal woningzoekenden, v.z.v. dat bekend is, tot uitgangs
punt nemen. Ook deze weg is omslachtig en minder nauwkeurig dan bij 
oppervlakkige beschouwing lijkt. 

3. Men kan tot een globale berekening van de nood komen, uitgaande 
van het aantal benodigde vertrekken bij een redelijke bezetting per 
vertrek, en het bekend aantal aanwezige vertrekken vergelijken met de 
theoretische behoefte. Van hieruit is dan de behoefte aan woningen te 
benaderen. 

4. Grote bekendheid heeft verworven de methode, toegepast door de 
Duitse gemeente Halle a. d. Saale, waarbij het uitgangspunt het aantal 
gezinnen en echtparen is, terwijl alleenstaanden als niet-woningbe-
hoevend worden aangemerkt. Aan de hand van de bevolkingsboek
houding wordt de verandering in het aantal huishoudens gevolgd.3 

£. Ook de methode door het C.B.S. in de „uitkomsten" van de woning
telling van 1919 aanbevolen, ging uit van de aanwezige huishoudens. 
Tevens werd daarbij rekening gehouden met de op te ruimen nood-
woningen, onbewoonbaar verklaarde te vervangen woningen, leeg
staande woningen, en met de vestigingen en eerste huwelijken ; zij was 
op de methode van Halle gebaseerd. 

6. Voor 1947 is de commentator van de telling uitgegaan van de huis-
1 H. van Beusekom: Volkshuisvesting, Utrecht z.j. p . 6. 
1 In 19Î0 was er in het gebied een woonbevolking van 247280 personen. Bij een be
zetting per vertrek van 0,96 - cijfer van het jaar 1930 — zouden er minstens 257.373 
vertrekken nodig zijn geweest, ofwel rond jo.000 woningen van vijf vertrekken, on
geacht de noodzakelijke reserve en de vervanging van kleine en slechte woningen. 
Het geschatte cijfer lijkt dus wel in de juiste orde te liggen. 
8 Rapport over de methode-Halle ter benadering van de woningbehoefte — in Gemeente
bestuur, 1929. 
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houdingen, maar heeft daarbij toch niet alle alleenstaanden als woning-
behoevend willen aanmerken.1 Hij heeft т . п . een uitzondering gemaakt 
voor de kamerbewoners in bewoonde woningen en andere bewoonde 
ruimten. 

De meest voor de hand liggende methode komt dus hierop neer, datmen 
het aantal woningbehoevende huishoudingen bepaalt, en uitgaande van 
de veronderstelling dat een woningbehoevende huishouding deze be
hoefte ook moet kunnen realiseren, dit aantal vergelijkt met de beschik
bare woningvoorraad. Het verschil is het tekort, eventueel de reserve. 

Dit theoretisch tekort of de theoretische reserve kan natuurlijk af
wijken van de werkelijke vraag. Er zal enerzijds een aantal huishoudingen 
zijn dat geen eigen woning wenst, anderzijds een groep die geen ge
noegen wenst te nemen met de woning die zij bewoont. De differen
tiatie van de voorraad speelt dus mede een rol. De motieven, waarom 
men al of niet een woning wenst, kunnen van zeer verscheiden aard zijn ; 
voor een globale theoretische berekening van het acute tekort zijn zij van 
ondergeschikte betekenis. Bij de bepaling van dit tekort in 1947 uit de 
tellingen van woningen en huishoudingen zal men van fijne detailleringen 
moeten afzien, daar het materiaal zich hiertoe niet leent. 

Bij de beoordeling van de berekeningen in staat 4 neergelegd overwege 
men voorts het volgende : 

1. Met de eventuele woonbehoeften van de gestichtsbevolking en van 
de varende en rijdende bevolking is geen rekening gehouden. De ge
stichtsbevolking in de provincie Limburg, in 1947 29.358 personen, en 
de bevolking in woonschepen, varende schepen en woonwagens, jgi 
personen, zullen slechts voor een gering percentage behoefte hebben 
gehad aan woningen. Wij menen deze behoefte te kunnen verwaarlozen. 

2. Verondersteld wordt, dat alle huishoudens een reële woning
behoefte vertegenwoordigen; van de huishoudingen van één persoon 
achten wij de kamerbewoners niet woningbehoevend, de overige alleen
staanden wel. Bij de laatsten spreekt de koopkracht, de persoonlijke be
hoefte en de houding van de gemeenschap een belangrijke rol. 

3. Als aanwezige woningvoorraad beschouwen wij alle bouwtechnische 
eenheden, die in de telling als woning zijn opgenomen, bewoond of 
onbewoond. De andere bewoonde ruimten worden hierbij beschouwd 
als onvoldoende huisvesting. Wij gaan dus uit van de veronderstelling, 
dat alle samenwoningen zouden moeten worden opgeheven en alle nood-
woningen en bewoonde onbewoonbaar verklaarde woningen zouden 
dienen te verdwijnen. Voorts worden deel- en kwartierwoningen niet 
aanvaard, maar wel worden alle woningen, beschadigd of onbruikbaar, 
bij de woningvoorraad geteld. Uiteraard dus een schematische benade
ring van de werkelijk aanwezige woningvoorraad. 

4. Afgezien wordt van de noodzakelijke reserve ten behoeve van ver
huizing en herstel of van nieuw te stichten huishoudingen. 
1 Woning- en Gezinstelling, 31 mei 1947 - serie A deel 3, p. 64-6 ¡. 

167 



Staat 4 Globale berekening van het acute woningtekort in I94J op grond ran het aantal woning-
behoevende huishoudingen of huishoudens en de aanwezige woningvoorraad in Zuid-Limburg, 

Noord-Limburg, de provincie en het rijk 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind -gebied 
Land. Zuid-Limb 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

Woningbehoevende 

Huis
houdens 

4 2 4 3 2 
17638 
2 i i 2 f 

9249 

9 0 8 4 4 
4 8 7 0 9 

I 3 9 Î Î 3 
2 2 Í 4 4 3 6 

Huis
houdingen 

42908 
17961 
22Í23 

9702 

9 3 0 9 4 
4 9 6 9 9 

142793 l 

2 3 7 9 1 2 4 1 

Woning
voorraad 

33161 
14801 

15707 
7409 

71078 

39293 
110371 

2073240 

Globaal woningtekort ν 

Huis
houdens 

9171 
2837 
Í 8 1 8 
1840 

19766 
9416 

29182 
181196 

Huis
houdingen 

9747 
3160 
6816 
2293 

22016 
10406 
32422 

2 0 1 8 8 4 

Ter informatie van de omvang van het acute tekort in 1947 zijn deze 
cijfers bruikbaar. 

1. Is men van oordeel, dat de alleenstaanden in principe recht hebben 
op een eigen woning, terwijl men redelijkerwijze de kamerbewoners die 
voor het merendeel toch geen gebruik zullen maken van dit recht buiten 
beschouwing laat, dan is er in totaal in het gebied een acuut tekort ge
weest van rond 22.000 woningen. Helt men over tot het standpunt, dat 
voor de berekening van het acute tekort de alleenstaanden buiten be
schouwing moeten blijven en dus uitgegaan moet worden van de huis
houdens en niet van de huishoudingen, dan was er een tekort van bijna 
20.000 woningen. Het gaat dus om een acuut tekort van 30 of 28% van 
de aanwezige bouwtechnische voorraad in het gebied van onderzoek. In 
de provincie waren de tekorten respectievelijk 29 en 26%, in het rijk 
1 o en 9%. Het globale tekort was in 1947 veel ernstiger dan in 1919 en 
in het gebied van onderzoek driemaal zo groot als in het rijk. 

2. Het acute tekort was vooral groot in het oude mijngebied, doch ook 
in de andere landschappen van ernstige aard. Enigszins geforceerd is het 
cijfer voor het Maastrichtse, omdat de vele deelwoningen van de stad 
Maastricht in de officiële woningvoorraad — volgens de telling van 1947 — 
niet tot hun recht komen, terwijl deze toch in de praktijk in deze stad 
als normale menswaardige woningen, voor een deel althans, aanvaard 
kunnen worden. Een doelmatige verbouwing zou ongetwijfeld een grote 
vermeerdering van de bouwtechnische voorraad kunnen betekenen; 
deze verbouwing is echter in vele gevallen bouwtechnisch moeilijk door 
te voeren en wordt vaak ook niet als urgent gezien. 

1 Bij toepassing van de methode-Halle, waarbij menbij de bepaling van het aantal woning-
behoevende eenheden uitgaat van de vrouwelijke bevolking, die gehuwd, gescheiden of 
in weduwstaat leeft, al dan niet met kinderen, komt men voor de provincie op een 
behoefte van 141 зу8 en voor het rijk op 2.337 196 woningen, en een acuut tekort van 
resp 30 987 en 263 9^6 woningen 
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2. De materiële samenstelling van de woningvoorraad 

a. De aard van de woningen 

Uit het telmateriaal van 1919 werd voor de gebieden een overzicht 
samengesteld naar de materiële samenstelling van de opgenomen voor
raad. Omdat in de landelijke gemeenten naar verhouding minder werd 
geteld dan in de kernen met een meer stedelijk karakter, kan het over
zicht geen aanspraak maken op volledigheid en zal de stedelijke be
bouwing in de cijfers beter zijn vertegenwoordigd dan met de werkelijke 
situatie overeenkwam. 

Staat ς geeft het bedoelde overzicht. 

Staat 5. Samenstelling ran de voorraad woningen en andere woonruimten in 1919 geteld 
voor Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de provincie 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

W o n i n g e n 

Gewone 

13888 

4 1 7 9 
10181 

4 2 4 1 

32489 
I Í Í 2 6 
4 8 0 I J 

Bedrijfs-

2990 

2233 
2110 

867 

8200 
7183 

4 3 8 3 

Totaal 

16878 
6412 

12291 
Í 1 0 8 

4 0 6 8 9 
22709 
63398 

Overige woonr. 

Nood-
woningen 

388 
37 
49 

2 

476 
36 

Í I 2 

Onbew.v. 
woningen 

18 
10 

3i 
3 

62 
26 
88 

Totale 
woning
voorraad 

17284 
6 4 Í 9 

12371 

Í I I 3 

4 1 2 2 7 
22771 
63998 

Enige opmerkingen zijn naar aanleiding van dit overzicht te maken. 
1. Het aantal bedrijfswoningen is om bovengenoemde redenen onge

twijfeld te laag. Dit valt vooral op in het landelijk kwartier, waar het 
merendeel van de woningen uiteraard agrarische bedrijfswoningen zullen 
zijn geweest. 

2. Het woonkarakter van het oude mijngebied en het Maastrichtse, 
waar veel vollediger is geteld, benadert in sterkere mate de werkelijkheid. 

3. Noodwoningen werden vooral geplaatst in de mijnstreek, hetgeen in 
verband met de ontwikkeling aldaar niet behoeft te verwonderen. 

4. Het aantal onbewoonbaar verklaarde woningen is laag. Dit is een 
gevolg van de woningnood. Men heeft de onbewoonbaarverklaringen 
gestaakt, omdat ontruiming toch niet mogelijk was. Van de 62 waren er 
41 bewoond. 

Bij de telling van 1947 is de structuur van de onbewoonde woningen 
en woonruimten buiten beschouwing gebleven; in onderstaande staat 
gaat het alleen om de bewoonde voorraad. 

Bij een eventuele vergelijking met de cijfers van 1919, die overigens 
slechts met de grootste behoedzaamheid kan plaats hebben, moet hier
mede rekening worden gehouden. 
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De bedrijfswoningen werden bij de telling van 1947 nog gesplitst in 
agrarische woningen en woningen met winkel of werkplaats, de andere 
bewoonde ruimten in noodwoningen en overige. 

Staat 6. Samenstelling van de bewoonde woningvoorraad in ¡947 naar de aard van de woning of 
woonruimte in Zuid-Limburg, Noord-Limburg, de provincie en het rijk 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

Bewoonde woningen 

Gewone 

267ÍO 
10006 
11761 

3703 

Í 2 2 2 0 

• 9 7 Í 4 
7 ' 9 7 4 

' Í Í 7 Í 6 I 

Agrarische 

I Í 6 3 
2368 

679 
2296 

6906 
11819 

1872Í 
2 i 8 8 i 3 

Winkel of 
werkpl. 

4662 
2349 
3 I 3 Í 
' 3 3 4 

11480 

7 3 1 4 
18794 

273299 

Andere bew. ruimt. 

Nood
woningen 

'37 
I I I 

66 

4 

3 ' 8 
2119 

2437 
2 ' 3 i 8 

Overige 

81 

Í3 
71 

108 

314 
388 

702 

1 4 8 4 Í 

Totaal 
bewoonde 
voorraad 

3 3 ' 9 3 
14887 

' Í 7 I 3 
7 4 4 Î 

71238 

4 ' 3 9 4 
112632 

2085516 

Dit overzicht geeft een waardevol inzicht in de structuur van de be
woonde voorraad in 1947. 

1. Het gebied van onderzoek is een uitgesproken woongebied ge
worden. Bijna driekwart van de voorraad is in de statistiek aangemerkt als 
gewone bewoonde woning. In Noord-Limburg is nog bijna de helft van 
de voorraad bedrijfswoning; het aantal agrarische bedrijfswoningen be
draagt het dubbele van dat in Zuid-Limburg. Zuid-Limburg vertoont een 
woonbeeld, dat naar de materiële structuur grote overeenkomst ver
toont met dat van het rijk. 

2. De landschappen afzonderlijk beschouwd hebben echter lang niet 
alle het zelfde woon-aspect. Het landelijke kwartier vertoont in de 
opbouw van de woningvoorraad grote overeenkomst met het agrarische 
Noord-Limburg. Dit is trouwens in overeenstemming met de in het 
vorige hoofdstuk geconstateerde overeenkomsten in de sociaal-econo
mische en demografische ontwikkeling. Het oude mijngebied en het 
Maastrichtse vertonen een uitgesproken woon-aspect in de opbouw van 
de woningvoorraad, het nieuwe mijngebied neemt een tussenpositie in, 
maar tendeert toch ook steeds meer in de richting van woongebied. 

3. In het gebied van onderzoek is het aandeel van de andere bewoonde 
ruimten minder groot dan in Noord-Limburg. Toch was hier de woning
nood niet minder groot, maar deze uit zich hier, zoals wij reeds op
merkten meer in een groot aantal abnormale samenwoningen. In Noord-
Limburg zijn als gevolg van de oorlogsverwoestingen na de bevrijding vele 
noodbehuizingen ingericht in de vorm vooral van noodwoningen en 
noodboerderijen. Daarnaast was er ook het aantal abnormale samen-
woningen hoog. De meeste noodwoningen werden gebouwd in de 
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mijnstreek. Men vindt in deze grotere concentratie van noodbehui
zingen de voorrang terug, die aanvankelijk na de bevrijding aan de 
zwaarst getrofiFen gebieden werd verleend. Vele gemeenten hebben 
overigens van dergelijke noodvoorzieningen geen gebruik willen maken; 
zo zijn in het landelijke kwartier praktisch in het geheel geen echte 
noodwoningen gezet, doch heeft men zich vooral beholpen met het in
richten van bedrijfsruimten als noodverblijven. Over het geheel genomen 
ging het in het gebied van onderzoek om ondergeschikte aantallen. 

b. De ligging en bouwwijze van de woningen 

Bij de woningtellingen worden tevens gegevens verzameld omtrent de 
plaats, welke de woning in het perceel inneemt. Dit kan voor een inzicht 
in de structuur van de woningvoorraad van betekenis zijn. Bij de beide 
woningtellingen door het rijk gehouden, zijn over de ligging en bouw
wijze dan ook gegevens verzameld. Zij zijn in de volgende staten wederom 
op de gebruikelijke wijze verwerkt. Door de onvolledigheid van het 
materiaal zijn de uitkomsten van 1919 wederom scheef getrokken. 

Staat 7. De woningroorraad ia i 9 /9 naar bouwwijze en ligging in het perceel 
voor Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de prorincie 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Gehele 
huizen 

I 2 6 9 Í 
6003 

4 9 2 3 
3 7 6 4 

2 7 3 8 Í 
1 8 8 8 ; 
4 6 2 7 0 

Beneden-
woningen 

2277 
232 

2874 
491 

Г874 
1982 
7 8 i 6 

Bovenwon. 
Etage won. 

2287 
224 

4 Í 4 Í 
83З 

7 8 8 9 
1 8 9 4 
9 7 8 3 

Kelderwon. 
Zolderwon. 

29 

79 
10 

89 

Totaal 

17284 

6 4 Í 9 
12371 

i i " 3 

4 1 2 2 7 
22771 
63998 

De staat verdient enige nadere toelichting. 
1. Het is duidelijk dat de ééngezinswoning als geheel huis de normale 

woning is geweest. Wanneer ook in de landelijke kernen zou zijn geteld, 
zouden de cijfers nog overtuigender voor de gehele huizen hebben ge
sproken. 

2. Wanneer men desondanks in het agrarische gebied nog een vrij hoog 
aantal verdiepingswoningen kan aantreffen, dan komen deze voor reke
ning van de stadjes in dit gebied, Vaals en Valkenburg. In Vaals is de 
Duitse bouwwijze van invloed geweest, in Valkenburg zijn historische 
invloeden aan te wijzen, o.m. het ruimtegebrek binnen de oude vesting. 

3. Uiteraard treft men afwijkende typen aan in de meer stedelijke 
gemeenten. Met de aanduiding benedenwoningen dient men echter 
voorzichtig te zijn. Een onjuiste typering door de tellers is vaak de enige 
bron voor dit soort woningen. Zo troffen wij b.v. voor de gemeente 
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Nieuwenhagen geen enkel geheel huis aan, maar wel 261 beneden
woningen; voor de gemeente Munstergeleen slechts 157 beneden
woningen.1 Kennelijk zijn hier dus gehele huizen bedoeld. Wij waren 
niet in staat achteraf al deze feilen in ons bronmateriaal te corrigeren. 

4. De bovenwoningen in het gebied van onderzoek lagen met uit
zondering van de gemeenten Maastricht, Vaals en Kerkrade niet hoger 
dan de eerste etage; van torenbouw kon in 1919 nergens worden ge
sproken. Meer dan 2 hoog lagen 81 woningen in de stad Maastricht, 9 in 
Vaals en 1 te Kerkrade. Buitenlandse invloed en woningnood zullen de 
verklaring moeten geven voor deze afwijkingen van het woonbeeld, die 
ongetwijfeld voor een deel een tijdelijk karakter zullen hebben gehad. 

ς. Kelder-, zolderwoningen en verblijven in sousterrains werden ge
registreerd in Maastricht, Kerkrade en Vaals en in enkele verspreide 
centra in minimale hoeveelheden. Ook zij vormen een duidelijke indi
catie voor het woningtekort, zij waren beslist geen traditie in Zuid-
Limburg. 

Een gedeelte van de sub 3 besproken benedenwoningen staat in de 
„Uitkomsten" tevens vermeld als enige woning in het perceel. Wanneer 
wij in dat geval deze benedenwoningen tezamen met de gehele huizen 
opvatten als ééngezinshuizen en de desbetreffende benedenwoningen in 
mindering brengen op het totaal aantal benedenwoningen, nu beneden-
huizen te noemen, dan verandert het beeld. Benedenhuizen in staat 8 
zijn dus die woningen, waarboven zich inderdaad nog woningen be
vinden als bovenwoningen of etagewoningen. 

Staat S. Eengezins- en benedenhuizen in 1919 in Zuid-Limburg, 
Noord-Limburg en de provincie 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Eengezins
huizen 

12867 
6009 
Í322 

З767 

Ï796i 
19680 
4764Í 

Beneden
huizen 

2 I O f 

226 
247Î 
488 

ÎÎ94 
I187 
6481 

Totaal 

1497Î 
623Í 
7797 
41SÍ 

3 3 ï i 9 
20867 
f 4 i 2 6 

Ofschoon hiermede het eengezinshuis nog overtuigender in betekenis 
stijgt, blijft het beeld nog te ongunstig. In het Maastrichtse blijkt het 
meergezinshuis toch wel een grote betekenis te hebben gehad. Verge
lijking met de perceelstelling van 1920 laat wel zien, dat de woningen 
van 1919 te Maastricht voor een belangrijk aantal delen van percelen 
1 Uitkomsten enz. p. £2 en jo . 
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zijn geweest. Wanneer men rekening houdt met de grenscorrectie in 
1920, waarbij Maastricht de randgemeenten kon annexeren, overtrof in 
Groot Maastricht het aantal woningen van 1919 het aantal percelen van 
de woonruimte-telling in 1920 met £0%.1 

Voor 1919 werd de gehele getelde woningvoorraad naar de structuur 
onderzocht, voor 1947 gaat het weer om de bewoonde woningen en 
woonruimten. Het aantal leegstaande woningen kan men overigens ge
voeglijk verwaarlozen. Vergelijking met het onvolledige materiaal van 
1919 is niet mogelijk. Vanwege haar bijzonder karakter laten wij nu 
verder de bedrijfswoningen buiten beschouwing.2 In staat 9 wordt de 
voorraad gewone bewoonde woningen nader gegroepeerd naar eengezins
huizen en woningen in meergezinshuizen, waarbij de situering in het 
perceel als indelingscriterium geldt. 

Staat 9. De voorraad gewone bewoonde woningen naar bouwwijze en ligging m het perceel m i 947 voor 
Zuid-Limburg, Noord-Limburg, de provincie en het rijk 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr ind -geb 
Land Zuid-Limb 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

Eengezinshuizen 

vrijstaand 

3216 
2828 

964 
1232 

8240 
6604 

14844 
270138 

aangeb. 

i 288 i 
4337 
2667 
1611 

11 ¡00 
6gSo 

283JO 
3939Í7 

ingeb 

I ° i 7 4 
2694 
6ï49 

782 

20199 
i ? " 

2 i9 io 
369962 

Beneden 
woningen 

4S 
42 

606 
27 

830 
198 

1028 
144061 

Boven
woningen 

320 
I O f 

974 
i l 

I4ÍO 
391 

1841 
378798 

Kelderw. 
Zolderw. 

1 

I 

I 

645 

Totaal 
bew.g.w. 

267ÍO 
10006 
11761 

3703 

Í2220 

I97Í4 
71974 

IÍÍ7Í6I 

Door de nadere specificatie van de ééngezinshuizen is naast bouwwijze 
en ligging van de percelen ook een zeker inzicht uit de cijfers te ver
krijgen van de bebouwingsdichtheid. Uit het overzicht verkrijgt men een 
goed beeld van de structuur van de woningvoorraad. 

1. Het overwicht van de ééngezinshuizen is nu wel zeer overtuigend. 
Maastricht en de centra in het oosten van het gebied kenden in 1947 
wel een aantal boven- en benedenwoningen (incl. etagewoningen), maar 
procentueel is het aantal toch niet groot. Ten opzichte van 1919 zou er 
een belangrijke afneming zijn geweest, dit moet echter worden gezien in 
het licht van de definiëring. Klaarblijkelijk zijn in 1919 vele deelwoningen 
als zelfstandige woning geteld, т . п . als bovenwoning, terwijl deze bij 
1 In 1920 zijn bij" de volkstelling niet alleen woonruimten, maar ook percelen ge
registreerd. 
2 Bij deze woningen zijn gewoonlijk bedrijfseconomische aspecten meer typerend dan het 
zuivere woon-aspect. Dit komt ook tot uiting in de ligging en situering, indeling en 
ruimte, type en aanzicht, huurverhouding en huurwaarde — Het gaat dus om de „be
woonde gewone woningen". Voor 1919 is beperking tot deze groep met mogelijk 1 v.m. 
de publicatie van het materiaal. 
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het voordeurcriterium van 1947 als deel van een woning of als een 
woonruimte zijn opgevat. Vergelijkt men het percentage bovenwoningen 
in het gebied met dat van het rijk, dan blijkt dit in 1947 gering, maar ten 
opzichte van Noord-Limburg is het aandeel van de als zodanig gebouwde 
woningen groter. In dit gebied met zijn agrarisch karakter, waar grote 
stedelijke centra vrijwel ontbreken, was tot voor kort de boven- en de 
etagewoning een weinig voorkomend verschijnsel. Door stimulering van 
de zijde van de centrale overheid heeft echter sedertdien de etagewoning 
op vele plaatsen haar intrede gedaan. Ditzelfde geldt voor het nieuwe 
mijngebied en voor het landelijke kwartier. Enerzijds hebben deze land
schappen nog sterk hun landelijk woon-aspect bewaard, anderzijds is de 
arbeiderswoningbouw in het verleden geheel gericht geweest op de 
bouw van eengezinshuizen.1 Hierin is de laatste jaren een zekere kente
ring waar te nemen. 

2. Meergezinshuizen zijn in het verleden praktisch tot enkele centra 
beperkt gebleven. Waar een hogere bevolkingsconcentratie dit vroeg, 
is men vooral grondbesparend tewerk gegaan door de in West-Europa 
gebruikelijke bouw in gesloten rijen toe te passen. Het grote aantal aan-
en ingebouwde woningen wijst op deze meer geserreerde bouwwijze. 
Men vindt haar vooral in de kom van de gemeenten en in de dichter be
bouwde gebieden. Vrijstaande ééngezinshuizen treft men aan de rand van 
de bebouwde kommen en soms ook meer verspreid in de omtrek van de 
grotere kernen aan: de landhuisjes.2 In het algemeen komt in het gebied 
van onderzoek het vrijstaande ééngezinshuis in de zelfde mate voor als in 
het rijk; hetzelfde geldt voor de aan- en ingebouwde ééngezinshuizen. 
In Maastricht met zijn compacte bebouwing overheerst natuurlijk de in
gebouwde woning, in de overige landschappen is de aangebouwde 
woning het meest voorkomende type. Uit de bijgevoegde kaart no. 9 
blijkt het vrijstaande ééngezinshuis vooral in de agrarische en half-
agrarische gemeenten voor te komen. In de meer stedelijke gemeenten 
zijn de arbeiderscomplexen veelal in gesloten blokken opgezet. In de 
mijnstreek heeft men overheersend aangebouwde woningen, de inge
bouwde woningen komen vooral voor rekening van de oudere kernen. 
Deze aangebouwde woningen zijn geplaatst in kleine blokjes van twee 
woningen. Deze bouwwijze is in de mijnstreek vooral gevolgd om het 
gevaar van scheuring door grondverzakking zoveel mogelijk te beperken. 
Zodoende hebben de complexen arbeiderswoningen hier niet dat trooste
loze aspect gekregen, dat men in buitenlandse industriegebieden zo vaak 
aantreft. Ook aan de stedebouwkundige groepering en verzorging is veel 
aandacht besteed, zodat vooral de mijnstreek bekend is geworden om het 
aantrekkelijk woon-aspect, al zijn ook hier natuurlijk fouten gemaakt. 
Jammer is dat de ingevolge de woningwet gebouwde complexen zo 
weinig differentiatie in type kennen en dat in het algemeen te weinig is 

1 R. Dieteren O.F.M. : 40 jaar arbeiderswoningen in Limburg, Heerlen i j j 1 p. 42-47. 
' Agrarische woningen blijven hier buiten beschouwing. 
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gelet op menging met middenstandsbouw en bedrijfswoningen, waardoor 
de bevolking van de complexen een te eenzijdige samenstelling heeft 
gekregen. Na de oorlog zijn dezelfde fouten helaas weer op grote schaal 
gemaakt. 

3. De sociale samenstelling van de woningvoorraad 

a. De grootte van de woning 

Hoewel men bij de bespreking van de structuur van de woningvoorraad 
zich voortdurend de sociale zijde van het vraagstuk bewust is, dringt zich 
bij de nu te behandelen facetten van de structuur van de woningvoorraad 
het sociaal aspect wel heel sterk op de voorgrond. Dit geldt met name 
voor de omvang van de woning; in het eerste hoofdstuk is daar reeds 
voortdurend op gewezen. 

Het is daarom te betreuren, dat wij voor 1919 geen bruikbaar materiaal 
ter beschikking hebben. Wij zullen moeten volstaan met de differentiatie 
naar het aantal vertrekken in 1947. 

In staat 1 o hebben wij de voorraad bewoonde gewone woningen voor 
de gebieden gegroepeerd op de gebruikelijke wijze naar het aantal ver
trekken dat in deze woningen aanwezig was met dien verstande, dat 
alleen woon-, slaapvertrekken en keukens als vertrekken zijn geteld, 
alsmede alkoven en zolderkamers, in zoverre deze laatste voorzien waren 
van een afsluitbare deur, rechtstreekse verbinding hadden met de 
buitenlucht en een beschoten kap bezaten.1 In verband met de over
zichtelijkheid zijn de grootste en de kleinste woningen samengenomen in 
enkele rubrieken. 

Staat IO. De spreiding van de gewone bewoonde woningen naar het aantal vertrekken in Zuid-Limburg, 
Noord-Limburg, de provincie en het rijk op 3I mei ¡947 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

Aantal v e r t r e k k e n 

1-2 

244 

178 

m 
147 

8 4 4 
1Г9 

1103 
162180 

3-4 

4 Í 3 Í 
1669 
2037 

997 

9238 

3076 
12314 

4 3 2 2 0 4 

f 

7874 
2719 

2 Î 9 Î 
965 

I 4 I Í 3 
4412 

ι β ί δ ί 
3 9 I 4 7 8 

6 

7 9 Í 9 
3>í° 
3200 

í 6 7 

14876 

6138 

21014 

33>438 

7 

3237 
1463 
1368 

3Í9 

6427 
Зі 66 

9 Í 9 3 
• 3 7 3 3 9 

8 е.m. 

2901 
827 

2286 
668 

6682 

2703 

938í 
102922 

Totaal 
woningen 

267ÍO 
10006 
11761 

3703 

£2220 

• 9 7 Í 4 
7 · 9 7 4 

• Î î 7 i 6 · 

Totaal 
vertrekk. 

• Î 3 I 4 8 
¡6 ¡66 

70995 
21415 

302124 
116964 
4 1 9 0 8 8 

7 6 9 1 8 2 0 

Dit overzicht geeft aanleiding tot het volgende commentaar : 
1. Het aantal één- en tweekamerwoningen is in het gebied gering n.l. 

1,6% van de totale voorraad bewoonde gewone woningen.2 

1 Woning- en gezinstelling, Utrecht 19JI p. 16. 
1 Het getal woonruimten van één of twee vertrekken liep echter in de duizenden. 
Men zie daarvoor het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. 
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In het rijk bedraagt dit percentage 10,4, dat wil dus zeggen, dat er naar 
verhouding in het rijk zevenmaal zo veel woningen van het kleinste type 
zijn. In de mijngebieden zijn de percentages 0,8 en 1,8 resp, voor het 
oude en het nieuwe mijngebied, met de omgeving van 's-Gravenhage en 
het Gooi, de landschappen in de lande met het geringste percentage zeer 
kleine woningen. Ook Noord-Limburg had een gering percentage 1,3; 
in het Maastrichtse en in het landelijke kwartier liggen de verhoudings-
cijfers iets hoger, resp. 2,4 en 4,0%. Het is dus wel duidelijk, dat de 
zeer kleine woning in Limburg geen probleem vormde. Dat deze percen
tages zo laag liggen, vindt voor een niet onbelangrijk deel zijn verklaring 
in de jarenlange aanbouw van ruime arbeiderswoningen. Juist in die land
schappen waar de bouwactiviteit achter bleef, vindt men de hoogste 
percentages kleine woningen. 

2. Ook het aantal drie- en vierkamerwoningen ligt beneden het rijks
gemiddelde, namelijk 18 tegen 20%. Het Maastrichtse ligt met 17% 
beneden het rijksgemiddelde, doch het landelijk kwartier met bijna 
27% daarboven. Het gaat daar echter niet om een groot aantal. De andere 
landschappen halen nog geen 17%. De behoefte aan kleine woningen is 
in Zuid-Limburg, gezien de gemiddelde sterkte van de huishoudingen, 
ook niet groot. Gesteld dat het mogelijk zou zijn deze kleine woningen 
te reserveren voor alleenstaanden en voor kleine huishoudingen, zoals 
echtparen zonder kinderen, dan waren er in 1947 ruimschoots vol
doende. De kwaliteit van deze kleine woningen laat echter gewoonlijk 
zeer veel te wensen over en ook de ligging is vaak van die aard, dat bij 
een open woningmarkt niet velen met een dergelijke huisvesting nog 
genoegen zullen nemen. Als gezinswoningen, waartoe helaas nog vele 
van deze woningen in gebruik zijn, voldoen zij beslist niet aan de eisen. 
Men bedenke daarbij, dat de keuken immers als vertrek is medegeteld. 

3. Het merendeel van de Zuidlimburgse woningen telt ξ of 6 ver
trekken. Wanneer men voor een normale gezinswoning de eis van drie 
slaapvertrekken stelt, dan is er in de helft van deze woningen plaats voor 
een tweede woonvertrek, een eis, die voor een gezin met kinderen toch 
al gauw zal moeten worden gesteld. 

Voorts is er nog een aantal grote woningen met 7 en meer vertrekken. 
Wanneer men met zeer grote woningen te doen heeft, zoals in het 

Maastrichtse, dan kan men er wel op rekenen, dat een zeer groot gedeelte 
van deze woningen door meer gezinnen werd bewoond, en is er weinig 
reden tot verheugenis. Ook in normale tijden waren vele van deze grote 
woningen in Maastricht voor bewoning door meer huishoudingen 
bestemd. 

In landelijk Zuid-Limburg ligt het accent in sterke mate op de vijf
kamerwoning. Ongetwijfeld was hier ook de achterstand in de aanbouw 
verantwoordelijk voor de uitgebleven verruiming van de gemiddelde 
volkswoning. 

Men kan de capaciteit van de woningvoorraad het beste waarderen in 
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relatie tot de bevolking, die in deze woningen was gehuisvest. In de 
volgende staat hebben wij de bewoners van de bewoonde gewone 
woningen naar de capaciteit van de woningen opgenomen. 

Staat 11. Verdeling 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

ran de bevolking in de bewoonde gewone woningen in ¡94J over deze 
Zuid-Limburg, Noord-Limburg, de provincie en bet rijk 

Woningen met . . . vertrekken 

1-2 

741 
590 
874 
417 

2622 

791 

3413 
Í 9 0 4 9 Í 

3-4 

19766 

7717 
9027 

4 Í Í 7 

4 1 0 6 7 

13717 
Î 4 7 8 4 

1621210 

S 

4 1 3 0 7 
15105 
13416 

5291 

75119 
24408 

99S27 
1650701 

6 

4 4 1 0 2 
18145 
16961 

З ^ Я 

8 2 4 6 0 

3538ο 
117840 

1529966 

7 

20922 

9 Í 4 3 
8469 
2245 

4 1 1 7 9 

1 9 Ï 3 4 
60713 

6 9 2 9 3 5 

8 e .m. 

22378 
5 8 4 4 

18503 
Í 4 7 6 

52201 
18916 

71117 
6 3 1 Í Í 7 

woningen in 

Totaal 
bewoners 

149216 

Í 6 9 4 4 
67250 
21238 

294648 
11 2746 

4 0 7 3 9 4 
6 7 1 6 8 6 4 

Indien men deze staat in samenhang met de voorgaande beschouwt, 
constateert men: 

1. Meer dan 60% van de bevolking in de bewoonde gewone woningen 
in het gebied was in vijf- en zeskamerwoningen gehuisvest, in Noord-
Limburg zelfs meer dan 70%, in het rijk was dit nog geen 40%. In het 
rijk bezat de gemiddelde woning 4,92 vertrekken, in de provincie 
Limburg 5,82, in het gebied van onderzoek 5,79. In het gebied van 
onderzoek had de woning gemiddeld bijna één vertrek meer maar de 
woningbezetting was in het gebied ook aanmerkelijk groter, n.l. £,64; 
in de provincie was dat ς,66 en in het rijk slechts 4,31. De grotere 
woning in Limburg is dus wel verantwoord. Wij wezen in het vorige 
hoofdstuk reeds op de grotere gezinsomvang. 

2. In het oude mijngebied was juist de helft van de bevolking gehuis
vest in de vijf- en zeskamerwoningen; in het nieuwe mijngebied bijna 
59% ; in het Maastrichtse echter slechts ruim 45% en in het landelijke 
kwartier niet meer dan 40%. Toch konden wij boven constateren, dat 
in het Maastrichtse ook een groot getal grote woningen aanwezig was ; 
de gemiddelde grootte is zelfs 6,04. In het landelijke kwartier zijn veel 
kleine woningen, doch de gemiddelde grootte is toch 5,78. In het oude 
en nieuwe mijngebied was de gemiddelde grootte van de woningen resp. 
5,73 en £,6j vertrekken; de bezetting resp. 5,58 en 5,69. De bezetting 
van het Maastrichtse en van het landelijk kwartier bedroeg resp. 5,72 
en 5,74. Met name in de meer agrarische gebieden lijkt de ruimte dus 
wel tot het uiterste benut. Ongetwijfeld ligt de wooncultuur op het 
platteland ook anders dan in het oude mijngebied en het Maastrichtse. 

Omdat gemiddelde cijfers ten aanzien van de bezetting onvoldoende 
uitsluitsel geven over het gebruik van de woningen, hebben wij de be
zetting per vertrek berekend van iedere categorie bewoonde gewone 
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woningen in de gebieden. De gegevens zijn wederom ontleend aan de 
„Gelichtdrukte publicaties" per gemeente: Uitkomsten van de Woning
en Gezinstelling 1947. 

Bij de bestudering van de cijfers in staat 12 constateert men een merk
waardige verschuiving van de bezetting per vertrek naar de grootte
klassen. 

Staat 12. De gemiddelde bezetting per vertrek ran de bewoonde gewone woningen in ¡947 naar 
de giootteklassen voor Zuid-Limburg, Noord-Limburg, de prorincie en het rijk 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. Ind.-gebied 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

W o n i n g e n m e t . . . v e r t r . 

1-2 3-4 Í 6 7 8 9" 

B e z e t t i n g 

Ι.ΓΓ 
1.70 
1,63 

' .47 

ι . » 

' . Í 9 
2 ,06 

i . ' 4 
L H 
1,20 

ι , β ί 

I , I 8 

1,20 

1,18 

1,04 

1,11 

1.03 
1,10 

1,06 

1,11 

1,07 

0,84 

0,97 
0,96 
0,88 
0,96 

0,92 

0,96 

o,94 
0,62 

0,92 

o,93 
0,88 
0,89 

0,92 

0,88 

0,90 

o,7ï 

0,88 
0,82 
o,8s 
0,83 

0 ,86 
0 ,83 
o , 8 i 
0 ,70 

0 ,88 
0 ,88 
0 ,88 
0,82 

0 ,86 

o,7ï 
0,83 
0 ,66 

Totaal 

0,97 
1,01 

o,9i 
o,99 

o,97 
0 ,96 

o,97 
0,87 

Uit dit overzicht valt het volgende duidelijk in het oog : 
1. De veel intensere bewoning van de kleinere woningtypen. In het 

rijk hebben de grootste woningen een bezetting per vertrek, die minder 
dan een derde bedraagt dan die van de woningen van het kleinste type. 
In het gebied van onderzoek is de bezetting minder uiteenlopend, maar 
ook hier is de intensiteit van de bewoning in de kleine woningen nog 
aanmerkelijk groter dan in de grotere typen. 

2. Opvallend is dat in Zuid-Limburg de intensiteit van de bewoning 
van de grootste typen niet of nauwelijks meer afneemt, dit in scherpe 
tegenstelling tot het rijk. Klaarblijkelijk zijn de grote typen in het gebied 
veel beter benut dan in het rijk. 

3. De overbevolking van de kleinste typen is met name in het nieuwe 
mijngebied ernstig en ook in het Maastrichtse groot, zij het kleiner dan 
in het rijk. In deze woningen wonen blijkbaar ook gezinnen (met 
kinderen), een hoogst ongewenste toestand. Het gaat hier om ettelijke 
honderden woningen (staat io).1 De relatief hoge bezetting van de grote 
typen wijst op samenwoning op grote schaal — ook dit is een ongewenste 
toestand, temeer daar men hier met grote aantallen te doen heeft. 

4. Ook de drie- en vierkamerwoningen zijn ernstig overbezet, in veel 
grotere mate nog dan in het rijk, vooral in het agrarische kwartier. Men 

1 Men trekke hieruit niet de conclusie, dat dus maar weinig gezinnen te eng behuisd 
waren. Het huisvestingspeil van de huishoudingen komt in het tweede deel van dit 
hoofdstuk ter sprake. 
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bedenke daarbij, dat men hier voornamelijk te maken heeft met woningen 
van een verouderd type. Zij zijn slecht aangepast aan de behoeften van 
gezinnen (met kinderen), die deze woningen voor het merendeel be
woonden. Het gaat hier om vrij omvangrijke aantallen woningen, vooral 
in het oude mijngebied; nog ongeveer een zevende van de bevolking in ge
wone bewoonde woningen moest met dit soort woningen genoegen nemen. 

ς. De toestand in de normale typen is aanmerkelijk beter, al was ook 
hier de bezetting aanmerkelijk hoger dan in het rijk. De bezetting ligt 
voor de gehele woningvoorraad, met uitzondering van de allerkleinste 
woningen, belangrijk hoger dan in het rijk т . п . in het nieuwe mijn-
gebied en in het landelijke kwartier. De woningnood komt in deze hoge 
bezetting op treffende wijze tot uitdrukking. 

b . De eigendoms- en huurverhouding 

Een belangrijk facet bij de bestudering van de sociale samenstelling van de 
woningvoorraad is de verhouding van de bewoner tot zijn woning. 

De juridische positie van de bewoner tot zijn woning is belangrijk voor 
zijn instelling ten opzichte van zijn woonmilieu. Aan het bezit van een 
eigen woning wordt voor persoon en samenleving door vele onder
zoekers zelfs een zeer bijzondere betekenis gehecht.1 Wij komen daar in 
het laatste hoofdstuk nader op terug. Wij zullen hier slechts de ver
houding eigenaar-huurder onderzoeken bij de woningvoorraad. 

Staat 13. De woningyaoriaad in 1919 naar huurverhouding in Zuid-Limburg, Noord-Limburg 
en de provincie 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Bewoonde 
gew. woningen 

Bewoond door 
eigenaar 

3 i °9 
2 3 0 0 

1 2 9 0 

I 7 Í O 

8849 
7286 

1 6 1 3 Í 

huurder 

9863 
1748 
8 4 9 4 
2322 

22427 
7408 

2 9 8 3 Í 

Bewoonde 
bedrijfswoningen 

Bewoond door 
eigenaar 

19Í7 
1842 

962 

Í Í ' 

Í 3 H 
Í Í 8 . 

10893 

huurder 

1 0 2 3 

384 
И 3 9 

3 1 0 

2856 
I Í 8 6 
4442 

Andere 
bew. ruimten 

Bewoond door 
eigenaar 

8 
9 
-
2 

19 
1 6 

ÌS 

huurder 

377 
38 
7 Í 
— 

4 9 0 

41 
Í3« 

Vrije en 
dienstw. 

Bew.door 
personeel 

276 
72 

33» 
1 0 0 

778 
7 3 4 

I Í I 2 

Dit materiaal is weliswaar wederom onvolledig, doch geeft toch wel 
inzicht in de verhoudingen: 

1. Het is duidelijk dat de huurwoning in 1919 reeds overheerste, 
ofschoon er, wanneer in de kleine agrarische kernen was geteld, waar
schijnlijk wel wat meer eigenaren bij de bedrijfswoningen zouden zijn ge
registreerd ; misschien ook bij de gewone bewoonde woningen. 
1 Men zie ook hoofdstuk I p. 35 e.v. 
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2. Vóór de massale aanbouw van woningwetwoningen was in de meer 
agrarische gebieden in de sector van de gewone woning de positie van de 
eigen woning belangrijk. Uit de cijfers blijkt, dat in het nieuwe mijn-
gebied de eigendom in 1919 nog belangrijk sterker was vertegenwoordigd 
dan de huurwoning; vermoedelijk zal dit in het landelijk kwartier wel 
evenzo geweest zijn, al blijkt dit niet uit de cijfers. In de stedelijke ge
bieden overheerste op overtuigende wijze de huurwoning. De ver
schuiving naar de huurwoning wordt door velen als een zwak punt in de 
Nederlandse huisvesting gezien. 

3. Uiteraard vertoont de eigendom bij de bedrijfswoningen een veel 
sterkere positie. Alleen in het Maastrichtse overheerst de huurverhou-
ding, voornamelijk toe te schrijven aan het overwegen van het huur-
verschijnsel in de stad Maastricht. In het agrarische bedrijf overwoog 
bovendien het pachtbedrijf (hoofdstuk II, staat 7) en daarmee het huur-
verschijnsel onder de agrarische woningen. 

4. De noodwoningen, gewoonlijk door de minder-gesitueerden be
woond, zoals ook de overige andere bewoonde ruimten, zijn merendeels 
huurwoningen en voor een belangrijk deel bezit van de overheid. Merk
waardig was dat de onbewoonbaar verklaarde bewoonde woningen uit
sluitend als huurwoningen stonden opgenomen. Ongetwijfeld waren er 
vele door eigenaars bewoonde krotten in het gebied aanwezig ; de onbe
woonbaarverklaring werd in deze dagen maar matig gehanteerd. De vrije 
woningen en dienstwoningen waren eigendom van overheid en in
stellingen. 

In staat 14 vindt men tenslotte nog uit de „Uitkomsten" een overzicht 
van de werkgevers- en liefdadigheidswoningen. 

Staat 14. Werkgevers- en liefdadigheidswoningen in ¡919 
in Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de provincie 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-gebied 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Werkgevers
woningen 

2329 

Í7 
3 0 1 

1 8 1 

2868 
3 0 8 

3176 

Liefdadigheids
woningen 

6 

Í 

37 
24 

7ï 
28 

1 0 0 

Uit de staat is het volgende te lezen. 
1. De werkgeverswoningen treft men vooral aan in het oude mijn

gebied. Dit zijn natuurlijk woningen door de mijnondememingen ten 
behoeve van het personeel gebouwd. Voorts vindt men dergelijke 
woningen vooral in Maastricht, Meerssen en Eijsden, geplaatst door 
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enkele grote industriële ondernemingen. De landarbeiderswoningen 
vallen buiten deze categorie, omdat zij onder bedrijfswoningen staan 
opgenomen. De concentratie van landelijk Zuid-Limburg betreft vooral 
de arbeiderskolonie van de zinkwitindustrie te Eijsden. 

2. Liefdadigheidswoningen treft men met uitzondering van Maastricht 
slechts in kleine en verspreide hoeveelheden aan. Dit soort woningen 
was gewoonlijk eigendom van instellingen en droeg een bijzonder 
karakter. In later tijd hebben de bouwverenigingen zich de voorzieningen 
met dergelijke woningen veelal aangetrokken. Zo bouwde de bouw
vereniging St. Servatius te Maastricht in haar arbeiderscomplexen t . b . c -
woningen, z.g. overgangswoningen voor sociaal minder-aangepasten 
en woningen voor bejaarden. Men vraagt bij de exploitatie van dit 
soort woningen met een bijzondere bestemming zo mogelijk toch een 
redelijke huur om het karakter van een opgelegde „liefdadigheid" te 
vermijden. 

Voor 1947 hebben wij ons beperkt tot de bewoonde gewone woningen. 
In staat ι ς is een overzicht van de huurverhouding gegeven, waarbij het 
materiaal wederom is ontleend aan de z.g. gelichtdrukte publicaties van 
de Woning- en Gezinstelling 1947. In dit overzicht zijn de huurwoningen 
onderscheiden naar huurwoningen van particuliere geldbeleggers en 
exploitanten, de z.g. normale huurwoningen, en naar huurwoningen van 
bouwverenigingen, gemeenten of liefdadige instellingen ; voorts zijn de 
z.g. dienstwoningen toegevoegd. 

Staat 15. Eigendomsverhouding bij 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

Woningen 
bew. door 
eigenaar 

6691 
3686 
2j8l 
1640 

I4Î98 
7Î02 

22100 
294409 

de gewone bewoonde woningen in 194J in Zuid-Limburg, 'Noord-Limburg, 
de provincie en het rijk 

Woningen 
eigendom van 

bouwver. 

8852 
2063 
3023 

110 

14048 
1928 

15976 
181788! 

gemeente 

ÍÍ3 
270 
298 

22 

1143 
417 

1560 
64780 

liefd.inst. 

•4 
2 
6 

22 

32 
Í4 

í634 

Dienst
woningen 

240 
187 
214 
I I I 

7Í2 
447 

1199 
26928 

Normale 
huurwon. 

10400 
З798 
í639 
1820 

2 l 6 f 7 
9428 

J I O S J 

984022 

Totaal 

267fO 
10006 
11761 

3703 

£2220 

I97Î4 
71974 

> î i 7 î 6 i 

1 In totaal hadden in 1947 de verenigingen 189.282 woningen in exploitatie - dus in
clusief bedrijfswoningen. In de periode 1946-19J4 werden door de verenigingen 
1 io.Boi woningen gebouwd (29% van de totale nieuwbouw). Men mag ultimo 19Í4 
het aantal verenigingswoningen stellen op ruim 300.000, d.i. 12,3% van de voorraad, 
waarin naar schatting ι £% van de Nederlandse bevolking was gehuisvest. - Jaarverslag 
van de Limb. Ka th. Bond van Woningbouwverenigingen over isSS Ρ- 2 · 
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Uit dit overzicht is een duidelijk beeld te verkrijgen van de eigendom-
huurverhouding in het gebied van onderzoek: 

i . In 1947 was de positie van de eigendom in het gebied belangrijk 
teruggedrongen, maar deze is toch nog beter dan in het rijk. Ook in de 
agrarische gebieden overweegt de huurwoning nu, in de stedelijke land
schappen haalt de eigen woning nog geen vierde van de totale voorraad 
gewone bewoonde woningen, in het rijk is dit zelfs nog geen vijfde, in 
geheel Zuid-Limburg is dit ruim een derde. 

2. De woningwetbouw van verenigingen en gemeenten is voor de grote 
aanwas van huurwoningen verantwoordelijk. Dit collectief bezit over
treft dat van de eigenaar-bewoner. Vooral in de mijngebieden en in het 
Maastrichtse is de woningwetbouw een belangrijke positie gaan in
nemen; daarbij overweegt het verenigingsbezit, het overheidsbezit was 
in 1947 belangrijk minder dan in het rijk. Hieruit spreekt de duidelijke 
voorkeur van de gemeenschap voor het „particulier initiatief in de 
volkshuisvesting, te verstaan als verenigingsinitiatief op levensbeschouwe
lijke basis. In feite zijn deze woningcomplexen van de verenigingen bijna 
zonder uitzondering met overheidsgeld tot stand gebracht en als collec
tief bezit te beschouwen. 

3. De grootste categorie was in 1947 echter duidelijk die van de 
normale huurwoningen. Vooral de oudere woningen zijn particulier 
bezit, zowel in de klasse van de middenstands- als van de arbeiders
woningen. Op het terrein van de beleggingsbouw is de belangstelling 
steeds meer op de constructie en exploitatie van middenstandswoningen 
dan op die van arbeiderswoningen gericht geweest, omdat hier voor de 
ondernemer betere perspectieven lagen. In de jaren dat de woningwet
bouw, die zich vooral op de voorziening van arbeiderswoningen toe
legde, minder actief was en de beleggingsbouw zijn kansen liet, zien we 
wel een behoorlijke aanbouw van middenstandswoningen, de arbeiders
woningbouw werd echter verwaarloosd. Maastricht vertoont in de jaren 
dertig een duidelijk overschot aan middenstandswoningen, doch arbei
derswoningen van goed gehalte zijn er steeds te weinig geweest. In de 
mijnstreek stonden in die zelfde tijd grote complexen arbeiderswoningen 
voor een belangrijk deel leeg door de afstoting van de arbeidskrachten, 
zoals onder Vink-Eijgelshoven, de Kakert, Lauradorp en de Voort-
kolonie onder Nieuwenhagen.1 

4. De dienstwoningen vindt men in de steden, maar ook verspreid 
over het land: opzichterswoningen, politiewoningen e.d. ; de liefdadig-
heidswoningen schijnen successievelijk te verdwijnen, nu de vereni
gingen en de overheid zich de bijzondere taak van de huisvesting van de 
maatschappelijk misdeelden ter harte zijn gaan nemen. 

c. De huur en de huurwaarde 

Van bijzondere betekenis ook bij de bestudering van de sociale samen-
1 Zie hiervoor ook hoofdstuk II, p. i n . 
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Stelling van de woningvoorraad is de verdeling van de woningen naar 
huurklassen. De betaalbaarheid van een woning is tenslotte doorslag
gevend voor het merendeel der huishoudingen bij de bevrediging van de 
huisvestingsbehoefte. In 1919 werd de huurwaarde van de woningen 
opgenomen. Omdat bij de bedrijfswoningen de prijs van de woning 
mede wordt bepaald door bedrijfsoverwegingen heeft een nadere be
schouwing van deze groep woningen geen betekenis. 

Wij hebben ons beperkt tot de gewone woningen, maar ook hier 
moeten wij wederom wijzen op de onvolledigheid van het materiaal, in 
verband waarmede de huurprijs sterk beïnvloed is door het hoger 
liggende stedelijke niveau. Buitendien hebben de cijfers vaak betrekking 
op vrij geringe aantallen woningen, vooral in de hogere huurklassen. 

Toch hebben wij gemeend dat een overzicht, hoe gebrekkig ook, niet 
achterwege mocht blijven. Wij hebben ter vereenvoudiging de woningen 
samengenomen in drie groepen t.w. de huurklassen met een weekhuur 
tot vier gulden, met een weekhuur van acht gulden en meer, en de daar
tussen gelegen groep. Wij menen bij benadering hiermee een indeling 
gemaakt te hebben voor woningen, die men voor 1947 met goedkope, 
hooggewaardeerde en normale woningen zou kunnen omschreven 
hebben. Wij zijn ons van het verschillend prijspeil bewust, dat zich ten
gevolge van de ontwaarding van het geld sedertdien zal hebben voor
gedaan, maar deze ontwaarding te verdisconteren is vrijwel onmogelijk. 
Wanneer wij nu de gegevens van 1947 op de zelfde wijze groeperen, 
bestaat er tenminste een mogelijkheid om de nominale prijsontwikkeling 
te volgen. Wij realiseren ons de gebrekkigheid van onze methode 
wel, maar er is geen andere werkwijze te vinden, die niet op on
overkomelijke moeilijkheden stuit. Voorts moeten wij er op wijzen, dat 
de huurwaarde van de eigen woningen vaak op grove schattingen berust, 
terwijl het voor de huurwoningen niet steeds duidelijk is, of de kosten 
voor waterverbruik al dan niet in de huurprijs zijn begrepen. 

Staat 16. De indeling in huurklassen ran de gewone woningen in ¡919 
in Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de provincie 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-gebied 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

W o n i n g e n m e t 

weekh. 1 0 1 / 4 , -

I I Í 4 3 
374° 
8068 
347Í 

26826 
13384 
4 0 2 1 0 

van/4 , - tot /8 , -

1400 

Î94 
1090 
448 

3232 
931 

4163 

ƒ 8 , - e n meer 

6Г8 

73 
«93 
2i8 

1642 

473 
2 I I Í 

Totaal 

13601 
4 1 0 7 
98 i i 
4141 

31700 
14788 
46488 
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Uit dit overzicht kan men het volgende opmerken : 
ι. Van de geregistreerde woningen viel 8$% in de lage huurklasse, 

10% in de middelklasse en j % in de hoogste klasse. In het gebied van 
onderzoek zijn de huurprijzen naar de maatstaven van 1947 dus niet 
hoog geweest. 

2. De landelijke gebieden bezitten naar verhouding minder woningen 
in de hogere prijsklassen ; opvallend is het verschil van Noord-Limburg 
en het nieuwe mijngebied met het Maastrichtse en het oude mijngebied, 
terwijl toch in de meest agrarische kernen niet eens werd geteld. Een 
nadere beschouwing van de gemeentelijke cijfers laat ten duidelijkste 
zien, dat de duurdere woningen vooral in de grotere centra Maastricht, 
Heerlen, Schaesberg en Sittard waren geconcentreerd; opvallend laag 
daarentegen is de huur in vele mijngemeenten. 

Ook bij de bestudering van het huurpeil in 1947 hebben wij ons be
perkt tot de gewone woningen, maar nu weer, in verband met de 
publicatie van het materiaal door het C.B.S., tot de bewoonde gewone 
woningen. Voor 1947 konden wij over vollediger materiaal beschikken, 
omdat wederom de gegevens per gemeente zijn gepubliceerd. Daar er 
echter grote verschillen bleken te bestaan binnen de verschillende land
schappen, hebben wij er ditmaal vanafgezien de cijfers gebiedsgewijze te 
groeperen, en hebben wij de cartografische methode gevolgd om de ge
meentelijke verschillen tot uitdrukking te brengen. Door de onvolledig
heid van het materiaal was het echter onmogelijk ook voor 1919 de 
zelfde methode toe te passen. 

Aan de hand van kaart 10 is het mogelijk een inzicht te verkrijgen in de 
omvang van de voorraad goedkope woningen. Te dien einde werd het 
percentage van de bewoonde gewone woningen per gemeente met minder 
dan ƒ4,— huur of huurwaarde per week berekend, en in groepen met 
intervallen van 20% samengebracht. Deze groepen zijn in de kaart inge
tekend met een eigen signatuur. 

Ter waardering van deze berekeningen moge worden medegedeeld, 
dat in de provincie als geheel meer dan de helft van de bewoonde gewone 
woningen minder dan f 4-,— weekhuur deden, en in het rijk bijna een 
derde, t.w. resp. £4,6 en 32,8%. Het lagere percentage goedkope huur
woningen in het rijk kan worden toegeschreven aan het hogere huurpeil 
in de steden van het westen. 

Hoe groot de rol is van de plaatselijke invloeden op het gemiddelde 
huurpeil moge blijken uit de kaart en de toelichting daarop : 

1. Opvallend is de concentratie van goedkope woningen in de agrari
sche streken en de minder bevolkte gemeenten. Men vergelijke met 
kaart 10 de kaarten van beroepsstructuur en bevolkingsspreiding 
(kaarten 3 en 6). Wanneer men daarbij bedenkt, dat door het statisch 
karakter van deze gemeenten de woningvoorraad weinig uitbreiding of 
vernieuwing pleegt te ondergaan, dan heeft men meer nog dan met het 
argument van de lagere levensstandaard, de sleutel in handen voor de 
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verklaring van het grote percentage goedkope woningen, al spelen na
tuurlijk ook nog tal van andere plaatselijke factoren een rol. 

2. Ook in de mijnrandgemeenten en in de Maasgemeenten liggen zones 
met een groot percentage goedkope woningen. Deze stroken, die in de 
dichtheidskaart reeds opvielen door de tussenpositie die zij innemen, 
hebben ondanks een sterk gewijzigde beroepsstructuur in sterke mate 
hun oorspronkelijke woonaspect bewaard (forensisme van boerenzoons 
naar de industriegemeenten). De woningvoorraad heeft zich in de jaren 
van stagnatie niet in die mate ontwikkeld als men verwachten zou. In de 
jongste tijd begint hier echter een kentering te komen. Gemeenten als 
Voerendaal, Klimmen, Stein en Elslo, om slechts enkele te noemen, 
hebben juist in de laatste jaren op energieke wijze de arbeiderswoning
bouw aangepakt, daarin krachtig bijgestaan door de mijnondememingen 
en de bouwverenigingen. Dit zal niet nalaten grote invloed uit te oefenen 
op de verbetering van het maar al te vaak niet meer aan de eisen van de 
tijd aangepaste huisvestingspeil, maar ongetwijfeld zijn invloed ook niet 
missen op het huurpeil in die gemeenten. 

3. Enkele gemeenten vertonen een relatief gering percentage goedkope 
woningen. Van een stedelijke gemeente als Maastricht zal men wel niet 
anders verwachten, voor gemeenten als Beek, Ulestraten, Schimmert, 
ten zuiden van het Mauritscomplex gelegen, en van Amstenrade en Oirs-
beek in het noordwesten van het gebied, behoeft dit enige toelichting. In 
deze van de wind van mijn- en fabrieksschoorstenen afgekeerde ge
meenten hebben zich vele beter-gesitueerden gevestigd, т . п . veel hoger 
en middelbaar mijnpersoneel. 

4. Een tussenpositie op de kaart wordt ingenomen door de mijnkern-
gemeenten en de randgemeenten van Maastricht, waar in de jaren van 
opgang op grote schaal arbeiderswoningen werden gebouwd, merendeels 
onder vigueur van de woningwet. Zij geven door hun grote aantallen de 
doorslag bij de berekening van het gemiddelde huurpeil van de ge
meente, want ongeveer de helft van de woningvoorraad in deze ge
meenten bestaat uit woningwetwoningen. In de gemeente Maastricht 
was slechts de helft van de arbeidersgezinnen in goedkope woningen ge
huisvest, vele woonden hier in duurdere woningen, waarvan gewoonlijk 
slechts een gedeelte was gehuurd. In vele gevallen waren deze kwartier
behuizingen veel te duur voor het woongerief, dat de gezinnen hierin ge
noten; vaak moet hier zelfs van ernstige wantoestanden worden ge
sproken. 

Wanneer men een sprekend overzicht wil verkrijgen van de huur-
verschillen tussen de verschillende gemeenten, dan moet men zo veel 
mogelijk normale woningen met elkaar vergelijken. Ons interesseerden 
vooral de huurverschillen bij de normale volkswoningen. Als criterium 
hebben wij de woningen van vier tot zes vertrekken gekozen in navolging 
van het Rapport van de Rijkscommissie, die zich bezig hield met het 
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vraagstuk van de gemeenteclassificatie.1 Woningen met minder dan vier 
vertrekken kunnen wij voor het gebied gevoeglijk als krotwoningen 
beschouwen, terwijl woningen met meer dan zes vertrekken evenmin 
meer als geschikte woningen voor de arbeidersbevolking kunnen worden 
beschouwd, omdat de huur van een dergelijke woning de kracht van een 
normaal arbeidersgezin te boven gaat. 

De woningtelling geeft geen uitsluitsel over de kwaliteit van de 
woningen. Door de commissie van de woningtelling wordt aanbevolen 
het aantal vertrekken als maatstaf ter vergelijking aan te houden.2 De 
gegevens zijn in de telling dan ook op deze basis verwerkt. Voor de 
provincie blijkt meer dan de helft van de bewoonde gewone woningen 
van vier tot zes vertrekken een huur te doen vanj" 130,- tot f 208,- per 
jaar; voor het rijk is de spreiding groter en ligt meer dan de helft van dit 
soort woningen tussenƒ 208,— enj*3^0,—. Met name in het westen van 
ons land ligt de gewogen gemiddelde jaarhuur hoger.3 

Nadere beschouwing van kaart no. 11 leidt tot de volgende be
schouwingen. 

1. De berekende jaarhuren in de agrarische en mijnrandgemeenten 
gaan nergens een bedrag van ƒ 210,- te boven (weekhuur ƒ4,—), met 
uitzondering van Simpelveld, dat welhaast tot de mijnkemgemeenten 
kan worden gerekend. Hetzelfde geldt voor de Maasrandgemeenten, 
hetgeen in verband met het hoge percentage goedkope woningen ook 
wel was te verwachten (kaart 10). 

2. De geïndustrialiseerde gemeenten en de mijnkemgemeenten hebben 
een hoger gemiddeld huurpeil, namelijk een weekhuur van ƒ4,— tot 

f £,—. Dit neemt echter niet weg, dat in vele van deze gemeenten meer 
dan de helft van het totaal aantal bewoonde gewone woningen bestaat uit 
woningen, die goedkoper zijn dan ƒ4,— per week, zoals Heerlen met 
51,6%, Schaesberg met 57,6% en Brunssum met 68,3%. Het omge
keerde komt echter ook voor, zoals Maastricht met 38,2% en Valken
burg met 4i',£%. Deze verschillen zijn veroorzaakt doordat bij de per
centages ook de grote en kleine woningen in de beschouwing zijn be
trokken, terwijl de gemiddelde gewogen huren slechts over de normale 
woningen zijn berekend. 

3. Duidelijk is echter wel dat de gemiddelde huurprijs van de woning
wetwoningen — omstreeks 1947 ongeveer ƒ4,— per week * — een grote 
invloed heeft gehad op het huurpeil van de normale volkswoning in de 
mijnkemgemeenten en de randgemeenten van Maastricht, waar op grote 
schaal met de woningwet werd gebouwd. 

4. De relatief hoge huren in Beek, Oirsbeek, Valkenburg e.a. ge-

1 Het vraagstuk der Gemeenteclassificatie, - 's-Gravenhage, 19j i . Onze kaart no. 11 
is aan de kaart op pag. 12; van dit werk ontleend. 
2 Woning- en Gezinstelling, Serie A deel 3 p. 46. 
3 Idem tabel 26. 
* R. Dieteren: 40 jaar arbeiderswoningen, Heerlen i j j i , tabel 23 p. 142-1^3. 
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meenten zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de functie van 
deze gemeenten als woonkernen voor beter-gesitueerden. 

£. Het huurpeil in het gebied van onderzoek lag niet hoog, al was het 
aanmerkelijk hoger dan in het agrarische Noord-Limburg, waar alleen de 
stedelijke centra Venlo, Roermond en Weert in 1947 met een huur-
gemiddelde van ƒ 4 , - tot ƒ £,— boven de landelijke gemeenten uitkwamen. 

B. DE B E N A D E R I N G VAN HET HUISVESTINGSPEIL 

IN Z U I D - L I M B U R G 

Terwijl wij in het eerste gedeelte getracht hebben een beter inzicht te 
verkrijgen in de woningvoorraad van de Zuidlimburgse samenleving door 
het bruikbare materiaal van de beide rijkswoningtellingen te analyseren, 
zullen wij in dit gedeelte van het hoofdstuk proberen te onderzoeken, 
hoe in de loop der jaren de Zuidlimburgse samenleving in deze woning
voorraad was gehuisvest. 

Inzicht in de huisvesting van de huishoudingen en gezinnen leveren 
uiteraard de bewoningsstatistieken. Zoals wij in de inleiding op dit 
hoofdstuk reeds schreven, vinden wij hier bruikbaar materiaal in de rijks-
woonruimte-tellingen, gehouden bij gelegenheid van de tienjaarlijkse 
volkstellingen. Wij hebben de jaren 1899, 1930 en 1947 gekozen om de 
aldaar uiteengezette redenen. 

De partiële onderzoekingen van het Provinciaal Bureau voor de 
Wederopbouw en de Volkshuisvesting naar de kwaliteit van woning en 
bewoning in enkele type-gemeenten en van Bouw-en Woningtoezicht te 
Maastricht, geven ons in het tweede gedeelte van deze paragraaf gelegen
heid om dieper in te gaan op het huisvestingspeil van de Zuidlimburgse 
gemeenschap. 

1. Analyse met behulp van de rijks-woonruimte-tellingen, 
1899, 1930 en 194J 

a. Behuizing en bezetting 

Wanneer in de woonruimte-tellingen gesproken wordt van woningen, 
dan volgt men hiermede het spraakgebruik. Bij een studie over het 
woningvraagstuk en de volkshuisvesting dient men de begrippen echter 
duidelijk te scheiden. Wanneer wij hier het begrip woonruimte of be
huizing invoeren, dan doen wij dit om duidelijk tot uitdrukking te laten 
komen, dat in vele gevallen de ruimten, waarover een huishouding de 
beschikking had of heeft, geenszins een woning in de zin van de woning
telling behoeft te zijn. In vele gevallen zal het begrip woonruimte met 
woning samenvallen, in vele andere gevallen niet. Er kan sprake zijn van 
een gedeelte van een woning, het is ook best mogelijk dat een of andere 
noodbehuizing het gezin of de huishouding tot woonruimte dient. Voor 
ons onderzoek is dit op dit moment niet relevant. 

De woonruimte-telling van 1899 geeft slechts gegevens voor gemeenten 
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met 20.000 en meer inwoners. In staat 17 kunnen wij dan ook slechts de 
cijfers geven voor de behuizing van de huishoudingen in Maastricht, de 
provincie en het rijk. 

Staat IJ. Aantal een-, twee-, drie- en meerkamerbehuizmgen in Maastricht, 
de provincie en het rijk, 31 december i 899 

Behuizing van 

Eén vertrek 
Twee vertrekken 
Drie vertrekken 
Meer vertrekken 

Totaal 

A b s o l u u t a a n t a l 

Maastricht 

2317 
1420 

920 
1772 

7429 

Provincie 

4 3 · 3 
i i 8 î f 

11921 
26422 

Í 4 í i i 

Rijk 

307937 
3 3 4 3 Í Í 
191383 

2 « о 6 і 

1088736 

In 

Maastricht 

31.0 
32. S 
υ . ί 
24. ° 

ΙΟΟ,Ο 

p r o c e n t e n 

Provincie 

8,0 

2 1 , S 
22,0 

4 8 , S 

100,0 

Rijk 

2 8 , Í 

3° . ί 
17. S 
2 3 . ί 

100,0 

Dit overzicht laat opmerkelijke conclusies toe over de staat van behuizing 
van de samenleving omtrent de eeuwwisseling. 

1. Meer dan de helft (ï9%) van de Nederlandse huishoudingen was ge
huisvest op één of twee kamers, en nog geen kwart beschikte over meer 
dan drie vertrekken.1 

2. De provincie Limburg sloeg tegen deze achtergrond een opmerkelijk 
goed figuur: slechts 31% moest zich hier behelpen met één of twee 
vertrekken, bijna de helft van de huishoudingen beschikte over meer dan 
drie vertrekken. 

3. De oude vestingstad Maastricht sloeg echter een bijzonder slecht 
figuur. Zij nam meer dan de helft van de provinciale eenkamerbehui-
zingen voor haar rekening; 64% van de Maastrichtse huishoudingen 
woonde in één of twee vertrekken. 

Ter toelichting moge hier gewezen worden op het feit, dat Maastricht 
vanouds een overbevolkte vestingstad was geweest, terwijl juist de pro
vincie Limburg verreweg de ruimste behuizing had onder de provincies. 
Na Limburg kwamen in volgorde Noord-Holland, Noord-Brabant, 
Utrecht en Zuid-Holland met percentages boven het rijksgemiddelde, 
terwijl Drente met 6ξ,ς% éénkamerbehuizingen alle records sloeg. De 
verklaring voor deze merkwaardige verschillen in huisvesting vindt men 
in het gebruik van bedsteden, die in het noorden van het land algemeen 
verbreid waren, terwijl deze in Limburg nagenoeg niet voorkwamen, 
zodat hier inderdaad meer behoefte was aan slaapvertrekken. Ook ver
zette zich in het zuiden de volkszede sterker tegen het samenslapen van 
personen van beiderlei kunne in hetzelfde vertrek, indien deze niet met 
elkaar gehuwd waren. Bij het onderzoek van de Stichting voor Maat
schappelijk Werk ten plattelande in Gelderland naar de huisvesting tussen 

1 Inclusief keuken I 
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de grote rivieren1 , werd op het verschil in opvatting ten aanzien van deze 
kwestie bij rooms-katholieke en protestants-christelijke boeren ge
wezen. Ook is wel eens het denkbeeld geopperd, dat klimaatsin
vloeden de grootte van de woonruimte zouden beïnvloeden. Dit zou 
zo moet worden verstaan, dat de woon- en bouwtraditie in Zuid-Neder
land sterker door Zuid-Europa zou zijn beïnvloed, terwijl het contact 
met Noord-Duitsland en Scandinavië in de noordelijke provincies een 
meer noordelijke woon- en bouwtraditie zou hebben geïntroduceerd. 

Op de toestanden in Maastricht, waar de bevolking voor een belangrijk 
gedeelte was samengepakt in uitgewoonde patriciërshuizen of bouwen, 
die tot meergezinsbehuizingen waren ingericht, komen wij t.z.t. nog 
uitvoerig terug. De drie- en meerkamerbehuizingen waren voor het 
merendeel ééngezinswoningen. 

Om een beter inzicht te verkrijgen in de huisvesting van de bevolking 
— want de grootte van de huishoudingen speelt uiteraard een belangrijke 
rol - geven wij in staat 18 de verdeling van de bevolking over de be
huizingen en tevens de gemiddelde bezetting per vertrek voor de kleine 
behuizingen. Wij vestigen er de aandacht op, dat bij de telling van 1899 
ook beslapen zolders, alkoven en bewoonde ruimten van verscheiden 
aard als vertrek werden geteld, zodat het overzicht nog een geflatteerd 
beeld geeft van de werkelijke toestand. 

Staat 18. Procentuele verdeling van de bevolking over de behuizingen van een, twee, drie en meer 
vertrekken en de gemiddelde bezetting per vertrek in de kleine behuizingen voor Maastricht, 

provincie en rijk op 31 december 1899 

Eén vertrek 
Twee vertrekken 
Drie vertrekken 
Meer vertrekken 

% bewoners van de totale 
bevolking in woningen 

Maastricht, Provincie 

2 2 . Î 
3i .o 
13, S 
29,0 

4 . Î 
i8 (o 
2 1 , Í 
J6 ,0 

Rijk 

2 3 . Í 
3 0 . Í 
19,0 
27 .0 

Bezetting per vertrek 

Maastricht 

3." 
2,3 
1,6 

Provincie 

2,8 

2,1 
1,6 

Rijk 

3.8 
2,3 
1,6 

De staat geeft nog aanleiding tot het volgende commentaar : 
1. Niet alleen de meerderheid van de Nederlandse huishoudingen 

— want dit kunnen tenslotte zeer kleine zijn — maar zelfs de meerderheid 
van de totale bevolking in behuizingen was gehuisvest in één en twee 
vertrekken. Geen wonder dat de bezetting per vertrek hoog was : bijna 
vier personen per vertrek in de éénkamerbehuizingen. Over de kwaliteit 
van de behuizingen wordt niets medegedeeld! Klaarblijkelijk was de 
éénkamer- en tweekamerbehuizing de gangbare huisvesting voor de 

1 Rapport betreffende een onderzoek naar de huisvesting ten plattelande in Gelderland, 
Alphen a. d. Rijn 1943. 
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arbeider en de kleine man. Naar onze moderne opvattingen wel een 
grove misstand! 

2. In de provincie Limburg waren dergelijke kleine behuizingen geen 
regel, meer dan de helft van de bevolking in behuizingen had zelfs de 
beschikking over meer dan drie vertrekken. Ook in de kleine behui
zingen was de bezetting per vertrek hoog, maar over de gehele linie was 
de bezetting per vertrek toch ruimer dan elders in de lande. 

3. Dit gold niet voor Maastricht, dat des te schriller tegen de omgeving 
moet hebben afgestoken. Men hoeft de woningtoestanden elders in de 
provincie niet te idealiseren, voor Maastricht spreken de cijfers toch wel 
een duidelijke taal. De kwestie van de ruimte is bij de huisvesting, zoals 
wij in het eerste hoofdstuk reeds betoogden, toch wel primair. 

Wanneer men voor 1930 vergelijkbaar materiaal zoekt, vindt men dit in 
deel IV van de volkstelling, de z.g. woning- en gezinsstatistiek. De be
huizing, aldaar „woning" genoemd, wordt gedefinieerd: „de voor be
woning bestemde vertrekken, waarover een gezin of een afzonderlijk 
levend persoon beschikt".1 Men heeft dus te maken met een statistiek 
van de huishoudingen naar de beschikbare woonruimte, zodat vergelijking 
met 1899 mogelijk is. 

Sedert 1899 was het aantal gemeenten in het gebied van onderzoek met 
meer dan 20.000 bewoners met Heerlen en Kerkrade gegroeid, zodat 
wij in staat 19 over deze gemeenten gegevens konden opnemen. 

Staat 19. Aantal een-, twee, drie- en meerkamerbehmzingen in de drie grote gemeenten m 
Zuid-Limburg, m de provincie en het ryk, 3Í december 1930 

Behuizing van 

Eén vertrek 
Twee vertrekken 
Drie vertrekken 
Meer vertrekken 

Totaal 

Eén vertrek 
Twee vertrekken 
Eh-ie vertrekken 
Meer vertrekken 

Totaal 

Maastricht Heerlen Kerkrade Provincie Rijk 

A b s o l u u t aantal 

1102 
2i9 i 
2480 
8029 

14202 

Î74 
622 
6i3 

7970 

9819 

2 2 7 
IOOI 

1722 
4901 

7«ji 

ЗЗ36 
9 i i o 

13197 
83880 

109923 

139387 
27323Í 
308166 

1164779 

1885567 

In p r o c e n t e n 

7,8 
18,2 

'7 ,4 
i6 ,6 

100,0 

í ,8 
6,3 
6,7 

81 ,2 

100 ,0 

6,3 
12,7 
21,9 
Í9 , i 

100,0 

3,o 
8,6 

12,1 

76,3 

100,0 

7,4 
• 4 , i 
16,3 
61 ,8 

100 ,0 

1 Deel IV van de XI-de Algemeene Volkstelling, 31 December 1930, 's-Gravenhage. 
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Het beeld blijkt ten opzichte van 1899 toch wel grondig gewijzigd: 
1. Het aantal éénkamerbehuizingen is te Maastricht en ook in het rijk 

tot de helft van 1899 teruggelopen; het aantal tweekamerbehuizingen 
procentueel tot de helft. Rond 62% van de behuizingen zijn nu in het 
rijk meerkamerig, in Maastricht sj%. Toch is Maastricht bij het rijk 
achtergebleven, getuige de lichte groei in aantal van de tweekamer
behuizingen, terwijl deze in het rijk in absoluut aantal verminderden 
(vgl. staat 18 en 19). 

2. De provincie is er belangrijk op vooruitgegaan door een afname in 
de kleine behuizingen en een zeer belangrijke groei in de groep van de 
grote. De moderne arbeiderswoningbouw heeft blijkbaar behoorlijk 
effect gesorteerd; duidelijk spreekt dit uit de procentuele verschui
vingen. Vooral Heerlen, waar in de voorgaande jaren voor de instro
mende mijnarbeiders op grote schaal woningwetcomplexen waren ge
sticht, slaat een uitstekend figuur. De meerkamerwoning is de normale 
vorm van huisvesting geworden. Wanneer het percentage van de provincie 
toch minder hoog ligt dan men verwachten zou, dan is dit te wijten aan 
steden als Maastricht en Kerkrade, die nog vele kleinere behuizingen 
kennen. Het cijfer van de gemeente Venlo in Noord-Limburg ligt nog 
gunstiger dan dat van Heerlen. 

3. In de vroegst geïndustrialiseerde gemeenten Maastricht en Kerkrade 
liggen in 1930 de knelpunten van de huisvesting. De cijfers worden on
gunstig beïnvloed door een betrekkelijk hoog aantal kamerbewoners. Het 
was niet mogelijk de kamerbewoners van de groep huishoudens te 
scheiden; de statistiek vermeldt afzonderlijk, dat in het rijk 73476 één
kamerbehuizingen door meer dan één persoon waren bewoond, in de 
provincie waren er dit slechts 126$, respectievelijk de helft en een 
derde van het totaal aantal éénkamerbehuizingen. 

4. Opgemerkt kan nog worden, dat de in 1930 bestaande woning
reserve in gunstige zin het huisvestingspeil heeft beïnvloed. Het aantal 
kleine behuizingen kon daardoor aanmerkelijk geringer zijn. In de stad 
Maastricht was een ruime reserve aan woningen in de lagere prijsklasse 
niet aanwezig, ongetwijfeld tengevolge van een door de jaren heen on
voldoende aanbouw van goedkope arbeiderswoningen. 

In het volgende overzicht is op gelijke wijze als voor 1899 de ver
deling van de bevolking over de behuizingen gegroepeerd en de be
zetting per vertrek berekend. 

Ook dit overzicht werkt verhelderend, vooral in vergelijking met 
staat 18. 

1. In de kleine behuizingen woont een gering percentage van de totale 
bevolking, althans minder dan het percentage huishoudingen zou doen 
vermoeden. Dit zijn nu — in tegenstelling met 1899 — voor het merendeel 
kleine huishoudingen. De grote vordering in de huisvesting blijkt ook 
uit de verminderde bezetting per vertrek. De kleine behuizingen ver
tonen weliswaar een relatief nog te hoge bezettingsintensiteit en vertonen 
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naar huidige maatstaven ongetwijfeld nog een ernstige overbevolking, 
maar de toestand van de huisvesting was kennelijk belangrijk verbeterd. 
Rijk en stad Maastricht vertonen nog steeds een sterk overeenkomstig 
aspect. 

Staat 20. Procentuele verdeling van de bevolking over de behuizingen van een, twee, drie en meer 
vertrekken en de gemiddelde bezetting per vertrek in de kleine behuizingen voor de drie grote gemeenten 

in Zmd-Limburg, de provincie en het rijk, 31 december ¡930 

Behuizing van 

Eén vertrek 
Twee vertrekken 
Drie vertrekken 
Meer vertrekken 

% bewoners van de totale 
bevolking in behuizingen 

Maas- Heer-
tricht len 

3,6 
14,1 

IJ .9 
6 6 , 4 

1,8 

3.7 
Í . 4 

89 ,1 

Kerk-
rade 

1.1 

7.7 
'7 .9 
73.3 

Pro
vincie 

1.1 

9 , i 
84 ,2 

Rijk 

4.4 
1 2 , 1 

i i . 7 
6 7 , 7 

Bezetting per vertrek 

Maas
tricht 

1,9 
1,6 

1,2 

Heer
len 

1.4 
1.9 

Kerk-
rade 

>.7 
>,4 
1 . 1 

Pro
vincie 

1,8 
i , 4 
1.3 

Rijk 

2.4 
Ь 7 

1.3 

2. Heerlen, Kerkrade en de provincie naderen elkaar, al is ongetwijfeld 
Kerkrade in ontwikkeling belangrijk achter bij Heerlen en de provincie 
als geheel. Het effect van een actieve huisvestingszorg in de mijnstreek 
komt uit de opschuiving naar grotere behuizingen duidelijk naar voren. 
De provincie slaat nog steeds een goed figuur in het rijk. De meerkamer-
behuizing is er beter vertegenwoordigd en de bezetting per vertrek is 
bij de kleine behuizingen lager. Bij de telling van 1930 werden als ver
trekken echter ook beslapen of bewoonde zolders, kelders, stallen en 
serres geteld, waardoor het beeld t.o.v. 1947 wederom is geflatteerd.1 

In 1947 werden onder vertrekken mede begrepen naast de gewone woon-
en slaapvertrekken de alkoven, keukens en zolderkamers, indien wat 
deze laatste betrof sprake was van een met een deur afsluitbare ruimte, 
rechtstreekse verbinding met de buitenlucht en beschoten kap. Bad
kamers, bijkeukens, serres, hallen en zolderruimten zijn nu echter niet 
als vertrekken beschouwd, ook niet als zij als zodanig toch dienst deden. 
Dit betekent dus een aanzienlijke beperking t.o.v. de voorgaande tel
lingen, waarmede bij de vergelijking van de cijfers rekening moet worden 
gehouden. 

In de telling van 1947 is niet meer sprake van „woningen" — bedoeld 
behuizingen - maar van de „statistiek van de huishoudingen in de be
woonde woningen", zoals wij reeds zagen komt dit echter op het zelfde 
neer. Onder deze huishoudingen vallen als in 1930 wederom de alleen
wonende personen en de huishoudens, nu echter duidelijk gescheiden. 

Omdat voor 1947 het materiaal voor alle gemeenten is gepubliceerd, 

1 Woning- en gezinstelling, 31 mei 1947 — Serie A, deel 3 p. 16. 
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zijn wij wederom in staat de cijfers voor de gebieden samen te stellen.1 

Het materiaal stelt ons ditmaal echter niet in de gelegenheid de verdeling 
van de bewoners over de behuizingen samen te stellen naar de grootte 
van de behuizingen. Wel is het mogelijk de bezetting per vertrek van 
alle woningen tezamen te berekenen.2 Om de vergelijking met de voor
gaande tellingen te vergemakkelijken hebben wij ons weer beperkt tot 
de grote gemeenten, waar nu ook de regionale centra Sittard en Vaals 
aan zijn toegevoegd, zodat alle landschappen toch zijn vertegenwoordigd. 
Behalve de verdeling van de behuizingen naar de grootte, in absolute 
aantallen en percenten, zijn dus in staat 21 de gemiddelde vertrekbe-
zettingen van de gewone bewoonde woningen toegevoegd. 

Staat 21. Aantal een-, twee-, drie- en meerkamerbehuizingen in njjgemeenten in het gebied van 
onderzoek, in de provincie en het rijk; de gemiddelde bezetting per rertrek ran de bewoonde 

gewone woningen; 31 mei 194J 

Behuizing van 

Eén vertrek 
Twee vertrekken 
Drie vertrekken 
Meer vertrekken 

Totaal 

Eén vertrek 
Twee vertrekken 
Drie vertrekken 
Meer vertrekken 

Totaal 

Bezetting per 
vertrek in de bew. 
gewone woningen 

Maas
tricht Heerlen 

Kerk-
rade Sittard Vaals 

Pro
vincie Rijk 

Abso luut aantal 

1449 
3499 
3898 

IOÍ4Í 

19391 

1172 
l 8 £ 2 
9 6 6 4 

13240 

302 
1600 
2Í68 
¡ES; 

l O I f i 

81 

376 
633 

2978 

4 0 6 8 

8 4 
422 
649 

1116 

2271 

4 i 8 i 
16872 
23463 
9 9 6 7 0 

1 4 4 1 9 ° 

122794 
338678 

4 3 9 7 7 2 
1540278 

2441522 

In procenten 

7 . Í 
18,0 
20,1 
Í 4 . 4 

100,0 

0 ,92 

3.9 
8,9 

14,0 

73 ,2 

100,0 

0 ,88 

3,0 
I J . « 
2 Î . Î 
i6,o 

100,0 

0 ,99 

1,0 

9.2 
iS,6 
73.2 

100,0 

0,91 

3.7 
18,6 
28 ,6 
4 9 . 1 

100 ,0 

0 ,96 

2,9 
11.7 
16,3 
6 9 . . 

100 ,0 

0 .97 

13.9 
18,0 
63 ,1 

100,0 

0,91 

Nauwkeuriger dan bij de volkstellingen van 1899 en 1930 geeft boven
staand overzicht een momentopname van het huisvestingspeil in de voor
naamste gemeenten in het gebied van onderzoek. 

1. Het aantal éénkamerbehuizingen in de provincie lijkt ten opzichte 
van 1930 wederom toegenomen. Ook wanneer men rekening houdt met 
1 Tabellen 8a en Sb in de gelichtdrukte publicaties van het C.B.S., uitkomsten van de 
woning- en gezinstelling. 
' Van de bewoonde woningen of van de gewone bewoonde woningen, niet van alle 
behuizingen. 
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het feit, dat de cijfers van de voorgaande tellingen geflatteerd waren door 
het medetellen als vertrekken van ruimten, die bij de laatste telling 
buiten beschouwing bleven, dan nóg lijkt de toestand teleurstellend. Er 
is geen voortgang meer gemaakt, maar gezien de heersende woningnood 
door de jarenlange stagnatie in de aanbouw van woningen is het be
grijpelijk. Men moet er echter rekening mee houden, dat het aantal 
kamerbewoners belangrijk was gestegen, wat ongetwijfeld van invloed is 
geweest op de absolute toeneming van het aantal één- en tweekamer-
behuizingen.1 In het rijk daarentegen was er absoluut en procentueel een 
behoorlijke daling van de éénkamerbehuizingen, ook Heerlen deelde in 
deze daling, Kerkrade vertoont echter wederom een stijging in absolute 
zin. In het algemeen zijn er in het gebied weinig vorderingen gemaakt. 

2. De tweekamerbehuizingen zijn over de gehele linie toegenomen, 
vooral in het provinciale cijfer; ook hier spelen woningnood en ver
woestingen een rol. In sterkere mate nog zijn de driekamerbehuizingen 
toegenomen. De meerkamerbehuizing heeft aan betekenis ingeboet. 

3. De gemiddelde bezetting per vertrek in de bewoonde gewone 
woningen ligt alleen in Heerlen gunstiger dan in het rijk, maar is met 
uitzondering van Kerkrade toch beneden het provinciale gemiddelde. 
Toch is het procentuele aandeel van de kleine behuizingen т . п . in 
Maastricht, Kerkrade en Vaals ver boven het provinciale en rijksge-
middelde ; Heerlen en Sittard komen ongetwijfeld het beste voor de dag. 
Ook anderszins zal nog blijken, dat de oudere industriecentra de slechtste 
woontraditie vertonen: Vaals en Kerkrade zijn ook in dit opzicht ver
want met het Akense 2 en Maastricht met het Luikse.3 

b. Eigentijdse maatstaven en evolutie in de opvattingen 

Het is vanzelfsprekend, dat bij de publicatie van de tellingen pogingen 
werden aangewend om met het materiaal tot een beoordeling te komen 
vanhethuisvestingspeil. Aangezien echter in de tijd de opvattingen over 
de huisvesting evolueerden, zijn op zeer verschillende wijze pogingen 
aangewend om tot een objectieve waardering te geraken. Bij het ver
zamelen van het materiaal heeft men zich reeds op de ontworpen waar
deringsmethode ingesteld. Achteraf leent zich het gepubliceerde 
materiaal helaas niet meer tot een aanleggen van dezelfde normen, zodat 
wij genoodzaakt zijn de kwaliteiten van de huisvesting met de eigentijdse 
normen te beoordelen. In 1899 zocht men de norm in de overbevolking 
van de vertrekken, in 1930 werd speciaal gelet op de beschikbare slaap-
ruimte, in 1947 werd het slaapruimte-criterium aangehouden, maar 
tevens materiaal verzameld over het aantal huishoudingen, dat ver-

1 Woning- en gezinstelling, 31 mei 1947 — 's-Gravenhage 1949 serie B, deel 2. 
2 G. Schrijen: Das Werden des neuen Südlimburg, Berlin 1937 p. 27. 
3 H. Roemen: Maastricht, een geografische - hoofdzakelijk economisch-geografische — 
beschrijving en verklaring der agglomeraties in de gemeente Maastricht, Maastricht 
1947 P- 322 e.v. 
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trekken met andere huishoudingen moest delen. Het zal wel duidelijk 
zijn, dat de normen dus steeds zwaarder werden gelegd. Het is echter 
praktisch ondoenlijk de intensiteit van deze verzwaring van normen 
te meten.1 

In 1899 noemde men „woningen" — lees behuizingen — overbevolkt, 
wanneer een huishouden van vier personen of meer slechts één vertrek 
ter beschikking had, huishoudens van zes personen en meer het met 
minder dan drie vertrekken moesten doen, en huishoudens van negen en 
meer personen zich tevreden moesten stellen met drie of minder 
vertrekken. 

Staat 2 2 geeft een overzicht over het zo berekende aantal overbevolkte 
behuizingen. 

Staat 22. Aantal onvoldoend gehuisveste huishoudens ia I899 naar eigentijdse normen 

Minstens 4 personen in 1 vertrek 
„ 6 „ „ 2 vertrekken 

9 » » 3 vertrekken 

Totaal onvoldoend gehuisvest 
In % van totaal aantal huishoudens 

Rijk 

I£Oo66 
21288 

827I 

I 7 9 6 2 Í 

i6,S 

Maastricht 

Í 2 0 

Í 4 

I I 3 2 

ΐ ί . 3 

Provincie 

8 2 Í 
1894 

380 

3099 

5,S 

Naar onze huidige opvattingen is de norm wel erg zwak, maar wanneer 
men de normen van onze tijd zou moeten aanleggen, zou het oordeel 
toch wel te zwaar uitvallen. Sociale toestanden en verschijnselen dienen 
ook in het eigentijdse kader gewaardeerd te worden. 

In ieder geval was ook naar eigentijdse normen de toestand weinig 
rooskleurig. 

1. Limburg staat met een percentage van ς,ς% ontoelaatbaar gehuis
veste huishoudens niet ongunstig ten opzichte van het rijk. De provincie, 
die Limburg op de tweede plaats volgde, was Noord-Holland met reeds 
111 £% » de drie noordelijke provincies sloegen met hun kleine be
huizingen een zeer slecht figuur: Drente 39% en Groningen en Friesland 
ieder 2ς,ς%. De bedsteden maakten in deze kleine behuizingen het leven 
mogelijk, al achtte men uit oogpunt van volksgezondheid algemeen de 
bedstede verwerpelijk. 

2. Tegen de cijfers van de noordelijke provincies lijkt de toestand te 
Maastricht niet zo inacceptabel meer. Men houde er echter rekening 
mee, dat bij de gestelde norm men van de ongemotiveerde veronder
stelling uitging, dat behuizingen met meer dan vier vertrekken nooit 
1 We herinneren eraan dat „huishoudingen" ook uit één persoon kunnen bestaan, de 
term „huishoudens" hier alleen gebruikt wordt wanneer de huishouding uit meer 
personen bestaat. 
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overbevolkt zouden zijn. Waar echter vele weinig menswaardige ruimten 
als vertrekken zijn geteld en waar grote huishoudens niet zeldzaam waren, 
is de norm niet erg scherp gesteld, en daarmee het beeld geflatteerd. 

Ook is bij deze norm, die enkel betrekking heeft op de ruimte, de 
kwaliteit van de behuizing geheel buiten beschouwing gebleven. 

In 1930 heeft men speciale aandacht besteed aan de slaapgelegenheid van 
de huishoudens, maar ook nu is men uitgegaan van het aantal vertrekken 
zonder meer. Alle huishoudens, die over drie of meer slaapvertrekken 
konden beschikken, werden geacht voldoende te zijn gehuisvest, onge
acht overigens ook de grootte van deze vertrekken. Voor de huis
houdens met één of twee slaapvertrekken is men van de veronderstelling 
uitgegaan, dat één slaapvertrek meer de eventuele overbewoning zou 
opheffen. 

Ook hier liggen natuurlijk naar onze huidige opvattingen de normen 
te laag, al is er een belangrijke vooruitgang in inzicht te constateren. 

Onvoldoende werd voorts de huisvesting gedacht, wanneer in een 
huishouden twee personen van verschillend geslacht en ouder dan 14 
jaar, geen echtpaar vormend, gedwongen waren in één vertrek te slapen. 
Onvoldoende werd ook geacht de huisvesting van een huishouden, be
staande uit een echtpaar en personen ouder dan 14 jaar van verschillend 
geslacht, die over niet meer dan twee slaapvertrekken konden be
schikken. 

Bij de telling van 1947 acht men de toelaatbare leeftijdsgrens 12 jaar, 
deskundigen wensen de grens voor onze tijd zeker niet hoger dan 
10 jaar.1 

Staat 23. Huishoudens 

Huishouding 

Met 1 slaapvertrek 
Met 1 slaapvertrekken 
Onvoldoende slaapruimte 
% van totaal huishoudens 

met onroldoende slaapruimte, 31 december J930 

Maastricht 

366 
397 
763 
Í.4 

Heerlen 

84 
116 
200 
2,0 

Kerkrade 

87 
i ï 8 

2 1 Í 
2,8 

Provincie 

1448 
2389 
3837 
3.Í 

Rijk 

I 2 2 Î I 9 
8 2 2 0 4 

204723 
10,9 

Een inzicht in de toestand van de huisvesting van de huishoudens is uit 
deze staat toch wel mogelijk: 

1. Nog steeds neemt Limburg een bijzonder gunstige positie in in het 
rijk. De provincie Utrecht volgde direct op Limburg met toch reeds 
8»5%> terwijl Drente wederom de slechtst geklasseerde provincie was 
met 24,8% onvoldoend gehuisveste huishoudens. Ongunstig was voorts 
het percentage van de provincies Friesland, Zeeland en Groningen met 
resp. 18,1, 16,7 en i£ ,6. 

1 H. vanBeusekom: De volkshuisvesting, Utrecht z.j. p. 20; A. Rikkert in gedenkboek : 
„Beter Wonen", 1938 p. 192 e.v. 
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2. Opvallend is dat de grote gemeenten, natuurlijk weer met uit
zondering van Maastricht, lagere cijfers hadden dan de provincie als 
geheel. De gemeente Venlo in Noord-Limburg had slechts 78 onvol
doend gehuisveste huishoudens volgens deze norm ofwel ι, ς% van alle 
huishoudens in de gemeente. 

3. In tegenstelling tot het rijk zijn het in Limburg de huishoudens met 
twee slaapvertrekken, die de meeste moeilijkheden hebben. Wanneer 
men ook de huishoudens met drie slaapvertrekken op overbevolking 
onderzocht had, zou de verhouding in de provincie waarschijnlijk minder 
gunstig hebben gelegen. 

Ook hier kan uiteraard weer de opmerking worden gemaakt, dat de 
kwaliteit van de slaapvertrekken buiten beschouwing is gebleven, waar
door het totale beeld is geflatteerd. 

Er is in 1930 nog op een andere wijze een poging gedaan de toestand 
van de huisvesting te peilen door na te gaan, hoeveel huishoudens waren 
gehuisvest in behuizingen met bedsteden. Deze behuizingen zijn ge
splitst naar het aantal vertrekken, waarover de huishoudens konden be
schikken. In staat 24 staan deze voor de drie gemeenten, provincie en 
rijk opgenomen. 

Staat 24. Huishoudens in behuizingen met bedsteden naar het aantal beschikbare vertrekken in de 
grote gemeenten, provincie en rijk, 31 dec. 19ЗО 

Huishoudens met 

Eén vertrek 
Twee vertrekken 
Drie vertrekken 
Meer vertrekken 

Totaal 
in % tot. huishdns 

Maastricht 

62 

663 

18 

938 

Heerlen 

11 

i ° 
38 

447 

546 

Í . Í 

Kerkrade 

12 
62 

144 
292 

6 , i 

Provincie 

«94 
1432 

«434 
Í372 

8432 

7.7 

Rijk 

60214 
82Í7I 

176*71 
3 i34 ïo 

692776 
36,7 

Uit dit overzicht komen enkele nieuwe aspecten naar voren : 
1. In het rijk was meer dan een derde van de huishoudens in behui

zingen met bedsteden gehuisvest; in Limburg was dit nog geen 8%. De 
grote gemeenten kwamen hier alle beneden, ook Maastricht; Venlo in 
Noord-Limburg met £,£% vertoont hetzelfde beeld als Heerlen; 
Maastricht en Kerkrade liggen daar iets boven. De bedstede komt klaar
blijkelijk iets meer voor op het platteland, vermoedelijk dus in ver
ouderde woningtypen, maar echt inheems is de bedstede in Limburg 
reeds lang niet meer.1 

2. Merkwaardig is dat de bedstede te Maastricht in de kleinere be
huizingen wordt aangetroffen, elders meer in de grotere behuizingen. 
1 Woonzede en bouwverordening speelden hierbij een rol. 
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Vermoedelijk is dit verschijnsel een gevolg van het feit, dat de oudere 
woningen te Maastricht als meergezinshuizen werden ingericht: men 
denke aan de kapitale panden in de middeleeuwse Stokstraatbuurt, oude 
patriciërshuizen, maar vóór de sanering bewoond door gemiddeld zes 
gezinnen, dus als even zo vele kleine behuizingen geteld. 

Bij de woonruimte-telling van 1947 zijn gegevens verzameld over het 
aantal huishoudingen in bewoonde woningen met onvoldoende slaap-
ruimte.1 Men is hiermede afgestapt van al te theoretische berekeningen, 
omdat centraal moeilijk normen zijn vast te stellen bij de verschillen in 
plaatselijke woonzede en omvang van de huishoudingen. Men heeft zich 
ook beperkt tot de eigenlijke woningvoorraad. 

Als richtlijn voor de opnemers werd aangehouden, dat de huisvesting 
als onvoldoende moest worden aangemerkt, wanneer door gebrek aan 
slaapruimte personen van twaalf jaar en ouder van ongelijk geslacht bij 
elkaar moesten slapen. Daar het materiaal voor alle gemeenten werd 
gepubliceerd, waren wij in staat de gegevens voor de gebieden samen te 
stellen; om echter ook het aandeel van de grote gemeenten te meten, 
hebben wij ook de gegevens van de tien meest representatieve gemeenten 
in staat 2 ξ opgenomen. Met uitzondering van Heer, Valkenburg en 
Eijsden, die om hun bijzonder karakter zijn vermeld, waren dit de ge
meenten, waar meer dan 100 gevallen van onvoldoende slaapruimte 
waren geconstateerd. 

De aantallen zijn gesplitst in gevallen, die zich voordeden in alleen
wonende en in samenwonende huishoudingen. Tevens zijn toegevoegd 
de samenwonende huishoudingen, die vertrekken met andere huis
houdingen moesten delen, omdat dit in verband met de noodzakelijke 
afgeslotenheid van de huishouding als een aanwijzing voor onvoldoende 
huisvesting wordt gezien. 

De gegevens hebben dus geen betrekking op de huishoudingen in 
noodwoningen en andere onderkomens van tijdelijk karakter, die even
eens als onvoldoende gehuisvest kunnen worden beschouwd, en evenmin 
zijn de huishoudingen in gestichten, in woonschuiten of woonwagens 
medegeteld, die niet tot de woonbevolking worden gerekend, maar 
ongetwijfeld door de abnormale omstandigheden voor een deel tot 
deze woonwijze waren gedwongen. 

Uit dit overzicht wint men een goed inzicht in de toestand in 1947 : 
1. De huisvesting met onvoldoende slaapruimte komt in het gebied 

van onderzoek — in tegenstelling met het rijk — voornamelijk voor bij de 
samenwonende huishoudingen, en is dus zeer waarschijnlijk een gevolg 
van de woningnood, waardoor het gebied een groot aantal abnormale 
samenwoningen had. De verslechtering in de huisvesting t.o.v. 1930 is 
- afgezien van de verzwaring van het criterium - evident. Men vergelijke 

1 Nu werd dus ook op de huisvesting van alleenstaanden gelet (huishoudingen van 
1 persoon!). 
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de toestand te Maastricht, Heerlen en Kerkrade, provincie en rijk met 
de toestand in 1930 (staat 23). Er is echter alle reden om bij een ver
ruiming van de woningmarkt — en daarmee opheffing van vele samen-
woningen — een belangrijke natuurlijke verbetering te verwachten. 

Staat 25. Huishoudingen in bewoonde woningen met onvoldoende slaapruimte en huishoudingen, 
die met andere huishoudingen теПтеккеп moesten delen, 31 mei ¡947. 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-gebied 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

Heerlen 
Kerkrade 
Brunssum 

Sittard 
Geleen 

Maastricht 
Heer 

Vaals 
Valkenburg 
Eijsden 

Huishoudingen 
met onvoldoende slaapruimte 

Alleenw. 

P i 
227 
282 
169 

1203 
704 

1907 
74608 

128 

143 
61 

Í 4 
4 Í 

224 
• 4 

23 
20 

30 

Samenw. 

929 
2 ï 2 
813 
163 

2 I Í 7 
Î39 

2696 
26319 

207 
3 i ° 

i 6 

74 

740 
37 
81 
22 
•4 

Totaal 

I 4 Í 4 
479 

l o g i 
332 

3360 
1243 
4603 

100927 

3 3 Í 
493 
117 

i ° i 
" 9 

964 

ί · 

I 0 4 

42 
4 4 

Huishoudingen ver
trekken delend met 
andere huishouding 

3°í> 
1642 

i í4° 
ί ο β 

4 1 7 6 

I 0 7 3 7 

2 8 4 7 Í 3 

юбз 

638 

3 2 4 

Í 3 4 
2ÍO 

І І 9 7 

9 Í 

99 
149 

б і 

2. De onvoldoende huisvesting bij' de samenwonende huishoudingen 
komt vooral voor rekening van de grote gemeenten; de onvoldoende 
huisvesting van de alleenwonende huishoudingen is veel meer een platte-
landsverschijnsel. Terwijl het eerste meer een conjunctuurverschijnsel 
kan worden genoemd, is in het laatste geval een aanwijzing te vinden van 
een lange verwaarlozing. Door gebrek aan aanbouw in het verleden is er 
veel minder gelegenheid geweest tot opschuiving dan in de grote ge
meenten, waar men ook minder honkvast is en behoeft te zijn. Dit 
tekort in de plattelandshuisvesting is een algemeen verschijnsel en bij een 
kwalitatief onderzoek zal hieraan de nodige aandacht moeten worden 
besteed.1 

1 Rapport betreffende een onderzoek naar de volkshuisvesting ten plattelande in Gelder
land - Gebied van de grote rivieren, Alphen a. d. Rijn 1943; J. Zoetmulder: Grepen 
uit de statistiek betreffende de volkshuisvesting ten plattelande, in Tijdschr. Volkshuisv. 
en Stedebouw 1938 p. 201-206. 
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3· Het aandeel van de grote gemeenten in het aantal onvoldoend ge
huisveste huishoudingen is groot, zowel absoluut als relatief: in het oude 
mijngebied nemen de drie grote gemeenten — Heerlen, Kerkrade en 
Brunssum — gezamenlijk 945 van de 14^4 gevallen voor haar rekening, 
waarvan 613 van de 929 bij samenwonende huishoudingen, en 332 van 
de £2 ς gevallen bij de alleenwonende.1 Voor het nieuwe mijngebied zijn 
het de ongeveer even grote gemeenten Geleen en Sittard, die gezamenlijk 
2 24 van de 479 gevallen voor hun rekening nemen 2 , waarvan voor alleen
wonende 99 en voor samenwonende huishoudingen и ς. In het Maas
trichtse, waar de stad Maastricht de doorslag geeft, ligt het accent over
tuigend bij de samenwonende huishoudingen. In het landelijke kwartier 
neemt Vaals een positie in, die in dit opzicht te vergelijken is met die 
van de stad Maastricht. Bij beide laatste gemeenten is de samenwoning 
echter niet slechts een conjunctuurverschijnsel, maar is zij van ouder 
datum — wooncultuur en huurprobleem spelen mede een rol. 

4. Het aantal huishoudingen, vertrekken met anderen delend, is over 
het algemeen twee- tot driemaal groter dan het aantal huishoudingen, 
dat onvoldoende slaapruimte had. Ook dit is een ongewenst verschijnsel 
en in de meeste gevallen een uitvloeisel van de woningnood, die vooral 
in de grote gemeenten wordt aangetroffen. Het is echter een minder 
ernstig euvel dan het tekort aan slaapgelegenheid.3 

Over de huisvesting in 1947 vindt men aanvullende gegevens in het 
statistisch materiaal over de samenwoningen en de huisvesting in andere 
bewoonde ruimten. Ook deze gegevens vormen een belangrijke indicatie 
voor het huisvestingspeil.4 

In staat 2 6 vindt men deze gegevens geordend voor de gebieden en de 
tien gemeenten in Zuid-Limburg. 

De staat geeft de mogelijkheid enkele belangrijke conclusies te 
trekken : 

i . In het gebied was het aantal samenwoningen procentueel nog be
langrijk hoger dan in het rijk, Noord-Limburg komt in verhouding het 
rijk meer nabij. Verreweg het grootste aantal samenwoningen treft men 
aan in Maastricht, dat zijn stempel drukt op het Maastrichtse. Maar ook 
te Vaals en te Kerkrade overtreft het aantal samenwoningen het aantal 
alleenwonende huishoudingen. Niet alleen de woningnood, maar ook de 
woonzede en de bouwtraditie zijn verantwoordelijk voor het hoge 
aantal. Vele z.g. kwartierwoningen, die in deze gemeenten zelf als 
normale woningen worden beschouwd, zijn tengevolge van het voordeur-
criterium bij de telling als delen van woningen geteld, en hebben 

1 Voor het totaal aantal alleenwonende en samenwonende huishoudingen in het gebied 
enz. zie staat 26. 
8 De overige gevallen zijn in dit gebied over de andere kernen verspreid. 
* Het betreft vaak het gezamenlijk gebruik van keuken, toilet, trappen, gangen en 
bergruimten. 
4 Andere bewoonde ruimten: stallen, noodwoningen e.d. 
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daarmede het aantal samenwoningen belangrijk opgevoerd.1 In Maastricht 
vindt men niet alleen kwartierwoningen in de huurkazemes van de 
binnenstad, maar ook in de in later jaren op de singels gebouwde meer
gezinshuizen. Gezien de kwaliteit van deze laatste woningen is het niet 
te verwachten, dat bij de opheffing van de woningnood al de „samen
woningen" in deze huizen zullen worden opgeheven. 

Staat 26. Alleenwonende en samenwonende huishoudingen in bewoonde woningen; 
huishoudingen in andere bewoonde ruimten, 31 mei 1947 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk 

Heerlen 
Kerkrade 
Brunssum 

Sittard 
Geleen 

Maastricht 
Heer 

Vaals 
Valkenburg 
Eijsden 

In bewoonde woningen 

Alleenw. 
huishoudingen 

* 3 W 
" 4 9 4 

9968 

Í Í Í ' 

SO¡6S 
30776 
8 1 3 4 4 

1716449 

7806 
3328 
2 Í 9 I 

H74 
5 ^ 3 

7 4 8 o 
8 1 4 

616 
1077 

687 

Samenv 
hoofdbew. 

9 4 ' 7 
3163 
5607 
1783 

19970 
8179 

28149 
3 3 3 * 6 4 

2418 
3007 

6 8 4 

746 
608 

4706 

333 

Í62 

431 

I Í 9 

vonend 
inwonend 

11498 

3i°9 
8200 
2482 

21689 
9008 

34697 
391809 

3016 
3820 

801 

848 

7>9 

7 2 0 Í 

373 

1093 
Í Í 9 
I 6 Î 

In andere bew. 
ruimten gehuisv. 
huishoudingen 

267 
183 
190 
189 

829 
2738 
3*67 

4 ï f 3 3 

66 
21 

136 

26 
82 

164 
22 

17 
136 

4 

Totaal 
huis

houdingen 

4 4 7 3 7 
18349 
23965 
1 0 0 0 ; 

9 7 ° i 6 
î ° 7 ° i 

I 4 7 7 Í 7 
2 4 8 3 0 J Í 

13306 
10176 
4 2 1 2 

4 0 9 4 

3931 

I 9 Í Í Í 
15-42 

2288 
2173 
I O I f 

2. Het afwijkend karakter van de woonzede in Maastricht en Vaals — in 
mindere mate ook in Kerkrade — komt ook tot uitdrukking in het hoog 
aantal inwoningen ten opzichte van de hoofdbewonende huishoudingen. 
De grote percelen in deze gemeenten, vaak met drie woonetages, maakten 
een meervoudige inwoning mogelijk. Deze intensieve bewoning van de 
panden komt т . п . in Maastricht en Vaals ook in normale tijden op grote 
schaal voor. De „bouwen" van Maastricht, vaak door speculanten inge
richte oude patriciërshuizen, ook wel de als „mensenpakhuizen" speciaal 

1 De betere kwartierwoningen bezitten een eigen noodzakelijke outillage: keuken, 
privaat enz., maar geen eigen voordeur. In de telling van 1947 zijn deze woningen „deel-
woningen" genoemd. (Woning- en gezinstelling A, deel 3 p. 61). Ons land telde 60.000 
van dergelijke deelwoningen, voor de afzonderlijke gemeenten zijn de gegevens niet 
gepubliceerd. In 1930 zijn de deelwoningen als afzonderlijke woningen beschouwd 
(huurrechtelijk woningbegrip). 
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daartoe opgetrokken bouwsels, bergen gemiddeld zes tot zeven huis
houdens. De woontoestanden in de bouwen hebben in het verleden een 
treurige vermaardheid verkregen en doen nog steeds niet onder voor de 
toestanden in de grote steden van Centraal- en Zuid-Europa. Maastricht 
kent tientallen van die bouwen. Wanneer te Maastricht op grote schaal 
de krotopruiming ter hand kan worden genomen, zal niet het minst de 
aandacht naar de bouwen moeten uitgaan. 

3. In het nieuwe mijngebied is de toestand het meeste in overeen
stemming met die in Noord-Limburg en het rijk. Hier overtreft het 
aantal alleenwonende huishoudingen in aanzienlijke mate het aantal 
samenwonende huishoudingen. In het landelijke kwartier en in het oude 
mijngebied is het aantal samenwoningen niet veel minder dan het aantal 
alleenwonende huishoudingen. Ongetwijfeld is het achterblijven van de 
woningbouw en de betrekkelijk geringe migratie in de jaren tot 1947 
voor een groot deel verantwoordelijk voor dit grote aantal samen-
woningen. Voor een belangrijk deel is hier natuurlijk sprake van in
trouwen van eigen zoons of dochters. 

4. Het aantal in andere bewoonde ruimten gehuisveste huishoudingen 
is voor het gebied van onderzoek niet groot, dit in tegenstelling tot 
Noord-Limburg, waar — in verband met de oorlogsverwoestingen — na 
de bevrijding op grote schaal noodwoningbouw is toegepast, terwijl tal 
van behuizingen als stallen, schuren en kippenhokken door de bevolking, 
die van de evacuatie terugkeerde, tot woonverblijf werden ingericht. In 
het gebied van onderzoek is de woningnood juist in de samenwoningen 
tot uitdrukking gekomen. 

Geen wonder dat de Provinciale Planologische Dienst in Limburg voor 
later jaren juist het aantal samenwoningen tot uitgangspunt heeft ge
kozen voor de peiling van de woningbehoefte. Wij komen op deze 
methode in het vierde hoofdstuk nog nader terug ; voor de beoordeling 
van de situatie in 1947 beschikken wij niet over de nodige gegevens om 
een noodzakelijke scheiding aan te brengen tussen de normale en abnor
male samenwoningen. Wij vermelden hier slechts, dat schattingen van 
de gemeenten - zoveel mogelijk op hun betrouwbaarheid onderzocht 
door de genoemde dienst — voor juni 1949 voor de huishoudens1 van het 
gebied van onderzoek ruim 7000 normale samenwoningen opleverden, 
voor Noord-Limburg i^ jo . 2 Normale samenwoningen komen op het 
platteland vaak voor als een vorm van oudedagvoorziening, wanneer b.v. 
op een boerenbedrijf jongere krachten de oudere bedrijfsvoerders komen 
aflossen, maar deze laatsten in het vertrouwde milieu willen blijven leven. 
Het gebruik bejaarde echtparen „aan hun eind te brengen" bevordert een 

1 Dus geen huishoudingen van één persoon. 
2 Rapport no. 68 van de Provinciale Planologische Dienst in Limburg: „Rapport be
treffende de woningbehoefte en de woningbezetting in Limburg, Maastricht, oktober 
1949"· 
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normale samenwoning. Er is ook samenwonen uit economische nood
zaak, wanneer men zelf geen redelijke huur kan opbrengen. Het in
trouwen van kinderen is in de grote gemeenten, vooral in arbeiders-
milieus, een normaal verschijnsel. In verband met de betere ouderdoms
voorzieningen en door een zekere evolutie in de opvattingen, voorts niet 
het minst door de bekrompenheid van de moderne woning, is voor de 
toekomst na de opheffing van de woningnood, een vermindering van de 
samenwoning te verwachten. 

Overziet men tenslotte nog eens de toestand in 1947, dan constateert 
men dus: 

1. Een groot gebrek aan voldoende slaapgelegenheid. Dit kwam vooral 
voor rekening van de samenwoning; immers daar werd dit euvel twee
maal zo veel geregistreerd als bij de alleenwonende huishoudingen, resp. 
4,7% en 2,3% van de betreffende huishoudingen in het gebied. In 
Noord-Limburg 3,1% tegen 2,3% en in het rijk 3,6% tegen 4,3% bij de 
resp. huishoudingen. Bij de alleenwonende huishoudingen was de toe
stand tweemaal zo goed als in het rijk, maar bij de samenwonende huis
houdingen slechter. Dit wijst er dus op, dat men voor Zuid-Limburg 
met een voorbijgaand verschijnsel te maken had. 

2. Ten aanzien van het delen van vertrekken bleek, dat in het gebied 
van onderzoek 14,4% van de samenwonende huishoudingen met dit 
ongerief te kampen had, in Noord-Limburg worstelde ruim 24,2% en 
in het rijk zelfs 39,3% met dit probleem. De ruimere woningen hebben 
klaarblijkelijk de samenwoning draaglijker gemaakt. 

3. Voor 1947 was de samenwoning in het gebied een algemeen voor
komend verschijnsel geworden. Van alle aanwezige huishoudingen in 
woningen was 47,0% samenwonend, in Noord-Limburg 33,9%, in het 
rijk 29,2%. Slechts een betrekkelijk gering percentage zal ook in normale 
tijden samenwonend zijn geweest. Nergens in Nederland was de woning
nood dan ook zo hoog gestegen als in de Limburgse landschappen.1 

4. Een indicatie voor de slechte toestand van de huisvesting in 1947 
was voorts de bezetting per vertrek. Terwijl men in het rijk sedert 1930 
een verdunning kan constateren van 0,95· tot 0,90, was er in Limburg 
sprake van een lichte stijging, nl. van 0,96 tot o,97.2 

2. Partiële onderzoekingen in enkele representatieve kernen 

a. Methode en materiaal 

Ofschoon de woningwet destijds reeds voortsproot uit grote bezorgdheid 
voor de wijze, waarop het zwakste deel van de Nederlandse samenleving 
was gehuisvest, is zij toch voornamelijk aangewend tot voorziening in het 

1 Met uitzondering van de IJsselmeerpolders. Zie: Woning- en gezinstelling 1947, 
Serie A, deel 3 p. 122, 123 en 68. 
8 De verbetering van de bezetting in het rijk wordt toegeschreven aan de verminderde 
gezinsgrootte en de vergroting van de woninginhoud. Idem p . 53. 
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tekort. Uiteraard zijn de kwantitatieve en kwalitatieve zorg voor de huis
vesting niet te scheiden. Slechts door een redelijke aanbouw van nieuwe 
woningen is het krottenprobleem afdoende te bestrijden, maar het is toch 
een opmerkelijk feit, dat voor de slechtst gehuisvesten in het verleden 
maar weinig is gedaan. In tijden van woningnood was de aandacht gericht 
op de kwantitatieve vermeerdering, in de tussenliggende jaren van 
malaise heeft het aan grootse initiatieven te enen male ontbroken. Eerst in 
de laatste jaren komt het kwalitatieve vraagstuk volop in de belangstelling. 

Hieraan is het waarschijnlijk ook te wijten, dat nooit een resolute 
poging is gedaan een kwalitatief onderzoek op grote schaal in te stellen. 
Wij hebben ons in het voorgaande deel van dit hoofdstuk dan ook te
vreden moeten stellen met het interpreteren van de zeer onvoldoende 
gegevens van de woonruimte-tellingen om enigermate geïnformeerd te 
raken over de wijze, waarop ons volk is gehuisvest. Voor het gebied van 
onderzoek staan echter enkele partiële onderzoekingen naar de woning
voorraad en de woonwijze ter beschikking, die wij nader zullen analyseren. 

Hier wreekt zich echter het gebrek, dat deze onderzoekingen niet naar 
gelijke maatstaven zijn ondernomen en door verschillende instanties uit
gevoerd. Het materiaal is bovendien in hoge mate onvolledig. Een voor
deel is echter, dat het is verzameld door ter zake deskundige opnemers ; 
een voordeel is ook, dat het in zekere zin als representatief kan worden 
beschouwd, weliswaar niet voor de gehele woningvoorraad, maar dan 
toch voor grote complexen van volks-woningbuurten. De ervaring van 
de instanties, die zich met het onderzoek hebben belast, staat ons er 
borg voor, dat de uitkomsten een grotere geldigheid hebben dan voor de 
onderzochte kernen alleen. 

De onderzoekingen van de Provinciale Directie voor de Weder
opbouw en Volkshuisvesting naar de woningkwaliteit op het platteland 
in de gemeente Borgharen, in de kernen van de gemeenten Gulpen en 
Wijlré, zijn voor een groot deel van de plattelandswoningen in de 
vochtige Maasstreek en voor het agrarische kwartier representatief. De 
opneming van de Boschstraatbuurt in Maastricht door het gemeentelijke 
Bouw- en Woningtoezicht, in samenwerking met het Gemeentelijke 
Bureau voor Huisvesting en met de Provinciale Directie voor Weder
opbouw en Volkshuisvesting, is representatief voor de oude Maastrichtse 
binnenstad. Het zou natuurlijk niet juist zijn, wanneer de knelpunten in 
de Zuidlimburgse volkshuisvesting voor geheel Zuid-Limburg zouden 
worden gegeneraliseerd, maar wel kunnen deze onderzoekingen leren, 
dat ten aanzien van de woningkwaliteit en het huisvestingspeil van de 
minst-bedeelden nog een zeer belangrijke arbeid staat te verrichten. 
Als in het voorafgaande gedeelte van dit hoofdstuk het gebied van onder
zoek zich doorgaans zeer gunstig onderscheidde wanneer wij het verge
leken met de toestanden elders in ons land, deze detailonderzoekingen 
zullen uitwijzen, dat er nog zeer veel te doen staat, eer in Zuid-Limburg 
een verantwoord huisvestingspeil zal zijn bere ik t . 
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De opvattingen daaromtrent zijn in de loop der jaren sterk geëvolueerd. 
Wij zagen dit reeds ten aanzien van de aangelegde maatstaven. Onge
twijfeld is de verzwakking van het waarde-besef bij gezin en gemeen
schap — waardoor promiscuïteit en het gebruik van anti-conceptionele 
middelen gemakkelijker worden getolereerd — mede van invloed geweest 
op het verscherpen van de normen ten aanzien van de ruimte. Maar ook 
op het gebied van technische en sanitaire voorzieningen stelt men 
zwaardere eisen: het begrip „waterbeschaving", waaronder men in huis
vestingskringen het toenemend gebruik van de baadgelegenheid in eigen 
woning verstaat, is in dit opzicht tekenend. Voorts wordt ook aan de 
ligging van de woning steeds meer betekenis gehecht. Dit speelt vooral 
in de steden een rol — men zie hiervoor de onderzoekingen in de Maas
trichtse Boschstraatbuurt. In de eerste plaats wordt bij de bouwtech
nische opneming echter gelet op de ligging en indeling van de ver
trekken, vochtigheid, licht- en luchttoetreding en de toestand, waarin 
het materiaal zich bevindt. Deze laatste bepaalt de bouwtechnische 
levensduur van de woning. De kwaliteit van de woning ten aanzien van 
de indeling is door de opnemers in het gebied beoordeeld met een 
puntenstelsel. Ook de levensduur is geschat. 

Het materiaal van de gemeente Borgharen, die in haar geheel werd op
genomen stond ons slechts ter beschikking in een rapportje door het 
provinciale bureau uitgebracht ; het onbewerkte grondmateriaal over de 
kernen in de gemeenten Gulpen en Wijlré werd ons bereidwillig ter 
beschikking gesteld. Omdat deze onderzoekingen niet geheel gelijk 
gericht waren, was het niet mogelijk alles op de zelfde wijze te ver
werken. Voor zo ver mogelijk is dit echter gebeurd. Een onderzoek door 
het bureau aangevangen in de mijngemeente Ubach over Worms werd 
jammer genoeg niet voltooid. Het onderzoek liep over de jaren 19^0 en 
1951 en werd opgevat in de betreffende gemeenten, omdat gebleken was, 
dat in verschillende gemeenten van het gebied van onderzoek het aantal 
slechte woningen ontstellend groot was.1 Voor efficiënte maatregelen en 
beslissingen van allerlei aard zocht men naar een praktische basis. In het 
kader van een toekomstige krotopruimingsactie zal een inventarisatie 
van de gehele woningvoorraad op kwalitatief gebied zeer wenselijk zijn. 
Bommer schatte als preadviseur op het landelijke krotopruimingscongres 
te Amsterdam in 1939 het aantal woningen, ' dat acuut vervanging zou 
behoeven op 70.000 voor ons land, voor Maastricht was dit volgens ge
meentelijke opgave 973.2 Aan dergelijke schattingen heeft men echter 
weinig houvast, zolang geen systematische, volgens uniforme maatstaven 
gerichte, onderzoekingen hebben plaats gehad, zal men in het duister 

I Jaarverslag van de Directie van de Dienst voor Wederopbouw en Volkshuisvesting in 
de provincie Limburg over het jaar 19J2 p. 4. 
* Verslagboek van de landelijke bijeenkomst voor krotopruiming te Amsterdam op 
II januari 1939. N.I.V.S. 
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blijven tasten. Buiten de grote steden hadden nog nauwelijks onder
zoekingen van enige omvang plaats.1 

Het onderzoek in de Boschstraatbuurt te Maastricht was minder uit
voerig en enigszins anders gericht, zodat ook hier vergelijking niet steeds 
goed mogelijk is met het materiaal van de andere kernen. Het onderzoek 
is gehouden in 19^4. en is dus iets recenter dan het materiaal van de 
plattelandskernen. Ook hier werden gegevens verzameld over de ligging 
van de panden, samenstelling en aard van de bewoning, bruikbaarheid van 
de woning ten aanzien van de plattegrond, de levensduur en enige ge
gevens over de sanitaire en technische voorzieningen. 

Het zogenaamde Boschstraatblok werd voor de helft opgenomen, ook 
de gemeenten Gulpen en Wijlré werden slechts voor een gedeelte onder
zocht. Wel werd hier ook van de rest van de woningvoorraad geën
quêteerd: ligging, aard van de woning en ernstige gebreken. 

b. Ligging en structuur van de onderzochte kernen 

De gemeente Borgharen met een oppervlakte van 313 hectare en op 
31 december 1952 een bevolking van 1195 zielen bestaat uit één kern, 
samengedrongen in de alluviale Maasvlakte even ten noorden van 
Maastricht in het oude overstromingsgebied van de Heugemse overlaat. 
Nog steeds heeft de gemeente, gelegen tussen Maas en Julianakanaal, in 
muren en fundamenten van de woningen grote hinder van vocht, vooral 
in de dorpskom. 

Borgharen, een van de randgemeenten van Maastricht, is een typische 
woongemeente voor arbeiders. Hoewel er slechts twee fabrieken van 
enige omvang zijn gelegen — een chemisch en een timmerbedrijf — was 
in 1947 54,8% van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de 
industrie, en wel voornamelijk in het nabij gelegen Maastricht. Ook de 
17% werkzamen in handel en verkeer vindt arbeid in het Maastrichtse 
complex, terwijl uiteraard de 7,7% mijnwerkers zonder uitzondering 
werkforenzen zijn. Slechts 12,6% van de mannelijke beroepsbevolking, 
werkzaam in het agrarische bedrijf, kan grotendeels werk in eigen 
gemeente vinden. 

Ook sociaal is Borgharen sterk gericht op Maastricht. Het relatief lage 
geboortecijfer zou men als een indicatie kunnen opvatten van stedelijke 
beïnvloeding. 

In de woonstructuur van Borgharen weerspiegelt zich het woon-
karakter van de gemeente. Niet meer dan 10% van de bevolking van het 
dorp was gehuisvest in agrarische woningen.2 Op het tijdstip van de op
neming door het Provinciaal Bureau waren slechts 17 van de 230 opge
nomen panden in bedrijf zijnde boerderijen, 181 waren normale woningen 
zonder enig bedrijf. 

1 Rapport betreffende een onderzoek naar de volkshuisvesting ten plattelande in Gelder
land N.I.V.S. pubi. no. LX. 
2 Woning- en gezinstelling, 31 mei 1947 — Serie B, deel 2 p. 6 j . 
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90,2% van alle woningen deed in 1947 een huur van minder dan 
ƒ4,— per week.1 In geheel Limburg was dit toen slechts ^4,6%. Alleen 
de gemeente Slenaken en de buurgemeente Itteren hadden een nog 
hoger percentage goedkope woningen. Borgharen is dus ook een goed
kope woongemeente, voor beter-gesitueerden heeft de gemeente in haar 
voorraad weinig aantrekkelijks te bieden. De slechte toestand van het 
materiaal deprecieert in aanzienlijke mate de huurwaarde. 

De gemeenten Wijlre en Gulpen, met resp. oppervlakten van 1912 en 
2120 ha en op 31 december 19^2 resp. 2682 en 3926 inwoners, zijn om
vangrijke gemeenten met verschillende kernen, resp. één grotere en zes 
kleinere, en één grotere en twaalf kleinere. Beide gemeenten zijn voor 
het overgrote deel agrarisch, gelegen in het aan natuurschoon rijke 
landelijke Zuid-Limburg. De grote overeenkomst in structuur en ligging 
van beide buurgemeenten maakt een gemeenschappelijke, vergelijkende 
behandeling mogelijk. Beide gemeenten vertonen de zelfde kwalen op 
woontechnisch gebied en werden door het Provinciaal Bureau op gelijke 
basis onderzocht. 

Het grondgebied van Wijlré wordt in twee even grote doch ongelijk
vormige delen verdeeld door het snel stromende, sterk meanderende 
riviertje de Geul; het grondgebied van de gemeente Gulpen in twee 
nagenoeg congruente delen door het riviertje de Gulp, dat zich bij de 
hoofdkem Gulpen in de Geul stort. 

Beide gemeenten tonen een grote afwisseling in landschap en neder-
zettingsvormen. In de rivierdalletjes liggen op de half-moerassige beek
afzettingen tussen de weilanden en aan de brede verkeerswegen de 
hoofdnederzettingen met een in de oudere delen sterk vervallen woning
voorraad, maar in de jongere uitbreidingen bevinden zich, т . п . in 
Gulpen, ook goede moderne woningen. Boven, in de loess- en ver-
weringslemen, liggen tussen boomgaarden en akkergronden de oude 
plateaudorpen; half verscholen tegen de vochtige mergelhellingen de 
schilderachtige straatdorpjes en gehuchten met soms maar enkele, vaak 
zeer vervallen en gewoonlijk bijzonder vochtige oude huisjes en vak
werkboerderijtjes.2 

In de gemeente Gulpen werkte in 1947 33,2% van de mannelijke be
roepsbevolking in het agrarische bedrijf, in Wijlré was dit 41,6%; in 
Gulpen werkte 30,0%, in Wijlré 21,9% in de nijverheid. Beide ge
meenten bezaten enige nijverheid, voornamelijk de beide brouwerijen 
van meer dan regionale betekenis in beide gemeenten. Verder bezat 
Gulpen een azijnfabriek, bonbonindustrie en leemijverheid ; Wijlré had 
een groot timmerbedrijf. Elders werkten de mijnwerkers : in Wijíré2o,6, 
en in Gulpen 10,9% van de mannelijke werkers. Van grote betekenis is 
in het gehele gebied de teelt van fruit, de melkwinning en de boter-
1 Woning- en gezinstelling, 31 mei 1947 Serie B, deel 2 p. 6;. 
г J. I. S. Zonneveld en W. A. C. Zwanikken: Enkele nederzettingsvormen in Limburg. 
T.A.G. Deel LXV p. ¡¡S e.v. 
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bereiding. Gulpen profiteert 's zomers in stijgende mate van het vreem
delingenverkeer. Evenals in Borgharen is het grote kasteel sedert enige 
jaren verbouwd tot hotel, het kleine kasteel van Wijlré heeft echter zijn 
woonfunctie kunnen handhaven. In het handels- en verkeersbedrijf 
werkt te Gulpen dan ook 16%, maar te Wijlré slechts ς,9% van de 
mannelijke beroepsbevolking. 

Gulpen heeft een zekere centrumfunctie voor de omliggende ge
meenten. Het stadje Gulpen telt het dubbele aantal inwoners van de 
hoofdkem van Wijlré. In de hoofdstraat van Gulpen is het genoeglijk 
winkelen. De woninghuren liggen hier ook iets hoger door het hogere 
percentage middenstandswoningen. Gulpen is niet onaantrekkelijk als 
woongemeente. 

In tegenstelling met Borgharen werd hier het woningonderzoek niet 
volledig doorgevoerd ; alleen de slechtste delen werden onderzocht. 

Het Boschstraatcomplex is een van de oude vervallen kwartieren van de 
stad Maastricht, gelegen op de westelijke Maasoever ten noorden van de 
Markt en de Wilhelminabrug en ten zuiden van de havenkom, het 
Bassin; in het westen begrensd door de monumentale Boschstraat, in 
het oosten door het kanaal Luik-Maastricht. Het gebied, omvattende 
een vijftiental straten en pleinen, is ongeveer 9 hectare groot en had op 
31 december 19Í3 e e n bevolking van 6496 zielen. Ofschoon exacte 
cijfers niet te geven zijn, kan men het gebied toch karakteriseren als een 
woonbuurt voor ongeschoolde arbeiders. Het is echter niet zonder 
meer een homogene arbeiderswoonbuurt. Langs de randstraten vindt 
men vele winkels- en cafébedrijven — medio 1953 resp. 66 en 28 —, 
terwijl her en der verspreid in oude panden vele kleine handels- en 
nijverheidsbedrijven zijn gevestigd. Verder zijn er een confectiefabriek 
en een ijzergieterij gevestigd.1 

De woondichtheid in het gebied is zeer hoog. Gelegen binnen de oude 
wallen en in de nabijheid van de grote fabrieken aan de noordrand van 
Maastricht, geïsoleerd van de eigenlijke city, zijn hier de beruchte bouwen 
verrezen, de meergezinshuizen met slechte accommodatie, grote vochtig
heid en gebrek aan licht en lucht, langs de smalle onooglijke straatjes. 
Het is de grootste en ongezondste krottenbuurt van Maastricht. Ver
wante complexen treft men o.m. aan langs de Maas in Wijk en in het 
zuidelijk langs de Maas gelegen complex Stokstraat e.o. 

Deze stadscomplexen zijn de tegenhangers van de krottenbuurten op 
het platteland van Zuid-Limburg. 

Bij een nadere beschouwing van het verkregen materiaal kan men twee 
grote groepen van factoren verantwoordelijk stellen voor het slechte 
peil van de huisvesting in de onderzochte kernen. 

1. De oorzaak moet vooral gezocht worden in de bouwtechnische 
1 Sociaal-economische beschrijving van het gebied „Boschstraat en omgeving" 19^4 
(Soc. Ec. Doe. Dienst Stadsontw.) Maastricht. 
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kwaliteit van de woning. Het kan zijn, dat muren, gebinten, balklagen 
en vloeren door vocht of anderszins zijn aangetast ; het kan echter ook 
zijn dat de woning lijdt aan een slecht grondplan, aan een verkeerde in
deling van de vertrekken, aan onvoldoende afmeting van de vertrekken. 
Deze gebreken zijn zelden zonder grote kosten te verhelpen en zij 
worden dan ook zelden afdoende bestreden. Veel gemakkelijker ligt dit 
gewoonlijk bij het gebrek aan technische en sanitaire voorzieningen. Dit 
is meestentijds zonder al te grote kosten te verhelpen. Deze en andere 
directe gebreken van de woning die het huisvestingspeil beïnvloeden 
gaan van de woning zelf uit : exogene factoren. 

2. Wanneer het lage huisvestingspeil niet aan de woning ligt maar aan 
de bewoning, dan heeft men met endogene factoren te doen. De slechte 
bewoning kan een gevolg zijn van de over-bewoning, maar ook een 
gebrek aan wooncultuur bij het bewonend gezin. Het is duidelijk dat de 
slechte bouwtechnische toestand van de woning een zorgvuldige be
woning niet in de hand werkt, terwijl omgekeerd een slechte bewoning 
de woning niet ten goede komt. De verbetering van het huisvestingspeil 
is in het laatste geval vooral een sociaal-pedagogisch probleem. 

с Exogene factoren in het huisvestingspeil 

Een totaal overzicht van de bouwtechnische kwaliteit van de onder
zochte panden in de verschillende kernen was mogelijk, omdat van ieder 
pand de technische levensduur werd geschat door terzake deskundige 
ambtenaren. Uiteraard is de schatting subjectief.1 

Staat 2J. De geschatte technische levensduur van de panden in de gemeenten Wijlré, Gulpen en 
Borgharen 19S1-19S2 en Boschstraatbuurt, 1954 

Levensduur 

o- j jaar 
6-jo jaar 

31-60 jaar 
61- jaar 

Totaal 

Wijlré 

37 
202 

89 
126 

4 Í 4 

Gulpen 

126 
229 

86 
2 2 2 

663 

Borgharen 

3Í 
70 
Í3 
64 

2 2 2 » 

Boschs traat 

48 

«Г« 

2 0 6 

Dit overzicht geeft te denken. 
1. Het aantal panden, dat voor opruiming op korte termijn in aan

merking komt, is angstwekkend groot: Boschstraat 23%, Gulpen 19%, 
Borgharen 16% en Wijlré 8% — natuurlijk van de onderzochte panden. 

1 De schatting van de technische levensduur berustte op , soms vluchtige soms grondige, 
inspectie en waardering van de toestand van de constructieve elementen van het pand. 
2 De bouwtechnische gegevens van Borgharen waren voor 8 panden niet opgegeven; 
zie ook staat 2β. 
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In bepaalde gehuchten zoals de Hut onder Gulpen achtte men bijna een 
derde van de ¡o woningen ter plaatse rijp voor onmiddellijke afbraak, 
terwijl nog eens 4.5% binnen 20 jaar vervangen diende te zijn. Mogelijke 
verbetering werd hier even buiten beschouwing gelaten. Ook de hoofd-
kern van Gulpen bleek een zeer groot aantal slechte woningen te be
vatten. In de gemeente Wijlré was de toestand bijzonder slecht in de 
buurtschappen Stokkem, Scheulder en Beertsenhoven, waar ς(>% van 
de panden een levensduur werd beschoren van minder dan 20 jaar op 
een totaal van 90 panden, doch in de hoofdkem was de toestand aan
merkelijk beter: 27% op 210 panden. De cijfers voor Borgharen en de 
Boschstraat spreken hun eigen taal. Voor de Boschstraat valt op, dat 
men geen schattingen heeft gedaan boven 30 jaar. Misschien is men hier in 
de beoordeling iets rigoureuzer tewerk gegaan. Het provinciale bureau 
stelde een werkelijke goede woning maximaal op een levensduur van 
100 jaar, de gemeentelijke dienst voor Bouw- en Woningtoezicht had 
met reeds oude woningen te maken en is van het standpunt uitgegaan, dat 
binnen dertig jaar de gehele wijk grondig zal vernieuwd moeten worden. 

2. De oorzaak van de lage bouwtechnische levensduur van een groot 
gedeelte van de panden is naast de veroudering te wijten aan de vochtig
heid, waardoor het verrottingsproces snel voortgang vindt. Doorslaand 
vocht heeft vrij spel bij de vaak slechte dakbedekking, gescheurde muren 
en vergaan metselwerk. Op het platteland geven de vroeger algemeen 
gebruikte, fraaie maar poreuze veldbrandsteen, de kalkmortel, het vaak 
van leem en twijgen opgerichte muurvlak en het onbeschoten dak met 
de slecht sluitende pannen makkelijk spel aan het inwateren en doorslaan 
van het hemelvocht. Er moet hier voorts nog gewezen worden op de 
betekenis van de stand van het grondwater en de aard van de bodem
gesteldheid, waarin de woning werd gefundeerd. Niet alleen in de lager 
gelegen complexen, vooral langs de Maas en haar zijriviertjes, maar ook 
waar men een woning moet funderen in de waterhoudende loess- en 
leembodem van Zuid-Limburg is het optrekkend vocht een ernstige 
vijand van de woning. Doordat in het verleden zelden of nooit in de 
ondermuren een vochtwerend trasraam werd aangebracht, is de schade 
van het bodemvocht overal bijzonder groot. In de gemeente Borgharen 
hadden slechts 56 panden een trasraam, in de 376 onderzochte panden 
van Gulpen slechts 38, in Wijlré van de 296 slechts 46. Zo zijn vooral 
de oude schilderachtige vakwerkbouwsels uit het oogpunt van volks
huisvesting beneden alle normen. In Borgharen, midden in het vroegere 
overlaatgebied van de Maas gelegen, waren van de 230 woningen 71 
vochtig, waarvan 50 zodanig dat zij onbewoonbaar genoemd moeten 
worden. Van de andere kernen was het aantal niet nauwkeurig bekend, 
maar de toestand was er waarschijnlijk weinig beter. 

Ook een onoordeelkundige indeling doet in sterke mate afbreuk aan de 
waarde van de panden. Een enkele maal is de oorspronkelijke woning 
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door latere, ondeskundige verbouwing bedorven. Verbrokkeling van de 
woonruimte, te geringe afmeting en verkeerde ligging van de ver
trekken ten opzichte van elkaar werden al genoemd. Men denke bij dit 
laatste bijvoorbeeld aan de onmogelijkheid een slaapvertrek te betreden 
anders dan door een ander slaapvertrek. Dergelijke gebreken aan de 
woning zijn zelden zonder hoge kosten op te heffen en zij zijn bij oude 
woningen gewoonlijk niet rendabel. Slechts wanneer de bouwtechnische 
levensduur nog voldoende hoog is, heeft het zin de economische en 
sociale levensduur van een woning daarmede in overeenstemming te 
brengen.1 Er is in het algemeen een grote afstand tussen de technische en 
de sociale levensduur van de Nederlandse woning. Deskundigen stellen 
deze resp. op ΐ2ς en ςο jaar.2 Ter beoordeling van de sociale waarde 
van de woning naar het grondplan hebben de beide diensten gebruik 
gemaakt van kwalificatiecijfers, wij hebben deze door de directe kwali
ficaties vervangen.3 

Staat 28. Waardeiing van de onderzochte woningvoorraad naar het bouwplan, 
1951-1952 en 1954 

Bouwplan 

Zeer slecht 
Onvoldoende 
Matig voldoende 
Goed en zeer goed 

Totaal 

Wijlré 

79 
89 

91 
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Gulpen 

136 
102 
+8 
89 

37Í 

Borgharen 

43 
68 
37 
74 

2 2 2 

Boschstraat 

' 7 
61 
77 
Í 1 

2 0 6 

Wijlré en Gulpen werden, zoals boven reeds werd vermeld, slechts 
ten dele onderzocht, de staat geeft echter een voldoende inzicht in de 
waardering door de deskundigen. 

1. Het beeld is weinig bemoedigend, ook al bleven van Wijlré en 
Gulpen de beste woningen in de hoofdkem buiten beschouwing. Borg
haren en de Boschstraat zijn gesloten complexen. Van geheel Borgharen 
kon slechts de helft van de voorraad de toets der kritiek doorstaan, in de 
Boschstraatbuurt ruim de helft. Wijlré en Gulpen komen iets beter 
voor de dag. 

2. Werkelijk goed was ongeveer een kwart van de onderzochte wo
ningen, de percentages zeer slechte woningen zijn bijzonder hoog. Men 
ontkomt echter niet aan de indruk, dat bij de beoordeling toch wel 
subjectieve invloeden een rol hebben gespeeld. Voor de sanering is het 

1 H. van der Weijde: De levensduur van de woning — Volksh. en Stedeb. 1944 p. ^4. 
* W. van Tijen - Bouw 1948 p. 299 - op het congres over de woningnood. 
a Om redenen van overzichtelijkheid en aansluiting van de waardering bij de beide 
diensten op elkaar. 
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een gelukkige omstandigheid, dat de bouwtechnisch slechte woningen 
voor het merendeel samenvallen met de woningen, waarvan het grond
plan niet acceptabel is. Het zijn vooral de oudere woningtypen. 

De kwaliteit van de woningen wordt ook in sterke mate bepaald door de 
aanwezigheid en de toestand van de technische en sanitaire voorzieningen. 
Vooral de meer geïsoleerde kernen zijn ten aanzien van drinkwater
voorziening, riolering en gasdistributie slecht voorzien. Dit zal geen 
verwondering wekken, maar dat ook in het Boschstraatcomplex slechts 
27% van de behuizingen wateraansluiting had, een minderheid gasaan-
sluiting bezat en van de drie behuizingen er een het zonder eigen privaat 
moest doen, lijkt bevreemdend. Toch is het dit niet, wanneer men be
denkt, dat men hier niet met eigenlijke woningen te maken heeft, doch 
met kamerbehuizingen. Minder fraai is het dat in vele bouwen de 
toiletten, vaak zonder waterspoeling en voor gemeenschappelijk gebruik 
bedoeld, op de binnenplaatsjes gelegen zijn en — naar wij zelf konden 
constateren — meermalen in een onbeschrijfelijke staat van vervuiling 
verkeren. 

In de plattelandskernen treft men nauwelijks privaten met water
spoeling aan. Het merendeel van de woningen bezit de bekende houten 
zitting met trechter of een droogcloset. Een enkele woning bezat in het 
geheel geen privaat, doch dit is een uitzondering. Naar het oordeel van 
de opnemers konden in Wijlré slechts 4^ en te Gulpen 74 privaten aan 
de eisen voldoen. Bijna al deze privaten op het platteland bevinden zich 
buitenshuis op een afstand van meer dan 9 meter van de woning, hetgeen 
gezien het feit dat de beerputten voor een belangrijk deel niet over een 
overloop beschikten misschien ook wel wenselijk is. 

Het is wel duidelijk, dat aan deze kwesties in het belang van de volks
gezondheid voldoende aandacht moet worden besteed. 

d. Endogene factoren in het huisvestingspeil 

Hoe een huishouding in een woning is gehuisvest hangt niet alleen af van 
de kwaliteiten van de woning, maar ook van de samenstelling, het 
culturele en sociale peil en de draagkracht van de huishouding. 

De onderzoekingen geven over de aard van de bewonende huis
houdingen maar summiere gegevens. 

Uiteraard is de kwestie van de woonruimte, waarover een huishouding 
kan beschikken, hier van het grootste belang. Bij onvoldoende woon
ruimte zal immers de ontplooiing van de persoonlijkheid en van het 
gezinsleven in sterke mate moeilijkheden ondervinden, maar anderzijds 
zal een huishouding een te grote woning moeilijk aan kunnen. Ook vanuit 
het standpunt van de gemeenschap dient verspilling van woonruimte te 
worden vermeden. Wij zullen in het laatste hoofdstuk trachten de 
ideale woonruimte voor een volkswoning te benaderen. Om deze reden 
zullen wij hier nu de kwestie verder laten rusten. Wel kunnen wij hier 
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nog wijzen op enkele resultaten, die het onderzoek in de plattelands
gemeenten opleverde, en die een indicatie zijn voor de kwaliteit van de 
woningen. 

Te Borgharen werden 74 woningen geteld met een afmeting van het 
hoofdwoonvertrek van minder dan i£ m2, die de plaatselijke bouw
verordening eist. Bovendien waren 66 van deze vertrekken lager dan de 
voorgeschreven minimumhoogte van 2 m 70. Dergelijke cijfers zouden 
te geven zijn voor de slaapvertrekken te Borgharen. Ook de opgenomen 
woningen in de beide buurgemeenten Wijlré en Gulpen voldeden niet 
aan de eisen. Er werden hier hoofdwoonvertrekken opgemeten met niet 
meer dan 10 m2 vloeroppvervlak en elders woningen met een ver
diepinghoogte van slechts 2 m 20. De inhoud van vele oude woningen 
was vooral te Borgharen gering. De gemiddelde inhoud van de voor be
woning bestemde vertrekken bedroeg hier per woning 357 m3, in Wijlré 
423,2 m3, voor Gulpen was dit meer: £26,j τη3. Ook het aantal ver
trekken liep per woning sterk uiteen. 

Borgharen had 4,6 vertrekken, en een gemiddelde woningbezetting 
van 4,86. Wijlré en Gulpen hadden $,4 en 4,8 vertrekken en een be
zetting van 5,79 en 5,76 per woning. De Boschstraat had 2,9 vertrekken 
per woning — per pand $,8 — en een bezetting van 3,21 per woning — 
per pand 6,40. 

De bezetting per woning was dus wel zeer intensief in al de onder
zochte kemen. Wij komen op deze hoge bewoningsintensiteit in het 
laatste hoofdstuk terug. 

Het zou geen wonder zijn, wanneer bij deze overbewoning een groot 
aantal gevallen van slordige en slechte bewoning was aangetroffen. De 
resultaten vindt men in onderstaand overzicht. 

Staat 29. Aard van Je bewoning in de onderzochte woningen 

Bewoning 

Goed 
Matig 
Slecht 

Totaal 

Wijlré 

28 

9 

1 9 Í 

Gulpen 

339 
Η 
12 

37Í 

Borgharen 

216 
10 

4 

2 3 0 

Boschstraat 

I 6 f 

209 

36 

4 1 0 

Dit overzicht valt misschien anders uit dan men had verwacht. 
1. Op het platteland haalt de slechte bewoning nergens 4%, maar in 

de Boschstraat bijna 9%. 
2. Het aantal goede bewoningen is op het platteland verreweg in de 

meerderheid, in de Boschstraat is het nog geen derde. 
Het is natuurlijk mogelijk, dat de waardering in sterke mate heeft uit

eengelopen, maar het verschil is toch wel treffend. In hoeverre hier 
andere dan huisvestingsfactoren een rol hebben gespeeld willen wij nu 
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hier buiten beschouwing laten, zij zijn in het werk van Litjens uitvoerig 
bestudeerd.1 Wel willen wij er op wijzen, dat slechte huisvesting op het 
platteland vermoedelijk minder aanleiding geeft tot verwaarlozing dan 
in de stad. De zeer speciale verhoudingen in het Boschstraatkwartier 
zullen wij in het laatste hoofdstuk in dit verband nader ter sprake brengen. 

Ook de kwestie van de huren komt daar nader ter sprake. Over Wijlré 
en Gulpen beschikken wij helaas niet over gegevens. Wij vermelden 
hier slechts, dat te Borgharen per vertrek per maand ƒ3 ,40 betaald 
moet worden, in de Boschstraat J6,—. Wanneer het gemiddelde gezin 
in de Boschstraatbuurt over drie vertrekken kan beschikken, moet het 
dus maandelijks nog een huur opbrengen van^iS,—, waarvoor het dus 
gehuisvest is in een pand, dat op zijn best nog een technische levensduur 
heeft van 30 jaar. 

CONCLUSIES H O O F D S T U K III 

1. De woningvoorraad in het gebied van onderzoek bedroeg ten tijde 
van de eerste woningtelling in 1919 vermoedelijk rond 46.000 
woningen; in 1947 rond 71.000. De voorraad zou met 65% zijn 
gestegen, maar schijnt dan toch bij de ontwikkeling in het rijk te 
zijn achtergebleven. 

2. In beide teljaren was er een groot tekort aan woningen, in 1947 
van rond 30% van de aanwezige voorraad, dat is driemaal zo groot 
als in het rijk. De nood was bijzonder hoog gestegen in de groeiende 
stedelijke landschappen, het oude mijngebied en het Maastrichtse. 

3. Reeds in 1919 vertoonden het oude mijngebied en het Maastrichtse 
een typisch woonkarakter, in 1947 lijkt geheel Zuid-Limburg één 
woongebied geworden. In alle landschappen vormen de bewoonde 
gewone woningen de belangrijkste categorie. De grootste woon-
concentraties zijn de beide stedelijke landschappen. 

4. De woningnood uit zich in 1947 in het gebied van onderzoek 
vooral in de samenwoning ; noodwoningen heeft men in tegenstelling 
tot Noord-Limburg slechts in geringe mate in de door de oorlog 
geteisterde gebieden geplaatst. 

£. De ééngezinswoning is in het gebied steeds de normale wijze van 
huisvesting geweest. Maastricht kent echter vanouds een bijzondere 
vorm van meergezinshuizen.· de bouwen. In Kerkrade en Vaals is 
op geringe schaal de Duitse woonwijze binnengedrongen. 

6. Het ééngezinshuis is in de meer verstedelijkte gebieden vooral in 
rijen gebouwd; in het mijngebied door de woningbouwvereni
gingen ook vaak in blokjes van twee geplaatst in verband met het 
gevaar van grondverzakkingen. 

7. Aan de stedebouwkundige verzorging werd gewoonlijk wel de 
nodige aandacht besteed, de differentiatie van de voorraad is echter 
een zwak punt in de huisvesting gebleven. 

1 H. Litjens: Onmaatschappelijke gezinnen, Maastricht 19^3 p. 38 e.v. 
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8. De Zuidlimburgse woning was die van vijf of zes vertrekken; de 
kleinere typen komen in geringere mate voor dan in het rijk. De 
agrarische gebieden vertonen een type van gemiddeld vijf ver
trekken. 

9. Meer dan 60% van de bevolking in gewone bewoonde woningen 
verbleef in 1947 in ruime gezinswoningen van vijf of zes vertrekken. 
In Maastricht c a . was in dat jaar nog niet de helft van de bevolking 
in woningen gehuisvest in vijf- en zeskamerwoningen. Hierin stond 
men daar ver achter bij het Zuidlimburgs gemiddelde. 

10. De bezetting per vertrek was in Zuid-Limburg, ondanks de ruimere 
woning, groter dan in het rijk, omdat de gemiddelde huishouding 
in het gebied groter is. 

11. Het zwakke punt in de huisvesting is de kleine woning, vooral daar 
waar de gezinnen groot zijn. Juist in de kleine woning wordt de 
toelaatbare grens voor de bezetting per vertrek gemakkelijk over
schreden, т . п . in het nieuwe mijngebied. 

12. De zeer grote woning was in het gebied veel beter benut dan in het 
rijk. De samenwoning zal aan de hogere bezetting per vertrek niet 
vreemd zijn geweest. 

13. In 1919 overheerste in het gebied bij de gewone bewoonde woningen 
reeds de huurwoning; op het platteland had de „eigen woning" 
nog de belangrijkste plaats. In 1947 was het eigen bezit overal door 
de huurwoning verdrongen. 

14. Meer dan een kwart van de gewone bewoonde woningen was in 
1947 in handen van bouwverenigingen ; het gemeentelijk bezit heeft 
nooit een grote omvang gekregen. 

і£. Meer dan een kwart van de gewone bewoonde woningen stond in 
1947 geboekt als normale huurwoningen en was dus bezit van 
particuliere beleggers en exploitanten. 

16. De Zuidlimburgse woning doet in het algemeen geen hoge huur, 
noch in de plattelandsgemeenten noch in de mijnstreek, waar 
door de aanbouw door de bouwverenigingen het huurpeil laag is 
gebleven. 

17. Alleen in de stad Maastricht en in enkele woongemeen ten van hogere 
klasse hebben de woningen een hogere gemiddelde huur. Te 
Maastricht is dit voor een deel ook te wijten aan de hoge 
opbrengst van de bouwen — veelal krotbehuizingen — die door 
onderverhuur abnormale opbrengsten leveren. 

18. De huisvestingstoestanden waren omstreeks de eeuwwisseling in 
de provincie Limburg aanmerkelijk beter dan in het rijk; in 
Maastricht waren zij slechter. Een duidelijke aanwijzing daartoe 
vormen de gegevens over de behuizingen van 1 tot 3 vertrekken. 
Voor de andere gemeenten hebben wij voor die tijd geen afzonder
lijke gegevens, maar er zijn voldoende aanwijzingen om te geloven, 
dat de toestanden te Kerkrade en Vaals weinig beter waren. 
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19. Omstreeks 1930 was de toestand veel verbeterd, maar in 1947 
staan Kerkrade, Maastricht en Vaals ten aanzien van het aantal ver
trekken op het peil, waar de provincie bij de eeuwwisseling ge
staan had. De woningnood was aan dit verschijnsel niet vreemd. 

20. Naast de bezetting per vertrek is vooral de slaapruimte als eigentijds 
criterium gehanteerd ter bepaling van het huisvestingspeil. De uit
komsten wijzen wel steeds in dezelfde richting. Voor 1947 werd 
tevens het aantal huishoudingen geteld, dat vertrekken met anderen 
moest delen. In de verzwaring van het criterium ziet men de weer
spiegeling van de verscherpte eisen, die de gemeenschap aan een 
waardige huisvesting stelt. 

21. De overbewoning in de steden vindt vooral haar oorzaak in de 
samenwoning, op het platteland is het meer een kwestie van te 
bekrompen woningen. Terwijl op het platteland de bouw van 
ruime woningen ter vervanging van de te kleine woningen nodig 
zal zijn, zal in de steden vooral de samenwoning moeten worden 
opgeheven. Maastricht neemt hier wederom een uitzonderings
positie in. Daar zal de krotbehuizing vooral onder de grote woningen 
— de bouwen, die tot meergezinshuizen zijn ingericht — moeten 
worden gezocht. 

22. Partiële onderzoekingen in enkele kernen van het gebied van 
onderzoek ingesteld, gaven een dieper inzicht in de grootste ge
breken van de slechte woningen in stad en platteland. Recon
structie van grote kernen, zowel in de stad als op het platteland, 
is urgent geworden. Er zijn buurtschappen, die binnen 20 jaar voor 
driekwart vervangen dienen te worden, alleen reeds op grond van 
de bouwtechnische levensduur: de Hut onder Gulpen, de Bosch-
straatbuurt te Maastricht. Onder Wijlré zullen de gehuchten 
Stokkem, Geulder en Beertsenhoven binnen 20 jaar voor de helft 
moeten worden vervangen. Het is vooral het bodem- en hemel-
vocht, dat dient te worden bestreden. 

23. De sociale levensduur van de woningen is in sterke mate bepaald 
door het grondplan. Merkwaardigerwijs lijkt het platteland hier een 
slechter figuur te slaan dan de stad, ofschoon toch ook in de 
Boschstraatbuurt te Maastricht slechts een kwart van de woningen 
als goed kon worden aangemerkt. Het inzicht van de opnemer is 
hier uiteraard subjectief gekleurd. 

24. Ook ten aanzien van de technische en sanitaire voorzieningen is 
veel aan te merken. Drinkwateraansluiting ontbrak te Borgharen in 
het jaar van opneming nog geheel, in de Boschstraatbuurt bezat 
slechts een kwart van de huishoudingen een eigen tappunt. Ook de 
afgelegen kernen van Gulpen en Wijlré waren voor een deel nog 
niet op de centrale voorzieningen aangesloten. De sanitaire voor
zieningen zijn vaak nog primitief. Zowel op het platteland als in de 
stad bezitten vele behuizingen geen eigen privaat, terwijl de aan-
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wezige privaten meestal zonder waterspoeling en in zeer slechte 
staat zijn. De privaten bevinden zich gewoonlijk buiten de woning, 
op het platteland op een veilige afstand daarvan, maar in de Bosch
straatbuurt op de kleine binnenplaatsjes die voor- en achterbouw 
verbinden. 

2 ς. De woonruimte is voor het huisvestingspeil van doorslaggevende 
betekenis. Wanneer de afmeting der vertrekken beneden de maat 
blijft en de bezetting per vertrek hoog is, vervalt zo'n woning ge
makkelijk tot krot. Dit kwam in vele gevallen voor. 

26. De aard van de bewoning bleek in de Boschstraatbuurt veel meer te 
wensen over te laten dan op het platteland. Waarschijnlijk maken de 
uitwijkingsmogelijkheid voor het plattelandsgezin naar de bedrijfs
ruimten — want het ging bij de opneming in de plattelandskernen in 
hoofdzaak om agrarische woningen — en de grotere mogelijkheid 
buiten te leven de overbevolking meer draaglijk, zodat de woning 
gemakkelijker in orde is te houden. 

117 



Hoofdstuk IV 

VOLKSHUISVESTING EN SAMENLEVING 

IN Z U I D - L I M B U R G IN DE T W I N T I G S T E E E U W 

I N L E I D I N G 

Nadat in het vorige hoofdstuk de ontwikkeling van de huisvesting in 
Zuid-Limburg langs statistische weg werd benaderd, zullen wij in dit 
hoofdstuk dieper trachten door te dringen in de zorg, die de Zuid-
limburgse gemeenschap in het verleden heeft getoond voor de huis
vesting van het volk — de volkshuisvesting - en in de activiteit en denk
beelden die momenteel in Zuid-Limburg op dit terrein worden ontplooid. 

Wij willen hier meer geven dan een enkele beschrijving, wij willen 
vanuit de sociologische gezichtshoek, zoals die in het eerste hoofdstuk 
werd ontwikkeld, een waardering geven van deze activiteit. Daartoe 
zullen de resultaten onder het oog worden gezien, waarbij volop de ge
legenheid zal aangegrepen worden om suggesties te doen voor de op
vulling van leemten die wij moeten constateren. 

Leidraad bij deze werkwijze zal het schema zijn, dat in het eerste 
hoofdstuk werd gevolgd ter oriëntering op het gecompliceerde terrein 
van de huisvesting. Dit schema zal soepel moeten worden gehanteerd, 
want niet steeds zal het beschikbare materiaal ons toestaan tot in onder
delen het genoemde schema te volgen, terwijl anderzijds bijzondere ver
schijnselen die zich in het gebied voordeden volledig tot hun recht 
moeten kunnen komen. 

Dit geldt vooral voor het eerste deel van dit hoofdstuk, waar een meer 
chronologische beschrijving van de toestanden en activiteiten op haar 
plaats is om het verband met de totale sociale ontwikkeling van Zuid-
Limburg niet te verliezen. In dit gedeelte zal nauwer worden aangesloten 
bij de ontwikkeling in het tweede hoofdstuk geschetst, т . п . waar daar 
de historische achtergronden van de ontwikkeling ter sprake komen. 

Voor een goed begrip van de huidige problemen en de voorgestelde 
oplossingen is een schets van de toestanden en activiteiten in de afge
lopen halve eeuw onmisbaar. Het zwaartepunt van dit hoofdstuk hebben 
wij gelegd in de behandeling van de actualiteit, omdat wij menen op 
deze wijze iets te kunnen bijdragen tot de oplossing van een proble
matiek die op ernstige wijze het huidige en toekomstige welzijn van de 
gemeenschap bedreigt. 

Voor het eerste gedeelte van dit hoofdstuk hebben wij onze docu-
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mentatie voornamelijk moeten zoeken in publicaties, die op sociaal-
historisch terrein zijn verschenen en met name natuurlijk publicaties op 
het gebied van de volkshuisvesting. 

Zij zijn van zeer verscheiden aard en herkomst : enkele dissertaties die 
het vraagstuk zijdelings raken, gedenkboeken, gelegenheidsgeschriften, 
tijdschriftartikelen, e.d. 

Voor het tweede gedeelte hebben wij nota's, rapporten, reden en toe
spraken, krantenartikelen en tijdschriften geraadpleegd. Veel van het 
geconstateerde berust voorts op mondelinge informatie, waarneming in 
het vrije veld en eigen studie en inzichten. 

Waar de gegevens aan bepaalde bronnen zijn ontleend, zijn deze v.z.v. 
mogelijk in de voetnoten verantwoord. Voor een meer uitvoerige docu
mentatie verwijzen wij naar de literatuurlijst achterin dit werk. 

A. T O E S T A N D E N EN ACTIVITEITEN IN HET V E R L E D E N 

Na de analyse op grond van het exacte materiaal in de vorige hoofd
stukken, willen wij trachten van binnenuit de ontwikkeling te benaderen 
door een — zij het min of meer subjectieve — schets te geven van wat de 
Zuidlimburgse gemeenschap bewoog. Wij willen een inzicht zien te 
verkrijgen in de krachten, die op het terrein van de volkshuisvesting 
hebben gewerkt, en wát deze krachten voor de samenleving hebben 
uitgewerkt. Daarbij zal ook veel negatiefs naar voren komen; dit geeft 
temeer reliëf aan de prestaties van de grote figuren, die voor Zuid-
Limburg zoveel goeds tot stand hebben gebracht. 

Wij zullen daarbij wederom de driedeling volgen die reeds eerder bij 
de beschrijving van de historische achtergronden werd toegepast.1 

I . Ontwakend besef en eerste activiteiten 
op het terrein van de volkshuisvesting 

De laatste jaren van de vorige eeuw en de eerste tien van deze eeuw 
hebben de denkbeelden over de volkshuisvesting en de reële ontwikke
ling van de activiteit in Zuid-Limburg in sterke mate beïnvloed. Het 
waren de jaren, waarin de belangstelling voor het sociale vraagstuk werd 
gewekt en de geesten rijp werden voor actie. Een van de vruchten van 
deze belangstelling was het groeiend begrip voor de betekenis van de 
volkshuisvesting als een conditio sine qua non voor een gezonde samen
leving.2 Op sociaal terrein waren de laatste jaren van de negentiende 
eeuw een periode van grote initiatieven. 

Van internationale betekenis was het verschijnen van de encykliek 
„Rerum Novarum " op i£ mei 1891, die voor de wereldgemeenschap 
van katholieken een wegwijzer en aansporing wilde zijn, om op het 
1 Voor de verantwoording van deze indeling, hoofdstuk II ρ. 13 ς. 
2 Voor de ontwikkeling van de denkbeelden omtrent de volkshuisvesting in de negen
tiende eeuw zie men het interessante werkje van H. G. van Beusekom: Getijden der 
volkshuisvesting, notities ener geschiedenis van een halve eeuw - Alphen a. d. Rijn, 19ÍÍ. 
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vrijwel braak liggende terrein van de sociale actie waakzaam te zijn. De 
opkomst van de socialistische beweging activeerde grote groepen die tot 
dan toe vrijwel lijdelijk hadden toegezien. Zij vond vooral weerklank in 
Centraal- en Zuid-Europa. In Engeland, waar het sociale vraagstuk met 
de industrialisatie reeds vroegtijdig gesteld was, was men ons land ver 
voor geweest op het terrein van de sociale wetgeving. Hier ontwaakte 
ook de belangstelling voor het vraagstuk van de volkshuisvesting. 

Grote verdienste voor het wakker schudden van de publieke opinie 
heeft Ebenesar Howard gehad. In 1898 verscheen zijn wereldvermaarde 
werk „To-morrow", in 1902 gevolgd door zijn „The city of to-morrow", 
waarin het vraagstuk van de volkshuisvesting van de sociale zijde wordt 
benaderd. In i 8 8 j was Octavia Hill pionierswerk begonnen in de 
krottenbuurten van Londen. Hieruit groeide een geheel nieuw beroep : 
de woningopzichteres. In Nederland werd in 1895 de eerste woning-
opzichteres benoemd.1 

Voorlopig is de volkshuisvesting nog een zaak van particulier initiatief, 
maar omstreeks de eeuwwisseling begint toch ook de overheid zich in 
sterke mate te interesseren voor de volkshuisvesting. De uitkomsten van 
de woonruimte-telling van 1899 hadden haar bijzondere belangstelling. 

Minister Goeman Borgesius uit het vooruitstrevende kabinet Pierson 
(1897-1901), dat de sociale wetgeving bij zijn formatie voorop had 
gesteld, is de ontwerper geweest van de woning- en gezondheidswetten. 
De woningwet van 1901 betekende een keerpunt in de zorg van de 
Nederlandse overheid voor de volkshuisvesting. Uitdrukkelijk wordt nu 
aan de gemeenteraden opgedragen voorschriften vast te stellen betref
fende de eisen, waaraan een nieuw te bouwen woning moest voldoen 
(art. 1); er kwamen bepalingen tegen overbewoning. Met het instituut 
van de onbewoonbaarverklaring en de mogelijkheid tot ontruiming, 
sluiting en afbraak (art. 2 ς) konden de gemeenten de strijd tegen de 
krotbewoning aanvangen. 

Helaas, vele gemeenten waren niet bereid om aan de verbetering van 
de volkshuisvesting mede te werken. Te veel gemeenteraadsleden hadden 
zelf belang bij de exploitatie van de krottenbuurten. Sedert 1921 kan de 
Kroon de gemeenteraad verplichten ook financieel mede te werken aan 
de verbetering van de volkshuisvesting (art. ς5). De financiële paragrafen 
van de woningwet (art. 51-57) gaven namelijk de mogelijkheid positief 
door de bevordering van aanbouw van gezonde arbeiderswoningen met 
overheidsgeld de volkshuisvesting te beïnvloeden. De met overheidsgeld 
gebouwde woningen is men algemeen „woningwetwoningen" gaan 
noemen. De overheid konzelf bouwen ofkon de gelden verstrekken aan de 
bij de wet toegelaten verenigingen of corporaties, die dan uitsluitend in het 
belang van de volkshuisvesting werkzaam mochten zijn. Zo ontstonden 
in ons land overal de verenigings- en gemeentelijke woningcomplexen. 

1 P. Hubregtse: Sociaal woningbeheer, geschiedenis, ontwikkeling en perspectieven.-
V. en St. I9ÎO p. 81-84; L. van der Pek-Went: Octavia Hill-V. en St. 1938 p. 261-263. 
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Maar niet overal is door de plaatselijke gemeenschap op de geboden 
mogelijkheden op gelijke wijze gereageerd. 

„Het is merkwaardig", schrijft Van Oirschot, „hoe weinig sociale zin, 
tien jaren na het uitkomen van Rerum Novarum, de leidende Katholieke 
kringen in Nederland bleken te bezitten. " 1 

Voor het gebied van onderzoek was dit voor Maastricht wel heel 
duidelijk het geval. Het jammerlijke beeld dat Cornips ons schildert van 
het wanbegrip en de tegenwerking van de zijde van het gemeentebestuur 
ten aanzien van alle activiteit op het terrein van de volkshuisvesting ont
plooid, spreekt boekdelen over de heersende mentaliteit.2 

Uit de verklaringen in het verslagboek van de „Enquête betreffende de 
werking en uitbreiding der Wet van 19 September 1874 enz." kan men 
lezen, hoe de huisvesting van de Maastrichtse volksklasse anno 1887 er 
uitzag.3 Met de eeuwwisseling was er praktisch nog niets verbeterd. 
Eindelijk, wanneer met aandrang wordt gewezen op de groeiende on
tevredenheid van de Maastrichtse arbeider, is de gemeenteraad in 1899 
zo ver te krijgen aan de in 1898 opgerichte vereniging „Arbeiders
woningen" tegen een redelijke prijs grond afte staan.4 

Er komt meer schot in de ontwikkeling, wanneer de in 1902 tot aal
moezenier van de arbeid benoemde Maastrichtse kapelaan Souren de 
stoot geeft tot de omzetting van de in 1901 als bouwspaarvereniging 
opgerichte corporatie „Sint Servatius" in een woningwetvereniging 
(1904). Hieruit is de grootste r.-k. bouwvereniging van Zuid-Nederland 
gegroeid. 

Op aandringen van aalmoezenier Souren op de elfde katholiekendag van 
de R.-K. Volksbond in 1909 te Kerkrade gehouden, werd ook in het 
oude mijngebied de activiteit op het terrein van de volkshuisvesting 
groter. In 1908 was te Heerlen een woningbouwvereniging „Heerlen" 
opgericht, eveneens op r.-k. grondslag. Voorts waren hier vooral de 
mijnondememingen actief. Het verenigingsinitiatief komt hier eerst goed 
tot ontplooiing, wanneer Poels, de nieuw benoemde aalmoezenier voor 
het mijngebied, er zijn schouders onder zet. 

Wij waren in het tweede hoofdstuk reeds in de gelegenheid te wijzen 
op de sociale verhoudingen van die dagen 5, vooral op het terrein van de 
volkshuisvesting. De uitkomsten van de woonruimte-telling van 1899 
hadden de publieke opinie weliswaar een schok gegeven, maar voorlopig 
waren de activiteiten in het gebied van onderzoek maar heel matig. Van 
de mogelijkheden van de woningwet is, zoals wij reeds zagen, een zeer 
spaarzaam gebruik gemaakt. Toch kon men zich niet verschuilen achter 
een niet op de hoogte zijn van de toestand. Behalve de uitkomsten van de 
1 F. van Oirschot: Beknopte geschiedenis der sociale kwestie, Roermond z.j . p . 4J8 . 
a J. Comips: ςο jaar Bouwvereniging St. Servatius, Maastricht 19^2 p . 26 e.v. 
8 Tweede bundel Getuigenverhoren no. 2, p. 31, 63 en 72. 
4 Comips p. 34. 
8 Hoofdstuk II - С. p . 139 
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woonruimte-telling, had in 1892 de publicatie van de „Enquête van de 
Geneeskundige Raad voor Limburg en Noord-Brabant" het licht gezien, 
waarin de gevolgen van de slechte volkshuisvesting voor de volksgezond
heid in schrille kleuren waren geschilderd.1 Ook de rapporten van de 
gemeentelijke gezondheidscommissies uit die dagen spraken een duide
lijke taal, maar klaarblijkelijk was de tijd nog niet rijp voor daadwerkelijke 
actie op het volkshuisvestingsterrein; men leefde nog al te zeer in de 
sfeer van onthouding. 

De arbeiders te Maastricht woonden in die dagen — en voor een deel 
nog steeds — in enkele kamers in de oude, uitgewoonde burgerhuizen 
van de binnenstad of in de achterbouwen, die in de eerste helft van de 
negentiende eeuw vooral verrezen waren op de achterplaatsen. Tuinen 
en open ruimten tussen de bouwen waren in de loop der jaren geheel 
opgevuld met de driehoog opgetrokken sombere, donkere, vochtige en 
slecht geventileerde huurkazernes, die wij in het vorige hoofdstuk van 
het Boschstraatkwartier leerden kennen. De exploitanten van dit soort 
bouwsels, die voor en na een groot gedeelte van de oudere delen van de 
binnenstad in handen gekregen hadden, probeerden een zo groot 
mogelijke opbrengst uit dit bezit te trekken.2 Wanneer tussen i8 jo en 
1870 de toestand door de uitbreiding van de industrie onhoudbaar is 
geworden, verrijzen rond de havenkom, het Bassin, de trieste drie-
verdiepingshuizen, voortgezet ook in de Cox- en Grachtstraat van het 
Boschstraatkwartier. Roemen meent dat de woningen werden gezet 
door de industriëlen van de stad.3 Deze meergezinshuizen vormden voor 
die dagen in ieder geval een vooruitgang. Zij waren minder vochtig, 
nieuw; ieder gezin beschikte, tenminste oorspronkelijk, over twee 
kamers, wat in die dagen een luxe moet zijn geweest voor arbeiders
gezinnen. De woningen in deze bouwen waren ruggelings gelegen, zodat 
slechts de buitenste vertrekkken contact met de buitenlucht hadden, de 
binnenste vertrekken kwamen uit op een lange onverlichte gang. Ook 
hier waren binnenplaatsen en open ruimten afwezig. 

Het gebrek aan bouwgrond werd aangewezen als de oorzaak voor de 
dichte bebouwing.4 Oorspronkelijk hadden de arbeiders binnen de 
wallen moeten wonen in verband met het wisselen van de ploegen om 
het middernachtelijk uur, later was door het gebrek aan sociale voor
zieningen in de industrie de arbeider wel genoodzaakt in Maastricht te 

1 's-Hertogenbosch 1892. 
2 J. Steegmans: De volkshuisvesting te Maastricht, in de „Limburger Koerier", 1929 
(overdruk p. 10); R. Nafzger: Uit het sociale verleden van Maastricht, in „Veritas", 
1938 en 1939; 
* H. Roemen: Maastricht, Maastricht 1947 p. 322. 
4 Bij een netto-oppervlakte van 6 ha (dus bij aftrek van openbare en bedrijfsruimten) had 
het Boschstraatkwartier in 1953 een dichtheid van rond 600 personen per hectare, de 
oude stadskern van Maastricht ultimo 19^2 : 200. (Soc. Ec. beschrijving van het gebied 
„Boschstraat en Omgeving" - Soc. Ec. Doe. Dienst Stadsontwikkeling — Maastricht, 
I9Í3) Ρ· ί · 

2 2 2 



blijven wonen om zijn aanspraken op ondersteuning in tijd van nood bij 
het Burgerlijk Armbestuur niet te verliezen.1 Men kon dus in de aan
grenzende, later geannexeerde, gemeenten Oud-Vroenhoven, Caberg en 
Sint Pieter e.a., waar ruimte genoeg zou geweest zijn, niet wonen. Het 
schootsveld van de vesting Maastricht moest vrij blijven, zodat ook 
buiten de wallen geen mogelijkheid tot arbeiderswoningbouw was. 

In 1866 bouwde Petrus Regout aan de Sint-Theunisstraat voor zijn 
arbeiders naar buitenlands voorbeeld zijn „cité ouvrière", een blok van 
vijf verdiepingen hoog met 76 woonvertrekken, aanvankelijk bestemd 
voor 40 gezinnen. Op het moment dat Poels te Maastricht zijn vermaarde 
„Noodkist-rede" hield - 1917 — werd deze bouw bewoond door 70 ge
zinnen met alle gevolgen, waartoe een dergelijke overbewoning moest 
voeren.2 Het schandaal, dat de rede van Poels verwekte, heeft de op
heffing van de bewoning en tenslotte de slechting van de bouw ten
gevolge gehad. Als in 1867 de vesting Maastricht is opgeheven en de 
ontmanteling een aanvang neemt, komt er ruimte voor stadsuitleg en 
woningbouw. Maar de bouwgrond die nu vrijkomt acht men beter 
besteed aan de aanleg van een villapark; de singels worden volgebouwd 
met herenhuizen, waarvan vele tegenwoordig wederom als meergezins
huizen zijn ingericht. Men meent dat de binnenstad voldoende verlichting 
krijgt om arbeiderswoningbouw buiten de wallen overbodig te maken. 

Maar geleidelijk aan breken nieuwe gedachten door; op herhaald aan
dringen van meer sociaal voelende raadsleden worden nu ook terreinen 
voor arbeiders-woningbouw gereserveerd, die merendeels zijn volge
bouwd met complexen eengezinshuizen in gesloten rijen, doch nog in 
veel te geringen getale. Uit deze tijd stammen de woningen aan de 
Franschensingel, Heugemerweg, Meerssenerweg en Meersener Dwars
straten, uiteraard nu sterk verouderde typen.3 Vanwege de geringe 
omvang en de lage lonen zijn deze woningen al gauw door méér dan één 
gezin bewoond, waartoe zij weinig geschikt waren. De kwaliteit van deze 
woningen was veel beter dan men te Maastricht gewend was. Door de 
vrij geïsoleerde ligging zijn vele van deze complexen nu sterk gede-
precieerd en tot „buurtjes" geworden. In het noorden van de stad bouwt 
de industrieel Regout het naar zijn echtgenote genoemde „Quartier 
Amélie", een complex van £9 gezinswoningen, voor zijn arbeiders. 

De particuliere bouwnijverheid blijft voorlopig nog bij de kazerne
bouw en de bouwverenigingen van belangstellende Maastrichtse notabelen 
1 Om negen uur werden de stadspoorten gesloten; voor het functioneren van de ver
zekeringskassen van de bedrijven en het schandaal hierdoor ontstaan, zie: Verslag 
Enquêtecommissie p. 46-¡o. 
2 Op 12 maart 1917 hield Poels in hartje van Maastricht een vermaard geworden rede 
over de huisvestingsnoden in de stad. Deze rede is o.m. afgedrukt in Cornips' gedenk
boek „¡o jaar" enz. Maastricht 19J2 p. 101 e.v. 
• Een uitvoerige beschrijving van de bouwactiviteit te Maastricht in deze jaren bij : 
H. Roemen, „Maastricht", Maastricht 1947 p. 322 e.v. en J. Cornips ' , , jo jaar", 19^2 
hoofdstuk I en Π. 
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kunnen niet veel uitrichten, zolang de overheid niet meewerkt bij 
de verwerving van de nodige bouwgrond. Tenslotte brengt dan toch de 
„Maastrichtsche Bouwvereeniging" enige tientallen volkswoningen tot 
stand aan de Statensingel, Herbenusstraat en het Lindenkruis aan de west
zijde van de stad. Kwantitatief was de aanwinst niet groot, maar de 
nieuwe goede arbeiderswoningen werken wel inspirerend. 

Zo was de toestand te Maastricht met de eeuwwisseling, vóórdat de 
woningwetcorporaties in actie komen. Wij hebben over de voorge
schiedenis van Maastricht uitvoerig moeten zijn, omdat de huisvestings-
moeilijkheden in de periode van onderzoek in het Maastrichtse hierin 
hun verklaring vinden. In de vorige eeuw waren vesting en industriali
satie, maar ook wanbegrip en onwil bij de verantwoordelijke groep de 
oorzaken van de wantoestanden op het terrein van de volkshuisvesting. 
Nu nog zucht men onder de erfenis van krotten en woningtekort ; slechts 
bij een zeer resolute aanpak zal Maastricht gebracht kunnen worden op 
het peil, dat reeds jaren geleden in de mijnstreek werd bereikt. 

In de randgemeenten van Maastricht waren de toestanden weinig ver
schillend van die op het agrarische platteland; alleen in Meerssen en 
Eijsden, waar zich industrieën hadden gevestigd, was door de onder
nemers voor het eigen personeel gebouwd. Het grondprobleem speelde 
in die dagen nog geen rol : ieder gezin kreeg zijn huis met tuintje. In 
Eijsden verrees bij de Zinkwitfabriek de „kolonie", waarover wij nog 
nader te spreken komen. 

In de agrarische gebieden elders in Zuid-Limburg was nauwelijks be
hoefte aan arbeiderswoningen. 

Te Kerkrade waren door de beide daar werkende mijnondememingen 
kolonies arbeiderswoningen gebouwd. Met behulp van de Knappschafts-
kasse konden de mijnwerkers woningen in eigendom verwerven.1 De 
Knappschaftskasse was oorspronkelijk het mijnwerkersfonds in het 
Wurmgebied even over de Duitse grens. Als na 1867 het Hertogdom 
Limburg de band met de Duitse Bond verbreekt, wordt een eigen 
Knappschaft gesticht naar Duits voorbeeld. De oudste woningen bij de 
mijnen vertonen het type van de arbeiderswoningen over de grens : één 
verdieping hoge woningen in gesloten rijen. In Holz onder Kerkrade had 
de „Domaniale" woningen gezet, te Bleijerheide waren de woningen in 
het bezit van de arbeiders zelf. Met de eeuwwisseling verschijnen de 
kolonies van Kaalheide en Spekholzerheide bij Kerkrade, gebouwd door 
de mijnondememing Willem-Sophie. Zo wordt in de gemeente Kerk
rade het Duitse woningtype geïntroduceerd. 

De ontwikkeling in de buurgemeente Heerlen is van later datum, 
doordat de ontginning van de steenkool langer op zich liet wachten. 
Ook hier worden dan aanvankelijk de kolonies uit woningen in gesloten 
rijen gevormd. Achter iedere woning ligt de moestuin, waar de mijn
werker zijn voornaamste ontspanning vond. Zo ontstond de kolonie 
1 G. Schrijen: Das Werden des neuen Súdlimburg, Berlin 1937 p. 27. 
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langs de straatweg naar Sittard nabij de Oranje-Nassau I. Stedebouw
kundig is men nog volkomen in het stadium van de lintbebouwing, die 
aan de uiterste zuidoosthoek van ons mijngebied zo'n typische expressie 
heeft gegeven, een puzzle waar hedentendage geen enkele stedebouw-
kundige meer uit weet te komen. 

Ook in Vaals was de Duitse invloed groot, de woningbouw stond sterk 
onder de invloed van Aken. Op ι juni 1900 wordt hier de eerste 
woningbouwvereniging gesticht: de „Vaalser Spar- und Bauverein", die 
tot 1920 is blijven bestaan.1 

Zo ziet men omstreeks de eeuwwisseling de eerste aanzetten van de 
moderne volkswoningbouw in het gebied. Geleidelijk aan komt er meer 
besef en meer actie. De woningwet komt de volkshuisvesting te hulp. 
Souren heeft waar hij kon gestimuleerd, maar de resultaten zijn voor
eerst nog matig: de complexen op de vingers af te tellen. Eerst met de 
komst van Poels naar het zuiden breekt de revolutie door. Zonder de 
verdiensten van de Maastrichtse pioniers te miskennen, mogen wij toch 
wel met recht de periode die nu aanbreekt de tijd van Poels noemen. 

2. De acties voor de volkshuisvesting in de tijd van Poels 

De mooiste resultaten op het terrein van de volkshuisvesting in Zuid-
Limburg zijn in de mijnstreek behaald en zij zijn voor een belangrijk deel 
aan Poels' persoonlijke initiatieven en activiteit te danken. 

Vianen had gewezen op de feilen en gevaren, Poels heeft de remedie 
geleverd.2 Tot aan de komst van Poels is er incidenteel gewerkt: de 
mijnbedrijven hadden in het oude mijngebied hier en daar woningen ge
plaatst, de mijnwerkersfondsen hadden steun verleend bij de verwerving 
van een eigen woning, maar hoevelen hadden daarvan kunnen profiteren? 
De woningwet was nog nauwelijks gehanteerd. De bouwverenigingen 
zonnen op middelen om aan de slag te komen, doch zij waren tegen de 
situatie al evenmin opgewassen als de zwakke lokale gemeenteraden. 
Zij wisten de benodigde fondsen niet aan te trekken, zij hadden de moed 
niet tegen de stroom op te roeien. De bevolking stond in sterke mate 
gereserveerd ten opzichte van de mijnwerkers, die zij liever uit de dorps
kommen zagen geweerd. 

Poels kon de zorgen van wereldlijke en geestelijke overheid van harte 
delen; bovendien zag hij in, dat de ontwikkeling niet was te stuiten, 
maar in geordende banen moest worden geleid. Hij heeft ernaar ge
handeld. 

Op sociaal-zielzorgelijk terrein kwamen de uitbreiding van de parochies 
en de bijzondere zorg in de verenigingen. Het contact met de immi
granten werd gelegd en stevig uitgebouwd, de autochtone bevolking 

1 R. Dieteren O.F.M.: 40 jaar arbeiderswoningen in Limburg, Heerlen igji р. ¡г. 
1 Th. Vianen: Bevolkingstoestanden in het Zuidlimburgse Kolenrevier, Heerlen 1908. 
(Limburger Koerier). 
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werd gestimuleerd en in de ontwikkeling betrokken, waardoor de assi
milatie werd voorbereid. Wat ons vooral verbaast is het nuchter zakelijk 
inzicht waarmee hij grootse ondernemingen wist op te zetten en te leiden. 

Zijn eerste werk op het terrein van de volkshuisvesting was de stichting 
van een centraal bureau voor de nog op te richten woningbouwvereni
gingen. Het tekent de figuur van Poels, dat hij niet begon met het stichten 
van een of meer bouwverenigingen, maar dat zijn eerste stap de stichting 
van een centrale was, van waar uit hij zijn acties kon leiden. De op
richting van het centraal bureau is in nauwe samenwerking met de 
hoofdinspecteur van de volksgezondheid Ir. P. Woltering geschied. De 
bedoeling van beide mannen was het particuliere initiatief op grond van 
de woningwet op grote schaal aan het werk te zetten. 

Hierin zijn zij volkomen geslaagd. In 1911 kwam het bureau tot stand, 
dat gedragen werd door de centrale vereniging „Ons Limburg", die zelf 
geen bouwvereniging zou zijn, maar de leidster en voorlichtster van het 
plaatselijk initiatief. Zij onderhield een technische en een administratieve 
dienst ten behoeve van de dochterverenigingen — corporaties in de zin 
der woningwet — en breidde deze al gauw uit met een onderhoudsdienst, 
die de verenigingen, waar nodig, de exploitatie en verzorging van de 
complexen uit de hand nam. Deze centrale was een unicum in den lande 
en is dank zij de bekwaamheid van het aangetrokken personeel een groot 
succes geworden en tot een zegen voor de volkshuisvesting in geheel 
Limburg, maar bovenal in de mijnstreek, waar zij wel zeer actief is 
geweest.1 

In het gebied van onderzoek is — met uitzondering van het Maastrichtse, 
waar zelfstandige bouwverenigingen, vooral St. Servatius, een rol 
speelden — de arbeiderswoningbouw jaren lang nagenoeg geheel geleid 
door de organisatie van Poels. In 1950 waren er 50 woningbouw
verenigingen in het gebied werkzaam, die aangesloten waren bij „Ons 
Limburg". 

Een probleem dat zich al spoedig voordeed, toen de activiteit op gang 
kwam, was de onevenredige groei van de grondprijzen. In Maastricht en 
Sittard ontstonden grondaankoopmaatschappijen, die naast de parti
culiere grondspeculanten hun slag probeerden te slaan ten koste van de 
volkshuisvesting. 

In 1913 kwam Poels met een nieuwe stichting, die nauw gelieerd was 
aan „Ons Limburg", de N.F. Bouwgrondmaatschappij „Tijdig". Het sociale 
doel van deze stichting was : „het bevorderen van de volkshuisvesting in 
de provincie Limburg door het verschaffen van goedkope en geschikte 
bouwterreinen of gebouwen aan verenigingen, opgericht in het belang 
van de volkshuisvesting".2 „Tijdig" verschafte tot 1951 ruim 136 hectare 

1 R. Dieteren, O.F.M.: 40 jaar arbeiderswoningen in Limburg, „Ons Limburg", 
Heerlen ig j i , geeft een uitvoerige beschrijving van de ontwikkeling van de centrale 
vereniging en haar nevenorganisaties. Een en ander is hieraan ontleend. 
2 R. Dieteren: 40 jaar arbeiderswoningen, p . 67. 
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bouwgrond tegen kostende prijs aan de bij „Ons Limburg" aangesloten 
verenigingen voor de bouw van arbeiderswoningen, waarop ruim 4000 
woningen tot stand kwamen, merendeels gelegen in de mijnstreek. 
Door deze grondpolitiek is „Tijdig" in staat geweest een sterk drukkende 
invloed uit te oefenen op de grondprijs in het mijngebied, hetgeen de 
volkshuisvesting daar zeer ten goede is gekomen. Dit verklaart voor een 
deel de lage huren in dit stedelijke landschap, zoals wij in het vorige 
hoofdstuk konden opmerken. Het verklaart tevens de merkwaardige be
volkingsspreiding in de mijnstreek, daar men bouwen moest, waar men 
nu eenmaal goedkoop grotere complexen bouwgrond in handen had 
weten te krijgen.1 

In 1915 kwam Poels tot de stichting van de N.V. „Onze Industrie", die 
een steenfabriek te Spaubeek zou exploiteren, waarvan de winst — na 
aftrek van ς% dividend aan de aandeelhouders — naar zijn beide vorige 
scheppingen zou gaan. Zij heeft in het verleden niet de bloei gekend van 
zijn beide oudere ondernemingen.2 

Naast de huisvesting van de gezinnen had de huisvesting van de alleen
staanden Poels' warme belangstelling. In de woningen van de vereni
gingen was het houden van kostgangers verboden, hetgeen gezien de 
vroegere ervaringen met het kostgangerssysteem alleszins begrijpelijk 
was. De misstanden op dit gebied leefden nog steeds voort, met politie
maatregelen kwam men er niet. Bij een oriëntatiebezoek in het Ruhr-
gebied had Poels de „Kolping-gezellenhuizen" leren kennen. In 1915· 
opende hij te Heerlen zijn eerste gezellenhuis, een moedige daad, want de 
gezamenlijke kosthuishouders hebben zich danig teweergesteld. 

In hetzelfde jaar richtte hij een nieuwe vereniging op „Het goede kost
huis", die ten doel had gezonde toestanden te scheppen ofte bestendigen 
op het gebied van slaapplaatsen en logementen in de mijnstreek. De 
vereniging heeft zich grote verdiensten verworven bij het oprichten en 
exploiteren van gaarkeukens en gezellentehuizen. Dit alles was dus 
bedoeld voor de jonge ongehuwde arbeider — de immigrant — die in zijn 
vrije tijd verloren liep. In de jaren dertig hebben de tehuizen veel van hun 
betekenis verloren, toen de jonge ongehuwde arbeiders in groten getale 
ontslag kregen bij de mijnen, na de laatste oorlog vervullen zij weer een 
belangrijke functie. De tehuizen staan open voor alle gezindten, de 
huiselijke leiding is in handen van religieuzen. 

De laatste grote schepping van Poels op het terrein van de volkshuis
vesting was de stichting „Thuis Best" in 1925·. 

Door de voorschottenpolitiek van het rijk dreigde Poels' organisatie 
vast te lopen. De leiders van de rijkswoningpolitiek, Mr. Lietaert 
Peerbolte, directeur-generaal van de volksgezondheid, en zijn hoofd
inspecteur Ir. Van der Kaa, de officiële adviseurs van de regering, achtten 
1 Hoofdstuk II ρ. 117. 
* Momenteel profiteert zij natuurlijk volop van de zeer gunstige conjunctuur in de 
steenindustrie. 
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de woningnood overwonnen en wensten de zorg voor de volkshuis
vesting — althans de aanbouw van de normale arbeiderswoningen - over 
te dragen aan de particuliere bouwnijverheid.1 Maar het Zuidlimburgse 
mijngebied maakte in deze jaren, zoals wij gezien hebben, juist een 
stormachtige ontwikkeling door, de grote toestroming van arbeiders 
maakte het probleem van de volkshuisvesting hier urgenter dan ooit. 

Een wijziging in de woningwet in 1921 (art. 56 vierde lid) had de 
mogelijkheid geopend om de toegelaten corporaties rechtstreeks gelden 
van de centrale overheid te doen toevloeien buiten de gemeenten om, 
met de motivering : „wanneer in eene gemeente onvoldoende in de volks
huisvesting wordt voorzien en de gemeente tot medewerking niet in 
staat is". De wetgever had hierbij speciaal het oog gehad op het Zuid
limburgse mijngebied, waar in „verscheidene kleine miniatuurgemeenten 
woningen moesten verrijzen, wier bouw en exploitatie op die gemeenten 
relatief ondraaglijke lasten zou leggen", aldus Van der Drift, lasten, die 
ook niet evenredig waren aan het lokale huisvestingsbelang.2 

Poels ging echter zijn eigen weg; met Dr. Frowein, president-directeur 
van de staatsmijnen, werd de nieuwe stichting in het leven geroepen, die 
zich belasten zou met de zorg voor de huisvesting van de mijnarbeiders. 
„Thuis Best" werd een woning-exploiterend orgaan, dat zonder winst
bejag uitsluitend in dienst zou staan van de huisvesting van de mijn
werker. Eerst in 1939 werd de toelating gevraagd als corporatie in de 
zin van de woningwet. 

Ook deze stichting was een unicum in den lande, de enige in Nederland 
bedrijfsgewijze georganiseerde woningvereniging.3 Zij was nauw gelieerd 
aan „Ons Limburg" door de gemeenschappelijke dagelijkse leiding en het 
gemeenschappelijk gebruik van het technische apparaat van de centrale 
vereniging. „Thuis Best" wist nieuwe bronnen aan te boren: zowel de 
mijnen, het Algemeen Mijnwerkersfonds als het rijk hebben haar woning
bouw mee gefinancierd. Zij heeft vóór, maar vooral ná de laatste oorlog 
op zeer grote schaal in de mijnstreek gebouwd.4 

Ook in het Maastrichtse zijn geleidelijk de initiatieven op het terrein van 
de volkshuisvesting los gekomen en ook hier is een primeur. 

In 1907 kwam het eerste voorschot los voor de bouwvereniging Sint 
Servatius — het orgaan van Souren — ten bedrage vanj" 140.000,— voor de 
bouw van 40 dubbele woningen. Het is het eerste grote complex in den 
lande met de woningwet tot stand gebracht. 

Er was wel heel wat geharrewar geweest, of dit ééngezinshuizen moesten 
worden of boven- en benedenwoningen, maar de voorstanders van de 
laatste visie wonnen het pleit. Zij werden geplaatstaan de Brusselse Poort. 

1 H. van Beusekom: Een halve eeuw volkshuisvesting - Monografie Bouw 1948. 
* P. van der Drift: Volkshuisvesting, deel II, Alphen a. d. Rijn, 1949 p. 372. 
3 F. Bakker Schut: Industrie en woningbouw, Assen 1933 p. Jj6. 
4 J. Zoetmulder: De huisvesting van mijnwerkers, — in „40 jaar spoor en mijnen in 
Zuid-Limburg", Heerlen, z.j. p. 178-182. 
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Tussen 1906 en 1937 kwamen te Maastricht 2538 woningwetwoningen 
tot stand. Ingevolge de mogelijkheid premiewoningen te bouwen (K.B. 
1920 no. 29), wierpen St. Servatius en de inmiddels opgerichte zuster
verenigingen „Beter Wonen" en „Woningzorg" zich op de premiebouw. 
Zowel arbeiderswoningen als middenstandswoningen kwamen tot stand 
op grond van de nieuwe regeling. Nu kwam ook het particuliere bedrijf 
op dreef, doch dit hield zich nagenoeg uitsluitend aan de meer rendabele 
middenstandsbouw.1 

De belangrijkste bijdrage te Maastricht leverde op het eigenlijk gebied 
van de volkshuisvesting de woningwetbouw van de grote corporaties, 
die reeds werden genoemd, in mindere mate de bij „Ons Limburg" 
aangesloten vereniging „St. Matthias", die eerst na de jongste oorlog 
goed op dreef zou komen. Daarnaast bezat Maastricht nog de corporaties 
„Eigen Haard" en „Gezond Maastricht". Ook werden er spaarbouw
verenigingen opgericht, die zich bezig hielden met de bevordering van 
de „eigen woning". 

De nieuwe woningwetcomplexen werden uiteraard gesticht buiten de 
stad. Nadat in 1920 een grenscorrectie het grondgebied van de gemeente 
aanmerkelijk had vergroot — waarbij vijf randgemeenten grond moesten 
afstaan en twee geheel bij de stad werden geannexeerd — kwam er 
bouwgrond vrij. Voordien was men aangewezen geweest op de terreinen 
van de vroegere vestingwerken, waar met hoge kosten moest worden 
gefundeerd. Nu ziet men een snelle expansie. 

De wijken die verrijzen zijn ruim gebouwd, maar vertonen het saaie 
aspect van de arbeiderswijken uit die tijd : Rooddorp van de socialistische 
bouwvereniging „Beter Wonen", Blauwdorp van Sint Servatius vooral, 
Wittevrouwenveld en Bosscherveld. Na de oorlog zijn deze complexen 
afgebouwd en uitgebreid met vele nieuwe wijken in Proosdijveld, 
Cabergerveld, Heugemerveld, Wijkerveld, Geusselterveld e.a. Ook 
langs de uitvalswegen van Maastricht vormt zich geleidelijk een hinder
lijke lintbebouwing, meest van middenstandswoningen. Sedert de oorlog 
streeft men naar een harmonischer afbouw van de stad, al is deze in vele 
opzichten nog weinig geslaagd. 

De ontwikkeling te Maastricht valt niet op door grote initiatieven, 
maar wel kan er gewezen worden op een voortdurende activiteit van 
kleine groepen. Zij zijn tegen de situatie niet opgewassen geweest, de 
achterstand is nooit ingehaald, maar figuren van het formaat van Poels 
zijn dan ook dun gezaaid. 

Op het platteland van Zuid-Limburg is geen enkel initiatief op het terrein 
van de volkshuisvesting aan te wijzen. De behoefte aan woningen werd 
verzorgd door het particuliere bedrijf, voor een groot deel op bestelling. 
Waar onder de invloed van de industrialisatie een tekort van enige omvang 
werd gevoeld, deed men een beroep op „Ons Limburg". In de besproken 
1 P. Kallen: De ontwikkeling van de volkshuisvesting te Maastricht — rede gehouden op 
de 24ste jaarvergadering van de Nationale Woningraad te Maastricht, juli 1937. 
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periode zijn buiten de mijnstreek en het Maastrichtse nauwelijks woning
wetwoningen gebouwd. In de na-oorlogse jaren beginnen de initiatieven 
echter los te komen, de invloed van jonge actieve burgemeesters is 
duidelijk merkbaar, vaak in de vorm van bouw van gemeentewege. 

Wij laten hier nu enkele ajrfers volgen ter beoordeling van wat op het 
terrein van de volkshuisvesting werd tot stand gebracht. 

In het vorige hoofdstuk gaven wij de cijfers van de woningtelling in 
1947 : de verenigingen bezaten toen een derde van het aantal bewoonde 
gewone woningen, ruim 14.000, de gemeentelijke overheid bezat — 
exclusief de dienstwoningen - slechts 1143 gewone bewoonde woningen. 
Het particuliere initiatief had het in Zuid-Limburg verre van de over-
heidsbouw gewonnen. Dit woningbezit kwam in hoofdzaak tot stand 
door „Ons Limburg", in het Maastrichtse door „Sint Servatius" en 
„Beter Wonen". 

Staat 1 geeft een overzicht van de activiteit van de grote corporaties in 
de mijnstreek en in Maastricht. 

Staat J. De bouwactiviteit van „Oni Limburg" m de mijnstreek 
en ran de yijjgrote corporaties m Maastricht 1902-I951 1 
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Bij het beoordelen van deze cijfers houde men er rekening mee, dat 
niet al deze woningen woningwetwoningen zijn, en dat ook buiten de 
mijnstreek en Maastricht door „Ons Limburg" en andere verenigingen 
werd gebouwd, zij het op betrekkelijk geringe schaal. Daarnaast is in 
de mijnstreek ook wel door verenigingen gebouwd, die niet bij „Ons 
1 Gegevens ontleend aan de tabellen 17 en 18 van Dieteren's „40 jaar arbeiderswoningen" 
en tabel XXXII van Cornips' „¡o jaar bouwvereniging Sint Servatius - Maastricht". 
2 Tot en met 31 mei 19^1. 
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Limburg" waren aangesloten. De cijfers geven echter een voldoende 
inzicht in de bouwactiviteit van de verenigingen in de loop van de jaren. 
Voor een totaal overzicht van het woningbezit van alle verenigingen 
zie men staat 2. 

i . Men leest uit de cijfers van „Ons Limburg" voor het mijngebied 
duidelijk, hoe in enkele jaren de schepping van Poels op gang kwam, en 
van hoe grote betekenis deze organisatie geworden is voor de volks
huisvesting. 

2. Na de moeilijkheden met de financiering neemt „Thuis Best" de 
arbeid in de mijnstreek over, maar in de malaisejaren loopt de activiteit 
sterk terug. In die dagen stonden zelfs grote complexen voor eenbelangrijk 
deel leeg, zodataan aanbouw nauwelijks meer behoefte was. Hetvertrek-
overschotvan velejongeren werd in het tweede hoofdstuk reeds vermeld. 

3. Na de bevrijding is er een geweldige achterstand ontstaan in de 
mijnstreek, en de verenigingen en „Thuis Best" komen weer op gang. 

4. In Maastricht is jarenlang St. Servatius de enige vereniging geweest, 
zij is ook de meest actieve vereniging gebleven. Na 191 s krijgt zij steun 
van „Beter Wonen" en „St. Matthias", waarbij zich na 1920 en 1930 nog 
andere verenigingen voegen. 

ς. Ook in de malaisejaren is in Maastricht doorgebouwd, hetgeen er op 
wijst, dat Maastricht nooit een teveel aan goede arbeiderswoningen heeft 
bezeten. Zelfs in de oorlogsjaren wordt nog op kleine schaal doorgebouwd. 

6. Doch eerst na de oorlog begint Maastricht werkelijk op grootse 
schaal te bouwen. De nood was toen wel zeer hoog gestegen. 

7. Wij merken hier nog bij op, dat het hier niet uitsluitend om 
arbeiderswoningen ging, en dat in de totalen van na de oorlog duplex-
woningen zijn begrepen. 

Staat 2. Woningen in exploitatie bij toegelaten corporaties per 1-1-1ÇS3 en 1-1-19S5 1 
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1 Jaarverslagen Limburgse Katholieke Bond van Woningbouwverenigingen. 
1 Per 1 januari 19^6 waren er in de provincie 81 verenigingen werkzaam, die gezamenlijk 
27.108 woningen exploiteerden en er 4141 in aanbouw hadden. Hiervan waren 74 
verenigingen aangesloten bij „Ons Limburg" met in totaal 22.433 woningen in exploi
tatie en 3362 in aanbouw. (Jaarverslag v. d. Limb. Kath. Bond van Woningbouw
verenigingen over 19 ss). 
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Hetzelfde geldt ook voor staat 2, waarbij bovendien nog moet worden 
opgemerkt, dat niet al deze woningen door de verenigingen zelf werden 
gebouwd. Met name „Thuis Best" wist nog andere wegen te bewandelen 
om in het bezit te komen van woningen voor het mijnpersoneel.1 

Dit overzicht is niet zonder meer vergelijkbaar met de resultaten van 
de woningtelling van 1947, omdat bij die telling bouwtechnische een
heden werden geregistreerd, terwijl het hier om huurrechterlijke 
eenheden gaat, en voorts ook omdat de cijfers van „Thuis Best" in het 
overzicht niet zijn opgenomen. Deze komen later nog afzonderlijk ter 
sprake. Het ging hier om 8421 woningen in de mijnstreek. (Ultimo 19^4). 

Uit het overzicht is omtrent de huidige betekenis van de woning
vereniging in Zuid-Limburg veel te leren. 

1. Naast woningcorporaties met een groot bezit zijn er ook plaatselijke 
verenigingen met enkele tientallen woningen. Enkele verenigingen 
hadden ultimo 19 54. zelfs in het geheel nog niet gebouwd. 

2. In het agrarische kwartier is de betekenis van de verenigingen nog 
steeds niet groot, ofschoon er juist in de laatste jaren toch een toe
nemende activiteit valt te bespeuren. Kleine gemeenten vertonen soms 
een merkwaardige voorkeur voor gemeentelijke bouw.2 

3. In het Maastrichtse bezitten de verenigingen omvangrijke com
plexen, de bevolkingsconcentratie werkt dit ook in de hand. De bekende 
spreiding in de mijngebieden heeft vele verenigingen doen ontstaan, 
maar door de centraliserende leiding van „Ons Limburg" gaf dit geen 
versnippering van krachten. 

4. Er zijn een groot aantal verenigingen met meer dan 200 woningen, 
een drietal bezit meer dan 1000 woningen. Het gevaar van bureau
cratisering van de organisatie wordt dan wel groot, van de andere kant 
is men natuurlijk ook tot grootser ondernemingen in staat. De ideale 
oplossing lijkt toch wel de schepping van Poels. 

Een overzicht van het bezit van de gemeenten, gesplitst naar arbeiders-
en middenstandswoningen, en naar de financiering, levert staat 3. 

Uit dit overzicht blijkt ten aanzien van de activiteit van de gemeenten : 
1. Het gemeentelijk bezit is sedert 1947 aanmerkelijk toegenomen.3 

In de staat zijn echter ook noodwoningen en duplexwoningen begrepen. 
Voorts zijn niet alleen de gewone bewoonde woningen opgenomen, 
maar alle woningen in gemeentelijke exploitatie. Duidelijk is echter wel, 

1 Wij lopen met de bespreking van de staten 2 en 3 - de stand van het bezit van de ver
enigingen en de gemeenten in 19^3 en 1954 — terwille van de overzichtelijkheid op de 
na-oorlogse ontwikkeling vooruit. 
2 Dit kan zijn oorzaak vinden in de non-activiteit van de plaatselijke woningvereniging, 
in de neiging van de gemeentelijke overheid om de ontwikkeling zo veel mogelijk in 
eigen hand te houden, soms ook in de persoonlijke prestatie-behoefte van jonge burge-
meesters. -
a Hoofdstuk Ш staat 1 j . p . 181. In de rijksvoorraad nam in de periode i947- i9 j6het 
aandeel gemeentewoningen toe van 3,1 tot 10% ; de verenigingswoningen van 9,ς tot 12%! 
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dat het gemeentelijk bezit ten opzichte van het verenigingsbezit sterk is 
toegenomen. Vele gemeenten zijn wel bereid hun woningbezit over te 
dragen aan verenigingen en in de toekomst nieuwbouw door de ver
enigingen te doen geschieden.1 

Staat 3. Woningen in exploitatie bij de gemeenten, 
medio ¡954 naar gemeentelijke opgaven 2 
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2. Het gemeentelijk bezit omvatte merendeels arbeiderswoningen en 
was grotendeels gefinancierd op basis van de woningwet, ofschoon toch 
ook op basis van de premieregelingen vele woningen tot stand kwamen, 
ook arbeiderswoningen. 

Wanneer men de resultaten van de actie voor de volkshuisvesting beziet, 
dan blijkt wel, dat de Zuidlimburgse gemeenschap niet stil heeft gezeten. 
Vooral het werk van Poels heeft vele rijke vruchten gedragen. 

Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 waren alleen al door de organi
saties aangesloten bij „Ons Limburg" 6346 woningen gezet, terwijl 
„Thuis Best" er 2391 voor haar rekening had genomen. De vijf vereni
gingen te Maastricht hadden voor 2^93 nieuwe woningen gezorgd, welis
waar nog lang niet voldoende om Maastricht op het peil van de mijn
streek te brengen, maar er was toch gegronde hoop, dat men binnen af
zienbare tijd uit de ergste nood zou komen. Zelfs tijdens de oorlogsjaren 
kwamen in het gebied nog een kleine 1000 woningwetwoningen tot 
stand, zodat bij de telling van 1947 rond 1^.000 woningen konden 
worden geregistreerd, die met behulp van de woningwet tot stand waren 
gekomen, een vierde tot een derde van het totaal aantal huurwoningen 
in Zuid-Limburg. In het rijk besloeg de voorraad woningwetwoningen 
slechts een zesde van het totaal aantal normale huurwoningen. De grote 
betekenis voor het woonpeil van Zuid-Limburg wordt uit deze cijfers 
wel duidelijk. 

1 Jaarverslag van de Limb. Katholieke Bond van Woningbouwverenigingen over 19^3 
en I9 Í4 , p . 4. 
s Ultimo I 9 ï 4 waren er in Limburg 92 gemeenten, die zelf woningwetwoningen exploi
teerden, slechts 19 gemeenten hadden geen woningwetwoningen in exploitatie. 
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3. Oorlog en herstel, 1940-1955 

Met het uitbreken van de oorlog veranderde de situatie. De bouw
activiteit kwam wel niet onmiddellijk tot stilstand, maar werd ge
leidelijk aan door tal van bepalingen zo belemmerd, dat zij uiteindelijk 
vastliep. Tenslotte volgde het algehele bouwverbod, opdat alle krachten 
zouden kunnen worden ingeschakeld voor de Duitse oorlogsvoering. De 
tijd van het plannen maken brak aan, van deze plannen is later echter niet 
veel verwezenlijkt. Het jaar 194^ bracht nog niet veel anders dan herstel 
van oorlogsschade en noodvoorzieningen. 

De oorlogsschade was in Noord-Limburg vrij wat ernstiger dan in het 
gebied van onderzoek, dat voor een groot deel zonder slag of stoot werd 
bevrijd. Ernstig getroffen werd echter de gemeente Susteren aan de 
noordrand van het nieuwe mijngebied, terwijl ook enkele grens
gemeenten in het oosten schade opliepen bij het geallieerde offensief 
tegen Aken. Maastricht had in 1944 bij een geallieerde luchtaanval op de 
bruggen zware schade opgelopen aan enige woningwetblokken, terwijl 
ook de aanval uit de lucht op het Mauritscomplex de nabije woonblokken 
geen goed had gedaan. De ergste schade in Zuid-Limburg had Susteren, 
waar lange tijd de frontlijn heeft gelegen; bij de bevrijding was er in 
Susteren dan ook een grote ravage. 

De volle maat van de oorlogsellende kreeg Noord-Limburg. Bom
bardementen en maandenlange beschietingen gedurende de tijd dat de 
Maas frontlinie was, hebben rampzalige gevolgen gehad voor de huis
vesting. Vanuit het Brabantse Overloon kwam de noordpunt van Noord-
Limburg gevoelig in de klem te zitten, toeneen aanval werd ingezet in de 
richting van het Nederrijkswoud. In de verwoede tankslagen, die hier zijn 
geleverd, werden gehele dorpen met de grond gelijk gemaakt. Van het dorp 
Middelaar stonden bij de bevrijding nog geen vier huizen overeind, terwijl 
Wanssum aan de overzijde van de Maas er al weinig beter afkwam.1 

Zo werden in Limburg rond 2800 woningen verwoest voor een ge
taxeerde waarde op basis van 1950 van ƒ58.000.000,—, exclusief de 
1146 gevallen in de agrarische sector. Er waren voorts 9717 schade
gevallen met een schade van meer dan f 3000,— per pand voor een totale 
waarde van rond J"50.000.000.— en 46.484 door de Wederopbouw en 
Volkshuisvesting geregistreerde gevallen van schade van minder dan 
/"3000,— \00rj 36.000.000,—.2 

In 1950 was van de verwoeste panden rond 30% herbouwd, in 19 ς ς 
8o% ; van de zware gevallen in 1950 hersteld 60%, in ι^ςς reeds 83%, 
van de lichte gevallen in 1950 81% hersteld, in 1955 98%. 

Wij kunnen deze cijfers, die voor een deel op schattingen berusten, niet 
geven voor de afzonderlijke gebieden, wel zijn wij in staat de ver
woestingen en de herbouw nader te specificeren naar de gebieden. 

1 M. Blondel: Oorlog en herstel in Noord-Limburg, Venlo 19jo. 
* Gegevens van het Provinciaal Bureau voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
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Staat 4* Totaal verwoeste woningen in Zuid-Limburg^ Noord-Limburg en de рто іпсіе, 
en de stand van de herbouw op 1 januari 1954 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Totaal 
verwoest 

И З 

зН 
і 8 б 

4î 
708 

2084 
2792 

Herbouwd op 
31 dec . I 9 Í 3 

63 
230 

S' 
29 

373 
1229 
1602 

Zwaar getroffen gemeenten 

Geleen en Susteren 
Maastricht 

Venlo, Bergen, Venray, 
Roermond en Mook 

Bij het beoordelen van deze cijfers houde men rekening met het 
volgende : 

1. De oorlogsschade in het gebied stamt voor een deel uit de be
zettingstijd, zodat reeds eerder met het herstel een aanvang kon worden 
gemaakt. Na de bevrijding hebben echter de zwaarst getroffen gebieden 
bij het herstel voorrang gehad. 

2. In de zwaar getroffen gebieden in het noorden van de provincie 
heeft men zich aanvankelijk moeten richten op het eerste noodherstel en 
noodwoningbouw. Uit dit gebied stamt de in de eerste na-oorlogse jaren 
veel vernomen term: „krepeergeval".1 

3. Met uitzondering van de gemeenten Geleen, Susteren en Maastricht, 
was in geen enkele gemeente in Zuid-Limburg een verlies van meer dan 
£o woningen.2 De schade te Heerlen bedroeg 36 woningen, te Kerkrade 
47, te Nieuwstadt 24, in Valkenburg 23, Sittard 21 en Beek 17. Verder 
was de schade aan de woningen nergens noemenswaard van omvang. 

4. De schade aan agrarische bedrijfswoningen is hier echter buiten 
beschouwing gebleven. De totale schade aan woningen in Nederland 
bedroeg volgens een recent artikel van H. van Beusekom: 92.000 ver
woest of afgebroken, j2.ooo zwaar beschadigd en 520.000 licht be
schadigd.3 Naar verhouding heeft Limburg dus wel een belangrijk deel in 
de totale schade gedragen ; het gebied van onderzoek is er redelijk goed 
afgekomen.4 

Een overzicht van de gezette noodwoningen geven wij in staat ς. Zoals 
blijkt zijn zij vooral in de getroffen gebieden geplaatst. 

1 R. Dieteren: Hoe woont ons volk? Heerlen 1946; dit was een enquête van de K.A.B. 
Limburg naar het aantal krepeergevallen. 
a In Noord-Limburg had Venlo een verlies van 838 en Bergen van 17ς woningen. 
* Het woningvraagstuk — in „De Onderneming" — j juli 19SS· 
* Voor de aangrenzende Belgische gebieden: H. Dulith: De wederopbouw in België -
Bouw 1946 p . 790 e.v. 
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Staat S- Spreiding van de in de jaren /945-1947 gepiaatñe noodwoningen 
in Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de provincie 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Nood
woningen 

82 
Í4 
S* 

188 
1713 
1901 

Gemeenten met grote aantallen noodwoningen 

Heerlen 77 
Susteren 26, Geleen 13 
Maastricht 32, Heer 20 

Venlo 64J, Venray 180, Bergen 117, Mook 110 e.a. 

Men dient rekening te houden met het volgende : 
1. In de noodwoningen zijn tevens de noodboerderijen begrepen. 

Vooral Noord-Limburg heeft aan de noodwoningbouw niet kunnen ont
komen. Deze is echter overal zo veel mogelijk beperkt. 

2. Men was huiverig te veel noodwoningen te plaatsen, omdat vele van 
deze behuizingen al te gemakkelijk in een tijd van woningtekort een semi
permanent karakter dreigen te krijgen. Nu nog staan te Maastricht de 
noodwoningen tijdens de eerste wereldoorlog neergezet. 

3. Men heeft zich zo veel mogelijk beholpen met inwoning, in Noord-
Limburg vooral ook door het inrichten van stallen, schuren en onbe
woonbaar verklaarde woningen. 

4. Waar noodwoningen werden geplaatst heeft men zich met een 
minimum-inhoud tevreden gesteld, zoals in Venlo. 

ς. Van de noodwoningen ter vervanging van gewone woningen — in 
totaal 1349 — waren er in mei 19SS slechts 6^ aan de bewoning ont
trokken, van de noodwoningen ter vervanging van boerderijwoningen 
— in totaal 623 in Limburg volgens de laatste opgave van de Provinciale 
Directie Wederopbouw en Volkshuisvesting — waren er op genoemde 
datum echter reeds £i 3 aan de bewoning onttrokken.1 

In 1946 werden — zolang de normale woningbouw nog niet op gang kon 
komen — verschillende voorzieningen getroiïen. Zo werden een aantal 
bungalows geplaatst, die, aanvankelijk als semi-permanente woningen 
bedoeld, algauw als permanente woningen werden opgevat. 

Onder bungalows werd dan verstaan een klein type 'woningen, vrij
staande of in kleine blokjes gezet, zonder slaapverdieping. Medio 1948 
waren er in de provincie sedert de bevrijding 417 van dit soort woningen 
gebouwd, terwijl er nog 233 in aanbouw waren. Voor het gebied van 
onderzoek was dit resp. 141 en 124, ook hier ging het dus om be
trekkelijk geringe aantallen. 

De stad Maastricht bouwde een dorp van dit soort woningen, dat nog 
1 Het totaalcijfer noodwoningen lag dus iets hoger dan in ons overzicht. De Voorlopige 
Uitkomsten van de woningtelling, medio 1956, gaven 1319 bewoonde noodwoningen en 
noodboerderijen. 
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nader ter sprake zal komen : „voor sportieve jongelui, die van tuinieren 
houden". Ieder van deze woningen kreeg een tuin van ± 300 m2.1 In 
verband met het vrij kwistige grondgebruik, dat bungalowbouw op 
grotere schaal vraagt, is men hiermee niet verder voortgegaan. Zij zijn 
echter bijzonder goedkoop te bouwen en vrij snel af te werken. Zij 
horen tot de goedkoopste woningen te Maastricht, na de oorlog gesticht. 

Het merendeel van de in Zuid-Limburg gebouwde bungalows had een 
classificatie-inhoud van minder dan 21 £ m3 ; in Noord-Limburg, waar de 
bungalows op gezinnen van meer dan drie kinderen waren berekend, lag 
de inhoud tussen 21 £ en 290 m3 gemiddeld. 

In de eerste na-oorlogse jaren zijn in het gebied ook een aantal andere 
semi-permanente woningen geplaatst. Medio 1948 stonden er 225 stuks van 
verschillend type, terwijl er nog 141 in aanbouw waren, in Noord-
Limburg echter slechts 136 resp. 3.2 Ook dit type woningen was klein 
van omvang, en de Noordlimburgse gemeenten met hun grote gezinnen 
en geringe mobiliteit bleken weinig geneigd te veel kleine woningen te 
bouwen, uit vrees op de duur met een minderwaardige woningvoorraad 
te blijven zitten. 

Nadat in de eerste na-oorlogsjaren provisorische maatregelen waren ge
nomen, kon in 1947 serieus aandacht worden besteed aan een bouw-
program van normale woningen. 

Limburg ontving voor dat jaar van rijkswege een contingent van 2842 
woningen, maar van realisering dreigde niet veel terecht te komen. 
Weinig gemeenten beschikten over voldoende grond om aan de slag te 
gaan. Er was niet voldoende gebruik gemaakt van de overgangsbepalingen 
ter verkrijging daarvan (de z.g. verkorte onteigeningsprocedure). Tevens 
ontbraken gedetailleerde plannen. Het ministerie heeft toen voor korte 
tijd de bouw vrijgegeven, waaruit een stroom van plannen resulteerde, 
die een overspanning op de bouwmarkt veroorzaakte. 

De wanverhouding, die nu ontstond tussen gereedgekomen en in aan
bouw zijnde projecten, bracht de minister tot de befaamde bouwstop van 
1948. Vele gemeenten, die op het punt stonden met de werkzaamheden 
te beginnen, voelden zich nu gedupeerd. In de regionale pers is tegen de 
herhaalde bouwstoppen nogal heftig gereageerd. In ieder geval brachten 
zij vaak onzekerheid en is de bouwactiviteit in het gebied er niet steeds 
gunstig door beïnvloed. 

Daarnaast was er aanvankelijk een ernstige materiaalschaarste, terwijl 
de laatste jaren vooral het tekort aan vakbekwame arbeiders zich sterk 
doet gevoelen. Ook de financiering is lange tijd een grote moeilijkheid 
geweest bij het op gang brengen van de woningbouw. 

Het totale resultaat van de na-oorlogse inspanning geven wij in staat 6. 
1 „Maastricht bouwt", gedenkboek uitgegeven door de Dienst Stadsontwikkeling te 
Maastricht, z.j. 
' Al deze gegevens afkomstig van de P.P.D. in Limburg. 
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Staat 6. bouwactiviteit in het gebied ran onderzoek seden de berriiding, 
in Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de pronncie. (Permanente woningen) 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

< i 9 4 8 

8i2 
ÍI6 

Í43 
83 

1994 
2891 
488í 

1949 

1838 
1412 

696 
120 

4066 

I4Í4 
ςςίο 

i9 î° 

I79Í 
848 

Î47 
208 

ЗЗ98 
1360 

47 ï8 

I 9 î i 

ΐ ί ° 4 
I O Í 9 

6θ9 
148 

3320 
•S34 

48 Í4 

I9Î2 

1649 
780 
644 

97 
3170 
'277 
4447 

19Í3 

1931 
1093 

»SS 
3 î i 

4204 
I J O s 

S7a9 

I9Í4 - Í Í 1 

2696 
13Í9 
863 
408 

Í326 
2771 

8097 

Totaal 

Ι226ί 
70é7 
47ÍI 
1389 

2Í478 
12792 
38270 

Wij hebben de cijfers van het rijk niet toegevoegd, omdat door een af
wijkende boekingstechniek de jaarcijfers niet vergelijkbaar zijn. Wij ver
melden slechts dat Limburg van de tussen 194^ en 1954 in het rijk tot 
stand gekomen woningen bijna 10% voor zijn rekening nam. 

Bij het beoordelen van de cijfers houde men er rekening mede, dat de 
gegevens van 1954/55 niet geheel vergelijkbaar zijn met die van de overige 
jaren, omdat de boekingstechniek van beide diensten niet met elkaar in 
overeenstemming is ten aanzien van het tijdstip, waarop de woning als 
gerealiseerd wordt geboekt; en omdat in het kaartsysteem van de P.P.D. 
duplexwoningen als één enkele woning worden opgenomen, daar men 
van het standpunt uitgaat, dat de dubbele bewoning uiteindelijk dient te 
worden opgeheven. 

Uit het overzicht valt op te maken: 
1. De woningvoorraad van het gebied kreeg sedert de bevrijding een zeer 

aanzienlijke uitbreiding. Meer dan 25.000 woningen werden aan de voor
raad toegevoegd - de herbouw hierbij inbegrepen. Noord-Limburg kreeg 
een uitbreiding van bijna 13.000 woningen. De voorraad bedroeg in 1947 
resp. 71.000 en 39.000 bouwtechnische woningen. Afgezien van een 
kleine vermindering door onttrekking aan de bestemming en afbraak dus 
een vermeerdering van ruim 3 0%. 

2. Ruim de helft van de totale aanwinst van de provincie kwam ten 
goede aan de mijnstreek, waaraan ongetwijfeld de activiteit van de mijn-
ondememingen niet vreemd is geweest. Er is in het oude mijngebied 
gemiddeld jaarlijks een groep van 1500 woningen aan de voorraad toege
voegd, in het nieuwe mijngebied kwamen meer dan 1000 woningen 
jaarlijks tot stand. Het Maastrichtse blijft, vooral gezien zijn groot 
tekort, toch wel in sterke mate achter. Gebrek aan bouwgrond en 
moeilijkheden met de uitbreidingsplannen zijn voor een niet onbelangrijk 
deel verantwoordelijk voor deze achterstand. Dat het landelijk gebied 
met zijn vele kleine gemeenten slechts een gering aandeel in de ver
meerdering van de voorraad heeft gehad, was te verwachten. Toch is ook 

1 Tot 1 mei 19ÍÍ . Gegevens van I 9 f 4 / í í afkomstig van PDWV, de overige van PPD 
Limburg. 
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hier de nood groot; de kleine gemeente, die moeilijk complexenbouw 
kan toepassen vanwege de kleine contingenten die het krijgt toege
wezen, en ook vanwege de meer gespreide behoefte, zal met de finan
ciering grote moeilijkheden hebben. 

Hiermede zijn wij dan genaderd tot de problematiek zoals die momenteel 
in de volkshuisvestingszorg van het gebied van onderzoek speelt. Wij 
kunnen hier het overzicht van de ontwikkeling van de activiteiten in het 
verleden afsluiten. In het volgende gedeelte van dit hoofdstuk komt dan 
de huidige problematiek aan de orde. 

B. H U I D I G E PROBLEMEN OP HET TERREIN VAN DE 
VOLKSHUISVESTING EN DE ACTUELE ACTIVITEIT 

Zoals wij in de inleiding op dit hoofdstuk schreven, willen wij als besluit 
van deze studie systematisch nagaan hoe de volkshuisvesting er op dit 
ogenblik in Zuid-Limburg voorstaat. 

Voor een systematische behandeling meenden wij het beste de schema
tische indeling aan te houden, die wij in het eerste hoofdstuk hebben 
gebruikt. Op deze wijze is het mogelijk aan te sluiten aan de beschou
wingen, die wij in het eerste hoofdstuk aan de verschillende sociale 
aspecten van het vraagstuk hebben gewijd. Hoe de door ons aldaar ge
stelde desiderata in feite zijn verwezenlijkt, of hoe wij ons denken dat 
deze in concreto zouden kunnen of moeten verwezenlijkt worden, komt 
bij de afzonderlijke behandeling van de facetten dan ongedwongen naar 
voren. 

Voor een verantwoording van deze indeling verwijzen wij naar het 
eerste hoofdstuk (pag. 21). 

I. Kwantitatieve problemen 

De eerste vraag die in dit verband rijst is die naar het einde van de 
huidige kwantitatieve achterstand. 

Een exact antwoord is hierop moeilijk te geven, omdat dit van vele 
factoren afhankelijk zal zijn, zoals het tempo van bevolkingsaanwas, van 
vervanging van woningen als gevolg van krotopruiming, sanering en city
vorming en niet het minst van de bouwactiviteit. Deze factoren staan 
zelf weer sterk onder invloed van de conjunctuur, maar ook de wil om 
zo snel mogelijk een van de grote sociale noden van deze tijd te lenigen. 

De meest reële benadering zal verkregen kunnen worden door uit te 
gaan van de huidige constellatie en de ontwikkeling van de laatste jaren, 
temeer daar het om een ontwikkeling in de naaste toekomst gaat. In 
verband met het beschikbare materiaal zullen wij de ontwikkeling van de 
gehele provincie als uitgangspunt voor onze berekeningen nemen. 

1. In de periode 1930-1947 groeide in de provincie de bevolking met 
rond 35.300 huishoudens 1 ; van 31 mei 1947 tot 30 juni 1956 met rond 
1 Hoofdstuk II, staat 20. 
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38.000 huishoudens en 3900 alleenstaanden.1 Er was een bevolkings
toeneming van rond 14^.000 zielen. Aannemende dat alle gezinnen en 
de helft van de alleenstaanden een woningbehoefte vertegenwoordigden 
mag men de behoefte op grond van de bevolkingsgroei stellen op 39.900 
woon-eenheden.2 Dit is een gemiddelde jaarlijkse behoefte geweest van 
rond 4500 woningen. 

2. Wanneer men ziet dat de aanwas van de voorraad - inclusief nood-
woningen en onbewoonde woningen — rond 46.000 heeft bedragen, is 
het duidelijk dat in de afgelopen periode de provincie vorderingen heeft 
gemaakt op het inlopen van de achterstand.3 Nog steeds echter heeft de 
provincie procentueel het grootste tekort in den lande. 

3. De voorlopige uitkomsten van de woningtelling van 30 juni 1956 
gaven voor Limburg 177.46J huishoudens en 5917 huishoudingen van 
alleenstaanden, te stellen op rond 183.000 woningbehoevende eenheden, 
en een woningvoorraad — inclusief onbewoonde en noodwoningen — van 
rond 1 £9.000 woningen. Het tekort is per 30 juni 1956 te stellen op het 
verschil tussen beide ofwel 24 tot 25.000 woningen, d.i. i£% van de 
voorraad. Op dezelfde wijze berekend was er op 31 mei 1947 een tekort 
van 34.000, zodat in totaal 9000 woningen op het tekort werd inge
lopen, dat in 1947 rond 2ς% bedroeg. 

4. Wanneer in 1956 met rond 25·.000 méér woningen het acute 
tekort zou kunnen worden opgeheven, betekent dit geenszins dat daar
mee normale toestanden op de woningmarkt zouden zijn hersteld. Er is 
in dit tekort geen rekening gehouden met de noodzakelijke reserve, te 
stellen op 2% van de totale behoefte der huishoudingen op dit moment 
ofwel rond 3ÎOO woningen, noch met de noodzakelijke vervanging te 
stellen op 1 tot 1,5% van de voor-oorlogse voorraad ofwel 1000-1500 
woningen per jaar, een percentage dat geleidelijk ware op te voeren in 
verband met de jarenlange verwaarlozing en veroudering.* 

ξ. Met een jaarlijkse aanbouw van ςςοο woningen tot i960 en van 
6500 woningen nadien, is het mogelijk binnen redelijke tijd te komen 
tot de opheffing van het acute tekort en een herstel van de normale 
woningmarkt.5 

6. Uit deze globale berekeningen kan men lezen, hoe het acute tekort 
— zonder de noodzakelijke vervanging en het kweken van de nodige 
reserve — eerst over 1 j jaar zal zijn ingehaald bij een jaarlijkse aanbouw 
van ςςοο tot 6500 woningen. Met deze reserve en vervanging zal men 
eerst in 1975 een normale woningmarkt hebben hersteld, verondersteld 

1 Voorlopige uitkomsten Woningtelling jo juni 19^6. 
2 De inwonende alleenstaanden, kamerbewoners enz. als niet-woningbehoevend op
vattend. 
8 Het verschil tussen de voorraad op beide tellingdata. 
4 Vóór 1961 te stellen op 1000 per jaar, daarna op ι ςοο. 
Б Wanneer de spanningen op de arbeidsmarkt verminderen en de rationalisatie in het 
bouwbedrijf veld wint. 
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dat de bevolkingsgroei op dezelfde voet voortgang zal vinden. Het echo
effect van de hoge geboortecijfers in de na-oorlogse jaren, dat zich in een 
verhoogde huwelijkssluiting zal doen voelen, is hierin dus niet ge
calculeerd. 

Staat 7. Berekening van de ophejßng van het acute en totale tekort in de prorincie 

per 30 juni 1961 

Acute tekort, 3 0 - 6 - 1 9 ^ 6 : 

Behoefte o p grond van 

bevolkingsgroei : 

( í X 4 í ° ° ) 

Aanbouw 19^6-1961 : 

( í X í j o o ) 

Acute tekort, 3 0 - 6 - 1 9 6 1 : 

2 ¡000 

21 ¡00 

47SOO 

27500 

20000 

per 30 juni 1961 

Noodzakelijke vervanging, 
1956-1961 : 
( j x 1000) 

Noodzakelijke reserve : 

Totale tekort, 30-6-1961 : 

i o o o 

3ÎOO 

28500 

per 30 juni 1971 

Acute tekort, 30-6-1961 : 
Behoefte op grond van 
bevolkingsgroei : 
( 1 0 x 4 5 0 0 ) 

Aanbouw 1 9 6 1 - 1 9 7 1 : 
(10 χ 6500) 

Acute tekort, 30-6-1971 : 

20000 

4 5 0 0 0 

6 5 0 0 0 

6 5 0 0 0 

— 

per 30 juni 1975 

Noodzakelijke vervanging, 

1 9 5 6 - 1 9 6 1 : 

(5 χ 1000) 5000 

1961-1975 

( 1 4 X 1 5 0 0 ) : 21000 

Noodzakelijke reserve 

Aanbouw 1 9 7 1 - 1 9 7 5 : 
( 4 x 6 5 0 0 ) 

Totale tekort, 30-6-1975 

26000 

3500 

2 9 5 0 0 

26000 

3500 

7. Er is echter reden om te veronderstellen, dat de woningmarkt zich 
eerder zal hebben hersteld. Niet alle woningbehoevende eenheden zullen 
ook werkelijk een eigen woning verlangen. Het Provinciaal Bestuur van 
Limburg stelde op grond van het aantal abnormale samcnwoningen per 
1 juli i 9 í í — ontleend aan een enquête bij de 111 gemeenten — het 
acute tekort op rond 17.000 woningen1, een uitkomst die ongeveer 
$0% lager ligt dan die door ons op grond van de voorlopige uitkomsten 
als het ideële acute tekort werd berekend. Het werkelijke acute tekort 
op de woningmarkt zal tussen beide cijfers in gezocht moeten worden. 

8. In ieder geval zullen in de eerste \ζ jaar rond 92.000 woningen 
gebouwd moeten worden, ofwel het dubbele van wat na de bevrijding 

1 Rapport betreffende het vraagstuk van de bouw van meergezinshuizen in Limburg, 

Maastricht 1956 p. 26. 

16 241 



reeds tot stand kwam. Rond 1970 zal de voorraad van Limburg dan uit 
13 £.000 na-oorlogse woningen en bij een vervanging van 1000-1500 per 
jaar uit 90.000 voor-oorlogse woningen bestaan.1 

Men zou zich gaarne afvragen waar de nieuwe woningen in de provincie 
in de komende jaren tot stand zullen komen. 

Terwijl wij ons bij de bovengevoerde berekeningen reeds in sterke mate 
op voor-onderstellingen moesten baseren, is het wel zeer moeilijk bij 
gebrek aan voldoende gegevens een prognose te maken voor de econo-
misch-geografische eenheden. Wij behoeven daarbij slechts te wijzen op 
de verschillende economische en sociale ontwikkeling, die de gebieden 
in het verleden hebben doorgemaakt. De recente plannen om in Midden-
Limburg naast de mijn Beatrix elders nieuwe mijnzetels te stichten 
kunnen van verregaande invloed zijn op de geografische en sociografische 
verhoudingen binnen de provincie. Ook de industriële ontwikkeling van 
Noord-Limburg zal van invloed zijn op het toekomstig aspect. 

Waar en wanneer de woningnood het eerst overwonnen zal zijn is 
slechts te gissen. Wij herinneren aan de toestand van 193^ toen er in de 
mijnstreek een overschot was aan goede volkswoningen, te Maastricht 
een tekort. 

Hoe ongunstig de verhoudingen tot voor kort nog lagen blijkt uit een 
rapport van de Provinciale Planologische Dienst in Limburg betreffende 
de woningbehoefte in de provincie.2 

Op basis van de bij de gemeenten geënquêteerde aantallen abnormale 
samenwoningen 3, kwam de dienst tot een acuut tekort per 1 jan. 1953 
van 13,3%, uitgedrukt in de totale woonbehoefte van de Limburgse 
bevolking in woningen. In Maastricht bedroeg dit percentage echter bijna 
20%, in de mijnstreek hadden Kerkrade en Simpelveld de grootste 
tekorten, resp. bijna 20% en 24%. Het grensstadje Vaals had zelfs een 
tekort van ruim з і % . 4 Aan deze publicatie hebben wij kaart no. 14 
ontleend. 

Uiteraard hebben de cijfers vooral relatieve waarde ; zij laten zien hoe 
groot de onderlinge verschillen zijn. Voor de absolute bepaling hebben 
zij minder betekenis, omdat immers slechts het aantal abnormale samen-
woningen in normale woningen als maatstaf is genomen, terwijl de 
woningbehoefte van huwelijks-kandidaten, van immigranten, van dak
lozen en in andere bewoonde ruimten gehuisvesten buiten beschouwing 
blijft. Omdat in het gebied van onderzoek de woningnood vooral in de 
1 Tussen 1947 en 19 j j hadden in de provincie slechts 393 onbewoonbaarverklaringen 
plaats. —Voorraad 1947: 110.000 (Hoofdstuk IH p. 168); afbraak 20.000. 
2 Rapport no. 90, Maastricht 19^4. 
8 Abnormale samenwoning: het bijeenwonen van twee of meer huishoudens in een 
woning, welke volgens de bouw is ingericht voor minder huishoudens en welke door de 
inwonende huishoudens inderdaad zal worden verlaten, zodra een andere passende 
woonruimte beschikbaar komt. — Rapport 90 p . 1. 
4 Idem p. 66 en 69. 
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samenwoning tot uitdrukking komt, is de methode voor de bepaling van 
het acute tekort bruikbaar. 

De kaart is instructief, vooral bij een vergelijking met de kaarten 3, 6, 
11-13 en ις. Het was te verwachten, dat het tekort vooral groot zou 
zijn in de geïndustrialiseerde en dichtbevolkte gemeenten. Merkwaardig 
is echter dat ook agrarische gemeenten als St. Geertruid, Mheer en 
Bingelrade, kleine landelijke gemeenschappen met een geringe bevol
kingsdichtheid, in ernstige mate met een acuut tekort zaten. Er is hier in 
de laatste jaren nagenoeg niet gebouwd (kaart ΐξ). Verenigingsactiviteit 
zou er klaarblijkelijk wel wenselijk zijn (kaart 13). Vooral ernstig is hier 
het tekort, omdat de gezinnen in deze gemeenten groot zijn (kaart 7). 
Een moeilijkheid zal hier mogelijk wel zijn het lage plaatselijke huurpeil 
(kaart 11). 

De tekorten in Maastricht en het mijngebied behoeven geen aparte 
verklaring. In het nieuwe mijngebied hangen deze samen met de voort
schrijdende industrialisatie ten gevolge van de uitbreidingen van het 
Mauritscomplex. Hier is echter de laatste jaren in aanzienlijke mate 
gebouwd. Opvallend is dat Maastricht e.o. en Heerlen en randgemeenten 
— met uitzondering van de gemeenten op de Brunssumerhei — in activiteit 
zich aanvankelijk ongunstig onderscheidden. 

Een ernstig probleem, waar vooral de instanties van maatschappelijke 
zorg in de steden mee worstelen, is de onderbrenging van daklozen, 
vaak gevallen van gerechtelijke uitzetting. In Maastricht bedroeg dit op 
genoemde datum rond 70 gezinnen.1 In Heerlen, Hoensbroek, Stein, 
Valkenburg en Wijlré was de toestand ook al niet rooskleurig. 

In het rapport wordt niet gerept van de bevolking op dat tijdstip in 
barakken en noodverblijven huizend. Wanneer men dan ook de urgentie-
wachtlijsten van de gemeenten ter inzage krijgt — alleen in Heerlen op 
dat moment 650 urgente en 4000 minder urgente gevallen - krijgt men 
een indruk van het kwantitatieve tekort. (Medio 19^6 gedaald tot 3000). 
In Maastricht waren op 1 januari 1953 4062 woningzoekende gezinnen 
ingeschreven (per 1-8-19^6 gestegen tot £i22).2 

Ten aanzien van de huwelijkskandidaten hebben wij geen actuele 
cijfers. In 19J0 stonden rond 3500 personen op de wachtlijsten van de 
gemeenten in het gebied, die zich na huwelijk metterwoon in de be
treffende gemeenten wilden vestigen, waarvan ongeveer de helft in het 
oude mijngebied en ruim een vierde in het Maastrichtse. (Gemeente 
Maastricht, medio 1956: 1340). 

Van vele kleine gemeenten, waar praktisch niet gebouwd wordt, 
trekken de jongelui weg naar de grotere gemeenten, waar meer mogelijk
heid is een woonruimte te bemachtigen. Vele kleine gemeenten klagen 

1 In Maastricht zijn medio 19 a een twaalftal onderkomens gereed gekomen om ernstige 
uitzettingsgevallen met jonge kinderen althans van de straat te houden. Zij zijn uit
drukkelijk als niet meer dan tijdelijk onderkomen bedoeld. 
a Gemeentelijk Bureau voor Huisvesting Maastricht, overzicht і9££ ρ. ι. 

НЗ 



dan ook over een relatieve veroudering van de bevolking, waarvan een 
praktisch gevolg wordt gevoeld in de onderbezetting van de dorpsschool.1 

Herhaaldelijk komt van deze zijde naar voren, dat de kleine gemeenten 
onvoldoende toewijzingen in het provinciaal bouwvolume ontvangen. 
Op kwalitatief gebied dreigt voor deze gemeenten daardoor een sterke 
veroudering van de woningvoorraad door onvoldoende vervanging. 

Het is duidelijk, dat momenteel geen enkele gemeente voldoende toe
wijzing kan krijgen om de bestaande achterstand in te halen. De toe
wijzing van zeer kleine contingenten levert natuurlijk grotere moeilijk
heden bij het realiseren, vooral wat betreft de financiering. Het samen
werken in intercommunale bouwfondsen kan hier uitkomst brengen en 
vindt vanuit de actieve nieuwe mijnstreek dan ook steeds meer toe
passing in het gebied. Tenslotte kan men zich ook de vraag stellen of het 
gewenst is, dat kleine gemeenten met geringe expansiemogelijkheid op 
economisch gebied hun woningvoorraad op te snelle wijze uitbreiden. 
De planning van het wonen dient dan ook in het ruimer kader van het 
streekplan te worden bezien. 

2. Kwalitatieve problemen 

Het kwalitatieve vraagstuk heeft vele kanten, waarvan enkele nog ter 
sprake zullen komen onder de bijzondere sociale problemen (sub j ) en 
onder de stedebouwkundige vraagstukken (sub 3). Hier zullen wij twee 
kwalitatieve aspecten belichten : het woonpeil in verband met de ruimte 
in de woningen, waarbij wij de behoefte aan vertrekken zullen trachten 
te benaderen, en bezien hoe het daarmee in de volkshuisvesting in Zuid-
Limburg is gesteld ; en het krottenvraagstuk, dus het woonpeil in verband 
met de bouwtechnische kwaliteit van de volkswoningen. 

Wanneer wij ons bij de volkswoningen bepalen, dan kunnen over
wegingen van representatie en prestige buiten beschouwing blijven.2 Wel 
is er natuurlijk een kwestie van plaatselijke woonzede. Men denke aan de 
woonkeuken, de eetkeuken en de eetkamer, de behoefte aan een tweede 
woonkamer en wat dies meer zij. Om nu een inzicht te verkrijgen in de 
woonzede in stad en platteland geven wij van een paar onderzochte kemen 
de inventarisatie van de vertrekken. 

Dit overzicht van de vertrekken-voorraad in de twee agrarische kemen 
geeft een duidelijk inzicht in de woongewoonten van het platteland. 

1. De woonkeuken is een algemeen verschijnsel, de woonkamer als 
mooie kamer wordt daarnaast echter in Wijlré algemeen gecultiveerd; 
in Gulpen, waar de woningen kleiner zijn, komt deze toch in zeer vele 
gevallen voor. 

2. De Zuidlimburgse plattelandswoningen hebben algemeen een ver-

1 Jaarverslag Limb. Kath. Bond Woningbouwveren. 19^3 en 19Í4 p. 3. 
1 Terwijl de huisvesting van bijzondere categorieën afzonderlijk aan de orde komt (sub j ) . 

244 



dieping, waar de slaapkamers zijn gelegen.1 Daarboven liggen de zolders 
met soms nog een afgetimmerde zolderslaapkamer. 

Staat 8. Inventarisatie van de vertrekken van de woningvoorraad, 
benevens zolders en kelders, op het platteland 

Keuken 
Woonkeuken 
Woon/zitkamer 
Slaapkamer beg. grond 
Slaapkamer verdieping 
Zolder-slaapkamer 
Zolder 
Kelder 

Totaal vertrekken 2 

Per woning 

Wijlré 
296 woningen 

163 
288 

296 

74 
691 

80 
2Í8 
281 

I Í 9 2 

Í . 4 

Gulpen 
374 woningen 

201 
368 
316 
ι ο ί 
728 

69 
2 84 
296 

1787 
4.8 

3. Een groot deel van de woningen is voorzien van zolders en kelders, 
sommige ook van vlieringen. 

4. Dit maakt het feit dat in Wijlré gemiddeld slechts over 2,9 en te 
Gulpen zelfs maar over 2,4 slaapkamer per woning beschikt kan worden 
minder ernstig, mits de zolder of vliering in een dergelijke staat is, dat 
deze beslapen kan worden. Daarnaast is er nog reserve in de woonkamer. 

Als tegenhanger van beide agrarische complexen geven wij nu een 
inventarisatie van een Maastrichtse woonwijk aan de westrand van de 
stad, gesplitst naar voor- en na-oorlogse woningen. Omdat wij hier met 
complexenbouw te doen hebben, is het materiaal naar de woningtypen 
geordend. 

Er is uit dit overzicht wel het een en ander te leren over de samen
stelling van onze volkswoningcomplexen : 3 

1. Opvallend is dat in de na-oorlogse complexenbouw de tweede woon
kamer nagenoeg is verdwenen; vóór de oorlog ontbrak alleen in de zeer 
kleine woningtypen de tweede woonkamer. In de na-oorlogse woningen 
is daarentegen de woonkamer aanzienlijk ruimer dan in de voor-oorlogse 
woningen. 

2. In de na-oorlogse bouw zijn nieuwe woningtypen in Zuid-Limburg 
geïntroduceerd. Zij zijn bijna alle gekenmerkt door hun beperkte ruimte 
en de geringe flexibiliteit van de plattegrond. Het ontbreken van de 

1 Ook eigen aan de Zuidlimburgse boerderij. 
1 Exclusief zolders en kelders. 
s De etagewoningen, hoewel op gelijke voet als de andere woningen gebouwd, hebben 
door situering en bewoning een middenstandskarakter. 
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zolders en bij de montagewoningen van de kelders maakt de uitwijkings-
mogelijkheden gering.1 Wel bezitten al deze woningen keukens, hoewel 
soms van geringe omvang. 

Staat ç. Differentiatie ran de woningvoorraad in de Maastrichtse randparochie Mariaberg van voor-
en na-oorlogse woningen naar het aantal woon- en slaapvertrekken en naar het woningtype 19S7 

Totaal 

313 

146 

I O Í 

Î 2 6 

β ί ί 

Woningen met 1 woonkamer 

met г slaap
vertrekken 

met 3 slaap
vertrekken 

met 4 slaap
vertrekken 

Met 2 woonkamers 

met } slaap
vertrekken 

met 4 slaap
vertrekken 

ι ι 1 _ 1 
V o o r o o r l o g s e t r a d i t i o n e l e w o n i n g w e t w o n i n g e n 

4 6 a 90 I І£2 24 

N a o o r l o g s e t r a d i t i o n e l e w o n i n g w e t w o n i n g e n 
— 1 119 1 27 1 — J — 

N a o o r l o g s e m o n t a g e w o n i n g e n ( b o u w s y s t e e m Kli jn) 

- 1 < * 1 - 1 - 1 -
N a o o r l o g s e e t a g e w o n i n g e n ( d r i e w o o n l a g e n ) 

4» 1 J7 1 - 1 - 1 -
N a o o r l o g s e b u n g a l o w s en p r o e f w o n i n g e n 

— 202 24 — — 

1 1 1 1 
T o t a a l w o n i n g w e t w o n i n g e n 

9 4 Í33 ί* · ί ΐ 24 

3. Opvallend is de geringe differentiatie in de na-oorlogse woningen. 
Bij de stedebouwkundige problematiek zal deze kwestie nog nader ter 
sprake worden gebracht. 

Om nu een indruk te verkrijgen van de bewoningsintensiteit hebben 
wij enkele volkswoninggroepen in Zuid-Limburg op het platteland en in 
de stad op gelijke basis onderzocht. In staat 10 vindt men de resultaten 
van dit onderzoek. 

Uit dit overzicht krijgt men een indruk van het gevarieerde patroon 
van de verschillende volkswoningbuurten: 

1. Voor de bewoningskemen op het platteland maakten wij een onder
scheid tussen de bedrijfswoningen — merendeels agrarische bedrijfs-

1 Vele gezinnen richten kelders tot woonkeukens in of huizen in de kleine werkkeuken. 
De ene grote woonkamer blijft dan „netjes". Een poging om de woningen flexibeler te 
maken is ingevoerd door het bouwbureau van „Ons Limburg" met het aanbrengen van 
een verplaatsbare glazen wand in de grote woonruimte - respectievelijk tussen woon
ruimte en woonkeuken. Men zie hiervoor: P. Palmen: Volkshuisvesting in de mijn
streek - V. en St. 19^6 p. 2-12 en 22-24. In de regel komt het in de praktijk daar op 
neer, dat de indeling door de eerste bewoner gewenst blijft gehandhaafd. Noodzakelijk 
is dit natuurlijk niet. 
2 Een aantal van deze woningen was bedoeld als overgangswoningen. Zij bezaten nog een 
bergvertrek van beperkte omvang, dat eventueel als slaapvertrek kon worden ingericht, 
hetgeen bijna overal is gebeurd. 
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woningen — en de bewoonde gewone woningen. In Reijmerstok bleken 
de echte kleine woningtypen vooral onder de gewone woningen te 
vinden, die er overigens een geringe minderheid van de totale voorraad 
uitmaken. In Borgharen komt de kleine woning procentueel iets meer 
voor onder de agrarische woningen, die hier een kleine minderheid 
vormen van de totale voorraad. De meeste kleine woningen vindt men 
echter ook hier onder de gewone woningen. Beide kernen bieden voor 
beide soort woningen een hoge woningbezetting. 

Staat 10.,De woningen van enige plattelands- en stadskernen, 
gesplitst naar de grootte en het aantal bewoners, IpSO en Í954 

Ver
trekken 

I - I 

3-4 
5-6 
7" 

Totaal 

Ver
trekken 

1-2 

3-4 
S-6 
7" 

Totaal 

O p h e t p l a t t e l 

Gemeente Borgharen 

gew. woningen 

wo
ningen 

1 4 

87 
7 0 
1 0 

1 8 1 

be
woners 

34 
3 6 0 

4 0 8 

Í 7 

8 i 9 

bedrijfswoningen 

wo
ningen 

2 

I I 

2 7 

9 

49 

be
woners 

3 
37 

1 6 0 

S9 

ï i 9 

In de s t ad (Maast 

Boschs traatbuurt 
woningen in „bouwen" 

(bouwtijd 19e eeuw of ouder) 

woningen 

1 9 2 

1 7 0 

3 Í 

13 

4 1 0 

bewoners 

4 0 9 

6 i i 

1 3 7 

Í 9 

1 2 2 0 

a n d (1950) 

Reijmerstok (gem. Gulpen) 

gew. woningen 

wo- ! be
ningen 

2 

7 
8 
4 

21 

woners 

9 

3 9 
4 6 

2 i 

1 1 9 

bedrij fsw oningen 

w o 

ningen 

— 
9 

38 
2 6 

73 

be
woners 

3 1 
2 2 2 

2 2 0 

473 

r i c h t - I 9 Í 4 ) 

Wijk Mariaberg 
woningwetwoningen 

o u d ( ± i 9 3 i ) nieuw (±1950) 

won. 

— 
— 

2 8 9 

H 

3 1 3 

bew. 

— 
— 

1 3 1 4 

1 4 2 

I4S6 

won. 

— 
48 

4 9 4 1 

Í 4 í 

bew. 

— 
1 4 0 

2 1 6 3 

— 

2 3 0 3 

2. In de stad biedt de oude Boschstraatbuurt wel het ongunstigste 
aspect. De kleine woningen overheersen in sterke mate en hebben 
bovendien een hoge bezettingsintensiteit, voor de grote woningen ligt 
dit veel gunstiger.2 Het gunstigste is de verhouding bij de voor-oorlogse 
1 Ï 4 etagewoningen zijn eerst na I9i4 tot stand gekomen en niet in het overzicht 
opgenomen. 
8 „Woningen' in huurrechtelijke zin, dus voor een groot deel „woonruimten" in 
„bouwen". 
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woningwetcomplexen. Echte kleine woningen zijn hier nauwelijks, 
wanneer als in de andere complexen keukens en bergkamers als ver
trekken worden geteld. Door de woningnood — inhuwen — zijn ook de 
grotere woningen intensief bewoond. In de vrij kleine woningen van de 
na-oorlogse complexen is ook de inwoning geen zeldzaamheid. Deze 
lenen zich daartoe echter moeilijk. Omdat men hier vooral met jonge 
gezinnen te maken heeft, die spoedig uit de woningen groeien, is de 
mobiliteit groot. Wij registreerden, dat in 4 jaren 25% van de gezinnen 
was verhuisd — weliswaar niet alleen, maar toch voor meer dan de helft, 
vanwege het „uit de woning groeien". 

Wanneer men nu een berekening zou willen maken hoe de gezinnen in 
de vier boven besproken complexen feitelijk gehuisvest zouden moeten 
zijn, dan kan men dit doen aan de hand van een behoefteschaal. 

Wij zijn ervan overtuigd dat iedere schaal gebreken heeft, omdat met 
de specifieke behoeften van een huishouding onvoldoende rekening kan 
worden gehouden. Ter bepaling van het globale tekort in de vier 
complexen zouden wij toch een poging willen wagen. 

Op grond van de in staat 11 voorgestelde ideale schaal komen wij tot 
een minimum aantal benodigde vertrekken, waarbij wij met de leeftijd 
van de kinderen, met het mogelijk verscheiden geslacht en met de in
woning van niet-gezinsleden geen rekening hebben gehouden. 

Staat 11. Behoefteschaal naar het kindertal 

1-1 kinderen 
3-5 kinderen 
6 < kinderen 

3 slaapkamers 
3 slaapkamers 
4 slaapkamers 

1 woonkamer 1 keuken 
2 woonkamers 1 keuken 
2 woonkamers 1 keuken 

f vertrekken 
6 vertrekken 
7 vertrekken 
benevens goed 
beschoten zolder 

Ter toelichting wijzen wij er op, dat verondersteld wordt, dat in de 
grotere woningtypen de slaapkamers van de kinderen voldoende ruim 
zijn. In het allerongunstigste geval zullen de oudste jongens in een groot 
gezin in de enkele jaren, dat het gezin zijn grootste uitbreiding heeft, in 
een behoorlijk afgewerkte zolderruimte tijdelijk slaapruimte kunnen 
vinden. 

De gezinsverdunning, die kan worden afgeleid uit de statistiek van de 
huwelijksvruchtbaarheid, en het vervroegd verlaten van het ouderlijk 
gezin door de verlaagde huwelijksleeftijd (vooral in de stad), de militaire 
dienst en het vinden van werk of studie elders, doen verwachten, dat er 
in de toekomst betrekkelijk geringe behoefte zal zijn aan zeer grote 
woningen. Financieel zullen de zeer grote gezinnen trouwens zelden ook 
werkelijk in staat zijn een zeer grote woning te huren, zodat de zeer grote 
woning wederom aanleiding zal kunnen worden tot samenwoning van 
kleine gezinnen. Dit zal om redenen van volksgezondheid in de ruimste 
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zin zo min mogelijk bevorderd moeten worden. De minimumgrootte 
van de kleine gezinswoning met drie slaapkamers houdt rekening met 
de uitgroeimogelijkheid van het groeiende gezin en de ontplooiings-
mogelijkheid van het wat oudere gezin. De aanwezigheid van één 
woonkamer in deze kleine gezinswoningen vraagt als uitwijkmogelijk-
heid enige reserve, vooral wanneer — zoals dit tegenwoordig zo vaak 
gebeurt — deze woning als etagewoning wordt gebouwd. Speelgelegen-
heid voor de kinderen, kantoortje of opbergruimte, mogelijkheid om 
een logé onder te brengen of bij ziekte een gezinslid te isoleren, tenslotte 
de mogelijkheid tot scheiding van de geslachten bij opgroeiende kinderen 
maken deze reserve-ruimte tot geen overbodige luxe. 

De normale gezinswoning is dan ook de woning met zes vertrekken, 
een tweede woonvertrek, dat de nodige privacy kan scheppen en dat in 
geval van nood als slaapplaats kan worden gebruikt, lijkt ons een absoluut 
vereiste. De huidige neiging om één groot woonvertrek te projecteren 
ter vervanging van de twee kleinere brengt vele gezinnen naar de keuken, 
die daarvoor weer te beknopt is geprojecteerd, of zelfs naar de kelder. 
Wanneer men weer woonkeukens wil gaan bouwen — zoals dit op het 
platteland nog steeds wordt gevraagd - zal men het met een woonkamer 
minder kunnen stellen, maar dan dwingt dit weer tot een uitbouwen van 
het schuurtje tot bijkeuken. 

Met een vereenvoudigd schema naar het aantal leden van de huis
houding — kamerbewoners blijven buiten beschouwing — komen wij tot 
de normenschaal van staat 12. Daaraan is toegevoegd het behoefte
schema, zoals dit door de Provinciale Directie voor de Wederopbouw en 
Volkshuisvesting in de provincie wordt gehuldigd, en het behoefte
schema, zoals dit wordt voorgesteld door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.1 

Staat 12. Normenschaal TOOT de behoefte aan vertrekken naar het aantal leden ran de 

huishoudingen volgens C.B.S., P.D.W.V. en eigen opvatting 

Huishouding 
van 

1 pers. 

* η 

3 η 

4 η 

S » 

7 » 
8 . 
9 π 

1° л 
11 en meer 

Opvatting C.B.S. 
benodigde vertrekken 

3 
3-4 

4 - î 

} 1-6 

i:: 
8 en meer 

Opvatting P.D.W.V. 
benodigde vertrekken 

2 

3 
4 
4-Í 
Í 
6-7 
7 
7-8 

8-9 

9 en meer 

Eigen opvatting 
benodigde vertrekken 

2-3 
3-4 

Í 

6 

6 

7 

• 8 en meer 

1 Woning- en gezinstelling - Serie A deel 3 р . ¡в ; Rapport no. 90 Provinciale Plano
logische Dienst in Limburg, pag. IX. 
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Bij het beschouwen van deze normenschalen zal het opvallen, dat de 
schaal van het C.B.S. wel erg mechanisch aandoet. Dit is begrijpelijk 
bij de vooropstelling van de twee personen per slaapvertrek. De schaal 
van het Prov. Bureau houdt rekening met de plaatselijke toestand, maar 
laat de kleine huishoudens toch wel miniem behuisd. 

Bij de grote huishoudingen daarentegen lijkt ons de schaal wel wat 
royaal. Onze schaal is voor de zeer grote gezinnen iets meer aan de 
krappe kant, de praktijk wijst echter uit, dat deze in de volkswoningen 
ruimschoots voldoet. De zeer grote gezinnen zijn overigens zeldzaam en 
de zeer grote omvang is gewoonlijk van kleine duur. 

Om nu de acute behoefte volgens onze normenschaal te peilen, hebben 
wij voor een aantal volkswoning-complexen in stad en platteland de 
reële samenstelling van de huishoudingen bepaald, zodat wij de werke
lijke behoefte op het moment - dus afgezien van een onevenredige groei — 
konden benaderen. 

Staat 13. Grootte ran de huishoudingen — inclusief kamerbewoners — 
in een aantal volkswomngcomplexen, resp. m 195° e n '954 

Huishouding 
van .. . 

personen 

1-2 

3-4 
Í-7 
8-9 

10-

Totaal 

Huishouding 
van ... 

personen 

1-2 

3-4 
5-7 
8-9 

10-

Totaal 

Reijmerstok 
(Gulpen) 

in 94 won. 

( •9 i ° ) 

I I 

23 
41 

8 
16 

99 

Borgharen 
(Tot. gem.) 

in 230 won. 
(>9Í°) 

67 
I об 

7^ 
S 

IJ 

264 

Boschstraat 
(Maastricht) 

in 410 won. 
(I9Î4) 

i í 9 
179 
62 
IO 

3 

413 

Mariaberg - Maastricht 
(Voor-oorl. trad, won.w.w.) 

in 313 won. 

(•9Í4) 

74 
140 
107 

2 3 
6 

3 i ° 

Mariaberg - Maastricht (Na-oorlogse woningwetwoningen) 

Bungalows 
Proefwon. 

in 226 won. 

H 
104 
100 

7 
I 

236 

Etage-
woningen 
in ¡ι won. 

( · 9 ί 4 ) 

22 

ί 

ί« 

Montagew. 
„Klijn" 

in 6ς won. 

( I 9Í4) 

1 

26 

3Ϊ 
3 
2 

Traditionele 
woningen 

in 146 won. 

0 9 1 4 ) 

27 
68 
88 
12 

9 

1 
67 204 

Dit overzicht toont aan dat de samenstelling naar huishoudingen in de 
onderzochte kernen in sterke mate uiteenloopt. 
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Ongetwijfeld bepaalt de huisvestingscapaciteit voor een belangrijk deel 
deze samenstelling. Wij komen hier bij de stedebouwkundige facetten 
van de wijken nog nader op terug. 

Om de berekeningen overzichtelijk te maken hebben wij de huis
houdingen in drie groepen gesplitst naar de behoefteschaal van staat 12 : 

kleine huishoudingen en alleenstaanden (1-4 personen) behoefte - > j vertrekken 
normale huishoudingen ({-7 personen): behoefte 6 vertrekken 
grote en zeer grote huishoudingen (8 en meer pers.): behoefte 7-»· vertrekken 

Wij komen dan voor de vijf complexen volkswoningen tot het volgende 
overzicht van behoefte en aanwezige voorraad (staat 14). 

Staat 14· Ideale behoefte aan woonruimte en aanwezige woonruimte 
in YyJrolkswoningcomplexen in Zuid-Limburg, resp. m Í950 en ¡954 

Capaciteit 
woning 1 

Klein 

Normaal 

Groot 

1 
Tekort ( — ) Reijmerstok 
Teveel ( + ) ' (19*0) 

Behoefte 
Aanwezig 
Saldo 

Behoefte 
Aanwezig 
Saldo 

Behoefte 
Aanwezig 
Saldo 

34 
18 

- 1 6 

4« 
6 2 

— IO 

Borgharen 
( i9 îo ) 

173 
1 1 4 

- Í 9 

1 0 7 

+ 3é 

2 0 

9 
— I I 

Boschstraat 

( ' 9 Î 4 ) 

З З 8 

3 6 2 

+ H 

61 

4 Í 

- 1 7 

' 3 
3 

— 10 

Mariaberg-
oud 

( I 9 Í 4 ) 

2 1 4 

- 2 1 4 

1 0 7 

3 1 3 
+ 2 9 6 

2 9 

- 2 9 

Mariaberg-
nieuw 
( ' 9 Í4 ) 

296 
48 

- 2 4 8 

2 2 8 

4 7 0 

+ 2 4 1 

34 
2 4 

— 10 

De hier doorgevoerde berekening is een ideale berekening, waarbij van 
de veronderstelling is uitgegaan, dat iedere huishouding een eigen woon
ruimte behoeft. In de regel behoort zo'n woonruimte een behoorlijk 
van andere huishoudingen afgescheiden woning te zijn, een desideratum 
dat om tal van economische en sociale redenen wel nooit geheel zal ver
wezenlijkt kunnen worden. Deze berekening is ook ideaal, omdat zij 
veronderstelt dat de huishoudingen zo gunstig mogelijk over de woon-
gelegenheden zijn gespreid, een toestand die wel heel moeilijk bereikt 
zal kunnen worden, zolang de huren niet in overeenstemming zijn met 
de ruimte die een woning te bieden heeft. Vele uitgegroeide gezinnen 
blijven daardoor juist die woningen in beslag nemen, die de jonge 
groeiende gezinnen het meeste van node hebben. Men kan uit deze be
rekening de werkelijke nood aan behuizing dus moeilijk achterhalen. 

1 Classificatie op grond van het aantal vertrekken en de beddencapaciteit. 
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Hiervoor zou iedere huishouding afzonderlijk bekeken moeten worden. 
De bedoeling is slechts te constateren in hoeverre de woningvoorraad 
in overeenstemming is met de bevolkingssamenstelling van de onder
zochte voorraad. 

Uit het overzicht kan men het volgende aflezen. 
i . Er is een groot tekort aan aangepaste woonruimte voor de kleine 

huishoudingen met uitzondering van het Boschstraatcomplex, dat echter 
om zijn kwalitatieve aspect moeilijk als aangepaste huisvesting kan 
worden beschouwd. 

2. Er is tevens een — zij het minder ernstig — gebrek aan grote woon
ruimten. (Afgezien dus van het feit of deze ruimten ook werkelijk aan 
de grote huishoudingen ten goede komen). 

3. De normale woonruimten zijn met uitzondering van het Bosch
straatcomplex overal in voldoende mate vertegenwoordigd. 

Bij deze conclusies kan worden opgemerkt, dat de woningvoorraad 
klaarblijkelijk in onvoldoende mate is gedifferentieerd voor de bevol
king in de complexen aanwezig. 

In hoeverre de bevolking in werkelijkheid naar de ruimte beoordeeld 
behoorlijk was gehuisvest, hebben wij door huishouding voor huis
houding te bekijken voor Borgharen onderzocht. Volgens onze eigen 
normenschaal waren in deze gemeente 58 woningen juist bezet (volgens 
schaal-P.D.W.V. : 67 en volgens schaal-C.B.S. : 100) en overbezet 141 
(resp. 110 en loo), onderbezet 31 (resp. £3 en 30).1 

Een andere indicatie hebben wij gezocht in de minder omslachtig te 
berekenen inwoningen. Voor Reijmerstok vonden we ς inwoningen van 
2 of meer personen, voor Borgharen 20, voor Mariaberg-oud 27 en 
Mariaberg-nieuw 9. Voor het Boschstraatcomplex, waar slechts woon
ruimten zijn opgenomen, was de berekening niet door te voeren. 

Opvallend groot is in dit complex de behoefte aan kleine woonruimten. 
Dit hangt samen met het feit dat vele jonggehuwden, die vaak gezien hun 
lage leeftijd en geringe financiële capaciteit elders niet in aanmerking 
kunnen komen voor een woonruimte, zich hier van enkele vertrekken 
trachten te verzekeren. De grote gezinnen uit deze buurt hebben daaren
tegen veelal voorrang gehad bij het toewijzen van woonruimte in de 
nieuwe complexen aan de rand van de stad. De huidige samenstelling van 
de bevolking in deze wijk is dan ook geenszins een maatstaf bij de te 
scheppen woningdifferentiatie na een eventuele sanering van deze buurt. 

Doch de samenstelling van de bevolking van een nieuw complex als 
Mariaberg-nieuw is dit evenmin, omdat men hier te doen heeft met een 
plaatsing van gezinnen van een bepaalde grootte, terwijl de min of meer 
verouderde bevolking van een Mariaberg-oud evenmin een maatstaf kan 
zijn.2 Voor een juiste differentiatie van de nieuw te bouwen woning-

1 Door het materiaal, dat ons ter beschikking stond, waren wij genoodzaakt uit te gaan 
van de woningen. 
* Pag. Î73 e.v. 
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voorraad kan men het beste uitgaan van de grotere gemeenschap, waarbij 
de toekomstige ontwikkeling mede in rekening wordt gebracht. 

Wanneer het materiaal van de nieuwe woningtelling ter inzage zal 
liggen zal men een belangrijke grondslag kunnen vinden voor het bepalen 
van de meest wenselijke variatie naar ruimte. 

Wel is reeds nu duidelijk, dat zowel de grote als de zeer kleine huis
houdingen — т . п . alleenstaanden en bejaarden — de volle aandacht dienen 
te hebben bij de bepaling van de differentiatie. 

De oplossing te zoeken in de aanbouw van duplexwoningen lijkt wel zeer 
ongewenst. Ongetwijfeld is de aanbouw van duplexwoningen een moge
lijkheid om ook de woningnood, althans kwantitatief, sneller te helpen 
overwinnen, kwalitatief is hij uit den boze, financieel een probleem en 
moreel een gevaar. Zoals bekend vinden vooral jonggehuwden een 
plaats in de duplexwoning en dat is ook de bedoeling van de voorstanders 
van dit type, waarbij een grote gezinswoning dusdanig in tweeën is ge
splitst dat er twee kleine woningen ontstaan, die later door de z.g. 
ontsplitsing worden samengevoegd. Een woning van vijf of zes ver
trekken levert twee minimale woningen voor jonge echtparen, die bij de 
uitgroei van het huishouden ofwel gedwongen zijn te verhuizen ofwel het 
gehele huis na ontsplitsing ter bewoning krijgen toegewezen. De voor
standers van dit type bepleiten het ter snelle oplossing van de acute 
woningnood1, de tegenstanders wijzen op de kostbare fundering, de 
noodzakelijke kapconstructie en de hoge huur. Men gelooft hier niet in 
de opschuiving en de tijdige ontsplitsing en vreest de tendens tot gezins
beperking en de morele spanningen daaruit voortvloeiende voor de be
woners.2 Men vindt de tegenstanders vooral in het katholieke en christe
lijke kamp, doch ook in die kringen van belangstellenden in de volks
huisvesting, die vrezen dat door te hoge kosten de ontsplitsing achter
wege zal blijven en ons land in sterke mate met te bekrompen inferieure 
woningen tot in lengte van dagen zal worden opgescheept. De tegen
standers wijzen ook op de te grote overgang van een relatief lage huur 
van de groeiende huishoudens, die de gehele woning krijgen toegewezen, 
naar een hoge huur, omdat de ontsplitste woning uiteraard een dure en 
grote woning zal zijn. 

Er zijn om de nodige differentiatie te verkrijgen wel tussenoplossingen 
toegepast, zoals de twee-op-één woning 3, waarbij twee kleinere boven
woningen boven een grote benedenwoning zijn geprojecteerd. Er zijn in 
Zuid-Limburg ook woningen gebouwd, die met weinig kosten te ont-
splitsen zijn en die dus een minder permanent karakter vertonen dan de 
duplex b.v. in het Heugemerveld in Maastricht. 
1 J. In ' t Veld en Z. van der Meer e.a. bepleitten de aanbouw op de Congressen van de 
Nationale Woningraad en het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw i s j o . 
Men zie de tijdschriften: Woningbouwvereniging ig jo p. 78, Bouw 19^0 p. 100 en de 
Verhandelingen der Congressen, p . 9, 70-80. 
2 F. Moubis: Limburgs woningbehoefte - Bouw 1949 p. 864 en ig jo p . 60. 
3 Jos van Wel propageert dit type als triplex-woningen - Volkshuisvesting 19^0 (januari). 
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De duplexwoning is in Zuid-Limburg op slechts geringe schaal ge
bouwd, en dan met de nodige garantie voor tijdige ontsplitsing. Wanneer 
de duplexwoning een voor het woongerief betrekkelijk hoge huur doet, 
is met de reserve, die daaruit wordt gevormd, de ontsplitsing na een 
gering aantal jaren door te voeren, terwijl de overgang naar een normale 
huur voor de jonge huishoudens minder groot is. 

In tien jaren tijd kwamen in Zuid-Limburg niet meer dan 1353 
duplexwoningen tot stand. Na 1948 kwam onder drang van de centrale 
overheid een geleidelijk oplopend aantal gereed met een maximum in 
19^0 (447), sedertdien gedaald tot 164 in 1953 en 172 in 1954. Deze 
woningen kwamen terecht in Maastricht en Sittard, in de eerste ge
meente gedeeltelijk onder auspiciën van de socialistisch georiënteerde 
vereniging „Beter Wonen" in het Cabergerveld en voorts een aantal in 
het Heugemerveld en het Geusselterveld onder katholieke verenigingen. 
Slechts in een gedeelte van deze woningen is tot nog toe een ont
splitsing doorgevoerd. 

Een ander type woningen door de centrale overheid herhaalde malen 
naarvoren geschoven, tot nog toe met weinig succes, is de montage
woning. De geprefabriceerde woning, ook wel systeem- of montage
woning genoemd, wordt op de bouwplaats volgens een bepaald systeem, 
in serie, van in de fabriek gereedgemaakte bouwelementen in elkaar 
gezet. Als voordelen gelden een snelle bouwtijd en een besparing op ge
schoolde arbeidskracht. Men overwege hierbij dat voor de traditionele 
bouw de bouwcapaciteit van een bepaald gebied in sterke mate correleert 
met het beschikbare bouwvakarbeiders-potentieel. Door de geringe aan
trekkelijkheid van het beroep is er op dit gebied in ons land een voort
durend ernstig tekort.1 

Nu is het merkwaardig hoe afwijzend zowel deskundigen als publiek 
staan tegenover de montagewoning. In hoeverre men met beginmoeilijk-
heden te doen heeft bij de weinig geslaagde oplossingen in Zuid-Limburg 
toegepast, willen wij hier buiten beschouwing laten. In totaal werden na 
de bevrijding 4801 van dit soort woningen in Zuid-Limburg geplaatst in 
13 systemen, waarvan systeem-Hcnssen met 1042, -Welschen met 504, 
en -Bredero met 1048 woningen de belangrijkste waren. 

De gebreken zijn in het algemeen meer een kwestie van details en 
aspect dan van principiële fouten in plattegrond of constructie. Zo is 
bijvoorbeeld geëxperimenteerd met de plaatsing van keukens en schuur
tjes als uitbouwen aan de straatkant, waardoor de straatwand een rom
melige en weinig overzichtelijke aanblik oplevert. Men paste dit toe in 
Maastricht en Sittard, waarop de volkshumor met aanduidingen als 
„Tunesië" en de „Kasjbah" reageerde. Sommige systemen leveren 
vochtige woningen ; ofwel het materiaal zelf voldoet niet geheel aan de 
eisen, ofwel de voegen tussen de elementen zijn niet waterdicht. 
1 Men zie hiervoor het rapport „Woningproduktie en Welvaart", Haarlem 1956 
hoofdstuk III. 
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Wanneer de elementen onder invloed van weer en wind sterk worden 
aangetast, vertonen de woningen spoedig een vrij triest voorkomen. 
Gewoonlijk vragen deze dure woningen tamelijk kostbaar onderhoud en 
herstel reeds spoedig na de plaatsing. 

Bepaald een mislukking waren de door de Staatsmijnen gecreëerde 
„Limburg''-woningen, waarvan het materiaal reeds spoedig scheuren, 
afbrokkeling en vochtdoorslag te zien gaf. De laboratoriumproeven 
bleken niet afdoende te zijn geweest, waaraan de tijdnood ongetwijfeld 
mede schuldig is geweest. ),Limburg"-woningen werden sedert 1948 
door de Staatsmijnen voor haar personeel in grote complexen geplaatst 
in Sittard, Meerssen en Munstergeleen in de nieuwe mijnstreek, en in 
Hoensbroek, Brunssum en Heerlen in de oude mijnstreek, ten getale van 
677 in totaal. In 195£ moest men reeds overgaan tot een verbetering voor 
een bedrag van ruim een miljoen gulden.1 

In het vorige hoofdstuk gaven wij cijfermateriaal over het huisvestingspeil 
in Zuid-Limburg en trachtten door de bespreking van partiële onder
zoekingen in enkele kernen in stad en platteland dieper door te dringen 
in de kwaliteit van de Zuidlimburgse volkswoning. 

Daartoe werd de woningvoorraad van Wijlré, Gulpen en het Bosch-
straatkwartier gedeeltelijk en die van Borgharen in zijn geheel onder
zocht. Wij stootten daarbij op een aanzienlijke hoeveelheid krotten, die 
ongetwijfeld ook elders in het gebied bij een grondig onderzoek in grote 
getale aanwezig zouden blijken te zijn. 

De beide eerste onderzochte kemen kenmerken zich door een zekere 
schilderachtigheid, de beide laatste hebben - met uitzondering van de 
randstraten van het kwartier - weinig architectonisch schoons te bieden. 

Wij willen ons hier niet verdiepen in de antithese die er bestaat tussen 
het streven naar behoud van het historisch waardevolle en het streven op 
resolute wijze een einde te maken aan wantoestanden op het gebied van 
de volksgezondheid. Dat er tussen beide een vergelijk mogelijk is dat 
kan leiden tot een schone synthese, zoals die werd gevonden voor de 
Stokstraatbuurt te Maastricht, willen wij niet bestrijden. Maar dat bij 
restauratie met een dergelijk miljoenenplan de wijk volkomen van 
functie gaat veranderen is ook voor niet-ingewijden duidelijk. De nieuwe 
Stokstraatbuurt zal geen volkswoningbuurt meer zijn en valt daarmee 
verder buiten ons onderwerp.2 De verplaatsing van de oorspronkelijke 
bevolking naar nieuwe woonbuurten is wel een sociaal probleem van de 
eerste orde, temeer daar zich hier in de loop van de jaren een zeer op
merkelijke gemeenschap had gevormd met eigen levensstijl en eigen 
wetten.3 

1 Gazet van Limburg І - З - І 9 £ £ . 
* De geïnteresseerden verwijzen wij naar de Stokstraatrapporten uitgebracht door de 
gemeentelijke Dienst voor de Stadsontwikkeling. 
8 H. Litjens: Onmaatschappelijke gezinnen, Assen 19^3. 
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De vrij ingewikkelde problematiek, die zich bij de sanering van oude 
stadswijken voordoet, zal onder de bijzondere sociale problemen van de 
kant van huisvesting en revalidatie, nader worden bestudeerd. 

Naar de omvang van het aantal krotten in Zuid-Limburg is moeilijk een 
schatting te maken, zolang men niet over uitgebreid woningtechnisch 
materiaal beschikt. Dit geldt trouwens voor het gehele land. Het is alge
meen bekend, dat in de grote en kleine steden en niet minder ten platte
lande vele behuizingen als krotten kunnen worden aangemerkt. Men 
denke aan de hofjes en de revolutiebouw van de grote steden als Am
sterdam, Rotterdam en de Haagse binnenstad; men denke aan de middel
grote oude vestingsteden als Nijmegen, Maastricht en Den Bosch ; men 
vergete niet zijn aandacht te besteden aan plaatsen als Roosendaal en de 
dijkdorpen langs onze grote rivieren, of de schilderachtige Drentse 
plattelandswoningen, de veen- en kleidorpen van de noordelijke pro
vincies. De ouderdom van de woningen is vaak reeds een aanwijzing voor 
de sociale waarde van de woning. Van Beusekom heeft op grond hiervan 
wel eens berekeningen gemaakt.1 Ook is men wel afgegaan op inlichtingen 
van de gemeentebesturen. Bommer rapporteerde hierover op de lande
lijke bijeenkomst in 1939 te Amsterdam, gewijd aan krotopruiming. 
Hij stelde op grond van de gegevens verkregen van 14 grote gemeenten 
het totale aantal krotten in ons land op 100.000 2, wanneer het rijks-
percentage op 4% moest worden geschat, maar minstens op 75.000 of 
3% van de totale voorraad. In ' t Veld becijfert in zijn bekende werkje 
over de krotopruiming, dat rond 750.000 woningen in 1975 ouder 
zullen zijn dan 75 jaar.3 Daarbij heeft ook het platteland zijn volle aan
dacht. Hij bepleit een jaarlijkse vervanging van 1% van de voorraad. 
Ir. Buskens gaf als zijn stellige overtuiging op de sociale studiedagen te 
Rolduc, dat binnen 15 jaar niet alleen de woning-achterstand van 
200.000 woningen moet zijn ingelopen, maar tevens in eerste ronde 
50.000 woningen zullen moeten worden vervangen en in de tweede 
ronde nog eens 100.000.* Wanneer jaarlijks door de aanbouw van 65.000 
woningen een achterstand van 20.000 woningen wordt ingelopen, zal 
deze in tien jaar zijn overwonnen; wanneer men tevens aan krotop
ruiming doet, zal op deze basis in 1970 voor een groot deel het krotten-
vraagstuk, dat steeds urgenter wordt, opgelost zijn.5 Dat er dan echter 
nog wel het nodige te doen blijft, blijkt wel uit de cijfers van In ' t Veld; 
voor de werkgelegenheid in de bouwvakken behoeft men vooreerst niet 
bezorgd te zijn. Wanneer men nu mag aannemen, dat Zuid-Limburg 

1 H. van Beusekom: De Volkshuisvesting, Utrecht z. j . p . 6. 
2 Verslag van de landelijke bijeenkomst, gewijd a. d. krotopruiming, 21 jan. 19J9, 
Amsterdam. 
s J. In ' t Veld: Krotopruiming en vernieuwing van bebouwde kernen, 's-Gravenhage 

I9Î3 P· 31· 
4 Gazet van Limburg 3 aug. i g j i . 
6 De schattingen van de Commissie Woningbouw der Nederlandsche Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel in het rapport „Woningproductie en Welvaart" (Haarlem 
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omstreeks de eeuwwisseling over 20-30.000 woningen1 beschikken kon 
(en men laat de opruiming, die nooit grote vormen heeft aangenomen 
wegvallen tegen de verwaarlozing en de bijzondere vervalsvormen, die 
zich door omstandigheden als mijnverzakking en vochtigheid voordoen), 
dan zijn er toch minstens al 25.000 woningen, ofwel een kwart van de 
huidige voorraad, die niet meer aan de huidige eisen voldoen, al zijn zij 
niet zonder meer met krotten gelijk te stellen. Zeer vele van deze 
woningen zullen veel ouder zijn dan vijftig jaar. Zij stammen uit de tijd 
van geringe bevolkingsgroei en geringe dynamiek in het sociale en econo
mische leven van het gebied, waar weinig aanleiding bestond tot uit
breiding en vernieuwing van de woningvoorraad. In de stad Maastricht, 
waar wel de nodige reden was tot aanbouw, heerste in deze dagen de 
grootste malaise in de volkswoningbouw, zoals wij in het eerste gedeelte 
van dit hoofdstuk hebben beschreven. 

In de binnenstad van het oude Maastricht, maar ook in de oude kernen 
van Valkenburg, Kerkrade, Sittard en Vaals vindt men vele oude kwar
tieren, die voor een grondige opruiming, bij architectonische waarde 
voor restauratie, in aanmerking komen. Over het platteland van Zuid-
Limburg werden wij ingelicht door de analyse van de oude dorpskernen 
van Wijlré en Gulpen. Er zijn nog vele schilderachtige dorpen in Zuid-
Limburg met een overeenkomstige structuur. Men kan er alle oudere 
kernen tussen Valkenburg, Vaals en Eijsden toe rekenen. De oude 
Maasvallei heeft eveneens een grote rijkdom aan krotten, soms zeer 
schilderachtig zoals in Elslo en Ormond, vaak onbeduidend als te Borg-
haren. In het nieuwe mijngebied is de toestand zeer verslechterd door de 
aanleg van het Julianakanaal, waarvan de hoge ligging voor de - door de 
ondermijning van de Maurits dalende - dorpen een extra-bedreiging is 
geworden. Een pittoresk plaatsje als Urmond wordt voor een groot deel 
met de ondergang bedreigd, enerzijds door de verzakkingen, waardoor 
het dorp met zijn golvende daken een aanblik van een gebombardeerde 
nederzetting heeft verkregen, anderzijds door het niet te stuiten kwel
water van het kanaal, waardoor geleidelijk weilanden en woningen onder 
water komen te staan. Een tijdlang was men van oordeel, dat men beter 
aan de oostzijde van het kanaal een geheel nieuw dorp kon stichten, dan 
maatregelen nemen om het oude dorp te redden. Intussen zijn er op
nieuw plannen ontworpen om naast het nieuw gestichte dorp ook van 
de oude nederzetting te redden wat mogelijk is. 

De mijnschade is in de oude mijnstreek een ernstige bedreiging voor de 

19J6) zijn op grond van recente gegevens minder optimistisch. Zij komt op een 
woningtekort van 2^3.000 woningen voor 31 juni ΐ 9 ί ί - exclusief de noodzake
lijke vervanging en ontsplitsing van duplexwoningen. Zij meent dat bij een jaarlijkse 
aanbouw van 70.000 woningen 17 jaar nodig zullen zijn om de kwantitatieve achter
stand in te halen - inclusief i , £ % vervanging per jaar en een reserve van 2 ì 3 % 
(p. 3 en 4). 
1 Grove schatting op grond van de bevolkingsverdeling en het aantal behuizingen in de 
provincie op 31-12-1899. (Hoofdstuk III staat 17). 
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bouwtechnische en daarmee ook sociale kwaliteit van de woning. Het 
oog wordt hier voortdurend getroffen door muurscheuren, ontzetting 
van voegwerk, uit het lood hangen van gevels en golvende dakvorsten. 
Vooral de oudere woningen, gebouwd in een tijd van minder solied 
metselwerk, zijn de dupe, doch men kan ook geheel nieuwe panden als 
slachtoffer van de steenkoolontginning aantreffen. Niet alle muur-
scheuren zijn evenwel het gevolg van verzakkingen door werking van de 
bodem. De mijninstanties maken uitdrukkelijk onderscheid tussen mijn-
schade en pseudo-mijnschade, ontstaan door slecht metselwerk en 
constructiefouten. De eigenlijke mijnschade wordt vergoed; alleen al 
de Staatsmijnen vergoedden in de loop van de jaren 2ςοο gevallen van 
schade.1 Mijnschade en pseudo-mijnschade dragen niet onaanzienlijk bij 
tot het verval van de woningen in de ouder-e complexen. In later tijd is 
men juist met het oog op de verzakkingen meer in kleine blokken gaan 
bouwen, terwijl ook de tektoniek van de bodem beter bekend raakte, 
waarbij met het projecteren en funderen van de woningen rekening kon 
worden gehouden.2 Met name langs de Duitse grens is in de oudere 
kolonies de krotvorming in volle gang. Een voorlopig onderzoek door 
het Provinciaal Bureau voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting werd 
echter voortijdig gestaakt, zodat wij weinig concrete gegevens ter be
schikking hebben. Duidelijk is wel, dat hier dringend voorzieningen 
moeten worden getroffen. 

Het meest heeft in de loop der jaren het Maastrichtse krottenprobleem 
de aandacht getrokken. Wanneer we het Maastrichtse aantal één- en 
tweekamerbehuizingen van 1930 nemen, zijn wij waarschijnlijk het 
dichtste bij het aantal krotwoningen.3 Ongetwijfeld waren niet al deze 
behuizingen woonruimten, die de naam van krot verdienden, anderzijds 
waren er voldoende behuizingen van drie en meer kamers, die er wel 
toe gerekend moesten worden. Sedert 1930 zijn er door sanering en 
doorbraak wel een aantal krotten verdwenen — men denke aan de door
braak voor de nieuwe brug in de oude stadskern — doch ook de krot
vorming heeft niet stil gestaan, maar de onbewoonbaarverklaring en 
ontruiming wel. Krotten vindt men te Maastricht niet alleen in de 
binnenstad, maar ook langs Jeker en Maas, in de buurt van Limmel en 
Sint Pieter, en in de oude kernen van Caberg, Wolder en Heugem. Het 
grote probleem op dit gebied voor Maastricht zijn de krottenbuurten in 
de oude binnenstad, de samenwoningen in de uitgewoonde bouwen, 
waartegen Poels fulmineerde, en waarover in de regionale pers in de 

1 Gedenkboek Staatsmijnen in Limburg, Heerlen mei ι^ςι p . 406. De laatste tijd is 
vooral in het concessiegebied van de Oranje-Nassaumijnen en de Domaniale door het 
ontginnen van dicht onder de oppervlakte gelegen lagen de schade groot te Heerlen-
Molenberg, Heerlerbaan en te Kerkrade - Dagblad De Tijd 13-8-19^5. 
2 G. J. A. Grond: Bodembewegingen tengevolge van mijnbouw - „Streekplan Zuid-
Limburg", De Bodem, Maastricht, 1938 p. 83 e.v. 
• Bjoo à 4000 één- en tweekamerwoningen in 1930. — Hoofdstuk III, staat 19. 
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jaren dertig en in de jongste tijd weer herhaaldelijk wordt geschreven.1 

Wanneer men zich persoonlijk van de woontoestanden in deze buurten 
wil overtuigen, dient men zich te laten rondleiden door mensen die de 
wijk kennen, zielzorgers, sociale werkers, mensen die het vertrouwen 
hebben in de buurt. Een rondgang langs enige tientallen willekeurig uit
gekozen woningen bracht ons op navrante wijze in aanraking met het 
leed dat hier door de mensonwaardige wijze van huisvesting wordt 
geleden. 

Men ziet de krotten nauwelijks liggen vanaf de straat. In dit opzicht 
vertoont Maastricht in het oude hart overeenstemming met vele oude 
steden van Centraal- en Midden-Europa. De gevels naar de straatwand 
gekeerd zijn gewoonlijk in een vrij behoorlijke staat; driehoog opge
trokken maken de woonkazernes de vrij normale indruk van grote 
burgerhuizen.2 

Treedt men de onverlichte gangen binnen en gaat men op de tast de 
wankele trappen op en de duistere trapportalen over, dan komt men aan 
de „woningen", de vertrekken en appartementen, waar de afzonderlijke 
huishoudingen zijn gehuisvest, gewoonlijk beschikkend over twee, drie, 
soms één kamer, waarvan altijd wel een die geen contact heeft met de 
buitenlucht, waar gekookt, gewassen, gegeten en geslapen moet worden. 
Men moet gezien hebben, hoe een gezin met jonge kinderen in één 
vertrek moet leven - en wat voor een vertrek — om te beseffen, hoe 
deprimerend onmenselijk het leven van de huismoeders moet zijn, die 
hier hun dag moeten doorbrengen. Dan begrijpt men het hangen aan 
vensters en deuren, het gekrioel van de kinderen op straat, de vrijetijds
besteding in kroeg en straathoek van jong en oud.3 

Het ergste zijn de achterbouwen, opgetrokken om de smalle binnen-
plaatsjes. Door de lange donkere gang van de voorbouw bereikt men het 
achterplaatsje, waar de privaten zijn gelegen en waar ook woningen zijn 
ondergebracht. Ook hier weer een hoge bouw van drie verdiepingen, 
daarboven een zolder, waar drie, vier gezinnen zijn ondergebracht. 

De eigenaren van de bouwen verwaarlozen het onderhoud, deels 
omdat zij nooit anders hebben gedaan, deels omdat zij toch verwachten 
dat hun bezit geen lang leven meer beschoren zal zijn en men zo veel 
mogelijk nog wil profiteren vóór de onteigening dreigt. In en tussen de 
bouwen vindt men werkplaatsjes en opslagplaatsen van scharrelaars in 
tweedehandsgoed, die de woonsfeer ook al weer niet bevorderen. 

De batterij privaten is voor gemeenschappelijk gebruik en vaak in een 
onbeschrijfelijke staat. De mannen vinden nog wel gelegenheid op de 
fabriek, vrouwen en kinderen moeten van deze droogclosets gebruik 
maken of zich behelpen met een emmer in hun woonvertrek. De 

1 Men raadplege onze literatuurlijst. 
2 Kapitale panden soms van 1000-2000 m8. 
3 Rapport Hoogveld Instituut : Moderne jeugd op weg naar volwassenheid, Staatsdr. en 
Uitgeversbedrijf, 1913, p . 82. 
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gezinnen, die op de zolderverdieping zijn ondergebracht, komen hier 
allicht toe. 

De vloeren op de begane grond zijn gewoonlijk van cement, op de 
bovenverdiepingen van hout. Meermalen werden wij gewaarschuwd voor 
vermolmde plekken. De meeste vertrekken druipen, ondanks de 
's zomers en 's winters brandende kachels, van het vocht. Gas- en kook-
toestellen staan in vertrekken, waar wordt geslapen, vaak op schappen 
boven de bedden. De benedenverdiepingen hebben veel last van de 
lekkende riolen in de kelders, de bovenverdiepingen van de lekkende 
daken. 

Op de portalen zijn de gemeenschappelijke watertappunten aangebracht. 
De spoelbakken worden voor alle doeleinden gebruikt en zijn een bron 
van infectie. 

Wij zullen maar niet in extenso op de klachten ingaan, die wij te horen 
kregen in verband met het slapen van gehele gezinnen op één kamer, 
van kinderen van verschillend geslacht in één bed, ook volwassen 
kinderen. Zo zijn er zeer vele bouwen in Maastricht, waarin nog hon
derden gezinnen dag-in dag-uit onder onmenselijke omstandigheden leven 
in het hart van een welvarende gemeenschap.1 

Men weet dit in Maastricht en de overheid zit niet stil, noch de geeste
lijke, noch de wereldlijke; ook het particulier initiatief helpt waar het 
kan, maar ondanks alle gemeenschappelijke inspanning zal het nog jaren 
duren — juist door de omvang van dit kwaad — eer de ernstigste uitwassen 
van het euvel bedwongen zullen zijn.2 Onder de bijzondere sociale pro
blemen zullen wij de initiatieven bespreken, die de gemeenschap van 
Maastricht inmiddels heeft genomen. Zonder krachtdadige hulp van de 
centrale overheid zal Maastricht op eigen kracht hierin maar moeilijk 
kunnen slagen. Maar meer dan ooit in het verleden leeft er te Maastricht 
de vaste wil met dit probleem klaar te komen. 

De actuele activiteiten van de Zuidlimburgse gemeenschap t.a.v. de 
kwalitatieve problemen zijn in hoofdzaak van drieërlei aard: 

ι. In de eerste plaats krijgt de studie van de vraagstukken steeds meer 
de aandacht van overheid en particulier initiatief. Wij wezen reeds 
meermalen op de onderzoekingen van overheidsbureaus in de provincie, 
zowel van rijks-, provinciale als gemeentelijke instanties, maar ook de 
bureaus van de particuliere maatschappelijke zorg en standsorganisatie 
1 Het begrip „bouw" is moeilijk te omschrijven, zodat een juiste opgave niet gemakkelijk 
is te geven. Litjens registreerde in zijn dissertatie in 17 „asociale" straten 32 j van derge
lijke bouwen, maar ook elders in de stad treft men verspreid nog vele bouwen aan. De 
grens met het normale meergezinshuis is niet steeds gemakkelijk te trekken. In de 35f 
bouwen waren 1080 gezinnen gehuisvest, waarvan j i % niet over voldoende slaapruimte 
beschikte. 66 onbewoonbaarverklaarde woningen waren nog steeds bewoond. Hij wijst 
tevens op de veel te hoge huren. H. Litjens: Onmaatschappelijke gezinnen, Assen 19^3 
p . 16 e.v. 
s Dagbladen De Tijd 4 en 12 december I 9 i 3 , Gazet van Limburg 2, 3 en 4 december 

»9Í3· 
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(zoals de Stichting „Centrale Caritas" en de Stichting „Bijzondere Sociale 
Zorg" te Maastricht, van „Ons Limburg" en „de Katholieke Arbeiders
beweging" te Heerlen), van de zielzorg en van de regionale pers houden 
zich gaarne bezig met de bestudering van de gevolgen van een slechte 
volkshuisvesting en met het doen van voorstellen ter verbetering. 

2. In de stad Maastricht kwam als afdeling van de Dienst Openbare 
Werken van de gemeente naast het speciale Stokstraatbureau een meer 
algemeen Bureau voor Krotopruiming tot stand, dat in nauwe samen
werking met het gemeentelijk Bureau Huisvesting en met de caritatieve 
instellingen ter stede de saneringsplannen in de oude binnenstad voor
bereidt en uitvoert. In de mijnstreek is er een enge samenwerking tussen 
de bureaus van de mijnen en de gemeentelijke bureaus en diensten ter 
bestrijding van de gevolgen van mijnschade, waarbij ook de bouwvereni
gingen in sterke mate worden betrokken. Vooral de kapitaalkrachtige 
Staatsmijnen zijn een belangrijke steun in de rug bij het bestrijden van de 
gevolgen van de mijnschade en het aanbrengen van verbeteringen in 
verouderde woningcomplexen. 

3. De beste bestrijding van de kwalitatieve problemen is nog altijd de 
zorg voor de aanbouw van nieuwe woningcomplexen, die in alle op
zichten aan de eisen van een gezonde volkshuisvesting voldoen. Ondanks 
de vele kritiek op onze moderne woningcomplexen uitgeoefend, kan 
men voor Zuid-Limburg staande houden, dat men in de moderne volks
woningbouw — zeker ten aanzien van de ruimte, een van de belangrijkste 
aspecten van de woning — niet beneden de maat is gebleven, al zou men 
ten deze nog gaarne bepaalde desiderata vervuld zien. Men dient ook 
rekening te houden met de economische en financiële mogelijkheden. 

Wat betreft de woningverbetering willen wij hier nog eens de aandacht 
vestigen op de mogelijkheid van de gemeentebesturen een aanschrijving 
te richten tot de eigenaren van de vervallen woningen krachtens art. 21 
van de woningwet of ten aanzien van de naleving van bouwverordening 
of van de wederopbouwwet. Nu, na de huurverhoging is het zaak, dat de 
gemeenten op ruimer schaal van de bij de wet geboden mogelijkheden 
gebruik gaan maken. 

Zeer nuttig werk wordt voor de woningwetcomplexen verricht door 
de onderhoudsdiensten der bouwverenigingen, die op gezette tijden de 
noodzakelijke herstellingen en verbeteringen verrichten. Een mooi 
plan voor woningverbetering van groot allure was dat voor de woonwijk 
„De Voort" op de grens van de gemeenten Nieuwenhagen en Schaesberg. 
De oudere kolonie van 143 woningwetwoningen zou men in haar geheel 
onder handen nemen. Per woning was door de vereniging een bedrag 
uitgetrokken vanƒ 2000,— totf 2500,—. Ook de gemeente werkte aan de 
sanering van de wijk mee door de aanleg van een groot stamriool ten 
bedrage \a.iij£0.000,— waardoor alle droogclosets waterspoeling konden 
krijgen. Voorts werden nieuwe lichtpunten geprojecteerd, gasleidingen 
en vloeren zouden worden vervangen, de woningen zouden vochtvrij 
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worden gemaakt, en verbouwingen kwamen aan de orde. Zestien minder 
volwaardige woningen zouden worden afgebroken.1 

Een belangrijk bezwaar bij de sanering van een dergelijke wijk, waarop 
vele saneringsplannen stranden, is de uit de sanering voortvloeiende 
huurverhoging voor de bewoners, die gewoonlijk op een zeer lage huur 
zijn ingesteld. Sanering van een krottenbuurt betekent dan ook heel vaak 
verwijdering van de oorspronkelijke bevolking — uitdunning is in feite 
steeds noodzakelijk — ofwel belangrijke toeslagen op de huur van de zijde 
van de gemeenschap. Het is niettemin onverantwoord op grond van deze 
bezwaren een onmenswaardige huisvesting te laten voortbestaan.2 

3. Stedebouwkundige problemen 
De stedebouwkundige problemen van het wonen zijn vooral te groe
peren om het vraagstuk van het zuinige grondgebruik, dat in een dicht 
bevolkte streek als Zuid-Limburg een bijzonder accent verkrijgt, en om 
de opbouw van de moderne woonwijk op een dusdanige wijze, dat de ont
plooiingsmogelijkheden van de persoonlijkheid de beste kansen krijgen. 

Wij zullen beide ruimtelijke aspecten hier nader onderzoeken. 

Een berekening van het jaarlijkse verlies aan cultuurgrond ten behoeve van 
de woningbouw en de daarmee verbonden voorzieningen is hier aller
eerst op haar plaats.3 

Op het einde van de oorlog was het totale bodemgebruik in het gebied 
van onderzoek naar opgaven van een statistiek van het Staatsbosbeheer 
als volgt: (staat i^). 

Staat 1$. Indeling en uitgebreidheid der gronden in Zuid-Limburg in 1944 
naar opgave van het Staatsbosbeheer 4 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 

1944 
in ha 

20894 
19118 
6796 

21883 

68691 

Cultuur
grond 

16297 
16122 

Í236 
I8Í99 

$62 Í4 

Verkeersruimten 

land
wegen 

381 
44Î 
130 
389 

I34Í 

spoor
wegen 

I7 Í 
186 

39 
74 

474 

ka
nalen 

268 
69 
10 

347 

Ontspann.-ruimten 

bos 

1228 
882 
293 

1963 

4366 

woeste gr. 
en water 

70+ 
209 
2 f 6 
"71 

1341 

Woon
ruimten 

beb. kom 

2109 
1006 
676 

6766 

4 í 6 4 

1 Limburgsch Dagblad, 9 juni 1956. 
2 Het saneringsplan voor j 2 j verouderde arbeiderswoningen in Lauradorp van de 
Stichting „Thuis Best" kon door het bezwaar van vele bewoners tegen de noodzakelijke 
huurverhoging voor een belangrijk gedeelte niet worden uitgevoerd. - De Nieuwe 
Limburger, 24 juli 19^6 - ondanks de steun van ƒ 600.000,- uit het Stimuleringsplan 
van de mijnondememing Laura en Vereniging. 
8 H. van Oudenaarden : Opmerkingen betreffende de berekening van het jaarlijkse verlies 
aan cultuurgrond. Tijdschr. v. Ec. en Soc. Geogr., 1948 p. 686 e.v. 
* Door een afwijkende teltechniek is het hier aangegeven areaal „cultuurgrond" niet 
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Ter verduidelijking merken wij het volgende op : 
ι. Onder cultuurgrond vallen akkerbouw-, veeteelt-, tuinbouw-

en fruitteeltgronden. Bos, woeste grond, waterlopen en rivier zijn bij 
ontspanningsruimten ondergebracht, omdat zij in het gebied als zodanig 
door de dichte bevolking maar ook door de vreemdelingen vooral 
worden gewaardeerd. Verkeersruimten omvatten de oppervlakten aan 
het land- en spoorwegennet, maar ook die van de kanalen: Julianakanaal, 
Zuid-Willemsvaart, Kanaal door het Bosserveld en Kanaal van Sint-
Pieter, benevens het verbindingskanaal onder Maastricht. Onder de 
oppervlakte spoorwegen vallen tevens die van de mijnsporen en de grote 
emplacementen en verladingsruimten aan de sporen. De woonruimten 
omspannen de bebouwde kommen met de werkruimten, sportterreinen, 
erven en stedelijke voorzieningsruimten. De laatste post was helaas niet 
nader te specificeren en vormt min of meer de sluitpost van de statistiek. 

2. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat de oppervlakte van de 
vier landschappen - met uitzondering van het Maastrichtse — elkaar niet 
veel ontlopen, ziet men duidelijk de grote verschillen in structuur. 
Het natuurschoongebied wordt vooral geleverd door het bos, maar in de 
totale oppervlakten van de landschappen is het aandeel minder groot dan 
men zou verwachten : het is vrijwel uitsluitend hellingbos, dat tevens 
voor de drinkwatervoorziening een nuttige functie vervult en voorts de 
bodemafspoeling tegengaat. Het zijn nogal verspreide stroken langs 
riviertjes en droogdalen. In het oude mijngebied vormt de Brunssumer-
heide de belangrijkste bijdrage voor de Zuidlimburgse woeste gronden. 
Omdat dit gebied nooit een loessdek heeft gehad is het in het agrarische 
verleden niet in belangrijke mate geoccupeerd. Eerst met de opkomst 
van de mijnbouw kreeg de Brunssumerhei haar waarde als vestigings
gebied. Door mijnen, woningcomplexen en de uitbreiding van het 
wegennet wordt dit ontspanningsgebied steeds meer vanaf de randen 
belaagd. Vanwege de mindere gebruikswaarde van de bodem heeft men 
de gemeenschappelijke steenstort van de staatsmijnen Emma en Hendrik 
meer in de breedte dan in de hoogte uitgebouwd. In het nieuwe mijn-
gebied en in het Maastrichtse biedt de voorziening met actieve recreatie
ruimten in verband met de verwachte bevolkingsgroei de meeste moei
lijkheden. 1 

Het verkeersnet nam een niet onbelangrijk deel van de grond in beslag. 
Met name het nieuwe mijngebied heeft grote offers moeten brengen aan 
kostbare cultuurgrond bij de aanleg van het Julianakanaal, terwijl ook de 

zonder meer te vergelijken met de gegevens van de landbouwstatistiek. (Hoofdstuk II, 
staat ς). 
1 Streekplan De westelijke Mijnstreek, hoofdstuk IV sub d, Maastricht 19Í3 geeft enige 
berekeningen hieromtrent. 

Voor Maastricht: Handelingen van de Gemeenteraad Maastricht 19^3 en 1914. 
Voorts voor berekeningen : Inleidende studies tot het uitbreidingsplan voor de gemeenten 
Maastricht, Heer en Amby, Maastricht 19^2. 
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aanleg van land- en spoorwegen grote oppervlakten heeft gevergd. De 
mijnzetels hebben in geheel Zuid-Limburg grote complexen grond ver
slonden. De bebouwde kommen in de uitgebreidste zin van het woord 
zijn ook grote grondverslinders geweest, vooral de uitgebreide arbeiders-
kolonies met de voorzieningen die de grote bevolkingsexpansie mee
bracht, т . п . in het oude mijngebied. 

Niettemin is nog steeds 82% van de Zuidlimburgse bodem cultuur
grond, in de gebieden ontlopen die percentages elkaar niet veel. Het 
agrarisch bedrijf drukt dan ook nog steeds zijn stempel op het landschap, 
ofschoon, gezien naar de beroepsstructuur, Zuid-Limburg toch moeilijk 
meer agrarisch kan heten. 

Sedert de bevrijding is het Centraal Bureau voorde Statistiek overgegaan 
tot een geregelde registratie van het verlies aan cultuurgrond.1 Wij ont
lenen de gegevens in het volgende overzicht aan deze statistiek. (Staat 16). 

Staat 16. Onttrekking van cultuurgrond aan haar bestemming sedert de bevrijding tot 1 jan. ICSI 
in Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de provincie in hectare 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Grondverlies in hectare aan 

woning
bouw 

Í3Í,7 
2 ^ 6 , 1 

791 ,8 

industrie
terrein 

276,7 
i é 4 , i 
4 4 1 , 2 

recreatie 

8 9 , 2 

"°7>7 
196,9 

verkeer 

1 3 1 , 0 

1 0 9 , 2 

2 4 1 , 2 

Totaal 
verlies 

1 0 3 2 , 9 

6 3 8 , 4 

1671,3 

Waarvan 
cultuur

grond 

976,7 
í " , í 

1489,2 

In de eerste jaren na de bevrijding ging in Zuid-Limburg 976,7 hectare 
cultuurgrond verloren ofwel 1,78% van de cultuurgrond van 1944, in 
het rijk gingen 135 km2 verloren aan stadsuitbreiding en openbare 
werken voor burgerlijke doeleinden ofwel 0,^6% van de cultuurgrond 
in 1949.2 Ofschoon beide cijfers niet zonder meer vergelijkbaar zijn, 
blijkt er toch wel uit dat het grondverlies in Zuid-Limburg aanzienlijk 
is geweest. Bovendien was de cultuurgrond die verloren ging voor de 
landbouw in het algemeen van hoog gehalte : boomgaard, tuingrond en 
hoogwaardige akkergrond. 

Een summiere berekening van het grondverlies voor de komende jaren 
is op grond van enkele vooronderstellingen wel mogelijk. 

1. Wij nemen aan dat van 19^6 tot 1971 in de provincie 92.000 
woningen gebouwd zullen worden, waarvan naar schatting ςς.000 in 
Zuid-Limburg zullen opgericht worden. 

2. Van de 20.000 woningen, die voor vervanging in aanmerking komen, 

1 Maandschrift CBS aug. 19J1: Ingebruikneming van gronden voor niet-agrarische 
doeleinden. 
s L. Angenot: Verhandelingen over het vraagstuk van de dichtheid van bebouwing, 
Alphen a. d.. Rijn, 19J4 p. 42. 
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zal in verband met de noodzakelijke sanering van de stadskernen slechts 
tweederde ter plaatse worden herbouwd, ofwel 14.000 woningen.1 

Naar schatting voor Zuid-Limburg 10.000 woningen, omdat hier wel 
aanvankelijk in de sterkste mate zal moeten worden gesaneerd en 
vervangen. 

3. Er zal in Zuid-Limburg voor ςς.000 — ιο.οοο woningen bouwgrond 
moeten worden gevonden. Bij een veronderstelde bebouwingsdichtheid 
van 36 woningen per hectare 2 zal er een totale grondbehoefte zijn voor 
de woningen van (45·.000 : 36 ofwel) i2£o hectare. 

4. Wanneer verondersteld mag worden dat evenals in de eerste jaren 
na de bevrijding deze bouwgrond voor 90% cultuurgrond zal zijn 
(staat 16), betekent dit een verlies voor het agrarisch bedrijf van i i 2 £ 
hectare ofwel 75 hectare per jaar, een bedrag dat aanmerkelijk lager is 
dan staat 16 suggereert, in een periode waarin in Zuid-Limburg 
ongeveer 9650 woningen tot stand kwamen (staten ς en 6). Wij merken 
bij deze cijfers nog het volgende op : 

1. De grootste verliezen zullen worden geleden in de mijnstreek en in 
het Maastrichtse, waar 88% van de woningbouw van het gebied tot stand 
zal komen, waarvan vermoedelijk weer de helft in het oude mijngebied. 
Een groot gedeelte hiervan zal ongetwijfeld verwezenlijkt kunnen worden 
op de minder kostbare gronden van de Brunssumerhei, al zal dit onge
twijfeld weerstanden oproepen van de zijde van de ijveraars voor het 
Limburgs landschap. In het Maastrichtse komen vooral hooggewaar
deerde cultuurgronden in aanmerking voor de stadsuitleg. Van agrarische 
zijde stuit men hier op verzet.3 Toch is het gemeenschappelijk uitbrei
dingsplan voor de gemeenten Maastricht, Heer en Amby zoveel mogelijk 
gericht op een ontzien van land- en tuinbouwbelangen. Dat nochtans 
vooral de tuinders in de nabijheid van de grotere stad aanzienlijke offers 
moeten brengen is duidelijk. Een ernstige grief van de Maastrichtse 
agrariërs is een te geringe vergoeding voor de waardevolle grond en een 
gebrek aan compensatiemogelijkheid. Vele Belgische boeren pachten van 
het Maastrichtse Burgerlijk Armbestuur, terwijl anderzijds de Neder
landse boeren door de hoge pachtprijzen in België steeds meer uit dit 
land verdrongen worden. Relatief de grootste verliezen leveren feitelijk 
de uitbreidingen van de dorpskommen, toch hoort men hier weinig 
verzet. Hieruit blijkt wel dat de strijd om de grond ook in sterke mate 
in de psychologische sfeer ligt.4 

2. Niet alleen de eigenlijke woningbouw vraagt veel grond, maar ook 
de andere noodzakelijke voorzieningen, en deze gaan eveneens voor een 

1 Rapport betreffende het vraagstuk van de bouw van meergezinshuizen in Limburg, 
Maastricht 19^6 p. 26. 
! Norm aangelegd bij de bebouwingsplannen in het gebied: 30-40. 
3 Adres aan de Raad - Gazet van Limburg 8-9-1954. 
* L. Angenot : Verhandelingen enz. p . 40 - voetnoot. 
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groot deel ten koste van de cultuurgrond.1 Zo berekent Planje voor het 
totale verlies aan cultuurgrond tot 1970 voor de gehele provincie een 
oppervlakte van 4000 hectare. Wanneer wij hiervoor rond tweederde 
voor rekening van Zuid-Limburg stellen, is er hier in totaal een verlies 
voor Zuid-Limburg vanaf de bevrijding van 2 £00 hectare aan cultuur
grond 2, ruim het dubbele van de grond benodigd voor de eigenlijke 
woningbouw. 

Men kan zich afvragen, of deze offers niet te zwaar zijn en of er niet 
naar een grotere woningdichtheid gestreefd zou moeten worden. 
Warmeer men ziet wat in totaal aan grond is uit te sparen en wat er aan 
offers van de zijde van een gezonde volkshuisvesting gebracht zou 
moeten worden, is het wel duidelijk, dat een werkelijk drastische ver
hoging van de dichtheid onverantwoord is.3 

3. Indien men de bedrijfsschade naar gemiddelden berekent komt men 
niet aan hoge cijfers, wanneer men echter de gevallen incidenteel beziet, 
dan ligt de zaak ernstiger. Het maakt een groot verschil of bij een stads
uitbreiding twee boerderijen van 20 ha moeten verdwijnen of 40 tuin-
dersbedrijven van 1 ha het veld moeten ruimen. In vele gevallen zullen 
de bedrijven in verband met de versnippering van hun gronden wel niet 
geheel hun grond verliezen, maar des te groter is de mogelijkheid, dat 
nog meer bedrijven in hun levensvatbaarheid zullen worden aangetast. 
Het is zaak, dat de uitbreidingen geschieden volgens goed opgezette 
uitbreidingsplannen die behoorlijk gecoördineerd zijn in het streekplan. 
In deze plannen zullen de belangen van verschillende aard op gezonde 
wijze kunnen worden afgewogen, terwijl de belanghebbenden lang van 
tevoren de ontwikkeling kunnen zien aankomen, waardoor rust en 
rechtszekerheid mogelijk worden. De gemeenten zullen tevens hebben 
zorg te dragen voor een goed functionerend grondbedrijf, zodat de grond-
speculatie wordt voorkomen en de onteigening zoveel mogelijk kan 
worden vermeden. Voor een rustige en goed opgezette volkswoning
bouw is dit van het grootste belang. 

In het gebied van onderzoek kwam tot nog toe slechts één streekplan 
tot stand en wel voor het nieuwe mijngebied4; de stand van de ge
meentelijke uitbreidingsplannen in het gebied was volgens een opgave 
van de Provinciale Directie voor Wederopbouw en Volkshuisvesting in 
mei 19ss als volgt (staat 17). 

De helft van de gemeenten in het gebied van onderzoek had in 19SS 
dus een goedgekeurd of vastgesteld plan, terwijl de meeste overige ge-
1 Voorzieningen die verband houden met de economische en sociale ontwikkeling van 
Zuid-Limburg (industrieterrein, verkeers- en recreatieruimte). 
2 J. Planje: ¡o jaar Limburgse Land- en Tuinbouw 1901-1951, Echt p. 61 - de aan
gelegde norm wordt niet vermeld. 
3 L. Angenot: Verhandelingen over het vraagstuk van de dichtheid van bebouwing, 
Alphen a. d. Rijn 19J4, p. 43. Zie voorts verderop p. 47 e.v. 
* Het streekplan voor de nieuwe mijnstreek werd in 19 54- in de Provinciale Staten ge
bracht. 
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meenten een plan in voorbereiding hadden. Slechts in enkele kleine 
agrarische gemeenten is men nog in het geheel niet aan planning toe. De 
toestand in de provincie mag dus niet onbevredigend heten. Er is klaar
blijkelijk voldoende begrip voor de noodzaak van een goed geordende 
ontwikkeling. Over de kwaliteit van diverse plannen kan men natuurlijk 
van mening verschillen. In het algemeen is er wel een streven bij de 
gemeenten de ontwikkeling van de eigen gemeente in de naaste toekomst 
te overschatten.1 Het is van groot belang dat er een coördinerende pro
vinciale instantie is, die regulerend kan optreden en in de streekplannen 
de gemeentelijke plannen met elkaar in harmonie kan brengen. 

Staat IJ. Stand ran de uitbreidingsplannen der gemeenten m Zuid-Limburg, Noord-Limburg ев 
de provincie per 1 mei ¡955. - Opgave P.D.W.V. 
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Een sterk stedebouwkundig aspect heeft ook de wenselijkheid van 
hoogbouw, welke vooral bepleit wordt in verband met mogelijke grond-
besparing. In het jaarverslag van de Provinciale Directie voor Weder
opbouw en Volkshuisvesting over het jaar 1952 wordt met voldoening 
geconstateerd, dat de weerstand tegen etagebouw in Limburg de laatste 
jaren geleidelijk aan is verminderd.2 Toegegeven dat hoogbouw in be
paalde gevallen stedebouwkundige en architectonische — voor bepaalde 
bevolkingsgroepen ook ruimere sociale — voordelen biedt, hebben wij 
voor de massale introductie van de nieuwe woonstijl in het gebied maar 
matige waardering. 

In een rapport, uitgebracht door een namens Gedeputeerde Staten 
van Limburg ingestelde speciale commissie 3, zijn berekeningen gemaakt 
over de grondbesparing, wanneer men overgaat tot hoogbouw. Wanneer 
voor de bouw van een complex van duizend woningen hoogbouw in 
1 Streekplan De westelijke Mijnstreek, april 19^3 - Maastricht, P.P.D. in Limb. p. 21. 
'Maastricht, 19Í3 p. 7. 
* Rapport betreffende het vraagstuk van de bouw van meergezinshuizen in Limburg, 
uitgebracht door een namens Gedeputeerde Staten ingestelde speciale commissie, 
Maastricht 1956 p . ¡8. 
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S etages wordt toegepast, wint men op de bouw van eengezinshuizen 40% 
aan grond; de bebouwingsdichtheid kan daarmee worden opgevoerd van 
36 woningen per hectare tot 60. Men heeft dan voor het totale plan van 
1000 woningen niet 27,8 hectare nodig maar 16,7 hectare (inclusief de 
voorzieningen in de wijk aan openbare gebouwen, groen en wegen). Bij 
een gemengde bebouwing, zoals deze in het gebied nog wel eens wordt 
toegepast (b.v. in de verhouding van 800 ééngezinshuizen en 200 in 
drie-etages-hoge meergezinshuizen ondergebrachte woningen) is er een 
grondbesparing van slechts 7% of 1,9 hectare op een plan van 27,8 
hectare. Het is duidelijk, dat het argument van de grondbesparing hier 
zijn betekenis verliest. De totale bebouwingsdichtheid wordt opgevoerd 
van 35,9 tot 38,6 en daarvoor heeft men 20% van de woningen in hoog
bouw geplaatst.1 

De bewoners van deze etagewoningen missen daarvoor hun eigen tuin, 
boeten een belangrijk deel aan privacy in — contactgeluiden, gemeen
schappelijke trappen en portalen - , missen in het algemeen de nodige 
ruimte door de beknoptheid van dit soort woningen, maar profiteren 
anderzijds ook gemakkelijker van centrale voorzieningen als centrale 
verwarming en vuilstort. Deze voorzieningen worden overigens in 
verband met de kostprijs in Zuid-Limburg maar matig toegepast. 

Van de zijde van de politieke gemeenschap zijn er natuurlijk besparingen 
mogelijk op lengte van wegen en leidingen, op gemeentelijke- en rijks
diensten: politietoezicht, P.T.T.-bestellingen e.d. 

In het algemeen lijkt ons van het standpunt van de volkshuisvesting de 
winst niet groot. Wij zouden de hoogbouw dan ook liefst gereserveerd 
willen zien voor bepaalde bevolkingsgroepen als alleenstaanden en echt
paren zonder kinderen, — wanneer liften en voldoende andere voor
zieningen aanwezig zijn - ook voor bejaarden. In Zuid-Limburg zijn de 
etagewoningen bijna zonder uitzondering woningen voor groeiende ge
zinnen geworden. 

In 48 na-oorlogse etagewoningen in de parochie Mariaberg te Maastricht 
is er ruimte voor drie, ten hoogste vier bedden in twee kleine slaap
kamers.2 Bij onze opneming medio 1954 stonden er drie woningen leeg 
in verband met verhuizing; dertig werden bewoond door jonge ge
zinnen, waarvan in 27 gevallen de vrouw jonger was dan 35 jaar, enkele 
juist daarboven; er woonden 19 gezinnen met twee of drie kinderen, 
8 gezinnen met 1 kind. Bejaarden, waarvoor aanvankelijk het complex 
heette te zijn opgezet, woonden er op dat tijdstip in het geheel niet. Er 
gaat nagenoeg geen maand voorbij of vóór een van de woningen staat de 
verhuiswagen. In de laatste jaren is het beeld enigermate veranderd 
doordat de vertrekkende groeiende gezinnen door meer stabiele en af-

1 Idem p. 35. 
* Sedertdien Is het aantal etagewoningen nog met 54 uitgebreid. Deze hebben een 
ruimer capaciteit en blijven hier buiten beschouwing, evenals de drie etagewoningen 
elders in de wijk. (Staat 9). 
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nemende huishoudens werden vervangen, maar er zijn nog steeds 
groeiende gezinnen met 3 en 4 kinderen in deze kleine woningen 
gehuisvest.1 

Gunstiger van differentiatie en ruimer van capaciteit dan deze 48 in 
het Mariabergcomplex zijn de etagewoningen in de jongere na-oorlogse 
uitbreidingen van Maastricht, zoals in het Nazareth-complex aan de 
oostzijde van de Maas, waar in een complex van 860 woningen 176 
woningen in 4-etagebouw werden geplaatst met een capaciteit van 
7 bedden en 84 woningen in 3-etagebouw met een capaciteit van 
4-6 bedden.2 Men kan minder enthousiast zijn over het grote aantal in 
vier-lagenbouw opgetrokken woningen (zonder lift), in ieder geval 
bieden deze woningen een redelijke ruimte voor normale gezinnen. Ook 
de woningen in drie woonlagen hebben een redelijke capaciteit voor 
jonge groeiende gezinnen. Hetzelfde geldt voor de recente projecten in 
Plan-West te Maastricht, waar langs de openbare groenstroken aan de 
randen van de projecten de etagewoningen staan geprojecteerd, overigens 
in vrij grote getale, evenals het type twee-op-één dat in twee lagen 
wordt toegepast. Flatbouw is te Maastricht voor de eigenlijke volks
woningbouw nog niet toegepast. 

Bij de vrij ruime toepassing van etagebouw, die wij ovengens maar matig 
kunnen appreciëren, dient wel te worden opgemerkt, dat de Maas
trichtse bevolking door haar vertrouwdheid met de meergezinshuizen 
in haar woontraditie minder afkerig staat van deze woonwijze dan men 
misschien zou verwachten. 

Wij vragen ons echter af waar het naartoe moet, wanneer in een ge
meente waar voor de oorlog hoogbouw vreemd was projecten worden 
ontworpen, waar nog slechts een derde of een vierde uit normale een
gezinswoningen bestaat. Het recente plan voor het Schaesbergerveld te 
Heerlen, dat onlangs in uitvoering is genomen (medio 1956), heeft de 
volgende samenstelling: 487 flatwoningen, 39 normale etagewoningen, 
48 etagewoningen voor bejaarden en slechts 206 normale eengezins
woningen. Ofschoon een dergelijk plan uiteraard in het grote geheel 
moet worden bezien en de grondmoeilijkheden in de gemeente onge
twijfeld een rol hebben gespeeld bij de opzet van dit plan, menen wij 
toch, dat hier de verhoudingen toch wel in sterke mate uit het oog zijn 
verloren. 

Ook de opvatting in de buurgemeente Kerkrade door de Raad aan
vaard, dat om zo min mogelijk cultuurgrond aan de landbouw te ont
trekken het tekort van ruim 3000 woningen voornamelijk in hoogbouw 
moet worden overwonnen, klinkt nogal verontrustend.3 Het gebrek 
aan bouwgrond binnen deze gemeente was wel zeer ernstig. Het is 

1 In 4 jaar tijds registreerden wij 35 verhuizingen. Op 1 j februari 1956 waren in de 48 
etagewoningen 9 personen van 6 j jaar en ouder gehuisvest. 
8 Bouw I9J2 p. 189. 
8 Gazet van Limburg - 1 i - i - i g j j . 
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verheugend dat het gemeentebestuur door transacties met andere Zuid-
limburgse gemeenten onlangs weer beslag heeft weten te leggen op 
voldoende bouwgrond, zodat nu weer een meer normaal woning
program kan worden uitgevoerd.1 

Dat voor de grote gemeenten in Zuid-Limburg een beperkt gebruik 
gemaakt wordt van hoogbouw, evenals in de gemeenten met een meer in
dustriële structuur, om tot kernvorming te komen kunnen we billijken, 
doch dat men ook in kleine landelijke gemeenten deze woonvorm wil 
invoeren, die weinig in overeenstemming is met het geografisch en 
sociografisch milieu, lijkt ons een misvatting, die zeker geen vooruitgang 
zal betekenen op het terrein van de volkshuisvesting. Er is alle reden om 
ons af te vragen of, na de overwinning van de woningnood en het herstel 
van de vrije woningmarkt, de relatief dure en in het algemeen weinig 
bijzonder woongerief biedende etagewoningen, die thans overal ver
rijzen, door het publiek nog positief gewaardeerd zullen worden. 

Wanneer men desondanks meent etagewoningen te moeten bouwen, 
dient men tevens de consequenties te trekken van behoorlijke centrale 
voorzieningen. Waar in eigen huis en tuin de gelegenheid tot voldoende 
ontplooiing ontbreekt, zijn buurtvoorzieningen dubbel noodzakelijk. 

En in dit opzicht is er in Zuid-Limburg nog weinig gerealiseerd. Waar 
vindt men in de nieuwe stadswijken terreinen voor de recreatie van jong 
en oud, waar zijn tijdig buurt- en parochiehuizen gereed gekomen? 

Het is in ieder geval een vooruitgang, dat in de nieuwe projecten ter
reinen voor de voorzieningen zijn gereserveerd. In de mijnstreek ligt de 
situatie in sommige opzichten gunstiger door de royale steun door de 
Staatsmijnen vanouds verleend. Men kan zich echter afvragen, of derge
lijke projecten niet in de eerste plaats een taak zijn voor de plaatselijke 
gemeenschap en het uit haar voortkomende particuliere initiatief. 

Een andere typerende trek van vele na-oorlogse uitbreidingen is het 
gebrek aan differentiatie. 

Beschouwen wij een na-oorlogse stadsuitbreiding eens nader, dan komt 
de eenzijdigheid van deze uitbreidingen wel in sterke mate naar voren. 
Wij kozen daarvoor niet het zwakste voorbeeld, er zijn in het gebied van 
onderzoek gemeenschappen geconstrueerd, die de trekken die wij hier 
zullen aangeven in nog veel sterkere mate vertonen. De fouten, die wij 
in onze case-study aangetoond menen te hebben, zijn min of meer 
symptomatisch. 

Wij hebben de meergenoemde parochie Mariaberg aan de zuidwestrand 
van de stad Maastricht geanalyseerd, een van de eerste na-oorlogse stads
uitbreidingen, waar al een zeker evenwicht in de verhoudingen is bereikt. 

De samenstelling van de woningvoorraad kwam reeds eerder ter 
sprake aan de hand van staat 9. Zij bestond, op het tijdstip van onze op
neming — 19£4 — toen zij nog niet geheel was afgebouwd, uit vijf van 
elkaar te onderscheiden woningwetcomplexen, een gering aantal oudere 
1 De Nieuwe Limburger — 13-7-1956. 
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particuliere middenstandswoningen aan de rand van de parochie-gemeen
schap gelegen, en enkele verspreide agrarische woningen. De kern van 
de parochie werd echter gevormd uit woningwetwoningen, in handen 
van een drietal bouwverenigingen, en een complex búngalowwoningen, 
de eerste na-oorlogse woningen in Maastricht gebouwd, eigendom van 
en in beheer bij de gemeente. 

Wij kozen de parochie-gemeenschap als uitgangspunt van de beschou
wingen, omdat men in Limburg uitgaat van de opvatting, dat de buurt
gemeenschap zich om de r.-k. kerk zal uitkristalliseren. De praktijk is 
inderdaad, dat het verenigings- en buurtleven zich in het katholieke 
Limburg levensbeschouwelijk, voornamelijk parochieel organiseert, v.z.v. 
decentralisatie wenselijk en mogelijk is : zuiver-kerkelijk, standsorgani
satorisch en sociaal-charitatief. 

De door ons onderzochte eenheid stond voor 97% op grondslag van 
de r.-k. beginselen 

Wij laten het geringe aantal particuliere woningen aan de rand van de 
parochie hier verder buiten beschouwing. De complexen omvatten in 
totaal 488 na-oorlogse woningen van een viertal typen, en 313 voor
oorlogse woningen, het z.g. Blauwdorp, omstreeks 1930 tot stand-
gekomen. Deze laatste woonbuurt, hoewel van een eigen karakter, 
maakt niettemin door de parochiële band een integrerend deel uit van de 
nieuwe parochie-gemeenschap, van het nieuw geschapen woonmilieu. 

Het uiterlijk van het nieuw-gebouwde gedeelte van de wijk is niet on
aantrekkelijk, de stedebouwkundige groepering niet onverdienstelijk. 
Het aspect biedt door de verscheiden architectonische typen afwisseling. 

Maar werkelijk verscheiden typen zijn het niet. De plattegronden ver
tonen een grote uniformiteit, bijna alle woningen zijn gebaseerd op 
kleine of middelgrote gezinnen. De woningen hebben haast zonder uit
zondering de éne grote woonkamer en drie of vier slaapkamers, alleen 
de 48 etagewoningen aan het Fatimaplein zijn slechts voorzien van twee 
kleine slaapkamers, maar waren oorspronkelijk ook bedoeld voor be
jaarde echtparen. Vanwege de woningnood werden deze toegewezen aan 
jonge echtparen. Zolders of bruikbare vlieringen ontbreken geheel, de 
keukens zijn opgezet als werkkeukens en daarom klein gehouden. 

De voor-oorlogse woningen, minder gevarieerd in uiterlijk architec
tonisch aspect, vertonen naar binnen iets meer differentiatie. Er is een 
redelijk aantal grote gezinswoningen met twee kleine woonkamers en 
drie of vier slaapvertrekken. De woningen met één woonkamer be
schikken voor het merendeel over drie behoorlijke slaapvertrekken, de 
kleinste typen hier bezitten naast de twee slaapkamers toch altijd nog 
over een uitwijkmogelijkheid in een bergvertrek, dat als slaapkamer kan 
worden ingericht. Deze wijk is echter monotoon en architectonisch 
weinig geslaagd, de enige speelsheid, die men zich heeft veroorloofd is 
de gebroken rooilijn. De „rechtvaardige" rijen huisjes van het zelfde 
type, nauwelijks doorbroken door een ingepast winkeltje, zijn saai en 
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drukkend. De beste blokken in deze buurt zijn de woningen na 193ς tot 
stand gebracht. 

Ook uit de huurwaarde van de woningen leest men het massale, eenzijdige 
karakter van de wijken af. Wij laten de huurwaarde van de verschillende 
typen hier nu volgen (staat 18). 

Staat IS. Huren in de verschillende woningtypen van Mariaberg — medio ¡954 ~ Per wedt 
(Opgave Gemeentelijk Bureau voor Huisvesting) 

Type 

Traditionele 
woningwetwon. 

Traditionele 
woningwet won. 
Montagewoningen 
Bungalows 
Etagewoningen 

Klein ? °. Normaal Groot woning ! , Gevarieerd 

V o o r - o o r l o g s e w o n i n g e n 

/ 3 . " - 4 . i i ƒ з , 9 í - î , 9 ° ƒ 4 , 4 ^ - 6 , I ° ^ , 4 6 - 6 , 4 o — 

N a - o o r l o g s e w o n i n g e n 

ƒ 6 , 4 0 
ƒ 7 , 4 7 3 

— ƒ 4 , 4 3 - 8 , î o 

f SAS 
ƒ 6 , 9 0 

ƒ6,30-6,50 

ƒé , Io -7 ,7o 

ƒ 7 , 1 0 ƒ 6 , - а 

Uit het overzicht valt op te merken : 
1. Er is geen groot verschil in huurprijs tussen gelijksoortige woningen. 
2. Het huurpeil van de na-oorlogse woningen ligt vooral bij de kleinere 

typen aanmerkelijk hoger. Voor de 48 etagewoningen hangt dit samen 
met het middenstandskarakter. 

3. Grotere woningen doen over het algemeen meer huur dan de 
kleinere typen. 

4. De laatst gebouwde woningen doen meestal de hoogste huur. 
ς. De montagewoningen doen met bepaalde categorieën traditionele 

woningwetwoningen de laagste huren. 
Wij voegen hieraan toe dat in sommige bungalows door de gemeente 

geysers waren geplaatst, waarvoor de huur met ƒ o, 8 j per week is ver
hoogd. De enkele winkelbungalows met hun afwijkende huren hebben 
wij buiten het overzicht gehouden. 
1 De voor-oorlogse overgangswoningen, in verspreide aantallen gebouwd tussen de 
normale traditionele woningwetwoningen, waren bedoeld voor minder-aangepaste 
huishoudens. Zij hadden slechts één woonkamer, omdat men van de veronderstelling 
uitging, dat deze huishoudingen een te grote woning niet „aankonden". Zij onder
scheiden zich verder nauwelijks van de andere woningen. In verband met de woningnood 
zijn zij nu merendeels ook door normale huishoudens bewoond. 
2 Deze woningen - de z.g. proefwoningen - werden in 1946 door het Militaire Gezag 
gesticht als eerste proeve van na-oorlogse woningbojiw. Het zijn de eerste woningen in 
het z.g. búngalowdorp. 
8 Deze vertonen door situering en accomodatie enigermate het karakter van midden
standswoningen. 
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Wij gaven in staat 13 de grootte van de huishoudingen in de door ons 
onderzochte volkswoningcomplexen; voor zo ver mogelijk hebben wij 
getracht de samenstelling van de bevolking in de woningen naar de positie 
in de huishoudens en naar de leeftijd van de kinderen te bepalen. Voor de 
Boschstraatbuurt bestaan de cijfers op grove schattingen. Onderlinge 
vergelijking werpt een merkwaardig licht op de demografische ver
houdingen. 

Staat 19. De samenstelling ran de beralking ran enkele rolkswoningbuurten in 19S2 en '954 
naar de positie m de huishoudens, roor de jeugd naar leejtijdsklassen 

Kern 

Mariaberg-nieuw 
Mariaberg-oud 
Totaal 

Boschs traat 
Maastricht 

Borgharen 
Reymerstok 

Jaar van 
op

neming 

I 9 Í 4 

'9Í4 
•947 

І 9 Р 
I 9 Í 2 

Gezinsh. 
en echtgen. 

40, Í 
46,3 
42.Í 

47.0 
43,7 

34.4 
30,0 

Alleenst. 
en volwassen 
inw. kinderen 

6,7 
11,6 

8 ,4 

. 8 , 0 
18,2 

21,6 
21,8 

Jeugd naar leeftijdsklasse 

o - i j . 

18,0 
6,8 

14,2 

14,0 
11,8 

14,8 
14,2 

6-13 j . 

26 ,0 

18,2 

23 ,3 

11,0 

1 4 , · 

14,1 

19,9 

14-20 j . 

8 ,8 
17,0 
11,6 

10,0 
12,2 

l i , " 
"4, i 

totaal 

f 2 , 8 

4 2 , 0 

4 9 , 1 

3 i , ° 
38,1 

44,o 
48,2 

Uit dit overzicht komt het volgende naar voren : 
1. Zeer opvallend is de sterke positie die de jeugd inneemt in de 

nieuwe stadswijk, opvallend klein is de groep alleenstaanden en vol
wassen thuis-inwonende kinderen. 

2. In sterke tegenstelling daarmee staan de oudere wijken in de stad 
Maastricht met een veel hoger percentage alleenstaanden en een slecht 
bezette jeugdgroep van veelal uitgegroeide gezinnen. Door de inhuwing 
van kinderen bij de ouders is dit beeld nog sterk geflatteerd. De leeftijden 
van de echtgenoten geven hierover uitsluitsel. 

In Mariaberg-oud is een derde van de gehuwde vrouwen jonger dan 
40 jaar, in de nieuwe wijk van Mariaberg is een derde ouder dan 40 jaar. 

3. De opbouw van de gehele parochie Mariaberg wordt in sterke mate 
door de nieuwe wijk bepaald. De jeugd is met 11% beter vertegen
woordigd dan in de stad in 1947, het aantal alleenstaanden 10% lager 
dan in de stad. Hierbij moeten we bedenken dat het stedelijk cijfer van 
1947 door de vele na-oorlogse huwelijken sterk is beïnvloed. 

4. Merkwaardig is ook de vergelijking van de beide plattelandskernen 
Borgharen en Reijmerstok - buurtschap in de gemeente Gulpen - . In de 
laatste kem is de jeugd ten opzichte van het aantal gehuwden rijk ver
tegenwoordigd en evenwichtig over de leeftijdsklassen verdeeld, in 
Borgharen tendeert de bevolkingsopbouw naar de stad. Merkwaardig 
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goed bezet is de groep alleenstaanden en volwassen inwonende kinderen, 
samenhangend met de hogere huwelijksleeftijd op het platteland. 

£. De Boschstraatbuurt vertoont een opvallend geringe bezetting van 
de jeugdgroep. In zoverre deze aanwezig is, vindt men haar in de laagste 
leeftijdsklasse het beste vertegenwoordigd.1 Het aantal alleenstaanden 
is er als elders in de binnenstad opvallend hoog. Ditzelfde verschijnsel 
uit zich in het percentage bejaarden, dat in 1954 in de Boschstraatbuurt 
viermaal zo hoog was als in Mariaberg, resp. 8% en 2%. 

Tenslotte geeft een vergelijking van de sociale opbouw van de nieuwe 
parochie Mariaberg met het stadsgeheel de eenzijdigheid van de nieuwe 
wijk duidelijk aan. Een classificatie naar de gezinshoofden voor 19^4 liet 
zien, dat 71,6% van de huishoudens tot de arbeidersgroep moesten 
worden gerekend. De beroepstelling voor 1947 geeft voor het stads
geheel £7,3%. Rekening moet echter worden gehouden met het feit, 
dat de parochie in 1954 nog niet was afgebouwd, en de plannen voor £4 
etagewoningen in de naaste toekomst een versterking van het midden
standselement mede beoogden. 

Met dat al is het toch wel duidelijk, dat de nieuwe stadswijk een zeer 
eenzijdig aspect heeft verkregen door de onvoldoende differentiatie in 
grootte, in huurwaarde en in type. Een direct gevolg was een eenzijdige 
demografische en sociale samenstelling, waardoor de ontwikkeling van 
het gemeenschapsleven in sterke mate is bemoeilijkt. 

De randsituatie van de parochie heeft de leefbaarheid van het woon
milieu niet bevorderd. Maar erger was — in combinatie met de geringe 
inhoud van de woningen — het ontbreken van de noodzakelijke gemeen
schappelijke voorzieningen, т.п. verenigingsgebouwen en recreatieruimte 
voor jong en oud. De gevolgen bleven niet uit: van 19^0 tot i9f4 ver
huisde uit de parochie volgens opgave van gemeente en bouwvereniging 
2£% van de gezinnen (21 ς). Voor een deel was dit nomadisme een gevolg 
van overplaatsingen van employés naar elders, in hoofdzaak echter van 
het groeien uit de te kleine woningen. 

Wanneer de betrekkelijk gunstige huren de geografische mobiliteit 
niet afremden, zou het vertrek nog veel groter zijn. Bevorderend werkt 
de lage huur in zoverre weer op de migratie, dat het gemeentelijk huis
vestingsbureau door bewuste plaatsing van minder-draagkrachtige ge
zinnen in de goedkope woningen en door aandrang op de middenstands
gezinnen de goedkope woningen te verlaten, het woonmilieu voor velen 
van hen minder aantrekkelijk maakt. Vooral het plaatsen van huis
houdingen met een minder gunstige sociale indicatie is een machtig 
wapen in de handen van dit bureau, om het in zich juiste streven om de 
goedkoopste woningen te reserveren voor de minst-draagkrachtigen te 
realiseren. 

1 Vele jonggehuwden met enkele kinderen, geKuisvest in de „bouwen", verhuizen bij de 
uitgroei van hun gezin naar elders. 
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Voor de stabiliteit van de parochie en de rustige ontwikkeling van het 
gemeenschapsleven is dit voortdurend trekken en verhuizen funest. 

Met hetzelfde probleem worstelen ook de binnenstadsparochies. Afge
zien van de cityvorming, die vele gezinnen naar buiten drijft, werken de 
onbewoonbaarverklaring en sanering in dezelfde richting. Terwijl de 
nieuwe wijken met een onevenredig aantal jonge gezinnen komen te 
zitten en met een niet op te vangen jeugdgroep, worstelen de binnen
stadsparochies met een drainage van jonge gezinnen en met een ver
starring van het leefpatroon. Aan het uitsterven van bepaalde woon-
milieus zal niet te ontkomen zijn, het is des te meer zaak de nieuwe 
stadswijken stedebouwkundig en sociaal verantwoord op te bouwen en 
te bevolken. 

In dit licht moet men de stelling van Zeegers en De Jonge zien, dat de 
stimulans voor een vernieuwing van het gemeenschapsleven van de 
nieuwe wijken uit zal moeten gaan.1 Reeds in het eerste hoofdstuk 
spraken wij in dit verband over de wijkgedachte. Op het congres van het 
Isonevo te Amsterdam (17 dec. 19 ς ς) wilde de meerderheid van de 
aanwezige sociologen de wijksolidariteit vooral zien als het gemeen
schappelijk belang bij de outillage, de voorzieningen, die des te nood
zakelijker zouden zijn naarmate de wijk minder aan de behoefte van de 
huishoudingen voldoet.2 

Wij zouden toch wel degelijk een pleidooi willen houden voor een 
harmonische opbouw naar beroep, leeftijd en sociale structuur. Primair 
is de huisvesting van de huishouding, maar ook het ruimere woonmilieu 
heeft een taak, en zeker in een katholieke samenleving, waar de pa
rochie-gemeenschap met deze leefeenheid samenvalt. Hier is de ont
moeting der standen op kleine schaal mogelijk en is begrip voor de 
ander te kweken, voor eikaars belangen en noden. 

Uiteraard is gemeenschapsgevoel niet te forceren. Gemeenschap moet 
groeien. Wanneer de mens zelf geen binding voelt of wil voelen met de 
omgeving zijn alle voorzieningen, die de mens als drager van dit gevoel 
niet pakken, vergeefs.3 Maar men kan in de stedebouwkundige vorm
geving de gelegenheid scheppen tot gemeenschapsvorming, men kan 
deze ook in sterke mate in haar ontplooiing belemmeren. 

De demografische en sociale samenstelling van de buurt en de wijk 
biedt de mogelijkheden of snijdt deze af. Wanneer daarenboven de stabi
liteit ontbreekt kan zich geen traditie vormen, geen buurtgevoel, geen 
verantwoordelijkheid en belangstelling. 

1 G. H. L. Zeegers en L. de Jonge: De huidige toestand bij de wijkopbouw en de sociale 

problematiek ervan, 's-Gravenhage Ι 9 ί ί ρ . ΐ ί - ι ? . 
a Mens en Maatschappij 1956 p . 49. 
8 G. H. L. Zeegers en L. de Jonge: De huidige toestand bij de wijkopbouw en de sociale 
problematiek ervan, 's-Gravenhage I 9 j i p. 16. 
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Ook de gemeente Maastricht heeft in de toelichting op de uitbreidings
plannen de wijkgedachte vooropgesteld.1 En in de sedertdien gecreëerde 
buurten en wijken streeft men ernstig naar het scheppen van mogelijk
heden voor buurt- en wijkleven. 

Wanneer wij moeten constateren, dat de eerste na-oorlogse uitbreidingen 
in dit opzicht geen succes zijn gebleken, moet men ook open oog hebben 
voor de moeilijkheden. Gemeenschap schept men niet op een tekenplank. 

De stedebouwkundige vormgeving is in de nieuwere complexen in dit 
opzicht veel sterker, maar met het reserveren van ruimten is men er 
niet. Ook het particuliere initiatief - en met name de bouwvereni
gingen en de kerkelijke gemeenschap — hebben een taak de hier ge
schapen mogelijkheden mede te benutten. Het stichten van verenigings
gebouwen is niet primair een taak van de overheid ; bij het aanleggen van 
speelterreinen spelen uiteraard de financiële bezwaren en de urgentie van 
de objecten voor de overheid een rol. 

Ook elders in het gebied van onderzoek zijn de stedebouwkundige 
resultaten nog zwak. Men denke aan de massale eenzijdige arbeiders
complexen in de mijnstreek, aan het bewust stichten van forenzenkernen 
buiten de rook van de mijn. De oude dorpsgemeenschappen worden 
overwoekerd door uitbreidingen met een eenzijdig klasse-karakter. 

Juist hier treft men de sporen aan van verlies van gemeenschapsbesef, 
zich uitend in toenemende onkerkelijkheid — voor de Limburgse ge
meenschap ongetwijfeld een desintegratie-verschijnsel —, vereenzaming, 
onmaatschappelijkheid en materialisme. 

Voor de mijnstreek is ten deze nog weinig materiaal verzameld, te 
Maastricht is men op bescheiden wijze begonnen een concreet onderzoek 
in te stellen naar de samenhang van deze verschijnselen. Voortbouwend 
op het werk van Litjens 2 en uit de behoefte van het maatschappelijk 
werk voortgekomen, is er door het interparochieel sociaal-charitatief 
werk ter stede in samenwerking met de gemeente een begin gemaakt 
met de opstelling van parochie-sociogrammen.3 Men hoopt hiermee een 
inzicht te verkrijgen in de sociale en geestelijke structuur van de groepen, 
van de bindende en ontbindende krachten in de woongemeenschap, van 
de zwakke en sociaal-sterke plekken. Overheid en particulier initiatief 
willensamen streven naar een „leefbare woongemeenschap." 

Met de rijpende inzichten neemt de zorg voor de stedebouwkundige 
opzet toe. Stedebouwkundig verantwoorde gehelen van de laatste tijd 
zijn de vernieuwingen in de wijk Sanderbout te Sittard, de Voort te 
1 J. Viegen : Inleidende studies tot de uitbreidingsplannen in hoofdzaak van de gemeenten 
Maastricht, Heer en Amby - Soc. Ec. Doe. Stadsontwikkeling — Maastricht, igjZ HI. 
1 H. Litjens: Onmaatschappelijke gezinnen, Assen 1953. 
3 „Stichting Centrale Caritas", „Stichting Bijzondere Sociale Zorg Maastricht", Ge
meentelijke Dienst Openbare Werken, met als eerste resultaat : het „Sociogram Huber
tus" — sept. I 9 Í 7 . 
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Nieuwenhagen en de Kakert te Schaesberg. Maastricht heeft zijn nieuwe 
projecten in West. Er is reden om met vertrouwen deze ontwikkeling 
te volgen. 

4. Financieel-economische problemen 

Het zeer gecompliceerde terrein van de financieel-economische pro
blematiek zouden wij bij voorkeur aan meer deskundigen willen overlaten. 
Het gaat echter niet aan dit problemencomplex, dat zo'n centrale plaats 
inneemt in de volkswoningbouw, geheel zonder meer voorbij te gaan. 
Wij willen ons tot de belangrijkste facetten beperken. 

Ook in het gebied van onderzoek vormt de financiering bij de huidige 
hoge prijzen en de relatief lage huren een moeilijk probleem voor een 
gezonde ontwikkeling van de volkshuisvesting. Zij heeft verschillende 
kanten: men kan het zien van de kant van de te huisvesten bevolkings
groep en dan zal geen enkel offer als te zwaar worden beschouwd, 
omdat hier zulke grote belangen op het spel staan — dat is ook ons uit
gangspunt — en men kan het zien van de zijde van de overheid, die de 
middelen moet verschaffen nu een rendabele woningbouw vooreerst is 
uitgesloten, maar die ook andere verantwoordelijkheden heeft te dragen 
ten opzichte van de haar toevertrouwde gemeenschap. 

a. De financiële problemen voor de huishouding 

Men is er wel algemeen van overtuigd dat de huren te laag liggen, maar 
de consument, die binnen zijn budget de huur moet opbrengen, ziet er 
anders tegen aan. Hij vergelijkt zijn huur met de huren, die elders in zijn 
stad of dorp worden opgebracht, en hier is al gauw reden tot onte
vredenheid, wanneer voor een betere woning elders minder behoeft te 
worden betaald. Het recht-trekken van de huren tussen oudere en 
nieuwere woningen is echter een kwestie van centraal beleid. 

Dat er in het gebied van onderzoek in 1947 nog al verschil van huurpeil 
was, is ons in het derde hoofdstuk wel gebleken. Groot zijn echter ook 
de huurverschillen op kleine oppervlakten, binnen eigen stad en wijk, en 
soms ook in de buurt, voor gelijkwaardige woningen. Op het euvel van 
de woekerhuren in het Boschstraatcomplex werd reeds gewezen. In
grijpen van officiële instanties heeft wel eens plaats, doch niet steeds in 
het belang van de huurders, omdat men op vele wijzen gebonden is. Ook 
in dit opzicht heeft de volkswoningbouw grote verdiensten. De goedkope 
woningcomplexen in de mijnstreek hebben in de loop van de jaren een 
belangrijk drukkende invloed uitgeoefend op het huurpeil van de volks
woningen, in het Maastrichtse heeft er steeds een tekort aan goede 
volkswoningen bestaan. Hier zijn grote groepen van de bevolking, die 
onvoldoende van de huurdrukkende werking van de complexen hebben 
geprofiteerd. Wij berekenden voor het Boschstraatcomplex een ge
middelde weekhuur van ƒ 1,40 per vertrek voor een krotwoning; voor 
een goede na-oorlogse volkswoning betaalt men per vertrek minder, om 
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niet te spreken van de оог-oorlogse volkswoninghuren. De moeilijk
heid voor vele weinig kapitaalkrachtige gezinnen is echter, dat zij wel 
drie kamers ineen „ b o u w " kunnen huren, maar moeilijkheden onder
vinden, wanneer zij wekelijks de huur voor een vijf- of zeskamerwoning 
moeten opbrengen.1 Omdat officieel inwoning in de volkswoning
complexen niet is toegestaan, was men dus wel aangewezen op de 
bouwen of inwoning in huurhuizen elders. In verband met de woning
nood wordt momenteel overal inwoning oogluikend toegestaan; de 
woningen zijn daarop niet berekend en het leidt al te vaak tot mis
standen.2 

Het is duidelijk dat er een bevolkingsgroep blijft, de financieel weinig-
draagkrachtigen, die ook bij gunstige verhoudingen op de woningmarkt 
moeilijkheden blijft houden bij het opbrengen van de huur voor een 
passende woning. Van de zijde van de gemeenschap is het niet verant
woord een bevolkingsgroep, die toch reeds op vele wijzen gebrek lijdt 
— vaak buiten eigen schuld: ziekte, invaliditeit van de kostwinner, onaan
gepastheid van pensioenen en jaargelden —, in een situatie te laten 
leven, waarin een menswaardig bestaan onmogelijk is. Sociaalvoelende 
bouwverenigingen en gemeenten zijn daarom wel overgegaan tot de 
bouw van speciale complexen goedkope woningen, die soms met de steun van 
de centrale overheid — premie voor krotopruiming — werden opge
trokken, soms uit eigen middelen werden gefinancierd. Zeker is echter, 
dat het aantal van dergelijke woningen niet groot is, terwijl anderzijds bij 
concentratie in complexen het gevaar niet denkbeeldig is, dat dergelijke 
complexen een stempel van minderwaardigheid krijgen. De huisvestings
bureaus trachten het probleem van de minder-draagkrachtige gezinnen 
wel op te lossen door de goedkoopste woningcomplexen voor deze 
groepen te reserveren. Stedebouwkundig en economisch brengt dit vaak 
minder gewenste consequenties mee. 

Men denke aan het voortschrijdend verval van bepaalde binnenstads-
wijken en de buurtjesvorming in buitenwijken, wanneer deze minst-
draagkrachtigen tevens sociaal-zwakken zijn. Maar afgezien van dit euvel 

1 H. Roovers deelde in de Raad van de gemeente Maastricht mee, dat van de 4361 in 
januari i g j é bij het gemeentelijk huisvestingsbureau ingeschreven woningzoekenden 
8 j % een woning vroeg van ten hoogste J40.- per maand, 32% een huur wilde op
brengen van ten hoogste ƒ 3 j . - . De minimum huurprijs voor een nieuwe arbeiders
woning ter stede bedraagt anno 19^6 ƒ 4 0 . - (De nieuwe Limburger 14-1-19J6). Ter 
verklaring kan dienstig zijn er aan te herinneren, dat Maastricht een gering aantal hoog 
gekwalificeerde arbeiders heeft, waardoor het loonniveau van het gemiddelde arbeiders
gezin laag ligt, aanmerkelijk lager dan b.v. in het nabij gelegen mijngebied, en veel lager 
dan in de naburige Belgische en Duitse grensgebieden. 
2 Voor de kwalitatieve aspecten van de samenwoning zie men o.m. : Elseviers Weekblad -
zaterdag 4 februari 1957 p . 3 ; voor het kwantitatieve aspect in de onderzochte kernen, 
raadplege men staat 13. Uit het verschil in dit overzicht tussen het aantal huishoudens en 
het aantal aanwezige bewoonde woningen leest men gemakkelijk het aantal samen-
woningen af. Geen rekening is daarbij gehouden met de inwonende alleenstaanden, die 
als leden van de huishoudens zijn geteld. Dit aantal was hier en daar vrij hoog (staat 19). 

278 



is het stedebouwkundig weinig ideaal grote concentraties te scheppen 
van gelijke groepen. Niet alleen sociaal maar ook economisch is het 
funest bepaalde wijken een signatuur op te dringen. Men denke b.v. aan 
de mogelijkheden voor het winkelapparaat in zo'n buurt. Zo ondervindt 
b.v. de middenstand in de Boschstraatbuurt in ernstige mate de drainage 
van „betere" gezinnen. Men mag de ontwikkeling niet zonder meer over
laten aan de vrije woningmarkt, waar het vroeger zo vaak aangeprezen 
natuurlijke opschuivingssysteem de selectie zou moeten vormen. Stede
bouw dient doelbewust te geschieden ; men moet de ontwikkeling voor
zien en leiden in de sociologisch meest gunstige richting volgens een 
duidelijk uitgestippeld plan. De autoriteiten van Maastricht, gesteund 
door het particulier initiatief, zien de consequenties van een gezond 
beleid in.1 Ook elders met name in de mijnstreek groeit het besef dat 
een goed geleide ontwikkeling in deze onontbeerlijk is. Voorop dient 
echter te staan, dat wanneer men bewust zekere complexen vormt van 
„verhuiswoningen" hier een gezonde doorstroming moet kunnen plaats 
hebben. Voordat een huishouding een woning in een bepaald complex 
krijgt toegewezen, dient vast te staan, dat zo'n gezin daarmee ge
holpen zal zijn. Ideaal ware het, wanneer men in het geheel geen com
plexen zou hoeven te vormen, maar de gezinnen op juiste wijze zou 
kunnen spreiden over de gemeenschap en waar nodig met individuele 
hulp zou kunnen helpen. Te Maastricht maakt echter de ontoereikend
heid van de middelen en de omvang en aard van een aantal gevallen een 
zekere groepsbehandeling noodzakelijk.1 

b. De financiële problemen voor de gemeenschap 

Maastricht zit, zoals wij reeds zagen, met een uitermate grote groep van 
verouderde en vervallen woningen, ook de oudere kernen van Vaals, 
Kerkrade en Sittard zitten met dit probleem. De financiële conse
quenties zijn zeer ernstig. Men denke zich in, wat een sanering van zo'n 
wijk moet kosten wanneer nieuwbouw moet plaats hebben na ont
eigening en herverkaveling. Slechts wanneer de centrale overheid met 
royale bijdragen bijspringt, zal de plaatselijke gemeenschap deze kernen 
kunnen vernieuwen. 

Zo zijn wij ongemerkt genaderd tot de taak, die de overheid heeft bij 
de huisvesting van financieel-zwakke gezinnen en bij de volkshuisvesting 
in het algemeen. De ßnancieel-zwakken zullen — als welke categorie 
ook - zo geholpen dienen te worden, dat hun waardigheid op generlei 
wijze in het gedrang komt. Of hier individuele huurbijslagen dienen ge
geven te worden of een onopvallende huurreductie op de woning, of dat 
de huishouding die financieel zwak staat op een andere wijze hulp 
wordt verleend, zal in vele gevallen een kwestie van beleid zijn en ook 
van administratie; wij willen ons daar hier niet over uit spreken. Het 
systeem van de liefdadigheidswoningen lijkt ons niet meer in overeen-
1 Men zie hiervoor ook sub f : Bijzondere sociale problemen. 
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stemming met de geest van de tijd, maar iets dergelijks kan door middel 
van de bouwvereniging ook wel op minder opvallende wijze geschieden. 
Overblijfselen van hofjes of, ,conventjes' ' vindt men nog in de kernen van 
de oude steden van Maastricht en Sittard, Valkenburg en ook elders. Op 
het platteland treft men de oude liefdadigheidswoningen meer verspreid 
aan. 

Een bij voortduring actueel vraagstuk voor de plaatselijke overheid bleef 
de verschaffing van de nodige middelen voor de duur geworden volkswo
ningbouw. Wij wezen er reeds op in het eerste hoofdstuk welke wegen in 
deze de centrale overheid de plaatselijke gemeenschappen heeft doen be
wandelen. 

Verreweg de meeste na-oorlogse woningen kwamen tot stand in com
plexen, hetzij als woningwetwoningen, hetzij als premiewoningen. De 
mijnen en de stichting van Poels „Thuis Best" speelden vooral in de 
mijnstreek een belangrijke rol, elders waren het de gemeenten en de 
bouwverenigingen, die het leeuwenaandeel verzorgden. 

Het kaartsysteem van de Provinciale Planologische Dienst in Limburg 
stelde ons in staat een overzicht te verkrijgen van de financiering van de 
na-oorlogse woningbouw. (Staat 2o). 

Staat 20. De financiering ran de na-oorlogse woningbouw in Zuid-Limburg, Noord-Limburg en de provincie 
tot 1 januari ¡954 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-gcb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Herbouw-
finan-

ciering 

63 
230 

Ji 
Î9 

373 
1 2 2 9 

1 6 0 2 

Woning
wet-
bouw 

4 ' 7 4 
1683 

m· 
S44 

8942 
Î 4 4 ° 

14382 

„Thuis 
Best" 

467 

¡611 

l6ll 

Particuliere 
financiering door 

mijnen 

1 3 6 2 

1 1 4 0 

2 

2 ï °4 

2 ^ 0 4 

anderen 

2712 
2 l 2 l 
1247 

3 7 Î 

649 Í 
3 Î 3 Î 
9 7 3 ° 

Zonder 
steun 

63 
67 
SS 
ЗІ 

2 I 6 

1 1 7 

3 3 3 

Totaal 
aanbouw 

woningen 

9 ïé9 
Í708 

3894 
981 

2 0 I £ 2 

I 0 0 2 I 

З О І 7 З 

Naar aanleiding van dit overzicht kan het volgende worden opgemerkt : 
1. Het aantal woningen, dat zonder financiële steun van de overheid tot 

stand kwam, was wel miniem. De malaise waarin de na-oorlogse woning
bouw is geraakt, komt hierin ten sterkste tot uitdrukking. Het mag 
financieel weinig gezond genoemd worden, dat zelfs normale midden
standsbouw slechts met overheidshulp mogelijk blijkt. Ook de parti
culiere financiering profiteerde op een of andere wijze van de overheid 
of overheidsinstellingen.1 

1 De bouwkoslenindex is sedert 1938 ( = 100) gestegen tot 3^0 in 1945 en joo in 
I9j6. In het 2e kwartaal van I 9 Í Í werd de gemiddelde traditionele woningwetwoning 
gegund voor f 11.460,-. De centrale overheid heeft voor 1956 voor de civiele woning
bouw 222 miljoen uitgetrokken - De Tijd 24-1-19J6. De helft van de kostende huur 
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2. Verreweg de voordeligste vorm van financiering voor de particu
liere bouwer was ongetwijfeld de financiering ingevolge een herbouw-
plicht. Niettemin werden er velen gevonden die door de oorlog ge
troffen niet in staat waren met de faciliteiten, door de overheid ver
leend, te bouwen of bereid waren dat te doen. Zo zijn vele herbouw-
plichten overgedragen en zien we dan ook „herbouw" verschijnen in 
niet-getroffen gebieden. Uiteraard echter vindt men de meeste herbouw-
financiering in de door de oorlog geteisterde streken van Noord-
Limburg en in het gebied van de nieuwe mijnstreek. 

3. Van de nieuw gebouwde woningen kwam een belangrijk deel tot 
stand met steun van de faciliteiten ingevolge de woningwet. De onder 
„Thuis Best" geboekte woningen werden voor een deel met de woning
wet gezet. (Zie staat 21). De meeste woningen bracht „Thuis Best" op 
andere wijze tot stand, o.m. met de premieregelingen. Men vindt de 
woningen van „Thuis Best", de stichting voor de huisvesting van het 
mijnpersoneel, uiteraard vooral in de mijnstreek. Vooral de Staatsmijnen 
hebben met de stichting gewerkt, ofschoon ook de andere mijnen zich 
niet onbetuigd hebben gelaten. De particuliere financiering van de 
mijnen betreft voornamelijk faciliteiten, die door deze bedrijven in het 
kader van de bekende stimuleringsplannen van de ministers van econo
mische zaken werden getroffen. 

4. De eigen-woningverwerving werd in het gebied met behulp van de 
premie-regelingen bevorderd, maar ook de complexenbouw werd 
ondernomen met de premieregelingen, zowel door de mijnen als door 
de bouwverenigingen. Zij vallen onder de particuliere financiering. Zoals 
bekend bevatten de premieregelingen de mogelijkheid een bijdrage ineens 
van het rijk te ontvangen ter financiering van de z.g. onrendabele top bij 
de oplevering van de nieuw gebouwde woning. De vroegere finan
cieringsregelingen met de onzekere elementen van de jaarlijkse bijdragen 
waren voor het particuliere initiatief minder aantrekkelijk en daarom is 
er in het gebied ook maar een matig gebruik van gemaakt. 

Uu het overzicht wordt de activiteit van overheid en woningveieniging 
niet direct duidelijk, omdat verschillende financieringsmogelijkheden 
werden aangewend door de bouwende instanties. Ter aanvulling van deze 
leemte hebben wij voor de tien jaren na de bevrijding de percentages 
berekend van het aandeel van corporaties, gemeenten en particulieren 
in de totaal tot stand gekomen woningbouw. (Staat 21). Naar de ge
bieden laten wij de prestaties van woningverenigingen, gemeenten en 
particulieren in het volgende overzicht volgen. De gegevens zijn ontleend 
aan het Provinciaal Bureau voor de Wederopbouw en de Volkshuis
vesting. 

voor de woningwetwoning komt voor rekening van het rijk. Anderzijds vloeien er 
honderden miljoenen terug naar de schatkist in de vorm van belastingen bij de bouw en 
oplevering van het civiel bouwprogram geheven. (Omzetbelasting, vereveningsbelasting, 
invoerrechten, vennootschaps- en inkomstenbelastingen). 
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Staat 21. De prestaties van woningrerenigingen, gemeenten en particulieren m de na-oorlogse 
woningbouw ¡η Zuid-Limburg, Noord-Limburg, provincie en rijk ¡η %; ig4S-n>e¡ ¡955 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 
Rijk (I94Í-Í3) 

Woning
verenigingen 

41,8 

30,2 
4 ï , i 
29, ï 

38,6 
20,4 
31,6 
33,3 1 

Ge
meenten 

ï3 ,6 

го.з 
39,» 
28,7 

2i,8 
38,1 
2 9 > 8 
33,8 1 

Parti
culieren 

34,6 
49,Í 
ΐ ί , ΐ 
4 i ,8 

3Í,6 
4 i , S 
37,6 
3 î ,9 

Totaal 
absoluut aantal 

12265 
7067 
47Í7 
1389 

ÎÎ478 
12792 
38270 

(>i juli I 9 f i ) 419474 

Uit dit overzicht is veel af te lezen omtrent de richting, die de volks
huisvestingsactiviteit in de verschillende gebieden heeft ingeslagen: 

1. In het Maastrichtse is de particuliere activiteit wel zeer gering ge
weest. Het gebrek aan geschikte bouwterreinen is ongetwijfeld een van 
de oorzaken van de achterstand in Maastricht. De grote activiteit in de 
nieuwe mijnstreek is voor een deel te danken geweest aan de reeds ge
noemde stimuleringsplannen van de staatsmijnen.2 Dat in het landelijke 
gebied de particuliere aanbouw een overwegende plaats heeft inge
nomen behoeft niet te verwonderen, omdat in dit agrarische gebied met 
de kleine gemeenten complexenbouw veel minder toepassing vindt. 

2. Gemeentebouw is groot geweest te Maastricht, maar deze is toch 
nog aanzienlijk overtroffen door de verenigingsbouw. Op de tweede 
plaats kwam de gemeentebouw in het landelijke gebied, waar zij een 
bijna even grote omvang heeft aangenomen als de verenigingsbouw. Ook 
dit is te verklaren door de betrekkelijk geringe omvang van de com
plexen en de zeer geringe toewijzingen na 194^, waardoor de gemeenten 
eerder geneigd zullen zijn om voor eigen rekening te gaan bouwen, 
vooral wanneer geen bloeiende verenigingstraditie in de streek bestaat. 

3. Verenigingsbouw overheerst in sterke mate in het geboorteland van 
„Ons Limburg", de mijnstreek, waar de krachtige centrale van Poels nog 
steeds het woonbeeld beheerst. Maar ook het Maastrichtse handhaaft zijn 
oude traditie. Er is de laatste jaren weer steeds meer neiging bij de ge
meenten, nu de eerste moeilijke jaren achter de rug zijn de normale 
woningwetbouw aan de verenigingen over te laten, terwijl ook de 
woningverenigingen zelf weer in hoge mate actief worden en ook 
trachten van de gemeenten gedaan te krijgen, dat de door deze ge-

1 Voor het eerst sedert de oorlog overtrof in 1954 het door de verenigingen tot stand 
gebrachte aantal woningen (21.115) dat der gemeenten (20.965) - Jaarverslag van de 
C.D.W.V. over 1954 p. Ι 2 ί · 
2 Een zeer groot aandeel had in de groep particuliere financiering de aanbouw van de 
stichting „Thuis Best", die in hoofdzaak met particuliere financiering heeft gebouwd. 
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bouwde complexen aan haar zullen worden overgedragen, waartoe inder
daad vele gemeenten bereid zijn. Men beroept zich daarbij gaarne op 
het subsidiariteitsbeginsel, dat een lichaam van hogere orde, i.e. de ge
meente, niet moet doen, wat een lichaam van lagere orde, de bouw
vereniging, op even goede of betere wijze kan bewerkstelligen. 

Er werd reeds meermalen in het bovenstaande terloops gesproken 
over de activiteiten ter bevordering van het eigen woningbezit van arbei
ders en daarmee gelijkstaande groeperingen. De belangstelling hiervoor 
is de laatste jaren groeiende. Men spreekt alom over de sociale waarde 
van de eigen woning voor de bewoner zelf en voor de gemeenschap. Ook 
in het gebied van onderzoek zijn er ten deze verschillende acties ont
plooid. De meeste van deze acties betreffen spaarregelingen, die men 
creëert om de toekomstige bouwer of koper te helpen aan het be
nodigde aanvangskapitaal. Voorts worden voorschotten verstrekt tegen 
onderpand van de woning, welke in annuïteiten van rente en aflossing 
geleidelijk dienen te worden terugbetaald. 

Zo bestaan er spaarregelingen van de overheid met goedkoop krediet 
voor overheidspersoneel, en lopen er voordelige regelingen voor het 
mijnpersoneel. Er bestaan ook bouwkassen van particulieren en van 
standsorganisaties, en er zijn tenslotte regelingen van grote fabrieks-
ondememingen. 

Men kan hiertegen aanvoeren, dat het niet op het terrein ligt van de 
werkgever, of dit nu de overheid zelf is, een mijnondememing of een 
fabriek, voor de huisvesting van het personeel in het krijt te treden, 
omdat daardoor het personeel in sterke mate gebonden wordt aan een 
bepaalde principaal. Van de andere kant is het toch wel zeer waardevol, 
wanneer de principaal — al doet hij dit uit welbegrepen eigenbelang — 
mee helpt aan de bezitsvorming van zijn personeel, waarvoor hij zich in 
zekere zin verantwoordelijk gevoelt. Een feit is in ieder geval, dat in 
Nederland — en het gebied van onderzoek, zagen wij, vormt daarop geen 
uitzondering — te weinig bewoners in het bezit zijn van een eigen woning, 
wanneer wij dit vergelijken met andere landen uit onze westerse cultuur
kring.1 

Zo zijn er in het gebied van onderzoek verschillende voor het personeel 
gunstige spaarregelingen ontworpen. 

In het kader van deze regelingen voor eigen bouw werden in 1952 
bijna 1200 aanvragen ingediend van werknemers bij de mijnen om tot 
een eigen woning te komen, wel een bewijs, dat de behoefte aan een 
eigen woning wordt gevoeld.2 Het feit dat de werknemers bij de mijnen 
in de na-oorlogse jaren een bijzonder koopkrachtige groep vormen, 
speelt hierbij natuurlijk een rol. Het effect van de regelingen werd voor 
een belangrijk deel echter teniet gedaan door de afkondiging van de 
premiestop in hetzelfde jaar door de Minister van Wederopbouw en 
1 M. van Helvoort: Beschouwingen over het eigen huisbezit, Assen 19ςj p. 103 e.v. 
2 Dagblad „De Tijd" 2^-4-19^3 en 21-7-19J2. 

283 



Volkshuisvesting, omdat een overspanning van de bouwmarkt dreigde, 
zodat in I9£2 slechts 650 plannen tot uitvoering kwamen; medio 1954 
hadden in totaal 9^0 aanvragers van de regelingen geprofiteerd. In I9£4 
bij de behandeling van de begroting van de Staatsmijnen deelde de mi
nister van economische zaken mee, dat een nieuwe regeling ter bevor
dering van de eigenbouw bij de Staatsmijnen in de bedoeling lag. In de 
loop van 1954 werd de goedkeuring ontvangen van de nieuwe regeling 
door de ondernemingsraad van de Staatsmijnen opgesteld. Al gauw 
kwamen bij de Directie van de Staatsmijnen tal van aanvragen binnen van 
beambten en arbeiders — in October geschat op 2000 aanvragen. Ultimo 
19 £4 kwam het bericht dat ook de mijnondernemingen Laura en Ver
eniging een eigenbouw-regeling voor het personeel hadden opgesteld, 
waarbij in і9££ voorschotten van 2ς% op de bruto-bouwkosten zouden 
worden verstrekt tot een maximum wan f 8000,— en eveneens van 25% 
op de grondkosten tot een maximum van f 1000,—. Wanneer het rijk 
geen premie verstrekt bestaat de mogelijkheid van een extra-voorschot 
van ƒ3000,—. Het verstrekte voorschot zal in tien jaren worden kwijt
gescholden — natuurlijk onder zekere voorwaarden : geen ontslag zonder 
pensioen, of verkoop of verhuur van de woning.1 

Van hoe groot belang men van werknemerszijde in de mijnstreek de 
verwerving van de eigen woning acht, blijkt uit de ontwerpresolutie die 
door het raadgevend comité voor de Europese Kolen- en Staalgemeen
schap werd aangeboden aan de hoge autoriteit van deze gemeenschap. 
De voorzitter van de katholieke mijnwerkersbond, de heer F. Dohmen 
— tevens voorzitter van de bijzondere commissie voor de arbeiders
woningbouw van de K.S.G. — heeft in deze resolutie als wens doen uit
spreken, dat de hoge autoriteit zou besluiten tot het instellen van een 
organisatie voor de financiering van de eigenbouw van woningen voor 
arbeiders. De te stichten woningen zouden wat grootte en in
richting betreft in ieder van de zes landen van de gemeenschap aan de 
in dat land bestaande behoeften en omstandigheden aangepast moeten 
zijn. De nieuwe woningen moeten van die aard zijn, dat de werknemer 
in staat is zich fysisch en psychisch te ontspannen, maar vooral moeten 
zij het gezinsleven in staat stellen tot normale uitbloei te komen.2 

Duidelijk komt hierin naar voren, dat men in de Zuidlimburgse mijn
streek in geen geval wil opgescheept worden met woningen, die men 
niet in overeenstemming acht met de eigen opvattingen omtrent een 
gezonde volkshuisvesting. 

Niet alleen de mijnondernemingen maar ook verschillende grote in
dustrieën hebben spaarplannen voor haar werknemers ontworpen ter 
verwerving van een eigen woning. De onderneming steunt de spaarder 
uit het bedrijf met extra-toeslagen en premies, en helpt de adspirant-
eigenaar bij het verwerven van de woning met adviezen en faciliteiten 
1 Gazet van Limburg 23-10-1954. 
2 Gazet van Limburg 14-10-1954. 
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van allerlei aard. Zo zijn er te Maastricht regelingen bij de aardewerk
fabriek de „Mosa", bij de „Koninklijke Nederlandse Papierfabriek" en 
bij de „Staalwerken de Maas".1 

De bemoeienis van de ondernemingen strekt zich trouwens niet alleen 
uit tot het bevorderen van het eigen bezit, maar trekt zich ook recht
streeks de huisvesting van het personeel aan. In een tijd van arbeids-
schaarste is het van belang voor de onderneming de arbeiders zo veel 
mogelijk aan het bedrijf te binden, al bergt de zorg van het bedrijf voor 
de huisvesting van het personeel wel reële gevaren in zich voor de onaf
hankelijkheid van de arbeider.2 De tijd dat de directie van de mijnen 
Emma en Hendrik de werknemers dwong te verhuizen van Meerssen en 
Valkenburg naar de eigen kolonies is nog niet zo lang geleden.3 Dat vele 
ondernemingen zelf woningen in bezit hebben voor hun personeel is 
bekend; men denke aan de Staatsmijnen en de grote fabrieken te 
Maastricht. Toch wordt deze weg ook door de ondernemingen zelf 
tegenwoordig als minder wenselijk gezien. Een aantrekkelijk oplossing 
werd gevonden door het E.N.C.I.-bedrijf, dat met de grootste Maas
trichtse bouwvereniging contracteerde ten bate van het personeel op 
deze basis, dat de onderneming aan de vereniging een ruime lening 
verstrekte voor de bouw van woningen, maar dat 2% van de op deze 
wijze tot stand gebracht woningen ter beschikking zouden staan van het 
personeel van de onderneming. De fabriek op haar beurt garandeerde 
de huren van de woningen, die door haar personeel zouden worden 
bewoond.4 

De gedachte dat het bedrijfsleven wel moet steunen, maar geen 
eigenlijke taak heeft op het terrein van de volkshuisvesting, wint ge
leidelijk weer veld. Men verneemt steeds meer stemmen ,die wijzen op 
de wenselijkheid van de overdracht van bedrijfswoningen aan vereni
gingen of aan het personeel.5 

Over de bouwkassen en spaarbouwverenigingen willen wij kort zijn. 
Zo ontstonden er te Maastricht reeds kort na de eeuwwisseling twee 
spaarbouwverenigingen op coöperatieve grondslag, die beide in 1953 
hun gouden bestaan vierden. Ettelijke honderden woningen — meest 
kleine middenstandswoningen, voor een deel zakenpanden — zijn met 
behulp van beide verenigingen tot stand gebracht.6 

Een nieuw initiatief waarbij de arbeidersstand meer direct was be
trokken werd onlangs genomen door de Centrale Heerlen van de 
1 Uitvoerige bespreking van het spaarsysteem bij de Staalwerken in haar bedrijfsblad 
„Onze Spreekbuis", jan. i g j ï no. 1 p. 39 e.v. De Mosa gaf een aantrekkelijke folder uit, 
waarin haar plan aan het personeel wordt uiteengezet. 
2 F. Bakker Schutt: Industrie en Woningbouw, Assen 1933. 
3 Volkshuisvesting en Stedebouw 1921 no. 10. 
4 Jaarverslag Prov. Dir. Wed. en Volksh. in Limburg over I 9 i 3 , bijl. p . 34-36. 
5 M.I.R.-vergadering van 6 juni i^Si-
• Gedenkboeken Coöp. bouwver. „Ons Belang" G.A. 1903-1953, Maastricht 1953 en 
„Eigen Huis" G.A. 1946 Maastricht. 
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Katholieke Arbeiders Beweging Limburg. Er is een stichting in het 
leven geroepen „Eigen Huis" te Heerlen gevestigd, die beoogt be
middelend op te treden bij de financiering van woningen voor eigen
bouwers tussen de adspirant-bouwers en de verschillende financierings
instituten. De bemiddeling zal worden verleend aan leden van erkende 
katholieke standsorganisaties. Men wil de financiering doen geschieden 
in hypothecaire leningen bij grote financieringsinstituten. Deze zullen 
worden gedekt met een verzekering, die tevens zal inhouden dat ingeval 
een kandidaatbouwer komt te overlijden binnen de dertig jaar, waarin 
hij volledig eigenaar zal worden, zijn weduwe onbezwaard eigenaresse 
wordt van de woning.1 

Een bijzonder belangrijk initiatief is tenslotte genomen door de burge
meester van Geleen in 19^3. Op zijn instigatie kwam tussen ver
schillende gemeenten in de mijnstreek een intercommunaal bouwfonds 
tot stand, dat steeds meer gemeenten tot zich trekt, en dat de bedoeling 
heeft aan toetredende spaarders lage kredieten te verstrekken voor 
eigenbouw. De voorwaarden van de kredietneming bij het fonds zijn 
belangrijk gunstiger dan bij de gemeentelijke bouwkredietregelingen, 
omdat het fonds als machtige combinatie veel goedkoper kredieten kan 
aantrekken dan de afzonderlijke kleine gemeenten. Wanneer een ge
meente tot het fonds toetreedt komt de eigen bouwkredietregeling te 
vervallen en geldt de regeling van het fonds voor de inwoners van de 
gemeente. In de mijnstreek waar de lonen hoog liggen is er veel 
ambitie voor de nieuwe mogelijkheid; voor і9££ rekende men op een 
verschaffing van bouwkredieten van ƒ 1800.000,—.2 

Wanneer we ons voorts afvragen wat de woningverenigingen gedaan 
hebben op het terrein van de bezitsvorming, dit is tot nog toe miniem 
geweest ; bij St. Servatius te Maastricht bestaan momenteel wel plannen 
om tot stimulering van het eigenbezit over te gaan, maar deze plannen 
zijn nog in een weinig ontwikkeld stadium.3 Deze vereniging werd om
streeks de eeuwwisseling opgericht als spaarbouwvereniging voor arbei
ders, maar is aan deze activiteit nooit toegekomen. 

Wat tenslotte de werking van de landarbeiderswet betreft, deze is in 
het gebied van onderzoek praktisch niet toegepast en heeft dus ook op 
de verwerving van een eigen woning geen invloed uitgeoefend. 

Uit de cijfers, die wij gaven over het eigen bezit in 1947, en oor
delend naar de activiteit van de laatste jaren, mogen wij dan ook wel 
zeggen, dat er op dit terrein nog zeer veel te doen staat. (Hoofdstuk 
III, staat I J ) . 

1 Gazet van Limburg J4-4-19J4. 
2 Gazet van Limburg 1 £-12-1913 e n Ι 7 - 8 - Ι 9 ί 4 · 
' In een nieuw complex te Wolder, aan de rand van de gemeente, zijn een aantal wo
ningen overgedragen aan de bewoners - Jaarverslag Ι 9 ί ί - ΐ 9 ί 6 Bouwvereniging Sint 
Servatius, Maastricht 19S7. 
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5. Bijzondere sociale problemen 

Er zijn nog enkele problemen op het terrein van de volkshuisvesting die 
de bijzondere aandacht vragen: de zorg voor de huisvesting van zwak
socialen, de zorg voor de huisvesting van bejaarden en de zorg voor de 
huisvesting van alleenstaanden. Ofschoon de belangstelling voor ge
noemde groepen groeit, is men nog lang niet overal voldoende in actie 
om in hun bijzondere noden te voorzien; en waar men in actie is, is men 
nog zoekende welke wegen kunnen worden bewandeld om op de beste 
wijze aan hun specifieke behoeften tegemoet te komen. Wij zullen nu de 
activiteiten van de Zuidlimburgse samenleving voor deze groepen 
onderzoeken. 

a. De huisvesting van sociaal-zwakken 

In het gebied van onderzoek is het aantal zwak-socialen en onmaat-
schappelijken vooral groot in Maastricht met zijn belast sociaal verleden, 
maar ook de mijnstreek kent kernen waar het probleem der zwak-
socialiteit zich voordoet ; het platteland kent niet zulke ernstige vormen 
van onmaatschappelijkheid. De cijfers, die wij voor enkele onderzochte 
kernen in het vorige hoofdstuk gaven (staat 29) naar de wijze van be
woning van de onderzochte woningen van minder kwaliteit, vormen een 
indicatie in deze richting. 

In Maastricht is het verschijnsel van de onmaatschappelijkheid uit
voerig onderzocht door Litjens.1 Analoge onderzoekingen werden later 
ingesteld in samenwerking met het Provinciaal Opbouworgaan in Noord-
Limburg in de stedelijke centra Venlo en Weert.2 Wat zwaarte en 
omvang betreft ligt het vraagstuk te Maastricht wel bijzonder ernstig. 

Er zijn de laatste jaren in Limburg door particuliere instellingen enkele 
belangrijke initiatieven genomen om verbetering te brengen in de 
toestand. De zorg voor sociaal-zwakke gezinnen bestaat reeds sedert de 
jaren dertig.3 Men heeft het aanvankelijk gezocht in buurt- en clubhuis-
werk, de laatste jaren is hier onder de invloed van de moderne inzichten 
op sociologisch terrein vooral het gezinswerk bijgekomen. Na de studie 
van Litjens heeft het werk te Maastricht nieuwe wegen ingeslagen. Ook 
voordien was het algemeen bekend, dat de verbetering van het woon-
milieu van het grootste belang moest worden geacht, en waren ook al 
schuchtere pogingen in het werk gesteld. St. Servatius bouwde in haar 
complexen wel overgangswoningen, de gemeente plaatste een complex 
in het Wittevrouwenveld, maar een plan waarnaar systematisch gewerkt 
moest worden, ontbrak te enen male. Er werd wel geïmproviseerd, er 
1 H. Litjens: Onmaatschappelijke gezinnen. Assen 19^3. 
1 H. Litjens: Onderzoek naar de onmaatschappelijkheid in de gemeente Weert, Roer
mond, I9 Í4 en H. Litjens en A. Woyakowski: Onderzoek naar de onmaatschappelijk
heid in de gemeente Venlo, Roermond 19SS· Voorts in 19^6 en 19^7 onderzoekingen 
in Kerkrade, Roermond en Echt (Rapporten P.O.L. nos. 22, 24 en 27). 
3 Voor de minder-aangepaste alleenstaanden, zie p . 303. 
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werd veel en mooi werk gedaan, maar de resultaten waren niet in over
eenstemming met de verzette arbeid, om van het verantwoordelijk
heidsbesef van de gemeenschap - in deze zich uitend in geldelijke steun 
voor het werk - maar niet te spreken. 

In dat opzicht is veel veranderd: de overheid werkt nu con amore 
samen met het particuliere initiatief. De eerste grote stap om tot ver
heffing van sociaal-zwakke gezinnen te komen door een bewust ge
projecteerd complex met goed doordachte aangepaste woningtypen 
werd gezet te Maastricht. Dit is niet een complex controlewoningen met 
een sociale zorg zonder meer, zoals er reeds meer in den lande zijn, maar 
een speciaal ontworpen complex van ruim honderd woningen op een 
aantrekkelijke wijze gegroepeerd in enkele straten rond een pleintje, 
waar een eigen wijkhuis en een eigen aangepaste kleuterschool zijn ge
sticht. Enerzijds is er bij de schepping van dit wijkje gestreefd naar een 
zeker isolement, anderzijds heeft men er geen „buurtje" van willen 
maken door de aansluiting met de belendende bebouwing niet te ver
breken. Het uitgangspunt is namelijk: dat een beperkt isolement nodig 
is om een zekere intimiteit te bereiken om met vrucht te kunnen 
werken, anderzijds toch de grote buurtgemeenschap — de parochie -
moet worden ingeschakeld om de gezinnen tot een normaal peil op te 
trekken.1 

Het complexje is bedoeld als een soort woonsluis voor revalidabele 
gezinnen, (die bij de behandeling een redelijke kans tot slagen bieden), 
om hen onder leiding te leren wonen, en fren vooral zich te leren aan
passen aan normale levensomstandigheden. Wanneer men na verloop 
van tijd met een gezin succes heeft zal het worden overgeplaatst naar een 
passend woonmilieu 2 ; wanneer het succes na zekere tijd uitblijft zal het 
gezin terug worden geplaatst naar een soortgelijk milieu als waarvandaan 
het is gekomen. Op deze wijze hoopt men het vervalproces te kunnen 
stuiten, waarin een aantal gezinnen door de milieu-omstandigheden zijn 
komen te verkeren, en door het versterken van de positieve elementen 
in het gezin aanwezig resultaten te boeken. 

Uiteraard is hier sprake van een experiment, dat zeer grote en toege
wijde inspanning zal vereisen, wil het kans van slagen hebben. Er is grote 
deskundigheid nodig om de gezinnen voor z'n complex te selecteren en 
nog groter deskundigheid om resultaten te boeken. Vandaar dat aan het 
complex een uitgelezen staf verbonden is, die zich met het directe her
opvoedingswerk zal bezig houden. 

Een project dat enige overeenkomst vertoont met dit Ravelijnstraat-
complex te Maastricht is het experiment, dat te Stadbroek-Sittard is 
opgezet. In hoeverre de nieuwe wegen, die men ingeslagen is, op de 
duur tot succes zullen voeren, zal natuurlijk moeten worden afgewacht. 

1 In het voorjaar van 19^6 kwam het Ravelijn-complex gereed en het is nu geheel 
bevolkt ; nieuwe complexen zijn in voorbereiding. 
2 Waar naar gelang de behoefte een zekere nazorg kan worden gegeven. 
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Waardevol is in ieder geval dat men bereid is iets te ondernemen en daar
voor ook wat over heeft. Opheffing van de onmaatschappelijkheid zal 
zeker niet snel gaan en zal ook zeker nooit volledig zijn. Er zullen altijd 
groepen zijn, die eenvoudig niet te revalideren zijn, ofwel omdat zij zelf 
dat niet kunnen opbrengen wat nu eenmaal nodig is voor het slagen van 
het heropvoedingsproces ofwel omdat zij dat zelf niet willen. Bij de 
sanering van oude stadswijken zal men voor en na met de huisvesting van 
deze groepen te maken krijgen. Ook hier zijn voorzieningen nodig, maar 
nu van meer blijvend karakter. Het lijkt weinig gewenst dit soort ge
zinnen over de normale wijken uit te strooien, omdat zij daarzelf niet 
mee gediend zijn, daar zij in normale arbeiderswijken niet zullen worden 
geaccepteerd, en een bron van conflicten en moeilijkheden gaan vormen 
voor de omgeving. Maar ook grote concentraties van dit soort gezinnen 
zijn weinig acceptabel, omdat met de omvang van de groep een ghetto-
vorming in versterkte mate voortgang zal vinden. Hier dient een tussen
oplossing gevonden te worden. De werkelijk ernstige gevallen zullen op 
een of andere wijze uit de gemeenschap dienen te worden verwijderd, de 
minder ernstige gevallen zullen in kleine groepjes met degelijke sociale 
voorzieningen en onder scherpe controle gespreid moeten worden. In 
deze richting denkt men te Maastricht de moeilijkheden te moeten 
aanpakken. 

Voor de speciaal aangepaste gezinswoningen verwijzen wij naar de 
bijgevoegde plattegronden.1 

Bij de plattegronden van de 104 gezinswoningen van het Ravelijnstraat-
complex kan men in hoofdzaak twee typen onderscheiden : 

a. het keuken-woonkamertype met 2 of 3 grote slaapkamers en 1 van 
kleinere omvang, al of niet aangebouwd schuurtje en natte-cel, voorzien 
van een lavet. De keuken is ruim gehouden, zodat een niet te groot gezin 
hier gemakkelijk zijn maaltijden kan gebruiken (type A). 

b. het woonkeuken-type met 2 grote slaapkamers en 1 kleinere en 
eveneens schuurtje en wasplaats (type B). 

Bij het eerste type wordt een iets meer ontwikkelde wooncultuur ver
ondersteld, het tweede type is bestemd voor gezinnen, die een scheiding 
tussen keuken en woonvertrek nog niet aan kunnen, althans er in de 
praktijk geen prijs op zullen stellen. Dit laatste houdt het gevaar in, dat 
het woonvertrek zal degraderen tot opslagruimte of — wat nog erger is — 
de gedachte kan doen ontstaan, dat men dit vertrek wel aan een kost
ganger zou kunnen verhuren. 

Er is bij het ontwerpen van de plattegrond vooral gelet op de over
zichtelijkheid van de woning. Er zijn geen donkere hoeken, geen zolders 
of kelder. De huisvrouw moet, wanneer zij in de keuken of de wasplaats 
aan het werk is, het oog kunnen houden op het woonvertrek. Slaap
kamers en wasplaats kunnen ongehinderd en onafhankelijk van andere 
vertrekken worden betreden. De vertrekken en de gang zijn tamelijk 
1 Bijlagen A en B. 
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ruim. De situering van het schuurtje is met zorg geschied, omdat men 
heeft willen vermijden, dat dit een opslagruimte werd voor een of andere 
negotie door het gezin bedreven. De schuurtjes zijn door een gangetje 
achter de woning te bereiken. Het toilet is aan de buitenlucht geplaatst. 

Achter de woningen zijn afscheidingen gemaakt om de inkijk zoveel 
mogelijk te voorkomen en de privacy van de plaatsjes te verzekeren. 
Vóór de woningen zijn geen tuintjes om het rommelig aspect, dat niet of 
slecht onderhouden voortuintjes bieden, te vermijden. 

Alles is gedaan om het complex een rustig en esthetisch verantwoorde 
aanblik te geven, en in te passen als normale arbeiderswijk in de om
geving. Het beperkte isolement is verkregen door de aanleg van een 
rondweg. 

De vertrekken in de woningen zijn voldoende ruim, zodat de gezins
leden binnenshuis de gelegenheid kunnen vinden voor hun dagelijkse 
bezigheden, anderzijds weer niet zo ruim, dat zij voor de geselecteerde 
gezinnen te groot zouden blijken. Te grote woonvertrekken vragen hoge 
stookkosten en meer onderhoud, en tenslotte zouden zij weer zoveel 
duurder zijn geworden. Uitgangspunt is immers dat de gezinnen, die 
veelal uit krotten afkomstig zijn, een redelijke huur moeten leren be
talen. Het verblijf in het complex is van voorbijgaande aard ; wanneer het 
gezin na verloop van tijd kan verhuizen naar een normale moderne 
arbeiderswoning moet het er woontechnisch niet op achteruit gaan, 
terwijl de huur misschien hoger zou komen te liggen. De huren voor de 
grotere woningtypen werd door de bouwvereniging vastgesteld op 

J io,—, van de kleinere o p ^ S ^ j ; van de zijde van de Stichting Bijzondere 
Sociale Zorg Maastricht wordt echter een suppletie op de huren verleend 
van resp. J i , jo en f 1,2 ς. De ambitie voor de nieuwe woningen was 
groot, uiteraard mede door de heersende woningnood. De geplaatste 
gezinnen zijn met zorg geselecteerd. 

Hoe tenslotte dit experiment — dat landelijk reeds een grote bekend
heid heeft verworven — zal verlopen, dient te worden afgewacht. Veel 
zal afhangen van de leiding, die vanuit het wijkcentrum door de maat
schappelijke werkster en haar helpers en helpsters zal worden gegeven. 

Intussen bezint Maastricht zich op nieuwe projecten; andere woon-
scholen van kleinere omvang, maar met overeenkomstige voorzieningen, 
zullen in de stadsuitbreidingen worden opgenomen. Daarbij zullen in 
hoofdzaak dezelfde woningtypen worden aangewend, indien de ervaring 
althans niet zal leren dat andere wegen zullen moeten worden bewandeld. 
Men denkt deze complexen in het algemeen niet groter te maken dan 
¡o woningen. 

b. De huisvesting van bejaarden 

Uit een adresboek van het Provinciaal Opbouworgaan in Limburg 
— „Verpleeginrichtingen in Limburg" — becijferden wij het totaal aantal 
bedden, dat in instellingen voor de huisvesting en verzorging van be-
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jaarden ultimo 1954 aanwezig was. Van een drietal instellingen in 
Maastricht, Valkenburg en Roermond konden geen cijfers worden ver
strekt.1 Wij hebben de cijfers naar de gebieden geordend (staat 22). 

Staat 22. Aantal bedden op kamers en zalen beschikbaar in instellingen voor de verzorging van 
bejaarden, ultimo lp£4 2 

Gebied 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-gebied 
Landelijk Zuid-Limburg 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

Instellingen 

12 

9 
16 

8 

4 Í 
22 
67 

Beddencapaciteit 

Í 4 l 
361 

4 9 3 
2 1 1 

1607 
861 

2468 

De instellingen blijken gemiddeld over een 40 bedden te beschikken. 
Dit cijfer wordt bevestigd door een publicatie van het C.B.S. — „Ver
zorging van bejaarden in tehuizen naar de toestand op 1 oktober 19^0" — 
waarin 63 tehuizen staan vermeld met in totaal 23J9 gehuisveste of ver
zorgde personen.3 Sedert is de capaciteit enigermate vergroot door de 
totstandkoming van enkele nieuwe complexen, waaronder vooral het 
grote Maastrichts flatgebouw op de Calvarieweide genoemd mag worden. 

De totale capaciteit is echter ongetwijfeld veel te gering. Dit moge. 
blijken uit onderstaande cijfers, eveneens ontleend aan een publicatie 
van het Provinciaal Opbouworgaan Limburg — „Cijfers betreffende de 
bejaarden in Limburg".4 Dit provinciale survey-orgaan verzamelde voor 
ultimo 1954 uitvoerige cijfers over het aantal bejaarden in elk van de 
111 Limburgse gemeenten.5 Uit dit uitvoerige grondmateriaal be
rekenden wij de cijfers voor de gebieden (staat 23). 

Staat 23. Aantal mannen en vrouwen van 6ζ jaar en ouder op 31 december 19S4 , n absoluut 
aantal en in procenten van de totale bevolking s 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 

B e j a a r d e n 

Mannen 

6 1 0 9 

3039 
3 Í 2 6 
I 9 Í 3 

14627 
1 0 3 1 0 

H937 

I n % 

2,7 
2,8 
3.3 
3.9 

3,0 
3,4 
3 , i 

Vrouwen 

Í842 
2903 

4 3 2 7 
1947 

I Í 0 1 9 
1 0 2 2 1 

25240 

In % 

2,6 
2,7 
4 ,2 
3,9 

3 , i 
3,4 
3,2 

Totale 
bevolking 

224693 
108984 
107176 
4 9 9 2 0 

4 9 1 1 7 З 
304078 
7 9 Í 2 Í I 

1 Verpleeginrichtingen in Limburg, Roermond i g j i -
2 Exclusief het drostambt Tüddern, dat in deze studie steeds buiten beschouwing is gebleven. 
8 's-Gravenhage, 1951. 
* Roermond ι^ςς. 
s Voor de spreiding over de gemeenten zie men kaart no. 16. 
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Vergelijking met de cijfers uit hoofdstuk II — staat ι j — laat duidelijk 
zien, hoe de groep van bejaarden sedert 1947, met uitzondering van het 
nieuwe mijngebied en landelijk Zuid-Limburg, procentueel wederom is 
gestegen. De geringe vermindering in het nieuwe mijngebied is te 
danken aan een sterke instroming van de jongere leeftijdsgroepen in dit 
gebied als gevolg van de voortschrijdende industrialisatie. De bevolking 
is in dit gebied zo sterk gegroeid, dat het Maastricht c a . van de tweede 
plaats heeft verdrongen. (Hoofdstuk II, staat 9). Op de zelfde wijze is ook 
het relatief lage percentage bejaarden in het oude mijngebied te verklaren. 

In totaal telde Zuid-Limburg ultimo 19^4 29.646 bejaarden. Wanneer 
men met het Opbouworgaan aanneemt, dat ongeveer 12% hiervan in 
aanmerking komt voor opneming in een instelling voor bejaarden, zou 
er op dat tijdstip behoefte geweest zijn aan rond 3600 bedden, wanneer 
men een kleine reserve in aanmerking neemt van ruim i % ) . 1 Er waren 
op die datum ongeveer 1700 bedden aanwezig, dus een tekort van 1900. 

Voor de toekomst echter dient men rekening te houden met een snel 
stijgende behoefte. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. 
Men denke aan de ongeschiktheid van de moderne volkswoning voor 
inwoning en verzorging van behoeftige bejaarden, aan de afnemende be
reidheid van jonge huishoudingen bejaarden thuis te verzorgen - dit 
mede in verband met de moeilijkheid huishoudelijke hulp te verkrijgen 
en met de neiging tot minder afhankelijkheid van jong en oud t.o.v. 
elkaar. Tenslotte wint de gedachte van aangepaste bejaardenwoningen in 
verzorgingscomplexen steeds meer veld.2 Door de algemene ouder
domsvoorziening zijn ook de bejaarden beter in staat hun zelfstandigheid 
te bewaren, omdat zij financieel onafhankelijk kunnen zijn van hun 
kinderen. 

De belangrijkste reden van de snel stijgende behoefte ligt op demo
grafisch terrein. 

Het Provinciaal Opbouworgaan gaf in de meergenoemde publicatie 3 

prognosen voor de aanwas van het aantal bejaarden in alle Limburgse 
gemeenten. Op grond van het aantal aanwezige bejaarden berekende het 
met de sterftetafels van het C.B.S. over 1947-1949 het aantal bejaarden 
voor ultimo 1970. Deze cijfers brachten wij samen voor de gebieden in 
staat 24. Wij voegden de verwachte groei toe in absoluut aantal en in 
percenten ten opzichte van 1954. 

De procentuele groei zal — gesteld dat deze prognose toekomstwaarde 
heeft — in Zuid-Limburg belangrijk groter zijn dan in het meer agrarische 
Noord-Limburg, en met name in de stedelijke centra van het mijngebied. 

1 Het bejaardenvraagstuk in Limburg, Roermond 1954. 
2 Medio I9i6 waren er plannen gerealiseerd of in voorbereiding in de gemeenten 
Maastricht, Heer en Geulle, en in het oude mijngebied te Heerlen, Kerkrade, Brunssum 
en Hoensbroek - ten dele pensiontehuizen, merendeels complexen met verzorgings
tehuizen. 
3 Cijfers betreffende de bejaarden in Limburg, P.O.L. 19^5 - tabel III. 
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Staat 24. Het aantal bejaarden op 31 december ¡954, het aantal bejaarden 
op 31 december IÇJO volgens een prognose ran het T.O.L., en de absolute en procentuele 

aanwas tussen beide data. 

Oud mijngebied 
Nieuw mijngebied 
Maastr. ind.-geb. 
Land. Zuid-Limb. 

Zuid-Limburg 
Noord-Limburg 
Provincie 1 

Bejaarden 

I9Í4 

11951 
Í942 
78ï3 
3900 

29646 
20^31 
ÍOI77 

1970 

21746 
9306 

12130 

m i 

48433 
27°Í7 
7Í490 

Aanwas 

absoluut 

979Î 
ЗЗ64 
4277 
•3Í« 

18787 
6i26 

2í3"3 

in %v. 1 9 ^ 

82,0 
¡6,6 
Í4.4 
34,6 

63.4 
31,8 

f°.4 

Dit is ook zeer verklaarbaar, omdat juist in de na-oorlogse jaren in deze 
centra een sterke instroming van arbeidskrachten van middelbare leeftijd 
heeft plaats gehad in verband met de onverzadigbare arbeidsmarkt. Zij 
zullen in de naaste toekomst een belangrijke versterking vormen van de 
groep van bejaarden. 

Wanneer men wederom de 12% aanhoudt voor de toekomstige be
hoefte aan beddencapaciteit, zal Zuid-Limburg in 1970 moeten be
schikken over rond 5800 bedden, dat is rond het drievoudige van het 
momenteel ter beschikking staande aantal. 

Vermoedelijk zal de behoefte groter zijn. Door de toenemende levens
verlenging zal het aantal bejaarden, dat in verpleeginrichtingen opge
nomen moet worden, groeien, omdat het aantal hoogbejaarden en ge-
brekkigen mede stijgt. Een enigermate bevredigende prognose hiervoor 
op te stellen is ondoenlijk, omdat men over onvoldoende gegevens 
beschikt. 

Het is noodzakelijk naast de kwantitatieve de kwalitatieve zijden van 
het bejaardenvraagstuk goed in het oog te vatten. Wij wijdden hieraan 
in het eerste hoofdstuk de nodige aandacht. Ook het Provinciaal Op-
bouworgaan heeft in zijn onderzoekingen dit aspect niet vergeten. 

In verschillende gemeenten in Limburg werden onderzoekingen inge
steld naar de levensomstandigheden van de bejaarden, o.m. in Hoens-
broek en Weert. In de gemeente Maastricht werd in nauwe samen
werking met de Stichting Centrale Caritas, het overkoepelend inter
parochieel centrum, uitvoerig geënquêteerd. Wij ontlenen aan deze 
onderzoekingen enige gegevens over de huisvesting van de bejaarden. 

De keuze van de gemeenten Maastricht, Hoensbroek en Weert is in 
zoverre voor ons gelukkig geweest, daar deze min of meer als represen
tatief kunnen gelden voor de gebieden, waarin zij zijn gelegen. Dit moge 
blijken uit onderstaande cijfers (staat 2$). 

1 Exclusief het drostambt Tüddem. 
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Staat 2ζ. Het percentage bejaarden en de te verwachten groei van het aantal bejaarden in enkele 
gemeenten en de ¡andschappen, waarin deze zijn gelegen, per 31 dec. ¡954 en per SI dec.ipjo 

A a n t a l b e j a a r d e n 
in % van de totale bevolking 

Maastricht 
Hoensbroek 
Weert 

6,8 
3,6 
Í.9 

Maastr. ind.-geb. 
Oud mijngebied 
Noord-Limburg 

7,S 
5,S 
6,8 

Verwachte groei 1970 t.o.v. 1954 
volgens prognose P.O.L. 

Maastricht 
Hoensbroek 
Weert 

i i 7 , o 
188, ς 

"39,4 

Maastr. ind.-geb. 
Oud mijngebied 
Noord-Limburg 

> Í 4 , Í 
182 ,0 
131,8 

Opvallend is daarbij dat de centrumgemeente in 1954, maar ook in de 
toekomst een lager percentage bejaarden heeft dan het landschap, waar
van het deel uitmaakt.1 Dit is begrijpelijk, omdat de stad steeds jongeren 
zal aantrekken van het omringende gebied, waar de werkgelegenheid ge
ringer is. Het bejaardenprobleem is kwantitatief ook voor het platteland 
een probleem, maar door de geringere bevolkingsconcentratie is uiter
aard het absolute aantal geringer, zolang natuurlijk niet door de bouw 
van speciale complexen in aanzienlijke aantallen bejaarden van elders 
zullen worden aangetrokken. 

Ook kwalitatief zal het probleem van de bejaarden in de plattelands
gemeenten in de regel minder scherp worden gevoeld, omdat de gevaren 
van verwaarlozing en vereenzaming gewoonlijk minder groot zullen zijn. 

Hoe het met de huisvesting van de bejaarden op het platteland gesteld 
is zal nader onderzocht moeten worden. Wij zullen ons hier verder 
moeten beperken tot de gegevens, die ons voor de drie onderzochte ge
meenten ter beschikking staan. Omdat de gegevens over Weert niet in 
alle opzichten op vergelijkbare wijze zijn gepubliceerd, kunnen deze 
slechts gedeeltelijk worden opgenomen.2 

De gemeente Hoensbroek, een van de typische mijnkemgemeenten s , 
bezat op 31 december 1954 20.342 inwoners, leunt in het oosten aan 
tegen het stedelijk centrum van het oude mijngebied, Heerlen, en ligt 
op de grens van het nieuwe mijngebied. De gemeente Maastricht kwam 
reeds eerder uitvoerig ter sprake en behoeft als oudste industriestad van 
Nederland geen verdere typering; zij bezat op genoemde datum 84.995 
inwoners. De gemeente Weert is het regionale centrum van Midden-
Limburg bewesten de Maas. Door haar gunstige ligging oefent zij steeds 

1 Dit in schijnbare tegenstelling tot het feit dat de binnenstad een hoger percentage 
bejaarden blijkt te herbergen dan de jongere stadsuitbreiding. De bejaarden van buiten 
die naar de stad trekken — veelal weduwen — i.v.m. de voorzieningen aldaar, komen 
gewoonlijk in de binnenstad terecht. 
* Enkele algemene bevindingen werden gepubliceerd in het rapport van het P.O.L. : 
Aspecten van de levensomstandigheden van bejaarden in de kleine en middelgrote ge
meenten in Limburg, Roermond 1914. 

Voor de gemeenten de rapporten van het P.O.L. : Het bejaardenvraagstuk te Weert , 
Roermond I9ff, Het bejaardenvraagstuk te Hoensbroek, Roermond I 9 í í en Het 
Bejaardenvraagstuk te Maastricht, Roermond 19^6. 
a Men vergelijke voor nadere gegevens de bijgevoegde kaarten. 
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meer aantrekkingskracht uit op het bedrijfsleven. Zij vertoont een ge
differentieerde maatschappelijke structuur. Op 31 december telde de 
gemeente 20.241 inwoners. 

Belangrijk voor de voorzieningen op het terrein van de huisvesting is 
een inzicht in leeftijd en burgerlijke staat van de bejaarden. Ter be
vordering van de overzichtelijkheid hebben wij de gegevens gesplitst en 
in enkele groepen samengenomen ; voor de bepaling van een mogelijke 
behoefte aan voorzieningen is een juiste combinatie van beide gegevens 
belangrijk. Staat 26 geeft het overzicht van de samenstelling naar leeftijd 
in de drie gemeenten, gesplitst naar drie leeftijdscategorieën en naar 
mannen en vrouwen. 

Staat 26. De leeftijdsgroepen ran mannen en vrouwen van 6$jaar en ouder, 
m ¿e gemeenten Hoensbroek, Maastricht en Weert m % 

Leeftijdsklasse 

é i - < 7 ï j· 
7 i - < 8 ï j . 
8 i + 

Totaal 
Absoluut 

H o e n s b r o e k 
per 1 januari 19 ς ς 

mannen 

72,Í 
2 î , i 

2,4 

1 0 0 , 0 

490 

vrouwen 

7 Î . Î 
21,9 

2,6 

1 0 0 , 0 

4 i 6 

M a a s t r i c h t 
per 1 juni 19 ς ς 

mannen 

74.8 

23. S 
1.7 

1 0 0 , 0 

2Í43 

vrouwen 

68,6 
28,0 

3.4 

1 0 0 , 0 

Зооб 

W e e r t 
per ι nov. I9 Î4 

mannen 

é í .2 
30,0 

4,8 

1 0 0 , 0 

67Í 

vrouwen 

6S,S 

3o, · 
4,4 

1 0 0 , 0 

638 

Bij verwaarlozing van de geringe tijdsverschillen, waarop de gegevens 
werden verzameld, leest men uit de cijfers enkele opmerkelijke ver
schillen in de situatie, waarin de drie gemeenten zich t.a.v. het be
jaardenvraagstuk bevinden : 

1. In Hoensbroek is zowel bij mannen als vrouwen de groep van 
65-74 j a a r procentueel groot, beter is het te zeggen, dat het percentage 
hoogbejaarden opmerkelijk laag is, want uit staat 2ξ bleek reeds, dat het 
percentage bejaarden in zijn geheel hier zeer laag is. Hoensbroek heeft 
als een typische, snel groeiende mijngemeente een relatief jonge bevol
king door de instroming van vele jongere arbeidskrachten. Voor de 
toekomst is een snelle veroudering te verwachten (staat 2 ς). 

2. Te Maastricht is de groep hoogbejaarde mannen gering in tegen
stelling tot de groep hoogbejaarde vrouwen, die procentueel belangrijk 
groter is. Vermoedelijk is dit mede een gevolg van een hoger sterftecijfer 
onder de industriearbeiders in het verleden. Verbetering in de hygiëni
sche toestanden in werkplaats en fabriek en vorderingen op het terrein 
van de volkshuisvesting zullen in de nabije toekomst ongetwijfeld hun 
invloed doen gelden op de omvang van de groep bejaarden. 

3. De cijfers van Weert geven geen aanleiding tot bijzondere op
merkingen. Een inzicht in de opbouw naar burgerlijke staat van de be
jaarden geeft het overzicht in staat 27. 
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Staat 2 J. Samenstelling ran de groep van bejaarden naar burgerlijke staat 
in de gemeenten Hoensbroek, Maastricht en Weert in % 

Ongehuwd 
Gehuwd 
Weduwstaat 
Gescheiden 

Totaal 
% tot bej. 

H o e n s b r o e k 
per ι januari ¡ssS 

mannen 

9,8 
6ί,9 
*3,3 

ι.о 

ΙΟΟ,о 

Í 4 . i 

vrouwen 

4.2 
Í9,7 
3 ί . ι 

i .о 

ΙΟΟ,о 

4Í .9 

M a a s t r i c h t 
per ι juni I 9 Í J 

mannen 

7.3 
66,з 
2Í.6 

о,8 

ΙΟΟ,о 

4Í .9 

vrouwen 

14,2 
39.4 
4 Í . 4 

ι.о 

ΙΟΟ,о 

Í 4 . i 

W e e r t 
per ι nov. I9J4 

mannen 

9,ι 
6o,o 

30.9 

100,о 

ί ΐ . 4 

vrouwen 

9.7 
so,ς 
39,8 

100,0 

48,6 

Ook uit dit overzicht vallen merkwaardige verschillen op tussen de drie 
gemeenten : 

ι. Onder de bejaarden is het aantal ongehuwden groter bij de vrouwen 
dan bij de mannen, vooral in Maastricht, dat met zijn grote werkgelegen
heid voor vrouwen ongetwijfeld ook van buiten vele ongehuwde vrouwen 
heeft aangetrokken. In Hoensbroek daarentegen constateert men weer, 
dat maar weinig vrouwen ongehuwd zijn gebleven. Ongetwijfeld speelt 
het mannenoverschot in de periode van opkomst in dit gebied — met 
zo'n uitgesproken werkgelegenheid voor mannen — een rol. (Hoofd
stuk II, staat i£). 

2. Het aantal gehuwde bejaarde mannen is procentueel groter dan dat 
der vrouwen. Vooral in een gemeente als Maastricht, waar de huwelijks
leeftijd van de vrouwen laag ligt, was dit enigermate te verwachten. De 
hoofdoorzaak moet echter worden gezocht in de hogere sterfte der 
mannen. Er zijn dan ook veel meer weduwen dan weduwnaars, juist in 
Maastricht. 

3. Het aantal gescheidenen van echt is onder de bejaarden voorshands 
nog niet groot. Zoals voor de toekomst een procentuele groei van de 
gehuwde bejaarden is te' verwachten in verband met de voortgaande 
levensverlenging, zo is ook in verband met de maatschappelijke ontwikke
ling voor de toekomst een groter percentage gescheiden bejaarden te 
verwachten. Het aantal gescheiden bejaarden is het grootste in Hoens
broek. Het betrekkelijk groot aantal vreemdelingen in deze mijnge-
meente zal ongetwijfeld op het cijfer van invloed zijn geweest. 

4. De samenstelling der bejaarden naar mannen en vrouwen werd ter 
vergelijking toegevoegd. Het overschot aan bejaarde mannen in Hoens
broek is een gevolg van de grote werkgelegenheid voor mannen, dat te 
Weert een gevolg van een tekort aan werkgelegenheid voor vrouwen, 
het tekort te Maastricht mede een gevolg van de relatief hoge werk
gelegenheid voor vrouwen. De migratie-statistiek wijst namelijk uit, dat 
bejaarden zelden na verlating van het arbeidsproces uit de gemeente van 
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inwoning vertrekken. Huisvestingsmoeilijkheden maken dit heden ten 
dage trouwens ook weinig aanlokkelijk. 

Nadat men uit deze gegevens een globaal inzicht heeft verworven in 
de samenstelling van de groep van bejaarden in de drie type-gemeenten, 
is het noodzakelijk iets meer te weten te komen over de wijze, waarop 
deze bejaarden zijn gehuisvest. Het Provinciaal Opbouworgaan heeft 
daartoe de weg van enquête en interview ingeslagen en moest zich daarbij 
natuurlijk beperken tot een representatieve steekproef. De geïnteres
seerden verwijzen wij gaarne naar de uitvoerige rapporten, waarin veel 
belangrijk materiaal is samengebracht. Ons interesseert hier meer speciaal 
het hoofdstuk over de woonsituatie der bejaarden.1 Het materiaal van 
Weert, dat op afwijkende wijze is gepubliceerd, laten wij hier verder 
buiten beschouwing. Om niet te uitvoerig te worden beperken wij ons 
tot enkele aspecten. Opgemerkt moet nog worden, dat geestelijken en 
gestichtsbevolking buiten de steekproeven werden gehouden. 

Een samenvatting van de staten, waarin het sociaal verband, waarin de 
bejaarden in de gemeenten Hoensbroek en Maastricht wonen, was op
genomen, levert ons het volgende overzicht (staat 28). 

Staat 28. Positie van de bejaarden in de huishoudingen te Hoensbroek 
en te Maastricht, IÇSS, m % van de geënquêteerden 

Alleenwonend 
Gezinshoofd 
Echtgenote 
Inwonend 

T o t a a l 
(absoluut) 

Waarvan wonend in huishoudingen 
met f en meer personen 
met 3 en 4 personen 
met 2 personen 
met 1 persoon 

T o t a a l 

Hoensbroek 

8, i 
42.7 

23,8 

Ι Ο Ο , Ο 

( '76) 

26,7 

39,7 
8,ί 

Ι Ο Ο , Ο 

Maastricht 

18,7 
4o,7 
16,3 

H , 3 

100,0 

(737) 

ié ,8 
26,0 
38,* 
ι8,7 

100,0 

Wanneer men beide gemeenten vergelijkt, valt op dat Maastricht een 
hoog percentage alleenwonenden heeft en een laag percentage gehuwde 
vrouwen onder de bejaarden. Dit laatste was reeds uit staat 27 gebleken. 
Dit hoge percentage alleenstaande bejaarden te Maastricht vraagt onge
twijfeld om extra-voorzieningen. 

1 Men zie de genoemde rapporten van het P.O.L., т . п . hoofdstuk III. 
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In Hoensbroek bedreigt de bejaarden niet zo zeer vereenzaming en ver
waarlozing. Het percentage alleenwonenden is hier minder groot. Hier 
dreigt eerder een groot percentage in de verdrukking te komen in de 
grote huishoudingen. Meer dan een kwart is gehuisvest in huishoudingen 
van ς en meer personen. Dit spreekt te meer, wanneer men uit de 
enquête verneemt, dat de gemiddelde grootte van de woningen, waarin 
de bejaarden daar zijn gehuisvest 4,2 kamers telt — hieronder begrepen : 
woonkamer, slaapkamer en keuken — te Maastricht was dit 4 ,3 . Ook te 
Maastricht is het aantal bejaarden, dat zijn levensavond doorbrengt te
midden van een grote huishouding, niet gering. 

Nog een ander facet van de woonsituatie der bejaarden uit genoemd 
hoofdstuk lijkt ons bijzonder het vermelden waard: de ligging der ver
trekken in de panden, waarin de bejaarden zijn gehuisvest (staat 29). 

Staat 29. Ligging der vertrekken, 
waarin de bejaarden te Hoensbroek en te Maastricht waren gehuisvest, І955 

Op de grondverdiepmg 
Op grond- en eerste verdieping 
Op eerste verdieping 
Op grond-, eerste en tweede verdieping 
Op eerste en tweede verdieping 
Op tweede of derde verdieping 
Andere combinaties 

T o t a a l 

Hoensbroek 

14,2 

76,8 

6,2 

2,8 

100,0 

Maastricht 

17,2 
Í 3 . 7 
12,6 

7 .9 
Í .3 
2.3 

100,0 

De ligging van de woonvertrekken in het pand is vooral voor de huis
vrouw van belang. Wanneer de vertrekken van de bejaarden op een 
etage zijn gelegen en niet te hoog, kan veel vermoeiend trappenlopen 
worden voorkomen. In de gemeente Hoensbroek is in dit opzicht de 
situatie gunstiger dan in Maastricht. In Maastricht met de vele, hoge 
panden in de binnenstad, waar uiteraard de meeste bejaarden werden 
geregistreerd, bewonen vele bejaarden de bovenetages. 

Voorts willen wij nog vermelden, dat van de geënquêteerden te Maas
tricht 24,7 en te Hoensbroek 51,7% gebruik moest maken van een w.c. 
buitenshuis, ongetwijfeld, vooral 's winters, een ongewenste toestand. 

Er werd ook een poging aangewend om iets meer te weten te komen 
over de woonwensen van de bejaarden. In Hoensbroek bleek een op
vallende belangstelling te bestaan voor aangepaste bejaardenwoningen en 
voor opneming in een bejaardencentrum. Vooral de vrouwen zien gaarne 
de vertrekken gegroepeerd op een verdieping, zodat onnodig trappen
lopen zoveel mogelijk kan worden voorkomen. 
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In hoeverre men de bejaarden huisvesting moet zoeken te geven in het 
vertrouwde milieu van de binnenstad, waar zij zich thuis voelen en 
elkaar weten te bereiken, zal afhangen van de mogelijkheden ter plaatse. 
Merkwaardig is dat men in een stad als Maastricht de bejaarden in de 
nieuwe buitenwijken nauwelijks aantreft. De daar gebouwde bejaarden-
woningen oefenen niet de minste aantrekkingskracht uit. 

Ter illustratie vermelden wij dat medio 1955 in het oude Maastricht 
binnen-de-wallen de bevolking voor 10,05% и ^ bejaarden bestond, in 
de na-oorlogse stadsuitbreidingen was dit percentage 3,14; in de voor
oorlogse stadsuitbreiding 8,31 en voor het stadsgeheel 6,8o.1 Dit alles 
exclusief de bejaarden ondergebracht in de gestichten, die eveneens in 
de binnenstad zijn gelegen.2 

In hoeverre de financiële moeilijkheden de psychische weerstanden om 
de oude omgeving te verlaten nog versterken, zou nader onderzocht 
moeten worden. 

Zeker is in ieder geval, dat de huidige huisvesting zeer veel te wensen 
over laat. Uit de voorlopige onderzoekingen is gebleken, dat ongeveer 
een kwart van hen is gehuisvest op een wijze, die niet aan de eisen beant
woordt. Dit is overigens een landelijk verschijnsel. 

Vroeger waren de minderwelgesteldeïi onder hen - en hoevelen waren 
dat niet — veelal ondergebracht in liefdadigheidswoningen, te Maastricht 
„conventjes" genoemd of „hofjes", achteraf gelegen in de binnenstad. 
Geleidelijk aan worden deze verbeterd of weggesaneerd, waarmee veel 
schilderachtigs verdwijnt, maar de huisvesting van de bejaarden zeer is 
gediend. Daarnaast waren vele behoeftige bejaarden, die verzorging 
vroegen, opgenomen in de verpleegzalen van gestichten en instellingen, 
of op kamertjes aldaar, wanneer hiertoe de gelegenheid bestond, ge
huisvest. Nu zijn de zalen en vertrekken van dergelijke inrichtingen 
overgevuld, terwijl door de betere verzorging en de levensverlenging de 
doorstroming in deze instellingen steeds minder wordt. Bijna alle 
werken zij met lange wachtlijsten, het aantal aanvragen neemt steeds toe. 

De betergesitueerden lieten zich, zo nodig, opnemen in pension-
tehuizen, waar zij een grotere onafhankelijkheid konden bewaren. Ook 
van deze inrichtingen is de capaciteit veel te gering. 

Er zijn in de loop van de jaren meermalen initiatieven genomen, om 
uit de moeilijkheden te geraken. Men bouwde verspreid en ook wel 
meer geconcentreerd in de stadsuitbreidingen bejaardenwoningen, die 
nu veelal bewoond zijn door jonge gezinnen, zoals te Maastricht in het 
Proosdijveld, Trichterveld en Wittevrouwenveld. 
1 Respectievelijk in absolute aantallen in de binnenstad 2440, oudere buitenwijken 1771, 
nieuwe stadsuitleg 841 en in de oude dorpskernen op het grondgebied van de gemeente 
497 ( ï , 44%) ; totaal gemeente ^549. 
* Gegevens berekend uit de enquête, gehouden door de Stichting Centrale Caritas te 
Maastricht in samenwerking met het Provinciaal Opbouworgaan, naar de levens
omstandigheden van de bejaarden ter stede. 

299 



Bij deze woningen miste men de aanvullende centrale voorzieningen. 
Met de bouw van bejaardencentra wordt aan deze voorzieningen veel 

aandacht besteed. 
Een belangrijk initiatief werd te Maastricht genomen door de bouw

vereniging Sint Servatius. Nabij het hart van de stad langs de oude stads
muur op de Calvarieweide kwam een groot project tot stand. Een 
consequentie van de keuze van het terrein, waar kostbare funderingen 
noodzakelijk bleken, en van de betrekkelijke beperktheid van de ruimte, 
was hoogbouw. Er verrezen een flatgebouw en een pensiontehuis, ver
bonden door een verzorgingsvleugel. Het flatgebouw in zes woonlagen 
bevat 14 flats voor drie personen, £4 voor twee personen en 7 een-
persoonsflats. De driepersoonsflats bezitten een woonkamer, twee slaap
kamers, keuken en douchecel met zitbad, wastafel, w.c. en geijser. De 
tweepersoonsflats bezitten ofwel een grote zitslaapkamer of wel woon
kamer en slaapkamer, voorts keuken, w.c. en douchecel, met dezelfde 
voorzieningen als de driepersoonsflats. De éénpersoonsflats hebben een 
zitslaapkamer, keuken en douchecel op dezelfde wijze uitgerust. Alle 
woningen bezitten een eigen balcon. De woningen op de begane grond 
zijn als luxeflats ingericht met een afzonderlijke ingang en een eigen 
badkamer van ruimere afmetingen. 

Het pensiongebouw in vijf woonlagen steunt op de centrale voor
zieningen van het verzorgingsgebouw. Er zijn tien appartementen be
staande uit woonkamer, slaapvertrek en wasgelegenheid (douche, w . c , 
zitbad) maar zonder keuken of kookgelegenheid. Alle andere woon-
gelegenheden bestaan uit één vertrek : de zitslaapkamer. 

Het verzorgingsgebouw bevat gemeenschappelijke ruimten als recreatie-
zaal, hulpkapel voor bedlegerigen e.d., en de vertrekken van het ver
zorgend personeel. 

Het geheel is een vrijstaand complex in een goed aangelegd plantsoen. 
Het is gesticht met steun van de woningwet. 

Het grote bezwaar van deze eerste proeve in Zuid-Limburg van een 
moderne bejaardenverzorging is de dure exploitatie, waardoor huren en 
pensionprijzen slechts voor een deel door een gemiddelde beurs ge
dragen kunnen worden. 

Verrijkt met de ervaringen opgedaan met dit eerste project, entameerde 
men te Maastricht een nieuw project, het bejaardencentrum in het 
Jekerdal, eveneens zeer gunstig gelegen. Een derde project in het 
Maastrichtse is door de gemeente Heer aangevat. 

Ook in het mijngebied komen de initiatieven los. Op 22 februari 1956 
hechtte de gemeenteraad van Kerkrade zijn goedkeuring aan de stichting 
van een bejaardencentrum ten westen van het Ehrensteinerveld langs het 
miljoenenlijntje. Het complex zal een centraal verzorgingsgebouw be
vatten, een pensiontehuis met een capaciteit van 80 bedden en een serie 
van 33 galerijwoningen. Het project zal verder worden afgerond met vijf 
blokjes van elk twee bungalows en met 36 etagewoningen. 
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Deze woningen zullen niet alle uitsluitend voor bejaarden bestemd 
worden, zomin als dit in feite in het Calvariecomplex te Maastricht is 
gebeurd. Een meer gedifferentieerde bewoning verdient in een wat 
groter complex steeds de voorkeur.1 

In Heerlen wordt een centrum overwogen, waarbij men uit wil gaan 
van een te bouwen pensiontehuis in ς etages, om dit later te omgeven 
met bungalows en woningen met een verdieping. Te Brunssum wil 
men de omgekeerde weg bewandelen door eerst bejaardenwoningen te 
realiseren en in dit complex op de duur een pensiontehuis te stichten. 
Het nabije Hoensbroek gaat weer eerst het pensiontehuis oprichten en 
daaromheen de bejaardenwoningen groeperen.2 

Ook in Noord-Limburg werden plannen ontworpen en gerealiseerd. 
We vermelden hier slechts het aantrekkelijke plan te Maasniel. 

Zo werkt Zuid-Limburg aan de bejaardenhuisvesting. Wij geloven dat de 
bouwverenigingen met de bejaardencentra op de goede weg zijn. Zij 
zijn een goede synthese tussen de gestichtshuisvesting enerzijds met alle 
voordelen en bezwaren daarvan en de vrije, aangepaste woning, die onge
twijfeld voorkeur geniet zolang men voldoende vitaal en gezond is. Op 
de aantrekkelijke groepering en situering werd reeds meermalen ge
wezen. Uit de bovenbesproken projecten blijkt wel, dat men zich dit 
nu bewust is. 

Concluderend mogen wij zeggen dat Zuid-Limburg nog zeer onvol
doende voorzieningen heeft op dit terrein ; dat het aanbeveling verdient 
in verband met de te verwachten snelle aanwas van bejaarden op dit 
terrein zeer diligent te zijn ; dat men bij de realisering van plannen zeer 
goed in het oog dient te houden dat de opnemingsvoorwaarden in de 
complexen van die aard zijn, dat alle bevolkingsgroepen die er behoefte 
aan hebben op een waardige wijze van de verbeterde bejaardenhuisvesting 
kunnen profiteren. 

c. De huisvesting van alleenstaanden 

De huisvesting van de alleenstaanden is als probleem in Zuid-Limburg 

niet nieuw. 
Over het probleem van de huisvesting van de kostgangers in de mijn

streek werd in ander verband reeds uitvoerig gesproken 3 , maar ook 
Maastricht heeft vanouds als gamizoens- en handelsstad met dit probleem 
geworsteld. In de Middeleeuwen kende men naast de opvang bij de 
particulieren reeds centrale voorzieningen in de refugiehuizen van de 
kloosters, een werk van christelijke barmhartigheid.* De normale opvang 
1 Men zie hiervoor hetgeen wij schreven over de wenselijkheid van differentiatie, p. 32, 
2 S 2 . 

* Informatie van het Bureau „Ons Limburg" te Heerlen. Ook Geulle wil een bejaarden-
complex stichten. 
8 Hoofdstuk II p. 141-142. 
4 Nu nog herinneren de namen van historische monumenten te Maastricht aan deze 
opvangcentra. 
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was de inwoning bij de burgers, het logement of de herberg; voor de 
militairen kende men de inkwartiering, de kazerne is van later tijd. 

Dat het hier werkelijk om een probleem ging in een oude vestingstad 
met haar geringe uitbreidingsmogelijkheden — zelfs tot een betrekkelijk 
recente tijd — moge blijken uit de cijfers, die Van der Aa ons verstrekt 
voor 18.4.5.1 Hij geeft voor Maastricht voor dat jaar 2719 huizen, be
woond door 4270 huisgezinnen, uitmakende een bevolking van 22.600 
inwoners, een bezetting per huis van ruim 8 personen dus. Daarenboven 
een garnizoen van rond 3000 man sterk. Men kan zich afvragen, hoe de 
huisvestingstoestanden in die dagen geweest zullen zijn. 

Warmeer de industrialisatie van Maastricht inzet, stromen van alle 
kanten van het platteland de overtollige werkkrachten toe, terwijl tot 
de opheffing van de vesting aan aanbouw van woningen niet gedacht kan 
worden. Al deze mensen moesten binnen Maastricht wonen in verband 
met de noodzakelijke voorzieningen, die in geval van ziekte of werk
loosheid het Burgerlijk Armbestuur moest verstrekken. Hoe de alleen
staanden onder hen waren gehuisvest kunnen wij slechts gissen. 

Beter geïnformeerd zijn we over de huisvesting van de mijnwerkers 
tijdens de opkomst van het Limburgse mijnbekken. Over het kost
gangerseuvel heeft Viancn uitgebreid geschreven. Hoe Poels ter be-
bestrijding van de uitwassen zijn gezellenhuizen stichtte en tot de op
richting van het „Goed Kosthuis" kwam, ondanks de tegenwerking van 
de plaatselijke kosthuishouders, werd reeds uitvoerig vermeld.2 In de 
jaren dertig, toen door de algemene bedrijfsslapte de alleenstaanden het 
eerst werden ontslagen en uit het gebied vertrokken, verloren deze in
richtingen geleidelijk aan hun betekenis en werden gesloten. In de na
oorlogse jaren, nu weer grote aantallen jonge arbeiders door de mijnen 
worden aangeworven, zijn successievelijk de gezellenhuizen weer geopend, 
en onder leiding van religieuzen, van Sittard tot Kerkrade weer infunctie. 

Ook in Maastricht heeft men wel over een gezellenhuis gedacht, doch 
dit heeft nooit concrete vorm gekregen. Ongetwijfeld zou het in een 
behoefte voorzien, maar meer nog heeft Maastricht, dat door zijn 

f roeiende werkgelegenheid op kantoren en fabrieken jongemeisjes van 
uiten aantrekt, momenteel behoefte aan woongelegenheid voor alleen

staande jongevrouwen. Niet steeds komen deze meisjes daar gelukkig 
terecht. Deze categorie wordt aanmerkelijk versterkt door de werkende 
meisjes uit Maastricht, die thuis om het een of ander ongenoegen krijgen 
en het ouderlijke huis verlaten. Vaak trekken zij in bij vriendin of ver
loofde, wat dan weer aanleiding geeft tot nieuwe complicaties op sociaal 
en moreel gebied. 

Er wordt thans in Maastricht gewerkt aan de stichting van een tehuis 
voor dakloze meisjes uit de arbeidersstand, waar met een behoorlijke 

1 A. J. van der AA: Aardrijkskundig Woordenboek, zevende deel, Gorinchem 1846 
p. 847. 
» Hoofdstuk IV p. 227. 
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sociale verzorging de ernstige gevaren, aan het zwerven van jongemeisjes 
verbonden, kunnen worden ondervangen en een goede huisvesting kan 
worden geboden. Het werkende jongemeisje uit de middenstandsgroep 
kan naast het gebruikelijke onderdak op kamers terecht in pension
tehuizen, doch de capaciteit van deze inrichtingen en de prijs is voor 
velen een bezwaar. 

Naast deze voorzieningen voor jonge mensen is er op het gebied van de 
huisvesting voor alleenstaanden nog weinig gedaan. De beter-gesitueerden 
onder hen kunnen terecht in de nogal prijzige flat- en etagewoningen, de 
alleenstaande bejaarden kunnen vaak profiteren van de voorzieningen voor 
bejaarden ; het vraagstuk van de alleenstaande zonder meer, die een mens
waardige betaalbare huisvesting zoekt, is nog nauwelijks aan de orde 
geweest. 

Wij wezen er in ons eerste hoofdstuk op, hoe de gemeenschap ook ten 
opzichte van hen een verantwoordelijkheid draagt, en dat bij de diffe
rentiatie van de voorraad ook met hun specifieke behoeften rekening 
dient te worden gehouden. Een enquête onder de alleenstaanden zou in 
dit opzicht ongetwijfeld waardevol kunnen zijn. 

Het een en ander kwam reeds aan het licht bij de enquêtering van de 
bejaarden. Juist de alleenstaanden onder hen, zowel de ongehuwden als 
de weduwen en weduwnaars, bleken in de moeilijkste situatie te ver
keren. Vooral in de oude binnenstad van Maastricht bleek het aantal 
alleenstaanden onder de bejaarden hoog.1 Zij moeten veelal zelf — ook 
de mannen — voor hun huishouding zorgen. Vaak wordt bij uitzondering 
warm gegeten, het onderhoud van hun behuizing laat zeer dikwijls te 
wensen over. Bij ziekte of ongesteldheid zijn zij al gauw aangewezen op 
de wijkverpleegster of moeten in een inrichting worden opgenomen. Zij 
zijn voor verwaarlozing en vereenzaming zeer kwetsbaar; opneming in 
een bejaardencentrum zal hier uitkomst kunnen brengen. 

Van een bijzonder karakter is de huisvesting van de minder-aangepaste 
alleenstaande. Velen van hen zullen grote moeilijkheden veroorzaken. 
Men denke aan de zwervers, de prostituées en de lichtschuwe elementen, 
die de volkslogementen bevolken. Voor de zwervers is te Maastricht 
wel eens de stichting van een passantenhuis overwogen. Als grensstad 
ligt Maastricht in dit opzicht weinig gunstig, want de praktijk wijst uit, 
dat de stichting van ieder nieuw tehuis de treklust bevordert van de be
volking der bestaande tehuizen elders in de lande, hetgeen in verband 
met de wenselijkheid en afremming van dit soort mobiliteit beter niet 
in de hand gewerkt kan worden. Vooral de grensligging van Maastricht 
zou wel eens een grote aantrekkingskracht kunnen uitoefenen, het
geen uiteraard voor iedere andere vestiging in Zuid-Limburg ook geldt. 

1 7 3 > г % v a n a l l e bejaarde alleenstaande vrouwen en 63,8% van alle bejaarde alleen
staande mannen — exclusief de gestichtsbevolking — woonde binnen de wallen, waar nog 
niet een derde van de Maastrichtse bevolking is geconcentreerd. Zie ook voetnoot 
1 en 2 op p. 299. 
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Wat de huisvesting van de lichtschuwe elementen betreft en de 
prostituées ligt de verantwoordelijkheid minder bij de huisvestings
organen dan wel bij de justitie en haar verwante organisaties. Niettemin 
krijgt men bij sanering en krotopruiming met deze elementen te doen en 
zal er op enigerlei wijze iets gedaan moeten worden. Zij kan hier om haar 
uitzonderlijk karakter beter buiten beschouwing blijven. 

CONCLUSIES H O O F D S T U K IV 

ι. De dynamische ontwikkeling van de Nederlandse mijnstreek is met 
de komst van Dr. Poels naar Zuid-Limburg in vaste banen geleid. 
De vooruitziende blik en het snel en doelmatig improviserend ver
mogen van deze grote leider hebben in betrekkelijk korte tijd aan 
de ergste wantoestanden op het gebied van de volkshuisvesting een 
einde gemaakt. Wanneer heden ten dage de stem van Nederland, 
als er adviezen op het terrein van de sociale voorzieningen, т . п . 
op dat van de huisvesting van mijnwerkers, gegeven moeten worden 
binnen de Europese Kolen- en Staalgemeenschap, zo'n groot gehoor 
vindt, dan dankt Nederland dit gezag, waarmee gesproken kan 
worden, aan de in het Zuidlimburgse kolenbekken behaalde resul
taten. De sociale toestanden, т . п . die op het terrein van de volks
huisvesting, in het Zuidlimburgse mijngebied mogen een voorbeeld 
worden genoemd voor ieder mijnbouwgebied ter wereld. 

2. Er zijn ongetwijfeld in het verleden fouten gemaakt, vooral op 
stedebouwkundig terrein; eerst onlangs is er een streekplan voor 
het nieuwe mijngebied tot stand gekomen, terwijl de plannen om 
tot een streekplan te komen voor het oude mijngebied het nooit tot 
realisering hebben kunnen brengen.1 De volkshuisvesting heeft op 
deze plannen niet kunnen wachten, zodat in vele opzichten een on
geordende bebouwing het gevolg is geweest. De particuliere belan
gen — vooral die van de grondspeculanten - hebben de inzichten, 
die bij de gemeenschap ten deze leefden, maar al te vaak doorkruist. 
De volkswoningbouw is vooral om deze reden in verspreide com
plexen en in lintbebouwing tot stand gekomen. 

3. Ook de structuur van de kolonies heeft niet die differentiatie ge
kregen, die wij in onze moderne stadsuitbreidingen graag tot gelding 
zien gebracht, vooral met het oog op de realisering van de wijk-
gedachte en de mogelijkheid tot ontmoeting der standen. Dat deze 
kolonies niettemin geen monotone indruk maken, is te danken aan 
het feit dat Poels bouwmeesters wist aan te trekken, die door 
variatie in typen en groepering van de elementen in de woning-

1 De bekende architect Jos. Cuijpers ontwierp in de jaren twintig reeds een „Uit
breidingsplan voor Zuid-Limburg", т . п . voor het oude mijngebied. Het kwam ter 
sprake op het Internationaal Stedebouwkundig Congres te Amsterdam in 1924. (Prae-
adviezen, Deel I p. 199-210, geeft de inleiding van P. Bakker Schutt). Men zie ook: 
M. Roegholt: Het Stadgewest, Middelharnis, z.j. p. 235-242. 
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complexen architectonische effecten wisten te bereiken, waarbij 
zij geen hoogbouw van node hadden. 

4. De ontwikkeling van de volkshuisvesting in het Maastrichtse is 
— zoals de economische, demografische en gehele maatschappelijke 
ontwikkeling aldaar — minder spectaculair dan die van de mijn
streek. Maastricht rest nog steeds een erfenis uit het verleden 
— „bouwen" en krotwijken — waartegen de nieuwere stadsuitleg 
kwantitatief en kwalitatief geen tegenwicht vermag te bieden. De 
ontwikkeling van de volkshuisvesting te Maastricht is op velerlei 
wijze geremd : het gebrek aan bouwgrond en het ontbreken van een 
goed uitbreidingsplan waren in de besproken periode wel de 
grootste belemmeringen voor een gezonde ontwikkeling. Er is nu 
echter redenom de toekomst met meer vertrouwen tegemoet te zien. 

ς. Wanneer aldaar de randgemeenten in de beschouwing worden be
trokken, wordt het beeld enerzijds gunstiger door de moderne uit
breidingen in de gemeenten Heer en Amby, anderzijds weer 
minder gunstig door de slechte kwaliteit van het arbeidersdorp 
Borghàren. De stadsuitleg in het gehele Maastrichtse lijdt als veelal 
elders in den lande in sterke mate aan de gebreken van een slechte 
structurering naar de behoefte - economisch, demografisch en al
gemeen maatschappelijk - , maar bovendien woontechnisch aan een 
bekrompenheid, die voornamelijk aan de na-oorlogse financiële 
moeilijkheden te wijten is. 

6. De vertraagde economische, demografische en maatschappelijke 
ontwikkeling op het platteland in de besproken periode is onge
twijfeld de oorzaak geweest van de slechte ontwikkeling van de 
volkshuisvesting aldaar. De stedelijke kernen in het Zuidlimburgse 
landelijke gebied als Vaals en Valkenburg trokken reeds betrekkelijk 
vroeg de aandacht, de specifieke problemen van het platteland zijn 
te lang over het hoofd gezien. 

7. Het landelijke gebied en ook het platteland elders in Zuid-Limburg 
lijden in sterke mate aan een kwalitatieve veroudering van de woning
voorraad. In dorp en gehucht is de krotvorming een snel voort
schrijdend proces, waarbij de bodemvochtigheid en de inwatering 
een grote vernielende kracht ontwikkelen. Als gevolg van het toe
nemend forensisme met de mogelijkheid om in eigen dorpsmilieu 
te blijven leven warmeer men elders werk vindt, en als gevolg van 
de afremming van de emigratie door de woningnood elders, is er 
tevens een omvangrijk kwantitatief probleem ontstaan: een tekort 
aan goede en goedkope volkswoningen. De mogelijkheden van de 
kleine gemeenten zijn met name op het terrein van de financiering 
gering, zodat hier naar een uitweg moet worden gezocht. Men vond 
deze gedeeltelijk in de stichting van een intercommunaal bouw
fonds, een mogelijkheid voor gemeenten waar het eigen woning-
bezit nog in sterke mate wordt gewaardeerd, maar niet toereikend 
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voor degenen, die geen aspiraties naar of mogelijkheden in de ver
werving van een eigen woning hebben. 

8. Onder de actuele problemen op het terrein van de volkshuisvesting 
in Zuid-Limburg staan die van de kwantitatieve achterstand en van 
een spoedig herstel van de open woningmarkt voorop. Behalve de 
nationale en internationale conjunctuur spelen hier ook typische 
streekaspecten mee. Men denke vooreerst aan de activiteit van de 
plaatselijke en streekgemeenschap in de mate van initiatief van 
overheid en particulier, voorts aan de ter plaatse gevoerde grond-
politiek, aan de capaciteit van het ter beschikking staande bouw
bedrijf — waarbij de arbeidsvoorziening, vooral van metselaars en 
stukadoors, een bijzondere moeilijkheid oplevert in verband met de 
hoge lonen over de nabije landsgrenzen — en de financierings
moe ¡lijkheden, т . п . van de vele kleine Zuidlimburgse gemeenten. 

9. Bijzondere aandacht verdienen vervolgens de kwalitatieve pro
blemen. Men denke aan de plattegronden van de volkswoningen 
i.v.m. de woonstijl in Zuid-Limburg. De materiële en de geestelijke 
armoede van de tijd dienen met kracht bestreden te worden. 
Ondanks de ingevoerde sanitaire en woontechnische verbeteringen 
bij de bouw van nieuwe woningen is door het gebrek aan leef
ruimte voor de vrij grote gezinnen in Zuid-Limburg de na-oorlogse 
volkswoning er niet op vooruitgegaan. Door de versobering in de 
plattegrond is de zo nodige tweede woonkamer en de uitwijk-
ruimte op zolder en vliering verloren gegaan. Voor de ontplooiings-
mogelijkheid van de persoonlijkheid is dit een belangrijk verlies. 

10. De ruimtelijke voorzieningen laten eveneens veel te wensen over. 
De mogelijkheden in buurt en wijk zijn van des te meer belang nu 
de ontplooiingskansen binnenshuis zo gering zijn geworden. Men 
denke hierbij vooral aan het ontbreken van verenigingsgebouwen, 
speeltuinen, groenvoorziening en speelvelden, waardoor de actieve 
en passieve recreatiemogelijkheden voor jong en oud in sterke mate 
zijn beperkt. Een zelfs meer beperkt beleven van de buurtgemeen
schap wordt hiermede de pas afgesneden. Veel meer dan de laatste 
jaren is geschied dienen ontwerper en uitvoerder van bouwplannen 
hieraan aandacht te besteden. Met klem willen wij er op wijzen, dat 
niet alleen de overheid maar ook het particulier initiatief, т . п . 
de bouwvereniging, hier een taak heeft. 

11. Het is verheugend te constateren, dat de gemeenschap steeds meer 
oog krijgt voor de belangen van de vergeten groepen. Op het terrein 
van de volkshuisvesting krijgt de zorg voor de bejaarden, de sociaal
zwakken en de alleenstaanden geleidelijk aan de belangstelling, die 
zij behoeft. Van de zijde van de bouwverenigingen zijn in Zuid-
Limburg reeds verschillende projecten tot stand gebracht, de 
overheid heeft daarbij veelal op royale wijze steun verleend. Wat op 
dit terrein tot nu toe is bereikt is echter slechts een bescheiden 
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begin; in verband met de te verwachten ontwikkeling zullen op 
korte termijn op grote schaal voorzieningen dienen te worden ge
troffen, zodat wij met recht kunnen spreken van bijzondere sociale 
problemen. 

12. Er ligt voor de gemeenschap een schone taak te wachten in het 
bevorderen van het eigen woningbezit, dat in de periode van onder
zoek in belangrijke mate aan terrein heeft verloren. De verschil
lende initiatieven, die op dit terrein zijn genomen, dienen op 
krachtige wijze te worden gesteund en uitgebouwd. Bevordering 
van het eigen woningbezit is mogelijk : van de zijde van de overheid 
- de centrale overheid door fiscale tegemoetkomingen en premies, 
de plaatselijke overheid door stimulering en het verlenen van 
faciliteiten — en van het particuliere initiatief door het stichten 
van bouwfondsen, het verlenen van goedkoop krediet of het geven 
van toeslagen op lonen en salarissen, het verlenen van diensten. 
Men denke aan de grote industriële ondernemingen als Mosa, 
Staalwerken de Maas en de Staatsmijnen, die hierin reeds voor
gingen. Een bijzondere mogelijkheid ligt hier ook voor de bouw
verenigingen in de vorm van overdracht van woningen aan de be
woners. 

13. Wanneer men het gehele terrein van de activiteit van de Zuid-
limburgse gemeenschap overziet, dan is er plaats voor grote waar
dering voor wat in de laatste halve eeuw werd tot stand gebracht ; 
nochtans, warmeer men bedenkt dat ruim twaalf jaar na de bevrijding 
Zuid-Limburg nog kampt met het verhoudingsgewijs grootste 
tekort in den lande, terwijl op kwalitatief gebied nagenoeg nog alles 
te doen staat en ruimtelijk de na-oorlogse complexen op generlei-
wijze voldoen aan de eisen, die men aan goede volkshuisvesting 
stellen mag, terwijl op het terrein van de bijzondere sociale pro
blemen slechts een eerste begin is gemaakt, dan ziet men dat het 
werk eens door Poels begonnen nog bij lange na niet voltooid is. 
Wij kunnen dan ook slechts besluiten met de hoop uit te spreken, 
dat in de komende jaren overheid en particulier initiatief zich tot 
het uiterste zullen inspannen, om tot welzijn van de gemeenschap 
Zuid-Limburg weer te maken tot een modelgebied van volks
huisvesting. 

14. Wij konden aan de hand van deze concrete studie het sociale terrein 
van de volkshuisvesting in haar verwikkelde problematiek en in haar 
oplossingen analyseren. Wij zijn ervan overtuigd, dat de oplossingen 
die wij voor Zuid-Limburg konden laten zien, van ruimere geldig
heid zijn. Wij hopen met deze studie een bijdrage te hebben ge
leverd ter bestrijding van een kwaad, dat naar onze mening een van 
de ernstige bedreigingen vormt van de welvaart van persoon en 
gemeenschap voor vele generaties. 
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HOUSING AND SOCIETY 

Sociological notes on the housing problem, tested in a case-study: 
a sociographo-statistical inquiry into the activities of the South-Limburg 

community in the field of housing, 1900-1956. 

Much has been written about the housing-problem, and numbers of 
publications are daily laid before the public about a great variety of 
subjects in this field: technical, economic, town-planning etc. 

A layman can hardly find his way about among all the arising problems. 
In this study the author's aim has been to study the housing problem 

from a sociological point of view, and especially as a social problem and 
as a task of the community. He has not done this in too abstract specu
lations, but he has confined himself to concrete facts. 

To this end he has tried to trace what a certain community — South-
Limburg — has done in the interests of the housing of a certain class 
— working people and similar groups — within a limited period — 1900-
19J6. Sociographic and statistical methods have been followed in this 
monograph. 

Theßrst chapter of the study is introductory and deals with sociological views 
pn the housing problem, several points of view being discussed with 
reference to existing literature. Next the intricate complex of problems 
is analysed in some problem-series: quantitative, qualitative, town-
planning, financial-economic, and the so-called special social problems 
come up for discussion. In the last series the author considers the 
difficulties arising in housing special groups such as maladjusted people, 
elderly people and unattached people. 

Alle these series of problems are studied from the standpoint of 
individual and community. Special attention is given to the position of 
the family: the cell of the community. 

The author puts himself on the standpoint of the modem views and 
opinions in the Roman Catholic philosophy of community. Starting from 
these views the conditions and opinions in the field of housing in our 
own country and allied countries in the western community are examined 
and described. 
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However for a deeper analysis and especially for a correct estimation 
of the activities of the community, which he aims at in this study, the 
community itself must be studied first of all. Special attention is given to 
this in the next chapter. 

The second chapter analyses the South-Limburg community, which in a 
limited territory has passed through very specific stages of development, 
in a very remarkable way in its various economic-geographical regions 
— urbanized or rural — and which has assumed very different attitudes 
towards the housing-problem. In order to set off these special develop
ments the better, they are projected against and compared with those 
of the related North of Limburg and our Kingdom. The period covered 
by this research was a period of great structural changes also for the 
South of Limburg, especially for the north-east part which developed into 
an important mining-district. The urban concentration of Maastricht 
and the rural part of South-Limburg show completely different 
structural developments. 

The great changes in the socio-economic and demographic structure are 
amply analysed in their consequences for housing; the historical forces 
and processes which contributed in a very special way to this develop
ment, are discussed separately in this study. 

Of special importance for this research is the change in the structure 
of the population with reference to families and unattached people, age 
and sex, and size of the families. 

In the third chapter the development of housing is dealt with extensively, 
described and analysed with the help of the statistical and sociographic 
data, analogous to the system followed in the previous chapter for the 
socio-economic and demographic structure. 

To this end the stock of dwellings is studied in its structural develop
ment : the changes in the total number of dwellings, the nature and size 
of the occupied dwellings, the property- and rent-relation, the rent etc. 
Next the development in the housing conditions proper of individuals 
and families is extensively dealt with. The quality of the dwellings is 
separately examined. 

Besides many commendable achievements of the community there is 
plenty of reason for criticism. Locally and regionally great differences in 
the development are noticeable. Naturally there is a clear correlation 
with the socio-economic and demographic development in the various 
regions, but without insight into the historical forces and processes 
contributing to the development, no explanation can suffice. 

The fourth chapter in which finally an inquiry is held into the activities of 
the community in the field of housing, a section has therefore been 
devoted to the socio-historic description of the conditions and activities 
in the period discussed. 
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The difficulties of the old fortified town and industrial city of Maastricht 
with its notorious tenement-buildings, the difficulties of the mining-
district with its sudden quantitative very large shortage of dwellings 
because of the mass-influx of labourers, and those of rural South-
Limburg with its qualitative shortage on account of aging of dwellings in 
consequence of the socio-economic stagnation there, come up for 
discussion in socio-historical perspective. 

But also the initiatives taken to find a solution of the many and often 
very special problems are discussed. The appearance of a personality as 
Mgr. Poels in the mining-district and of his cooperatore elsewhere, is 
amply dealt with. 

In the next part of this chapter results and déficiences of the activities 
of the community are systematically discussed, in accordance with the 
problem-series of the first chapter. Problems, attempts at solution, 
proposals, that are or should be of current interest at the moment, are 
analysed and tested. 

All this leads eventually to a series of conclusions and suggestions, many 
of which with no doubt not be applicable to South-Limburg only. 

With this inquiry into the activities of the South-Limburg community, 
which often in such an original way has tried to solve the housing 
problem, the author hopes to have contributed towards a better insight 
into the complicated social problems and especially into the great social 
importance of bestowing due care on housing for the good of individual 
and community. 
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Ö F F E N T L I C H E W O H N U N G S F Ü R S O R G E U N D 

GESELLSCHAFT 

Soziologische Betrachtungen über die Frage der Wohnungsfürsorge, 
erprobt an einem Beispiel aus der Praxis : 

Eine soziographisch-statistische Abhandlung über die Aktivität des süd-
limburgischen Gemeinwesens auf dem Gebiete des Volkswohnungsbaus, 

1900-1956 

Es ist schon viel geschrieben worden über die Frage der öffentlichen 
Wohnungsfürsorge, und noch täglich erscheinen etliche Veröffentli
chungen über die verschiedensten Themen auf diesem Gebiet: bau
technisch, ökonomisch, städtebaulich und was noch immer. Als Laie 
findet man kaum mehr seinen Weg in den vielen sich erhebenden 
Problemen. Wir haben es uns in dieser Abhandlung zur Aufgabe gestellt 
einen zusammenfassenden Überblick zu geben aus dem soziologischen 
Gesichtswinkel, indem wir das Problem stellen als soziales Problem und 
besonders als eine Aufgabe für das Gemeinwesen. Wir wollen uns dabei 
aber nicht zusehr verirren in abstrakten Betrachtungen, sondern sehr 
konkret für einen bestimmten Fall verfolgen wie ein bestimmtes 
Gemeinwesen diese Aufgabe angefasst hat. 

Innerhalb des Rahmens einer Monographie haben wir versucht haupt
sächlich mit statistisch-soziographischen Methoden zu verfolgen wie ein 
solches Gemeinwesen — Südlimburg - in einer scharf begrenzten Periode 
— 1900-19ς6 — sich die Wohnungsfürsorge einer bestimmten Volks
gruppe — der Arbeiter und ihnen gleichzusetzenden Volksgruppen — zu 
Herzen genommen hat: Volkswohnungsfürsorge. 

Das erste Kapitel unserer Abhandlung hat einen einführenden Charakter 
und ist hauptsächlich soziologischen Betrachtungen über das Wohnungs
problem gewidmet. Die Bedeutung einer gesunden Wohnungsfürsorge 
und die Aufgabe der Gemeinschaft kommen zur Rede, wobei die ver
schiedenen Standpunkte und Haltungen auf die Tagesordnung kommen, 
die an Hand der Literatur besprochen werden. Darauf wird in ähnlicher 
Weise der verwickelte Zusammenhang von Fragen analysiert in einigen 
von uns aufgestellten Problemreihen: quantitative, qualitative, städte-
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bauliche, finanziell-wirtschaftliche und besondere soziale Probleme. Zu 
letzteren rechnen wir: die Wohnungsfürsorge für asoziale, alte, und 
alleinstehende Menschen. Diese Problemreihen werden beurteilt aus der 
Gemeinschaftsrelation. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Lage 
der Familie, der Zelle des Gemeinwesens gewidmet. 

Möglichst genau wird versucht dabei den modernen Auffassungen der 
katholischen Gesellschaftslehre zu folgen. Darauf werden die Verhält
nisse und Auffassungen in Holland und anderswo in unserer abend
ländischen Gesellschaft untersucht und beschrieben. Für die tiefer 
schürfende Analyse, die wir in unserer Abhandlung bezwecken und 
namentlich mit Rücksicht auf eine richtige Abschätzung der Tätigkeit 
des Gemeinwesens, soll dieses Gemeinwesen zuerst selbst in seiner 
Entwicklung studiert werden. 

Im zweiten Kapitel kommt die Entwicklung der südlimburgischen Gemein
schaft auf die Tagesordnung. Dieses Gebiet hat in einer merkwürdigen 
Weise in seinen verschiedenen wirtschaftlich-geographischen Land
schaften sehr spezifische Entwicklungen durchgemacht und wider
spiegelt darin auch verschiedene Möglichkeiten der Stellungnahme hin
sichtlich der Frage der Wohnungsfürsorge. Um dieser spezifischen Ent
wicklung in hinreichender Weise gerecht zu werden, werden sie jedes
mal mit einander verglichen und projektiert gegen den Hintergrund des 
nahen Nordlimburgs und des Königreichs als Ganzes. Die Periode, auf 
die unsere Untersuchung sich bezieht, war eine Zeit grosser Struktur
änderungen, namentlich für den nordöstlichen Teil des untersuchten 
Gebietes, das auswuchs von einer agrarischen Gegend zu einem wichtigen 
Grubenrevier. Die städliche Konzentration von Maastricht und der 
ländliche südliche Teil des Untersuchungsgebietes zeigen weit weniger 
expansive Entwicklungen. 

Besonders die Änderungen in den sozialökonomischen und demo
graphischen Strukturen werden in ihrer Bedeutung für die Wohnungs
fürsorge analysiert, wobei die historischen Kräfte, die die Entwicklung 
mitbestimmt haben, besonders in die Betrachtungen hineinbezogen 
werden. 

Besondere Aufmerksamkeit wird den Änderungen in der Zusammen
setzung der Bevölkerung nach Familien und Alleinstehenden, nach Alter 
und Geschlecht, und nach Familiengrösse gewidmet. 

Im dritten Teil komt die Entwicklung der Wohnungsfürsorge selbst an die 
Tagesordnung und wird in gleicher Weise an Hand von statistischem und 
soziographischem Material verfolgt. 

Dazu wird zuerst der Wohnungsbestand in seiner strukturellen Ent
wicklung studiert: die Änderungen im Umfang des Bestands und der 
Mangel an Wohnungen, Art und Grösse der Wohnungen, Eigentums
und Mietverhältnisse, Mieten und Mietwert. Spezielle Untersuchungen 
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werden der Qualität der Häuser in representativen Kernen gewidmet. 
Daneben wird die eigentliche Wohnlage der Bevölkerung untersucht, 
der Bewohnungsgrad der Häuser und Mietskasernen. 

Neben viel Lobenswertem, von dem Gemeinwesen für die Wohnungs
fürsorge zustande Gebrachtem, zeigt sich, dass hinreichend Anlass für 
Kritik besteht. Die Korrelationen mit den sozialökonomischen und de
mographischen Entwicklungslinien liegen auf der Hand und tragen be
deutend bei zur Deutung der Entwicklung, aber auch hier zeigen sich 
bestimmte historische Kräfte von grösster Bedeutung, namentlich die 
Erscheinung einer Persönlichkeit wie Mgr. Poels bei der Gründung der 
notwendigen Organen in dem Grubengebiet. Neben der dortigen 
revolutionären Entwicklung, ist das träge Tempo der alten Stadt 
Maastricht und des ländlichen stagnierenden Südlimburg umso auf
fallender. 

Im vierten Kapitel, wo schliesslich eine öffentliche Gewissenserforschung 
stattfindet nach Haltung und Aktivität des Gemeinwesens, wird zuerst 
ein Paragraph der sozialhistorischen Beschreibung jener Kräfte gewid
met, die positiv und negativ auf die Entwicklung eingewirkt haben. 

Die Schwierigkeiten der alten Feste und Industriestadt Maastricht mit 
ihren Mietskasernen und mühselig zustand gebrachten Arbeitsvierteln, 
des Grubengebietes mit seinem plötzlich auftretenden unübersehbaren 
Wohnungsmangel infolge des massenhaften Zuflusses von Arbeitskräften, 
und des stagnierenden Landbaugebietes mit seiner Wohnungsüber-
älterung, werden ausführlich behandelt. 

Zugleich sind die Initiativen an der Tagesordnung, die, mit oder ohne 
Erfolg, unternommen wurden um zu einer Lösung der Probleme zu 
geraten. 

Schliesslich werden im letzten Paragraphen die heutige Problematik 
und Aktivität besprochen, systematisch an Hand der im ersten Kapitel 
gegebenen Problemreihen. Probleme, Versuche zu deren Lösung und 
Vorschläge, die momentan an der Tagesordnung sind oder bald sein 
müssen, werden besprochen und gewürdigt. Dies führt schliesslich zu 
einer Reihe von Schlüssen und Suggestionen, die zu einem wichtigen 
Teil von grösserer Gültigkeit sind als nur für dieses Gebiet. 

Wir hoffen mit dieser konkreten Untersuchung nach der Aktivität des 
südlimburgischen Gemeinwesens einen Beitrag geliefert zu haben zur 
besseren Erkenntnis der verwickelten sozialen Problematik und 
besonders der grossen Bedeutung der Wohnungsfürsorge für eine gesunde 
Entwicklung der Gesellschaft. 
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N.I.V.St.) - Bouw 1948 p. 299. 

— Het woongebouw aan het Zuidplem te Rotterdam — Bouw 1949 p. 870 e.v. 
TIMMERMANS, J. H.: Stedebouwkundige toestanden m de Zuidelijke Nederlanden — In de 

Driehoek 1938 p. ïoo e.v. (België). 
— Volkswoningbouw m de Zuidelijke Nederlanden — In de Driehoek 1939 p. 6. 
TINBERGEN, J. : Deles van dertig jaar, Amsterdam 1944. 
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omgeving", Maastricht i j j i . 
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1909. Eerste deel, 's-Gravenhage 1922. 
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UMRATH, H. : Huurpolitiek m Europa - Bouw 1953 p. 486. 
Unificatie van de bouwverordening (Studiecomm. Min.) — Bouw 19^1 p. 866. 
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VALDERPOORT, W. : Nogmaals de duplexwonmg, theorie en praktijk — Bouw 19^2 p. 22. 
VELD-LANGEVELD, H. M. IN 'T: Nieuwe stimulans voor de gezinssociologie — Soc. Gids 
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WAARD, M. DE: Coöperatieve woningbouw ¡n Zweden - Bouw igjo p. 413. 
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Maastricht. 
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hage. 

Woonstijl en woonwensen — waardering van etagewoningen, C D . W . V . 's-Gravenhage 1954. 

Woningtekort en toekomstige productie — Wbv. 19^0 p. 9. 
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S T E L L I N G E N 

De begrippensystemen van Van der Valk en Steigenga in hun dissertaties 
voorgesteld, zijn zeer wel bruikbaar voor regionaal-analytisch onderzoek, 
doch nauwelijks meer geografische concepties te noemen. 

J. G. van der Valk: Ernst Kapp, 1808-1896 — de betekenis 
van zijn denkbeelden voor de sociale geografie van de 20-ste 
eeuw, Utrecht z.j. p. 105. 
W. Steigenga: Werkgelegenheid en werkloosheid in de 
agrarische productie, Utrecht z.j. p. 4. 

De vennen in Noord-Limburg ten oosten van het kerkdorp AfFerden 
kunnen bezwaarlijk in strikte zin als landijsvormen worden beschouwd, 
daar dit gebied in het pleistoceen niet vergletsjerd is geweest. 

Streekplan Noord-Limburg — Rapport betreffende een 
onderzoek naar de sociaal-geografische structuur van een 
gebied omvattende de gemeenten Mook-Middelaar, Gennep, 
Ottersum en Bergen. — Deel I, Maastricht april 1947 p. 4. 

Ill 

Bij de verklaring van een verschijnsel als de Grote Trek in Zuid-Afrika 
omstreeks 1836, zou door de historici meer aandacht aan de sociaal-
geografische aspecten gewijd kunnen worden. Met name de bevolkings
groei en de handhaving van het extensieve veebedrijf hebben als oorzaken 
een rol gespeeld. 

G. E. Cory Μ. Α. : The rise of South Africa, Vol. Ill, 1834-
1838, London 1919 p. 403. 
G. McCall Theal L.L.D.: Geschiedenis van Zuid-Afrika, 
Kaapstad 1897 p. 248. 

IV 

De inductief-statistische methode door Ronhaar in zijn dissertatie als de 
enig bruikbare discipline bij etnologisch onderzoek aangegeven, is 
minder exact dan hij meent, daar het etnografisch grondmateriaal — zoals 



hij ons zelf herhaalde malen verzekert — onvoldoende betrouwbaar is, 
onvolledig, fragmentarisch en door de verschillende auteurs op zeer 
verschillende manier verzameld. 

J. H. Ronhaar: Woman in primitive motherright societies -
Groningen 1931 p. 46-63. 

Naar ons uit onderzoekingen te Maastricht is gebleken, is de vervaardi
ging van buurt- en wijksociogrammen van het grootste belang voor een 
effectieve aanpak van zielzorg en maatschappelijk opbouwwerk. 

VI 

Uit ervaringen in een Maastrichtse randparochie opgedaan, is ons ge
bleken dat vernieuwing van het jeugdwerk mogelijk is door de ouders 
actief te betrekken in de bestuurlijke en uitvoerende leiding. 

VII 

Coëducatie is mij in de hogere klassen van de middelbare school van grote 
betekenis gebleken voor een gezonde persoonlijkheidsvorming. 

vin 

In tegenstelling tot wat Couwenberg meent, is ons uit onderzoekingen 
naar de levensomstandigheden van de bejaarden te Maastricht gebleken, 
dat ook in oudere en middelgrote industriesteden, en met name juist in 
de volksklasse, de vereenzaming ernstige vormen vertoont. 

S. W. Couwenberg: De vereenzaming van de moderne 
mens, 's-Gravenhage z.j. p. 30 en 31. 

Het bejaardenvraagstuk te Maastricht, sept. 19 ¡j. (Pubi. 
27. Stichting Centrale Caritas). 

IX 

In industriegemeenten als Maastricht met een overwegende vraag naar 
partieel-geschoolde en ongeschoolde arbeid, met als gevolg een onvol
doende plaatsingsmogelijkheid voor geschoolde krachten, kan een te 
sterk aandringen op volledige vakscholing aanleiding geven tot een 
ernstige frustratie onder de toekomstige arbeiders. 

Het aardrijkskunde-onderwijs in de lagere klassen van het voortgezet 
onderwijs dient in sterke mate gericht te zijn op een behandeling van 
geografische eenheden, en mag niet ontaarden in het enkel bijbrengen 
van begrippen. 



XI 

Het verdient aanbeveling in de hogere klassen van de middelbare school 
voldoende tijd uit te trekken voor een beknopte en eenvoudige behande
ling van de actuele maatschappelijke vraagstukken. 

XII 

Voor modem aardrijkskunde-onderwijs is een vaklokaal onontbeerlijk. 

ХШ 

Ofschoon het woningtype mede afhankelijk is van de persoonlijke en 
sociale behoeften, de geografische en economische mogelijkheden, en de 
plaatselijke bouwtraditie, is het overheidsbeleid in vele gevallen te een
zijdig richtingbepalend gebleken. 

XIV 

Ook de alleenstaande moet bij een enigszins redelijke woningmarkt in 
staat zijn een eigen woning te verwerven. 



Stellingen behorende bij W. А. С. Zwanikken, 
Volkshuisvesting en samenleving 

Nijmegen 19^7. 




