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INLEIDING

Met dit onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan de geschiedschrijving van het Nederlandse overheidsbeleid op het terrein van de
volkshuisvesting in het eerste kwart van deze eeuw. Vanaf het einde
van de vorige eeuw groeide het besef dat de huisvestingsproblemen
alleen konden worden opgelost door overheidsingrijpen. De huisvestingssituatie verslechterde in die tijd in Nederland snel. Zo was
bijvoorbeeld in 1899 16,5% van de woningen overbevolkt. ' Het kabinet Pierson nam zijn verantwoordelijkheid in de vorm van de woningwet. Deze werd in 1901 door beide Kamers aangenomen en trad
in 1902 in werking.
Het overheidsingrijpen werd toen overwegend gezien als een aanvulling op de vrije woningmarkt. De Nederlandse woningmarkt kenmerkte zich in de periode 1902-1914 door gematigde non-intervcntie. De overheid was alleen bereid tot aanvullende woningbouw in
situaties waarin de particuliere woningbouw verstek liet gaan. Toen
de particuliere bouwproduktie achterbleef door de hoge bouwkosten
als gevolg van de Eerste Wereldoorlog greep de overheid dan ook in.
Tussen 1914 en 1920 streefde de regering naar een \erruiming van
het woningaanbod. In de crisisjaren 1920-1923 werd er een hulpprogramma in werking gesteld voor de particuliere woningbouwers in de
vorm van bouwpremics. In het algemeen echter trok de overheid
zich na 1920 langzaam terug uit de financiering van de woninglxniw.
De financiële steun aan gemeenten en woningbouwverenigingen
werd langzaam afgebouwd tot deze in 1925 door een maatregel van
minister Aalberse vrijwel geheel werd stopgezet. Voortaan gaf men
alleen nog financiële steun vœr vervangende nieuwbouw bij krotopruiming. De ruimere staatsinterventie tussen 1914 en 1923 had
kortom niets te maken met veranderde economische inzichten, maar

') W'mungloestaiiden in Xederlmul, cijfers en graphische ìOorstellingen, bewerkt naarde mmingstatntick win 3J december ¡899, VII Onder o\erbe\olking \erstond men toen meer dan vier
personen in een ecnkamerHoning. meer dan /es personen in een t«eekjmeruoninn en meer
dan negen personen in een driekamerwoning
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was het resultaat van de tijdsomstandigheden en is te beschouwen
als een vorm van conjunctuurpolitiek. 2
De mate waarin het voorzien in de woningbehoefte werd beschouwd als een overheidstaak hing samen met de politieke en economische situatie van het moment. Het toenemende staatsinterventionisme rond de eeuwwisseling was cen internationaal verschijnsel.
De overheid trad steeds meer op als stabilisator in de verhoudingen
tussen de diverse belangengroepen en door de woningwet(geving)
kregen de centrale overheid en lokale overheden de mogelijkheid in
de woningmarkt te interveniëren.
Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw hebben de regeringen
van een aantal Europese staten zich bezig gehouden met de volkshuisvesting. Ten gevolge van industrialisatie, urbanisatie en demografische ontwikkelingen was er een woningtekort ontstaan. Ongezonde woningen op zichzelf zijn niet tijdgebonden, maar woningtekorten wel. De Westeuropese steden kenmerkten zich door een zeer
ongelijke verdeling van het beschikbare woningbestand. Terwijl
sommige wijken een ongehoorde woondichtheid kenden, stonden in
andere buurten talloze panden leeg. * Voor de arbeidersklasse en de
minder draagkrachtigen ontstond een structureel tekort aan behoorlijke huisvesting. Deze woonellende wordt vaak toegeschreven aan
een onevenwichtigheid tussen bevolksgroei en woningbouw, veroorzaakt door organisatorische onmacht en kapitaalschaarste. 4 De economische ontwikkeling vanaf ongeveer 1870 laat echter zien dat er
geen gebrek aan geld was. Investeringen in woningen voor de laagstbetaalden leverden echter een laag rendement op, waardoor particulieren afzagen van investeringen in deze sector en hun geld liever
belegden in de opkomende industrie waar de winstverwachtingen
beter waren.
2
) J van der Schaar, Ontuikkelingen in beleid en denkbeelden tot de Tweede Wereldoorlog,
in Stedehouw en Volkshuisvesting, 61 (1980), 61 78 en H С Heering, Rijk, gemeente en wonmgbouu\ 91 e ν
') Hieronder \erstaan we het aantal inwoners per \ertrek
•·) С Lis, Proletarisch wonen in Westeuropese steden in de 19e eeuw \an wildgroei naar
sociale controle, in Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis (BTNG) 8(1977), 325 In dit
artikel stelt /ij genoemde visie ter discussie
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Niet iedereen het zich door winstmotieven leiden In de tweede
helft van de vorige eeuw ontstond er in bepaalde kringen van de
burgerij belangstelling voor het volkshuisvestingsprobleem Groepjes
mensen zetten zich in voor verbetering van de slechte huisvesting en
hielden zich bezig met arbeiderswomngbouw Men organiseerde
zich in semi-filantropische woningbouwverenigingen en arbeidersverenigingen Ook industriëlen hadden belangstelling voor de problematiek De belangstellenden die eind vorige eeuw ijverden voor
overheidsingrijpen werden, in navolging van het buitenland, aangeduid als 'de womnghervormers' ^
Onderzoekers hebben in de loop der jaren verschillende verklaringen gegeven voor de motieven die hebben geleid tot sociale woningbouw en tot overheidsingrijpen sommigen verklaarden de inspanningen van de woninghervormers uit 1 sociale bewogenheid, waarbij verlichtingsidealen als de verhcfhng van de werkende stand een
rol speelden, 2 anderen zagen deze inspanningen als een hervormingsactiviteit van liberalen die niet zozeer de ellendige woonomstandigheden wilden verbeteren omwille van de arbeiders, maar
veeleer vanwege de nadelige gevolgen ervan voor de burgerij, zoals
epidemieën Zij plaatsten deze activiteiten dus in het kader van de
bevordering van de openbare hygiene, 3 weer anderen zagen de
groeiende ontevredenheid van de arbeiders, verwoord door de arbeidersbeweging, en de daaruit voortvloeiende angst voor mogelijke onrust als verklaring voor de totstandkoming van de woningwetten, 4
ook werd de wetgeving gezien als resultaat van de steeds verdergaande staatsbemoeienis met het maatschappelijk gebeuren rond de
eeuwwisseling De overheid kreeg de taak misstanden van staatswege op te lossen met als doel handhaving van de sociale orde
Het is de vraag ot dergelijke verklaringen plausibel zijn wanneer
men ze toepast op meerdere landen Er bestonden grote verschillen
qua politieke, economische en demografische ontwikkeling, niet alleen per land, maar daarbinnen ook per streek, stad of dorp Het is
onmogelijk uitspraken te doen over 'de' volkshuisvesting Wel kunnen we vaststellen dat er tussen 1850 en 1920 in een aantal Europe5
) F de Kuijter Voor volkshuisvesting en stedebouvv Over woninghervormers en de beweging voor een goede stedtbouw 1890 1920 108
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se landen een wetge\ing tot stand kwam die beoogde het woningvraagstuk op te lossen, omdat de beleidsmakers overheidsingrijpen
op die tijdstippen wenselijk en mogelijk achtten. Een andere overeenkomst tussen de diverse landen vormt het gegeven dat het de
lokale bestuurders waren die /org moesten dragen voor de verbetering van de volkshuisvesting, met of zonder een landelijk wettelijk
kader.
Naar de uitvoering van deze wetten en de omstandigheden die
hebben geleid tot veranderingen in de wetgeving is aanzienlijk minder onderzoek gedaan dan naar de ontstaansgeschiedenis. De aanwezigheid van een instrumentarium waarmee bestuurders de volkshuisvesting konden verbeteren, bood nog geen garantie voor de gebruikmaking ervan. Of er gebruik van werd gemaakt en in welke
mate was door de gemeentelijke autonomie grotendeels afhankelijk
van lokale omstandigheden. De vraag is dan welke factoren bepalend
waren voor de lokale bestuurders om uitvoering te geven aan de
nationale wetgeving. Werden zij geleid door sociaal-politieke idealen, of waren demografische of economische factoren doorslaggevend, of was er sprake van een combinatie? Hierover lopen de meningen uiteen.
In hedendaags onderzoek naar het beleid van de verzorgingsstaat
is dit soort vragen door politicologen en politiek-economen veelvuldig
gesteld. Politicologen zijn meestal van mening dat politieke factoren
doorslaggevend zijn voor sociale politiek, maar politiek-economen
zien het ontwikkelde beleid eerder als resultaat van sociale en economische ontwikkelingen. Bovendien gaan politicologen er vaak van uit
dat 'linkse' partijen hun invloed anders aanwenden op regeringsniveau dan 'rechtse' of 'centrum-partijen. Deze discussie, die vaak
wordt samengevat als: 'Does Politics Matter'? is nog niet beëindigd. 6
Sociale woningbouw was een geliefd thema om de onderzoekshypothesen op te toetsen, omdat de resultaten van een sociaal woningbouwbeleid tastbaar zijn. De onderzoekers konden hierbij gebruik
maken van uitgebreid enquête-materiaal dat over het algemeen werd
6

} J h keman, Het belang van politieke partijen en het politieke belang van partijen, in R A
K(X)le ired ) Het belang van politieke partijen, 118 133

4

bewerkt met fijnmazige computerprogramma's.' Door de afwezigheid van dergelijk materiaal over het verleden zijn deze onderzoeksmethoden voor historici niet bruikbaar. Dit betekent niet dat historici de vraag naar de motieven voor overheidsingrijpen in de volkshuisvesting hebben laten liggen. Met name de laatste jaren zijn er enige
onderzoeksresultaten gepubliceerd, die wij in het eerste hoofdstuk
zullen behandelen.
In onze studie vestigen we de aandacht op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland in het eerste kwart van deze eeuw.
In de literatuur kreeg het ontstaan van de woningwetgeving reeds
aandacht. Voor een begrip van de huidige volkshuisvestingssituatie
is het van belang onderzoek te doen naar de geschiedenis van de
overheidspolitick op dit beleidsterrein, naar de krachten die hebben
geleid tot veranderingen in de doelstellingen van het beleid en de
uitvoering ervan. Door de woningwet kregen gemeentebesturen het
instrumentarium om het volkshuisvcstingsprobleem op te lossen. De
uitwerking werd aan hen overgelaten. Het onderzoek naar de praktijk op gemeentelijk niveau is weer actueel, omdat de minister de
uitvoering van het beleid weer wil decentraliseren. Een historische
blik op de uitwerking door gemeentebesturen kan wellicht een voorspellende waarde hebben voor het toekomstig volkshuisvestingsbeleid.
De Nederlandse woningwet van 1902 maakte de plaatselijke overheid dus tot een belangrijke aktor. De regering sprak bij de behandeling van de woningwet in de Tweede Kamer haar vertrouwen uit in
het inzicht van gemeentebesturen in de problematiek van de financiële overheidssteun en de uitvoering van de woningwet in het algemeen. Zowel door tijdgenoten als door historici is de onbaatzuchtigheid van gemeentebestuursledcn vaak in twijfel getrokken en wordt
gewezen op een mogelijke verstrengeling van het persoonlijk en het
algemeen belang. Wat deden gemeentebesturen om in de slechte
7

1 Zie bij\oorbeeld M Aiken en R.R. AU'ord. Community structure and innovation Public
housing, urban renewal, and the war on pmcrtv in T.N. Clark (ed ) Compnrative community
politics. 231-287; en de literatuur\ernij/ingen bij Keman.
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volkshuisvestingssituatie verbetering te brengen en welke factoren
bepaalden het beleid?
Voor het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid telde, naast de demografische en economische ontwikkelingen, vooral de plaatselijke
politieke situatie. Wat was acceptabel voor de stemgerechtigden en
belastingbetalers? De demografische druk bepaalde het tijdstip waarop politici in actie moesten komen. Hieruit volgt dat de toepassing
van de woningwet in de verschillende gemeenten uiteen kon lopen.
Deze was immers afhankelijk van het inzicht, de opvattingen en de
belangen van het gemeentebestuur en de elite die haar omringde. De
macht van de lokale overheid werd ernstig ingeperkt door enerzijds
de invloed van het geldende economische stelsel en anderzijds de
landelijke wetgeving.
Wij houden ons bezig met de vraag in hoeverre de volkshuisvestingspolitiek in gemeenten verschillend was en of dit ook andere
beleidsresultaten opleverde. Op wiens initiatief kwam de gemeentelijke bemoeienis met de volkshuisvesting in het kader van de woningwet in Nederlandse gemeenten tot stand, welke groeperingen hadden daar invloed op en tot wiens voordcel strekte dit? Bij dit onderzoek hebben wij gekozen voor de comparatieve methode op basis van
twee stedelijke case-studies. Bij de selectie van de te onderzoeken
steden speelde zowel de politieke situatie als de economische en
demografische ontwikkeling alsmede het woningbestand aan het begin van de onderzoeksperiode, een belangrijke rol. De keuze viel op
Tilburg en Enschede als te vergelijken gemeenten. Deze keuze
wordt in hoofdstuk vier gemotiveerd.
Dit onderzoek concentreert zich op de jaren 1902 tot 1925. De
woningwet van 1902 stelde gemeentebesturen in staat de volkshuisvesting kwalitatief en kwantitatief te verbeteren. Een kwalitatieve
verbetering is nauwelijks denkbaar zonder de mogelijkheid de woningvoorraad te vergroten. Dat de wetgever zich hiervan bewust was
komt tot uitdrukking in de paragrafen zeven en acht, de financiële
paragrafen van de woningwet. Vanaf de inwerkingtreding vonden er
wijzigingen plaats in met name dit gedeelte van de wet. De instrumenten voor financiële steunverlening werden tot 1920 uitgebreid.
Daarna begon een geleidelijke afbouw van de steunverlening tot deze
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in 1925 door een circulaire van de Minister van Arbeid, Handel en
Nijverheid vrijwel geheel werd stopgezet, dat wil zeggen dat de
financiële steun op een minimum niveau bleef gehandhaafd. In dat
jaar beschouwde de overheid de woningnood als opgelost en werd de
woningbouw verder grotendeels weer aan het particulier initiatief
overgelaten. Het jaar 1925 wordt als eindpunt van dit onderzoek
genomen, omdat na de voltooide liberalisatie de uitgangspunten van
het regeringsbeleid tot de Tweede Wereldoorlog niet wezenlijk meer
veranderden.
Opzet van de studie
In het eerste hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de
historiografie van de volkshuisvestingspolitiek in Groot-Brittannië,
West-Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. We concentreren
ons op de literatuur waarin vragen centraal staan als: hoe kwam de
gemeentelijke bemoeienis met de volkshuisvesting tot stand en in
wiens belang was dit?
Het tweede hoofdstuk bevat de ontstaansgeschiedenis en de doelstellingen van de woningwet. In hoofdstuk drie wordt het instrumentarium voor het volkshuisvestingsbeleid geanalyseerd. Hierdoor
krijgen wij een overzicht van de middelen die gemeentebesturen tot
hun beschikking stonden om de huisvestingsproblemen aan te pakken. In hoofdstuk vier laten wij zien hoe wij tot de selectie van
Tilburg en Enschede zijn gekomen om de werking van deze wet op
gemeentelijk niveau te toetsen. Tevens zullen wij in dit hoofdstuk
enkele belangrijke elementen van de samenlevingsstructuur in Enschede en Tilburg behandelen zoals de politieke situatie in de onderzoeksperiode, de demografische ontwikkeling en de sociale opbouw
van deze samenlevingen. Hierdoor krijgen we een indruk van de
achtergrond waartegen het plaatselijk volkshuisvestingsbeleid zich
ontwikkelde.
In de hoofdstukken vijf en zes behandelen we de toepassing van
het infrastructurele instrumentarium in respectievelijk Tilburg en
Enschede en in hoofdstuk zeven vergelijken en verklaren wij de
beleidsresultaten van de verschillende instrumenten. In het achtste
7

hoofdstuk bespreken v\e de toepassing \an de financiële steunmaat
regelen in Tilburg en de woningbouw politiek in deze stad In hoofd
stuk negen komt het beleid in I nschede aan de orde en in hoofdstuk
10 vindt wederom een vergehjkig plaats
In hoofdstuk elf worden de belangrijkste resultaten van deze stu
die samengevat en teruggekoppeld naar de probleemstelling welke
belangen werden gediend met de woningwet en hebben de politieke
en maatschappelijke opvattingen van bestuurders geleid tot een bepaald beleid, ofwel hebben politieke svsteemvanabelen invloed op
het gemeentelijk beleid, rekening houdend met sociale en economi
sehe omgevingsvariabelen^ De beleidsresultaten worden vergeleken
met de uitkomsten van de volks en woningtellingen van andeie
groeisteden evenals met de resultaten van het in de/e steden gevoer
de volkshuisvestingsbeleid voorzover we dat uit landelijk statistische
gegevens kunnen afleiden Door de/e werkuij/e kunnen we mogelijkerwijze meer algemene uitspraken doen over het gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid onder de woningwet De bevindingen worden tot slot vergeleken met de onderzoeksresultaten van de in het
eerste hoofdstuk behandelde literatuur
Samengevat is er spiake van drie stadia in het onderzoek
1 I erst proberen we de politieke situatie in de meest ruime /in te
schetsen en een beeld te geven van de/e lokale samenlevingen
Welke waren de partijen hoe waren hun opvattingen met betrek
king tot huisvestingsbeleid en welk belang hadden zij erbij 5
2 Beschrijving van de volkshuisvestingssituatie en de ontwikkeling
daarvan (beleidsresultaten)
3 Wat gebeurde er concreet in de huisvestingspolitiek in samen
hang met demografische , economische en maatschappelijke
ontwikkelingen
Tot slot de vergelijking Wat was er gezien het doel verbetering
van de volkshuisvestingssituatie positief en negatief in de beleids
ontwikkeling en wat was er politiek en economisch haalbaar De/c
drie punten /uilen in onderstaande thematische behandeling van het
volkshuisvestingsbeleid steeds terugkomen

a

HOOFDSTUK I
HISTORIOGRAFIE

In dit hoofdstuk bespreken we de conclusies van het historisch
onderzoek naar het volkshuisvestingsbeleid. Wij beperken ons tot
literatuur waarin vragen centraal staan als: wat was de betekenis van
de wetgeving voor de verschillende groepen belanghebbenden, wie
voerden de wetten uit (lokale overheden, bouwondernemers, woningbouwverenigingen, huiseigenaren, woningbouwcorporaties) en
wat waren redenen voor lokale bestuurders om het geboden instrumentarium te gebruiken? En tenslotte in wiens belang werden de
wetten toegepast en wie hebben ervan geprofiteerd?
We beperken ons tot onderzoeksresultaten uit Groot-Brittannië,
Frankrijk, België en het Duitse rijk omdat de Nederlandse woninghervormers vaak met een schuin oog naar deze landen hebben gekeken en zij dus een voorbeeldfunctie hadden. De conclusies van dit
historiografisch overzicht vergelijken we in het laatste hoofdstuk
met de resultaten van ons onderzoek.
In Groot-Brittannië begon de bemoeiing van de publieke sector
met de woningvoorraad in 1848 met de Public Health Act. De 'Housing of the Working Classes Act' van 1890, maakte gemeentelijke
woningbouw mogelijk hetgeen overigens niet betekende dat gemeenten hiervoor geld kregen van het rijk. Het doel van de wetgeving was
tot 1919 meer het voorkomen en opruimen \an ongezonde woonsituaties, dan het scheppen van goede voorwaarden voor nieuwbouw.
Pas in 1919 werd grootschalige woningbouw met (financiële) overheidssteun mogelijk. De gemeentelijke woningbouw verzorgde tussen 1891 en 1908 ongeveer 0,5% van het aanbod, van 1909 tot 1915
5,5% en van 1919 tot 1939 31,5%.' Een sterke mate van gemeente-

') С W de Vries, Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis der arbeidsuetgeving in Neder
land 1890-1901, hoofdstuk 8, de Woningnet 1901, in Ihemis ( 1928) 4, 36-43, Л M une e a
Housing policy and the housing ststcm, 92 e \
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lijke autonomie zorgde voor grote verschillen bij de lokale resultaten
van deze wetgeving
M J Daunton ordende de \erklaringen die er in de historiografie
worden gegeven voor de verandering van de Lngelse woningvvetge
ving in 1919 2
Len eerste groep auteurs ziet de wetswijziging in 1919 als een
politieke concessie die bewust werd gedaan door de staat om sociale
stabiliteit te bewerkstelligen De arbeiders worden in deze interpretatie gezien als de passieve ontvanger van een dwingend overheidsplan Len bekende leuze voor de toenmalige woningbouvvpohtiek
was het bouwen van 'houses for heroes, om de oud-strijders met
teveel tegen zich in het harnas te jagen
In een tweede visie wordt de arbeidersklasse juist een actieve rol
toegedicht bij de tot standkoming van het nieuwe beleid De arbeiders zouden de particuliere markt, bijvoorbeeld door huurstakingen
verstoren, waardoor overheidsingrijpen noodzakelijk werd Gemeen
tehjke woningbouw werd afgedwongen tegen de wil van de staat
Len derde verklaring luidt dat gemeentewoningen de oplossing
vormden voor een contradictie binnen het kapitalisme Lr werden
hogere eisen gesteld aan woningen waardœr deze duurder werden
en dus in hogere huren resulteerden Deze konden door de arbeiders
niet worden opgebracht waardoor de particuliere sector niet meer
rendabel kon bouwen Omdat huisvesting noodzakelijk is voor de
reproduktie van arbeidskracht vervolgt de redenering, werd de staat
gedwongen direct te intervenieren in het aanbod van woningen
In al deze verklaringen vinden we het behoud van de economische
en sociale orde terug Daunton wijst de eerste verklaring at omdat
het verkrijgen van sociale stabiliteit via verbeterde huisvesting in
zijn ogen wel een zeer langzame strategie is Dat hoeft natuurlijk
met zo te zijn Bijvoorbeeld tijdens loonconfheten kan de toezegging
van sociale woningbouw flink wat druk van de ketel nemen en wellicht escalatie voorkomen Ook de invloed van huurstakingen of van
politieke druk van de arbeidersbeweging moet volgens hem met over
dreven worden Het voorkomen van prijsopdrijvingen was ook een
') \l J Ddunton Housing in Britain in С olloqium / ht standard oj In mg m U estent I urope
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politiek eigenbelang van de leidende klassen, waarin Daunton gelijk
heeft. Hij voelt het meest voor de derde verklaringswijze. In deze
opvatting wordt hij gesteund door J. Burnett en A. Murie die eveneens wijzen op het feit dat de woningen door de hogere eisen onbetaalbaar werden voor de laagst betaalde arbeiders.3 Deze auteurs
gaan niet in op de vraag waarom en door wie er hogere eisen werden
gesteld en evenmin waarom gestegen kosten van levensonderhoud
niet werden doorberekend in de lonen.
Een vierde stroming die door Daunton niet is onderscheiden,
wordt vertegenwoordigd door onder andere Bruce Heady en benadrukt het belang van de politieke partijen in het volkshuisvestingsbeleid. In 1978 verscheen een interessante studie van Heady s hand
waarin hij de huisvestingspolitiek in Engeland, Zweden en de Verenigde-Staten vergelijkt.4 Hij stelt zich de volgende vragen: hoe,
waarom en met welk effect voor de huisvesting en huisvestingskosten van de verschillende bevolkingsgroepen, zijn de drie benaderingen van de volkshuisvestingspolitiek in deze landen uitgevoerd? In
hoofdlijnen was de situatie in de door Heady vergeleken landen als
volgt: in Zweden werd de hele woningproduktie vanaf 1932 gepland
en kreeg ongeveer 40% van de bevolking financiële steun voor haar
huisvesting. De regering streefde naar een voldoende aanbod van
voor iedereen bereikbare, goede woningen. In Engeland beperkte de
zorg van de overheid zich vanaf 1919 tot de garantie van minimumeisen waaraan de huisvesting moest voldoen, ook voor de sociaal
zwakken. Hier was tussen 1919 en 1977 30% van de woningen
overheidsbezit. In de Verenigde Staten stimuleerde de overheid van
1932 tot 1977 vooral het privé-initiatief.
Een van de zienswijzen in de reeds in de inleiding genoemde
literatuur is, dat het voor het beleid niet van belang is welke politieke partij er regeert. Heady toont door een vergelijkend onderzoek aan
dat het wél wat uitmaakt. Heady onderzocht met name de politieke
') J Burnett, A social histon of houding Ш5-1970, 156, A Mune, Ρ .\iner on Chr Watson,
Housing polio ami the housing system, 179
4
) В Нелсі\, Housing polín in the developed economy The Lnited Kingdom, Sueden and the
Lntted States
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partijprogramma s op de intenties op het terrein \an de sociale huis\csting, en ook op de uitwerking e n an De uit\oerbaarheid van een
politiek programma is \oIgens llead\ afhankelijk \an de mate waarin
doel en middelen duidelijk omschreven 7ijn, de steun voor het program van de verschillende belangengroepen continu is, en van de
beschikbaarheid van de middelen De belangrijkste steun voor politieke partijen is het aantal stemmen
Programma's /ijn volgens politieke theorieën het gemakkelijkst te
realiseren als de kosten gespreid worden (over de belastingbetalers)
en de opbrengst ten goede komt aan een speciheke groep Niemand
heeft in /o η geval echt belang bij verzet, maar er is wel één groep
fanatiek in de verdediging van het plan I och concludeert Headv dat
de grootste problemen ontstaan bij de uitvoering van programma's ter
verbetering van de huisvesting van de lage inkomensgroepen, die op
de vrije markt niet aan bod komen Op dit punt waren de verschillen
tussen de drie staten ook het grootst
De sociaal democraten in Zweden hebben ν anal 1932 constant
met succes gewerkt aan een sociale huisvestingspolitiek Door de
vele machtswisselingen in Groot Brittanmc veranderden de politieke
prioriteiten steeds en bestond er geen continuïteit In de VeremgdcStaten bestond er weinig partijdiscipline in het Congres en er bestond weinig verband tussen de lokale en nationale politiek, waardoor politieke programmas nauwelijks uitgevoerd konden worden
Door gebrek aan partijdiscipline in de Verenigde Staten maar ook in
Groot-Bnttannie was er veel ruimte voor pressie van belangengroepen, met name op lokaal niveau
Voor ons zijn de conclusies voor Groot-Bnttannie het belangrijkst
Dit land was het eerste Luropesc land dat een actieve interventioms
tische politiek voerde om de arbeidersklasse goede woningen te geven
(public and cooperating housing) Er is geprobeerd de huisvesting te
verbeteren maar meer gelijkheid werd er met bereikt De politieke
programma s waren niet effecticl omdat de regering het grondaanbod
niet controleerde, noch het aanbod van kapitaal en arbeid, noch
goede motieven vond om particulieren te stimuleren om het programma te steunen Toch werd er wel wat bereikt Geleidelijk aan werden er meer woningen door gemeenten gebouwd De helft van deze
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woningen kreeg op enigerlei wijze subsidie. Hiervan protiteerden
vooral de kleine middenstand en de beter betaalde arbeiders. On
danks de continue pogingen om de volkshuisvesting te \erbetercn,
noemt Heady de Lngelse politiek een zigzag-politiek omdat deze per
kabinetsperiode veranderde en de aandachtspunten werden verlegd.
Vergeleek Heady het volkshuisvestingsbeleid op nationaal niveau,
in de bundel Housing, social policy and the state, zijn een aantal lokale
studies bijeengebracht. ' Volgens J. Melling, de redacteur van deze
bundel, zien de meeste auteurs de o\erhcid als 'staande boven de
klassen', functionerend als een barometer van de politieke druk op
de staat. Huisvestingspolitiek is in deze visie de geleidelijke erken
ning van de woningnood door een grote groep van de bevolking.
Hij/elf is het met deze visie niet eens. Melling wil de geformuleerde
sociale politiek zien in het licht van de klassenverhoudingen en de
klassenstrijd. Marxisten zien als rol van de staat het in stand houden
van zowel het produkticproces als de produktieverhoudingen. Vanuit
die invalshoek wil Melling in dit boek de belangrijkste karakteristie
ken geven van de huisvesting in een kapitalistische economie en de
historische ontwikkeling schetsen \an de investeringen in huisves
ting tussen 1880 en 1939. In de diverse bijdragen staat de vraag
centraal: 'who benefited'?
Een aantal van deze artikelen zijn onder te brengen in de door
Daunton gemaakte indeling. Melling en twee andere auteurs in de
bundel, S. Damer en C. Bedale kennen een grote betekenis toe aan
de pressie van actiegroepen die de sociale rust dreigden te versto
6
ren. Volgens hen werd er toegegeven aan pressiegroepen als arbei
dersorganisaties, wanneer daarmee hogere, economische doelen wa
ren gebaat. Damer stelt bijvoorbeeld vast dat de Royal Commission
on Housing werd ingesteld in een periode van \eel sociale onrust.
Het resultaat hiervan was de Housing Act van 1890 waardoor ge
meentelijke woningbouw werd mogelijk gemaakt. Een ander door
5

l J Melling. Housing, waal polk) ami the state
) J Melling, Clvdrsidc housing and the evolution of state rent control, IQOO-iyW, in J
Melling а и , H9-168, С Bedale, Property relations and housing роіил Oldham in the late
nineteenth and earl\ tuenthieth centuries, in J Moiling a « , Î7-7Î. S Damer, State, class
and housing Glasgow I8HS-19I9. in J Melling a « , 73-1H
6
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Damer en Melling aangehaald voorbeeld is de sociale onrust in gebieden als Clydeside in het begin van de oorlog. Deze dreigde het
oorlogsapparaat te verstoren zodat er in 1915 maatregelen volgden in
de vorm van huurwetten. Aanvankelijk deed de staat niets tegen de
huurstakingen, maar toen ze zich verspreidden, eiste het staatsbelang en het belang van de metaalindustrie offers van andere financiële belangengroepen zoals de huiseigenaren, door een Rent Restrictions Bill in november 1915. Door de huurwetten, de gestegen
bouwkosten en materiaalschaarste viel de particuliere arbeiderswoningbouw na 1915 vrijwel stil. De Royal Commission on Housing
drong er toen bij de regering op aan dat de staat via de gemeenten het
huisvestingsprobleem zou gaan aanpakken. Toen volgde tot de
Tweede Wereldoorlog door een samenspel van sociale en economische krachten een reeks wetten die de woningbouw eerst stimuleerden (1919) en vervolgens toen de druk wat was verminderd, dit
marktsegment weer liberaliseerden. In Schotland werd tussen 1919
en 1939 tweederde van de woningen gebouwd door gemeenten en de
rest door particulieren. In Engeland was de verhouding bijna omgekeerd.7 C. Bedale onderstreept het belang van werkgevers bij het
creëren van huisvesting voor hun werknemers in een expanderende
regionale economie wanneer bouwondernemers niet aan de vraag
voldeden. Werkgevers waren bereid het lage rendement van investeringen in woningbouw op de koop toe te nemen als dit door lokale
industriële winstverwachtingen werd gecompenseerd. Deze drie auteurs stellen dan ook een nauwe samenhang vast tussen regionale of
lokale economische expansie en bouwactiviteiten, waarmee tevens
de regionale verschillen in bouwcycli zijn verklaard.
J. Cowley gaat nog een stapje verder dan Bedale en benadrukt in
Housing for people or for profit'' het belang dat werkgevers erbij hadden om sociale huisvesting te definiëren als een algemeen belang en
als zodanig onderdeel te maken van overheidspolitiek.8 Immers door
veranderingen in de geldmarkt werd er door particuliere geldverschaffers te weinig geïnvesteerd in woningbouw.
7

) Zie ook het artikel \an R G Rodger, Specularne builders and the structure of the Scottish
building industrv, I860 1914, in Business history 21(1979), 226-2-41
e
) J Cowley, Housing for people or for profit
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Een aantal andere auteurs zoekt de verklaring voor een actief
huisvestingsbeleid bij de politieke bereidheid van gemeentebesturen
en sluit daarmee aan bij de vierde stroming waartoe we ook Ileady
rekenden. R. Finnigan, D. Byrne en J. Dale tonen het belang van de
politieke achtergrond van gemeentebesturen aan.9 Finnigan bestrijdt de stelling dat door de Wheatley Act (een Labour-wet uit
1924), die lokale overheden aanmoedigde meer arbeiderswoningen te
bouwen, huisvesting een onderdeel werd van de sociale politiek. Hij
bewijst aan de hand van een onderzoek naar de situatie in Leeds
tussen 1919 en 1939 dat dit pas gebeurde toen Labour daar een
meerderheid had in het plaatselijk bestuur. De plaatselijke conservatieven in Leeds deden alles om gemeentelijke woningbouw zoveel
mogelijk te beperken.
D. Byrne beschouwt de sociale woningbouw wel als een onderdeel
van de reproductie van het kapitalistisch systeem. Hij onderzocht de
sociale achtergrond van de bestuurders in North-Shields en stelde
vast dat de belangen van de kleine burgerij op lokaal niveau goed
werden behartigd en dat de grote industrieën, die op een supralokaal niveau werden bestuurd, op het lokale volkshuisvestingsbeleid
weinig of geen invloed uitoefenden. Aan de hand van North-Shields
concludeert hij dat gemeentelijke woningbouw het resultaat was van
een belangenconflict tussen de arbeidersklasse en de plaatselijke
burgerij. De consensus binnen het gemeentebestuur bepaalde wat er
gebeurde.
Jennifer Dale relativeert het zelfstandig optreden van de lokale
overheden en herinnert de lezer eraan dat dezen zich in de periode
1919-1939 niet alleen met sociale politiek bezig hielden als antwoord
op plaatselijke omstandigheden, maar dit ook als taak hadden gekregen van de centrale regering. Zij benadrukt hiermee de centralistische tendens na de Eerste Wereldoorlog, waarop ook Finnigan wees.
Volgens Dale zijn er ook lokale overheden geweest, zonder een Labour-meerderheid, die in het algemeen meer wilden doen voor verbe9

) R Finnigan, Housing policy in Leeds between the «ars, in J Melling а и , 113-139. D
Bvrne, The standard ol· council housing in Inter-war North Shields - A case study in the
politics of reproduction, in J M c l h n g a w , 168-194,J Dale, Class struggle, Social policy and
state structure Central-local relations and housing policy, 1919 1939, in J Melling a u ,
194-224
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tering van de volkshuisvesting dan waartoe 7c door de landelijke
regering waren gemachtigd In tegenstelling tot de overige auteurs
brengt /ij naar voren dat dit niet alleen kan worden verklaard door
klassenbelangcn, maar stelt dat het prestige van de gemeente hier
meespreekt Ook bijvoorbeeld Asa Briggs haalde de trots aan van de
burgervader die vond dat /ijn stad het beste werd geleid 10 Dale
concentreert haar studie op Manchester om te laten zien hoe de
verhouding centrale-Iokale overheid de mate van staatsingnjpen in
de woningmarkt bepaalde Manchester groeide snel, had veel 'slums'
en was een industriestad met een zeer grote arbeidersbevolking
Labour had vanaf 1903 vertegenwoordigers in het gemeentebestuur
maar had nooit een meerderheid In de gemeenteraad /aten twee
liberale voormannen op huisvestingsgebicd en de raad was over het
algemeen redelijk progressief De gemeentelijke bouw politiek werd
volgens Dale bepaald door de heersende ideologie, waarmee /ij het
geheel van de gemeentelijke doelstellingen bedoelt Er werd geen
principiële keuze gemaakt voor woningbouw in gemeentebeheer of
onder toe/icht van particuliere aannemers Het belangrijkst was, dat
de bouw doorging Dit is volgens Dale tvpisch de politiek van een
welvarende industriële stad Voor de industriestad Manchester was
het voeren van een vooruitstrevende huisvestingspolitiek tevens,
maar niet uitsluitend, een klassenbelang van de conservatieven, die
de economische belangen ν ertegen woordigden
Het valt op dat alleen Dale en Headv verband leggen tussen sociale
woningbouw en sociale politiek De andere auteurs gaan uit van
uitsluitend economische motieven kapitaalsbelangen hebben in
hun visie geleid tot sociale woningbouw Bij afwezigheid daarvan
werd er weinig gedaan om de huisvesting van de sociaal zwakken te
verbeteren fcr zijn in Groot Bnttannie geen politieke partijen ge
weest die geprobeerd hebben de huisvesting te socialiseren Zelfs de
socialisten gingen er vanuit dat er naast de particuliere woningvoorziening, gemeentelijke huisvesting moest bestaan
Met betrekking tot het hiiis\estingsbeleid in het Duitse Rijk stel'") Λ Briggs
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de Lutz Niethammer in 1977 vast dat er over dit thema in Duitsland
nauwelijks een historiografie bestond. Hij gaf twee jaar later een
aanzet om de geschiedenis van de volkshuisvesting verder te ontwikkelen met de bundel Wohnen im \Va7idel.n
De Duitse staten noch het Duitse Rijk hadden rond de eeuwwisseling een woningwet, maar slechts plaatselijke wetgeving betreffende de huisvesting. In het Duitse keizerrijk speelde de eerste woninghervormingsgolf zich af tussen circa 1898 en 1907. 12 Een wetsvoorstel van 1898 om de volkshuisvesting op rijksniveau te regelen mislukte. Niethammer schrijft dit toe aan de afwezigheid van politieke
noodzaak voor zon maatregel. In 1912 hadden de politieke partijen
de huisvestingsproblematiek tot een verkiczingsitem gemaakt. Liberalen en sociaal-democraten haalden een meerderheid en stelden een
Realkredit-commissie in. Volgens Niethammer kan de toenmalige
bereidwilligheid van de burgerij alleen verklaard worden tegen de
achtergrond van de ingestorte bouwmarkt in 1910. Vanaf 1916
vreesde men voor huisvestingsproblemen na de oorlog en evenals in
Groot-Bnttannië, werd hier onder het motto 'Heimstätten für unsere Helden' sympathie gewekt voor het volkshuisvestingsvraagstuk. 13
Ook zag de burgerij in de sociale woningbouw een middel om de
sociaal-democraten bij de burgerlijke politiek te betrekken. Vanaf
die tijd werd de volkshuisvesting op rijksniveau als beleidsthema
serieus genomen. Niethammer legt in bovenstaande twee verbanden. Enerzijds met de ineenstorting van de woningbouwmarkt en
anderzijds met het politiek opportunisme- het revolutiegevaar afwentelen en de sociaal-democraten deelgenoot maken.
Tot 1918 was de zorg voor de volkshuisvesting toevertrouwd geweest aan de gemeenten, die hiervoor ook de financiële lasten moesten dragen. In de Bondsstaten kon de politieke situatie nogal verschillen. In Pruisen bijvoorbeeld hadden gemeenten per decreet in
" ) I Nioth.immer (hrsg ) Wohnen im Wandel. Beilrage zur Geschichte des Alltags m der burgerlichen Gesellschaft
l2
) С" \\ de Vrics, а « , i() 32 I Niethammer,I in langer Marsch durch die Institutionen
Zur \orges(.hichte des preussisthen Wolinungsgeset/es \on 1918, in Wohnen im Wandel,
M

) Zie ook H trank en I) Schubert, Lewbuch zur Wohnungsfrage, 72-7S
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1891 de plicht gekregen om de woningtoestand te verbeteren.14 Wat
deden gemeentebesturen met deze verplichting? Duitse historici,
zoals A. von Saldern, W. Stcitz en W.R. Krabbe, die zieh met
soortgelijke vragen als de onze hebben beziggehouden, zoeken de
verklaring voor het wel of niet handelen van de gemeentebesturen
vaak in politieke factoren.[i
Over het algemeen werd er in de Duitse gemeenten niet veel
gedaan aan arbeiderswoningbouw. Slechts enkele grote gemeenten,
zoals Frankfurt, Essen, Keulen, Kiel, Düsseldorf, München en
Stuttgart, hebben zelfgebouwd en dan nog alleen voor gemeentepersoneel, dus als werkgever. Von Saldern verbaast zich er over dát er
wat werd gedaan gezien de toen gebruikelijke sociale structuur van
het bestuursapparaat, de sociale klassen waaruit de kiezers kwamen
én hun opvattingen over gemeentepolitiek. Door het Duitse kiesrechtstelsel werden arbeiders van het stemrecht uitgesloten. Burgemeesters en hun ambtenaren werden volgens Von Saldern nog wel
eens gedreven tot verbetering van de volkshuisvesting door een zekere onderlinge wedijver tussen de steden, vergelijkbaar met de door
Dale aangehaalde motieven. Het bereiken van meer sociale gelijkheid werd volgens haar niet nagestreefd. Dat er rond 1914 toch wel
wát werd ondernomen verklaart Von Saldern uit de Pruisische woningwet die toen dreigde te worden aangenomen en die gemeenten
kon verplichten tot het nemen van maatregelen. De maatregelen die
er rond die tijd zijn genomen waren bedoeld om de voorstanders van
een rijkswoningwet de wind uit de zeilen te nemen en moeten volgens haar zeker niet geïnterpreteerd worden als een uiting van een
streven naar meer politieke en sociale gelijkheid.
Walter Steitz geeft eenzelfde verklaring. Лап de hand van Frank
furt toont hij echter aan dat er ook uitzonderingen waren. Deze
uitzondering verklaart hij uit het optreden en handelen van een
belangrijke politieke aktor in Frankfurt, de Oberbürgermeister
14

,l W Steitz, Kommunale Wohnungspolitik im Kaiserreich am Beispiel der Stadt Frankfurt
am Main, in Hans Jürgen Tcutcberg, Lrbanisiening im 19 und 20 Jahrhundert, 396
" ) A von Saldern, Kummunalpolitik und Arbeiterwohnungsbau im Deutschen Kaiserreich,
in L Niethammer, a w , 146, VV R Krabbe, Die Anfange des sozialen Wohnungsbaus vor
dem ersten Weltkrieg Kommunalpohtische Bemühungen um eine Lösung des Wohnungsproblems, in Vierteljahresheft fur Sozial und Wirtschaftsfieschichte 71(1984), 30-58, W Stelt? a w
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Adickes. In Frankfurt stond men rond 1910 door de crisis in de
bouw, redelijk welwillend tegenover subsidies. Tussen 1897 en 1914
bestond bijna 13% van de woningbouw uit sociale woningbouw,
waartoe Steitz alle woningbouw rekent die op welke manier dan ook
werd gesteund. Dit kon zijn door verkoop van grond beneden de
marktprijs onder voorwaarde dat er op die grond arbeiderswoningen
werden gebouwd, of door erfpachtuitgifte van grond tegen lage canon of door goedkope bouwkredieten of tweede hypotheekverlening.
Steitz benadrukt het belang van de goede wil van enkele leidende
politici.
Wolfgang R. Krabbe bestudeert Die Anfänge des 'sozialen Wohnungsbaus' vor dem Ersten Weltkrieg aan de hand van München. In
het begin van deze eeuw bestond er alleen een tekort aan kleine
goedkope huurwoningen. Krabbe brengt evenals Von Saldern naar
voren dat gemeenten over het algemeen niet graag goedkope woningen bouwden omdat men vreesde hierdoor armlastigen aan te trekken. In München verklaarde men rond 1900 de oplossing van het
woningvraagstuk tot een kwestie van algemeen belang omdat overbevolking leidde tot onhygiënische en onzedelijke situaties. Langzaamaan ontstond er een meerderheid voor financiële steunverlening aan
particuliere bouwers en aan woningbouwverenigingen werkzaam
voor het algemeen belang. Dat het onderwerp bespreekbaar was
kwam volgens Krabbe door de christen-sociale vleugel in het stadsbestuur en na de wijziging van het Beierse gemeentckiesrecht in
1908 ook door de invloed van de SPD. Men stelde een woninginspectie in, zorgde voor bebouwingsplannen, bevorderde laagbouw in
plaats van de huurkazernes en de gemeente stelde zich borg voor
geleend kapitaal en stelde 11.5 miljoen mark beschikbaar voor hypotheken, waarmee tussen 1909 en 1914 circa 4600 woningen werden
gebouwd. Krabbe noemt deze volgens hem geringe bemoeienis met
de oplossing van het woningprobleem toch sociale woningbouwpolitiek omdat ook hij er van uit gaat dat ondersteuning niet vanzelfsprekend was aangezien het Beierse kiesrecht het burgerdom bevoorrechtte.
Krabbe ging nog verder met zijn onderzoek en vergeleek de wo-
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ningpolitiek van Hamburg, München, Berlijn en Frankfurt. 16 Vanaf
circa 1890 ontwikkelen München en Frankfurt een effectieve \voningpolitiek omdat particuliere ondernemers niet voor de minstbetaalden bouwden. Berlijn volgde in 1901 tweeslachtig, terwijl Hamburg als laatste overging tot een huisvestingsbeleid, min of meer
gedwongen door een choleraepidemie. Volgens Krabbe was het Manchester-libéralisme ten einde en stond de meerderheid van de gemeentelijke politici positief tegenover gemeentelijk ingrijpen. Men
hoopte vanuit een economisch-politiek oogpunt de conjunctuur hiermee te kunnen beïnvloeden. Liberale gemeenteraadsleden wilden
slechts de particuliere woningbouw ondersteunen of hooguit ook de
woningbouwverenigingen werkzaam voor het algemeen belang. Het
hoogtepunt van de vvoninghervormings-discussies lag volgens hem na
1900.
Het probleem van het tekort aan kleine woningen werd alleen in
Frankfurt en München serieus genomen en bestreden. Berlijn bleef
ver achter en Hamburg moest zich noodgedwongen met de bouw van
kleine woningen bezig houden door saneringen. Steitz sluit aan bij
Von Saldern met de conclusie dat de lokale politiek werd bepaald
door de opvattingen van de leidende groepen. Dit kwam onder andere doordat de politieke partijen \\einig nationale leiding hadden.
Vanuit een marxistische benadering komt Horant Fassbinder tot
een economische verklaring van het overheidsingrijpen. In zijn onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeiderswoonwijken in Berlijn
van 1800 tot 1918 sluit hij aan bij de eerste door Daunton onderscheiden stroming en ziet de overheid als stabilisator in de verhouding tussen kapitaal en arbeid. 17 Hij gaat uit van de klasscnheerschappij. De heersende klasse in Berlijn ontwikkelt hier een ruimtelijk ordeningsbeleid en een volkshuisvestingsbeleid ten behoeve van
de ondernemers, de bourgeoisie, resulterend in een ruimtelijke klassensegregatie. We zagen ook bij Krabbe dat de Berlijnse bourgeoisie
l6
) \V H Krabbe, Die Wohnungsfrage in der Kommunalpolitik deutscher Gros¿!>tadte *or
dem hrsten Welt krieg Ursprünge dei Sozialen Wohnungsbaus, in (ji'schuhte W'isseiiïchaft umi
Lntemcht, f1985) nr 6, 426 4-S8
''J H Fassbinder, iierlmer ЛгЬеііепчепеІ I800-I91H, met einem Beitrag von Ingrid Krau
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achterbleef op het terrein van de volkshuisvesting in vergelijking met
de andere door hem onderzochte steden.
Bij de Duitse historici wordt het volkshuisvestingsbeleid als onderdeel van sociale politiek niet expliciet aan de orde gesteld. Fassbinder, Niethammer en E. Dösseier (in Die Entwicklung des sozialen
Wohnungsbaus ) doen over dit onderwerp wel terloops enige uitspraken en zien het eigen-belang van ondernemers als de belangrijkste
stimulans voor dit onderdeel van de sociale politiek.18 De onderzoekers Frank en Schubert zoeken de verklaring voor de hantering van
dit sociaal-politieke instrument in politiek opportunisme. Eerst waren het de fabrikanten die fabriekswoningbouw gebruikten als middel in de strijd om de gunsten van de massa's en later gebruikten
politici de sociale woningbouw voor hetzelfde doel.19 Pas de sociale
woningbouw na 1918 had voor de massa van de arbeiders een verbetering ten gevolge. Volgens Frank en Schubert vond de enige socialisatie in de Weimarrepubliek plaats in de bouw- en woningmarkt
omdat in dit marktsegment de oude verhoudingen na de oorlog niet
zo snel te herstellen waren en het sociaal belang doelmatig handelen
nodig maakte. Peter-Christian Witt noemt de erfenis van het keizerrijk op het gebied van de volkshuisvesting katastrofaal.20 Oktober
1918 had de regering op de valreep 500 miljoen mark beschikbaar
gesteld voor bouwvoorschotten. Tot 1923 leverde volgens Witt niet
het bouwkapitaal maar de materiaalschaarste problemen op. Na
1923 vormde de financiering het knelpunt. Al snel verklaarden politici dat het herstel van de woningmarkt alleen mogelijk was door
deze weer geheel vrij te laten.21 Er werd wel ruimte gelaten voor
gemeentelijke en verenigingswoningbouw. Het aandeel van de staat
'*) С Dosseier, Die Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus Mit besonderer Berücksichtigung der Arbeitcrwohnungen in Westfalen und im angrenzenden niederrheinisch bergischen
Raum, in Tradition 13(1968), 133-141, H Fassbinder a w en L Niethammer 1976 а и
ls
) H brank en D Schubert a w , \oor hngeland is over dit onderwerp het artikel van Sidney
Pollard interessant The factory village in the industrial revolution, in Lnglish lltstortcal Revteiv
79(I964J513-531
20
) Ρ Ch Witt, Inflation, Wohnungszwangwirtschaft und Hauszinssteuer Zur Regelung
von Wohnungsbau und Wohnungsmarkt in der Weimarer Republik, in L Niethammer 1979
a w , 385-)08
21
) Η Frank en D Schubert a w , 90 с ν
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in investeringen in de woningbouw nam na de oorlog enorm toe.
Tussen 1890 en 1913 bedroeg het maximaal 10%, in de periode
1919-1932 was het ongeveer 50%.
Een punt van overeenkomst bij deze auteurs is de vaststelling dat
de woningnood alleen de armen trof en dat het gezien de politieke
machtsstructuur in het Duitse keizerrijk niet vanzelfsprekend was
dat er iets werd ondernomen om het volkshuisvestingsprobleem op te
lossen.
De eerste Franse wet betreffende de openbare gezondheid, betrof
ook de huisvesting. De wet van 1894 vergemakkelijkte het bouwen
van goedkope woningen voor zowel woningbouwverenigingen zonder
winstdoel als voor coöperatieve arbeidersverenigingen. Bij de Franse
historici overweegt de marxistische interpretatie van de overheidszorg voor de volkshuisvesting. S. Magri behandelt de volkshuisvestingspolitiek van 1890 tot 1940 22 en Rcmy Butler en Patrice Noisette vragen zich af in De la cité ouvrière au grand ensemble. La politique
capitaliste du logement sociale ¡815-/975, hoe de totale desinteresse
voor de huisvesting veranderde in toegewijde gemeentelijke zorg voor
arbeidershuisvesting.^ Deze auteurs komen tot de/elfde conclusies.
Ruim voor de totstandkoming van de eerste wet die goedkope
woningbouw vergemakkelijkte in 1894, probeerden reformistische
politieke stromingen een aantal sociale voorzieningen, waaronder
goedkope woningen, onder de overheidszorg te brengen. De arbeidersbeweging heeft zich toentertijd volgens Magri voor deze verbeteringen nauwelijks ingezet. Dit kwam door onderlinge verdeeldheid
over de vraag of men een revolutionaire danwei een reformistische
koers moest volgen. De arbeidersbeweging streed na 1894 voor betere woonomstandigheden.
Magri gaat uit van de klassenstrijd, en van tegengestelde belangen
van het industrieel kapitaal en van de beleggers in onroerend goed,
een tegenstelling die ook door Butler en Noisette en door Melling
1¿

) S Magri, l'oliliqiic du logement et heroins en main-d'œuvre Introduction à l étude de l intervention de l'Ltat S Magri, l'olitique du logements de l'état exigences du capital et lutte des
classes in International journal of Lrban and Regional Research. 1(1977) }(>M20
") R Butler, Ρ Noisette De la cité от nére au grand ensemble La politique capitaliste du
logement social /8/5-/975
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wordt belicht. De organisatie van de volkshuisvesting door de overheid hangt volgens Magri nauw samen met de ontwikkeling van de
eisen die gesteld werden aan arbeiders. De behoefte aan arbeid was
veranderd. Industriële produktie vereiste volgens haar een gedisciplineerd arbeidsleger, dat minimale huisvesting nodig had om te
kunnen recupereren. Daarnaast was de afwezigheid van transportmiddelen een belangrijke reden om woningen dicht bij de fabrieken te bouwen. Zowel kapitaal als arbeid hadden behoefte aan goedkope woningen. Arbeiders, omdat de huur een belangrijk deel van
het inkomen in beslag nam en industriëlen om de lonen laag te
kunnen houden. De eisen van kapitaal en arbeid stonden steeds
tegenover elkaar. Beide richten zich tot de staat. Zij concludeert dat
overheidssubsidie voor arbeidershuisvesting de reproductiekosten
van arbeid verlaagt en dat dit ten goede komt aan het individuele
kapitaal. Verbeterde huisvesting leidt tot een kwaliteitsverbetering
van de arbeid en diende om de rentabiliteit te maximaliseren. De
ontwikkeling van de sociale huisvestingspolitiek na 1894 is volgens
Magri het resultaat van de strijd van de arbeidersbeweging enerzijds
en van de problemen die werkgevers hadden bij de disciplinering van
hun arbeiders anderzijds. Naarmate de staat meer betrokken raakte
bij het beheer van allerlei stedelijke openbare voorzieningen, en bij
de organisatie daarvan, signaleert zij het verschijnsel dat dit beheer
zelf, inzet werd van de strijd van de arbeidersklasse.
Guerrand zoekt de verklaring in Les origines du logement social en
France 2Ч in het politiek opportunisme van de heersende klasse. In
deze studie wil hij de in de negentiende eeuw gangbare opvatting
weerleggen dat de arbeidersklasse onverschillig stond tegenover haar
woonsituatie. Guerrand concludeert dat de wetgeving op het terrein
van de arbeidershuisvesting werd aangenomen door conservatieven,
die het volk graag wilden bewijzen zijn levensomstandigheden te
") R H Guerrand, Les отщтеч du logement sonate en trance, R II Guerrand, t^ logement
populaire en France sources documentaires et bibliographie (1800-1960)
Tuen Guerrand in 1979 Le logement populaire en trame sources documentaires et bibliographie
(ІІЮО-І960) publiceerde, 7ei hi| in /ijn Nooruoorddat hij gehoopt had met het eerste boek een
aan/et te ge\en \oor verder onderzoek Hij moest et h ter constateren dat er nog и einig aan de
historiografie «as toegevoegd Ili| beperkt /ijn bibliografie tot de periode 1800-1960 In ¿ijn
bibliografisch over/itht van de periode 1895-1944 ontbreekt het werk van Susanna Magri
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willen verbeteren. De wetgeving tussen 1850 en 1894 was het resultaat van soeiale onrust en diende alleen om de massa te sussen. Op
het moment dat de politieke of sociale situatie gevaarlijk werd, reageerde de politieke elite met geringe concessies, nodig om haar
machtspositie te handhaven. De toepassing van de wetten was facultatief en het privé-bezit werd er nooit door bedreigd. De leidende
kringen hadden vertrouwen in de beschikbare instrumenten om het
grote gevaar, het socialisme, te bestrijden en hadden geen enkele
behoefte aan wetten die in de praktijk gevaarlijk voor henzelf zouden
kunnen blijken te zijn. Er waren wel sociaal militante groepen die de
aandacht herhaaldelijk op het probleem vestigden maar zij bereikten
niet meer dan deeloplossingen, steeds op momenten dat het socialisme weer de kop op stak. Aan de wetsteksten is volgens Guerrand te
zien dat ze niet door politici zijn voorbereid maar door katholiek
geïnspireerde filantropen. De politieke situatie in Frankrijk was zo
dat industriëlen en bankiers de Republiek gedoogden, zolang het
kapitalisme niet werd gehinderd. Het beursspel was winstgevender
dan het bouwen van goedkope woningen. Afgezien van de bouw van
een gering aantal HBM (habitations à bon marché)-woningcn, werd
door de regerende partijen niet afgeweken van het begunstigen van
het privé-initiatief. Volgens Guerrand was de huisvestingspolitiek
het resultaat van politieke concessies die werden gedaan om de sociale rust te handhaven.
De Franse historici hebben weinig oog voor de voordelen die lagere
sociale klassen behaalden van het huisvestingsbeleid. De aandacht is
voornamelijk gericht op de belangen van het kapitaal bij het beleid.
Wij hebben geen lokale studies behandeld omdat wij deze niet hebben gevonden. Dit kan samenhangen met het gegeven dat er in
Frankrijk minder lokale autonomie bestond dan bijvoorbeeld in Engeland. 23
In België kwam in 1889 de wet 'relative aux habitations ouvrières
et à l'institution des comités de patronage' tot stand, die tot doel had
de aanbouw van arbeiderswoningen te stimuleren door gunstige be" ) J Dalo t a ρ
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palingen te maken voor 'eigen' arbeiderswoningen. Bij de uitvoering
van deze wet kon geprofiteerd worden van vroegere wetgeving
(1858), die gericht was op de ontruiming en afbraak van voor de
gezondheid schadelijke gebouwen of woningen. De onteigeningenwetgeving die voor dit doel in 1867 werd herzien, heeft voornamelijk
bijgedragen aan de modernisering \an grote steden. 26
Bij de Belgische historici vinden wij de vier onderscheiden verklaringen alle terug. Voor het volkshuisvestingsbeleid rond de eeuwwisseling en de motieven daarachter, is het werk \an M. Smets en
W. Steensels voor ons onderzoek interessant evenals twee bij mijn
weten niet gepubliceerde onderzoeken van C. Goetschalckx en
L. Goosscns. 27
In de studie van M. Smets De ontwikkeling van de tuimvijkgechwhte
in België probeert de auteur de evolutie van het denken over \olksvvoningbouw in België in de periode 1830-1930 te plaatsen tegen een
bredere sociaal-economische en kultureel-maatschappelijke achtergrond. De ont%vikkeling van de tuinstadgedachte staat in zijn onderzoek centraal. In het artikel Proletarisch wonen van \V. Steensels
staat de overheidspolitiek ten aanzien van sociale woningbouw centraal. Hij probeert aan te tonen hoe de 'sociale' huisvestingspolitiek
is ontstaan, welke krachten hierop imloed hebben uitgeoefend en
welke belangen er uiteindelijk door werden gediend.
Vanaf het moment dat de neveneffecten \an bexolkingsconccntraties in steden merkbaar werden, - epidemieën, sociale onrust, aantasting van de goede zeden, hoge lasten vœr de bijstandorganismen - ,
1Ь

) С \\ de \ nes а « . 27-29, \V Steensels proletarisch ч ансн De и оончшише ш Ііеіціе m de
19e eeuw 15 e \
' ) M Smets, De опітккеіпщ van de tumuijkgedachte m Веіціс Leu οι erzieht ι un ile belgisthe
mlk:iu·(mшf¡bυuu^ m de periode IHK) 19)0, M Smets, 0\er/itht \an de uilkshimvestmg in
België in de periode I8Ì0-I9Ì0, in Sociaal Wonen' De ìolkshitiuestiHg in Helgie ι anaf 1900 32
44, \V Steensels, a \\ , 1 37 Vœr de negentiende ccuw is hier и el meer onder/nek nanr
\erriiht, \ergelijk de al Benoemde artikelen \an Lis, W Steensels, De tussenkomst \an de
o\erheid m de arbcidcrshuiMestmn Cent, 1H5Ü 1904. in l) l \ G 8( 1977), 447-:;(Ю. С Coedschalckv Bijdrage tot de geschiedenis \an de xolfohimietting /8X6 19/4 ƒ> arbeidersu oiling als
mtegratiemidilel m de burgerlijke maatschappij Ter \erkrijginj> \an het licentiaat aan de \rije
Limersiteit Brussel 1977-1978,1 Goossens, Het soaaal lutisiestmgsbeleid m lielgie Len Imtonsih-soaologische auahse tan tie mnatuhappelijke pmbleembehamlelmg op hel gebied tan het uo
neu Katholieke Universiteit te lemen 1982, H de \le\er en M Smets konstateerden dit
eveneens in hun artikel De recente stcdebouukundige gesthiedsihrijung in België omtrent
negentiende en begin twintigste eeuw, in Ы ,\G M'41982j, 467 517
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hebben bewindslieden zich steeds beziggehouden met het ontwijken van deze neveneffecten, zonder de werkelijke oorzaak, de slechte huisvestingsvoorwaarden in de stad, aan te pakken. Smets en
Steensels constateren een duidelijk verband tussen de belangstelling
voor volkshuisvesting aan de ene kant en de choleraepidemieën van
1852 en 1866 en de revoltes van 1847 en 1886 aan de andere kant
omdat zij een bedreiging vormden voor het toenmalige maatschappijbestel. C. Lis komt voor het negentiende eeuwse denken over volkshuisvesting tot eenzelfde conclusie.28 In het denken van de elite
maakte volkswoningbouw deel uit van het produktieproces. Deze
houding veranderde pas na de Eerste Wereldoorlog toen er sprake
was van een nieuwe sociale bewustwording. Aanvankelijk werd de
volkshuisvesting aan filantropen en speculanten overgelaten. In zijn
artikel Overzicht van de volkshuisvesting in België in de periode 18301930 stelt Smets dat het eigenbelang van de leidende sociale groepen
steeds het motief vormde voor de Belgische volkshuisvestingsinitiatieven van voor de Eerste Wereldoorlog. Pogingen vanuit de centrale
overheid om gemeenten tot betere kontrole van het bestaande woningbestand aan te zetten, ketsten af op de persoonlijke belangen
van lokale politici. Steensels toont aan dat de sociale maatregelen die
verbetering van de arbeidershuisvesting beoogden en uiteindelijk de
wet van 1889, erop waren gericht het bestaande maatschappijbestel
te bestendigen en Smets komt tot dezelfde conclusie. Deze wet bevorderde het woningbezit van de beter betaalde arbeiders. In het
toen ontwikkelde volkshuisvestingsbeleid speelden lokale huisvestings- en kredietmaatschappijen en de Algemeen Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) naast de Staat de hoofdrollen. De overheidsinterventie
was zo passief mogelijk. Door de arbeiders ook eigenaar te maken
wilde men deze bevolkingsgroep integreren in het systeem, als het
ware ook belanghebbende maken.
In een lokale studie De tussenkomst van de overheid in de arbeidershuisvesting: Gent, 1850-1904 beschrijft Steensels dat de politieke
partijen in dejaren negentig ontdekten dat door de wet van 1889, de
2B

) С Lis, Woontoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw
in BTNGI(1969), 9}-HO, en С Lis Proletarisch wonen in West Europese steden in de I9e
eeuw, van wildgroei naar sociale controle, in 64 ,\'G 8(1977), 325-363.
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arbeidershuisvesting een middel was geworden om politieke macht te
verwerven Vóór 1889 beperkte het gemeentebestuur zich ertoe zo
nu en dan te discussieren over het onderwerp van een modelwoning
voor arbeiders, die de particuliere bouwers als voorbeeld moest dienen Maar circa 1898/1899 werd er veel onderzoek verricht naar
arbeiderswoningen en besloot het stadsbestuur zelf te gaan bouwen
In 1904 werd hiertoe de 'Gentsche maatschappij der werkerswoningen' gesticht De directe interventie in de huisvestingssector door de
stedelijke overheid was volgens Steensels een keerpunt in de sociale
politiek, de drijfveer hiervoor was verwerving of behoud van de politieke macht
С Goetschalckx voltooide m 1977 de studie Bijdrage tot de geschie
denis van de volkshuisvesting 1886-1914 De arbeiderswoning als tntegratiemiddel in de burgerlijke maatschappij Hij sluit met deze onderti
tel aan bij Smets en Steensels die dit motief ook vermoedden achter
de wet van 1889 Goetschalckx onderzoekt in hoe\erre de voorgestel
de maatregelen betreffende arbeidershuisvesting in dienst stonden
van partijpolitieke belangen Hij richt zich met name op de katholie
ke electorale doeleinden De katholieke regering stond met de wet
van 1889 voor de eerste maal toe dat de overheid /ich min of meer
direkt bemoeide met de volkshuisvesting De conservatieve katholie
ken hadden dus geen bezwaar tegen staatsinmenging, wanneer deze
controleerbaar bleef en katholieke belangen diende Met deze wet
werden goede resultaten bereikt voor de meer gegoede arbeiders De
woonomstandigheden van de grote massa's bleven erbarmelijk De
socialisten wilden daarom een nationale maatschappij voor goedkope
woningen oprichten, die onafliankelijk van het pnvé-initiatief zou
opereren in de woningbouwsector Dit voorstel kreeg volgens Goetschalckx navolging toen bleek dat de wet van 1889 haar vruchten
had afgeworpen en een aantal arbeiders eigenaar was geworden en
verburgerlijkt was Toen ging men proberen een volgende sociale
laag te socialiseren "Zij die niet in staat waren tot eigendomsverwerving maar wel een renderende huurprijs konden betalen" Steunend
op de socialistische voorstellen en op die van de in 1912 opgerichte
onderzoekscommissie, diende de katholieke minister I evie een wets27

ontwerp in, dat leidde tot de wet van 11 oktober 1919 op de oprich
ting van een Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en
Woonvertrekken (NMGWW) Dit was een centrale kredietinstcl
hngdie krediet verleende aan regionale en lokale, bouw- en kredietmaatschappijen Lr was dus geen sprake van direct overheidsingrijpen De overheid stelde /ich opnieuw in dienst van het privé initiatief De centrale doelstelling van beide wetten van 1889 en 1919 was
volgens Goetschalckx een aantal mensen uit de lagere klassen te
verburgerlijken en te integreren in de bestaande maatschappij De
burgerij zou deze integratie zien als een middel om de bestaande
verhoudingen te verstevigen, terwijl de socialisten probeerden via
deze integratie van binnenuit de bestaande toestanden te wijzigen
Smets en Steensels schrijven de wet van 1919 toe aan de groeiende
macht van de arbeidersbeweging en aan de nieuwe sociale bewustwording na de oorlog
L Goossens legt m /i]n studie liet ьосіааі hm%ìestingsheleid in
België Een historisch sociologische anahse ι an de maatschappelijke pro
bleemhehandcling op het gebied van и onen, evenals bijvoorbeeld Magri,
een verband tussen de sociale huisvestingspolitiek en het streven de
arbeidskrachten onder zo goed mogelijke omstandigheden aan het
produktieproces te laten deelnemen De staat kreeg de taak te zorgen
voor gunstige maatschappelijke kondities Volgens Goossens was de
wetgeving het resultaat van een keiharde sociale strijd De arbeider
werd gedisciplineerd ter beveiliging van de sociale orde
De woningwet van 1889 was de omslag van non-interventie naar
passieve woningpolitiek De gemeenten werden in de nieuwe wetge
ving niet langer centraal gesteld, maar stonden ook nog niet buiten
spel Tijdgenoten zagen de gemeenten als de zwakke schakel in de
strijd tegen de ongezonde woningen Burgemeesters ondernamen
niets tegen huiseigenaren uit electorale overwegingen en de centrale
overheid deed hier lang niets aan omdat de gemeentelijke autonomie
heilig was
Uit de wet van 1919 blijkt volgens Goossens een algemene bereid
heid om de staat een actievere rol toe te kennen ten koste van de
gemeentelijke autonomie De als uitvloeisel van deze wet opgerichte
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N M G W W richtte zich geheel op huurwoningen en /ocht de oplos
sing van het \olkshuis\es>tingsprobleem in tuinstadprojecten De collectieve vvoonformule en organisatievorm \an de tuinwijken dreef
echter de traditionele politieke elites tot actieve oppositie Het nieu
we katholiek-liberale kabinet bood in 1922 met het premiestelsel van
Moyersoen succesvol verzet tegen de socialistisch getinte tuinwijken
en sprak hierdoor zijn voorkeur uit voor de individuele boven de
collectieve eigendomsformule van de huurderscoöperatieven Men
kon voortaan een bouw of een aankooppremie krijgen en daarnaast
bood het stelsel fiscale voordelen Fvenals bij de eerste volkshuisvestingswet koos de regering er voor een deel van de hnanciele staats
steun ten goede te laten komen aan de meer draagkrachtige gezinnen
in plaats van alle inspanningen te richten op de huisvesting van de
minst gegoeden
In de eigendomsbevordering herkent Goossens de machtige arm
van de katholieke kerk De katholieke partij was in de periode van
uitbouw van het huisvestingsbeleid onafgebroken alleen aan de
macht en kon daardoor gemakkelijk een katholiek stempel drukken
op dit beleidsterrein \ olgcns de katholieke sociale leer w as het bezit
van een eengezinswoning de beste oplossing Mede onder invloed
van de katholieke sociale leer kreeg wonen het karakter van een
maatschappelijk probleem Deze formule was katholiek, maar ook de
conservatief liberalen konden zich er in vinden In de crisis van de
jaren dertig kreeg de nieuwbouw in het volkshuisvestingsbeleid meer
nadruk, met als belangrijkste doel de werkgelegenheid te stimule
ren Goossens concludeert dat de volkshuisvesting tot de Tweede
Wereldoorlog aandacht kreeg in de mate waarin men er de globale
sociaal-economische toestand mee gebaat achtte
Fvenals bij de Franse auteurs vinden wij hier de conclusie terug
dat er een sociaal huisvestingsbeleid ontstond toen de behoefte aan
gezonde, geschoolde arbeiders toenam Naast deze economische motivatie komt de politieke motivatie echter sterker naar voren Alle
auteurs benadrukken de electorale doeleinden die met het huisves
tingsbeleid werden nagestreefd en het behoud van de bestaande
maatschappelijke orde De maatregelen brachten weinig voordeel
29

aan de armsten in de samenleving. Socialisten hoopten door integratie in de burgerlijke samenleving, de bestaande toestanden van binnenuit te kunnen veranderen. Het sociaal-politieke element in het
volkshuisvestingsbeleid komt in deze studies wel naar voren.
Tenslotte zijn we bij de Nederlandse historiografie aangeland.
Het Nederlandse volkshuisvestingsbeleid is nog maar zelden voorwerp van studie geweest bij historici in ons land. In 1987 werd het
resultaat gepubliceerd van het congres 'Wonen in het verleden' dat in
1985 plaats vond op initiatief van de Stichting Maatschappijgeschiedenis.29 Dit was het eerste naoorlogse Nederlandse initiatief om de
verschillende recente historische onderzoeken op dit gebied bijeen te
brengen. Ondanks de geringe historiografie, bestaan er ook in ons
land verschillende interpretaties van de overheidsmaatregelen en
van de motieven die er aan ten grondslag hebben gelegen.
Het is opmerkelijk dat een Delftenaar, J. Nycolaas, de discussie
op gang bracht. In Volkshuisvesting. Een bijdrage tot de geschiedenis
van woningbouw en woningbouwbeleid,i0 richt de auteur zich alleen op
de financiële bemoeienis van het rijk met de woningbouw. De financiële paragrafen in de woningwet danken we volgens hem aan de
toenemende invloed van de arbeidersbeweging. Tegelijkertijd noemt
hij ze een verworvenheid van de particuliere bouwondernemers. Ken
wet die louter kwaliteitseisen stelde, zou de woningbouw voor hen
aanmerkelijk minder aantrekkelijk hebben gemaakt. Ook voor de
industriële ondernemers ziet Nycolaas hier mogelijkheden om met
gemeenschapsgelden woningen op te richten voor hun arbeiders en
noemt dit een soort vermaatschappelijking van de vroegere fabrikantenwoningbouw. Nycolaas dicht de arbeidersbeweging een actieve
rol toe, maar tevens wijst hij op de verwevenheid met de economische situatie op de tijdstippen van overheidsingrijpen. Nycolaas
29
) Ρ M M Klep e a (red ) Wonen m het verleden I7e-20e eeuu; hconomie, politiek, volkshuis
vesting, cultuur en bibliografie
ä0
) J Nycolaas, \ olkshuisvesting Een bijdrage tot de geschiedenis van iionmgbouw en wontngbouwbeleid. 0\er de stadsgeschiedenis in het algemeen verschenen de volgende bibliografische
werken. II Dicderiks en Ρ II J van der Laan, Urban History m the Netherlands A survey of
recent writings and developments, in Lrban Historf' Yearbook 3(1976), 28-34, С van llervvijnen, Bibliografie van de stedengesihiedenis van Nederland.
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noemt de revoluties in Rusland (1917), Duitsland (1918), en de
daaropvolgende revolutiepoging in Nederland van Troelstra, eveneens in 1918. De overheid reageerde op deze sociale onrust met
concessies op maatschappelijk vlak waaronder financiële steuninjecties in de woningmarkt.
Het economische motief was echter volgens Nycolaas steeds het
belangrijkst voor het overheidsingrijpen. Als er economisch herstel
was bereikt, liep de overheidsbemoeiienis met de woningbouw terug.
De financiële paragrafen van de woningwet gaven de overheid structurele invloed op de ontwikkeling van de economie. De beleidsmotieven hadden vaak niets te maken met de doelstelling van de woningwet, namelijk goede en betaalbare woningvoorziening voor de arbeidersklasse. Hij ziet de woningwet als een sociale wetgeving die in
belangrijke mate functioneerde als een economisch machtsmiddel.
Meyer e.a. en Berghoeff leggen verband tussen de woningwet en
de (socialistische) arbeidersbeweging. 51 In De beheerste stad. Ontstaan en intenties van een sociaal-demokratiese stadspolitiek bespreken
Meyer e.a. hoofdzakelijk de Rotterdamse situatie na de Tweede
Wereldoorlog en wordt slechts één hoofdstuk besteed aan de periode
1894-1940. Interessant is dat deze auteurs duidelijk een verband
leggen tussen sociaal-democraten en sociale woningbouwinitiatieven. De sociaal-democraten zouden pressie hebben uitgeoefend op
en deelgenomen hebben aan gemeentelijke woningbouvvpolitiek,
waardoor de woningbouw de eerste bedrijfstak werd waarop de socialisatie-theorieën werden toegepast. Dezelfde redenering zagen wij
bij Frank en Schubert ten aanzien van de sociaal-democraten in de
Weimarrepubliek. Ook zien Meyer e.a. de sociaal-democraten als de
motor achter de oprichting van diverse volkshuisvestings- en planningsinstituties, zoals gemeentelijke diensten, maar ook het Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, en de Nationale Woningraad. Zou men hier een positief oordeel van deze auteurs verwachten
over de sociaal-democraten dan komt men bedrogen uit. Uitgangs" ) H. Meyer, R. Kouprie en J.R. Sikkens, De beheerste stad. Ontstaan en intenties van een
sociaal-demokratiese stadspolitiek: een kritiek.
J.L. Berghoef, De gebouwde omgeving. Architectuur en stedebouvv: Spiegel van de samenleving, in Intermediair 16(1980)25, 55-67 en 16(1980)26, 79-91.
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punt van deze studie is dat de sociaal-democraten er voor 1940 naar
streefden de massa's van losse en werkloze arbeiders te overheersen
en beheersen. Dit deden zij niet in het belang van de arbeiders, maar
in het belang van hun eigen organisatie. Meyer e.a. hebben zich
geconcentreerd op beleidsvoornemens en hebben zich in tegenstelling tot Bruce Heady niet afgevraagd hoc en of deze voornemens
werden omgezet in beleid en wat er in het transformatieproces overbleef van die sociaal-democratische intenties.32 Ook J.F. Berghoef
schrijft in Architectuur en stedebouw: spiegel van de samenleving de
sociale woningbouw rond de eeuwwisseling toe aan de sociaaldemocraten.33
Niet iedereen is het eens met genoemde verklaringen, j . van der
Schaar spreekt genoemde auteurs impliciet tegen in zijn artikel
Volkshuisvesting. Ontwikkelingen in beleid en denkbeelden tot de Tweede
Wereldoorlog.04 De woningwet was volgens Van der Schaar een hervormingswet van de laatste vrijzinnige meerderheid voor de Tweede
Wereldoorlog en kan volgens hem niet gezien worden als resultaat
van de arbeidersstrijd voor betere levensomstandigheden, omdat deze groep toen nog geen krachtige parlementaire oppositie vormde.
Buiten het parlement was het wel een woelige, maar geen krachtige
groepering. Volgens hem konden de arbeiderspartijen het volkshuisvestingsbeleid pas in en na de Eerste Wereldoorlog beïnvloeden. Op
dat punt is hij het dus met Nycolaas eens. Politici vonden in het
algemeen dat de volkshuisvesting door particulieren moest worden
verzorgd, crises daargelaten en Van der Schaar concludeert dat in
regeringskringen gematigde non-interventie de meest dominante visie is geweest. P. de Ruijter onderzocht of de eerste woninghervormers nu werkelijk van socialistischen huize waren. Hij stelde vast
dat de uitspraken over de grote invloed van de socialisten op de
woningwet vrijwel steeds waren gebaseerd op een boekje van de
socialistische woninghervormers Wibaut en Keppler uit 1924, waarin zij beweren dat de woningwet is te verklaren uit de groeiende
32

) Lennv Vulpcrhorst, Wie beheerst wat in de beheerste stad? in Phn 12(l98I)nr 12, 35-39.
" ) J.F. Berghoefft.a.p.
34
) J. van der Schaar, Volkshuisvesting. Ontwikkelingen in beleid en denkbeelden tot de
Tweede Wereldoorlog, in Stedebouw en Volkshuisvesting 61 (1980) 1, 61-78.
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invloed van de arbeidersbeweging 35 De Ruijter onderzocht de groep
woninghervormers en concludeerde dat zij voornamelijk van burger
lijken huize waren en aanvankelijk politiek geplaatst moesten worden als vooruitstrevend (links-)liberalen Later ging een deel van hen
over naar de SDAP en naar de Vrijzinnig Democratische Bond Hij
ziet de woninghervormers v\el als een pressiegroep, die erm is ge
slaagd het overheidsbeleid te beïnvloeden Hij concludeert dat het
opkomen voor betere volkshuisvesting lange tijd een aangelegenheid
is gebleven van progressieven en over het algemeen wel snel 'rood'
werd gevonden
Oorspronkelijk stonden volgens hem gezondhcidsmotieven voorop
Ook streefde men naar sociale verheffing van de arbeidersklasse en
tevens naar handhaving van de maatschappelijke orde De Ruijter en
Nycolaas constateren beiden dat bij de term volkshuisvesting vooral
werd gedacht aan arbeidershuisvesting
Gemeentebesturen en gemeentelijke diensten werden aangesproken op het niet goed uitvoeren van de wet Lr ontstond een discre
pantie tussen de woninghervormers van het eerste uur en het leger
deskundigen dat zich om den brode met de volkshuisvesting ging
bezighouden De Ruijter ziet dejaren 1902-1920 als een overgangsperiode waarin de professionalisering leidde tot een zekere depolitisering Het belangrijkste object van de Ruijter's studie 'Het Neder
landsch Instituut voor Volkshuisvesting' (1918) kwam tot stand uit
een behoefte aan organisatie die correspondeerde met de ontplooiing
van het volkshuisvestingsbeleid en de optredende professionalisering Samenvattend wijst De Ruijter de invloed van de arbeidersbe
weging rond de eeuwwisseling dus af en constateert hij in de eerste
decennia een zekere depolitisering van de volkshuisvesting
In het artikel De gemeente als vliegwiel voor volkshuisvesting, onderzoekt Frank Smit de ontwikkeling van de volkshuisvesting in Am
sterdam na het van kracht worden van de woningwet tot de Tweede
Wereldoorlog 36 Hij constateert dat de volkswoningbouw hier in de
" ) Ρ de Ruijter Vooriolkshumestingenstedebmm Oi er woninghen ormers en de bcw egmg г oor
een goede stedebouu 1890 1920 A Keppler Ь M VVibaut De gemeente en de Ì olkshum esting
" ) F Smit De gemeente als vliegwiel voorde volkshuisvesting m Wonen TA/Bk 3 (1973) nr
14, 18 26
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eerste plaats tot stand is gekomen door gemeentelijke inspanningen.
"Enkele groeperingen niet te na gesproken werd van arbeiderszijde
niet erg veel tot stand gebracht"/ 7 Smit ontkent dus de inspanningen van de arbeidersbeweging. Woningbouwverenigingen Functioneerden goed, maar Smit wijst op het feit dat in die verenigingen
veelal "gegoede mensen richting aan de werkzaamheden gaven". De
krachtige aanpak van de woningbouw, vooral in de jaren twintig,
schrijft hij toe aan de woninghervormer en directeur van de woningdienst A. Keppler, volgens hem een sterk figuur, die met visie te
werk ging. Smit benadrukt vooral de inzet van bepaalde personen.
In Rijk, gemeente en woningbouw van H.C. Heering benadrukt
deze auteur de sociaal-politieke intentie van de subsidiëring van de
woningbouw tot 1945. Zijns inziens werd het woningvraagstuk over
het algemeen gezien als een zuiver sociaal vraagstuk, uitgezonderd
de periode tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog, waarin de
financiële steun door hem, evenals door Nycolaas, wordt gezien als
onderdeel van een beleid waarmee sociaal-economische doeleinden
werden nagestreefd/ 8
E. van Roven benadert als enige van de Nederlandse historici de
woningwet als een partij-politie к instrument. Hij vroeg zich af hoe
de anti-socialistische houding \an de kerk en van mijnexploitanten
vorm kreeg in de woningvoorziening in de mijnstreek.19 Het belang
rijkste knelpunt bij de ontwikkeling van de mijnstreek was de wo
ningvoorraad. De bestuurders in het zuiden waren er van overtuigd
dat slechte sociale omstandigheden, sociale onrust ten gevolge zou
den hebben en ongewenste politieke stromingen in de kaart zouden
spelen. De woningvoorziening werd door de katholieken in de mijn
streek gebruikt als een wapen in de strijd tegen socialisme en com
munisme en tot behoud van de bestaande maatschappelijke orde. Dit
leidde tot de oprichting van de woningbouwcentrale 'Ons Limburg'
in 1911. Het volkshuisvestingsbeleid van de overheid paste volgens
Van Roven in het rijksstreven naar een stabiele mijnstreek. Hiermee
J7

) F Smit t a ρ , 26
) HC' Hf ering. Rijk, gemeente en иоптцЬони , 118
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) Ь \<ιη llenen, Bcheersjspekten in het huisvestingsbeleid \ап mijnonderneminKen en
roomskatholieken in Zuid-LimburK, 1900-1940, in I' M M klep, a « , 81-95
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sluit hij min of meer aan bij de economische motieven van Nycolaas.
De financiële steun die het Rijk gaf kwam goed van pas en werd
gebruikt om zodanig te bouwen dat disciplinering van de mijnarbeiders mogelijk was en de sociale verhoudingen stabiel bleven.
Volgens N . Luning Prak vroeg men zich in het begin van deze
eeuw niet af of door arbeiderswoningbouw misschien niet alléén het
belang van arbeiders werd gediend maar ook dat van de fabriek of
meer in ruime zin dat van de werkgever. 40 Men bouwde omdat er
behoefte bestond aan arbeiderswoningen. Door de reglementering
van de woningbouw en door de financiële paragrafen, leidde de woningwet bestaande ontwikkelingen in betere banen. Over subsidiëring van woningbouw ziet hij tussen 1902 en 1972 nauwelijks een
gedachteverandering: "Steeds bleef een praktisch volledige voorziening in de woningvraag door aanbod van particuliere zijde het
ideaal". 41
De klassenstrijd is in de Nederlandse geschiedschrijving over het
volkshuisvestingsbeleid alleen bij Nycolaas expliciet aanwezig. Nederlandse onderzoekers hebben over het algemeen wel oog voor de
sociaal-politieke aspecten van het onderhavige beleid. Wat betreft
het overheidsbeleid ten aanzien van de woningmarkt zijn de aangehaalde auteurs het er wel over eens, dat het doel steeds was gematigde non-interventie. De overheid trad alleen op in crisissituaties teneinde de economie, dat wil zeggen de bouwsector, te stimuleren,
Samenvattend kunnen we de ontwikkeling in het volkshuisvestingsbeleid als volgt weergeven. In Groot-Brittannië, brankrijk en
België begon de overheidsbemoeiing met de volkshuisvesting aan het
einde van de vorige eeuw. De Nederlandse woningwet werd in 1901
aangenomen en in het Duitse rijk werd in 1918 een centrale wet van
kracht. Gemeentelijke overheidsbemoeiing met de volkshuisvesting
^0) N tuning Prak, 7e\entig jaar woning»et huizen, plannen, voorschriften, in Piati
î(I972jll, 29-44 Hij /et/ich in dit artikel af tegen artikelen uit die tijd/oak R Geurtben, De
woningwet \an 1901, Sociaal economische en politieke achtergronden, in Derhalve i (1972),
3/4, pp 40-54, R Geurtien en J N'vcolaas, 70 jaar woningwet, nog eens 70 ]aar woningnood·1.
en J Nvcolddb, Over de woningbouw, tot stand gekomen onder de woningwet, in Plan 3
(1972)9, 17-36
•") N Luning Prak t a p , 31
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ging overal vooraf aan de rijkswetgeving. De gemeentelijke autonomie werd in Nederland eerder aangetast dan in België, waar dit pas
door de wet van 1919 gebeurde.
De meeste aangehaalde auteurs concluderen dat de wetgeving
vooral werd toegepast in het belang van een maatschappelijke bovenlaag. Arbeiders die ervan hebben kunnen profiteren waren de geschoolde arbeiders. Voor de laagstbetaalden had de wetgeving geen of
weinig positieve effekten. We kunnen vaststellen dat er nog veel
onderzoek te doen staat naar het woningvraagstuk. Onder andere
over de rol van de lokale overheden bij het verbeteren van de gebouwde omgeving bestaan nog veel open vragen.42
In de Nederlandse historiografie komen nog zeer weinig lokale
studies voor en is de vraag naar de invloed van de politieke partijen
op het volkshuisvestingsbeleid nog niet eerder gesteld. Alleen Van
Royen benaderde het volkshuisvestingsinstrument als een wapen in
de strijd tegen het socialisme. In onze studie staat de vraag naar de
invloed van de politieke partijen in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid centraal. In de aangehaalde onderzoeken valt het op dat
de lokale studies op zichzelf staan. Alleen Krabbe waagde zich aan
een vergelijking. Ook is het opmerkelijk dat de auteurs zich vaak op
één verklaringstheorie concentreren en dat het onderzoek zich vaak
beperkt tot de nieuwbouw. In onze studie zullen we deze tekortkomingen proberen te vermijden door het verrichten van een vergelijkend onderzoek, waarbij we aandacht zullen besteden aan verschillende aspecten van het volkshuisvestingsbeleid én aan verschillende
verklaringsfactoren.

^2) R. Vlaimir Steffel, The housing question and urban history, Britain 1740-1918, ccn
review essay, in Journal of Urban History; 1( 1979)6 112-118
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HOOFDSTUK II
ONTSTAAN EN DOELSTELLINGEN
VAN DE WONINGWET

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw is er sprake van een
toenemend overheidingrijpen in de samenleving. De overheidszorg
voor de volkshuisvesting ontwikkelde zich als een onderdeel van de
zorg voor de volksgezondheid. De hieruit voortgekomen woningwet
is een instrument waarmee een van de eerste levensbehoeften, het
wonen, kon worden beschermd of geregeld.
In dit hoofdstuk beschrijven we in de eerste paragraaf de stappen
die hebben geleid tot de woningwet en welke groepen zich hiervoor
hebben ingezet. In de volgende paragraaf behandelen we de motieven voor en de doelstellingen van deze wet, zoals die werden gezien
door tijdgenoten. Daarna besteden we in de derde paragraaf aandacht aan de taakverdeling tussen de verschillende bestuurslagen bij
de uitvoering van de woningwet. De veranderingen in de verschillende instrumenten die de woningwet bood, worden in het volgende
hoofdstuk behandeld.
§ 1. Overheidsbemoeiing met de volkshuisvesting in de vorige eeuw
In de negentiende eeuw ging men ervan uit dat het particulier
initiatief in de woningbehoefte kon voorzien. Dit betekent echter
niet dat er geen belangstelling bestond voor volkshuisvestingsproblemen. Al in vorige eeuwen besefte men dat grote opeenhoping van
mensen in beperkte woonruimten maatregelen noodzakelijk maakte.
Stadsbesturen van bloeiende steden met een grote bevolkingsaanwas
maakten soms al eerder gebruik van middelen, zoals de wetgever in
1901 in de wet vastlegde, om de bevolking binnen de grenzen van het

37

stedelijk rechtsgebied een woonruimte te kunnen geven. ' Zo werd in
Leiden al in 1769 het \erbod om woonruimte aan de voorraad te
onttrekken afgekondigd. In 1814 werd het verbod ingevoerd voor het
hele land. De maatregel bleef landelijk slechts tien jaar van kracht
en werd in 1824 weer ingetrokken, waarop sommige provincies provinciale reglementen maakten voor het slopen van gebouwen. 2
Rond het midden van de eeuw werd de aandacht gevestigd op de
ellende van de lagere bevolkingsgroepen. De gevolgen van de misoogst van 1845, de financiële crisis van 1847, van de woelingen van
1848 en in het bijzonder van de cholera-epidemie van 1848/49 traden aan het licht. Er werden verenigingen opgericht die het bouwen
van arbeiderswoningen ter hand namen. De huur van deze woningen zou voldoende moeten zijn om een geringe rente over het geïnvesteerde kapitaal te kunnen betalen en de schuld geregeld af te
kunnen lossen. Er werd in dit verband wel gesproken over weldenkende en niet over weldadige kapitalisten, die hulp aan en geen
ondersteuning van de handwerksman als consument wilden bieden. 3
Deze verenigingen vroegen geen overheidssteun. Wel probeerden zij
bouwgrond op gunstige voorwaarden van gemeenten aan te kopen en
maakten zij bezwaar tegen de hoge plaatselijke belastingen op het
bouwbedrijf. De eerste vereniging van deze soort was de in 1851 in
Amsterdam opgerichte Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse'. Haar eerste woningblok werd in 1853 opgeleverd. 4
Gemeentebesturen konden vanaf 1851 verordeningen vaststellen
in het belang van de openbare gezondheid, veiligheid en zedelijkheid
op grond van de in dat jaar afgekondigde Gemeentewet. Eveneens
kwam in 1851 een onteigeningswet tot stand, waardoor het mogelijk
werd te onteigenen ten behoeve van het algemeen belang. Ook kre-

') De7e paragraaf is gebaseerd op С W de Vries, Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis
der arbeidswetgeving in Nederland 1890-1901, hoofdstuk 8 de Woningwet 1901, in ihemis
(1928)4, С W \an der Pot, Overheidsbemoeiing met woningbouw voor 1901, in, De Nederhndsc gemeente 6(1952) nr 40, 546-552, A Rodi, Wetgeving op de huisvesting van Arbeidemk
Klassen, L Lietacrt Peerbolte, üe Woningwet, 1932, 1-78, inleiding, De Woningwet 19021929, 1-17
2
) С W van der Pot t a ρ , 550
') С W de Vncs t a p , 5
*) I J Brugmans, De arbeidende khsse m Nederland m de ¡9e eeuw, 1813-1870, 159
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gen gemeenten de bevoegdheid tot het instellen van gezondheidscommissies.
De Staat liet alles over aan de gemeenten. In verschillende plaatsen werd van de nieuwe wetten gebruik gemaakt om bouwverordeningen uit te vaardigen en stratenplannen vast te stellen. In regeringskringen huldigde men de opvatting dat deze verordeningen het
eigendomsrecht niet mochten beperken en zag men erop toe dat
gemeentebesturen hun wettelijke bevoegdheden niet overschreden.
Zon overschrijding kwam slechts sporadisch voor omdat gemeenteraden over het algemeen het particulier bezit eerbiedigden en vaak
zwaarder lieten wegen dan het algemeen belang. De latere direkteur-generaal van de volksgezondheid Lietaert Peerbolte zei hierover
het volgende: "Zoolang onze gemeentebesturen den bril van het particulier eigenbelang op den neus hadden, gebeurde er niets. Arbeiders en armen woonden in hokken en krotten, waarvan de eigenaar,
dank zij het dogma van het eigenbelang, ongestoord een fijne winst
trok; dat zedelijke en lichamelijke belangen, ook al was er níet een
cholera-epidemie, daardoor ernstig geschaad werden, zag men aanvankelijk niet in en is men eerst later schoorvoetend, onder den
invloed van felle critick op maatschappelijke toestanden en van
schrikwekkende feiten, die openbaar werden, gaan inzien".5
Geheel in overeenstemming met de regeringsopvattingen werd in
1854 een wetsvoorstel verworpen van het Tweede Kamerlid W.
Wintgens tot instelling van plaatselijke Raden van Gezondheid, die
gemeentebesturen zouden moeten voorlichten en 'bindende' aanwijzingen zouden moeten kunnen geven voor de verbetering van de
bewoonbaarheid en de reinheid van een verhuurd perceel. In diezelfde periode kwam de volkswoning ter sprake bij de voorbereiding
van de nieuwe wet op het Armbestuur (1854) en toonde ook koning
Willem III belangstelling voor arbeiderswoningen. Hij verzocht het
Koninklijk Instituut voor Ingenieurs in 1853 om informatie over
goede arbeiderswoningen. Het resultaat was het eerste rapport over
dit onderwerp Kort verslag aan den Koning, over de vereischten en
inrichting van arbeiderswoningen. De Koning had de ingenieurs opge'j I-. I ictacrt Peerbolte a w , 25
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dragen voorlichting te geven "omtrent de vereischten en inrichting
eener arbeiderswoning, welke, voldoende aan de regelen der Gezondheidsleer, en overeenkomstig de behoeften van onzen landaard,
tevens door de matigheid der kosten van aanbouw een waarborg
levert tegen geldelijk verlies en omtrent de middelen, welke zouden
kunnen leiden tot verbetering van den hoogst ungünstigen toestand,
waarin de arbeidende standen in dit opzigt verkeeren".6 Tot steun
aan de bouw van goedkopere betere woningen heeft dit rapport niet
geleid.
Toch was er sprake van groeiende aandacht voor het volkshuisvestingsprobleem. In sommige kringen van de bevolking groeide langzaam het besef dat de volkshuisvesting een terrein was dat door de
wetgever geregeld zou moeten worden. De Koninklijke Akademie
van Wetenschappen bepleitte bij de regering het nut van onderzoek
naar de gezondheidstoestand van de bevolking en onder meer ook
naar de woningtocstanden. Anderen probeerden met cijfer- en ander
materiaal aan te tonen dat overheidsingrijpen noodzakelijk was. Een
aantal organisaties betreurde het dat de huisvesting 'der mindere
klassen' in ons vaderland zo veel te wensen overliet en zelfs aan de
'billijkstc eisen' niet voldeed. Daarom werden er in dejaren zestig
prijsvragen uitgeschreven voor het ontwerp van goede arbeiderswoningmodellen door de Maatschappij tot Bevordering van de Bouwkunst, de Maatschappij van Nijverheid, de Hollandsche Maatschappij van Landbouw en door de afdeling Utrecht van de Verceniging
ter bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in Nederland.7
De woningtocstanden werden in de Tweede Kamer wel aan de
orde gesteld, maar tevergeefs. Minister H.J.van der Heim bood in
1875 een wetsontwerp aan tot bevordering van de huisvesting 'der
arbeidende en min gegoede klassen' door de regering. Naar Belgisch
voorbeeld stelde hij voor vrijstelling te verlenen van grondbelasting
voor stichting van woningen voor de arbeidende klasse. Ook in
Frankrijk werd door het rijk financiële hulp gegeven en in Duitsland
"; De ivuningwct 1902-1929, a.vv., Я-4.
7
) De woningwet 1902-1929, a.w., 8, I.J.Brugmans a.w , 247.
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heeft Pruisen bijvoorbeeld al vroeg gebouwd voor mijnarbeiders in
overheidsdienst. In Nederland werd alleen financiële steun gegeven
door het gemeentebestuur van Amsterdam in 1875.8
De enkele na 1850 opgerichte woningverenigingen hebben niet
kunnen verhinderen dat de huisvestingssituatie van de laagste klassen steeds slechter werd. De woningmarkt kwam vooral in het laatste kwart van de vorige eeuw onder druk te staan toen de trek naar
de steden begon. In sommige steden verdubbelde het inwonertal. Er
mocht inmiddels in de meeste steden buiten de wallen worden gebouwd waardoor aan het begin van de verbindingswegen met andere
plaatsen, meestal lelijke, voorsteden ontstonden. Huren en grondprijzen stegen. Het beeld van de negentiende eeuwse vvoonellende
begon zich af te tekenen.
Vanaf eind jaren tachtig trok de woonellende steeds meer aandacht. Het Veiligheidscongres dat in september 1890 in Amsterdam
werd gehouden bracht de geïnteresseerden in het volkshuisvestingsproblcem samen. Tijdens dit congres besprak men vraagstukken van
fabriekshygiëne, van de veiligheid en gezondheid van arbeiders in
het industrieel bedrijf en van toezicht op fabrieksarbeid. Het verband tussen de bescherming van de arbeider als producent met zijn
privé-Ievensomstandigheden werd zo algemeen erkend, dat men besloot een organisatie op te richten waarin alle problemen van 'openbare' gezondheid zouden worden besproken. In 1896 werd het 'Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling' opgericht,
meestal het Gezondheidscongres genoemd. De leden van dit congres
richtten het Tijdschrift voor Sociale Hygiëne en Openbare Gezondheidsregeling op. Onder sociale hygiëne verstonden zij hygiëne in dienst
van de gemeenschap, een wetenschap die niet alleen streefde naar
gezonde lichamen maar ook naar een gezonde leefomgeving. Zij wilden alles doen wat in hun vermogen lag om de leefomgeving van de
arme te verbeteren, hem "een gevoel van welbehagen en van vreugde
in zijn huis en zijn gezin" te geven. De overheid zou de eisen,
voortvloeiend uit het wetenschappelijk hygiënisch onderzoek, moeten vastleggen in wetten en verordeningen.9 Op de eerste vergadee
9

) С VV de Vries t а p., 18-19.
) TvSH 1(1899), 1-4

41

ringen van het Congres stond het onderwerp volkshuisvesting vijf
maal achter elkaar op de agenda. Al in 1896 werd er over een 'wet op
de woningen' gesproken. Onder leiding van oud-minister Mr. J.
Heemskerk bespraken mannen van alle politieke richtingen de voorbereiding van een woningwet: dr. H.J.A.M. Schaepman, prof. mr.
II.L. Drucker, mr. H. Goeman Borgesius, mr. M.J.C.M. Kolkman,
mr. A. Kerdijk, mr. J. Kruseman, ir. J.W.C. Tellegen, dr. C.F.J.
Blooker, dr. M.W. Fijnappel, dr. E. Wintgens, dr. W . P . Ruysch,
W.H. Vliegen, H.H. Wollring en L.M. Hermans. Een commissie
bestaande uit J.F.W. Conrad, dr. G. van Overbeek de Meijer,
Drucker, Tellegen, Wintgens en Wollring bereidden voor het congres een voorstel voor de woningwet voor. Zo werden door deze
woninghervormers gedurende 1897 en 1898 een volledig stel eisen
vastgesteld, die moesten leiden tot de oplossing van het woningvraagstuk. Het was de bedoeling dat de eisen in de wet zouden worden
opgenomen. I0
Maar het volkshuisvestingsprobleem trok in bredere kring de aandacht en leidde tot verschillende publicaties. In 1887 publiceerde
Helene Mercier haar boek Over arbeiderswoningen waarin zij buitenlandse voorbeelden van arbeiderswoningbouw beschreef om deze aan
Nederlanders als voorbeeld te stellen. In hetzelfde jaar vond in Nederland een parlementaire enquête plaats naar de arbeids- en levensomstandigheden van de arbeidende klasse, op initiatief van het jongliberale Tvveedekamerlid Goeman Borgesius. Toen werden de slechte levensomstandigheden van het grootste deel van de bevolking duidelijk voor ieder die het wilde weten, hetgeen niet wil zeggen dat er
onmiddellijk een commissie werd ingesteld die er iets aan moest
d o e n . " Ook werden er enige academische proefschriften over het
onderwerp verdedigd. In 1870 promoveerde D.O. Engelen in
Utrecht op Over arbeiderswoningen. Hij besprak de vraag of het wenselijk was, dat de arbeider eigenaar zou worden van de woning die hij
bewoonde. In 1892 verscheen de dissertatie van Jhr. Mr. A. Roëll
Wetgeving op de huisvesting van arbeidende klassen. Hij vergeleek de
wetgeving in Frankrijk, Engeland en België op dit terrein en kwam
,ü

) üe V\oningvvet 1902-1929 a ν, , 13, С VV de Vries t a ρ , -45
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tot de conclusie: "Waar het dan tevens vaststaat, dat de woningtoestanden der arbeidende klassen in ons vaderland niet veel beter zijn
dan elders, - en tallooze geschriften uit den laatsten tijd zijn daar om
het te bewijzen - daar rijst van zelf deze vraag: Is het niet wenschelijk, ja noodzakelijk, dat de wetgever tusschenbeide trede, om hierin
verbetering te brengen? Op grond van al hetgeen vooraf gaat, luidt
ons antwoord op deze vraag bevestigend". J.W. Jenny Weijerman
behandelde in zijn proefschrift Woningtoezicht uit 1899 de wenselijkheid om toezicht te houden op het bouwen, her- en verbouwen, op
het onderhoud en op de verbetering en het gebruik van woningen.
In 1887 besloot de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, waar
Goeman Borgesius in het hoofdbestuur zat, te inventariseren wat er
in de gemeenten was gedaan om de woonomstandigheden van de
arbeidersklasse te verbeteren. Het resultaat De arbeiderswoningen in
Nederland Beoordelend overzicht van J. van Hasselt en Mr. L. Verschoor werd in 1890 gepubliceerd. Als voorzitter van de Volksbond
tegen drankmisbruik werkte Goeman Borgesius er in dezelfde periode aan om de slechte woon toestanden en de slechte invloed daarvan
op de bewoners aan het licht te brengen. "Uit overwegingen dat
slechte woontoestanden het drankmisbruik in de hand werken",
besloot de Volksbond een onderzoek in te stellen naar de arbeiderswoningen. Het onderzoeksresultaat Verslag van een onderzoek naar
den toestand der oude arbeiderswoningen op verschillende plaatsen in
Nederland verscheen in 1893. Ook de ambtenaren van het Geneeskundig Staatstoezicht merkten de slechte huisvesting van de lagere
volksklassen op en rapporteerden hierover in de jaarlijkse verslagen
aan de regering.12
In het laatste rapport dat we hier onder de aandacht brengen,
geschreven door mr. H.L. Drucker, mr. H.B. Greven en mr. J.
Kruseman, Het vraagstuk der volkshuisvesting, concludeerden de auteurs dat het treffen van wettelijke maatregelen noodzakelijk was.
Het Gezondheidscongres en de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek kwamen tot dezelfde conclusie. Allen vonden
een woningwet dringend gewenst.
í¿
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Onder de woninghervormers bevonden zich enige kamerleden die
hun collegae probeerden te overtuigen van het belang van overheidsingrijpen op dit terrein. De regering had in 1890 een commissie
ingesteld die moest beoordelen of aanvulling van de sociale wetgeving
nodig was en die hiervoor feitelijke gegevens van de toestanden
moest verzamelen. In haar rapport, dat drie jaar later verscheen,
kreeg ook de huisvesting aandacht. Men concludeerde dat ter verbetering van de woontoestanden krachtigere middelen nodig waren,
zoals onbewoonbaarverklaringen en ontruimingen. Maatregelen om
dit te bewerkstelligen bleven echter achterwege.
Eveneens in 1890 diende Mr. S. van Mouten een wetsontwerp in
tot uitbreiding en nadere regeling van het recht van onteigening ten
algemene nutte door gemeentebesturen. Dit ontwerp bracht het niet
tot een openbare behandeling. Toch werd "Nederland rijp voor wederopvatten van den draad, dien de overheid een paar eeuwen geleden aan haar hand had laten ontglippen". 13 Op 12 december 1894
sprak professor Drucker in het parlement voor het eerst meer in het
bijzonder over de 'huisvesting der minvermogenden'. 14 Toen de herziening van de wet op de Rijkspostspaarbank in de jaren 1894 en
1895 in de Tweede Kamer aan de orde was probeerden de kamerleden Drucker en Kerdijk regering en parlement ervan te overtuigen,
dat de fondsen van de Rijkspostspaarbank, bij ons evengoed als in
België, zouden kunnen worden benut voor de bevordering van volkswoningbouw door particuliere verenigingen die geen winst nastreefden. Regering en parlement wezen deze vorm van belegging toen
echter af, in "het belang van een veilige belegging der spaarpenningen". ^ Tijdens de begrotingsdebatten van 1895, 1896 en 1897 werd
ook aangedrongen op het nemen van maatregelen ter verbetering van
de huisvesting van minvermogenden waarbij men het liefst verwees
naar Engeland als voorbeeld. De kabinetten van vóór 1897 dachten
nog niet aan het ontwerpen van een woningwet. Gemeentebesturen
die zelfinitiatieven ontwikkelden ondervonden van de rijksoverheid
slechts tegenwerking.
' M L Lietaert Pcerbolte a w , 26
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De voorvechters van betere volkshuisvesting en van wettelijke
maatregelen hiertoe, kwamen vrijwel allemaal uit de gegoede burgerij. Onder hen vinden we lokale en nationale politici, rechtsgeleerden, ingenieurs, architecten, medici, gezondheidsambtenaren, fabrikanten, werkgevers, werknemers en particuliere belangstellenden. Zij hielden zich binnen het Gezondheidscongres, maar ook
daarbuiten bezig met de volkshuisvestingsproblematiek en waren
meestal lid van de progressief-liberale kiesverenigingen en partijen
zoals de jong-liberalen die in 1885 de Liberale Unie vormden.16 Hun
ideeën vonden steun bij progressieve katholieken en sociaal-democraten. De laatsten waren met name tijdens de eind jaren negentig
gehouden Gezondheidscongressen felle pleitbezorgers van woningbouw van gemeentewege voor de maatschappelijk zwakken.17
Van de Liberale Unie splitste zich in dejaren negentig een linkervleugel af, de Radicale Bond (1892). In 1901 vond opnieuw een
afsplitsing plaats die samen met de Radicale Bond de Vrijzinnig
Democratische Bond vormde. Vooraanstaande bestuursleden van de
Liberale Unie speelden een rol in de volkshuisvestingsgeschiedenis
zoals Drucker, Goeman Borgesius, Kerdijk, Kruseman, Ruysch,
P.L. Tak, Tellegen en prof. mr. M.W.F. Treub. Drucker en Tellegen stapten in 1901 over naar de VDB.
Eind negentiende eeuw werd het politieke leven sterk bepaald
door 'de sociale kwestie'. Nationaal en internationaal was er sprake
van arbeidsonrust. Radicale, socialistische en konfessionele arbeidersorganisaties werden opgericht en in het verlengde daarvan de
konfessionele partijen en de SDAP. Naast de liberale partijen hebben ook deze politieke richtingen zich over het woningvraagstuk
gebogen, maar in veel mindere mate dan de liberalen. In de pauselijke encycliek Rerum Novarum (1891) werd het woningvraagstuk
slechts vermeld. De christelijke partijen besteedden pas laat aandacht aan het volkshuisvestingsprobleem. Wel werd in konfessionele
kringen een klankbord gevormd voor de wensen van de woningher" ) Het \voning\raagstuk op het ge/ondheidscongres, in Ti'S/i 1(1899), 139 e \ , Ρ de Ruijter, Voor volkshuisvesting en stedebouw, Over woninghervormers en de beweging voor een
goede stedebou» 1890-1920, 110, l· \an Wijk, Van de questie der arbeiders«omngen naar
het vraagstuk der volkshuisvesting, in Wonen IA/BK 4(1974)12, 6-7
" ) С \V de Vries t a ρ , 26
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vormers, doordat voor de konfessionelen de volkshuisvesting een be
langrijk onderdeel vormde van de seriale kwestie.18
Voor de Kamerverkiezingen van 1897 hadden de Unie-liberalen
een hervormingsprogramma vastgesteld. Men streefde naar: "ingrij
pende hervormingen ter bevordering van de geestelijke en stoffelijke
welvaart van het gehele volk. Elke bevoorrechting van het kapitaal
moet ophouden en bij de verdeling van de maatschappelijke goederen
moet, voorzover de wetgever daarop invloed uitoefent, meer recht
vaardigheid worden betracht". Ook de SDAP, die voor het eerst aan
de verkiezingen deelnam had onder andere in haar program staan dat
zij elke economische en politieke beweging van arbeiders ter verkrij
ging van betere levensomstandigheden zou steunen. I 9 Bij deze ver
kiezingen bestond in vrijwel alle partijen de bereidheid via wettelijke
maatregelen iets te doen aan het woningvraagstuk.
Het resultaat van de verkiezingen was een vrijzinnige meerder
heid van 52 leden. Unie-liberalen kregen 33, oud-liberalen 15 en
radicalen 4 zetels. De sociaal-democraten versterkten de linkerzijde
met drie zetels. De rechtse partijen kregen 45 zetels. Hiervan gingen
er 22 naar de katholieken, 17 naar de antirevolutionairen, 5 naar de
vrij-antirevolutionairen en een naar de christelijk historischen.
Het kabinet Pierson stelde verbetering van de maatschappelijke
toestanden door staatstussenkomst op de voorgrond. Met Goeman
Borgesius op Binnenlandse Zaken konden de woninghervormers erop
vertrouwen dat het volkshuisvestingsprobleem wettelijk zou worden
aangepakt. De kamercommissie die de behandeling van de Woning
wet voorbereidde werd voorgezeten door Drucker. Leden van deze
commissie waren Kolkman, Goekoop, van Alphen en Heldt. 20 Druc
ker zat ook in de commissie van het Gezondheidscongres, die een
aantal eisen inzake het woningvraagstuk behandelde en al een soort

'") Ь \лп Wijk t a ρ
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2
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schets voor de toekomstige woningwet maakte. 21 De kamercommissie kon eveneens steunen op de wetsvoorstellen van de Vereeniging
voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek (1898). Het congres
van deze laatste vereniging had evenals het Gezondheidscongres een
aantal punten aangegeven, die in de woningwet geregeld zouden
moeten worden. 22
Zowel het Gezondheidscongres als de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek gingen uit van nieuwbouw door
particulieren. Het voorzien in de woonbehoefte van de minstdraagkrachtigen door de overheid riep toen bij de meesten nog teveel
weerstand op. Wel was men het er over eens dat via de overheid geld
zou moeten kunnen worden geleend voor projecten en dat gemeenten borg zouden moeten staan voor rente en aflossing. In tegenstelling tot het buitenland vinden we in de wetsvoorstellen geen voorstellen om het individuele eigendom van woningen te bevorderen.
Het in de troonrede van 1897 aangekondigde ontwerp-woningwet
werd 11 september 1899 ingediend. Het Gezondheidscongres sprak
in een adres aan de Tweede Kamer haar instemming uit met het
ontwerpwet. De besprekingen tijdens vergaderingen op 20 en 21
april hadden slechts enkele punten van kritiek opgeleverd.2* De
woningwet werd 19 april 1901 in de Tweede Kamer en 19 juni 1901
in de Eerste Kamer aangenomen. Vrijwel alle politieke partijen hadden in 1897 de wettelijke voorziening van het woningvraagstuk op
hun programma staan. Het verbaast daarom niet dat er in de Tweede
Kamer geen harde strijd hoefde te worden gevoerd over het wetsontwerp. Het kamerlid De Savornin Lohman nam een absoluut afwijzende houding aan en werd hierin door enkele anderen gevolgd. In
de Eerste Kamer had men overwegend bezwaar tegen de zesde paragraai van de wet die de uitbreiding \ an bebouwde kommen behandelde. Deze paragraaf zou door de woninghervormers later als de zwak2
') J kruseman, Woningnet toegelicht en voorzien ian aanteehenmgen ontleend aan degeu issehlc
stukken en ge\ oerde beraadslagingen waarbij ah bijlage 1% gei oegd de tekst van de gezondheidswet, 32
" ) De woningwet 1902- J 929 a « , 12-13
2ä
) Γι Sí/ 2(1900) het ontuerp-uoningwct, \crgrlijk adres aan de Tueeile Kamer 327 334 en
J Kruseman a » , 39
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ste van de woningwet worden gekenschetst omdat de stedebouw er
op een negentiende eeuwse manier in was geregeld. De wet trad 1
augustus 1902 in werking. Gelijktijdig met de woningwet werd een
Ontwerp-Gezondheidswet ingediend. De uitvoering van de woningwet werd opgedragen aan ambtenaren, die werden aangesteld krachtens de Gezondheidswet.
Samenvattend stellen we vast dat er vanaf 1850 initiatieven werden ontplooid van filantropische en economische aard om de arbeidershuisvesting te verbeteren. Langzaam vonden deze initiatieven
weerklank in het parlement.
In vergelijking met Engeland, Frankrijk en Duitsland was er in
Nederland laat sprake van een woninghervormersbeweging. Vertegenwoordigers van genoemde landen organiseerden al in 1889 in
Parijs het eerste Internationale Woningcongres. Op dit terrein was
echter de wet van de remmende voorsprong van toepassing. Bij het
ontwerpen van de woningwet kon men gebruik maken van de in de
buurlanden opgedane ervaringen. Bovendien begon de industrialisatie, die het woningvraagstuk op de spits dreef, in Nederland later.
§ 2. Woningwet, motieven en doelstellingen
De ontwerper van de woningwet jhr. mr. J.A. Stoop heeft de
buitenlandse woningwetten wel geraadpleegd maar heeft een Nederlandse woningwet ontworpen die voortbouwde op de Nederlandse
rechtsinstituten en die de bestaande wetgeving omvormde. 24 De wet
had tien paragrafen. Deze waren achtereenvolgens getiteld:
1. Voorschriften betreffende aan woningen te stellen eischen;
2. Aangifte omtrent het aantal bewoners;
3. Verbetering van woningen; overbevolking;
4. Onbewoonbaarverklaring, ontruiming, sluiting en afbraak;
5. Onteigening;
6. Uitbreiding van bebouwde kommen;
7. Geldelijke steun van gemeentewege;
8. Geldelijke steun van Rijkswege;
9. Strafbepalingen;
10. Slotbepalingen.
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De woningwet regelde de overheidszorg voor volkshuisvesting en
stedebouw en legde de verdeling van de bemoeienis tussen rijk,
provincie en gemeente vast. Gemeenteraden moesten bouw- en woningverordeningen vaststellen en maatregelen tot bouw en verbetering van woningen treffen, enerzijds ter aanvulling van de woningvoorraad, anderzijds ter vervanging van slechte woningen. Ze konden onbewoonbaarverklaringen uitspreken en rooilijnen, bouwverboden, uitbreidingsplannen en voorschriften voor de bebouwde kom
vaststellen. Ook konden zij onteigenen in het belang van de volkshuisvesting. Om gemeentebesturen in de gelegenheid te stellen de
woningtoestanden te inventariseren en indien nodig verbeteringen
voor te schrijven werden eigenaren van één-, twee- en driekamerwoningen volgens paragraaf twee van de wet gedwongen aangifte te
doen van deze woningen, hun ligging, het aantal vertrekken en het
aantal bewoners. Daarnaast werden gemeentebesturen en gezondheidscommissies verplicht zelfonderzoeken in te stellen. Een combinatie van verschillende paragrafen uit de wet gaf gemeentebesturen
de mogelijkheid binnen korte tijd een overzicht te krijgen van de
volkshuisvestingssituatie in hun ambtsgebied. Daarna zou men met
de wet in de hand de bestaande slechte situaties kunnen verbeteren
en het ontstaan van nieuwe slechte toestanden kunnen voorkomen.
De bepalingen sloten zoveel mogelijk aan bij de bestaande plaatselijke wetgeving.
De regering vond het in de Memorie van Toelichting niet nodig
een lang betoog te houden over het belang van het woningvraagstuk
en over de grote betekenis van een goede woning uit moreel, hygiënisch en economisch oogpunt, noch over de wenselijkheid van
staatsinterventie ter verbetering van woningtoestanden. Wel werden
enige redenen aangegeven waarom alle partijen in de sociale politiek
een belangrijke plaats toekenden aan het woningvraagstuk:
1. omdat volksgezondheid, het zedelijk peil en de materiële levenstandaard nauw samenhangen met de volkshuisvesting en bovendien het klimaat in ons land de betekenis van de woning nog
verhoogde; en
ы

)

С VV de Vries t.a.p., 62-6Ï
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2. zonder overheidsingrijpen verwachtte men geen halt te kunnen
toeroepen aan het voortbestaan en opnieuw ontstaan van
krotten.25
Het belangrijkste motief was het gezondheidsmotief. Al in het
eerste rapport over de vvoningtoestanden aan koning Willem III wezen de samenstellers op de gevaren voor de openbare gezondheid van
slechte woningen "waar de brandpunten ontstaan van ziekten, wier
invloed zich wijd rondom verspreidt om alle standen aan te tasten en
den gesel der verwoesting te doen rondgaan tot in den huizen der
meer beschaafden".26 De verslagen van het Geneeskundig Staatstoezicht uit de vorige eeuw vermeldden bij herhaling de nadelige invloeden van de slechte huisvesting op de gezondheid en het talmen van
gemeentebesturen om gebruik te maken van hun bevoegdheid tot
verordenen. Door de meeste tijdgenoten werd het gezondheidsmotief
erkend als een zeer belangrijk motief voor de woningwet.
In de inleiding zeiden we dat hedendaagse onderzoekers ruwweg
vier motieven onderscheiden voor het overheidsingrijpen in de volkshuisvesting: het streven het maatschappelijk peil van de minstgesitueerden op te voeren en waarborgen te scheppen voor minimale voorzieningen,27 angst voor de eigen gezondheid omdat de krotten brandhaarden vormden voor epidemieën, toegeven aan de druk van de
arbeidersbeweging en de daarmee samenhangende angst voor arbeidsonrust 28 en tot slot als resultaat van een regeringspolitiek gericht op het opheffen van wantoestanden. Het overheidsingrijpen
wordt in deze laatste verklaring gezien als onderdeel van een proces
van toenemende staatsbemoeiing op allerlei terreinen. In veel gevallen wordt dit overheidsingrijpen dan geïnterpreteerd als optreden
ten behoeve van de belangen van het kapitaal.29
^) Verslag van de Handelingen der Staten Generaal 1899 1900. bijlagen 1-100 Memorie \an
Toelichting
i6
) Verslag aan den koning, geciteerd in 11 Geurtsen, De uoninguet van 1901, in Derhalve
3(1972)3/4, 51
2
') F \an \Vi|k, a « , 8, F Smit, De geboorte \an de \olkshiiis\estiiig een moeizame bevalling, in Wonen ІЛКК 3(1973)13, 13
2β
) R Geurtsen t a ρ en J i\4colaas Volkshuisvesting
" ) S Stuurman, Kapitalisme en burgerlijke staat, een inleiding m de marxistische politieke theorie,
passim Ook A Lijphart wijst in \erzuilingpacificatie en kentering m de Sedcrlandsepolitiek, op
de rol en de wil van de elites om tot samenwerking te komen teneinde hun positie en het
svsteem te stabiliseren

50

De motieven voor de woningwet die door tijdgenoten werden genoemd verschillen niet wezenlijk van de hedendaagse. De S DAP en
verschillende arbeidersorganisaties schreven de woningwet in de
loop der jaren toe aan de door hen gevoerde acties.30 De Maatschappij tot Nut van het Algemeen en de Volksbond tegen drankmisbruik
benadrukten de opvoedkundige waarde van een goede woning én het
belang van een goede woning voor de gezondheid van de arbeiders en
niet zoals sommige auteurs nu beweren voor de gezondheid van de
burgerij. De tijdgenoten waren evenmin blind voor de economische
belangen die ermee waren gemoeid.31 Ook was het waarschijnlijk zo
dat sommigen bij de formulering "vereenigingen, vennootschappen
en stichtingen uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam" niet alleen dachten aan filantropische-,
coöperatieve-, arbeiders-, en fabriekswoningbouwverenigingen maar
ook dachten aan de mogelijkheden die de wet bood bij de vestiging
van industrieën in afgelegen oorden.32
De tijdgenoot De Vries typeerde de situatie goed: "de onmacht der
maatschappij om zich zelve voldoende te helpen lokt ook hier de
overheidsbemoeiing uit". Hij stelde vast dat de meningen uiteen
liepen over de vorm en de mate waarin dit overheidsingrijpen moest
plaatsvinden en onderscheidde twee stromingen. De hervormingsgezinden wilden deze overheidsbemoeiing volgens hem beperken tot
"het temperen der hardheden, het aanvullen der leemten, die de
onbeperkte heerschappij van vraag en aanbod in de bestaande maatschappelijke orde zou doen ontstaan" en socialisten gaven de voorkeur aan gemeentelijke woningbouw: "Dit moge geen zuiver socialisme zijn, maar het is toch in alle geval een schrede op een weg die
meer in onze (MR/socialistische) richting leidt".33
De groep mensen om wie de overheid zich voornamelijk moest
bekommeren werd gevormd door de mindcrdraagkrachtigen. Betere
huisvesting moest zowel hun gezondheidstoestand als hun levensom"') A Keppler en F \\' Wibaut, l)e gemeente en de volkihuisi eslmg
') PA \an der Drift, De financiële paragrafen der woningwet Beschouumgen in verband met
het \raagstuk der uomngvoor/ienmg met overheidsbteun
äa
) N Luning Prak, Zetcntig jaar woningwet, liuuen, plannen \oorscliriften, in Plan 3
(1972)11, 29 45
" ) С VV de Vries t a p , 25-26
i
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standighcden verbeteren. Wat de woninghenormers betreft, aan
hun inspanningen lagen vooral sociale motieven ten grondslag en
bezorgdheid om het behoud van de maatschappelijke rust.
Doel en motieven van de wet vallen voor een deel samen. De
doelstelling van de woningwet was het Nederlandse volk behoorlijk
te huisvesten. De regering achtte zichzelf echter niet in staat iedereen een behoorlijke woning te verstrekken en formuleerde het zo,
dat zij door deze wet wilde meewerken aan de verbetering van de
woningtoestanden. Zij wilde zoveel mogelijk de oorzaken van het
probleem wegnemen. Als belangrijkste oorzaken zag zij: de mogelijkheid om slechte, ongezonde woningen te verhuren; de geringe geneigdheid van eigenaren om woningen die met onbewoonbaarverklaring werden bedreigd te verbeteren; de nieuwbouw van potentiële
krotten; onvoldoende nieuwbouw; en tot slot het financieel omermogen van veel mensen om een betere woning te huren. De regering
wilde het probleem dus aanpakken door regels te geven waaraan de
betrokkenen zich moesten houden.
De volkshuisvesting was de laatste eeuw overgelaten aan gemeentebesturen en de woningwet borduurde voort op de reeds bestaande
overheidsbemoeienis. Uierdoor werd het ingrijpen van de rijksoverheid vergemakkelijkt. In de Memorie van Toelichting wordt ook
onderstreept dat met de zorg voor de volkshuisvesting geen nieuw
terrein van bestuurszorg werd betreden, maar dat men kon voortbouwen op bestaande grondslagen. In beginsel werd in de wetgeving
van vóór 1901 de bevoegdheid van de overheid om toezicht te houden
op woningen al erkend, maar van die bevoegdheid werd nauwelijks
gebruik gemaakt. "Voor alles moeten gemeentebesturen, reeds lang
tot de behartiging van dit volksbelang geroepen, tot krachtiger optreden worden geprikkeld, desnoods gedwongen". Particulieren moesten worden aangemoedigd en belemmeringen uit de weg geruimd.34
De morele plicht moest worden omgezet in een wettelijke plicht. De
beoogde hervorming kon worden verwezenlijkt zonder te grote offers
van de schatkist te vergen. Het verlenen van geldelijke steun werd in
") Memorie van ToelichtinK a w
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de wet niet uitgesloten. Integendeel. Aan dit onderdeel werden twee
paragrafen gewijd.
Het nieuwe van de woningwet was dat de rijkswetgever zich nu
met dit onderwerp ging bemoeien. Natuurlijk werd betoogd, dat dit
in strijd was met de Grondwet, die de autonomie van gemeenten
waarborgde. Dit was ook het belangrijkste strijdpunt bij de behande
ling van het ontwerp-woningwet in het parlement, maar deze opvat
ting won het niet meer. De behartiging van het volkshuisvestingsbe
lang werd overgelaten aan het eigen inzicht van de afzonderlijke
gemeenten. I let belangrijkste doel van de wet was de bestrijding van
de oor/aken van de woonellende, door het omzetten van reeds aan
wezige bevoegdheden in wettelijke verplichtingen. ъ
De regering maakte duidelijk dat het begrip volkshuisvesting in
zijn ruimste betekenis moest worden opgevat: dus alle woningen
omvattende. Wel leek het haar voor de hand liggend dat in de prak
tijk de woningwet in de meeste gevallen zou worden toegepast op
woningen van mingegoeden. Bij 'Vercenigingen in het belang van
verbetering van de volkshuisvesting werkzaam' dacht de regering
noch aan verbetering noch aan bouw van woningen van en voor
meergegoeden. De financiële steun was bedoeld voor verenigingen
die woningen wilden verhuren, tegen lage huren, aan minvermogenden. De wet sloot echter niet uit dat er /ich omstandigheden konden
voordoen, die steun aan verenigingen die duurdere woningen bouwden zouden rechtvaardigen. Het Gezondheidscongres en de Vcreeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek gingen in hun
aanbevelingen voor een woningwet nog uit van particuliere, dat wil
zeggen, verenigingsbouw. Woningbouw door overheden werd toen
nog niet acceptabel gevonden. In de woningwet werd deze mogelijkheid echter wel opgenomen en zonder veel discussie. Tegenstanders
vreesden onbillijke concurrentie voor particuliere bouwondernemers, maar de minister betoogde dat gemeentelijke woningbouw
noodzakelijk kon zijn omdat het particulier initiatief niet altijd zal
kunnen of willen optreden. 3 6
35
) HG \jn Beusekom, Getijden der volkshuisresting, Xotities ener geschiedenis ran een halve
eeuw, 50

* ) G Oostcrbüan a.w., 269
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Een opmerkelijk verschil met Frankrijk, België en Duitsland, is
zoals wij reeds opmerkten, dat de Nederlandse woningwet vanaf het
begin steun aan goedkope huurwoningen mogelijk maakte en pas na
de Eerste Wereldoorlog het cigen-woningbezit stimuleerde. De regering wilde hiermee bouwverenigingen, die solide woningen wilden
bouwen en die tegen matige prijzen wilden verhuren, in de gelegenheid stellen hun c'oelstellingen te verwezenlijken. 37 In de buurlanden werd in eerste instantie het eigen-woningbezit gestimuleerd.
Het sociale karakter van de Nederlandse woningwet stond hierdoor
buiten kijf. Met name de financiële paragrafen maakten de Nederlandse wet heel bijzonder.
De woningwet werd over het algemeen positief beoordeeld. Toen
de gedachtenvorming bij groepen belangstellenden en belanghebbenden eenmaal op gang was gekomen lukte het relatief snel een wettelijke regeling te ontwerpen en deze aanvaard te krijgen. Poelje sprak
terecht over een glorieuze ondergang van het politiek liberalisme in
Nederland, dat in zijn nadagen deze en andere sociale wetten in
hoog tempo heeft weten te ontwerpen en door het parlement te
loodsen. 38 Het wetsontwerp kreeg in de Tweede Kamer slechts vier
tegenstemmen. In de Eerste Kamer ontmoette het ontwerp meer
tegenstand en stemden 19 personen tegen, maar 25 personen stemden voor.
§ 3. Taakverdeling
De Woningwet bevatte de volledige administratieve regeling van
de overheidszorg voor de volkshuisvesting en de stedebouw en de
verdeling van de bemoeiingen tussen het Rijk, de provincie en de
gemeente. 39 De wet was gebaseerd op het beginsel van een ver doorgevoerde decentralisatie. De centrale overheid verschafte gemeenten
5

' j G Oubterbaan а и , 266
) G A Poelje, De uomnguet 1902 1952 De ontwikkeling der denkbeelden, in Vijftig jaar
wonmget 1902-1952, 1
,ч
; De/c paragraaf is gebaseerd op L Lietaert Peerbolte, Hoofdstuk IV' Volksgezondheid, in
Het departement van Arbeid, Handel en \ijrerheid onder Minister t\alber\e J9I8-/92Î, 109 e \ ,
С VV de Vries а и hooldstiik 7 De gc7ondlieidswet en H G \an Bciisekom, Getijden der
ιulkshimvestmg Notities ener geschiedenis van een habe eemr, hoofdstuk IV De Woningwet
w
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een wettelijk kader, dat in de loop der jaren werd geperfectioneerd
en waarbinnen de gemeenten onder controle van hoger gezag hun
activiteiten konden ontplooien Het Rijk verleende de financiële
steun niet rechtstreeks aan woningbouwverenigingen, maar door
tussenkomst van gemeenten omdat deze over betere controlemogelijkheden beschikten dan het Rijk De woningwet gat gemeentebesturen de rechtsmiddelen om het uitgestippelde beleid te effectue
ren De woningwet verleende aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe te zien op de genomen maatregelen die in vele gevallen aan
hun goedkeuring onderworpen waren
Het toezicht op de verbetering van de volkshuisvesting werd ook
nog langs andere weg geregeld Gelijktijdig met de Woningwet werd
de Gezondheidswet aangenomen die het staatstoezicht op de volksgezondheid instelde Het staatstoezicht op de handhaving van de wettelijke bepalingen aangaande de volkshuisvesting werd opgedragen
aan de centrale Gezondheidsraad, hoofdinspecteurs, inspecteurs en
de gemeentelijke gezondheidscommissies, onder de verantwoordelijke minister
Het staatstoezicht was bedoeld als een toezichthoudend en advise
rend orgaan Er werden in 1901 vier hoofdinspecteurs voor de volksgezondheid benoemd van wie er twee toezicht hadden op de uitvoering van de woningwet Zij werkten door het ontbreken van richtlijnen grotendeels op eigen initiatief De inspecteurs waren de adviseurs van Gedeputeerde Staten en de vertrouwensmannen van ge
meentebesturen Zij hebben gemeentebesturen bewust gemaakt van
hun belangrijke taak op het gebied van de volkshuisvesting
De gezondheidscommissies werden door de woningwet belast met
het uitvoeren van onderzoek naar de woningtoestanden, het behan
delen van klachten, het uitbrengen van adviezen en het voorstellen
van wenselijk of noodzakelijk geachte maatregelen Zij werden sa
mengesteld uit belangstellende ingezetenen en benoemd door de
commissaris van de koningin in de provincie De gezondheidscommissies waren het orgaan van het staatstoezicht dat was belast met
het toezicht op de uitvoering van de paragrafen drie en vier van de
woningwet Omdat veel gezondheidscommissies de stimulerende
krachten vormden achter de uitvoering van die wetsgedeelten noemt
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Van der Weijde hen "geïnstitutionaliseerde actiegroepen avant la
lettre". 4 0 Dit gold echter voor lang niet alle gezondheidscommissies.
In 1920 trad er een nieuwe Gezondheidswet in werking waardoor
het staatstoezicht op de volksgezondheid werd gereorganiseerd. De
Centrale Gezondheidsraad werd vervangen door de Gezondheidsraad, die adviseerde bij monde van daartoe benoemde commissies,
die telkens uit de leden werden gevormd. Er werden vak-hoofdinspecteurs benoemd, die ieder werden belast met de leiding van een
van de diensten van het staatstoezicht in het hele land. Een van de
diensten betrof de volkshuisvesting. De directeur-generaal, hoofd
van de departementsafdeling Volksgezondheid, kreeg de dagelijkse
bestuurlijke leiding van het geheel en zou steeds in nauw contact
staan met de Gezondheidsraad en de hoofdinspecteurs.
Tegelijkertijd vond er nog een wijziging plaats in de organisatie
van de volkshuisvesting. Op grond van artikel 35 van de woningwet
adviseerde een College van Bijstand over ieder verzoek om rijkssteun
voor woningbouw, nadat eerst de inspectie haar licht over het verzoek had laten schijnen. Het grote aantal aanvragen vereiste een
andere werkwijze en daarom werd het College van Bijstand in 1920
vervangen door de Rijkswoningraad, die in 1922 in verband met
bezuinigingen werd opgeheven. De directeur-generaal werd belast
met de controle op de uitbetalingen van de voorschotten en het
beheer van de met rijksvoorschot gebouwde woningen. Hiervoor
werden in zijn afdeling vijf extra accountants benoemd, die het
beheer in de verschillende gemeenten zouden moeten onderzoeken.
In de periode 1902-1925 heeft Volkshuisvesting geressorteerd onder twee departementen· tot 1918 onder Binnenlandse Zaken en van
1918 tot 1922 onder het departement van Arbeid, dat in 1922 het
departement van Arbeid, Handel en Nijverheid werd.
Rond de eeuwwisseling genoot de volkshuisvesting grote belangstelling. De inspanningen van diverse groeperingen hebben geleid
tot de woningwet. Door tijdgenoten werd de woningwet over het
') H \dnder\Veyde De sociaal culturele achtergronden, in Spiegel Нмогіаеі, (1976), ^61
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algemeen positief beoordeeld. De laatste jaren treft men vaak een
minder gunstig oordeel aan over deze sociale wet. Het 'sociale' karakter van de wet wordt zelfs in twijfel getrokken. Zowel in binnen- als
buitenlandse literatuur wordt de woningwetgeving vaak gezien als
een instrument in handen van 'het Kapitaal' ten behoeve van datzelfde 'Kapitaal'. In Groot-Brittannië en Duitsland is de lokale uitwerking van deze wetgeving al op enige schaal onderzocht. In Nederland
ontbreken deze toetsen. In de Nederlandstalige literatuur wordt
meermalen gewezen op de tegenstelling tussen het tempo waarin het
vraagstuk werd onderkend en waarin dit leidde tot een wettelijke
regeling in 1902 en de aarzeling en de tegenzin daarna die in grote
delen van het land bij de eerste toepassing van de wet merkbaar
waren. Gezien de grote bevoegdheden en verantwoordelijkheden die
aan gemeentebesturen werden toegekend en opgelegd, ligt het voor
de hand de resultaten van de wet te bestuderen op gemeentelijk
niveau. In hoofdstuk 4 selecteren we twee gemeenten die geschikt
zijn om tot een oordeel te komen over het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland in de periode 1902-1925.
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HOOFDSTUK III
H L T INS I RUMEN I ARIL M VAN DE VVONINGWFF

Het huidige volkshuisvestingsinstrumentarium is grotendeels te
herleiden tot de middelen die gemeentebesturen in de woningwet
van 1901 reeds kregen aangeboden om de huisvestingssituatie te
verbeteren In dit hoofdstuk geven wij een nadere uitwerking van de
verschillende paragrafen \an de woningwet Zodoende krijgen wij
een overzicht van de instrumenten waarvan de lokale bestuurders
gebruik konden maken, om een volkshuisvestingsbeleid te ontwikkelen
In de eerste plaats was er het uitbreidingsplan waarmee de uitleg
van gemeenten in hoofdlijnen kon worden vastgesteld Bouwverboden, rooihjnbesluiten en bouwverordening waren de instrumenten
om het plan verder in te vullen De paragrafen drie en vier van de
woningwet boden de mogelijkheid om de bestaande woningvoorraad
te verbeteren In de paragrafen zeven en acht werd de financiering
van het volkshuisvestingsbeleid geregeld Tevens boden deze paragrafen de financiële middelen om nieuwbouw te subsidieren, die kon
worden uitgevoerd door de bij de wet toegelaten instellingen en door
gemeenten
Ook zullen in dit hoofdstuk de wijzigingen in de woningwet tot
1925 onder de aandacht worden gebracht We zullen zien dat er een
ontwikkeling plaatsvond naar meer interventies van de rijksoverheid
in de gemeentepolitiek om het gebruikmaken van de mogelijkheden
van de woningwet te bevorderen
§ 1 Het uitbreidmg4plan
De woninghervormingsbewcging wekte met alleen de belangstelling voor woningverbetering, maar daarnaast ook voor stedebouw
De vvoninghervormcrs formuleerden eisen waaraan een gezonde woning moest voldoen en stelden tevens eisen op voor de omgeving van
de woning Het ingrijpen in de stadsuitbreiding zoals dit door de
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woningwet mogelijk werd gemaakt was beperkt én niet nieuw. Rooilijnbesluiten, stratenplannen en bouwverordeningen bestonden al in
de vorige eeuw. We zouden kunnen zeggen dat de overheid slechts
formaliseerde wat in sommige gemeenten al jarenlang praktijk was.
In de suggesties voor de toekomstige woningwet van het Gezondheidscongres werd veel aandacht besteed aan stadsuitbreiding. De
congresleden wilden aan snel groeiende gemeenten de verplichting
opleggen een uitbreidingsplan vast te stellen. Hierin moest de aanleg
van straten, pleinen, plantsoenen en bouwblokken worden geregeld.
Ook zou het plan eisen moeten stellen aan de straatverlichting en
aan de afvoer van faecaliën, van straat- en huisvuil en van regenwater. '
De aanbevelingen werden in de uiteindelijke woningwet maar ten
dele overgenomen. De overheid beperkte zich tot regeling van de
hoofdstructuur van de stadsuitbreiding. Het uitbreidingsplan kon
alleen de 'uitleg' van de stad regelen. Gemeentebesturen kregen geen
bevoegdheden om veranderingen aan te brengen in oude stadsgedeelten, noch werden zaken als de afvoer van allerlei afval geregeld.
Toch was Nederland, ondanks de beperkte regelgeving in paragraaf
6, een voorloper op het gebied van de wettelijke regeling van de
stedebouw.2 De gemeenteraad kon met artikel 27 een bouwverbod
leggen op de grond die hij bij raadsbesluit had bestemd voor de aanleg
van een straat, gracht of plein. Artikel 28 verplichtte gemeentebesturen van gemeenten met meer dan 10.000 inwoners en van gemeenten die in de laatste vijf jaar een bevolkingsgroei van 20%
hadden gekend, een uitbreidingsplan vast te stellen, tenzij zij hiervan werden vrijgesteld door Gedeputeerde Staten. Het plan moest
tenminste tienjaarlijks worden herzien. Het uitbreidingsplan, de
herzieningsplannen en de bouwverboden moesten worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, die hierover het advies van de
inspecteur voor de volksgezondheid konden inwinnen. De gemeente') Het uomnKtrjagstuk op het gezondheicbconnres, in 7iSf/ 1(1899) 140-173 GA van
Poelje, De »отпцмеі 1902-1952 De onUwkkeling van de denkbeelden in Architectuur en
юІЫшт-ечищ. Nederland 1870-1940, 29-32
2
) D С ScheHers OnUukkelmg van stedelxnm en volkshuisvesting na 1901, in Spiegel
lltstonael 10( 1976) 540 De/e opmerking werd eveneens gemaakt door ] Kruseman in 7ijn
boek De volkshuisvesting onder tie uuninguet
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raad kon bij weigering van goedkeuring in beroep gaan bij de Kroon.1
Ook de bouwverordeningen bevatten vaak nog stedebouwkundige
voorschriften die per wijk verschillend konden zijn.
De verantwoordelijke minister realiseerde zich dat er sprake zou
zijn van belangentegenstellingen tussen overheid en grondeigenaren
bij de uitvoering van het uitbreidingsplan en dat het ingrijpen in de
rechten van grondeigenaren gepaard zou kunnen gaan met onbillijkheden. De kamerleden hechtten over het algemeen grote waarde aan
de nodige rechtszekerheid voor de eigenaren en aan een zekere uniformiteit bij de uitvoering van de woningwet. Daarom kregen eigenaren de mogelijkheid om in beroep te gaan bij Gedeputeerde Staten en
de Kroon.4 Tijdens het Gezondheidscongres van 1897 was op andere
gronden gepleit voor dit staatstoezicht. Toen zagen de pleitbezorgers
er een middel in om een einde te maken aan persoonlijke invloeden
in gemeenten, die een objectieve beoordeling door het gemeentebestuur vaak belemmerden. ' De burgemeester van Rotterdam hield in
de Eerste Kamer een pleidooi voor artikel 27. Evenals het Gezondheidscongres zag hij in dit artikel meer een middel om bij stadsuitbreidingen het particuliere belang te laten wijken voor het algemeen
belang.6
Vanaf 1902 konden stedebouwkundige ingrepen alleen nog worden verricht in de vorm van uitbreidingsplannen. De woningwet
schreef weinig voor met betrekking tot de eisen die in een uitbreidingsplan zouden moeten worden gesteld. Dit is niet zo vreemd
omdat de bepalingen over uitbreidingsplannen in de woningwet werden opgenomen toen de stedebouw in Nederland nog nauwelijks in
de belangstelling stond. ' De links-liberaal J.W.C. Tellegen (die toen
nog directeur was van Gemeentewerken in Arnhem en vanaf 1901
') paragraat 6 artikel 27 en 28 van de woningwet
) Deivmmguet /902-1929, 111-112
s
) Het woning\raagstuk op het ge/ondheidscongres, in I'rSH 1(1899) HOI?? Dit pleidooi
voor rijkstoezicht werd gehouden door E J Bergsma, burgemeester van hnschede.
6
J Handelingen berste Kamer 1900-1901, pp 501-502, op cit, G A \an Poelje a »
7
) De ìimiingìiet 1902-1929, 116 Naast hetgeen in de artikelen 27 en 28 was geregeld werden
een aantal formele zaken geregeld in een uitvoeringsbesluit Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden 1902 nr 160 Besluit tot uitvoeringvan de artikelen 7, 8, 9, 26, 27, 28, 30, 34, 35
en 36 der Woningwet
4
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directeur van bouw- en woningtoezicht in Amsterdam, waar hij in
1915 burgemeester werd) deed bij de voorbereiding van de wet tevergeefs de aanbeveling een en ander over te nemen uit het Pruisische
Fluchliniengesetz van 1875.8 Aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek als onderbouwing van een uitbreidingsplan werd slechts door
een enkeling gedacht. De sociaal-democraat P.L. Tak bijvoorbeeld
hield in de Amsterdamse gemeenteraad in 1905 een pleidooi voor dit
soort onderzoek toen het door de architect Berlage ontworpen uitbreidingsplan van 1905 werd besproken: " Dit (sociaal-wetenschappelijk onderzoek/M R) is noodig om hier te komen tot een gevestigde
meening inzake de bouwbelangen in deze gemeente en de voorziening in de behoefte aan goede woningen, berekend naar de eischen
van huurders van verschillend economisch weerstandsvermogen.
Immers, alleen door het maken en raadplegen van goede be\olkingsen belastingstatistieken kan men een juist oordeel vellen over den
aard der bebouwing, die tot ontwikkeling moet worden gebracht en
welk soort straten moet worden ontworpen. Als dat eenmaal is vastgesteld, kunnen technici en aesthetic! naar de gewenschte oplossing
zoeken "... Men bereidt een woonplaats voor mensen, maar weet
men wel voor wie? De nodige gegevens ontbreken om hierop een
gefundeerd antwoord te geven. Weten wij wel naar welke typen van
woningen de meeste vraag is; welke maatschappelijke beroepen en
klassen breiden zich uit in aantal en welke krimpen in; voor wie gaan
we de woningen bouwen en in welk aantal? ".9
Theorieën over stedebouw waren in het begin van deze eeuw in
Nederland nog vrijwel onbekend en de directeuren van de gemeentelijke technische diensten wisten niet wat zij met de voorschriften in
de woningwet aanmoesten. Daarom vroeg de Vereeniging voor Staathuishoudkunde en de Statistiek in 1908 enkele deskundigen een
preadvies uit te brengen over richtlijnen die men aan gemeentebee

) Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, Preadviezen over de \ragen
Welke gedragslijn moet aan de gemeenten worden aanbe\oIen in het belang van hare doelmatige uitbreiding3 Zijn er wetswijzigingen nodig om de/e gedragslijn mogelijk te maken' en Zoo
ja, welke5 's-Gravenhage 1908 Preadvies van den heer J \V С Tcllegen С I
9
) R Stol/cnburg, Het sociaal wetenschappelijk onderzoek bij het uitbreidings- en structuurplan,
een sociografische opgave, op citaat ρ 2
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sturen zou kunnen verstrekken als hulpmiddel bij het maken van
uitbreidingsplannen.Iü
Civieltechnische en stedebouvvkundige vraagstukken werden vanaf ongeveer 1910 in vakbladen ruimschoots aan de orde gesteld.
Maar pas in 1926 verscheen in Nederland de eerste studie waarin
aandacht werd besteed aan het sociaal-wetenschappelijk onderzoek
ten behoeve van de stedebouw. In dit onderzoek van J.M. de Casseres stonden de demografische structuur, de sociale verhoudingen en
de economische toestanden centraal bij het opstellen van een uitbreidingsplan, dat in het ideale geval moest inspelen op bestaande behoeften en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de in
1927 verschenen Leidraad bij de samenstelling van uitbreidingsplannen
schonk aandacht aan met name de sociale structuur van de bevolking.11
Gemeentebesturen volgden verschillende strategieën om de vastgestelde uitbreidingsplannen te verwezenlijken. Sommige zorgden
ervoor dat zij de betrokken grond in eigendom kregen door aankoop
of door onteigening. Dit laatste was vergemakkelijkt door de woningwet.12 Een andere mogelijkheid was het leggen van bouwverboden
op de betreffende grond of het vaststellen van rooilijnen, die vanaf
1923 moesten worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. IJ Tot
de wetswijziging van 1921 moesten gemeentebesturen de bestemming van terreinen regelen met behulp van deze instrumenten.14
De interpretatie van de artikelen 27 en 28 werd in de loop der
jaren steeds ruimer. Het plan van uitbreiding betrof aanvankelijk
slechts de grond voor de 'aanleg' van straten, grachten en pleinen.
Langzamerhand werd geaccepteerd dat gemeentebesturen ook een
bestemming konden geven aan de tussenliggende terreinen in bestaande stadsgedeelten, hetgeen het Gezondheidscongres in 1897 al
' 0 ) Vcreeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek a w.
" ) R Stol/enburg a w 8
l2
) Men kon 'ter verkrijging van de beschikking oxer onbebouwde of bebouwde eigendommen,
begrepen in een plan van uitbreiding", onteigenen in het belang van de volkshuisvesting op
grond van artikel 77 van de onteigeningswet.
" ) De Wonmguet 1902-1929 a vv , 108 en 113
H
) De womnguet 1902-1929 109-110
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wilde, en kregen gemeentebesturen de bevoegdheid om aan te geven
waarvoor de grond zou worden bestemd.13
Vóór 1921 werd er in de wet niets geregeld over het bindend
karakter van het uitbreidingsplan. Men ging er vanuit dat het plan
dienst zou doen als leidraad voor het dagelijks bestuur. Als dit niet
gebeurde kon de gemeenteraad hierover verantwoording vragen. In
1902 was het dus zo geregeld dat een gemeentebestuur zich zo veel
of zo weinig aan het uitbreidingsplan gelegen kon laten liggen als het
wilde. Dit had tot gevolg dat men in veel steden nog lang doorging
met het vaststellen van partiële uitbreidingsplannen zonder dat hieraan een algemeen concept ten grondslag lag.16
In 1921 kreeg het plan een dwingend karakter. Het dwangelement
tegenover gemeentebesturen werd versterkt. Gedeputeerde Staten
kregen de bevoegdheid om aan trage gemeentebesturen een termijn
te stellen, waarbinnen het plan ter goedkeuring moest worden voorgelegd en bij verdere nalatigheid konden zij het plan op kosten van de
gemeente zelf laten vaststellen. Ook kon men gemeenten voortaan
verplichten een uitbreidingsplan vast te stellen aansluitend aan dat
van een aangrenzende gemeente, of in overleg met deze gemeente.
Sommige gemeentebesturen maakten toen speciale verordeningen
om de belangen van eigenaren zoveel mogelijk te beschermen. In
deze verordeningen werd de schadeloosstelling van grondeigenaren
geregeld bij rooilijnbepalingen en uitbreidingsplannen. Dit soort verordeningen kwam meestal tot stand, nadat Gedeputeerde Staten
hiertoe aandrang hadden uitgeoefend op de gemeentebesturen en
waren bedoeld om onbillijkheden tegen te gaan voor beide partijen.
In de praktijk bleken de bepalingen vooral gunstig te werken voor de
eigenaren.17
De omschrijving van het uitbreidingsplan als een plan \an straten,
grachten en pleinen werd dus in 1921 vervangen door een plan
waarbij 'de bestemming' voor de naaste toekomst van de in het uitbreidingsplan begrepen gronden in hoofdzaak wordt aangegeven. Bo15

) В de Jong \an Beek en Donk Praktijk der wonmguet, 222-223
) D Hudig, liet woningvraagstuk, in J Gerntz, Modem gemeente beheer
' 7 ) De woningwet ¡902-1929 a w , 1 H
16

zj
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vendien werd de mogelijkheid tot onteigening in het belang \an de
18
volkshuisvesting verruimd. Bouwvergunningen moesten voortaan
eerst worden getoetst aan het uitbreidingsplan voor er een goedkeu
ring zou kunnen worden verleend waardoor er geen aparte bouu ν erboden meer hoefden te worden afgekondigd. Als В en \V in strijd met
dit voorschrift handelden, kon vernietiging van het besluit door de
Kroon volgen. 1 9 Gemeentebesturen konden door deze wetswijziging
een actievere rol gaan spelen op het terrein van de ruimtelijke orde
ning.
Het uitvoeringsbesluit van 1921 gaf in tegenstelling tot dat van
1902 wel voorschriften waaraan het uitbreidingsplan moest voldoen.
Artikel elf maakte onderscheid tussen grond die in de nabije toe
komst en grond die in de verdere toekomst voor bebouwing was
bestemd. Voor grond, bestemd voor bebouwing in de allernaaste
toekomst moest het plan een uitgewerkt beeld geven van de ontwik
keling van de gemeente: "Het bevat een volledig beeld van den toekomstigen aanleg van straten, pleinen en vaarten en een aanduiding
voor welke bebouwing (gesloten, open, soorten van woningen, soor
ten van niet ter bewoning bestemde gebouwen) de bouwblokken
bestemd zijn". Voor grond, die in de verdere toekomst voor bebou
wing was bestemd, moest het plan een schets geven van de ontwik
keling van de gemeente, waaruit ten minste de richting en de breed
te der hoofdverkeerswegen, en de bestemming van de grond moest
blijken voor bebouwing met woonhuizen of met andere percelen. Als
een deel van deze gronden binnen de grens zou komen van bestem
ming voor bebouwing in de naaste toekomst, moest het plan worden
herzien in overeenstemming met het bepaalde voor gronden binnen
die grens. В en W kregen de mogelijkheid om na vaststelling van het
plan nog veranderingen aan te brengen als dit noodzakelijk mocht

1H

) D Kooiman, De womngivet, 1959, pp 15-16
) De u-omngwet 1902-1929, а « 109
2
") Het wonmgbcsluit (/ie noot H) gaf enkele \oorschriften voor de kaarten waarop de uitbrei
dingsplannen moesten worden getekend Op de kaarten moesten de kadastrale secties worden
aangegeven en de nummers \an de percelen in het plan begrepen evenals de bestemming van
de¿e percelen Ook moest worden aangegeven welk deel van de grond, aan een eigenaar
toebehorend, voor de aanleg van een straat gracht of plein was bestemd en welk deel van ¿ijn
19
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Na de Eerste Wereldoorlog kreeg de stedebouw steeds meer be
langstelling. Dit blijkt onder andere uit de instelling van de Stedebouwkundige Haad in 1920. De aandacht richtte zich toen niet meer
zo/.eer op gemeentelijke uitbreidingsplannen maar men ging zich
meer bekommeren om een bovengemeentelijke of gewestelijke
aanpak. 2 1
Regelmatig is door voorvechters van een betere stedebouw en door
inspecteurs van de volksgezondheid geconstateerd dat gemeentebe
sturen minder deden dan zij moesten en konden doen. De redenen
die hiervoor worden gegeven zijn het gebrek aan deskundig perso
neel, het ontbreken van politieke en bestuurlijke bereidheid, geldge
brek, en overbezet personeel. 2 2 Aan dit rijtje zouden we vooruitlo
pend op de onderzoeksresultaten, nog een andere mogelijke verkla
ring kunnen toevoegen· namelijk de beleidsambtenaren beschikten
over onvoldoende kennis van de effecten die met het ter beschikking
staande wettelijke instrumentarium bereikt zouden kunnen worden
en hadden er - mede daardoor - ook geen visie op.
§ 2. De buuu'vewrdening
Bouwvoorschriften waren in de vorige eeuw, zo ze al in een ge
meente bestonden, meestal een onderdeel van de plaatselijke politie
verordeningen. Slechts enkele gemeenten kenden een afzonderlijke
bouw\erordening, die kon worden opgesteld op grond van de artike
len 135 en 180 van de gemeentewet van 1851. Hiermee kon men
slechte nieuwbouw en opeenhoping van mensen voorkomen en bij
voorbeeld de aanleg van een riolering eisen. Minimumeisen voor de
grond \erder m het pijn \\ds begrepen Bij de kaarten moest een lijst worden gevoegd met de
namen en woonplaatsen van de eigenaars \лп de in het ontwerp of plan begrepen percelen met
\ermelding\an de kadastrale sectie en nummers Daarnaast moest creen situaliekaart worden
ingediend, waaruit de aansluiting \an de in het plan begrepen grond aan het o\erig grondge
bied \an de gemeente bleek, en een toelichtende beschrijving I enslottc moest de lengte en
breedte van de aan te leggen straten, pleinen en grachten worden aangegeven
Het nieuwe uitvoeringsbesluit Staahblad 1921 nr 679, paragraaf 3
21
) Ρ de Ruijter, Over de opkomst van de moderne stedenbouw en planologie (1870-1945) en
de betekenis van het ¡\ederlandsch instituut voor Volkshuisvesting en Sledebouw, in t\kt
2(19H0), 16 en Ρ de Ruijter, idem deel 2 in Akt 3(1980), 12
" ) Ρ de Ruijter 1986 a w 195 Hij baseert ¿ich hier op de jaarverslagen van het staatstoc
¿icht en H van Zon, i.en onfrisse geschiedenis, passim
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grootte van vertrekken, het aantal vertrekken en de toevoer van
lucht en licht werden slechts bij hoge uitzondering gesteld. Men
ervoer regelgeving al snel als een inbreuk op de individuele vrijheid.
De meeste bouwverordeningen of -voorschriften waren gebrekkig en
werden bovendien niet nageleefd. De aanhoudende vraag naar en de
schaarste aan bouwmaterialen leidden in de tweede helft van de
negentiende eeuw tot de bouw van inferieure woningen, ook wel
'revolutiebouw' genoemd. Staatsonthouding was in deze tijd normaal
en gemeentebesturen bemoeiden zich niet met deze bouwpraktijken.
De woningwet verplichtte gemeentebesturen wél in te grijpen. Zij
moesten een bouwverordening ontwerpen die, aangepast aan de
plaatselijke omstandigheden en behoeften, de woningtoestand moest
bevorderen. Dit instrument dat in de eerste paragraaf van de woningwet werd voorgeschreven had bij de behandeling in het parlement voor het meeste tumult gezorgd. De wet zette de bevoegdheid
van de gemeenteraad om voorschriften uit te vaardigen en maatregelen te nemen om in een verplichting, en gaf aan Gedeputeerde Staten en aan de Kroon een beslissende invloed bij het opstellen van
die voorschriften. Een groot aantal parlementariërs zag dit als een
ernstige inbreuk op de gemeentelijke autonomie. De regering bracht
hiertegen in dat toch niemand meer de woningzorg beschouwde als
uitsluitend een gemeentelijk belang, en dat het onmogelijk was om
een algemeen belang onderwerp te maken van een rijkswet en tegelijkertijd de gemeenten de vrijheid te laten: "Zelfs onder hen die in
de bres springen voor de grootst mogelijke vrijheid voor gemeentebesturen, zullen er weinigen zijn, die beweren, dat de wet te ver gaat
door dergelijke verordeningen voor alle gemeenten verplicht voor de
schrijven". De wet ging echter nog iets verder en gaf ook aan, welke
punten in de verordening moesten worden geregeld. "Ten einde
echter zelfs den schijn te vermijden, dat er teveel zou worden gecentraliseerd, is niet bij de wet aangegeven wat aangaande de verschillende onderwerpen of punten zou moeten worden voorgeschreven
(minimum-eisen/MR), en is tevens aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid gegeven om op ruime schaal aan gemeentebesturen van
bedoelde voorschriften dispensatie te verleenen". 2 i Zo werden gemeentebesturen gedwongen de maatregelen te nemen waartoe ze uit
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vrije beweging, enige uitzonderingen daargelaten, niet het initiatief
zouden hebben genomen. Wel kon iedere gemeente op haar eigen
manier deze taak invullen, behoudens toezicht van bovenaf.24
De verplichte bouwvergunning, eveneens opgenomen in de eerste
paragraaf, ontmoette soortgelijke bezwaren en werd door sommigen
beschouwd als een onaanvaardbare inbreuk op het eigendomsrecht.
Toch was in een aantal gemeenten de bouwvergunning al in 1851
ingevoerd. Bij de voorstellen tot wijziging van de woningwet in 1912
en 1913 probeerde men deze bepaling in de wet wat rekbaarder te
maken. Deze voorstellen haalden het toen niet. In 1923 en in 1931
werd op dit punt wel tegemoetgekomen aan de belangen van de
bezitters. ^
Naast het uitbreidingsplan moesten de gemeenten dus ook een
bouwverordening vaststellen. Met deze twee instrumenten zouden
zij de bouw van de 'toekomstige' stad in goede banen kunnen leiden.
De wet bepaalde welke punten in de bouwverordening moesten
worden geregeld, maar de gemeentebesturen waren vrij zelf te bepalen welke minimumeisen er in de verordening zouden worden gesteld. Er moesten regels in voorkomen voor de constructie van de
woningen, de hygiëne, zoals de afvoer van water en vuil en toetreding van licht en lucht, en er moesten eisen in worden opgenomen
over de grootte en indeling van de woning en regels voor de situering
van de woning ten opzichte van de omgeving.26 De overheid wilde
met de wet:
"de aanbouw van insoliede, aan de matigste eischen niet voldoende woningen, welke zoo niet terstond dan toch na eenige
jaren het aantal krotten zullen vermeerderen ", voorkomen.27
^ ) G.Oosterbaan, Degezondheidsuet en de vonnignel, met inleidingen, aanteekenmgen en alpha
betisch register Ontleend dan de schriftelijke en mondelinge gedachten«isseling tussthen
regeering en staten-generaal. 90-99, 98
^) D Hudig, Het woningvraagstuk, in J Gerrite, a vv., 274
") Ρ Dragone, De opkomst \an de mass.ilxiu" (19131920), in Architectuur en volkshuisves
ting, Nederland 1870-1940, 57
26
) H С Hecring, Rijk Gemeente en Wonmgbomv, 87
17
) Memorie \an Toelichting ρ 8, in Verslag van de handelingen der Stalen Generaal 1Н99-1900
bijlage 74
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De gemeenten kregen twee jaar de tijd om de voorschriften voor de
bouwverordeningen vast te stellen. Na deze periode zouden Gedepu
teerde Staten de voorschriften vaststellen, hetgeen uiteindelijk ge
beurde voor 25% van de gemeenten. Waarschijnlijk had de regering
uit de slechte naleving van de aanbevelingen van de inspecteurs van
de volksgezondheid in de vorige eeuw de lering getrokken dat de wet
ook moest voorzien in toezicht en ingrijpende maatregelen bij nala
tigheid of onwil. 28
Om tegemoet te komen aan de problemen van de gemeenten publi
ceerde het Centraal Bureau voor Staats- en Administratiefrechtelij
ke Adviezen (C.B.S.A.) in 1902 een iMidraadbij het samenstellen van
eene verordening als bedoeld bij artikel 1 der woningwet. Bovendien had
dit bureau een commissie voor het woningvraagstuk ingesteld om
gemeentebesturen te adviseren omtrent de woningwet.29 Om enige
eenheid aan te brengen in de arbeiderswoningbouw schreef de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst in 1908 een prijsvraag uit
voor een ontwerp van een groep van vier arbeiderswoningen.10 In
specteur van de volksgezondheid Wentink verweet de overheid dat
zij gemeentebesturen verplichtte een bouwverordening te maken,
maar verzuimde om met een richtsnoer hierbij hulp te bieden.31
Na enige jaren bleek dat men teveel had verwacht van de eerste
paragraaf van de wet. Door gebrek aan toezicht in de gemeenten
bleven bouwondernemers vaak doen wat zij wilden. Verschillende
gemeentebesturen stelden daarom een bouw- en woningtoezicht in,
hetgeen wettelijk pas in 1921 verplicht werd gesteld.
Men vroeg zich af wie er schuldig waren aan de trage vooruitgang,
de bouw- en grondspeculanten of de wetten en verordeningen die de
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minimumeisen zo laag stelden dat de ongezonde toestand feitelijk
daardoor gesanctioneerd werd, of de gemeentebesturen die de gelegenheid om krachtdadig in te grijpen voorbij lieten gaan.32 Met name
actieve woninghervormers als de directeur van het Centraal Bureau
voor Sociale Adviezen te Amsterdam Hudig, de architect en inspecteur van de volksgezondheid Wentink en de latere directeur-generaal van de volksgezondheid Lietaert Peerbolte ergerden zich eraan
dat bouwverordeningen vaak zo weinig doordacht waren en bepleitten dat in bouwverordeningen méér zou worden gevraagd dan alleen
een minimum. " De woninghervormer D. Hudig vroeg zich zelfs af
of gemeenten in deze wel autonomie moesten hebben en of bijvoorbeeld de minimumeisen niet in de wet hadden kunnen worden opgenomen, een gedachte die tegenwoordig weer actueel is op het Ministerie.34 In 1909 schreef Hudig een soort leidraad voor het maken van
bouwverordeningen. Weer anderen gaven de bouwverordeningen
met de 'hogere' eisen de schuld van de verminderde nieuwbouw. Er
bestond geen wetsbepaling die bevoegdheid gaf uniformiteit in de
verordeningen af te dwingen. De wet wilde juist dat het plaatselijk
inzicht de inhoud van de verplichtte voorschriften zou bepalen.35 De
richtlijnen van 1902 en 1909 bewijzen dat er toch wel behoefte
bestond aan uniformering, met name van de zijde van enkele inspecteurs van de volksgezondheid. De Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst speelde hierop in en stelde in 1911 een commissie in 'De
commissie tot het geraken van meerdere eenheid in den gedachtengang van de voorschriften op het bouwen en wonen'.
Niet iedereen was echter ontevreden over de werking van de
bouwverordening als instrument ter verbetering van de woningkwaliteit. Bijvoorbeeld ir. J.M.A. Zoetmulder, die al vanaf 1902 inspecteur van de volksgezondheid was en die een groot aandeel had in de
opbouw en ontwikkeling van de inspectie, stelde bij gelegenheid van
het Internationale Woningcongres van 1913 vast dat de bouwveror" ) VV. van Bo\en, "Meer Lucht" in Bomrkundig weekblad, orgaan tot bevordering van de bouwkunst, 30(1910) nr 10
'*) D. Hudig was oprichter en later directeur van het Nederlandsch Instituut voor Volkbhuisvesting en Stedebouw
u
) N R С Handelsblad 9-12-1986 artikel Raad laakte bouwbesluit. Hierin wordt het voorstel
besproken om te komen tot een bouwverordening voor het hele land
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deningen de woningbouw, zijns inziens, op een hoger peil hadden
gebracht.36
In het kader van het naoorlogse 'bouwt veel, bouwt snel, bouwt
goed' hield Van der Waerden, directeur van de Amsterdamse Dienst
van Bouw- en Woningtoezicht in 1918 een pleidooi voor vergaande
normalisatie van zowel het grondplan als van structuurbepalende
delen van de woning. Het bouwen van een beperkt aantal typen
woningen en het gebruik van prefab-onderdelen zou tijd- en kostenbesparend zijn.37 De discussie die hij hiermee uitlokte leidde tot de
instelling van een onderzoekscommissie van het Instituut voor de
Volkshuisvesting. Deze commissie bracht in 1920 rapport uit en
rekende daarin af met de normalisatie als wondermiddel: prefabonderdelen zouden volgens de rapporteurs het bouwen niet goedkoper maken.38
Architecten werden door de financiële mogelijkheden van de woningwet min of meer uitgedaagd het vraagstuk van de goedkopere
woningbouw te bestuderen. De ruimte die zij kregen om te experimenteren met de volkswoningbouw werd in de eerste jaren na de
woningwet bepaald door de bereidheid van gemeentebesturen, woningbouwverenigingen en particulier bedrijfsleven om daadwerkelijk
gebruik te maken van de financiële mogelijkheden van de wet. Een
probleem was dat de hogere huren tengevolge van de hogere bouwkosten, niet werden gecompenseerd door hogere lonen,39 hetgeen de
duurdere onder architectuur gebouwde woningen vrijwel onbereikbaar maakte voor de in de woningwet beoogde doelgroepen. Van der
Pek is de eerste architect in Nederland geweest die na diepgaande
studie van het woningvraagstuk, met name door bestudering van
datgene wat in Engeland op dit gebied al was bereikt, heeft bewezen
dat het bouwen van goede volkswoningen voor redelijke huurprijzen
mogelijk was. Kort na de invoering van de woningwet verrezen zijn
16
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eerste woningcomplexen in de Buiksloterham te Amsterdam. 40 Aan
de meeste arbeiderswoningbouw kwam in die tijd echter geen architect te pas.
Al die tijd had de rijksoverheid het initiatief vrijwel geheel bij de
gemeenten gelaten, maar in 1919 stelde minister Aalberse enige
vereisten vast waaraan woningen moesten voldoen om overheidssteun te krijgen. Bedsteden werden toen bijvoorbeeld verboden. Dit
ingrijpen hield verband met de grootse bouwplannen van de regering
direct na de oorlog. De eisen werden door middel van een circulaire
aan de gemeentebesturen bekend gemaakt.
Om de massale naoorlogse woningbouw enigszins te leiden, bracht
het Departement van Arbeid een album uit met 50 woningtypen, die
als voorbeeld moesten dienen en naar inhoud varieerden tussen 225
en 300 m*. Verschillende architectengroepen verzetten zich onmiddellijk tegen zowel de circulaires als het album. Zij waarschuwden
voor het gevaar van vervlakking en slaafse na\olging. 4 ' Tevens vreesden de architecten natuurlijk dat deze voorbeelden ertoe zouden
leiden dat aannemers de voorbeelden klakkeloos zouden nabouwcn
en dat daardoor een juist ontdekt werkterrein weer verloren zou
gaan. Want met name de grote woningbouwprojecten van na de
oorlog trokken de belangstelling van de architecten.
Doordat de regering na 1919 de bouwprijs tot leidraad maakte voor
wat wel en niet kon in de volkswoningbouw, werden architecten
gedwongen te zoeken naar nieuwe minimumnormen. Deze ontwikkeling in het ontwerpen van woningen met een hoge hygiënische
standaard resulteerde in een benadering van het wonen die niet
alleen tot nieuwe esthetische opvattingen leidde, maar ook tot een
nieuwe opvatting van de ruimte. Een nieuwe school in de architectuur ontstond: de Nieuwe Zakelijkheid. 42 Het streven van de regering om de begrotingspost voor volkshuisvesting niet te overschrijden
heeft geleid tot de minimumwoning als standaardwoning.
•"') üe Woninguet 1902-/929. а и.. 249-250
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In dejaren twintig begon ook het debat tussen voor- en tegenstanders van hoogbouw. Hoogbouw werd in de discussies vaak in verband
gebracht met de zedelijkheid. Men was in Nederland afkerig van
collectieve voorzieningen. Bij voorkeur bracht men de individuele
huishoudens onder in gestandaardiseerde eengezinswoningen voor
het traditionele gezin. Een meer gedifferentieerd aanbod qua grootte, indeling en ligging met behulp van overheidssteun behoorde niet
tot de mogelijkheden. Wentink gaf in 1915 de volgende omschrijving
van een goede woning: Een eengezinswoning, gelegen aan een met
bomen beplante weg, met een tuin, met kelders, zolders, woon- en
slaapruimten. Er moesten drie slaapvertrekken aanwezig zijn, één
voor de ouders, één voor de jongens en één voor de meisjes. Om te
voorkomen dat er in de woonkamers gekookt en gewassen zou worden moesten zowel een keuken als woonkamer aanwezig zijn. Een
'mooie' kamer vond hij wenselijk: De vrouw des huizes wil toch
gaarne, vooral waar het betreft een gezin met kinderen, een vertrek
hebben, dat netjes gehouden kan worden, steeds aan kant is, en
waar men zoo noodig rustig kan zitten. Een dergelijke kamer is de
trots \an een huisvrouw, draagt ertoe bij dat men de woning als huis
meer op prijs stelt en tevens dat de woning bewoond wordt op de
wijze als op hygiënische grond gewenscht is"."45
Rond de eeuwwisseling was de volkswoningbouw nog het terrein
van de bouwondernemers. In de jaren twintig waren zij verdrongen
door de architecten. In het gedenkboek de Woningivet ¡902-1929
lezen we dat in de twintigste eeuw het stedebouwkundig inzicht
ontwaakte. De architectuur stelde naast het individuele bouwwerk
de stad; dát was het grote geheel waarin het individuele werk zich
had te ordenen. Door de woningwetvoorschriften heeft de architect
geleerd "te denken in bouwblokken, in massale groepeeringen, in
straatwanden; hij heeft geleerd de relatie te begrijpen tusschen
hoogte van bebouwing en straatbreedte, hij heeft de esthetische
waarde leeren beseffen van de rythmische aaneenrijging van gelijke
deelen; hij heeft in de massale normaliseering van de architectonische elementen der volkswoning meer gezien dan de eentonigheid,
4à
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die een vorige generatie aan de volksbuurt verweet; hij zag zelfs
daarin de mogelijkheid van een tot grooten stijl en groóte schaal
verheffen van ons kleinburgerlijk stadsbeeld tot een waarlijke veruiterlijking van de sociale structuur van een nieuwe periode ".44
Het gevolg van de afwezigheid van centrale leiding was dat er tot
1927 anarchie had geheerst ten aanzien van lichtoppervlakte, verdiepingshoogte, inhoud van beerputten enzovoort. Dit betekende dat
gemeentebesturen veel inbreng hadden bij de bepaling \an de minimumnormen in hun gemeenten. De in 1909 door Hudig geschreven
leidraad werd mede daarom in 1927 vervangen door de Algemeene
Voorwaarden voor den bouw van woningen met Rijfasteun. In deze
handleiding werd geprobeerd om achteraf nog een minimum aan
eenheid aan te brengen in de meer dan duizend gemeentelijke bouwverordeningen. '"
§ 3. Grondpolitiek
Voor de uitvoering van uitbreidings- en sociale woningbouwplannen was het voor de gemeenten van groot belang om over de daarvoor
benodigde grond te kunnen beschikken. Toch werd het beleid dat
gemeenten in deze zouden moeten voeren, niet in de woningwet
geregeld. De woninghervormers vreesden dat handhaving van het
laissez faire-principe op de grondmarkt, rampzalig zou zijn voor de
sociale woningbouw. Vrijwel unaniem waren zij van mening dat de
overheid een sociale grondpolitiek moest voeren. Gemeenten zouden
een grondbedrijf moeten oprichten voor de aankoop, exploitatie en
verkoop van bouwterreinen omdat men van de bouw- en grondspeculanten niet hoefde te verwachten dat zij rekening zouden houden
met de behoefte aan goedkope woningen en de daarvoor benodigde
goedkope bouwterreinen.46 Zij bogen zich slechts over de vraag hoe
zij de grond zo produkticf mogelijk konden gebruiken zonder wetten
") üe womngu-et 7902-/929 J « ,251
•^) L Lietdert Peerboltc en Ir H van der Kaa. Algemene \oor«darden \oor het bouwen van
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of verordeningen te overtreden. 47 Deze gedachte van de woninghervormers werd onder andere bevestigd door protesten van grondeigenaren tegen bepalingen in bouwverordeningen over de toegestane
verhouding tussen het bebouwde en het onbebouwde terrein. Volgens de woninghervormers zouden gemeentelijke grondbedrijven
door tijdige aankoop van bouwterreinen en zo nodig door onteigening, een soepele stadsuitbreiding kunnen bevorderen. Ook inspecteur VVentink dacht dat alleen een regeling voor het grondgebruik
zou kunnen leiden tot een blijvende verbetering van de volkshuisvesting: "Als de plaatselijke overheid niet krachtig genoeg is om de
tegenstand van het speculatief grondbezit tegen te gaan, dan moet de
wetgever ingrijpen". 48 De wetgever deed dit in de woningwet echter
niet. Wel werd in de artikelen 31 en 32 geregeld dat gemeenten in
het belang van de volkshuisvesting, grond en gebouwen konden aankopen die zouden kunnen worden overgedragen in eigendom, erfpacht of opstal aan bij de woningwet toegelaten instellingen. Gemeenten konden hiervoor voorschotten krijgen van het Rijk. In verschillende gemeenten werd de suggestie van de woninghervormers
niettemin overgenomen en richtte men een grondbedrijf op om de
uitvoering van de plannen de vergemakkelijken.
§ 4. Verbetering van bestaande woningen
Tot zover hebben we alleen gesproken over instrumenten om de
nieuwbouw te reguleren, waarmee het ontstaan van nieuwe krottenwijken moest worden voorkomen. Niemand zal zich erover verbazen
dat de woninghervormers ook de bestaande krotten, de directe aanleiding voor hun activiteiten, wilden opruimen. Het verbeteren van
bestaande woningen, bestrijden van overbevolking en in laatste instantie het onbewoonbaar verklaren, sluiten en afbreken van krotten
werd mogelijk gemaakt door de paragrafen drie en vier van de woningwet, respectievelijk getiteld: Verbetering van woningen, overbevolking, en: Onbewoonbaarverklaring, ontruiming sluiting en aforaak".49
47
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Gemeentebesturen en gezondheidscommissies werden door deze
paragrafen verplicht een vvoningonderzoek in te stellen om de gebre
ken aan woningen aan het licht te brengen. Tevens bood de wet aan
de hoofdbevvoner van een woning of aan drie of meer meerderjarige
ingezetenen van een gemeente de mogelijkheid om een bezwaar
schrift bij de gemeente in te dienen tegen de slechte toestand van
bepaalde woningen.
Streefde men naar de verbetering van een woning, tegenwoordig
renovatie genoemd, dan kreeg de eigenaar de keuze om binnen een
bepaalde termijn de voorgeschreven verbeteringen aan te brengen of
de bewoning te staken. Daarnaast had het gemeentebestuur de be
voegdheid de verbeteringen zelf voor rekening van de eigenaar te
laten uitvoeren.
Bij overbevolking werd de hoofdbewoner verplicht de overschrij
ding van het aantal personen dat volgens plaatselijke verordening
geoorloofd was, binnen een door В en W te stellen termijn van
tenminste een maand en ten hoogste een jaar te beëindigen.
De gezondheidscommissies kregen de taak gemeentebesturen te
adviseren over alle te nemen beslissingen betreffende de volksgezondheid. Ze konden ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen of
suggesties doen. De uitvoering van de voorschriften voor woningverbetering en onbewoonbaarverklaring behoorden eveneens tot hun
taak. Op grond van een advies van de gezondheidscommissie konden
В en W besluiten een woning voor onbewoonbaarverklaring voor te
dragen, de eigenaar aan te schrijven om bepaalde verbeteringen aan
te brengen of de hoofdbewoner schriftelijk te gelasten de verboden
woningtoestand, bijvoorbeeld bij overbevolking, te beëindigen. Als В
en W te weinig gehoor gaven aan adviezen van de gezondheidscom
missie of aan bezwaarschriften van eigenaren, dan konden dezen
voorziening vragen bij de gemeenteraad. В en VV mochten op dit
terrein nooit eigenmachtig optreden. Wanneer zij zelf een onderzoek
hadden ingesteld en wilden overgaan tot het nemen van maatrege
len, dan waren zij verplicht eerst het advies van de gezondheidscom
missie in te winnen. De eigenaar en de hoofdbewoner konden beiden
tegen een besluit tot onbewoonbaarverklaring in beroep gaan bij
Gedeputeerde Staten. Ook de gezondheidscommissie kon in beroep
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gaan als de gemeenteraad geen gehoor gaf aan haar advies tot onbewoonbaarvcrklaring.
Deze wetsbepalingen konden door strafmaatregelen worden gesanctioneerd, maar zijn door de bestaande woningnood slechts in
geringe mate toegepast. De toepassing was bovendien afhankelijk
van de gemeentelijke bouw- en bewoningsvoorschriften die bepaalden welke toestanden in een gemeente acceptabel werden gevonden
en daarnaast van het optreden van zowel de gezondheidscommissie
als van het gemeentebestuur die de bereidheid moesten hebben op te
treden tegen de eigenaren van de krotten.
§ 5. Publieke Werken
Gemeenten kregen een aantal nieuwe taken toebedeeld. De werkzaamheden voor de uitvoering van de woningwet leidden meestal tot
een reorganisatie van wat toen de Technische Dienst werd genoemd.
De wet verplichtte gemeentebesturen bepaalde taken uit te voeren,
maar niet om daar nieuw of gespecialiseerd personeel voor aan te
trekken. Daar de kosten van het gemeentelijk apparaat werden gedragen door de plaatselijke belastingbetalers, was de uitbreiding van
het gemeentelijk apparaat indirect afhankelijk van de draagkracht
van gemeenten. De gemeenteraad moest bepalen of de belastingbetalers, tevens hun kiezers, meer belasting moesten gaan opbrengen
voor de uitbreiding van het ambtelijk apparaat.
Of de ambtenaren de bepalingen van de woningwet krachtig konden uitvoeren was bijvoorbeeld afhankelijk van hun aantal en van
hun deskundigheid. Ook is gebleken dat het hoofd van de verantwoordelijke dienst, Technische dienst, dienst voor Publieke Werken
of ook wel dienst voor Openbare Werken genoemd, van grote betekenis was voor het volkshuisvestingsbeleid. Hij moest deskundig zijn,
een visie hebben op dit beleidsterrein en een goede verstandhouding
hebben met het gemeentebestuur om een en ander te kunnen realiseren.
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§ 6. Hetfinanciëleinstrumentarium
a. De aanvankelijk financiële steun
Tot nu toe hebben we ons bezig gehouden met de instrumenten
waarmee de kwaliteit van de huisvesting verbeterd kon worden.
Zonder nieuwbouw was verbetering van de volkshuisvestingssituatie
echter onmogelijk. Voor de uitvoering van welke beleidsmaatregel
dan ook is in de regel geld nodig. Het bijzondere van de Nederlandse
woningwet van 1901 was, dat hierin artikelen werden opgenomen
die de financiering van de bouw van sociale huurwoningen mogelijk
maakten. De minister ging ervan uit dat met betrekkelijk geringe
lasten voor de schatkist en voor de gemeenten goede resultaten zouden kunnen worden bereikt.^0
De gemeenteraad kon rentedragende voorschotten (kredieten) verlenen voor het renoveren van de in paragraaf 4 bedoelde woningen
en voor nieuwbouw "ter verbetering van de volkshuisvesting; het/ij
door vervanging van krotten door behoorlijke woningen, hetzij door
de bouw van goede woningen ter verbetering van het woningtype,
waar dat achterlijk zou zijn". Tevens kon de raad besluiten bijdragen te geven (subsidies) voor de exploitatie van die woningen. Daarnaast kon de gemeenteraad geld beschikbaar stellen voor de uitvoering van een onteigeningsplan, voor de aankoop van grond of van
bestaande woningen in het belang van de volkshuisvesting. Bovendien kon de gemeenteraad een tegemoetkoming geven in de verhuiskosten en in de voorziening in huisvesting van bewoners van onbewoonbaar verklaarde of onteigende woningen. Voor al deze doeleinden konden de gemeenten op grond van paragraaf acht rentedragende leningen ontvangen van het Rijk. De betreffende raadsbesluiten
moesten worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. De Staat
zou optreden als bankier, maar kon ook besluiten bijdragen in de
exploitatietekorten te geven om woningbouwverenigingen die tegen
""j De rijksuoninguetvoorschotten werden \erleend op grond van de paragrafen 7 en 8 \an de
woningwet Het woningbesluit (KB 20-4-1921 S. 679) geeft in de paragrafen 4 en 5 een nadere
regeling weer.
Dit overzicht is hoofdzakelijk gebaseerd op de beide werken van Lietaert Peerbolte (1926 en
19}2), J Kruscman a.w en G Oosterbaan a vv . 262 278
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matige prijzen goede woningen wilden verhuren, in de gelegenheid
te stellen hun doelstellingen te verwezenlijken De regering kon dan
een lagere rente in rekening brengen dan zij zelf moest betalen op de
kapitaalmarkt Voor deze doeleinden zou jaarlijks een bedrag op de
begroting worden vastgesteld Door deze, in huidige termen, objectsubsidies onderscheidde de Nederlandse woningwet zich van de bui
tenlandse wetgeving op dit terrein 5 1
Dit voorstel van minister Pierson om naast leningen ook bijdragen
te verlenen stuitte bij de behandeling van het wetsvoorstel op verzet
van de conservatieven, maar werd niettemin aanvaard De regering
legde de verantwoordelijkheid voor de invulling van de steunmaatre
gel in handen van de gemeentebesturen en stelde, heel belangrijk,
eveneens vertrouwen in de jaarlijks op de staatsbegroting vast te stel
len post voor volkshuisvesting Uit de schriftelijke en mondelinge
gedachtenwissehng tussen regering en Staten-Generaal blijkt even
als uit de ruime formulering van de wetsbepalingen, dat de regering
bereid was, indien nodig, grote bedragen beschikbaar te stellen ^2
De wetgever van 1901 bepaalde dat bij algemene maatregel van be
stuur de voorwaarden voor njkssteun zouden worden vastgesteld
Ook de gemeenten verbonden voorwaarden aan de geldverstrekking
Verder werd er in 1901 niets vastgelegd, zodat de opeenvolgende
regeringen het beleid konden aanpassen aan de omstandigheden In
het begin werden er alleen bijdragen gegeven voor ex-krotbewoners,
die de huur van een behoorlijke woning niet konden betalen en voor
opvoedend werk in de vorm van woningbouw voor 'sociaal-achterlijken', waaronder men mensen verstond die door gemis aan ontwikke
ling de behoefte aan een normale woning met kenden en mensen die
door een laag loonpeil niet in staat waren een normale huur te
betalen Maar door de ruime formulering van de paragrafen zeven en
acht konden in en na de oorlogsjaren vele miljoenen worden uitge
keerd aan verenigingen en gemeenten en kon de voorschotverlening
later weer worden ingekrompen zonder dat hiervoor wetswijzigingen
nodig waren Dit heeft wel geleid tot een groot aantal ministeriele
circulaires waarin, onder de veranderde omstandigheden, het rege" ) Mr I lietaert Peerbolte (1926) 115
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ringsbeleid werd medegedeeld aan de gemeentebesturen en aan de
inspecteurs van de volksgezondheid.53
Wij zien hier de geboorte van het huidige financiële volkshuisvestingsinstrumentarium, dat nog steeds grote overeenkomst vertoont
met de instrumenten die werden ontwikkeld ten behoeve van de
uitvoering van de woningwet van 1901.
In de Woningwet werd, zoals gezegd, niet precies aangegeven voor
welke soort woningen de overheid steun zou geven. In hoofdstuk 2
zeiden wij al dat de financiële steun was bedoeld voor woningen met
lage huren voor minvermogenden, maar ook dat de wet niet uitsloot
dat er zich bepaalde omstandigheden zouden kunnen voordoen waardoor steun voor duurdere woningen gerechtvaardigd zou kunnen
zijn. Het duurde tien jaar alvorens de regering begon met het geven
van duidelijkere richtlijnen voor de bouw van woningwetwoningen.
De eerste bepaling betrof het inkomen van de bewoners. Het Rijk
ondersteunde slechts woningbouw voor mensen met een laag inkomen: "Woningen voor hen, die hogere huren konden verwonen,
moesten met particulier kapitaal worden gebouwd". De regering gaf
hiermee blijk de post voor volkshuisvesting binnen de perken te
willen houden en slechts geld te willen geven voor doorstromings- en
proefnemingsgevallen. De volgende stap was dat er slechts bijdragen
zouden worden verleend voor woningen van de ter plaatse toelaatbare eenvoudigste soort. In 1913 verklaarde de regering dat alleen voor
de allereenvoudigste woningen, met niet meer dan drie vertrekken
rijksbijdragen zouden worden verstrekt. Dit noemde men 'sociale
achterlijkheidsbijdragen'.54 Het ministerie Heemskerk beoogde met
deze beperkingen de vrije concurrentie zo min mogelijk te belemmeren.
Na het ministerie Heemskerk nam men een wat toeschietelijker
standpunt in en werden er voortaan voorschotten verleend voor arbeiderswoningen in algemene zin. Ook drong langzaam het besef
door dat men met de woningen met slechts drie vertrekken hygiëni" ) Lietaert Peerbolte (1932), 6:5-64 en (1926), ρ 137
54
) Lietaert Peerbolte (1932), 68-69 Dit gebeurde in een circulaire van 17 juni 1913
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sehe- en morcle risico's liep. Dit leidde ertoe dat in 1919 aan de
gemeentebesturen werd medegedeeld dat voortaan alleen steun zou
worden gegeven voor arbeiderswoningen met niet meer dan vijf kamers en een keuken. Voortaan moesten er in een woning drie slaapkamers zijn: een voor de ouders, een voor de jongens en een voor de
meisjes. Later werd hier wel weer wat op afgedongen en mocht van
een woningcomplex 20-25% worden gebouwd met minder slaapkamers voor onvolledige gezinnen. Bedsteden werden van nu af aan
verboden. Naast de slaapkamers moest de woning een woonkamerkeuken of woonkamer met keuken bevatten en een 'mooie kamer',
die kleiner moest zijn dan de woonkamer. De 'mooie kamer' werd
toegelaten maar was niet verplicht. " De bijdragen die voortvloeiden
uit deze circulaire van 1919 staan bekend als de crisisbijdragen.
In de oorlogsjaren was de regering gedwongen geweest subsidies te
geven om de woningbouw enigszins op peil te houden. Dit laatste
mislukte evenwel. In 1915 werd de termijn waarbinnen voorschotten moesten worden terugbetaald verlengd van 50 tot 75 jaar, waardoor het bedrag van de annuïteit lager werd. Verder werden in 1916
de materiaalprijzenbijdrage en in 1917 de rentevoetbijdrage ingevoerd. Van de eerste betaalden Rijk en gemeente ieder de helft. De
bijdrage was bedoeld om tegemoet te komen in de gestegen materiaalprijzen. Door de rentevoetbijdrage werd de verhoging van de rente
op de voorschotten niet onmiddellijk doorberekend in de huren,
maar werd drie jaar lang een soort gevvenningsbijdrage gegeven.
Deze kwam voor drie vierde op kosten van het Rijk en een vierde
betaalde de gemeente. De hierboven al genoemde crisisbijdrage verving deze tijdens de oorlog ontstane regelingen en het bedrag van
deze bijdrage werd in eerste instantie gelijk gesteld aan het exploitatietekort.
In 192Ü werd de bijdrage in de exploitatietekorten nader omschreven. Naarmate de woningen groter waren, moest een hoger
" ) [ letatrt Pecrbolte (1932), 68-69, circulaire van 25 juni 1919 De cnsibbijdragen kwamen
in de plaats van de bijdrage in de exploitatietekorten wet \an 16-4-1915 staatsblad 198. de
maleriaalprij¿enbijdrage v\et van 9-11-1916, rentevoetbijdragc wet van 19-1-1917
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percentage van de exploitatiekosten worden gedekt door de huur.
Aanvankelijk kwamen ook ruime woningen van 275 tot 300 kubieke
meter in aanmerking voor bijdragen in de exploitatietekorten. Vanaf
december 1921 werden alle bijdragen afgebouwd en op 31 december
1923 vervielen ze allemaal. Steeds kwam drie vierde van het exploitatietekort voor rekening van het Rijk en een vierde voor rekening
van de gemeente.56
Wij zien dat het bijdragenstelsel dat door de oorlogsomstandigheden in het leven was geroepen, vanaf 1920 weer werd afgebouwd.
Van Gijn, een invloedrijk ambtenaar op het Ministerie van Financiën en lid van het rijkscollege van bijstand dat de regering moest
adviseren over de bijdragen-aanvragen, merkte over al deze bijdragenregelingen in 1918 op: "Het woningvraagstuk is, vooral in de
laatste jaren, voor mij geworden tot een oerwoud, waarin men niet
meer voor of achteruit kan door het net van slingerplanten, dat den
weg verspert, waarin een voortdurend halfduister en onfrissche
lucht van verterende planten heerscht". De financiële paragrafen
van de woningwet waren volgens hem de schuld van de toenemende
woningnood: "We weten precies hoeveel woningen erbij zijn gekomen door de woningwet maar van hoevele woningen is de bouw (door
oneigenlijke concurrentie/MR) achterwege gebleven'".''7
Ook de al eerder aangehaalde Wentink had vóór de oorlog al een
zeer eigen opvatting over gemeentelijke woningbouw met rijkssteun:
"Beschouwt men de zaak van een nuchter standpunt, dan kan men
moeilijk tot een andere conclusie komen dan dat gemeentelijke woningbouw met bijdrage toch eigenlijk niets anders is dan een faillieterkenning van het gemeentelijk beleid inzake volkshuisvesting en
wat daarmede verband houdt, eene erkenning dat men verzuimd
^6) De Womngivet 1902 ¡929,Ά w , ISZ-lii De huur moest bij uonmgen tot 225 mi inhoud
voortadn 509c \an de exploitatie dekken, bij woningen met een inhoud \dn 225-275 m' uerd
dit 6Ü% en bij woningen met een inhoud ian 275 3ÜO m' 70% Indien mogelijk moest een
hogere huur worden berekend Vanjf 28 december 1921 gold een nieuwe regeling De wonin
gen die m aanmerking kwamen voor bijdragen in de exploitatietekorten mothten \oortaan niet
groter zijn dan 225 m* en de exploitatiekosten moesten \oor 709i worden gedekt door de huur
Dit percentage veranderde op 20-2-1922 in 75%, op 15 6-1922 in HO%, op 1 11 1922in90%
en op 31 12-1923 vervielen de bijdragen
" ) A van Gijn in Ρ Λ van der Drift a w , 1918, inleiding
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heeft bijtijds, door middel van uitbreidingsplan en bouwverordening,
in te grijpen om de voor het woningvraagstuk zoo fatale actie van den
grond te beteugelen".38
Flet hele scala van bijdragenregelingen was echter nodig geweest
om tegenstand te bieden aan de sinds de tweede helft van de oorlog
steeds duidelijker voelbaar geworden woningnood. Ondanks het feit
dat de woningpolitiek door velen als economische dwaasheid werd
gezien, zag de regering voorlopig geen andere mogelijkheid. Ook het
door de woninghervormers georganiseerde en in 1918 gehouden Nationale Woningcongres adviseerde: bouwen', maar door particulieren werd er niet gebouwd. Tegenstanders gaven de schuld hiervan
aan de voorschotten- en bijdragenpolitiek, maar ook aan de tijdens de
oorlog ingevoerde huurwetten.
De teruggang in de woningbouw leidde tot grote woningschaarste
van vooral de goedkopere kleine huurwoningen, waardoor de huurprijzen met name in deze sector werden opgedreven. Dit noopte de
regering in 1917 tot invoering van de huurwetten. 09 In Groot-Brittannië was men hier in 1915 al toe overgegaan. Door de huurcommissiewet van 1917 werden er in de gemeenten huurcommissies ingesteld
die onredelijke huuropdrijving moesten voorkomen van met name de
goedkope huurwoningen. In 1918 werd dit uitgebreid tot alle woningen. Eveneens werden toen door middel van de huuropzeggingswet
maatregelen genomen om te voorkomen dat de huur zou worden
opgezegd omdat deze niet meer mocht worden verhoogd. Eigenaren
reageerden hierop door woningen die leeg kwamen door vertrek of
overlijden van de huurders, niet opnieuw te verhuren, gezien de in
hun ogen geringe huuropbrengsten. Hiermee wilden zij woningzoekenden tot koop dwingen en, natuurlijk in die tijd van schaarste,
tegen hoge prijzen. De overheid reageerde hier op haar beurt in 1921
op door de huuraanzeggingsvvet die eigenaren verbood huurpanden
5S

) I) E Wentmk, a w., HO
) Huurcommissiewet van 26 maart 1917 Staatsblad 257, uitgebreid 25 maart 1918 StaatsblaA
182, Huurop/cggingswct idem, lluuraan/cggingswct 19 febr 1921 Staatsblad 70, о с Lielaert
PeerboIte(1926j, 117.
Deze drie wetten zijn ingetrokken bij KB 18-1-1927 Zie \oor kritiek op de woningwet en
huurwetten ook de rubriek "uit de pers' in 'Itjdschnfi voor Volkshuisvesting (1920) bij de
wijziging van de huurcommissieuet, 190-191.
59
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die leeg kwamen of al leeg stonden aan hun (woon)functie te onttrekken. De huurmaatregelen waren gericht op het tegengaan van
misbruik van de noodsituatie.
Volgens Lietaert Peerbolte was de teruggang in de woningbouw in
elk geval niet te wijten aan de subsidies omdat de gesubsidieerde
woningbouw slechts zeer langzaam op gang kwam en in veel gemeenten woningwetbouw helemaal niet werd gesteund. En ook in die
gemeenten liep het particulier bouwbedrijf terug.60
Naast de huurwetten werd op 6 april 1918 de woningnoodwet
aangenomen. Volgens de Memorie van Toelichting vormden berichten van toenemende nood aanleiding tot dit wetsontwerp, het:
" opbergen in schuren en stallen, in reeds lang verlaten krotten, kortom, toestanden, waaronder menschelijk bestaan niet
meer mogelijk is, zijn geen zeldzaamheid meer, dreigen veeleer
aan de orde van de dag te komen. En helaas valt niet te zeggen
dat de nood zijn hoogtepunt bereikt heeft; veeleer moet uit
hetgeen aan den dag treedt, worden afgeleid, dat hij nog steeds
stijgt".61
Ongetwijfeld hebben de aanbevelingen van het Woningcongres
van 1918 bijgedragen tot het aannemen van deze wet, waardoor het
mogelijk werd om gemeenten met grote woningnood te dwingen directe voorzieningen te treffen door de bouw van noodwoningen. De
Woningnoodwet ging zelfs verder dan de aanbevelingen van het congres en gaf de regering eveneens de mogelijkheid om de gemeenten in
ruime mate bij te springen.62
Het doel was niet door noodwoningen of goedkope woningen de
woningnood weg te nemen maar slechts te voorzien in noodgevallen.
Voor noodwoningen en semi-permanente woningen zou 90% van de
stichtingskostcn door het rijk worden gedragen en 10% door de gemeenten. Het rijk zou ook 90% terugontvangen van de batige saldi
van de exploitatie en van de afbraak van de woningen of andersM

) Lietaert Peerbolte (1926), 116.
) Woningnoodwet, voorzien van toelichtende aantekeningen Alphen a/d Rijn 1918, 21. Het
wetsontwerp was van 6 april 1918 en werd 17 juni 1918 aangenomen (Stsbld. nr.i79) .
62
) idem p.22 .
61
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zins. 6í Semi-permanente woningen werden beschouwd als permanente woningen maar dan van lichte constructie. Gemeenten konden volgens artikel 6 ook gedwongen worden tot de bouw van permanente woningen ofwel uitvoering te geven aan de financiële paragrafen 30, 31 en 32 van de woningwet. Verder konden zij worden
verplicht een woningbeurs in te stellen en een woningtelling te
houden. Een woningbeurs werd door deze wet nergens ingesteld,
wel op grond van de woningwetwijziging van 1921. Toepassing van
artikel 6 van de woningnoodwet moest voor de gemeente wel een heel
bittere pil zijn. De wetgever zei hierover dat de preventieve kracht
van dit artikel vermoedelijk wel het meeste goed zou doen.64
De woninghervormers zagen in deze maatregelen de erkenning
van het beginsel dat de zorg voor een voldoende aantal woningen tot
de taak van de overheid behoorde, en speciaal tot die der gemeente.63
Het zal blijken dat de regering dit niet zo bedoelde. Een andere
aanbeveling van het Woningcongres om een rijksdienst voor de
volkshuisvesting op te richten werd niet overgenomen.
De noodwoningen, ontstaan door de wet, waren hoofdzakelijk
houten woningen die al snel voor het grootste deel sterk vcnuild
waren. Omdat de Enschedese gezondheidscommissie dit al vanaf het
begin vreesde werd de bouwverordening hier slechts in zoverre veranderd, dat houten woningen alleen werden toegestaan voor weigestelden. Het gebruik van hout voor arbeiderswoningen werd met het
oog op de hygiëne verworpen.66 Na 1922 werd dit soort woningen in
andere plaatsen ook niet meer gebouwd omdat de regering er toen
geen geld meer voor beschikbaar stelde. AI met al keerde het Rijk
voor ongeveer 3700 noodvvoningen circa 12 miljoen uit en kreeg
hiervan slechts 2,5 miljoen terug.67
De verkiezingen van 1918 hadden het ministerie Ruijs den Beer") De uomnguet 1902 1929, a w , 143
64
) F-nkelc opmerkingen over de artikelen лап de «et, in Woningnoodwet, voor/ien van toelich
tende aantekeningen Alphen a/d Rijn 1918, Í6
65
) D Hudig (1919) Adviesbureaus voor woningbouw verenigingen ρ ì op citaat in Ρ de
Ruijter (1986). 284
""j G A h Verslagen van de ge/ondhcidscomnmsie 1919 en 1920
67
) De Woningwet 1902-1929, a w , 14Í
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enbrouck gebracht. Er werd een Departement van Arbeid ingesteld,
waaraan ook de zorg voor de volkshuisvesting en volksgezondheid
werd opgedragen. De eerste Minister van Arbeid was de Delftse
hoogleraar in de economie en sociale wetgeving mr. P.J.M. Aalberse. Mr. L. Lietaert Peerbolte werd directeur-generaal, hoofd van de
afdeling Volksgezondheid. Toen Volksgezondheid nog ressorteerde
onder Binnenlandse Zaken had hij ook al de leiding over die afdeling.
De verwachtingen ten aanzien van Minister Aalberse waren hoog
gespannen. Op 10 december werd het werkprogramma van het nieuwe departement in de Tweede Kamer ontwikkeld. De regering wilde
een krachtige vvoningpolitiek voeren en zon op nieuwe maatregelen.
Allereerst werd wettelijk geregeld dat voortaan niet meer elke toekenning van rijkssteun uitgebreid in de staatscourant zou worden
toegelicht, maar slechts zou worden vermeld.68 Vervolgens werd het
rijkswoningcollege, dat de regering van advies diende bij de steunverlening, in 1919 vervangen door de rijkswoningraad.
Kr werd een woningtelling aangekondigd om een overzicht te krijgen van de toestand en een onderzoek naar de toestand in het bouwbedrijf. Bij KB van 3-7-1919 werd besloten tot deze telling, die voor
1 november moest zijn afgesloten. De uitkomst van de woningtelling
bevestigde slechts de al levende vermoedens. Het landelijk woningtekort werd geraamd op 57.550 woningen.69 In sommige steden werd
negen tot tien procent van de woningen bewoond door méér dan een
gezin. In hoofdstuk 11 gaan we dieper in op de resultaten van de
telling. Een aantal zaken willen wij hier echter al naar voren brengen. Het bleek dat de situatie het slechtst was in de groeisteden en in
de grote steden. Om het probleem zo doelgericht mogelijk op te
lossen werden de verzoeken om voorschotten en bijdragen voortaan
getoetst aan de uitkomsten van de woningtelling. Dit had tot gevolg
dat in de gemeenten waar volgens deze woningtelling geen woningnood heerste, de gemeentebesturen zich distantieerden van de uitw

) Lietaert Peerbolte 1926 a.w., 118-119.
) Uitkomsten van de woningtelling gehouden in de laatste maanden van 1919, s'-Gravenhage
1921, 13. Op grond van artikel 7 van deze wel werd bij KB van 3 juli 1919 bepaald dat op
Rijkskosten in alle gemeenten met meer dan 2000 inwoners woningtellingen /ouden worden
gehouden. Pagina XllI van de¿e telling geeft twee verschillende aantallen gezinnen, die met
andere gezinnen samenwoonden, namelijk 60.841 en 60.678.
69
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komst van de telling en probeerden toch financiële steun te krijgen.
De woningtelling van 1899 had een groter woningtekort opgeleverd
dan de telling van 1919. In 1899 waren er 179.347 woningen overbevolkt ofwel 16.5% van alle woningen. In 1919 stelde men een woningtekort vast van 57.550. Dit tekort was gebaseerd op het feit dat
er 60.841 gezinnen (4%) met andere gezinnen samenwoonden, maar
geeft niet aan in hoeveel woningen er teveel mensen woonden in
relatie tot de grootte van de woning.
In 1920 werd er een commissie ingesteld om de toestand in het
bouwbedrijf te onderzoeken. 70 De grondprijs bleek tussen 1914 en
1920 soms meer dan verdubbeld te zijn. De lonen van bouwvakarbeiders waren met 3 0 tot 4 0 % gestegen en de matcriaalkosten met
150 tot 2 θ Ο % . Een belangrijke uitkomst van het onderzoek was dat
in Amsterdam de stichtingskosten van een woningwetwoning bleken
te zijn gestegen van 10 gulden tot 36 gulden per m 3 , terwijl de
hoogste prijs van particuliere bouwers daar in 1920 21 gulden per
m 3 bedroeg. Het ligt naar onze mening echter voor de hand dat
particulieren een lagere kostprijs hadden per kubieke meter omdat
zij zich over het algemeen toelegden op grotere woningen ( 300 m 3 )
terwijl gemeentewoningen gemiddeld een inhoud hadden van onge
veer 200 m 3 en de gemiddelde kosten sterk worden bepaald door
funderingswerken en dergelijke, kosten die bij een kleine woning
niet veel minder zijn dan bij een grote woning. Extra breedte en
hoogte van muren brengen niet veel extra kosten met zich mee. 7 1
Niettemin was de bevinding dat particulieren kennelijk goedkoper
bouwden dan gemeenten of verenigingen een ondersteuning van de
nieuwe beleidslijn: het ontwikkelen van steunmaatregelen om de
particuliere bouw te stimuleren.
In dezelfde periode werd er ook gewerkt aan een wijziging van de
7U
) Het onder¿oek ruar de toestand in de bouwwereld werd aangekondigd bij beschikking san
de Minister van Arbeid \an 24 juli 1920 no 2439 afd Arbeid
''} In het archief van de Tilburgse gemeentelijke womngbouwdienst vonden wij een vergelijkend overzicht van de premiebouw door particulieren en die door de gemeente in 1921 en
1922 Hier bleek dat de gemeente bij gelijke grootte van de woningen duurder bouwde dan een
particuliere aannemer In Lnschede werden beweringen dat particulieren goedkoper 7ouden
kunnen bouwen dan de gemeente door de burgemeester betwist Hierop komen wc in hoofdstuk 8 nog terug
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woningwet. In de gewijzigde woningwet van 19-2-1921 werd het
dwangelement tegenover gemeentebesturen versterkt. Het argument
hiervoor was, dat gemeenteraden niet altijd bereid waren mee te
werken: "Gemis aan inzicht in het belang, afkerigheid van sociale
maatregelen, vrees voor geldelijke offers, deze motieven zijn helaas
nog dikwijls in het spel".72 De Kroon kon de gemeenteraad voortaan
verplichten tot het verlenen van geldelijke steun voor woningbouw,
eventueel in afwijking van voorschriften van een plaatselijke verordening. In de memorie van toelichting heette het om "onwil van de
gemeenteraad onschadelijk te maken". Verder zouden voorschotten
en bijdragen voor woningbouw uit 's-Rijks kas voortaan bij Ministeriële Beschikking in plaats van bij KB worden verleend, wat vereenvoudiging van de procedure inhield. Ook kon het Rijk voortaan
rechtstreeks financiële steun verlenen aan woningbouwcoöperaties,
zonder tussenkomst van de gemeente. Dit was bedoeld voor die gevallen waarin de gemeente niet bereid of niet in staat was tot medewerking. De maatregel is bijvoorbeeld toegepast voor de gemeente
Eindhoven. De Stichting Thuis Best kreeg rechtstreeks voorschotten ten bedrage van enige miljoenen.73 Gemeenteraden kregen verder de bevoegdheid om aan bewoners van onbewoonbaar verklaarde
woningen niet alleen een tegemoetkoming te verlenen in de verhuiskosten, maar ook in de kosten van de verplaatsing van nering of
bedrijf.74
Aanvankelijk moesten Gedeputeerde Staten een raadsbesluit
goedkeuren, waarbij geld voor volkshuisvestingsdocleinden beschikbaar werd gesteld. In 1921 kwam hiervoor de mededelingsplicht in
de plaats. Voor gevallen waarbij geen financiële rijkssteun werd
gevraagd, werd in 1923 de goedkeuringsplicht voor woningbouwplannen door Gedeputeerde Staten weer ingevoerd.75
b. De woningproduktie
72

) L Lietaert Pccrboltc (19Î2), 72
) D Kooiman, de Woningwet 1959, 16
74
) D Kooiman, a u , 187 Deze »ij/igingcn van de woningwet van 19-2-1921 zijn opgenomen in Staatsblad 73
" ) H С Ueering(1967), a w , 114-115
7i
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Om de tot nu toe besproken maatregelen en de nog volgende beter
te kunnen plaatsen, besteden wij nu eerst enige aandacht aan de
ontwikkeling van de woningproduktie in het eerste kwart van deze
eeuw. Daarna kunnen we dan de instrumenten bespreken die als
reactie op deze ontwikkeling in het leven zijn geroepen. In figuur 1
is de woningproduktie naar categorie bouwers in beeld gebracht. 76
Figuur 1

Womnghouxt' in Kederland naar categorie bouwers /900-1925.
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Allereerst zien we vanaf 1900 tot en met 1906 een stijgende woningproduktie. Deze stijging wordt wel toegeschreven aan de verwachte strengere bouwvoorschriften voortvloeiend uit de woningwet. De vertraging in de produktie, tot uitdrukking komend in het
dal in 1907 en 1908, werd veroorzaakt door een combinatie van
factoren. Eind 1905, begin 1906 kwamen er belangrijke malversaties bij twee hypotheekbanken aan het licht waardoor het vertrouwen van het geldbeleggende publiek werd geschokt en er enige jaren
minder geld beschikbaar werd gesteld. Een andere factor die invloed
kan hebben gehad is de toenmalige grote belangstelling voor pandbrieven van buitenlandse hypotheekbanken en de geldvraag van de
industrie.77 De reaktie op de malversaties viel samen met de recessie
van 1907-1908 en met de terugslag in de bouw door de speculatie in
het bouwbedrijf in de jaren volgend op de invoering van de woningwet. De tijdgenoot P.A. van der Drift betwijfelde of de malversaties
de enige schuldigen waren en vroeg zich af of de Rijks voor schotverlening volgens de woningwet vrijuit kon gaan.78 Van der Drift was
hoofd van de afdeling Volkshuisvesting van het departement van
Binnenlandse Zaken.
In dejaren 1910 en 1911 zien we een terugslag tengevolge van een
kleine recessie in die jaren. Vanaf 1907 wordt de woningbouw met
overheidssteun in de grafiek zichtbaar. Dit is de bouw uitgevoerd
door de toegelaten instellingen en door gemeenten.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog had onmiddellijk gevolgen voor de woningproduktie. In 1915 daalde deze onder het niveau
van 1900. De onzekere economische omstandigheden nodigden het
particuliere bouwbedrijf niet uit tot investeringen in deze sector. De
huurwetten betekenden een extra rem op de particuliere woningbouw, die inmiddels al vrijwel onmogelijk was geworden door de
hoge materiaalkosten en de gestegen lonen. De hypotheekbanken
verwachtten dat de prijsopdrijving en het hoge huurpeil slechts van
korte duur zouden zijn en hielden zich aan een zeer beperkte uitzettingspolitick. '9 Vanaf 1916 was het al min of meer de praktijk ge' 7 ) Ch Gids/, H\pothcckb<inkc'n en uoningmdrkt in Nedcridnd, hoofdstuk 1 passim
' 8 ) P.A van der Drift, De financiële paragrafen der woningwet. Beschouwingen in verband met het
vraagstuk der womngvoorziening met overhetdisteun 'ъ-ОтлиіпЪаце 1918
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) Ch Glas/ a « , 12
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weest dat de overheid kapitaal verschafte voor de woningbouw. Tegen 1920 lag de particuliere bouw vrijwel stil. Het aandeel van de
particuliere bouw was toen gezakt van 100% in 1900 naar 85.5% in
1914 tot 13% in 1920. 80
Minister Aalberse besloot toen tot financiële overheidsinjecties
om vooral de particuliere bouw te stimuleren. We zien in figuur 1
dat de resultaten niet uitbleven. De bijdragen aan de gemeentelijkeen verenigingsbouw werden langzaam afgebouwd, waardoor de particuliere woningbouw het verloren terrein herwon en deze in 1926
weer 85% bedroeg. In de jaren dertig steeg het aandeel van de
particuliere bouwondernemers geleidelijk tot 92% van de produktie.
с Het steunprogramma
In de slotconclusie van het Woningcongres van 1918 werd aange
drongen op aanbodverruimende maatregelen. De overheid zou moe
ten zorgen voor een voldoende en snelle bouw van volks- zowel als
van middenstandswoningen. Gemeenten zouden moeten worden
verplicht hiervoor zorg te dragen door ondersteuning van gemeente
lijke, verenigings-, en/of particuliere woningbouw. Ook zou er een
rijksdienst voor de volkshuisvesting moeten komen en een woningstatistiek. Door het ontbreken van een dergelijke statistiek had im
mers tot nu toe de grondslag voor het treffen van noodmaatregelen
ontbroken. 8 1 Zoals we zagen werd een jaar later een landelijke wo
ningtelling gehouden en werden er steunmaatregelen getroffen.
Na de Eerste Wereldoorlog bleken, zo kan men uit figuur 1 afle
zen, alle partijen bereid de schouders onder de volkshuisvesting te
zetten. De woningpolitick werd gericht op twee doeleinden:
1. verlaging van het peil van de bouwkosten (deze waren tot onge
veer het drievoudige gestegen van die in 1914), zodat voor gezin
nen met normale inkomens weer op economische basis gebouwd
zou kunnen worden.
2. verkleining van het grote woningtekort. 8 2
"") J van der Schaar t a.p , 65
Bl
) Ρ de Ruijtcr I9H6 а и , 187-18«
82
) II G \ап Bcusekom De volkshuisivsting, in De Nederlandse Volkshuisvesting tussen twee
Wereldoorlogen \ll, 105
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Al snel bleek dat de woningnood ook nijpend was geworden voor
de middenstand. Daarom besloot men bij KB van 18 juli 1918 nr. 92
ook steun te geven aan bij voorkeur particuliere bouw van middenstandswoningen. Van dit KB van 18 juli 1918 is slechts in enkele
steden waaronder Delft en Enschede gebruik gemaakt . Er zijn in
totaal 540 woningen met deze hulpbron gebouwd. Hoewel dit KB
alleen steun aan particuliere bouwers beoogde, werden toch circa
100 woningen gebouwd door gemeenten en woningbouwverenigingen. Het KB van 18 juli 1918 werd ingetrokken en vervangen door
het Middenstandsbcsluit (KB van 6 november 1919 nr. 51) Het Rijk
stelde onder dezelfde voorwaarden 'bijdragen à fonds perdu' ter beschikking. In tegenstelling tot het ingetrokken besluit was deze voorziening bedoeld voor alle bouwers. De bijdrage was beperkt tot het
verschil tussen de werkelijke bouwkosten en 150% van de kosten die
men in 1914 zou hebben moeten maken. Later werd dit 180%. De
bijdragen werden verleend voor arbeiderswoningen en voor kleine
middenstandswoningen; verdere richtlijnen voor het woningtype
werden niet gegeven. De bijdragen kwamen voor drie vierde voor
rekening van het Rijk en een vierde werd door de gemeente bekostigd.83 In feite werd door deze bijdragen het risico van de prijsdaling
voor de bouwondernemers afgewenteld op de gemeenschap.84 Maar
door de maatregel werd de ondernemerslust weer aangewakkerd en
dat was de bedoeling. Er werden 7528 woningen gebouwd, waarvan
ruim 36% door particulieren.
Minister Aalbcrse vond echter de hieruit voortvloeiende financiële
belasting van de overheid in strijd met de bedoeling van de Woningwet. En ook om economische motieven was hij erop tegen. Hij wilde
de produktie van gemeenten en verenigingen terugbrengen naar het
particulier bouwbedrijf en de woningbouw met overheidssteun beperken tot verbetering van de volkshuisvesting.
Naast de Woningnoodwet en het Middenstandsbcsluit probeerde
de Minister nu met behulp van het Premiebesluit (KB 8-11-1920
nr.29) de particuliere bouw te reactiveren. De premie (bijdrage)
werd aanvankelijk bepaald op 20 gulden per m2 oppervlakte tot een
83
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91

maximum van 2000 gulden per woning voor woningen met ten hoog
ste 450 m s inhoud. Bovendien zou het Rijk naast de premies hypo
thecaire voorschotten verlenen.8^ De bouwer verplichtte zich alleen
de te bouwen woning gedurende ten minste vijftien jaar als woning
te gebruiken of te doen gebruiken. In het weekblad voor de Burgelijke Administratie werd het Premiebesluit enthousiast onthaald. De
nieuwe steunregeling opende de mogelijkheid dat er weer bewoners
zouden komen die gehecht waren aan hun woning en grond:
Het goede deel van de bevolking kan nu aan een woning
geholpen worden zonder veel papier en rompslomp en zonder
offer van de gemeenten. Zouden niet veel, ja alle gemeentebe
sturen wijs doen indien zij met alle macht trachten, langs
dezen weg uit de woningnood te komen? De omslachtige en
dure woningwetbouw kan dan behouden blijven voor dat deel
der bevolking, dat sociaal teveel achterlijk is om eigenaar te
kunnen zijn. (...) Mogen de gemeentebesturen goed toezien,
welken kant zij uitgaan". 86
De minister maakte al in maart bekend dat hij met de premies
slechts die woningbouw wilde stimuleren, die zonder rijkssteun ach
terwege zou zijn gebleven. Indien op het tijdstip van de aanvraag al
met de bouw was begonnen kon de premie niet worden verleend.87
De bouwpremies waren in de eerste plaats bedoeld voor particulie
ren, maar verenigingen die niet duurder bouwden dan deze werden
niet uitgesloten. De verzoeken om premie kwamen massaal binnen.
Tussen 8 november 1920 en 1 juni 1921 kreeg de minister 12.200
aanvragen. De premiebedragen en de aantallen premiewoningen
werden per gemeente steeds voor een korte periode vastgesteld omdat
het de bedoeling was dat de premies in opeenvolgende perioden gelei
delijk zouden dalen. De bijdragen werden op de verschillende tijd
stippen verminderd, als weergegeven in tabel l. 8 8
Om een beter idee te geven van de omvang van deze premies
vermelden we nog dat een nieuwbouwwoning in 1920 ongeveer 7000
e5

J De Wonmguet 1902-1929, a « , 154-1S5
" J Bijiocgsel van het weekblad \o<>r de Burgelijke Administratie 25 februari 1921 nr 3741
87
) Circulaire van de Minister van Arbeid 4 maart 1921
**) De woningwet 1902-1929 а и , H4 en 155 Ρ Α van der Drift geeft in zijn bijdrage in 50
jaar woningwet ¡902 /952 op ρ 226 andere data
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Tabel 1 Premiebedragen volgens het Premiebesluit.
Datum van v,aststelling

7 december
1 mei

1920
1921

28 december
20 december
20 maart
1 januari

1921
1922
1922
1923

premie per
vierkante meter

maximum premie
per woning

f 20,- tot 450 m1
f 20,- tot 300 m1
f 17,-boven 300 m3
f 15,1' 12,f 8,-

f 2000,- (2400)
f 1700,f1200,f 900,f 600,f 300,-

gulden en in 1923 nog circa 4000 gulden kostte.
Het resultaat van deze financiële overheidsinjecties bleef, zoals
we in figuur 1 kunnen zien, niet uit. Al in 1921 werd het niveau van
de vooroorlogse woningproduktie opnieuw bereikt en vanaf 1922 begon de inhaalmanoevre. De bouwkosten die toch al onder druk stonden, liepen door de vergrote vraag naar bouwmaterialen en arbeidskrachten nog verder op. In 1920 waren de bouwkosten het hoogst.
Door de grote vraag naar voorschotten werd ook de kredietbehoefte
van het Rijk verder opgedreven en de Minister van Financiën vroeg
terwille van het staatskrediet om beperking van de voorschotten.
Minister Aalberse streefde naar liberalisatie van de woningmarkt en
uiteindelijk naar vermindering van de steunverlening. Om beide
doeleinden te bereiken zette hij op de eerste plaats middels de beruchte juni-circulaire van 1921 de voorschotverlening voorlopig stop.
De overheidsmaatregelen hadden tot zoveel bouwplannen geleid, dat
er in ruime mate in de behoefte aan woningen zou worden voorzien
door de al ingediende woningbouwplannen. Nieuwe plannen zouden
slechts worden gesteund als aangetoond kon worden dat er in de
betreffende gemeente nog steeds woningnood bestond. Tevens moest
men aantonen dat er genoeg arbeidskrachten waren voor de uitvoering van de bouwplannen en indien de steun in het kader van de
woningwet werd aangevraagd, moest men eveneens aantonen dat de
particuliere bouwnijverheid niet in de behoefte kon voorzien. Dit gaf
natuurlijk aanleiding tot veel kritiek én teleurstelling van de zijde
93

van woningbouwverenigingen en gemeentebesturen. 89
In tabel 2 zullen we zien dat de soep niet zo heet gegeten werd als
zij werd opgediend. De juni-circulaire werd in veel gemeenteraden
onderwerp van felle discussie, maar ook in de pers en in het parlement werden de maatregelen druk besproken. 90 De vermindering
van de vraag naar arbeidskrachten en bouwmaterialen had wel het
beoogde effect. De bouwkosten daalden. Toen de eerste druk van de
ketel was, werd in december 1921, een klein halfjaar later, de
mogelijkheid tot verlening van voorschotten en bijdragen weer geopend, maar slechts voor woningen met niet meer dan 225 kubieke
meter inhoud en het premiebedrag werd verminderd. Ook de op de
begroting gereserveerde bedragen voor voorschotten daalden. In
1922 werd nog 80 miljoen gereserveerd, in 1923 40 miljoen en in
1924 en 1925 nog maar 12 miljoen. Vanaf 1925 werden er alleen nog
voorschotten verleend voor de verbetering van de volkshuisvesting
middels krotopruiming en voor eenvoudige woningbouw, echter
slechts in dié gemeenten waar het particuliere bouwbedrijf volstrekt
in gebreke bleef. Voor bijdragen reserveerde de regering in 1925
tachtigduizend gulden. Hiermee mocht tot maximaal vijftig gulden
per woning per jaar worden bijgedragen in de exploitatiekosten van
vervangen (krot)woningen. 91
Het Rijk was zich dus sterk gaan beperken in de verstrekking van
kapitaal waardoor gemeenten gedwongen waren elders geld op te
nemen voor de woningbouw. Vanaf 1923 moesten zij bij een voorschotaanvraag aantonen dat ze op geen andere wijze dan via de
overheid geld konden lenen. Gemeenten gingen toen steeds meer
naar rijksinstellingen zoals de Rijksverzekeringsbank, Rijkspostspaarbank en de Pensioenkas. Hypotheekbanken waren nauwelijks
genegen om van niet-kapitaalkrachtige schuldenaren, zoals besturen
van woningbouwverenigingen, een groot aantal nagenoeg gelijksoortige woningen in onderpand te aanvaarden, omdat bij nalatigheid van
de schuldenaar voor een dergelijk onroerend goed geen koper te
vinden zou zijn. 92 Het kwam voor dat gemeenten zich garant stelden
m
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Circulaire \an 1 juni 1921, Ministerie van Arbeid, afdeling VolksgeTondheid no 1311 L
Lietaert Pecrbolte 1926, 129
Lietaert Peerbolte 1926, ІЗО-НІ
Ch Glas? a w , 51-52

voor kapitaal, dat door particulieren of instellingen elders was opgenomen. Voor deze gevallen, waarin dus geen voorschotten of bijdragen van het Rijk werden gevraagd, werd de in 1921 geschrapte eis
van goedkeuring van raadsbesluiten betreffende financiële steun
door Gedeputeerde Staten, in 1923 weer ingevoerd. Eveneens werd
het mogelijk om voor betaling van rente en aflossing van deze gelden
bijdragen te verkrijgen uit de kas van het гук. 9 ' Inmiddels konden
particuliere bouwbedrijven weer vrij gemakkelijk aan geld komen.
Lietaert Peerbolte noemde de woningbouw een bedrijf dat het meest
bloeit in tijden van economische depressie.94
In de hierna volgende tabel 2 geven we aan hoe de financiële
rijkssteun was verdeeld over de diverse instrumenten.
De 540 woningen volgens KB 18-7-1918 nr. 92 werden gebouwd
tussen 1919 en 1921. Het premiebesluit had voor de particuliere
bouw het meeste effect. Van de premiewoningen werd 14% gebouwd
door eigenbouwers, die een of twee woningen bouwden. De particuliere bouwondernemers namen 58% van de woningen voor hun rekening, de toegelaten instellingen 18%, de gemeenten 8% en 1% werd
gebouwd door werkgevers. Dit betekent dat in totaal 84% van de
premie woningen door het particuliere bouwbedrijf werd gebouwd.
Figuur 1 en tabel 2 geven samen aan dat de particuliere bouw door
de financiële steunmaatregelen van minister Aalberse in het zadel
werd geholpen. Van de 77.952 premiewoningen werd voor 59.151,
een beduidend aantal, alleen premie gegeven. Voor de overige woningen gaf het Rijk ook voorschotten.95
Volgens Lietaert Peerbolte was de woningnood bezworen en was
er een einde gekomen aan de toestand dat de overheid moest bijpassen om een normale exploitatie van woningen mogelijk te maken.96
9i

) D Kooiman a w , 12
**) Lietaert Peerbolte 1926. 136
^) Voor 76% van de premievvoningen werd alleen premie verleend voor 2% premie en
hypotheek, voor 15% premie, hvpotheek en bouw krediet, voor 7% premie, hvpotheek en
bouwkrcdiet verhoogd met de waarde van de grond In 1923 werden geen hvpotheken meer
gegeven ingevolge de premiebouvvregeling Lr werd voor 18 441 woningen hvpotheek verleend
op grond van het premiebesluit
^) Lietaert Peerbolte 1926, 130
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Tabel 2

Gesubsidieerde woningbouw

instrumenten
jaar

onderverdeeld naar de verschillende

financiële

97

woningwet-

volgens KB

volgens KB

woningen
totaal

18-7-1918

6-11-1919
nr 51

1905

10

1906
1907

23

1908

138
467

1909

924

1910

977

1911

914

1912

nr. 92

premiewoningen
KB 8-11-1920
nr.29

1913

1.370
2.708

1914
1915

2.413
4.708

1916
1917

4.955

1918
1919
1920

7.478
12.309
21.659

304
2.948

1921

21.778

4.044

22.957

1922
1923

15 669

98

28 549

5.369

134

26 086

1924

7.034

1925

2.962

totaal

116.983

7.528

77.592

3.118

540

Dit was echter zeer betrekkelijk, want overal in het land had men de
grootste moeite om de exploitatierekeningen sluitend te maken en
veelal lukte dit slechts met hulp van gemeenten en door huurverhogingen. Vooral woningen die gebouwd waren tussen 1920 en 1922
gaven problemen. Met name veel zelfbouwers, die met een premie in
97

) De7e tabel is samengesteld aan de hand \an De Woningwet Ι902Ί929, 154-161 en A J de
Jong de Premiebouw in lijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedehomr 9 (1928) 52-58 en 230235, en A J de Jong, Overheidsbouw \oor de middenstand, in i ijdschnft voor volkshuisvesting
en sledebouw 10 (1929), 112-113 en Premiebouw slot, 222-228
De aantallen zijn bepaald aan de hand van de wekelijkse opgaven in de Nederlandschc
Staatscourant Het overzicht geeft de aantallen na aftrek van intrekking en wijziging
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de duurste jaren hadden gebouwd, konden het hoofd niet boven
water houden en zagen hun bezit geëxecuteerd worden. 98 Om aan
de problemen tegemoet te komen werd in 1924 de mogelijkheid geopend om een tweede hypotheek te verkrijgen."
Rekening houdend met een noodzakelijke reserve van 2% bedroeg
het tekort in 1925 22.700 woningen en Lietaert Peerbolte verwachtte dat dit tekort door de produktie in 1926 zou worden overtroffen.
De woningpolitiek van na de Eerste Wereldoorlog bereikte de geformuleerde doeleinden:
1. verlaging van het peil der bouwkosten.
(Het indexcijfer voor bouwkosten uitgaande van 1913 als basisjaar bedroeg in 1919 300, 1920 315, 1921 285, 1922 214 en in
1923 167.)
2. inhaling van het grote woningtekort dat tijdens de oorlog was
ontstaan en de vorming van een behoorlijke woningreserve. I00
Deze doeleinden werden in de behandelde periode volgens de landelijke gegevens bereikt. In 1919 was immers vastgesteld dat er een
tekort bestond van 57.550 woningen. De produktie vanaf 1919 bedroeg 172.440 woningen. Toch is met deze constatering geen rekening gehouden met het nog steeds aanwezige grote aantal krotten.
Van der Drift schreef enigszins smalend in Vijftig jaar woningwet:
"Het heette, dat het staatscrediet zorgen baarde; en ook, dat we de
woningnood onder de knie hadden, behalve dan die slordige 70.000
krotwoningen, die o.a. de Nationale Woningraad een doorn in het
oog waren en die nog altijd volbezet waren". 1 0 1 Er zijn in de hele
periode maar 22.409 woningen onbewoonbaar verklaard. 102 Dit had
te maken met het bestaande woningtekort.
9e

j J Krusenun a \v , 73
' л ) F.A \an der Drilt Hnanciele hulp aan de woningbouw, in 50jaar woningwet 1902-1952,
22Í.
100
) H G van Beusekom, a w , 105
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) P A van der Drift a vv., 228
102
) Onbenoonbaanerklarmg in Nederland
1902 - 1914 13 624 woningen
gemiddeld per jaar 1 000
1915-1923 3 550 woningen
gemiddeld per jaar 476
1915-1925 5 235 woningen
gemiddeld per jaar 476
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We weten nog met hoe een en ander op lokaal niveau uitpakte
Bovenstaand overzicht geeft alleen uitsluitsel over de bijzondere
volkshuisvestingsmaatregelen die werden genomen om de crisissituatie op te lossen die was ontstaan door de oorlog Het hele pakket
financiële steunmaatregelen voor de woningbouw was niet alleen
aantrekkelijk voor bepaalde groepen als aannemers en arbeiders,
maar ook voor gemeenten vanuit het gezichtspunt van groei en bloei
Het vertrouwen in de gemeentebesturen lijkt in de loop der jaren
te zijn veranderd In 1901 was de regering hoopvol over hun inzet en
het zij de uitvoering van de woningwet geheel aan hen over In 1920
en 1921 werden er echter dwangmaatregelen genomen om de onwil
van gemeentebesturen ongedaan te maken Gemeentebesturen krc
gen herhaaldelijk het verwijt inert te zijn De dwangmaatregelen
waren vooral preventief bedoeld en werden volgens de woninghervormer Kruseman zelden toegepast
Tot de Eerste Wereldoorlog liep het percentage gesubsidieerde
woningen op tot 15% van de totale woningbouw Dit was in overeen
stemming met de bedoeling van de woningwet verhoging van het
welvaartspeil van de minstgesitueerden en bevordering van de volksgezondheid In 1901 zag men de subsidiering van de woningbouw als
een van de middelen om het sociale vraagstuk op te lossen Door de
vage formuleringen in de woningwet waren de veranderingen tussen
1915 en 1923 mogelijk De enorme overheidssteun vanaf 1915 had
volgens Kruseman niets te maken met veranderde economische opvattingen of veranderde opvattingen over de rol van de staat, maar
waren slechts het resultaat van de tijdsomstandigheden 10ï Vanaf
1923 werd womngwetbouw opnieuw gezien als aanvulling bij tekort
schietende particuliere woningbouw We vinden deze ontwikkeling
van het overheidsbeleid duidelijk terug in het wisselende relatieve
belang van de particuliere woningbouw in figuur 1
De doelstelling van de woningwet was zeer algemeen geformuleerd, namelijk het verbeteren van de woontoestanden en het wegnemen van de oorzaken van het probleem Op de vraag of de regering
hierin slaagde komen we in het laatste hoofdstuk terug
10i

) J Kruseman a w
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§ 7 . De toegelaten instellingen
Alvorens over te gaan tot de selektie van de onderzoekssteden,
besteden we aandacht aan een zeer belangrijke groep uitvoersters: de
toegelaten instellingen. Artikel 30 van de woningwet regelde dat de
gemeenteraad voorschotten en bijdragen kon verlenen aan verenigingen , vennootschappen en stichtingen die uitsluitend werkzaam waren in het belang van de verbetering van de volkshuisvesting en "als
zoodanig door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, toegelaten". Ook
nu spreekt men nog wel over toegelaten instellingen, meestal echter
spreekt men over woningbouwcorporaties, welke term wij in het
hierna volgende ook zullen gebruiken. 104
De woningbouwcorporaties waren en zijn in Nederland een factor
van groot belang op het gebied van de woningbouw en bestonden al
vóór de woningwet. Door diverse groepen belangstellenden werden
initiatieven ontplooid om de slechte huisvestingssituatie van bepaalde bevolkingsgroepen te verbeteren. Aan de aandeelhouders werd
meestal een normale rente uitgekeerd, terwijl het beheer belangeloos
werd gevoerd. In de inleiding zagen we al dat de motieven uiteenliepen van sociale bewogenheid tot eigenbelang, maar sociale bewogenheid voerde waarschijnlijk de boventoon. Het Amsterdamse experiment van de N. V.Bouwonderneming Jordaan uit het midden van de
jaren negentig, om te peilen of bouwen voor arbeiders zonder overheidssteun mogelijk was, maakte duidelijk dat voor verbetering van
de woningtoestanden in een stad als Amsterdam financiële steun van
rijks- en gemeentewege noodzakelijk was. 1 0 5 De in hoofdstuk 2 aangehaalde rapporten hadden dit ook al duidelijk gemaakt. Artikel 30
kwam dus tegemoet aan de door de woninghervormers geuite wens
van rijkssteun voor de initiatieven van woningbouwcorporaties. Ook
gemeentelijke woningbouw kon door het Rijk worden gesteund. De
belangrijkste eis die aan de corporaties werd gesteld was dat zij
zonder winstoogmerk moest werken in het belang van de volkshuisvesting. Om het predikaat 'toegelaten instelling' te krijgen moest
104
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) VV.C Blomberg, Louise Went (1865 ¡951) Aún de bakermat van de Amsterdamse
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aanvankelijk in de statuten worden opgenomen dat de woningen niet
beneden de marktprijs ¿ouden worden verhuurd, om oneigenlijke
konkurrentie met de particuliere bouw tegen te gaan. Verhuur tegen
kostprijs werd door tegenstanders van bijdragen beschouwd als armenzorg. 106 Alleen voor ex-krotbewoners die de huur van een nieuwe woning niet konden betalen werd aanvankelijk de mogelijkheid
opengelaten om een bijdrage in de huur te ontvangen, waarmee het
principe van de individuele huursubsidie was geïntroduceerd. 10 ' Als
de bepaling van verhuur tegen marktprijs niet in de verenigingsstatuten was opgenomen dan kwam ze in elk geval voor in de voorwaarden waaronder de verenigingen een rijksvoorschot konden krijgen.
Het ging hier om een principiële discussie. In de praktijk bleken
de corporaties namelijk slechts zelden met winst te draaien.
Degenen die een groot aantal aanvragen om toelating en voor
kredieten hadden verwacht, werden teleurgesteld. De idealen van de
woninghervormers drongen slechts langzaam door in bredere kring.
Bij gemeentebesturen bestond vaak een vooroordeel tegen alles wat
op overheidsbemoeiing leek maar ook direct belanghebbenden, arbeiders en fabrikanten, toonden "weinig geestdrift om de handen aan de
ploeg te slaan". 108 De oprichting van zon vereniging en het bekleden
van een bestuursfunktie, wat evenals vóór de woningwet belangeloos
moest gebeuren, waren geen gemakkelijke taken en kostten veel vrije
tijd. De in het begin opgerichte woningbouwverenigingen waren,
evenals de initiatieven uit de vorige eeuw, meestal verenigingen van
belangstellenden wier bestuur werd gevormd door personen uit de
burgerij. 109 In latere jaren, met name na de Eerste Wereldoorlog,
hebben belanghebbenden deze zaak meer ter hand genomen.
Goeman Borgesius meende dat de geringe geestdrift grotendeels te
verklaren was uit de ingewikkeldheid van de aanvraagprocedure om
toelating, waardoor velen werden afgeschrikt. Ook wees hij op de
psychologische werking van de bepaling dat men niet beneden de
l06

) J Kruscman л v. , 166 e \
) Artikel 12 van de uoninguct sub 1b
' o e ) E Werkman, 100 jaar borni en vijftig jaar Gattonale Wmungraad, 42
109
) Woningbouwcorporaties, Centrum voor staatkundige \orming s-Gravenhage 1957, 15 en
Beter Wonen a « 9.
ю7
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marktprijs zou mogen verhuren, waardoor volgens hem velen bang
waren om een proef te nemen met de oprichting van een woningbouwvereniging. Aan velen was het immers vóór 1901 al duidelijk
geworden dat rendabele huren voor de doelgroep te hoog waren. De
eerste woningwetwoningen waren dan ook geen verenigingswoningen maar gemeentewoningen.110
Vóór 1901 telde Nederland naar schatting 120 woningbouwverenigingen."1 De eerste drie woningbouwverenigingen volgens de woningwet werden in 1904 erkend. In 1909 bereikte men het getal 100
voor woningbouwverenigingen volgens de woningwet en pas tijdens
en na de oorlog nam hun aantal indrukwekkend toe. In tabel 3 zien
we dit geïllustreerd.112
Tabel 3
jaar
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

Het aantal toegelaten woningcorporaties per 3 J december
aantal

jaar

aantal

3
15
28
44
73
102
121
160

1912
1913
1914

224
301
379
412
473
550
656
917

1915
1916
1917
1918
1919

jaar
1920
1921

aantal
1292
1336
1341

1922
1923

1317

1924

1303

925

1296

1986

900

Of woningbouwverenigingen na oprichting snel tot bouwen over
konden gaan was voornamelijk afhankelijk van de steun die /ij ontvingen van het gemeentebestuur. De woninginspectcurs en het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen (CBSA) hebben de verenigingen
vaak een helpende hand toegestoken bij het aanvragen van voorschotten.113 Ook gaf het CBSA in 1910 een handleiding uit voor
woningbouwverenigingen 1I4 De beleidsvrijheid van de vvoningll0

) Goeman BorgcMus aangehaald in J Kruseman a w . 188
' " ) J M A Zoetmulder, De gemeente en het woningiTaagstuk, 49
" 2 ) Beter Wonen а vv , 56 Deze aantallen ¿ijn ontleend aan de staatscourant
" 3 ) Ρ de Ruijter De oprichting van het ¡\ederlandb Instituut \oor Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting, in Tijdschrift voor Stcdebouvv en volkshuisvesting, S9(1978), 542
" 4 ) De woningwet 1902-1929, 209 en Ρ de Ruijter (1978) t a ρ , 543 De handleiding werd
geschreven door D Hudig en H С A Hennv
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bouwcorporaties was een afgeleide van de wettelijke bepalingen en
van de beleidsruimte die hen door de gemeentebesturen werd gela
ten. De corporaties stonden zowel formeel als informeel onder con
trole. Het private karakter van deze instellingen is betrekkelijk om
dat ze vaak opereerden in plaats van de overheid. In feite werden de
woningbouwcorporaties door de woningwet politieke instellingen,
die handelden als weldoeners en regelaars. Toen de mogelijkheden
van de woningwet begonnen door te dringen vond er een versnelling
plaats bij de oprichting van de corporaties. Deze ontwikkeling viel
samen met de moeilijkheden bij de hypotheekbanken rond 1907.
Tot een belangenorganisatie van woningcorporaties kwam het in
1913 toen de Nationale Woningraad werd opgericht. Het doel van
deze landelijke vereniging was en is de bevordering van de verbete
ring van de volkshuisvesting, het vormen van een band tussen haar
leden, het verzorgen van hulp en voorlichting bij hun werkzaamhe
den en de belangenbehartiging van de woningbouwcorporaties op
landelijk niveau. De Nationale Woningraad nam in feite de functies
van het CBSA over. De auteur van het gedenkboek, dat ter gelegen
heid van de vijftigste verjaardag van de Nationale Woningraad werd
uitgegeven, beschouwde het jaar 1913 als "de afsluiting van een
periode die zich had gekenmerkt door een gebrek aan besef van de
zich langzamerhand voltrekkende maatschappelijke verande
ringen." 1 ь Van de 301 toegelaten instellingen meldden er zich toen
60 aan als lid.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verzorgden de woningcorporaties
een belangrijk deel van de woningproduktie. In 1917 sloeg de Natio
nale Woningraad alarm. Zij richtte zich met een manifest tot de
regering waarin werd gewezen op de sterke achteruitgang van de
volkshuisvestingssituatie. "Het kwaad dat reeds voor de oorlog be
stond, woekert voort". De Raad drong aan op een stelselmatige woningpolitiek voor nu en voor de jaren na de oorlog: "Hetgeen wij
voorstaan eist ontzaglijke offers, maar weinig minder kostbaar is het
•^Гь \V(ÎH^an а и , S
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nemen van maatregelen, waartoe men gedwongen wordt, als men de
goede niet op tijd heeft genomen".116
De Nationale Woningraad was in 1918 de initiatiefnemer van het
al aangehaalde woningcongres. We zagen dat de strijd tegen de woningnood na de Eerste Wereldoorlog grootscheeps werd aangepakt.
Het aantal toegelaten woningbouwcorporaties groeide dientengevolge enorm, van 550 in 1917 tot 1297 in 1925. Het aantal instellingen
aangesloten bij de Nationale Woningraad was beduidend lager respektievelijk 184 en 244.
Na de oprichting van de Nationale Woningraad werd dit voorbeeld
tot aaneensluiting gevolgd door de Bond van Protestants Christelijke
Woningbouwverenigingen 'Patrimonium' en door de Bond van Arbeiderswoningbouwverenigingen in Nederland. Deze gingen later op
in de Nationale Woningraad. Ook de katholieken lieten zich niet
onbetuigd en richtten de R.K. Federatie van Diocesane Woningbouw-Centrales op.
De Nederlandse hokjesgeest komt treffend tot uiting in de versnipperde volkswoningbouw. Er werden verenigingen opgericht voor
onderwijzers, gemeente-ambtenaren, spoorwegpersoneel, naar politieke gezindheid en op confessionele grondslag. ' I 7 Dit betekende dat
men uit ideële overwegingen koos voor een woningbouwvereniging.
De leden van de verenigingen gingen ervan uit dat hun woonwensen
gerespekteerd werden door het bestuur. Ook bestond er veel onderlinge kontrole en hechtte men belang aan de eensgezindheid van de
bewoners van de woningblokken. Het waren meestal verenigingen
van belanghebbenden.
In 1921 werd het toelatingsbeleid aangescherpt. Verenigingen
konden voortaan alleen worden toegelaten als men kon aantonen dat
oprichting in het belang was van de verbetering van de volkshuisvesting. Deze maatregel viel ongeveer samen met de juni-circulaire.
Sedertdien liep het aantal toelatingen terug, zoals we in tabel 3
zagen.
" 6 j F. Werkman a « , 46
) Ь Werkman а » , 5
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In figuur 1 onderscheidden we verenigings- en gemeentebouw. In
de praktijk is het echter vaak moeilijk een precies onderscheid te
maken tussen deze twee categorieën. Het kwam voor dat gemeentebesturen niet direct bij de woningmarkt betrokken wilden zijn en
daarom de aanbouw en exploitatie overdroegen aan hiervoor speciaal
in het leven geroepen Verenigingen of Stichtingen. ' 1 8 Wij zullen nog
zien dat zij achter de schermen wel degelijk invloed uitoefenden in
die verenigingen, maar in de statistieken heet het dan toch verenigingsbouw.
Toen de overheid in 1925 besloot de financiële steunverlening
volgens de woningwet, uitgezonderd voor vervangende nieuwbouw,
stop te zetten, betekende dit voor de woningbouwverenigingen dat
zij hun belangrijkste financiële hulpbron kwijt waren. Dit leidde tot
een terugval in de woningproduktie van deze categorie bouwers.
Over het geheel beschouwd hebben de verenigingen een belangrijk
aandeel gehad in de verbetering van de volkshuisvesting.
Door de plaatselijke vrijheid bij de invulling en uitvoering van de
woningwet is de kwaliteit van het volkshuisvestingsbeleid in gemeenten slechts door casestudies aan het licht te brengen. De besluitvorming speelde zich voornamelijk af binnen het beleidsvoorbercidend ambtelijk apparaat en het gemeentebestuur. Rijk en provincie hadden in deze een controlerende taak.
Het volkshuisvestingsbeleid werd dus zeer gevoelig voor plaatselijke omstandigheden. In het nu volgende hoofdstuk selecteren wij
twee gemeenten om daarna op lokaal niveau de uitwerking van de
woningwet te bestuderen. Door welke factoren werd het beleid in
deze gemeenten bepaald? Wat deed men om misstanden te voorkomen en wat om bestaande wantoestanden op te heffen? In hoeverre
hebben de hier behandelde beleidsinstrumenten gediend om de klasseverhoudingen te reguleren, dienden zij als instrument in een door
de overheid gevoerde gezinspolitiek of werden zij aangewend om de
woon- en daarmee de leefsituatie van de minderbedeelden te verbeteren?
""j De uonmgxcet 1902-1929,
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a.w., 204.

HOOFDSTUK IV
DE ONDERZOEKSSTEDEN
Om de vraag te beantwoorden in wiens belang de woningwet werd
toegepast en welke factoren daarbij een beslissende rol hebben gespeeld hebben we gekozen voor de historische vergelijking als methodisch hulpmiddel. Dit betekent dat we een selectie moesten maken
uit de Nederlandse gemeenten. Hoe hebben we dit gedaan? Voor
onze vraagstelling is het van belang inzicht te krijgen in de besluitvorming en hoe die werd beïnvloed door de lokale besluitvormingsstructuur. Over besluitvorming bestaat een grote hoeveelheid literatuur. Wij hebben voor dit hoofdstuk vooral gebruikt gemaakt van het
boek van T.N. Clark, Community-structure mid decision-making;
Comparative analyses, omdat hij in zijn studie een handzaam model
aanreikt, van waaruit de lokale besluitvorming bekeken kan worden.1 Hij besteedt aandacht aan de karakteristieken van de lokale
samenleving waarin de besluitvorming plaatsvindt. Clark /iet de
genomen beslissingen als produkten van de besluitvormingsstructuur, die afhankelijk is van de manier waarop de lokale samenleving
is gestructureerd.
Volgens Clark dient het onderzoek naar de besluitvormingsstructuren zich te richten op drie aspecten:
1 De structuur van de lokale samenleving die hij ziet als een onafhankelijke variabele;
2 De besluitvormingsstructuur, een interveniërende variabele, en
3 De beslissingen, die hij ziet als afhankelijke variabelen.
De typering van de aspecten als onafhankelijk, interveniërend en
afhankelijk mag niet te strikt worden opgevat. Clark bedoelt aan te
geven dat ze doorgaans zo kunnen worden opgevat.
Deze drie aspecten zijn nader uitgewerkt in en deels omgeven
') I i\ Clark, Comtnumty structure and deasion-makmg, comparative anahw, en een bespreking van dit boek door Th Guflens, intern paper Sociologisch Instituut К L N Daarnaast is
gebruik gemaakt san J В Burie, Hei machtsspel van memen, over organisaties en hoe die omgaan
met elkaar
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door tien variabelen. Op de eerste plaats stelt hij vast dat een lokale
samenleving altijd deel uitmaakt van een groter geheel en daar invloeden van ondergaat. Clark noemt dit: 1. de input voor de lokale
samenleving en 2. de kenmerken van de nationale samenleving.
Twee spreekt voor zich. Bij een kunnen we denken aan bijvoorbeeld
de financiering van lokale woningbouwprojecten in het kader van de
Woningwet (externe financiering).
Vervolgens onderscheidt hij enkele variabelen die betrekking hebben op de structuur van de lokale samenleving. Dit zijn:
3 demografische kenmerken zoals de omvang en groei van de bevolking, onderwijsniveau, samenstelling naar religie.
4 economische kenmerken zoals het aantal industrieën, de aard van
de industrieën, het gemiddeld inkomen, welke delen van de beroepsbevolking werken in de primaire, secundaire en tertiaire
sector?
5 de politieke structuur van de samenleving.
6 De mate van integratie door bijvoorbeeld politieke partijen en
verenigingen.
De zevende variabele — latent pattern-maintenance and tension
management — laat zich moeilijk vertalen. Het is het streven naar
behoud van het bestaande waardenpatroon dat werkzaam is in de
samenleving en dat wordt bepaald door het onderwijs, kerkelijke en
andere culturele instituten. Deze variabelen of aspecten bepalen
samen de structuur van de lokale samenleving.
De besluitvormingsstructuur is ook afhankelijk van de algemene
sociale achtergrond van de leiders (variabele 8). Welke waarden en
normen hangen zij aan, wat is hun politieke visie? Hier worden
vragen gesteld als: waarin verschillen lokale samenlevingen geleid
door meer 'links' of door meer 'rechts' georiënteerden?
De tweede variabele die hij van belang acht voor de besluitvormingsstructuur (9) is onder woorden te brengen door de vraag: welke
aktoren in de lokale samenleving maken de keuzen tussen alternatieve doeleinden die betrekking hebben op handhaving of wijziging van
instituties of faciliteiten die de meerderheid van de bevolking raken.
De laatste variabele (10) betreft het derde aspect, de output. In
ons geval is de output het lokale volkshuisvestingsbeleid.
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Voor de selectie van de twee onderzoekssteden hebben wij vooral
de derde variabele zwaar laten wegen, de omvang en de groei van de
bevolking, en in geringe mate de economische gegevens (4). Voor de
onderzoeksvraag is het van belang dat de steden ongeveer dezelfde
economische structuur hadden. De tweede variabele die zwaar woog
was de politieke structuur van de samenleving (5), en meer gericht
op de aard van dit onderzoek hebben we als derde belangrijk selectiecriterium gekeken naar de huisvestingssituatie rond de eeuwwisseling. In de eerste drie paragrafen zullen we aan de hand van deze
criteria de keuze voor Tilburg en Enschede motiveren.
In de daarop volgende paragrafen onderzoeken we, voor zover
mogelijk, de andere variabelen voor Tilburg en Enschede, die Clark
van belang acht voor de besluitvorming. In paragraaf 7 proberen
we Tilburg en Enschede te plaatsen in de door Clark onderscheiden
besluitvormingsstructuren. De besluitvormingsstructuur bepaalt
volgens Clark voor een belangrijk deel de output ofwel het volkshuisvestingsbeleid. We zoeken uiteraard slechts aansluiting bij Clark
voor zover onze historische bronnen dit mogelijk maken.
Een nadeel voor de historicus van de in de sociale wetenschappen
gehanteerde onderzoeksmethoden en -theorieën is, dat zij zijn ontwikkeld voor het onderzoek in de tegenwoordige tijd.2 Niettemin
vormen deze theorieën en modellen, om met Bornewasser te spreken, voor ons historici, povere descriptoren van een puur verleden,
een referentiekader bij de onderzoeksopzet, waarbij wij de pro's en
contra's van de onderzoeksstrategieën tegen elkaar kunnen afwegen.3
§ 1. Demografische ontwikkeling
Onder urbanisatie verstaan we de toename van het inwonertal in
de stedelijke gemeenten. In de periode 1859 tot 1930 namen de
2

) M Alken en R R Alford, Community structure and innovation Public housing, urban
renewal, and the war on poverty, in Τ N Clark(ed ) Comparative commumh politics, 231-287
*) J A Bornewasser, De katholieke partij\orming tot de Eerste Wereldoorlog, m De confessio
nelen, ontstaan en ontwikkeling van de christelijke politieke partijen, 38 Bornewasser doelt hier op
de vcriuilingstheorieen van sociologen
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steden ongeveer tweederde van de totale bevolkingstoename op. 4
Door de opleving van de grootstedelijke bedrijvigheid, die na 1880 op
grote schaal inzette, stegen de geboorte- en vestigingsoverschotten in
de steden.
Als we het volkshuisvestingsbeleid willen onderzoeken in twee
groeisteden, moeten we eerst vaststellen welke gemeenten rond de
eeuwwisseling als stad werden beschouwd. Bij de volkstellingen
werden de gemeenten ingedeeld naar het criterium van het absolute
aantal inwoners. Dit leverde in 1899 de indeling op zoals in tabel 4
aangegeven.>
Tabel 4

Indeling van de Nederlandse gemeenten naar inwonertal in I899-

inwoners

aantal gemeenten inwoners

aantal gemeenten

0501-

500
1000

48

10 001- 20 000

46

190

20.001- 50.000

10012001-

2000
5000

316
І64

50 001-100.000
meer dan 100 000

16
4
4

m

totaal

5001-10.000

1121

In de tweede helft van de vorige en in het eerste kwart van deze
eeuw groeiden de steden met meer dan 100.000 inwoners het snelst.
Daarna volgde de groep gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners.
De grens tussen stad of geen-stad werd gelegd bij een inwonertal van
meer of minder dan 20.000 inwoners. ь Volgens dit criterium telde
Nederland in 1899 slechts 24 steden.
In hoofdstuk 3 merkten wij al op dat de huisvestingssituatie het
slechtst was in de grootste steden en in de snel groeiende middelgro
te steden. Wij richten de aandacht op de snel groeiende middelgrote
gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners, omdat de huisvestings
situatie in deze steden in de literatuur tot nu toe nauwelijks of geen
•*) G A Ilockvcld en M С Delirio, De bevolkingstoename \an de Nederlandse steden, in
M С. Deurloo e a 7icht np de Nederlandse stad, wciaal-geografische bijdragen over de bevolkings
groei, btadsgexveuvormmg en ekononmche ontuikkelmg, 42-49 passim
') J. Postmus, hen onderzoek naar omvang en aard van de bevolkingsconcentratie in Nederland
sedert I8Ì0, 51
6
) J Postmus a w , 66
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aandacht heeft gekregen. Uiteindelijk willen we twee snel groeiende
industriesteden selecteren, omdat in deze steden, door de grote aantallen arbeiders, de druk op de woningmarkt het grootst was. In
tabel 5 worden de gemeenten in de categorie 20.000 tot 50.000
inwoners gerangschikt naar het groeipercentage in de jaren tussen
1899 en 1930, omdat deze periode voor ons het belangrijkst is. Van
de gemeenten met 20.000 tot 50.0000 inwoners voldeed alleen Apeldoorn niet aan de criteria voor een stedelijk karakter. Deze gemeente
herbergde geen grote bevolking op een kleine oppervlakte en vervulde geen enkele centrumfunctie. De criteria voor het begrip stad
waren indertijd het inwonertal, de oppervlakte en de centrumfunctie.7 Apeldoorn laten wij daarom weg. Wij nemen 1859 in tabel 5 als
beginpunt van de in de tweede helft van de negentiende eeuw optredende verstedelijking.8
Tabel 5

De toename van de bevolking m gemeenten met 20.000 - 50 000 inwoners m

1899
absoluut
1859

absoluut
1899

absoluut
1930

groeiperc groeiperc groei]
1859-1899 1899-1930 1859-

29426
29163

64
49
59
61
31
67
27
80
60
75
26
98
156
78
462

Den Helder

15Í25

25159

Gouda

14843

22085

Zwolle
Deventer

19223

30560

den Bosch

16284
23257

26212
30517

Dordrecht

23054

38386
32162

40496
36221
42203
56156

Leeuwarden 25384
Zaandam
11774
19757
Delft

21146
31589

48548
33184
50827

Breda
Maastricht

27122

26096
34220

44649
60644

14930

Nijmegen

21641

42756

Tilburg

15866

40685

81716
78804

Schiedam

15237

27126

52805

bnschede

4333

24353

51805

17
32
33
38
38
46
51
57
61
71
77
91
94
95
113

92
96
111
122
81
144
91
182
157
199
124
278
397
247
1096

7

) J Postmus a vv , 27
) G A lloek\cld en M С Deurlo a w , 98 \oor de cijfers \лп 1859 De bevolkingscijfers van
1899 en 19W zijn ontleend aan de volkstellingen van die jaren
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De meeste steden groeiden sneller tussen 1859 en 1899 dan tus
sen 1899 en 1930, uitgezonderd Maastricht, Leeuwarden, Den
Bosch, Delft en Schiedam. Tilburg en Enschede groeiden het snelst.
Leeuwarden, 's-Hertogenbosch, Den Helder en Gouda groeiden
tussen 1859 en 1930 met minder dan 100%, daarna volgen Zwolle,
Deventer en Maastricht. Voor het onderzoek is het van belang dat de
steden snel groeiden in het eerste kwart van deze eeuw. Daarom
laten wij de eerste vijf steden in tabel 5 alvast vallen.
De steden groeiden vooral van binnenuit door geboorteoverschot
ten. Leeuwarden, Delft en Maastricht hadden van de overgebleven
steden de geringste bevolkingsgroei en dankten deze vrijwel geheel
aan geboorteoverschotten. De grenswijziging van Delft in 1921 had
een bevolkingstoename van ruim 7000 personen tengevolge. Maas
trichts grenzen wijzigden tweemaal in 1907 en in 1920. Door de
laatste nam de bevolking toe met 12.000 personen.
De Lnschedese bevolking vertienvoudigde bijna in deze halve
eeuw. Door de grenswijziging van 1884 verdubbelde de bevolking en
nam toe van 5801 tot 12.118. 9 Deze stad had als een van de weinige
vrijwel elk jaar een vestigingsoverschot. De meeste migratie vond
plaats in het laatste decennium van de vorige eeuw. Dit is ook het
geval in Zaandam. Ook Tilburg kende vanaf de tweede helft van de
vorige eeuw een aanzienlijke bevolkingsgroei, vooral door geboorte
overschotten. Breda groeide tussen 1899 en 1925 alleen door geboor
teoverschotten. Er vertrokken doorgaans meer mensen uit de ge
meente dan er zich nieuwe inwoners vestigden. De Dordrechtse
bevolking nam in het eerste kwart van deze eeuw ook nauwelijks toe
door migratie. De grenswijziging van 1903 had op het bevolkingsaan
tal geen invloed. Schiedam groeide tussen 1900 en 1920 onder ande
re doordat de nieuwe werven migranten aantrokken. Het hoge groei-

') A Blonk Yabneken en Menschen, een sociografie van I.mchede, il en 103 Het grondgebied
werd in ІЯ84 uitgebreid \an 61 tot 682 hectare en het aantal inwoners \ermeerderde hierdoor
met 6317
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percentage van deze stad tussen 1899 en 1930 wordt voornamelijk
bepaald door de jaren 1926-1930.10
Enschede, Tilburg, Nijmegen en Zaandam hadden tussen 1880
en 1925 de grootste vestigingsoverschotten. Zoals bekend zette migratie de woningmarkt extra onder druk.
In 1899 werkte alleen in Tilburg, Enschede, Maastricht, Schiedam en Delft de meerderheid van de beroepsbevolking in de nijverheid, waardoor dit industriesteden zijn.11 Nijmegen en Zaandam
waren weliswaar snel groeiende steden maar het waren geen industriesteden. Nijmegen wordt door Postmus getypeerd als een uitgestrekte gemeente met het karakter van een woonstad. Ook J. de
Vries kwam in 1969 in zijn boek Nieuw Nijmegen tot de conclusie dat
Nijmegen na de slechting van de wallen in 1874 geen industrialisatiebeleid ontwikkelde. De gemeentepolitiek was erop gericht de stad
aantrekkelijk te maken als woonstad voor welgestelden.12 Zaandam
had wel een overwegend industriële structuur, met een grote dienstensector, die de streekcentrumfunctie aangeeft.123 Na deze overwegingen blijkt dus dat Tilburg en Enschede in de categorie gemeenten met 20.000-50.000 inwoners in 1899, de snelst groeiende
industriesteden zijn.
§ 2. De politieke situatie
In de inleiding van dit hoofdstuk merkten we op dat voor onze
probleemstelling naast de bevolkingsgroei, de politieke situatie in de
10
J J Postmus a w , 94 De gege\ens o\er geboorte- en vestigingsoierschotten én over grenswijiigingen zijn ontleend aan de Gemeentelijke Demogralische Documentatie, uitgegeven
door het CBS en aan "Loop van de bevolking in de gemeente , bewerkingen van de volkstellingen door de I andbouvvhogeschool YVagenmgen, afdeling sociale en economische geografie en
door de subtacalteit der sociale geografie van de Lnuersiteit van Amsterdam De gegevens
werden verstrekt door H knippenberg Aanvullende gegevens zijn ontleend aan J Postmus
a w' passim
" ) Bijdragen tot de Statistiek van Nederland CBS Nieuwe volgreeks nr 12 Uitkomsten der
beroepstelling in liet Koninkrijk der Nederlanden 31-12-1899
' 2 ) G A Iloekveld en \I С Deurlo a w , 94, J de пеь, ¿ іеші' Nijmegen 1870 1970, 51, zie
ook M Rossen en J van Hijn, Werkgelegenheiden иerklooshetd m Nederlanden Nijmegen ¡9501980, scriptie К L N 1980, 75 81
12j
) I M Galesloot Partijformaties in een tanend liberaal bolwerk De opmars van de confes
sionelen en socialisten in /aandam in de periode 1880-1929 in Broeders sluit L' aan Aspecten
van verzuiling m zeien Hollandse gemeenten, J H С Blom en С J Misset red , 110-142
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onderzoeksgebieden van belang is. We zijn immers geïnteresseerd in
de vraag óf en zo ja, in welke mate het (sociale) beleid bepaald werd
door de politieke achtergrond/kleur van een gemeentebestuur.
Hoofdstuk 3 roept de vraag op waarom de gemeentelijke autonomie
op het volkshuisvestingsterrein steeds meer werd ingeperkt, waarom
deden de gemeentebesturen naar de mening van de regering te weinig. Hielden zij teveel rekening met de belangen van hun electoraat?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het het meest interessant om het onderzoek te verrichten in twee steden die qua politieke
samenstelling verschillend waren. In deze paragraaf schetsen wij
een beeld van de politieke situaties in de (in par. I) overgebleven
steden.
De kieswetwijziging van 1896 zorgde voor een verlevendiging van
het politieke gebeuren rond de eeuwwisseling. De verschillende politieke groeperingen of partijen moesten rekening gaan houden met
grotere groepen kiezers, waardoor maatschappelijke gebeurtenissen
meer een politieke kleur leken te krijgen. Het radicale liberalisme in
Nederland was in deze periode erg gericht op staatsinmenging en het
links-liberale kabinet Pierson voerde dan ook verschillende sociale
wetten in. 1 3
Ook in de Provinciale Staten en in de gemeenteraden gingen de
partij-politieke tegenstellingen een grotere rol spelen. 14 Over lokale
politieke geschiedenis is helaas nog weinig gepubliceerd zodat wij
voor dit gedeelte over weinig literatuur kunnen beschikken. Ook
bestaat er geen statistisch materiaal over stemverhoudingen op lokaal
niveau in deze jaren. Hierdoor kan men zich moeilijk een beeld
vormen van de politieke verhoudingen in de gemeenten.
In bestaande studies valt het op dat de begrenzing van de onderzoeksperioden vaak wordt bepaald door het jaar waarin de eerste
socialistische vertegenwoordiger in de gemeenteraad doordringt of de
eerste socialistische wethouder wordt benoemd omdat dan de politie-

M

) fc H Kossman, Geschiedenis der Nederlanden, 163
) J.A de Jonge, Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke partijen, in BMGi\'
91(1976), 94-105
ы
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ke blokvorming lijkt te zijn voltooid.15 Vaak was de lokale politieke
partij vorming, met name van katholieke zijde, een defensieve reactie
op het ontstaan van socialistische partijen of kiesverenigingen.16 In
de overwegend katholieke samenlevingen was door een sterke sociale
controle nauwelijks ruimte voor andersdenkenden. Van de Weyer
merkte op dat het in Tilburg noodzakelijk een buitenstaander moest
zijn die de eerste vakorganisatie stichtte, het R.K. Timmerliedengilde. Dit was een zekere Platte, een duitser. Een Tilburger zou door
een dergelijke actie buitengesloten kunnen worden omdat de opkomende arbeidersbeweging werd gezien als een aanslag op de bestaande sociale verhoudingen.I6a Volgens de historicus J. Perry was het in
de zuidelijke provincies vrij normaal dat socialistische zendingsdrang
werd beantwoord met politie-optreden tegen colporteurs, zaalafdrijving, ontslagen van partijleden en dreigementen vanaf de kansel.16b
In de katholieke gemeenschappen vervulden het liberalisme en vooral het socialisme rond de eeuwwisseling hoofdzakelijk een vijandbeeld functie.
De eerste aanzetten tot politieke partijvorming op lokaal niveau
kwamen voornamelijk voort uit de eerste vakorganisaties waarin de
sociaal-democraten sterk vertegenwoordigd waren. Hierop reageerden 'andersdenkenden' met eigen organisaties. Kossmann spreekt in
dit verband over een politisering van het maatschappelijk leven tengevolge van het agressieve socialisme.17 Een duidelijke profilering
van de diverse politieke groeperingen vond pas plaats onder invloed
van de naderende evenredige vertegenwoordiging die de verhoudingen grondig zou kunnen wijzigen. De rijen moesten worden gesloten
om de politieke situatie controleerbaar en beheersbaar te houden.
Vóór 1919 werd door het censuskiesrecht de lokale politiek groten") Denk bijvoorbeeld aan Ρ Ь Maas, Soctaal-democrativ:hc gemeentepolitiek m katholiek ,\'ymegen 1894 1927
"•j Deze interpretatie wordt aangehaald door J С H Blom, Verzuiling m Nederland /8501925, 16
'6l*) A van de Weyer O F M Cap , іл. religieuze pracujk in een Brabantse industriestad, 156157
' 6 b ) J Perry, Roomsche kintne tegen roode koorts Arbeiders beweging en katholieke kerk m Maas
tricht I880-1920, 76-77
" ) H H Kossman a vv , 163
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deels bepaald door de uit en door de maatschappelijke bovenlaag
gekozen kleine kring bestuurders.
In tabel 6 hebben we de ontwikkeling van het percentage kiesgerechtigde mannen voor de gemeenteraad weergegeven. 18
Tabel 6 Het percentage kiesgerechtigde mannen voor de gemeenteraad in de snelgroeiende gemeenten
1901

1911

1913

1915

1917

1919

Breda
Tilburg

50,9

61,9

64,2

66,9

90

92

39,2

48,5

Nijmegen
Delft

45,5

55,3

50,1
56,7

55,2
59,5

92,3
85,2

92,1
90,3

43
50,9

56,1
63,2

61,4

66,2

93,5

65

69,6

95,1

94,3
95,1

46,1

58,3

60,8

49,6

77,6

67,3
82,4

84,1
97,3

92,5

48,6

Leeuwarden 44,3
Enschede
42,2
Maastricht
37,2

53,9
61,4

56,7

61,2

64,6

70

94,4
90,4

93,2
92,6

44,9

46,7

51,5

92,1

92,9

Dordrecht
Schiedam
Zaandam

88,2

In deze tabel zien wij dat in Tilburg, Maastricht en Zaandam het
stemrecht tot en met 1911 was voorbehouden aan minder dan de
helft van de volwassen mannen. De katholieke steden Maastricht en
Tilburg houden tot 1917 de laagste percentages. De laagstbetaalden
hadden geen kiesrecht. Dit was gekoppeld aan de belastingen en
iedereen die aangeslagen was in de grond-, personele-, vermogens-,
bedrijfs- of andere inkomstenbelasting en zijn aanslag ook had voldaan, kon kiezer zijn. Alleen bij de grondbelasting was een minimum van een gulden vereist. Daarnaast werd kiesrecht toegekend op
grond van huishuur, loonbedrag spaarbankinleg, of examen. Voor
het kiesrecht voor de gemeenteraad gold bovendien dat men in één
van de gemeentelijke heffingen moest zijn aangeslagen.
Alleen belastingplichtigen kwamen automatisch op de kieslijsten
en degenen die bij vorige verkiezingen het stemrecht hadden. De
andere categorieën kiezers moesten zichzelf aanmelden als kiesgerechtigden. Hiervoor was echter politieke betrokkenheid nodig. In
ΙΗ
) Jaarcijfers van het Koninkrijk der Nederlanden, Rijk in Europa 1901. 1911, 1913, 1915, 1917
en 1919, C B S 's Graienhagc
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tabel 6 zien we in alle gemeenten een geleidelijke groei van de groep
stemgerechtigden tot 1917. In dat jaar werd het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd.
Over de deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten zijn geen gegevens beschikbaar. Daarom hebben we de
gegevens over de participatiegraad bij de Tweede Kamerverkiezingen
Tabel 7 Het aantal ktesgerechtigden en de uitgebrachte stemmen in 1901 en 1914 bij de
Tweede Kamerverkiezingen
het percentage mannen
van 25 jaar en ouder
dat kicbgerechugd was

het aantal door hen ingeleverde stembiljetten bij
eerste stemming

1901
districten

in %

abs

in %

Breda
Maastricht
Tilburg
Nijmegen
Delft
Dordrecht
Leeuwarden
Schiedam
Zaandam
Enschede

51,7
45,5
45,7
46,6
48,6
52,3
54,2
55,5
59,0
69,6

2160
3421
3802
3824
4274
4734
4766
5032
4545
9926

35
68,5
68,0
67
75,5
76,9
78,6
78,7
69,1
93 3

55,1
61
54,4
65,4
67,5
68,9
69,4
69,9
80,3
82,1

5659
5702
6649
6900
7104
7917
8091
8420
17054
11112

65,8
71,1
73,4
80,3
84,0
85,9
87,7
85,3
95,3
89,3

1913
districten
Tilburg
Breda
Nijmegen
Maastricht
Delft
Schiedam
Leeuwarden
Dordrecht
Enschede
Zaandam
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in de districten opgenomen in tabel 7. ' 4 De tweede kolom geeft de
politieke participatie in de kiesdistricten weer: het percentage van de
kiesgerechtigden dat zijn stem uitbracht bij eerste stemming.
De districten Tilburg, Nijmegen, Maastricht, Breda en Delft bleven in 1901 én in 1913 onder het landelijk percentage kiesgerechtigden dat respectievelijk 52% en 68% bedroeg. Vooral Breda had een
lage participatiegraad in 1901. Het district Enschede had niet alleen
een hoog percentage kiesgerechtigden maar deze maakten ook vrijwel allemaal gebruik van hun kiesrecht getuige de opkomst. In Zaandam nam het aantal kiesgerechtigden opmerkelijk toe, zowel in de
gemeente als in het kiesdistrict.
Van gemeenteraadsleden is in de gemeenteverslagen tot 1919 over
het algemeen alleen de naam te achterhalen zonder vermelding van
de politieke achtergrond. Voor dit soort gegevens is men aangewezen
op onderzoek in de plaatselijke pers in verkiezingsperioden of in de
secretariearchievcn. In het begin van de eeuw gíng het vaak meer om
de verkiezing van een persoon dan van een partij. Pas vanaf 1931
zijn er gegevens beschikbaar over de Nederlandse politieke partijen
in de gemeenteraden.20
Voor het eerste decennium van deze eeuw hebben wij geprobeerd
meer informatie bijeen te krijgen over de politieke samenstelling van
de gemeenteraden.21 In Tilburg bestonden rond de eeuwwisseling
geen andere dan katholieke kiesverenigingen. Raadsleden werden
vaak buiten de kiesverenigingen om gekozen op persoonlijke titel. In
1911 waren er twee raadsleden die uitdrukkelijk de r.k. arbeiders
vertegenwoordigden. De overige gemeenteraadsleden behoorden tot
19
) Bijdragen tot de statistiek van Xederfond CBS nieuwe vol^rccks VIII 's-Grii\enhdge 1901,
Statistiek der periodieke verkie¿iiigen \oor de Tweede kamer der Staten Generaal, de Prownciale Staten en de Gemeenteraden, in gemeenten met 15 000 of meer ¿leien gehouden in 1901,
idem nieuwe volgreeks 189 's-Gravenhage 1913 Wij hebben alleen dejaren 1901 en 19И
opgenomen omdat alleen in de?e jaren het aantal kiesgerechtigden werd uitgedrukt als percen
tage van de volwassen mannelijke bevolking In de overige jaren drukt men het aantal kiesge
rechtigden uit als percentage van de totale mannelijke bevolking
20
) Statistiek der gemeenten 19}!, sene A nr 1 CBS 1932
21
) De¿e gegevens zijn verzameld door een schrifteli|k verzoek te richten aan de gemeentearchieven om informatie Delft, Dordrecht en Zaandam verstrekten op deze wijze geen informatie Voor deze plaatsen en voor Nijmegen verrichtten wij zelf een klein onderzoek in de
plaatselijke dagbladen
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de betere klassen. In Maastricht zaten tot 1919 eveneens alleen
katholieken in de gemeenteraad. In 1909 werd vanuit liberale kringen de OnaFhankelijke Kiesvereniging opgericht. In 1911 had ¿ij
drie vertegenwoordigers in de raad. In dat jaar kandideerden beide
kiesverenigingen een werkmanskandidaat. Toen de katholieken in
het geweer begonnen te komen tegen de socialistische agitatie kwam
dit volgens J.Perry vooral ten goede aan de Katholieke Kiesvereniging, ten koste van liberalen en van andere katholieken.22
Schiedam, Enschede en Zaandam hadden al in 1901 een heterogene samenstelling van de gemeenteraad. In Schiedam waren er van de
24 raadsleden 3 anti-revolutionair, 7 katholiek, 1 vrijzinnig hervormd en 2 hervormd, 4 liberaal en 7 onbekend. De confessionelen
behielden hier een meerderheid in de eerste decennia van deze
eeuw. Vanaf 1907 werd de SDAP in de raad vertegenwoordigd. In
Enschede had de raad 19 zetels waarvan er 13 door liberalen werden
bezet, 2 door anti-revolutionairen, 1 door een rooms katholiek, 1
door een katholieke democraat, 1 door een vrijzinnig democraat en I
door de SDAP. Vanaf 1911 bezetten de socialisten hier ruim een
derde van de zetels. Zaandam kreeg in 1914 de eerste socialistische
burgemeester van Nederland Klaas ter Laan, nadat het in 1912 ook
al de eerste socialistische wethouder, J.E.W.Duys, had benoemd.23
De gemeenteraad was toen in meederheid rood. In 1901 hadden alle
politieke stromingen hun eigen kiesverenigingen. Vanaf 1903 was er
sprake van extra bedrijvigheid van confessionele organisaties door de
opkomst van de Sociaal Democratische Bond. In 1904 werd het
eerste SDAP-raadslid gekozen. De liberalen hadden in het begin van
de eeuw een meerderheid in de raad. Evenals in Enschede waren de
liberalen de grootste verliezers in de eerste decennia van deze
eeuw.24 In Leeuwarden hadden de liberalen in het begin van de
eeuw de overhand. De SDAP kwam in 1906 met één zetel in de
raad. In 1911 zaten er 19 liberalen in de raad, 2 anti-revolutionairen, 2 katholieken en 2 sociaal-democraten. In Breda werd geduren" ) J PerryTiTw , 196 en 223
") A belio en J \ d Laan, Ik hak er op in, 't is hier geen Zaandam, Γ M Galesloot t a ρ
passim, J J \an der Horst, daar komt de huichelaar Laten «ij on7C mond houden Ver¿uiІіпц in Schiedam 1890-1917, in J H С Blom en С J Misset а и , 180-198
^ ) Het dagblad van de Zaanstreek 1901 en 1911 passim en de gemeenteverdagen
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de het eerste decennium van deze eeuw de helft van de raadszetels
bezet door dezelfde personen. De heren waren afkomstig uit de r.k.
kiesvereniging en uit de kiesvereniging Breda, die meer liberaal ge
tint was. In 1909 werd er voor het eerst een socialist in de raad
gekozen. Breda was overwegend katholiek. In Nijmegen werd in
1901 de meerderheid van de raadszetels bezet door de katholieke
kiesvereniging Recht voor Allen. De tweede kiesvereniging was de
liberale kiesvereniging Burgerplicht. Vanaf 1910 dongen de socialis
ten mee naar de raadszetels, maar pas in 1917 slaagden zij er in om
er een te bemachtigen.25 In Delft behaalden de liberalen in 1901 nog
net een overwinning op de anti-liberalen, de confessionelen. De
twee arbeiderskandidaten die toen voor het eerst door de Delftsche
Bestuurdersbond werden gekandideerd behaalden geen zetel. De
SDAP behaalde in 1910 de eerste zetel. De politieke verhoudingen
bleven in het eerste decennium ongeveer gelijk. Er bestonden ver
schillende kiesverenigingen: een liberale, een katholieke, een demo
cratisch katholieke, een anti-revolutionaire, een middenstands- en
cen arbeiderskiesvereniging.26 In Dordrecht hadden de liberalen in
het begin van de eeuw de overhand. In 1901 bestond de gemeente
raad uit 18 liberalen, 1 katholiek, 4 anti-revolutionairen en 2 sociaal
democraten. In 1911 telde de raad 3 socialisten, in 1917 7 en 1919
nam dit aantal toe tot 10. De liberalen bezetten toen nog slechts 5
zetels. 27
In literatuur over lokale politiek en lokale besluitvorming wordt
een verband gelegd tussen de politieke gezindheid van het gemeente
bestuur en het resulterende sociale beleid.28 Een in de huidige ter
minologie linkse gemeente zou meer geneigd zijn tot een sociaal
" ) Ρ F Maas, a w en aanvullende gegevens uit De Gelderlander
26
) Delftsche Courant 1901 en 1911 en de gemeenteverslagen van 1901 en 1911
27
) Levensbeschrijving ran Ρ ] de Kanter (1868-1957),gemeentearchief Dordrecht en VV Veer
man, Veertig jaar socialisme in Dordrecht 1900-1940, in Kwartaal en teken van Dordrecht,
1975/1, 15 18
2β
) Τ N Clark (1968) a w , M Aiken en R R Alford t a p , andere geraadpleegde literatuur
S A H Deniers, Volkshuisvestingsbeleid en bestuurlijke organisatie van gemeenten \ erslag van een
vergelijkend onderzoek, Robert С Fried, Party politics and performance the case of the dutch
cities, in Acta Politica 15(1980) 61-110, J E Keman, Het belang van politieke partijen en het
politieke belang van partijen, in R A Koole (red ) liet behng van politieke partijen, 119-134
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beleid dan een rechtse gemeente De grootste linkse politieke partij
in de onderzoeksperiode was de SDAP. Dit was tevens de enige
linkse partij in de Tweede Kamer sedert 1897. Doordat het een
kleine en tevens weinig getolereerde partij was krijgt de steun aan
deze partij meer gewicht. De raadsleden van deze partij vertegen
woordigden expliciet de belangen van de arbeidersklasse. Op lokaal
niveau stuitte deze partij vaak op veel verzet. In het tabel 8 kunnen
we zien hoeveel zetels de SDAP in de verschillende gemeenten be
zette. 29
Tabel 8

De SDAP in de gemeenteraad
1907

1909

1911

1903

1915

1917

1919

1923

1925

0

0

0

0

0

8

8

1
0

1
0

0

5

5

Tilburg

1
0

1
0

8

0
0

Zaandam

0

2

2

Delft

0

0

8
7

Dordrecht
Maastricht

2
0
0

2
0

8
7

1
4

1
3

2

2

Nijmegen
Breda

Schiedam
Leeuwarden
Enschede

1
3

0

5

0
10

5
7

10

10

1

3

4

3

7

3
8
7

3
0

3
0

3
0

5
0

10
9

10
7

2

3

1
7

3
8

5
5

6
10

6
10

7

7

10

3

6
11
10

De gemeenteraden hadden in 1906 ongeveer 25 zetels en in 1925
circa 30. Van deze steden had Zaandam al in 1912 een socialistische
wethouder, Leeuwarden van 1919 tot 1923 socialistische wethou
ders, Enschede vanaf 1923, Dordrecht in 1922 en 1923 en Schiedam
van 1919 tot 1923.
In 1919 werden voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen gehou29
) Arbeiders-Jaarboekje, sociaal-democratische arbeiderspartij, passim 1901-1925, hoofdstuk So
ciaal-democratische gemeenteraadsleden Dit hoofdstuk is vanaf 1907 opgenomen BIJ controle
in de gemeenteverslagen blijken de opgaven in het arbcidersjaarboekje \aak niet te kloppen
Zaandam had bijvoorbeeld in 1912 19 /ctels en een socialistische meerderheid Volgens J I'errv a w ρ 259, behaalde de SDAP in Maastricht in 1919 9 zetels en volgens het jaarboekje 7
In Tilburg behaalde de SDAP 7 ¿etels in plaats van de 8 die vverden opgegeven in het
jaarboekje Aangezien er geen andere bron beschikbaar is maakten we er toch gebruik \an
omdat het ons slechts om een globale indruk gaat
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den volgens het evenredigheidsstelsel. De hele mannelijke bevolking
mocht kiezen. De strijd ging voor het eerst om alle raadszetels en
niet zoals voorheen om een beperkt aantal. Alleen in Maastricht en
Tilburg drong de SDAP toen pas door in de gemeenteraad. Ditzelfde
gebeurde ook in andere gemeenten in Zuid-Limburg en Noord-Brabant. In Breda had de SDAP van 1909 tot 1913 een raadszetel die in
1919 werd teruggewonnen.
De voorgaande beschouwing geeft, hoe globaal dan ook, een indruk van de politieke gezindheid in deze steden. Tilburg en Enschede verschilden politiek gezien op drie punten: 1. het aantal stemgerechtigden, 2. de participatiegraad, maar deze is afgeleid van de
kiesdistricten en 3. de affiniteit met de enige sociaal-democratische
partij in het parlement en in de gemeenteraden rond de eeuwwisseling. Enschede behoorde tot de gemeenten die als eerste SDAPraadsleden hadden en Tilburg tot de gemeenten, waar de SDAP pas
een kans kreeg door het algemeen mannenkicsrecht.
§ 3. De woonomstandigheden
Urbanisatie ging gepaard met verslechterende woonomstandigheden voor de bevolking. Een meetinstrument voor de vvoonellende is
het aantal één- en tweekamerwoningen in een gemeente en de woondichtheid, dat wil zeggen het aantal inwoners per vertrek. O f e n in
welke mate men werd geconfronteerd met slechtere huisvesting,
hangt af van de maatschappelijke groep of klasse waartoe men behoorde. In de Inleiding brachten we al naar voren dat in 1899 16.5%
van het toaal aantal woningen overbevolkt was. Daaronder verstond
men toen dat er meer dan vier personen in een een kamerwoning
leefden, meer dan zes in een tweekamerwoning en meer dan negen
in een driekamerwoning. De gemiddelde beschikbare ruimte per
persoon in Nederland liep in 1899 uiteen van 0.55 persoon per
vertrek tot 3.9 personen per vertrek.
Omdat we bij de selectie van de steden uitgaan van de situatie
rond de eeuwwisseling, beperken we ons in deze paragraaf tot de
situatie in 1899. Als vertrek werden in de telling gerekend kamers,
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keukens, alcoven en eveneens glasdichte serres, kelders, zolders en
stallen. Deze laatste twee werden alleen als vertrek gerekend als zij
geregeld dienden tot nachtverblijf.33
Wanneer we de woning als graadmeter hanteren voor de maatschappelijke welstand, leidt dit tot de conclusie dat een kleine woning met een hoge bezettingsgraad duidt op een lage maatschappelijke welstand. Het woningbestand van een stad vormt als het ware een
spiegel van de materiële welstand van de diverse maatschappelijke
lagen van haar bevolking. Wanneer we ons een beeld kunnen vormen van de huisvestingssituatie weten we ook ongeveer hoe de welstand is verdeeld. De bezettingsgraad per vertrek was hoger naarmate de woning kleiner was.
Figuur 2 rangschikt de woningtypen als percentage van het totale
Figuur 2
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woningbestand.34 Figuur 3 geeft de verspreiding weer van de bevol
king over de verschillende woningtypen in 1899.
Figuur 3
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Enschede, Tilburg, Delft en Dordrecht hebben in 1899 een naar
verhouding zeer laag percentage van de bevolking gehuisvest in een
kamerwoningen. Daarna komen Nijmegen en Breda, gevolgd door
Schiedam, Maastricht en Zaandam. In Leeuwarden was de situatie
het slechtst. Behalve in Schiedam, Zaandam en Leeuwarden woonde
ruim 30% van de bevolking in woningen met vier of meer vertrek
ken. Gezien de definitie toen van een vertrek, betekent dit dat een
^) Bijdragen tot de Statistiek ran \ederland CBS XXIV, Uitkomsten der «omngstatiMiek van
het Koninkrijk der Nederlanden, verzameld ter gelegenheid \dn de algemene \0lksteII1ng
gehouden op 31 december 1899, s-Gra\cnhage 1903 passim, De ci|fcrs uit de woningtellingen
7ijn bewerkt in WOmngtoestanden m Nederland Cijfers en graphische ι uorstelhngen bewerkt naar
de woningsuitistiek van 3/ december 1899 De figuren zijn gemaakt met behulp van de gegevens
uit de7e statistieken Zie bijlage 2 en 3
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groot deel van de bevolking slecht was gehuisvest. In het eerste
decennium van deze eeuw daalde het aantal eenkamerwoningen aanzienlijk. In Enschede, Tilburg en Dordrecht, waar toch al weinig
eenkamerwoningen waren, halveerde het aantal. Onder invloed van
de nieuwe bouwvoorschriften werden er vooral drie- vier- en vijfkamerwoningen bijgebouwd.
Huisvestingsproblemen ontstonden voornamelijk door een toenemende bevolkingsdruk. De steden met de grootste bevolkingsdruk in
het begin van deze eeuw waren Breda, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Schiedam en Enschede. Van deze steden hadden Maastricht,
Tilburg, Schiedam en Enschede een beroepsbevolking die voor meer
dan 50% in de nijverheid werkzaam was en daarmee een enigszins
vergelijkbare economische structuur.
Als we de steden politiek in twee blokken verdelen dan krijgen we
enerzijds Nijmegen, Breda, Tilburg, Maastricht en Schiedam en
aan de andere kant Dordrecht, Leeuwarden Enschede, Zaandam en
Delft. De eerste steden hadden een meerderheid van vertegenwoordigers van confessionele kiesverenigingen in de raad en in de andere
steden waren de niet-kerkelijk gebonden kiesverenigingen of partijen ruimer vertegenwoordigd.
Voegen we ook nog de woonsituatie in 1899 aan de selectiecriteria
toe dan blijken Tilburg en Enschede veel overeenkomsten te hebben, Nijmegen, Breda, Dordrecht en Delft hebben overeenkomsten
en als derde groep onderscheiden we dan Schiedam, Maastricht en
Zaandam. Leeuwarden neemt een uitzonderingspositie in.
LTit het voorgaande dringt de keuze voor Tilburg en Enschede als
onderzoeksgebieden zich als het ware op. Deze keuze wordt in de
eerste plaats bepaald door de demografische ontwikkeling en de politieke verschillen. Tilburg en Enschede hadden een zeer grote bevolkingstoename te verwerken, waaronder een grote groep arbeiders.
liet waren beide textielsteden en zij hadden een zeer verschillende
politieke oriëntatie. Bij het vooronderzoek naar wat de grote gemeenten in ons land in de eerste jaren van de woningwet hebben ondernomen om de volkshuisvestingssituatie te verbeteren bleek bovendien
dat Tilburg als enige geen voorschot aanvroeg voor woningwetbouw
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in de periode tot de Eerste Wereldoorlog en dat Enschede daarente
gen, na Amsterdam, het meeste gebruik maakte van paragraaf acht
van de woningwet. Deze tegengestelde gedragslijnen ondersteunden
de keuze. Opvallend is ook dat de volkshuisvestingssituatie in deze
steden onderling niet erg verschilde, zij het dat de woondichtheid in
Enschede groter was.
In de volgende paragrafen wordt aan de hand van politieke- en
sociale aspecten een beeld geschetst van Tilburg en Enschede. Te
gen deze achtergrond worden het volkshuisvestingsbeleid, de be
sluitvorming en de beleidsresultaten in deze steden vergeleken in de
volgende hoofdstukken.
§ 4. politiek Tilburg
Een veel voorkomende verklaring voor het optreden van lokale
besturen rond de eeuwwisseling luidt, dat toenmalige plaatselijke
elites probeerden de invloed van politieke partijen, zo deze al beston
den, op het gemeentelijk beleid te voorkomen. De elite vreesde na
melijk dat de lagere klassen via vakbonden en nieuw opgerichte
partijen haar machtsmonopolie zouden aantasten en mede het beleid
zouden gaan bepalen. In gemeenten waar sprake was van politieke
partijvorming (kiesverenigingen) en partijpolitieke vertegenwoordi
ging in de raad, waaronder arbeiderspartijen, zou in het beleid meer
rekening worden gehouden met de belangen van de lagere standen. 3 '
Een conservatieve stad zou er vaker in slagen op het terrein van de
gemeentepolitiek het overheidsoptreden te beperken. 36 Het gaat hier
eigenlijk om de vraag of kiesgerechtigden uit de arbeidersklasse door
het uitbrengen van hun stem op een linkse of arbeiderspartij, daar
mee bereikten dat er meer rekening werd gehouden met de noden
van de kleine man. 3 7
Tilburg was voor het verkrijgen van het stemrecht verdeeld in
,ъ

) Robert С Fried, t a p , 71-77
) ibidem.
3?
) Joh de Vries, liet censuskiesrecht en de welvaart in Nederland 1850-1917, in ESHJ
34(1971) en Ρ J Oud bcuerkt en aangevuld door J Bosnians, Honderd jaren, een eeuw van
staatkundige vormgeving tn Nederland 1840-1940, 155-159
ä6
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twee stadsdelen, het centrum en de overige wijken. Het minimumbedrag van de belastingsom voor het kiesrecht voor de gemeenteraad
was voor de twee stadsdelen verschillend. In de buitenwijken, met
een lager welvaartspeil, bedroeg het een gulden per jaar en in het
centrum f 1,25.38 De Tilburgers kwamen pas voor deze heffing in
aanmerking bij een minimaal jaarinkomen van vierhonderd gulden.
Voor elk kind jonger dan 16 jaar werd de belastingvrije voet verhoogd
met veertig gulden.
Het gevolg van deze bepalingen was dat in 1900 39% van de
volwassen mannen kiesgerechtigd was voor de gemeenteraad, in
1909 43%, in 1915, de laatste voor de invoering van het algemeen
mannenkiesrecht bedroeg het 55% en in 1919 bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen volgens het algemeen mannenkiesrecht, was dit
92%.39
Slechts een klein percentage van de mannen bleek het kiesrecht
op andere gronden dan de belastingen te claimen want het aantal
belastingkiezers bedroeg vanaf 1903 circa 95 tot 97% van de kiezers.
Uit een woningonderzoek uit 1917 blijkt dat, op grond van de huishuur, een groter deel van de mannen kiesgerechtigd was voor de
Tweede Kamerverkiezingen dan het aantal geregistreerde kiezers.
Het bleek dat slechts 19% van de woningen een huur had van f 1,50
per week of lager, terwijl de minimum weekhuur om huurkiezer te
worden in het centrum f 1,25 bedroeg en daarbuiten f l,-. 40 Voor de
overige woningen gold dus dat de volwassen mannelijke hoofdbewoners kiesgerechtigd waren. In werkelijkheid oefende in dat jaar
slechts ongeveer 53% dit recht uit. Waarschijnlijk wisten velen uit
die groep niet eens dat zij er aanspraak op konden maken.
Degenen die wel het kiesrecht hadden, maakten er lang niet altijd
gebruik van. Bij de periodieke gemeenteraadsverkiezingen varieerde
de opkomst tussen de 41% (1903) en 69% (1909). In 1919 was de
publiciteit rondom de eerste gemeenteraadsverkiezingen volgens het
18

) Staatsblad 1896 wet no 154 tabel gevoegd achter de wet De minder welgestelde stadsdelen waren Berkdijk, Het Laar, Reit, Reitsche Hoeve, Hasselt, Stokhasselt, Hcikant, Croesemd en Rauwbrake,
39
) Ontleend aan de gemeenteverslagen over de desbetreffende jaren In 1903 was slechts
86% bclastingkiczer, maar dit jaar was een uitzondering
">) GAT 4645, woningtelling van 1917.

125

algemeen mannenkiesrecht zo groot geweest dat ruim 92% van de
kiesgerechtigden ook zijn stem uitbracht. 41
Een groot deel van de volwassenen was tot 1919 niet betrokken bij
de samenstelling van het gemeentebestuur. Slechts een kleine groep
burgers bepaalde de gemeentepolitiek en probeerde hierop zijn stem
pel te drukken.
a. Politieke organisatie en politiek klimaat
In deze vrijwel homogeen katholieke stad speelde zich in het begin
van deze eeuw nauwelijks partijpolitieke strijd af. Tot de Eerste
Wereldoorlog heersten hier patriarchale verhoudingen. De rooms
katholieke geestelijkheid had stevig vat op de volksmassa en het
socialisme kon moeilijk wortel schieten. De Weijer schreef hierover:
"Deze homogeniteit neigt tot kleurloosheid".42 Over de arbeiders
was hij evenmin lovend: "simpelheid, soberheid, gemoedelijkheid en
berusting maken hen immuun voor de besmetting met het marxisti
sche socialisme en doet hen critiekloos meelopen met de gemeen
schapstraditie". 43
In deze paragraaf bekijken we hoe het politiek actieve bevolkings
deel was georganiseerd en welke stromingen we kunnen onderschei
den. Eerst geven we een korte schets van de groeiende belangstelling
voor de SDAP. Daarna besteden we aandacht aan de politieke orga
nisatie van de katholieken.
De in het begin van de eeuw opkomende arbeidersbeweging maak
te de arbeiders meer bewust van hun positie. In 1900 werd in Til
burg een afdeling van de SDAP opgericht. In 1901 werd bij de
kamerverkiezingen door 83 Tilburgers gestemd op de SDAP-kandidaat J.A.Bergmeyer. De Nieuwe Tilburgsche Courant (NTC)
schreef bij die gelegenheid:44
·") GAT Gemeenteverslagen 1900-1919
42
) Α ν d Wever O F· M Cap , a w ,121
•") ibidem, 214
44
) \'TC 25-11-1901, Geciteerd in A Pignuns, CkdeeU geloof, verdeelde politiek Politieke
organisaties der katholieken w 1 ilbiirg ¡896-1917 scriptie К L' N 19Я1 Allecitalen uit de NTC
/ijn overgenomen uit A l'igmans а «
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"Het schijnt dus dat de socialisten te Tilburg het beginnen te
menen. Alleen de gulden middenweg, de duidelijke democratie
is nog in staat hun invloed te keren".
Het aantal stemmen op de SDAP bij de kamerverkiezingen nam
toe. In 1905 waren het er 215, in 1909 363, in 1913 378 en in 1918
1670. 4 5 In de gemeentepolitiek speelden de socialisten in Tilburg tot
1915 nauwelijks een rol. In 1905 stelde zich voor het eerst een
SDAP-er, Michielsen, verkiesbaar voor de gemeenteraad. Dit lever
de de volgende advertentie op:
"Nooit of nimmer moogt gij stemmen op een socialist. Het
ware schande voor ons Katholiek Tilburg, indien de rooden een
hunner bestuursleden den heer Michielsen in de Raad
brachten
Een katholiek."
Dit soort stemmingmakerij had wel effect. Vanaf 1905 deed de
SDAP regelmatig mee, maar won tot 1919 geen zetels. De enige
levenstekenen van de SDAP die doordrongen tot in het dagelijks
bestuur van de gemeente waren haar aanhoudende verzoeken tot het
plaatsen van badhuizen, die door В en W voor kennisgeving werden
aangenomen en terzijde gelegd. 4 6
Vanaf 1915 besefte het gemeentebestuur echter dat de 'rode vloed
golf niet meer te keren was. Vanaf dat jaar zetten enkele Tilburgers
zich namelijk actief in voor de oprichting van een socialistische
woningbouwvereniging. В en W realiseerden zich dat de SDAP bij
de eerste gemeenteraadsverkiezingen volgens het algemeen mannenkiesrecht zetels zou gaan behalen. En dat klopte ook. In 1919 be
haalde de partij 7 van de 31 zetels. 4 7 De SDAP in Tilburg had
weinig leden, evenals de Tilburgse afdeling van de met de SDAP
verbonden textielarbeidersbond van het Nederlandsch Verbond van
Vakverenigingen (NVV) 'De Eendracht'. Die bond was in 1914 in
Tilburg opgericht door Bart van Pelt en had in de beginjaren maar
45

) Arbeiders Jaarboekje, sociaal-ck'mocrattsche arbeiderspartij 12(1910)73-77 De gegevens van
1918 7ijn ontleend aan A Kleijngeld, Gemobiliseerde militairen m Tilburg tijdens de eerste
wereldoorlog, il
^6) GAT seer arch notulen van В en W passim
^7) GAT gemeenteverslag van 1923 en de gemeenteraadsnotulen uit dat jaar passim, idem
1919
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heel weinig leden, zeker in vergelijking met de r.k. textielarbeidersbond St. Lambertus.48
Het opkomend socialisme veroorzaakte in de vooroorlogse periode
in Tilburg geen extra politieke bedrijvigheid in het katholieke blok.
De belangrijkste en al spoedig enige rk kiesvereniging in Tilburg was
de in 1897 opgerichte kiesvereniging 'District Tilburg'.49 Deze kiesvereniging had een nauwelijks omschreven doelstelling, geen politiek program, een autoritair bestuur en passieve leden. Zij stelde
kandidaten voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en in principe ook voor de gemeenteraad, maar men kon zich ook onafhankelijk
van de kiesvereniging kandidaat stellen. Door het ontbreken van
enig politiek program was persoonlijke sympathie het belangrijkst om
gekozen te worden.
Het bestuur van de kiesvereniging bestond tot 1910 enkel uit
fabrikanten. Toch had de kiesvereniging ook arbeidersleden, maar
het bestuur bekommerde zich weinig om hen. De katholieke elite gaf
er blijk van de politieke macht niet met werklieden te willen delen.
Bij gemeenteraadsverkiezingen speelden persoonlijke sympathieën
en perscampagnes een belangrijke rol. Zo kon men in 1901 in de
NTC het volgende lezen:50
"Kiezers
Er schijnt een streven te zijn om onzen Gemeenteraad op te
schepen met een aantal werklieden of burgertjes die over het
wel en wee onzer stad zullen oordelen! Wij mogen den werkman voorzeker niet een zekere mate van gezond verstand ontzeggen; doch vinden beter eene keuze te doen uit mannen die
als groot industrieel en door hunnen welgesteldheid meer gewicht in de schaal leggen.
Kiest daarom met ons de Heeren: Theodore Bronsgeest
Jules de Beer
I·. Verbunt
J.F. Jansen
A.J. van Spaendonck"
•"J Τ Wdgenicikers, Jan Coolen en zijn Tilburgse textielstaking \an 1935, in Actum Tilhburgis 10(1979)1, 5
^9) De gegevens over de katholieke kiesverenigingen zijn ontleend aan A Pigmans a w
passim
50
) Ν Í С 1910
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De laatste drie werden gekozen. Dit soort middelen werd ook
aangewend om concurrenten te beschimpen. Campagnes werden
steeds op de persoon gespeeld en men schroomde niet beledigend te
worden. Het grootste deel van de verkiezingsstrijd speelde zich af op
straat, in de kroeg of voor het stemlokaal.
De arbeiders wonnen wel terrein in de kiesvereniging. Hun verte
genwoordigers drongen door in het hoofdbestuur en in de besturen
van de Tilburgse onderafdelingen. Dit waren Jan van Rijzewijk,
VV.H. Diddens en A.Th. van Rijen.,1 Dit had echter geen beleids
wijzigingen tengevolge.
De kiesvereniging 'District Tilburg' groeide en in 1916 verenigde
zij 28% van de kiesgerechtigden. In dat jaar trad de kiesvereniging
toe tot de in 1904 opgerichte Bond van Katholieke Kiesverenigingen.
Tot deze bond waren de Noord-Brabantse kiesverenigingen aanvan
kelijk niet toegetreden uit vrees voor aantasting van de autonomie
van de Brabantse katholieken.52 Toen in 1917 het algemeen mannenkiesrecht werd ingevoerd veranderde de kiesvereniging haar
naam in 'R.K. kiesvereniging in den Rijkskieskring Tilburg'. Met
het oog op de verkiezingen volgens het nieuwe stelsel riepen katho
lieke organisaties en instellingen hun leden op lid te worden van de
katholieke kiesvereniging die langzamerhand steeds meer de ken
merken kreeg van een politieke partij.
Helemaal eensgezind was het katholieke blok niet. De katholieken
waren rond de eeuwwisseling onderling verdeeld over het streven
naar algemeen kiesrecht. De christen-democratische stroming kreeg
vorm in de Katholiek-Democratische Volkspartij die streefde naar
een sociale politiek en algemeen kiesrecht. Deze partij stelde de
verhouding kerk en staat, en partij en episcopaat ter discussie. De
partij verloor het van de conservatief-katholieken die zich in hun
afwijzing van de christen-democratie beriepen op de encycliek Gra
ves de Communi Re van paus Leo XIII uit 1901, waarin de paus het
''J Jan van Rijzewijk (sigarenmaker, vanaf 1911 raadslid, voorzitter van de Katholieke Socia
le Actie en van het R К Vakbureau), VV tl Diddens (bankvverker bij de spoorwegen) en
A Th van Ri|en (vanaf 1909 raadslid en bestuurslid \an di\erse arbeidersorganisaties en later
secretaris van de Bossche Diocesane VVcrkliedcnbond)
" ) J A Bornewasser t a p , 35-36
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sociale vraagstuk behandelde en zich uitsprak tegen algemeen kiesrecht en tegen zelfstandige politieke organisatie van christen-democraten. 3 3 In Tilburg leidde deze landelijke ontwikkeling tot het kortstondig bestaan van de Katholiek-Democratische Vereniging die in
1901 haar naam veranderde in de Christelijk Democratische Vereniging. De vereniging streefde ernaar door volksontwikkeling "mannen
te kweken die ernstig willen helpen maatschappelijke verbeteringen
op katholieke grondslag tot stand te brengen". Evenals de landelijke
partij, verdween ook de Tilburgse vereniging binnen een jaar. De
bestuursleden S.A.A. van Mourik, J.F.A. Reijnders, J.H. Gerling
en W. Diddens werden vrijwel allemaal actief in de kiesvereniging
'District Tilburg', evenals de meeste leden.
Katholieken waren van mening dat hun geloofsgenoten in één
organisatie verenigd moesten blijven en eventuele tegenstellingen
intern moesten uitvechten. Vanuit deze gedachte werd in 1917 in
Tilburg binnen het kader van de katholieke kiesvereniging een aparte club opgericht, 'Ons Politiek Recht', die de belangen van de
katholieke arbeiders in de kiesvereniging wilde behartigen. Deze
club kwam waarschijnlijk voort uit de politieke studieclubs, die waren opgericht om kiesgerechtigden te scholen. J. van Rijzewijk en
A.J. Prins (journalist van de Tilburgsche Courant) zaten in het
bestuur van 'Ons Politiek Recht'. Deze suborganisatie werd in 1918
echter al weer opgeheven omdat de organisatie toch bijdroeg tot de
verdeeldheid in de katholieke kiesvereniging terwijl men zich juist
verenigd moest opstellen om het hoofd te kunnen bieden aan het
groeiende socialisme. De 'R.K. kiesvereniging in den Rijkskieskring
Tilburg' bleef de enige katholieke kiesvereniging in Tilburg die later
de plaatselijke afdeling van de RKSP werd.
Iets van een tegenstelling tussen conservatieve en meer democratische katholieken is in de bronnen steeds tussen de regels te lezen.
Na 1919 kwam deze tegenstelling scherper naar buiten."' 4 Bij Perry
kunnen we lezen dat in Maastricht katholieke arbeiders die naar
" ; J Pcrry.a « , 36, 172, 188 en 227
^ ) De politieke partijontuikkeling tussen 1918 en 1925 is ontleend aan de gemeenteraadsnotulen in die periode
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meer rechtvaardigheid streefden en opkwamen voor hun materiële
belangen, in katholieke organisaties eigenlijk steeds bedrogen uitkwamen. Er bleef hen niets anders over dan aansluiting bij de socialisten die wél voor de arbeidersbelangen opkwamen.55 Iets dergelijks
speelde zich in Tilburg af. De S DAP behaalde hier in 1919 een
geweldige verkiezingsoverwinning, maar verloor meer dan de helft
van deze zetels weer in 1923 toen in de katholieke organisatie de
splitsing tussen conservatieven en democraten, ofwel elite en arbeiders, een feit was geworden. Zeer veel arbeiders gaven toen hun
stem aan de nieuw opgerichte RK Volkspartij waardoor de SDAP van
7 naar 3 zetels terugviel. In 1923 waren de stemmen als volgt over de
partijen verdeeld:56
uitgebrachte
stemmen

RK Volkspartij a. middenstandslijst
2001
b. arbeiderslijst
5328
Christelijk Historische Partij
Vrijheidsbond
Vrijzinnig Democratische Partij
Sociaal Democratische Arbeiders Partij
RK Staatspartij

7329
262
211
326
2394
15429

aantal
zetels

9
1
3
20

Onder aanvoering van P.M. Arts deed de RKVP haar intrede met
maar liefst negen zetels. De VDB had al in 1919 zijn eerste zetel
gewonnen. De RKSP ging terug van 23 zetels in 1919 naar 20 zetels
in 1923 en de SDAP verloor vier van haar 7 zetels van 1919. De
SDAP-er Oostrijck zag deze stemmenwinst van de RKVP als een
bewijs van de oppervlakkigheid van het Tilburgse \olk. Het Dagblad
van Noord-Brabant beschreef de stemmenwinst als:
"politieke decadentie, ongeletterden komen in het bestuur van
Tilburg: politiek rapaille".
Volgens Arts was het succes van zijn partij het gevolg van de
" j ] Perry a w , 223
56
) GAT seer arch 1923 К 054/2.
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verdeeldheid in de RKSP en was het een uiting van de ontevredenheid met het beleid van de RKSP. Veertig proeent van de kiezers
stemde in 1923 op SDAP, RKVP en VDB.57
Tilburg was katholiek en dat wilde de RKSP zo houden. Stemlokalen waren vaak gehuisvest in katholieke scholen of in gebouwen
van de rk Gildenbond. Pastoors maakten hiervan misbruik of gebruik
om hun schapen op het laatste moment nog te beïnvloeden. Socialisten werd het verboden vóór de stemlokalen propaganda te maken
maar aan katholieken werd dit wel toegestaan. Deze vormen van
intimidatie zijn echter nog onschuldig vergeleken met taferelen van
vóór 1896 toen stemmingen nog niet geheim waren.
Wc zeiden al dat de politiek bepaald werd door een relatief kleine
groep burgers. In de gemeenteraad zaten tot 1919 vrijwel alleen
mensen uit de burgerij: fabrikanten, koopmannen, architecten, winkeliers, aannemers, aangevuld met een enkele arts, advocaat, bierbrouwer, wijnhandelaar, landbouwer, boekdrukker, kantonrechter
en een directeur van de Tilburgsche Hypotheekbank.,8 Het merendeel van de Tilburgse wollenstoffenfabrikanten (circa 80%) had zich
in 1897 georganiseerd in de 'Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffcn' op katholieke grondslag. Zij wilden door onderlinge samenwerking elk wettig middel aanwenden dat bevorderlijk kon zijn voor hun industrie en voor de goede verstandhouding
tussen werkgevers en werknemers, georganiseerd in de textielarbeidersbonden. ^9 In het katholieke Tilburg dacht de elite overwegend
conservatief-libcraal. Het elitaire gremium in de gemeenteraad werd
van 1905-1909 vergezeld door Л. Mutsaers, die als een behartiger
van de arbeidersbelangen gold. In 1909 kwam A. van Rijen voor hem
in de plaats. Deze bleef de hele periode actief en werd in 1919
wethouder. Vanaf 1911, toen ook Jan van Rijzewijk in de Raad
werd gekozen, kunnen we spreken van een arbeidersfractie. In 1915
" ) GAT Notulen van de gemeenteraad 7 april 1924
,8
) GAT De gegevens van de beroepen 7ijn ontleend aan het bevolkingbrcgister in combinatie
met de adresboeken van de gemeente Tilburg
59
) С G \V Ρ van der I Icijdcn, De Tilburgse wolnijrerheid m het spamungsveld van werkgevers,
werknemers en de overheid, 1920-Ì940, Doctoraalscriptie R U Utrecht 1984'85, 21
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kwam hier de fabrieksarbeider J.F. Horvers nog bij. Het Tweede
Kamerlid A.H.A. Arts zat van 1901 tot 1913 in de Raad. Hij stond
bekend om zijn vooruitstrevende ideeën. In 1913 werd hij opgevolgd
door zijn zoon P.M. Arts, die in 1923 de RKVP organiseerde.
In 1919 kwam de VDB-er A.C. van de Pol in de gemeenteraad
evenals zeven socialisten. Dit waren geschoolde vakarbeiders werkzaam bij de spoorwegen en een propagandist. De 'katholieke' arbeiders werden van 1919 tot 1923 vertegenwoordigd door J. Horvers,
J.H. üldenkotte (wollenstoffenwever) en de al bekende Van Rijen,
Van Rijzewijk, Arts en Prins.
In 1923 kwamen er negen RKVP-ers in de Raad die, uitgezonderd
de oprichter Arts, uit de arbeidersklasse kwamen. De SDAP hield
slechts drie mensen over in de gemeenteraad. De RKSP behield 20
zetels waarvan er elf werden bezet door de oude club van vóór 1919,
drie door bestuurders uit vakorganisaties en van zes is het beroep
onbekend. De gemeenteraad telde toen 33 leden.60
De RKSP-fractie vond dat ze met twintig raadszetels een dermate
grote machtspositie innam dat ze naar eigen goedvinden wethouders
kon benoemen. Van Rijzewijk, die vóór 1919 de arbeiders in de
Raad vertegenwoordigde, had geen behoefte de macht te delen met
de nieuw toegetreden arbeiderspartijen. Volgens hem had het college
van В en W niets te maken met evenredige vertegenwoordiging.61
Van een afspiegelingscollege was in Tilburg geen sprake.
In deze jaren had Tilburg drie burgemeesters, W.P.A. Mutsaers
(tot 1907), G.R.C.M. Raupp (1907-1915) en F. Vonk de Both
(1915-1939). De burgemeesters waren conservatief en erg terughou
dend met overheidsingrijpen.
Kortom, de politieke besluitvorming in Tilburg werd tot 1919
hoofdzakelijk bepaald door vertegenwoordigers van de betere klassen
en door een kleine arbeidersfractie. Het toetreden van de socialisten
tot de gemeenteraad in 1919 had een scheuring binnen de katholieke
groep tengevolge. Aanvankelijk stelden de katholieken zich als blok
op tegenover de socialisten. De katholieke arbeidersfractie zocht
^ ) GAT Notulen van de gemeenteraad 1923 pasbim
61
) GAT Notulen van de gemeenteraad 7 april 1924
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toen aansluiting bij de overige katholieken. Dit brak hen later op.
Een groep die meer voor de arbeidersbelangen op wilde komen accep
teerde niet dat arbeiders hun heil zochten bij de socialisten en richt
ten toen de RKVP op. Uit aangehaalde citaten bleek dat de overige
raadsleden geen hoge dunk hadden van de kwaliteiten van deze
volksvertegenwoordigers. Hnkele RKSP-ers overwogen zelfs het
raadslidmaatschap vanwege deze ongeschoolden te weigeren. Voor
het niveau van de discussies in de raad was de nieuwe partij inder
daad geen verbetering. Nog meer dan voorheen werden de discussies
overheerst door persoonlijke tegenstellingen en gevechten. De RKSP
bleef de grootste partij en eiste de wethouderszetels op. Hierdoor
veranderden er in Tilburg door de invoering van het algemeen kies
recht geen wezenlijke dingen.
§ 5. Politiek Enschede
In tegenstelling tot Tilburg was Enschede een heterogene samen
leving. De kiesdrempel voor de Tweede Kamerverkiezingen was in
Enschede hoger dan in Tilburg. In Enschede moest de huurprijs
voor huurkiezers na 1896 tenminste f 1,50 bedragen tegen f 1,25 in
Tilburg . Het minimuminkomen was voor Enschede vastgesteld op
f 400,- en voor Tilburg op f 350,- (centrum) en f І25,- (overig).6Í
Toch was het percentage kiesgerechtigden in Enschede hoger. Het
aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraad was in 1900 in beide
steden ongeveer gelijk, vanaf 1909 was het in Enschede gemiddeld
ruim 10% hoger dan in Tilburg. Het percentage kiesgerechtigde
mannen voor de gemeenteraad in Enschede bedroeg 36% in 1900,
54% in 1909, 70% in 1915, 90 % in 1917 en 93% in 1919. De
invoering van het algemeen mannen kiesrecht in 1917 bracht in Enschede aanzienlijk minder veranderingen teweeg in de kieslijst. In
Tilburg nam het aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraad toe
van 55 % in 1915 tot 92% in 1917.64
Het verschil kan voor een deel worden verklaard uit de zeer actie" ) Staatsblad 1896 wet no. 15-J.a w..
w
) GAE Verslag van de toestand der gemeente Enschede 1900-1920, vergelijk tabel 9. In
Tilburg was in 1900 41 ^kiesgerechtigd voorde Tweede Kamer, in 1909 46% en in 191998%.
In hnschede waren de percentages respectievelijk 48%, 68% en 9ï%.
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ve verkiezingscampagnes in Enschede, waardoor er meer niet-belastingkiezers voorkwamen. Met name voor de SDAP was geen moeite
te veel. In Tilburg was het percentage niet-belastingkiezers vanaf
1903 circa 5% en tussen 1912 en 1917 slechts 3%. In Enschede
steeg dit percentage van 4% in 1903 naar 5% in de jaren 1910 tot
1913 en vanaf 1913 bedroeg het 8 tot 9%. Ook bestonden er in
Enschede al aan het begin van de eeuw verschillende politieke partijen, waardoor er meer sprake was van een verkiezingsstrijd dan in
Tilburg. Werden in het zuiden van het land de arbeiders nog wel
eens bezocht door de priesters om hen op het rechte roomse pad te
houden, in Enschede had de SDAP de taak op zich genomen om de
arbeiders de weg te wijzen naar het rode pad.
De aanwezigheid van zoveel politieke groeperingen moet verklaard
worden uit de heterogeniteit van de bevolking. Alleen al naar godsdienstige samenstelling krijgen we een totaal ander beeld dan in
Tilburg waar ruim 96% van de mensen katholiek was.65
Tabel 9

1899
1909
1920
1930

Indeling van de Ensckedese bevolking naar kerkelijke gezindte in percentages

Nederlands
Hervormd

r.k.

Gereformeerde
kerken

Israëliet

andere
kerkelijke
gezindte

geen

60,8
51,9
48,4
36,9

25,9
24,9
25,0
24,7

9,0
6,7
6,4
7,1

3,0
2,4
2,0
1,8

2,3
4,9
6,4
7,7

1,6
9,2
11,8
21,9

Opvallend hoog is het aantal personen dat in 1920 en 1930 opgeeft
niet tot enige kerkelijke gezindte te horen. De grootste groep is
Nederlands Hervormd. Haar percentage loopt echter vrijwel even
snel terug als het percentage onkerkelijken stijgt. De katholieken
maken constant ongeveer een kwart van de bevolking uit. De invloed
van de katholieke geestelijkheid is hier dus kleiner dan in Tilburg.
Oude sociale verhoudingen werden in Tilburg langer in stand gehouden omdat berusting van de kansel werd gepredikt, maar ook
omdat er door de geografische isolatie weinig vestiging plaats had
^ ) Ontleend aan de volkstellingen in deze jaren
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waardoor nieuwe ideeën slechts langzaam doordrongen.
In Enschede daarentegen was er veel uitwisseling van ideeën mogelijk, niet alleen door de aanwezigheid van diverse godsdienstige
gezindten, maar ook door de migratie. De bevolking uit de omliggende plattelandsgemeenten vertrok door het verval van de huisindustrie naar de stad en de Enschedese textielfabrikanten konden deze
arbeidskrachten goed gebruiken. Dit verklaart voor een deel de godsdienstige en politieke verschillen. Bij de volkstellingen van 1899 en
1920 bleek dat minder dan de helft van de Enschedeërs in Enschede
was geboren. 66
Het arbeidersleven in Enschede was door al deze factoren nogal
verschillend van dat in Tilburg. In de Twentse stad was er noch
sprake van patriarchale verhoudingen, noch van sociale rust. Eind
negentiende- en in het eerste kwart van deze eeuw vonden hier enige
grote en zeer veel kleine stakingsacties plaats. In 1902, 1906, 1915
en 1923 was er sprake van grote stakingen. In 1902 ging men pas
weer aan het werk na bijna vijf maanden staken en in 1923 hield een
grote groep arbeiders de staking 163 dagen vol, terwijl sommigen pas
na 212 dagen toegaven. Het is onmogelijk de stakingen hier allemaal
uitvoerig te behandelen, maar de meeste stakingsacties waren het
gevolg van loonsverlagingen. Toch waren de lonen in 1908 in Enschede hoger dan in Noord-Brabant. Het gemiddelde dagloon was
toen in Enschede voor mannen f 1,55 en in Noord-Brabant f 1,27.67
Dit is eveneens een verklaringsfactor voor het relatief grotere aantal
kiesgerechtigden. De eerste grote staking in Tilburg vond pas plaats
in 1917 eveneens naar aanleiding van loonconflicten.
De heterogeniteit van de Enschedese samenleving uit zich in de
bb

) Ontleend aan de volkstellingen in de¿e jaren
) К J Fischer, Economic theory and historical research, price thcon and wage development
at the labourmarket in Twente between 1865 and 1930, in Colloqmm, 1 he standard of living in
Western Europe, tabel 3, A Blonk, a w., 221 Onderzoek naarde uoomerhoudingen roorarbei
dersgezinnen m de gemeente Enschede Hierin wordt een gemiddeld loon voor textielarbeiders en
timmerlieden en metselaars in 1914 gegeven van resp f 675,- en f 750,-. In 1924 zouden de¿e
zijn gestegen tot resp f 1400,- en f 1675,- Hier wordt bi| vermeld dat de werkelijke stijging
ge/ien de inflatie veel minder is Ook J \V Albarda, De Enschedese textielindustrie, Antwoord aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede, Enschede 1914, geeft lonen
voor enige jaren
67
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aanwezigheid van verschillende politieke partijen vanaf het begin
van deze eeuw. Laten we beginnen met een overzicht van de verdeling van de gemeenteraadszetels naar politieke groeperingen, daarna
behandelen we de verschillende politieke partijen afzonderlijk.68
Tabel 10

De Enschedese gemeenteraad naar politieke gezindte
1901 1903 1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1923

liberaal
Unie lib
Vrij hb
CH
ARP
RK
KD
SDAP
VD
CP
SP
totaal
zetels

12
1
2
1
1
1
1
-

11
1
1
1
2
1
1
1
-

8
1
2
1
2
I
1
2
1
-

7
1
2
1
2
1
3
2
-

4
4
2
1
2
1
3
2
-

4
3
2
1
2
2
8
1
-

2
3
4
1
2
2
8
1
-

1
4
4
1
2
2
7
2
-

1
4
4
1
2
2
7
2
-

2
1
3
5
7
2
1
2

3
2
3
6
10
2
1

19

19

19

19

19

23

23

23

23

23

27

De liberalen zagen het aantal zetels dramatisch dalen van een
ruime meerderheid van 13 van de 19 zetels in 1901 tot 3 van de 27
zetels in 1923. De christelijke partijen wonnen aan invloed. Vooral
de politieke macht van de katholieken groeide snel gezien hun gelijkblijvend aandeel in de bevolking. Ook in Enschede heeft enige jaren
een katholiek democratische partij bestaan. Bij de protestanten bleef
de politieke macht tot 1919 constant, waarna een kleine stijging
intrad. In vergelijking met andere gemeenten valt het op dat socialisten en vrijzinnig democraten al vanaf het begin van de eeuw raadszetels bezetten.
Politiek en maatschappelijk gezien waren de liberalen in Enschede sinds de tweede helft van de vorige eeuw aan de macht. De
meeste fabrikanten waren doopsgezind en liberaal in hun politieke
^8) GAbinv nr 1100
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opvattingen. Vrijheid stond hoog in het vaandel, maar opgevat in de
zin van geen overheidsinmenging. Ook bepleitten zij onder andere
vrijheid van godsdienst. Godsdienst mocht echter geen invloed hebben op het openbare leven. In de praktijk leidde dit tot enige gewetenswroeging bij de arbeiders en uiteindelijk tot stakingen, omdat de
patroons op basis van deze gedachte geen vrij gaven op christelijke
feestdagen. Het leidend principe voor hen was de wet van vraag en
aanbod. Rond de eeuwwisseling was dit gunstig voor de fabrikanten
omdat het aanbod van arbeid oneindig leek. Blonk schreef terecht
dat de katoenbaronncn de feitelijke heersers waren in Twente, economisch, doordat ze eigenaren waren van de fabrieken en sociaal,
omdat zij bewust of onbewust een netwerk opbouwden door onderlinge huwelijken.69 Politiek heersten zij tot 1896 door de hogere
kiesdrempel. Daarna werden ook de lagere klassen in de gemeenteraad vertegenwoordigd.
Alsof de onderlinge huwelijken nog niet voldoende garantie boden
voor economische blokvorming, organiseerden de Enschedese fabrikanten zich in 1888 in de Enschedese fabrikantenvereniging ter
voorkoming van werkstakingen. Zij beloofden elkaar financiële en
morele steun bij het onverhoopt uitbreken van stakingen in een van
hun fabrieken. Arbeiders konden hun grieven kenbaar maken aan
een commissie van fabrikanten. Als zij hier geen gebruik van maakten en direct tot staking overgingen dan stelde de vereniging zich
zonder meer achter de getroffen fabrikant.70 Ook de Tilburgse fabrikanten organiseerden zich in 1897 op dergelijke wijze.
Economisch vormden de fabrikanten een blok, maar politiek waren zij blijkens tabel 10 verdeeld. In de gemeenteraad waren vier
liberale stromingen vertegenwoordigd: links-liberalen, conservatiefliberalen, Unie-liberalen en liberalen zonder toevoeging. De laatsten
vonden het waarschijnlijk niet nodig zich zo expliciet te profileren.
Zij waren niet socialistisch, niet confessioneel en dus liberaal.
De conservatief-liberalen verdwenen in 1919 uit het zicht. Tot
die tijd werden hun belangen in de gemeente behartigd door ¡VI. van
^ ) A Blonk, a « . , Iftì
™) I Grobben, Sociale conflicten en sociale organisatie in de Ί wentse teUielmdustrie (18801912) I, in Textiel кыотске bijdragen nr 12 , -(4-4S
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Dam, H.B. Blijdestein, G.A. Lasonder en E.J. Schnitger. Van 1911
tot 1915 was H.B. Blijdestein wethouder en G.A. Lasonder van 1913
tot 1919. Blijdestein en Van Dam waren textielfabrikanten, Lasonder was plaatsvervangend adviseur van de Nederlandsche Bank en
commissaris van de Enschedese Middenstands-Crediet Bank.
Schnitger was taxateur.71
H. Reijgers, I. Menko, H. Roehink en B.J. ter Kuile rekenden
zich tot de Unie-liberalen. De eerste had een wasserijbedrijf, Menko
en ter Kuile waren textielfabrikanten en Roelvink was bankier maar
via zijn huwelijk met een Stroink was ook hij gelieerd aan de textielfamilies. In 1923 werd H.B. Peteri gekozen voor de Vrijheidsbond,
die in 1921 was opgericht. De liberalen hadden toen nog maar drie
zetels. Peteri was fabrikant van breikatoen.
De zetels van de Vrijzinnig Democraten werden bemand door: E.
Looman, dr. A. van der Horst, H.B. Franke en VV.A. Schepers. Van
beroep waren zij respectievelijk werktuigkundige, arts-chirurg, directeur van de N.V. Broodfabriek De Volharding en rijksontvanger.
Franke is evenals H.B. Blijdenstein een typisch voorbeeld van iemand met wijdvertakte invloed door commissariaten en door zitting
te hebben in allerlei commissies, lidmaatschappen enzovoort. Franke werd later eveneens lid van de vrijmetselaarsloge Tubantia . 72
De liberalen (zonder toevoegsel) vormden de grootste groep. Tot
1905 hadden zij een ruime meerderheid in de Raad, daarna liep hun
zeteltal zeer snel terug. Deze groep bestond uit 13 mannen. Negen
van hen waren textielfabrikant, de overige vier waren commissionair, arts, kantoorbediende en ambtenaar.73
^ ) GAh De samenstelling van het gemeentebestuur van Enschede 1851-1977 Ilimn staan voor
de beginiarcn alleen de namen \an de raadsleden en af en toe ook tot welke partij 7ij behoorden Dit is grotendeels terug te vinden in GAb inv nr 1100 De beroepsgegevens ¿ijn ontleend aan het bevolkingsregister /ie ook im nr!> 402 1 8573 over dr A Ariens en 7ijn bemociïngcn met de katholieke arbeidersorganisaties, 2 07 526 biografische gegevens over
II С Nijkamp en HV 521 Adresboek van Enschede 1921/1922 Voor de fabrikanten 7ijn
aanvullende gegevens ontleend aan L A Stroink, Staden hndran lu ente, 542, 545, 591, 605,
A Blonk а и , 153-156
72
) GAL· Historische ver¿ameling, documentane, knipsels e a gemeente Fnschede, Η В
Franke inv nr 7714, Η В Blijdenstein invnr 207 5/185 4
" ) GAL· Ь Vincent kassier/gemeenteontvanger, J h Wagener kantoorbediende, A A Smits
arts, J J E Meister commissionair, H H van Heck, H J С van Heek, H G Blijdenstein, H
ter Kuile J¿n , \V A S ter Kuile, S Menko eerste Israelitische raadslid, E H Udink ten
Cate, Th Ρ Scholten, J Beukers blauwverven) allen textielfabrikanten
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Ondanks deze verscheidenheid was de liberale leuze bij verkie
zingen
"Eendracht maakt krachtig,
Tweedracht onmachtig"
Dit werd als volgt in de praktijk gebracht Zij hadden weliswaar
allemaal een eigen politiek label, maar op de kieslijsten hepen de
verschillende stromingen nog wel eens door elkaar Op de lijst van de
'Vereemging Gemeentebelang in 1911 kwamen bijvoorbeeld de na
men voor van de volgende ook gekozen raadsleden de Unie liberalen
Reijgers en В J ter Kuile, de vrijzinnig democraat Franke, de libera
len Meister en H J E van Heek, de conservatief liberalen Lasonder
en H В Blijdenstein en de г к Sanders Zij werden door twee
kiesverenigingen gekandideerd Aardig is ook dat de socialist J F
Tijhol in 1901 zowel op de lijst van de 'Liberale Kiesvereniging'
voorkwam als op de lijst van de Volkskiesvereniging Hieruit zouden
we kunnen afleiden dat men meer stemde op een persoon dan op de
kiesvereniging door welke hij werd gekandideerd Het geval Tijhof is
overigens een uitzondering Over het algemeen gold dat liberalen
afkomstig waren uit de economische bovenlaag
J Brinkhuis richtte rond 1900 een katholiek democratische vere
niging op Hij zat tot 1907 voor de katholiek democraten in de ge
meenteraad Deze partij streefde naar verbetering van de positie van
de arbeider door algemeen kiesrecht, naar staatspensionering, ijver
de voor een afzonderlijke minister van Arbeid, die 'meer moet afda
len naar beneden, voor de broodnodige arbeidswetgeving moet deze
minister vooral voeling houden met de arbeidersorganisaties", en
streefde naar progressieve belastingen 7 4
Brinkhuis, de geestelijk leider van de Enschedese katholiek demo
craten, gedroeg zich onafhankelijk van de kansel Evenals elders in
het land werkte de rooms katholieke geestelijkheid in Enschede deze
partij tegen Het werd de partij verboden de naam katholiek te voe
ren omdat deze was voorbehouden aan de door het episcopaat gepro
tegeerde Schaepman katholieken Katholieken moesten tenslotte als
één roomse familie optreden Ongeveer de helft van de katholieken
74

) 1 Crobben t a p

140

61 62

volgden de richtlijnen van Schaepman с s Brinkhuis heeft de naam
van zijn partij eerst veranderd in de Vrije Christelijke Volkspartij,
en noemde haar daarna de Vrije Katholieke Volkspartij In de ge
meenteraad stemde Brinkhuis steeds met de SDAP mee en in 1907
besloot hij in deze partij op te gaan Brinkhuis zat van 1901 tot 1921
ononderbroken in de gemeenteraad In tabel 10 zien we dat de ka
tholieke stemmen die vroeger op Brinkhuis werden uitgebracht, na
opheffing van zijn partij met naar de door de bisschoppen gesteunde
katholieken gingen
Van de katholieke politiek wordt wel gezegd dat deze tot eind
vorige eeuw werd beheerst door de betere standen, maar dit gaat in
Enschede met op Hier waren de katholieken niet erg welvarend
Ook in de groep die de richtlijnen van Schaepman volgde, waren het
arbeiders die rond de eeuwwisseling eveneens via de Rooms Katho
lieke Arbeidersverenigingen hun entree maakten in de politiek /ij
werden gekandideerd door de Algemeene Roomsch-Kathoheke Kiesvereenigmg Tot 1911 verwierf deze kiesvereniging slechts een
raadszetel die werd bezet door de fabrieksarbeider Jan Winkels
Winkels is bestuurslid geweest van Umtas en 'De Kern' en vanaf
1903 was hij actief in het katoenbewerkersgilde Sint Severus Hij
was tot 1912 raadslid en daarna tot 1927 wethouder Ook de katho
lieke propagandist A J Mensink die in 1923 in de gemeenteraad
kwam was een van de voormannen van Umtas in Enschede geweest
H C Nijkamp zat vanaf 1919 in de raad Hij kwam als twaalfjarige
wevershulp bij Gerhard Janmnk en Zonen te Enschede werken en
was een van de oprichters van de г к textielarbeidersbond In 1918
werd hij gesalarieerd bestuurder van de Diocesane Bond van г к
werklieden De andere katholieke raadsleden tot 1925 waren de
smid В Sanders, de koperslagersknecht H W A de Bruvn, de pro
pagandist A J Prcin, de koopman Ρ E van der Steen, de arts A H J
Coppes en H J Janssen De meesten behoorden tot de kleine bur
gerij
De protestanten werden vertegenwoordigd door de christehjk-histonschen en de anti-revolutionairen De christelijk-histonschen wa-
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ren georganiseerd in de 'Christelijk Historische Kiesvereeniging'.
Voor de christelijk-historischen zaten de volgende personen in de
gemeenteraad: de kantoorbediende G.W. Kromhout van der Meer
vanaf 1903 en hij werd in 1915 opgevolgd door de bloemist K. Kors.
In 1923 kreeg de C.H. twee zetels. De tweede zetel werd bezet door
H. Nijhof.
De ARP-geschiedenis in de gemeenteraad begint in Enschede in
1895, toen de bakker G. Elhorst voor deze partij in de Raad kwam. 75
Van 1912-1923 was hij wethouder. Hij werd kandidaat gesteld door
de kiesvereniging 'Nederland en Oranje'. In het boek De ARP in
Enschede van J.A. Sybrandi gaat deze ervan uit dat Elhorst werd
gekozen door het liberale kiezersvolk, dat zich had afgewend van zijn
eigen kandidaat. Hij denkt dat de anti-revolutionairen toen nog te
weinig kiesgerechtigden hadden om hun man zonder hulp van anderen in de raad te krijgen. Dit klopt ook want G. Elhorst stond
inderdaad eveneens op de kandidatenlijst van de liberale kiesvereniging in 1901. Van 1909 tot 1912 was hij lid van de Tweede Kamer;
hij was eveneens lid van de Provinciale Staten van Overijssel en in
1924 werd hij gedeputeerde. Het tweede raadslid voor de ARP was
de propagandist H. Verveld. Hij was een vakbondsman en vanaf het
eerste uur voorzitter van de Twentse Christelijke Katoenbewerkersbond Unitas en was de eerste gesalarieerde bestuurder van deze
bond. 76 In 1909 trad hij af als raadslid omdat hij teveel buiten de
stad was en daarom naar eigen zeggen het raadslidmaatschap niet
naar behoren kon vervullen. Hij werd opgevolgd door de architect
J.B. Radstake (1909-1919). Deze bouwkundige werd bewust gekandideerd om de ARP-zetel te behouden, omdat men verwachtte dat de
liberalen deze kandidatuur zouden steunen. Verveld vond dat de
ARP-gemeenteraadsleden te weinig samenwerkten met arbeidersgroepen en vond hen over het algemeen ondemocratisch. De latere
raadsleden J. Drost (eigenaar van een horlogemakerszaak) en J. Heres (wever) bepleitten dat arbeidersgroepen contact zouden houden
met raadsleden. Heres sprak regelmatig over de christelijke arbei7

') ibidem en J A S\brandi, De ARI'¡ mcheik. Flitsen uit haar bijna honderdjarige historie, 30
) CiAl Historische \er¿dmeling I HiH Η Ίubantm 28-2-1941 artikel over het veertig jjrig
bestaan van de Protestantsch С hristelijke Katoenbevverkersvereeniging, die /ich in 1901 aan
sloot bij Unitas
76
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dersbeweging en de politiek en vond evenals Verveld dat er meer
gewerkt moest worden in democratische geest We zien hier eenzelfde angst als bij de katholieken in onder andere Tilburg om de arbeiders te verliezen aan de socialisten Heres zei in 1917
"We moeten ervoor waken, dat onze arbeiders overlopen naar
de SDAP, ze moeten weten, dat onze kamerleden, staten- en
gemeenteraadsleden voor hun belangen opkomen volgens de
beginselen van Gods woord" 77
Het schijnt in de ARP vaker te zijn voorgekomen dat er zich
conflicten voordeden tussen de arbeidende stand aan de ene kant en
de min of meer geletterden aan de andere kant Volgens Sybrandi
was dit inherent aan de verticale opbouw van een christelijke partij
Toen Elhorst in 1924 gekozen werd tot Gedeputeerde en aftrad als
gemeenteraadslid werd hij opgevolgd door de wasbaas J Buitenbos
Buitenbos wilde principiële stelhngname van de ARP-raadsleden
naar Gods verordeningen
De ARP vertegenwoordigers behoorden meer dan de katholieken
tot de burgerij Evenals bij de katholieken treffen we binnen de
plaatselijke ARP verschillende maatschappijvisies aan
Bij Tweede Kamerverkiezingen werkten de confessionele kiesverenigingen in Enschede vaak samen In 1901 nep 'Nederland en
Oranje' haar kiezers op te stemmen op de katholiek Mr Aalberse
Het Tweede Kamerlidmaatschap van Llhorst dankte de ARP bijvoorbeeld aan de gezamenlijk kandidaatstelling m 1909 De christelijke
kiezers werden toen uitgenodigd als ' één man ter stembus te gaan"
en hun stem op deze kandidaat uit te brengen
De partij die zich mocht verheugen over de grootste toename van
het aantal raadszetels was de SDAP Over deze partij in Enschede is
nog weinig bekend Omdat de linkse partijen voor onze probleemstelling in het bijzonder van belang zijn, besteden we op deze plaats
uitgebreid aandacht aan deze partij
Het socialisme deed in de jaren tachtig met de persoon van Gerrit
Benmnk zijn intrede in Enschede Deze eerste socialist bleef trouw
aan de Sociaal Democratische Bond Pas in 1897 vermeldt het jaar) J A S\ brandi d и

77

20
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verslag van de landelijke SDAP een afdeling in Enschede, die op 11
mei 1897 was opgericht, namelijk de 'Volkskiesvereniging Enschede'
waarvan onmiddellijk 103 personen lid werden. Deze kiesvereniging
wordt beschouwd als het begin van de SDAP in Enschede.78 Afgevaardigden van Enschede op het landelijk congres van de SDAP in
1898 waren de voorzitter van de afdeling Enschede A. Langcjan en
G.J. Hammink.
Het ledental van de SDAP groeide aanvankelijk zeer snel. De
schommelingen worden het eenvoudigst in beeld gebracht door tabel
11. In dejaren 1914-1917 werd in de bronnen geen opgave gedaan
van het aantal leden.
Tabel 11

Udental SDAP m Enschede

jaar

leden

jaar

leden

1899
1900
1901
1903
1906
1908
1909
1910
1911
1912
1913

81
110
304
440
225
242
221
225
190
205
290

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

300
346
276
296
347
362
388
445

Er was weinig verband tussen het aantal raadszetels en het aantal
partijleden. De eerste vier jaar groeide de partij snel. In 1903 werd
het hoogste ledental bereikt, maar in dat jaar verloor de partij wel
haar raadszetel. Tot 1906 halveerde het ledental, maar in de gemeenteraad won de partij in 1905 weer twee zetels. In 1907 en in
1909 had de SDAP drie raadszetels en in 1911 en 1913 werden dit er
zelfs acht.
7e

) GAF Historische verzameling inv nr 40 207 4
Deze hele uiteenzetting over de SDAP is gebaseerd op het SDAP-archief aanwezig in het
I I S G onder de naam archief I ederatie Twcntic en SDAP afdeling Overiji4el Het archief
bevat enige correipondentie, notulenhoeken van de bestuurs- en ledemergadermgen 19081923 en verkiczingsmatenaal uit 1913 I I S G inv nrs 748 en 1028
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In de partij maakte men zich zorgen over het geringe aantal leden.
Toen het ledental in 1914 weer terug liep kreeg het bestuur het
verwijt dat het niet met genoeg ambitie werkte. In 1917 drong de
afdeling Enschede aan op cursussen voor aanstaande raadsleden omdat zij gebrek had aan geschikte kandidaten voor de gemeenteraad.
De leden vonden dat zij het in Enschede nog niet tot een behoorlijke
afdeling hadden kunnen brengen en het bestuur klaagde over lauwheid bij de leden, met andere woorden: men beschuldigde elkaar over
en weer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1917 besloot men
geen nieuwe kandidaten naar voren te schuiven, maar wie al in de
raad zat te laten zitten. Men berustte op dat moment dus in het
zetelverlies van 1915 (tabel 10).
Voor de eerste gemeenteraadsverkiezingen volgens het algemeen
mannenkiesrecht kon dit natuurlijk niet. De SDAP-ers vreesden
voor verkiezingsoverwinningen van de andere linkse partijen. In
1918 riep J.Wiarda de SDAP-ers op:
"wordt werkend lid van het strijdende gilde der roode wereldbevrijders"
Men begon een intensieve ledenvvervingsactie door het afleggen
van huisbezoeken. Er werd een commissie benoemd die de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 zou moeten leiden. Er werden twee
vrouwen gekandideerd mej. Veenhuizen en mej. Lobbes. Hoewel zij
veel stemmen kregen, kwamen zij toch niet in de raad.
De acties hadden weinig succes. De gemeenteraadsverkiezingen
van 1919 waren teleurstellend. Overal in het land had de SDAP
grote winsten geboekt en in Enschede had men slechts de zetels
kunnen behouden. Dit was vooral pijnlijk omdat de Socialistische
Partij (SP) met twee zetels in de Raad kwam en de Communistische
Partij (CP) met een zetel.
De SDAP-raadsleden kregen vanuit de ledenvergaderingen van de
partij tamelijk veel kritiek. De strekking van de kritiek was dat de
raadsleden zich te weinig profileerden als belangenbehartigers van
de arbeiders. In 1908 bijvoorbeeld werd hen vanuit de partij gevraagd iets te doen voor de bouwvakarbeiders die klaagden over te
145

grote aanbestedingen bij de woningbouwprojecten met gemeente
steun, waardoor kleine aannemers niet aan bod kwamen en toen
Voogsgeerd in dat jaar stemde voor verkoop van gemeentegrond werd
hem te verstaan gegeven dat hij zich maar had te houden aan het
SDAP-gemeenteprogram van 1899 dat de voorkeur gaf aan erfpacht.
De raadsleden werden er voortdurend aan herinnerd dat zij de partij
vertegenwoordigden in de gemeenteraad en dus de partijlijn moesten
volgen.
Met name na de verkiezingen van 1919 kreeg de fractie te horen
dat zij de socialistische beginselen wat meer naar voren moest bren
gen. Arbeiders moesten het verschil met de burgerlijken kunnen
zien. De SDAP-fractie kreeg van de ledenvergadering een urgentie
programma waaraan zij zou moeten werken. De raadsleden zouden
op de eerste plaats een krachtige woningpolitiek moeten voeren. Dit
betekende een krachtige voortzetting van de onbewoonbaarverklarin
gen en van de krotopruiming; bevordering van gemeentelijke wo
ningbouw; verhuring van gemeentewoningen aan grote gezinnen be
neden kostprijs, als de gezinshoofden lage inkomens genoten. De
raadsleden moesten strijden voor beter onderwijs, meer kinderver
zorging, verbetering van de gezondheidszorg, herziening van het
belastingstelsel: verhoging van de aftrek voor noodzakelijk levenson
derhoud en dat voor de kinderen, terwijl de progressie zo hoog moest
zijn als de gemeentewet toeliet. Verder moesten de raadsleden in
zijn algemeenheid streven naar socialisatie en meer overheidszorg.
In 1921 stelde het partijlid Lasonder voor dat de fractie zou plei
ten voor woningdistributie, zolang de heersende klasse haar woningpolitiek niet herzag. Dit voorstel had waarschijnlijk te maken met de
opvattingen van de SP en CP die in de gemeenteraad pleitten voor
woningdistributie. Ook in 1922 kregen de raadsleden forse kritiek.
Hun werd verweten dat zij te weinig met eigen voorstellen in de
Raad kwamen en zich er te veel op toelegden voorstellen van В en W
te verbeteren. De reden voor deze kritiek was dat het nieuwe com
munistische raadslid Hardeman fel tegen de sociaal-democraten van
leer trok. Eveneens werden raadsleden gesommeerd de ledenverga
deringen bij te wonen. Een ander punt van kritiek was dat de fractie
zocht naar samenwerking met de katholieken en instemde met de
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loonsverlaging van het gemeentepersoneel.
Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1923 kregen de
raadsleden de opdracht zich meer met de arbeidersbeweging te identificeren en zich kritischer op te stellen tegenover het woningbouwbeleid. De partij hoopte in 1923 9 van de 25 zetels te behalen. Ook
de vrouwen mochten nu voor het eerst hun stem uitbrengen. De
SDAP kon tevreden zijn, want zij won drie zetels.
Het aanvaarden van een wethouderszetel was in Enschede al
vroeg een punt van discussie. In 1912 vroeg de afdeling Enschede
een onderhoud aan met het landelijk partijbestuur omdat hun misschien van burgerlijke zijde een wethouderszetel zou worden aangeboden. Elders in het land accepteerde de SDAP in 1912 in Zaandam
een wethouderszetel. Wibaut zou pas in 1913 wethouder worden in
Amsterdam.79 Het landelijk partijbestuur besloot dat de Enschedeërs geen wethouder beschikbaar zouden stellen, omdat de SDAP
onvoldoende raadszetels had. Alleen Tijhof was hiertegen. Dit is ook
logisch omdat hij de eventuele kandidaat was voor dit wethouderschap. Het partijbestuur adviseerde in 1917 opnieuw geen wethouderszetel te bekleden. In 1919 werd besloten dat indien 1/3 van
de raadszetels zou worden bemachtigd, een wethouderszetel zou
worden aanvaard. 'De burgerlijken' weigerden toen echter een wethouderszctcl aan de SDAP te geven. In 1923 had de SDAP ruim een
derde van de raadszetels. De partij kreeg toen twee wethouderszetels.
Tot slot nog enkele woorden over de samenwerking met andere
groeperingen. Bij herstemmingen steunden de socialisten vaak de
liberalen en niet de klerikale kandidaten zoals zij die noemden. Soms
leverde dit problemen op, zoals in 1908, toen de socialisten Tijhof en
Bevers weigerden steun te geven aan Ter Kuile voor de gemeenteraad, omdat bij Ter Kuile georganiseerde arbeiders werden getiranniseerd. Ook in 1917 bij de verkiezingen volgens het algemeen mannenkiesrecht werkte de SDAP op de eerste plaats samen met VDB79

) Gemeentearchief Zaandam. Het dagblad voor de Тлатітеек Nieuws en advertentieblad 1901
en 1911 A Selle en J \an de Laan а и en J В Borne, F M Wibaut, mem en magistraat
Ontstaan en ontwihkelmg der socialistische gemeentepolitiek
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liberalen. Na de Eerste Wereldoorlog beluisteren we bij de leden de
neiging om meer aansluiting te gaan zoeken met links om het onderscheid met 'de burgerlijken' duidelijker te onderstrepen.
Uit welke sociale groep kwamen de SDAP-raadsleden' S0 Tijhof en
Voogsgeerd kwamen beiden uit de SDB en waren beiden bestuurslid
geweest van de Algemene Textielarbeiders Bond. J. Bevers was bestuurslid van de Algemene Nederlandse Bond van textielarbeiders
'De Eendracht'. De raadsleden waren over het algemeen geschoolde
arbeiders, kleine middenstanders en personen die zich via de vakbonden hadden opgewerkt tot beroepsbestuurders.
Met de SP en CP sluiten we deze paragraaf over politiek Enschede af. Van de groep Enschedeërs die tussen 1896 en 1917 nog geen
stemrecht hadden, stemde in 1919 waarschijnlijk een groot deel op
de uiterst linkse partijen. De liberalen verloren drastisch in dat jaar
en alleen uiterst links en de katholieken wonnen. De CP had van
1919 tot 1923 één raadszetel en de SP, die ook in 1919 in de raad
kwam, kreeg twee zetels, maar verloor er in 1923 weer een. De enige
zetel van de C P werd achtereenvolgens bezet door mevrouw
T. Boon-Renes, de fabrieksarbeider A. Van Omme en de wever
C. Hardeman.
De SP-zetels werden bezet door de koopman A.W. Van der Hoop
en door de broodventer O.A. Reitsma. Van der Hoop trad vroegtijdig
af in juni 1922 en werd toen opgevolgd door mevrouw M.G. Van
Kaptein-Teunissen. Bij de verkiezingen van 1923 behield Reitsma
zijn zetel.
"") GAh De raadsleden voor de¿e partij waren J Γ Tijhot (1901 1903 en 1905-1931) wever,
Η Voogsgeerd (1905-1919) v\ever, Η Lasondcr (1906 1907) geen beroep, vanaf 1907 de al
bekende J Brinkhuis, J Bevers (1911-1941) textielarbeider, hij «as \an 1923 tot 1939
wethouder J H Dalenoord (1911-1919) propagandist, J F nishoF(1911-1914) fabrieksarbei
der in de metaal, H С Sanders (1911 1933) boekdrukker, hij werd in 1923 e\eneens wtthou
der tot 1933 J Weijl (1911 1913) koopman, R Hogenkamp (1913 1919) broodienter, К L
Smit (1919-1930) bedrijfsleider, А Г Stuvé (1919-1930) bode of fabrieksarbeider, J Wiarda
(september tot december 1919) klerk P T T , mevr G Veenhui¿en-Lammerts (1919 1927)
echtgenote van een timmerman, J Haantjes (1923-1924) Icttcrzetter, mej Τ Ρ de Jong
(1923 1927) zonder beroep, zij woonde m bij een vrouwelijke arts \V R Soctekouw (1923
1941) chef-letterzetter, J van der Straten (1923 1927) brievenbesteller en W H Lebbink
(1921-1923) wever
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Aan het hoofd van het gemeentebestuur stond in de hele periode
burgemeester Edo J. Bergsma.81 Het meest opvallende verschil met
Tilburg is de aanwezigheid van een groot aantal politieke groepen en
partijen en met name wat wij nu linkse partijen noemen. Naast de
verschillende confessionele partijen komen er in Enschede ook verschillende liberale stromingen voor. De liberalen in Tilburg hadden
geen eigen kiesvereniging maar maakten deel uit van de katholieke
kiesvereniging en later van de RKSP. Zij verloren minder macht dan
de Enschedese liberalen. In Tilburg had na de invoering van het
algemeen kiesrecht een groot deel van de oude elite nog steeds een
zetel in de gemeenteraad. Opvallend is ook dat in Enschede de
socialisten al ruim voor de invoering van het algemeen kiesrecht een
stevige machtsbasis hadden gevormd in de raad. De SDAP in Enschede was stabiel en won in 1923 zelfs nog drie zetels. In Tilburg
verloor de SDAP in 1923 veel aanhangers aan de RKVP. Het in
huidige termen linkse blok in Enschede, werd in 1919 versterkt door
de CP en de SP. Met de vrijzinnig democraten meegerekend had het
in 1919 een meerderheid.
§ 6. Andere kenmerken van Tilburg en Enschede
a. Bevolkingsgroei
In de inleiding zeiden we dat T.N.Clark verschillende variabelen
onderscheidde, die samen de structuur van de lokale samenleving
bepalen. Bij de demografische kenmerken noemde hij de groei en
omvang van de bevolking, het onderwij s-niveau en de samenstelling
naar godsdienst. Deze laatste varabele is al bij de politieke structuur
aan de orde geweest. Nu gaan we eerst in op de groei van de bevolêl

) GAh historische verzameling 2 07 531 Nteuwe llengelosche Courant 21 mei 1932 Hierin
staan eveneens de functies die burgemeester Bergsma in zijn leven heeft uitgeoefend We
nemen hier alleen de functies op die van belang waren voor het volkshuisvestingsbeleid Vanaf
1 augustus 1896 burgemeester van bnschede, 20 juli 1902 buitengewoon lid van de Centrale
Gezondheidsraad te Utrecht na de reorganisatie buitengewoon lid van de Gezondheidsraad
Den Haag, 1913-1916 voorzitter van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, 19131922 lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, Oud-voorzitter van het congres voor
Openbare Gezondheidsregeling
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king en in de volgende paragraaf proberen we iets te zeggen over de
scholingsgraad.
De bevolkingsgroei in Tilburg werd vooral bepaald door geboorteoverschotten. Over een langere periode bezien was het aandeel van
vestiging in de groei het grootst tussen 1860 en 1880. Vanaf 1916
speelde de vestiging opnieuw een rol in de bevolkingsgroei. De Eerste Wereldoorlog leverde niet de gevreesde stagnatie op, maar vergrootte de binnenlandse vraag naar wollenstoffen. De daardoor tijdelijk verhoogde vraag naar arbeid was de belangrijkste reden voor
stijging van het vestigingsoverschot.82 Enschede maakte vanaf 1880
een bloeiperiode door en had constant grote vestigingsoverschotten.
In tabel 12 zien we dat de stad toch voor het grootste deel groeide
door geboorteoverschotten. De laatste kolom geeft de mobiliteit van
de bevolking aan in beide steden, de som van vestiging en vertrek, en
laat zien dat het in Enschede een komen en gaan van mensen was.83
Tabel 12
jaar

Bevolkingsgroei en mobilttett in %o in Tilburg en EnschecL·
geboorteoverschot
Tilburg

P.nschede

vestigingsoverschot
Tilburg Enschede

1901-1905

21 6

22 4

1.3

1906-1910
1911-1915

19 6
18.4

20 5
17 6

1.3
1 1

1916-1920

15 1

11 2

1921-1925

19 3

13 4

6 1
4 1

-0 5
5 9

mobiliteit
Tilburg

bnsth

13 0

90 3

6 5

99 4
96 0

174 7
146 0

6 2

1534

108 9

145 4

96 1

108 5

De conclusie moge duidelijk zijn: beide steden groeiden snel, maar
Tilburg groeide meer van binnenuit. Hierdoor was de beïnvloeding
van buitenaf gering, zodat de ingang van nieuwe ideeën, andere
sociale opvattingen en moderne produktiemethoden maar langzaam
doordrongen. In Enschede was in 1899 slechts 44% van de inwoners
ook in deze stad geboren en in 1919 bedroeg dit percentage 41%. In
e2

J Ρ С Boeren, 100 jaar kamer van Koophandel, 101 Zie ook A M P
seerde militairen in Tilburg tijdens de Vente \\ ereldoorlog
н,
) Gemeentelijke Demograhsche Documentatie a «
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Kleingeld, Gemobtlt-

Tilburg lag dit uiteraard veel hoger. In 1899 was 75% geboren en
getogen Tilburger en in 1919 73%.
b. Onderwijs
In de literatuur over structuur-analysen wordt het aantal onder
wijskrachten per hoofd van de bevolking van belang geacht als indi
catie voor de ontwikkeling van de bevolking. Hiervan uitgaande,
vond er tussen 1899 en 1930 een flinke verbetering plaats van de
ontwikkelingsgraad van de bevolking. Het aantal onderwijsgevenden
in Tilburg nam toe van een leerkracht op 65 personen in de leeftijds
klasse van 5 tot 25 jaar in 1899 naar een leerkracht op 27 personen in
die leeftijdsklasse in 1930.
In Enschede was er in 1899 een onderwijskracht aanwezig op 55
personen in die leeftijdsklasse en in 1930 een op 33 personen. En
schede had in 1899 dus betere onderwijsfaciliteiten dan Tilburg,
maar in 1930 had Tilburg deze achterstand ruim ingelopen.84
с Beroepsbevolking
"Tilburg en Enschede worden vaak in één adem genoemd als bij
uitstek industriële steden en ofschoon in beide de textielindustrie de
belangrijkste plaats inneemt, bestaat er in velerlei opzicht groot verschil". Voorgaande is een citaat uit het onderzoek naar de huisindustrie in Nederland uit 1914.85 Dit rapport noemt als verschillen bijvoorbeeld dat Tilburg al sinds eeuwen bekend is om laken- en linnenweverij en Enschede's roem dateert van de 19e eeuw en het
katoenspinnen en -weven betreft. Enschede heeft dientengevolge
een moderne bedrijfsorganisatie, dat wil zeggen dat de arbeid is
geconcentreerd in steeds grotere fabrieken met ieder honderdtallen
arbeiders. De Tilburgse wollenstoffenfabrieken zijn over het algemeen kleiner en in Tilburg kwam naast de fabrieksnijverheid ook
β4

) Berekend a d h ν de beroepstellingen en de indeling \an de bevolking naar leeftijdsklasse
in de volkstellingen. Wij zijn er gemakshalve vanuit gegaan dat de beroepsbevolking in het
onderwijs, gelijk is aan het aantal onderwijsgevenden
β5
) Otuierzjuekingen naar de toestanden m de Kederlandsche huisindustrie, deel III. lextielindustne - kleeding en reiniging, Directie van den Arbeid, 23 с ν
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nog steeds huisnijverheid voor, in Enschede niet of nauwelijks. Het
is niet mogelijk in een kort bestek als dit in te gaan op de economische ontwikkeling van Tilburg en Enschede. Dit is door anderen al
eerder en door de grotere beschikbare ruimte ook beter gedaan. Voor
het doel van deze paragraaf kunnen we volstaan met het geven van
enige gegevens over de verdeling in beroepsklassen aan de hand van
de beroepstellingen uit 1899 en 1930.
Tabel 13

De ¡tlburgse beroepsbevolking in de bebngnjltste

bednjfckhbîen

totaal

%

totaal

%

textiel

4578

29

8209

leder, wasdoek, caoutchouc
voedings- en genotmiddelen

1001
869

6

2131

25
7

6

1658

metaal

868
1270

6

3839

5
11

8
6

2333
1028

7
3

1

1309

4

2
100

1185
32709

4
100

bouwbedrijven
landbouwbedrijven
vrije beroepen
onderwijs
totale beroepsbevolking
genoemde

bedrijfstakken

1013
210
260
15702

64%

67%

In tabel 13 hebben we de bedrijfstakken opgenomen met de meeste werknemers.86 In 1930 was de beroepsbevolking ten opzichte van
1899 verdubbeld. De Tilburgse beroepsbevolking naar positie in bedrijven onderging veranderingen. De groep gewone werklieden bleef
77% van de beroepsbevolking uitmaken en de groep hoofden van een
eigen zaak groeide van 16% tot 17.5%. De middengroep werd dientengevolge iets kleiner. De groep eigenaren aan het hoofd van een
bedrijf is opmerkelijk groot. Tilburg had nauwelijks managers in
loondienst. We moeten hier wel aan toevoegen dat in die groep alle
zelfstandigen zijn opgenomen, dus ook de kleine middenstandsbedrijfjes.87
^ ) Gemeentelijke Demografische Documentatie, H Knippenberg a w Alleen de beroepstellingen \an 1899 en 1930 zijn door hem naast elkaar gezet, de gegevens o\cr 1909 en 1919
lieten zich niet met andere \ergelijken
β7
) idem
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De beroepsbevolking werkzaam in de textiel daalde met 4%. In
deze bedrijfstak vond waarschijnlijk een reorganisatie plaats waardoor het aantal eigenaren aan het hoofd van een bedrijf daalde van
149 tot 54 terwijl het aantal mannelijke bedrijfshoofden in loondienst slechts toenam van 26 naar 61. Het aantal textielbedrijven
verminderde dus, maar het aantal werknemers nam met bijna 80%
toe. In de landbouw bleef het aantal werkzamen absoluut gelijk maar
procentueel vond er een daling plaats. De metaal groeide geweldig.
Het aantal zelfstandige bazen verdubbelde en het aantal hoofden in
loondienst vervijfvoudigde. Het aantal bouwbedrijven geleid door
een man groeide van 208 tot 336. In de leerindustrie groeide het
aantal eigenaren aan het hoofd van hun bedrijf van 149 tot 182,
terwijl de totale beroepsbevolking in deze tak zoals we al zagen
verdubbelde. De textiel bleef weliswaar de grootste sector, maar
verloor toch aan betekenis. De metaalsector expandeerde evenals de
vrije beroepen, waaronder de ambtenaren vallen. Dit cijfer geeft een
indruk van de groei van het gemeentelijk ambtelijk apparaat.
Hoewel de totale beroepsbevolking in Tilburg in deze dertig jaar
verdubbelde was deze periode voor Tilburg geen bloeiperiode. De
textiel liep sterk terug door buitenlandse concurrentie. Een belangrijke werkgever in Tilburg was de Staatsspoorwegen waar in 1909
1743 personen werkzaam waren ofwel ruim 8,5% van de beroepsbevolking.88 Dit bedrijf was niet alleen van belang omdat het veel
arbeidsplaatsen leverde, maar vooral omdat het veel arbeiders van
buiten Tilburg naar deze stad trok waardoor de arbeiders langzamerhand via de spoorwegarbeiders kennis konden maken met denkbeelden die elders leefden. Tilburg oefende over het algemeen weinig
aantrekkingskracht uit op inwoners van omliggende dorpen. De ontwikkeling van industriedorp tot industriestad vond zowel uit economisch als uit demografisch oogpunt voornamelijk van binnenuit
plaats, uitgezonderd de technologische vernieuwingen. Geschoolde,
technische (denk aan de arbeiders bij de spoorwegen) en commerciële krachten moesten van buiten komen.89
ββ

) De beroepsbevolking bij de Staatsspoorwegen is ontleend aan de beroepstelling van 1909
) W G Versluis, Door eigen kracht Vijftig jaar geschiedenis van de Bossche Diocesane boitd der
KAB
/903-1953, 15
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Evenals in Tilburg vond in Enschede in de periode 1899 tot 1930
een ruime verdubbeling van de beroepsbevolking plaats van 10591
tot 24288. Ook hier werkte het grootste deel in de textielindustrie.
In tabel 14 geven we de belangrijkste bedrijfstakken in deze Twentse stad.
Tabel 14

De Enschedese beroepsbevolking in de belangrijkste bedrij¡Massen.
1899

textiel
bouwbedrijven
metaal
voedings- en genotmiddelen
landbouwbedrijven
vrije beroepen
onderwijs
totale beroepsbevokiing
genoemde bedrijfsta kken

19301

totaal

%

totaal

%

5427
1059
448
230
225
231
188
10591

51
10
4
2
2
2
2
100

9150
2274
1587
834
151
877
621
24288

38
9
7
3
0.6
4
3
100

73%

65%

De textiel heeft evenals in Tilburg relatief aan belang ingeboet
evenals de landbouwbedrijven en in lichte mate de bouw. In Enschede nam de metaalsector flink toe. Het aantal eigenaren van metaalbedrijven groeide van 54 tot 170 en de totale beroepsbevolking in
deze sector van 448 tot 1587.
Over de hele periode bezien was de toename van de beroepsbevolking in Enschede (129%) groter dan in Tilburg (108%). Enschede
had te maken met een toevloed van arbeiders uit de omliggende
plattelandsgemeenten door onder andere het verval van de huisindustrie. De nieuwe textielfabrieken konden deze arbeiders goed gebruiken. In de eerste jaren van deze eeuw hoort men in Enschede
alleen maar spreken over arbeidstekorten. De oorlog vormde even
een dieptepunt maar daarna trok de vraag naar arbeiders weer aan.
d. Inkomensverdeling
De sociale opbouw van de twee bestudeerde steden kunnen we
nog verduidelijken met een aantal gegevens over de inkomensverde154

ling. Slichter van Bath gaf het advies om de volledige schaal van
vermogens te gebruiken als bron voor de reconstructie van de sociale
structuur van een samenleving in plaats van het aantal stemgerech
tigden. Deze bron geeft volgens hem slechts een tweedeling van de
samenleving aan, namelijk wel of niet stemgerechtigd.90 Dit is juist,
maar aangezien het kiesrecht gekoppeld was aan een minimuminko
men geeft het aantal kiesgerechtigden ook aan hoeveel volwassen
mannen minder verdienden dan dit minimuminkomen.
Voor onze vraagstelling is het niet nodig om de inkomstenverde
ling van de twee steden in detail uit te werken aan de hand van de
(zeer tijdrovende) kohieren van de inkomstenbelasting. Wij maken
daarom gebruik van de gegevens hieromtrent die soms in de jaarver
slagen van de gemeenten werden gegeven. Een nadeel van deze
methode is dat we voor de beide steden niet voor dezelfde jaren over
de aangeslagenen in de inkomstenbelasting beschikken.
Om een schatting te kunnen maken van de woningbehoefte naar
sociale klassen maakte de Tilburgse directeur van Publieke Werken
een onderverdeling van de bevolking naar het inkomen aan de hand
van de aanslagen in de inkomstenbelasting.91 Helaas deed hij dit
slechts voor enkele jaren. De resultaten zijn in tabel 15 opgenomen.
Tabel 15

De Ttlburgse bei'olking verdeeld naar het jaarlijks

Vermoedeli]k jaar-

Aangeslagen in de inkomstenbelasting

inkomen van
400 t/m 600 gulden
601 t/m 1000
1001 t/m 1600
1601 t/m 2500
2501 t/m 4500
meer dan 4500
totaal

inkomen

1899

1907

abs

in %

1175

38
31
Π
7
5
6

955
389
219
174
194
3106

1912

abs

in %

1105

26
41
15
7
5
6

1799

650
314
228
237
4333

abs

in %

1849

29
40
17
7
3
4

2482
1027

445
212
256
6271

90

) Β Η Slicher \an Bath,Methodiek en techniek\an het ondcr/oek nadr de sociale stratihcatie in het verleden in Ρ A M Geurts en Ь A M Messing, l heorelische en methodologische
aspecten van de economische en sociale geschiedenis I, 139-156
91
1 GAT Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad 1917 nr 72, ] H С Ruckert, Rapport
met betrekking tot het uitbreidingsplan \an Tilburg, pp 55 57
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Wanneer we deze getallen leggen naast de totalen van de beroepsbevolking in 1899 en 1909, respectievelijk 15702 en 20338 personen,
blijkt hoe groot de inkomensverschillen in Tilburg waren. In 1899
verdiende 80% van de totale beroepsbevolking minder dan f.400,per jaar en in 1909 circa 74% Hieronder zijn alle arbeid(st)ers begrepen.
Uit de aantallen kiesgerechtigden kunnen we ook nog iets aflezen
over de welvaartsverdeling. Al degenen die niet werden aangeslagen
in de plaatselijke belasting en daarom niet automatisch op de kieslijst
kwamen, verdienden grofweg minder dan 400 gulden per jaar. In
1899 was slechts 41% en in 1909 46% stemgerechtigd voor de tweede kamerverkiezingen.
Tilburg had ook enkele zeer rijke inwoners, in 1911 kwamen er in
de Provincie Noord-Brabant 415 personen voor op de lijst van hoogst
aangeslagenen in 's Rijks directe belastingen. Hiervan waren er 82
Tilburger.92
Na de oorlog richtte het bestuur van de Vereniging tot Vermindering van den Gemeentelijken Belastingdruk zich tot het gemeentebestuur. Het stelde vast dat er verschuivingen aan het optreden waren
in de bronnen van de belastingopbrengst. Vroeger brachten de meer
welgestelde inwoners de belastingen voor het grootste deel op, maar
dit was aan het veranderen. De belastingschroef werd ook voor de
arbeider, middenstander en kleine boer steeds pijnlijker aangedraaid.93 We kunnen in tabel 16 zien dat de belastingen voor de
hoogste inkomens werden verlicht en dat dit al zeer snel zou worden
gecompenseerd door een zwaardere belasting druk op de kleine inkomens.
Over de lonen is weinig bekend. Statistisch materiaal hierover
ontbreekt. In 1902 verdiende volgens opgaven van het CBS een
Tilburgse volwassen arbeider (wever) acht gulden per week of ongeveer vierhonderd per jaar. Een wever was een geschoolde vakarbeider. Het tijdschrift De textielarbeider, orgaan van de A.B.T.A. De
92

) GAT seer arch 1911 nr. 124 lijst van hoogstaangeslagenen, Provinciaal bijblad van 1911
nr 60
91
) GAI bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad 1924 nr 80, Adres van het bestuur der
vereeniging tot vermindering van den gemeentelijken belastingdruk te l ilburg in verband met
de ontwerp-begroting 1924
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Tabel 16

Opbretigst van de gemeentelijke belasting in Tilburg
door inkomens < f 10 000

door 250 personen met een
inkomen > f 10 000

1918

f

240 000

1919
1920

f

260 000

f 1 426 904,79
f 2 027 354,44

f

270 000

f 1 456 742,30

f 1.377 405,85

f 1 118 018,27

geraamd voor het
belasting jaar
1921/22

Eendracht, beschouwde in 1902 de situatie in Tilburg als de slecht
ste van de textielsteden.94
Enschede had de naam dat daar de hoogste inkomens werden
verdiend in de Nederlandse textielindustrie. Volgens Fischer be
droegen de 'gemiddelde' lonen in de Enschedese fabrieken in 1901
en 1903 respektievelijk 397 gulden en 412 gulden per jaar. 9 5 Op
grond van de hierboven genoemde bedragen is er geen sprake van
grote verschillen tussen de Tilburgse en Enschedese lonen en zou
den we de uitspraak van De textielarbeider naar het land der fabelen
kunnen verwijzen.
Hoe zat het met de inkomensverdeling in Enschede over het totaal
van de bevolking' Ook hier kunnen we voor de eerste jaren van deze
eeuw met behulp van gegevens over de aangeslagenen in de inkom
stenbelasting een beeld schetsen van de inkomensverdeling. De in
deling van de klassen van de aanslag is zoals we zien in tabel 17 niet
helemaal hetzelfde als in Tilburg en de aanslagen hebben betrekking
96
op andere jaren.
ч ) De Textielarbeider van 17-9-1902 en Tijdschrift van het С В S nr 1 Den Haag 1902
Beide op citaat in De werkstaking bij \ an Heek en Co li januari-¡6 juni 1902 ben verslag van
de werkgroep Twentse textielstaking, U v A 1971,ρ 1 7 e v
" ) L J Fischer, a w , tabel 3 , zie ook noot 67
**) GAE Verslag van de toestand der gemeente Enschede 1902, 1915 en 1919 Alleen in deze
jaren werden deze gegevens in de gemeenteverslagen verstrekt In de categorie 50 t/m 375
gulden werden m 1902 1940 personen aangeslagen en in 1915 4419, in 1919 in de categorie 50
tot 400 gulden 1928 personen
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Tabel 17

De Emchedese bevolking verdeeld naar het jaarlijks
Aantal aangeslagenen
1915

1902

belastbaar
inkomen

abs.

in %

375
600
1050
1650
2550
meer

327
192
130
82
72
114

36
21
14
9
8
12

totaal

t/m 600
t/m 1050
t/m 1650
t/m 2550
t/m 4550
dan 4550

917

inkomen.

abs.
588
488
298
135
93
171

1919

in %

belastbaar
inkomen

abs

in %

33
28
17
8
5
10

400 tot 550
550 tot 1000
1000 tot 1500
1500 tot 2500
2500 tot 4500
4500 en meer

403
709
364
387
253
344

16
29
15
16
10
14

1773

2460

Voor de vergelijking met Tilburg hebben we de inkomens vanaf
375 gulden per jaar opgenomen omdat de inkomens tot 400 gulden in
Tilburg niet werden belast. De beroepsbevolking in Enschede bedroeg in 1899 10591 en in 1909 15013. Dit betekent dat in Enschede
slechts circa 9% van de beroepsbevolking rond de eeuwwisseling
belasting betaalde over een inkomen dat hoger was dan f 375,- per
jaar. In Tilburg was dit circa 20%. Op grond hiervan zouden we
zeggen dat rond 1900 in Enschede een kleiner deel van de bevolking
een jaarinkomen had van meer dan 375 gulden dan in Tilburg. Als
we kijken naar de percentages kiesgerechtigden voor de Tweede
Kamerverkiezingen dan blijkt dat in 1900 48% te bedragen en in
1909 68%. Dit is aanzienlijk hoger dan in Tilburg, terwijl de kiesdrempel in Enschede hoger was en lag bij een jaarinkomen van 400
gulden. Deze (schijnbare) tegenstelling hebben we geconstateerd,
maar hebben we niet kunnen oplossen.
De extremen waren in beide steden even groot. Op de lijst van de
hoogst aangeslagenen in 's Rijks directe belastingen in Overijssel
kwamen in 1911/12 128 namen voor, hiervan kwamen er 58 uit
Enschede.9, En in het belastingjaar 1919/'20 was burgemeester
Bergsma er trots op dat de stad 55 personen telde die meer verdien-

') J.VV Albania, De íimchedetche texticl-industrtc, 15
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den dan 100.000 gulden per jaar. In heel Nederland waren dit er
771. 98
§ 7 Slot
Clark onderscheidde vier besluitvormingsstructuren." Wanneer
we Tilburg en Enschede in een van deze modellen onderbrengen dan
is het monolithisch model het meest kenmerkend voor Tilburg. Zeer
belangrijk en erg typisch voor Tilburg is dat dezelfde actoren invloed
hebben op alle terreinen. We komen steeds dezelfde namen tegen in
verschillende functies. Gaat het niet om dezelfde persoon dan is het
wel een familielid. Belangrijke personen in de media Arts en Prins
komen we tegen in de kiesvereniging District Tilburg en in de gemeenteraad. Raadsleden waren eveneens werkgevers, verhuurders
en leiders van werklieden- en vakorganisaties. Ook culturele activiteiten werden georganiseerd door diezelfde groep politiek actieven.
Mensen die actief waren in de 'Kleine Academie' kwamen we ook
tegen in kiesverenigingen, besturen van woningbouwverenigingen
enzovoort en vice versa. Een belangrijke, tevens bindende factor in
Tilburg was het katholieke geloof (97%) met het systeem van de
geestelijke adviseurs.
De verdeling van de beroepsbevolking naar positie in bedrijven en
de beschikbare cijfers over de inkomstenbelasting bevestigen dit
beeld van een kleine leidinggevende elite.
Ook van belang is het gegeven dat de stad van binnenuit is gegroeid. Er vestigden zich weinig nieuwe bedrijven of instellingen en
geografisch lag Tilburg tamelijk geïsoleerd. De mensen hebben lang
berust in de bestaande sociale verhoudingen. Het openbreken van
Tilburg begon met de tewerkstelling van allochtone arbeiders bij de
werkplaats van de S taatsspoorwegen. Hierdoor ontstond een niet98

) GAE Historisehe verzameling 1 824/185 NRC 15 september 1922, rubriek Onder de
Menschen In het centrum \an de textielnijverheid
" ) Het massale participaticmodel, waarin actieve leden proberen deel te nemen aan alle tvpen
beslissingen in het svstecm en er een geringe differentiatie bestaat tussen leiders en volgers,
het monolithisch model dat een klein aantal aktoren aan de top kent met veel invloed, het
polilithisch model waarin meerdere probleemgebieden bestaan met elk leiders aan de top ET
bestaat met slechts een machtselite Tot slot het pluralistisch model met gescheiden probleemgebieden met een eigen hiërarchie, die tamelijk plat is
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katholieke vak- en politieke organisatie. Deze groeide niet uit tot een
belangrijke machtsfactor. Van de zeven in 1919 verworven raadszetels was de SDAP er in 1923 al weer vier kwijt. Daarnaast was de
aanleg van het Wilhelminakanaal van belang.
Van een toenemende economische en sociale differentiatie blijkt
uit de verdeling naar economische posities in de bedrijven niets. 100
De politieke emancipatie van de Tilburgse arbeiders was niet het
resultaat van economische en politieke strijd, maar was het resultaat
van het veranderd kiesstelsel. In het eerste kwart van deze eeuw
ontwikkelden de Tilburgse arbeiders zich tot een machtsfactor waarmee slechts af en toe rekening werd gehouden.
Hnschede is minder gemakkelijk in deze modellen in te passen. De
politieke elite in deze stad was zeer heterogeen van samenstelling.
Hierin kwamen mensen voor met verschillende godsdienstige, sociale en economische achtergronden. In Tilburg vormde de politieke en
economische elite tot 1919 een homogene groep. In Enschede was
dit niet het geval. Hier werd de samenstelling van de gemeenteraad
in de loop der jaren steeds meer een afspiegeling van de samenleving.
Na 1919 komt de zetelverdeling overeen met de welvaartsverdeling
over de verschillende bevolkings/politieke groepen. Ondanks het
feit dat niet alle arbeiders het stemrecht bezaten werden in Enschede de arbeidersklasse en haar belangen toch duidelijk in het gemeentebestuur vertegenwoordigd.
Door deze samenstelling kunnen we niet alleen nagaan of een
heterogene samenstelling van het gemeentebestuur leidde tot andere
beleidsresultaten maar ook kunnen we toetsen of het zo is dat invloedspogingen van een actieve non-elite (vertegenwoordigers uit de
arbeidersklasse) ineffectief zijn, zoals in empirische lokale machtsstudies naar voren is gekomen.101 Is de grote groep vertegenwoordigers van de arbeidersklasse in de Enschedesc gemeenteraad er in
geslaagd het volkshuisvestingsbeleid te beïnvloeden in het voordeel
van die groep, of werd in Tilburg met een andere samenstelling van
het gemeentebestuur uiteindelijk toch hetzelfde bereikt'
100

) Gemeentelijke Demografische Documentatie, H Knippenberg a \v. Hij vergeleek de
mannelijke beroepsbevolking van 1899 en 1930 naar de роыпе in bedrijven
101
) A J A Felling, De graph-theorie als Formeel analvsemodel voor het beschrijven van
machts- of invlocdsstructuren, in Arfa Politica 8(197J) 157-158
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HOOFDSTUK V
VERBETERING VAN DE VOLKSHUISVESTING IN
TILBURG

In dit hoofdstuk onderzoeken we in welke mate het Tilburgse
gemeentebestuur gebruik heeft gemaakt van het in hoofdstuk 3 geschetste instrumentarium om de volkshuisvesting te verbeteren. Tevens besteden we aandacht aan de omstandigheden die hebben geleid
tot belcidsformulering op dit terrein.
We beginnen met een paragraaf over de gemeentelijke diensten,
die werden opgericht ten behoeve van de uitvoering van de woningwet. Daarna komen het uitbreidingsplan, de grondpolitiek en de
bouwverordening aan de orde. Vervolgens bespreken wij de verbetering van de woningtoestand en in de laatste paragraaf besteden wij
aandacht aan factoren die de voortgang van de beleidsbepaling hebben beïnvloed.
§ 1. Het ambtelijk apparaat ten behoeve van de woningwet
De uit de woningwet voortvloeiende taakuitbreiding bracht veel
gemeentebesturen in verlegenheid. Zo men al bereid was de wet snel
tot uitvoering te brengen, dan werd dit vaak vertraagd door het
gebrek aan deskundig personeel. Ook in Tilburg werd het gemeentebestuur in 1902 met dit probleem geconfronteerd. Allereerst was
men hier helemaal niet gesteld op overheidsbemoeienis en verder
voelden de belastingsbetalers er niets voor om dieper in hun beurs te
tasten voor de uitvoering van deze wet. Dit laatste zou een onvermijdelijk gevolg zijn van de instelling van een nieuw uitvoerend apparaat. Daarom werd het al aanwezige personeel van de dienst Gemeentewerken verrast met een taakuitbreiding.1 Deze ambtenaren
waren echter niet voor deze taken opgeleid. De directeur van Gemeentewerken, F.J.W. Krügers, deelde В en W dan ook al spoedig
mee zonder hulppersoneel het werk niet te kunnen uitvoeren. Het
') Verslag van de toestand der gemeente 1902-1912, de hoofdstukken vijf en zes
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bouw- en woningtoezicht dat als taak aan Gemeentewerken was
opgedragen kon door personeelsgebrek niet worden uitgevoerd. Dit
toezicht leidde in de beginjaren voornamelijk een papieren bestaan.
De werkzaamheden voor de woningwet, die wel werden uitge
voerd, beperkten zich tot het vaststellen van rooilijnen en tot het
versturen van aanschrijvingen tot verbetering in opdracht van de
gezondheidscommissie en van В en W. In 1905 begon de dienst
Gemeentewerken met de registratie van de nieuwbouw.
В en W kregen herhaaldelijk kritiek van hogerhand op de voort
gang van de werkzaamheden in het kader van de woningwet en op de
kwaliteit van de ingediende stukken. Na tien jaar werken kwamen В
en W tot het inzicht dat het zo niet langer kon en dat er een
deskundige moest worden aangesteld.2 Het voorstel hiertoe werd in
de gemeenteraad verdedigd door te wijzen op de kosten die in de
toekomst gemaakt zouden moeten worden, wanneer er steeds des
kundigen van buiten zouden moeten worden geconsulteerd over de
op stapel staande technisch moeilijke projecten. В en W stelden voor
een ingenieur te benoemen tot directeur van de dienst Gemeente
werken en Gemeentereiniging. De gemeenteraad ging hiermee op 26
juli 1912 akkoord. Men besloot eveneens tot een reorganisatie van de
dienst. De nieuwe dienst kreeg de naam Publieke Werken.
Uit tien sollicitanten werd de voorkeur gegeven aan ir. J.H.E.
Rückert.* Hij had zijn ingenieursopleiding genoten aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. In januari 1913 trad Rückert in
dienst. Met voortvarendheid werkte hij aan de reorganisatie, die in
augustus 1913 door de Raad werd goedgekeurd.4 Publieke Werken
werd onderverdeeld in vijf afdelingen: Gemeentewerken, Gemeentebouwwerken, Bouw- en Woningtoezicht, Gemeentereiniging en de
Centrale Administratie. Rückert werd algemeen directeur van de
dienst Publieke Werken. Hij zou zich voornamelijk moeten richten
op stedebouwkundige zaken, het uitbreidingsplan en op bouwplannen. Voor het uitbreidingplan werd in 1913 tijdelijk drie man extra
2

) GAT seer arch 1912 afd. 1/638, benoeming van de directeur van de Technische Dienst
') De informatie oier Rückert is ontleend aan in noot 2 genoemd dossier
^ GATG.R. 29-8-19 H
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personeel aangenomen.5 Het spreekt vanzelf dat de afdeling Bouwen Woningtoezicht het meeste werk zou verzetten in verband met de
woningwet. Rückert nam in 1917 ontslag en werd toen opgevolgd
door de uit Amsterdam afkomstige D.Huender, die in april 1917 in
dienst trad. Deze ingenieur had zijn opleiding in Delft gehad.
Naarmate de gemeente zich meer met de woningbouw ging bemoeien en er meer woningbouwverenigingen werden opgericht,
breidden de werkzaamheden voor de volkshuisvesting zich uit. Ook
door de toename van de rijksvoorschriften werden de taken van de
dienst Publieke Werken verzwaard.
In 1917 nam het Tilburgse gemeentebestuur de beslissing om zelf
te gaan bouwen omdat de woningnood buitensporige vormen had
aangenomen. Publieke Werken kon de werkzaamheden toen niet
meer aan. De Tilburgse bewindslieden bereikten in 1919 overeenstemming over het voorstel van de toenmalige directeur van Publieke
Werken om een tijdelijke zelfstandige dienst Gemeentelijke Woningbouw op te richten. 6 Huender dacht hier aan een dienst die één
produkt zou leveren, namelijk woningen zoals andere diensten alleen gas, water of elektriciteit leverden. J. D. Meysing werd benoemd
tot directeur van deze organisatie.7 De gemeentelijke woningbouwdienst zou alle aangelegenheden betreffende woningbouw moeten
behandelen tot de woningnood zou zijn opgelost en particulieren en
woningbouwverenigingen weer in de woningbehoefte zouden kunnen voorzien. Het in 1916 gestarte grondbedrijf diende te zorgen
voor de bouwgrond. De door de gemeente gebouwde woningen werden ondergebracht in de in 1918 opgerichte Tilburgsche Woningbouwstichting, die in 1924 werd omgedoopt tot de Stichting Woningbeheer.8
Na het verbod van de minister aan de gemeenten om te bouwen in
1925, begonnen В en W met de reorganisatie van de woningbouw5

) GAT G R 1913, bijlage 84 van de raadsnotulen
) GAT Notulen van het соііеце \an В en Wover 1918 en 1919 passim en eveneens de notulen
van de gemeenteraad over deze laren en bijlage 38 bij de notulen van 1919
7
) GAT G R 7-2-1919 en 18-7-1919, GAF, archief van de gemeentelijke woningbouwdienst
К 10, toespraak van de directeur van de gemeentelijke vvoningbouwdienst Meysing, ter gele
genheid van de tentoonstelling voor handel en industrie in 1924
й
) GAT seer arch I925VV 171/1 notulen van de Stichting Woningbeheer
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dienst en van het woningbchcer. In 1926 werd de dienst Gemeentelijke Woningbouw opgeheven. De zorg voor de andere aspecten van
de woningwet zoals de stadsuitbreiding, bestrating en riolering bleven onder de verantwoordelijkheid van Publieke Werken.
In 1921 werd de afdeling Bouw- en Woningtoezicht afgescheiden
van Publieke Werken in navolging van de woningwetwijziging van
dat jaar; dit ging gemakkelijk omdat de dienst over het algemeen toch
al zelfstandig werkte. Bouw- en Woningtoezicht zorgde voor de woningverbetering en onbewoonbaarverklaringen, verrichtte woningonderzoek en hield de totale woningvoorraad bij.9
Naast deze organisaties werd in 1922 een Woningbeurs opgericht.
Dit was eveneens een uitvloeisel van de wetswijziging van 1921. De
Woningbeurs moest hoofdzakelijk gegevens verschaffen voor het zo
doelmatig mogelijk toewijzen van nieuw opgeleverde en van vrijkomende woningen. De woningbeurs maakte een begin met een woning- en gezinsstatistiek en was als het ware een bemiddelingsinstituut tussen huurder en verhuurder. De toewijzing van de gemeentewoningen gebeurde door een speciaal hiertoe benoemde commissie.
Hierin zaten de voorzitter van de Tilburgsche Woningbouwstichting
F.N. Mannaerts, de voorzitter van de Tilburgsche Bouwvereniging
J. van de Mortel en de wethouder van sociale aangelegenheden
A.Th. van Rijen. Tilburg was een van de weinige steden die dit
voorschrift van de wet uitvoerden. Om bezuinigingsredenen werd de
woningbeurs in 1928 echter weer opgeheven omdat de woningnood
toen als opgelost werd beschouwd.10
Op dat tijdstip waren er nog maar twee gemeentelijke instellingen
over, die betrokken waren bij de uitvoering van de woningwet, namelijk Bouw- en Woningtoezicht en de Stichting Woningbeheer.
Publieke Werken hield zich uiteraard nog steeds bezig met de meer
structurele zaken (stratenplan, riolering). Hoogtepunten in de geschiedenis van het ambtelijk apparaat waren de benoeming van Rückert, die we min of meer kunnen beschouwen als de grondlegger van
het Tilburgse volkshuisvestingsbeleid, de oprichting van de Tilburg9

) GAT G R . 31-3-1921 punt 14 en bijlage 99.
) De woningwet 1902-1929, 59.

10

164

sehe Woningbouwstichting en de instelling van een aparte gemeen
telijke woningdienst.
§ 2. Het иііЬгеШ^срЫп
De snelle uitbreiding van Tilburg eind vorige eeuw vond plaats
zonder doelbewuste leiding. Ondernemingen vestigden zich naar
believen en stadsuitleg was hoofdzakelijk het werk van particuliere
exploitanten. Tilburg omvatte een oppervlakte van 7600 hectare,
waarvan het stedelijk gedeelte slechts circa 750 hectare besloeg.
Men vond er tot in de verste uithoeken woningen. De eigenlijke
stadskern was ongeveer 30 hectare. Daarbuiten bevond zich een
spinneweb van wegen waarlangs werd gebouwd. De uitbreiding van
het meer bewoonde gedeelte vond plaats naar alle kanten van de
bebouwde kom. Op verschillende punten waren er buurten bijge
bouwd en het uitbreidingsplan zou de verschillende onderdelen met
elkaar in verbinding moeten brengen."
В en W kregen in 1902 van Gedeputeerde Staten het verzoek zich
gedachten te vormen over een uitbreidingsplan. Met het oog op de
aangehaalde merkwaardige bebouwing beschouwden В en W het
echter als ondoenlijk zo'n plan vast te stellen en vroegen daarom
ontheffing van deze verplichting, echter zonder succes. 12 Toen
kreeg de directeur van Gemeentewerken Krügers, opdracht een uitbreidingsplan te maken.
De werkzaamheden verliepen traag en Gedeputeerde Staten probeerden in 1905 door een aanmaning wat tempo in de zaak te brengen. Over het algemeen bleken gemeenten niet ongevoelig voor wat
zachte druk van Gedeputeerde Staten, maar dit gold niet voor de
Tilburgers.13 Na nog enige hernieuwde pogingen tot vrijstelling of
uitstel lukte het Krügers in 1910 aan В en W 'een meer behoorlijk
uitgewerkt plan' te overleggen.14 В en W waren echter nog niet
" ) Zie bijvoorbeeld W Huygens, Levende steden, Tilburg
) GAT uitgaande post van В en W mv nr 163 4 3 U , Brief van Cedeputeerde Staten van 82-1902
" ) De Woningwet 1902- Ì 929 a w , 112
l4
) GAT uitgaande post van В en VV inv nr 163 4.3 U., Brief van Gedeputeerde Staten van
19-9-1905
12
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tevreden en vroegen de inspecteur van de volksgezondheid te
's-Hertogenbosch of hij een deskundige kon aanbevelen, die samen
met Krügers een goed uitbreidingsplan zou kunnen ontwerpen. I5 Op
de aanbeveling van de inspecteur werd niet meer ingegaan omdat В
en W toen al hadden besloten om zelf een deskundige in dienst te
nemen. In de gemeenteraad waren inmiddels ook al vragen gesteld
over het uitblijven van het plan, maar de Raad liet zich toen gemak
kelijk sussen.
Ingenieur Rückert werd de deskundige man. Zijn belangrijkste
taak in Tilburg zou bestaan uit het maken van een uitbreidingsplan.
Om nog beter toegerust te zijn voor deze taak volgde hij een leergang
over stedebouw op de Baufachausstellung te Leipzig. In Nederland
stond de stedebouw in tegenstelling tot Engeland en Duitsland nog
in de kinderschoenen. Rückert zag in het uitbreidingsplan, de bouwverordening en de grondpolitiek tezamen dé instrumenten om de
uitbreiding van een snel groeiende gemeente verantwoord te laten
verlopen. Het uitbreidingsplan zou in plattegrond aan moeten geven
hoe de stad er in de toekomst uit zou zien en de bouwverordening
zou de bouw-wijzen moeten aangeven voor de verschillende stadsdelen. Rückert gaf de voorkeur aan een bouwverordening die leidend
en niet dwingend zou werken. De grondpolitiek moest de uitvoering
van beide voorgaande punten bevorderen. De gemeente moest daarom tijdig proberen de benodigde grond in eigendom te krijgen om
bijvoorbeeld tegen redelijke prijzen terreinen aan te kunnen bieden
aan nieuwe industrieën en om grond in voorraad te hebben voor
arbeiderswoningen en voor openbare gebouwen. De nieuwe directeur zette deze ideeën in 1913 uiteen in een nota gericht aan
В en W. 1 6
Vanuit de Raad werd in 1914 opnieuw aangedrongen op een snel
lere afhandeling. Het raadslid Van der Velden vreesde dat bij nog
langer uitstel, het een plan van doorbraak zou worden in plaats van
een plan van uitbreiding, zoals in Rotterdam en Amsterdam.17 Rückert treffen in deze geen verwijten. De nieuwe directeur liet in hoog
15

) GAI seer arch 1910 W 8/124.
) GAT seer arch afd I 19H/677.
17
) GAI G R 12-6 1914
16
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tempo nota's circuleren met zijn plannen en berekeningen. Met
grote zorg zijn door Rückert alle stedebouwkundige factoren in Tilburg nagespeurd, om de ontwikkelingsmogelijkheden voor het toekomstige verkeer en de industrie te optimaliseren. Hij bestudeerde
de demografische ontwikkeling, maakte een indeling van de bevolking naar sociale klassen en gaf aan wat de vermoedelijke ontwikkeling hiervan zou zijn. Rekening houdend met alle factoren zocht hij
naar een esthetische vormgeving van het plan. De werkzaamheden
werden vertraagd door de mobilisatie. Rückert werd onder de wapenen geroepen en gelegerd te Wormerveer.
De planning van de industrieterreinen was in 1914 al klaar en
over de bevolkingsdichtheid stuurde hij in 1915 een nota rond.18 De
industrieterreinen werden gepland ten noorden van de spoorweg,
zodanig ten opzichte van de stadsbebouwing dat de wind de rook van
de stad afvoerde. Tilburg had het probleem dat de stadskern in
vergelijking met andere steden dun bevolkt was. De ingesloten terreinen werden hier niet benut waardoor de bebouwing steeds verder
langs de bestaande wegen werd gedwongen. Hierdoor waren de kosten voor bestrating, riolering, gas, electriciteitsleidingen en politietoezicht abnormaal hoog. Rückert streefde daarom naar concentratie. Om dit te bereiken moest de braakliggende grond in het centrum
het eerst worden geëxploiteerd. Hij ging niet uit van medewerking
van de eigenaren, die volgens hem nog niet beseften dat dit tot winst
zou leiden. Daarom moest het gemeentebestuur alvast bouwverboden leggen om te voorkomen dat toekomstige straatuitmondingen
zouden worden dichtgebouwd en de exploitatie van de achtergelegen
terreinen onmogelijk zou worden. Dit laatste maakte bespreking van
het plan urgent.
Al in april 1915 werd het voorlopig ontwerp van het plan met В en
W besproken om hen het verband duidelijk te maken tussen dit plan
en de verschillende door hem ingediende en nog in te dienen voor
stellen voor bouwverboden.19 Rückert gaf В en W zijn mening over
de rol die het gemeentebestuur zou moeten spelen in het volkshuis
vestingsbeleid. Dit was een actieve rol waarin de bouw niet aan
le
19

) GAT secr.arch. 1914/30 en 1915/130.
) GAT secr.arch. 1915/130.
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particulieren moest worden overgelaten zoals door de oude liberale
school werd gepredikt Het dagelijks bestuur van Tilburg was juist
zeer terughoudend met overheidsingrijpen Daarom maakte Ruckert
ter ondersteuning van zijn voorstellen een uitvoeringsschema van
het uitbreidingsplan en legde dit voor aan de wethouder van Publie
ke Werken Van Roessel, met het еггоек dit plan ook aan de andere
wethouders te laten zien 'Misschien zien de heren dan zelf in, dat
er geen enkele aanleiding is van zich over het uitbreidingsplan finan
cieelen zorg te maken', wat zij kennelijk deden
Hij gaf aan hoeveel grond er in de loop der jaren m exploitatie zou
moeten worden genomen Van 1 januari 1916 tot 31 december 1919
40 hectare en vervolgens maakte hij planningen voor de volgende vijf
decennia
Hij gaf de waarde van de grond aan vóór de exploitatie en telde
daarbij op de kosten van de straataanleg en de rente en de aflossing
van het daarvoor te lenen bedrag Tot slot berekende hij de waarde
van het overschietende bouwterrein en maakte een voorspelling van
wat de gemeente hiermee zou kunnen verdienen Over de hele periode (tot 1969) schatte hij de winst die op deze wijze kon worden
gemaakt op 4 211 326 gulden
Ruckert benadrukte dat het om een zeer globale berekening ging
Hij wilde er slechts mee aangeven dat de gemeente, als zij de grond
zelf zou exploiteren winst kon maken, zoniet, dan /ouden particuhe
ren de winsten m hun zak steken 20 Dit wat betreft het financiële
aspect van de stadsuitbreiding
In 1915 keurde de gemeente het eerste partiele uitbreidingsplan
goed voor het gedeelte tussen de Molenstraat, Groeseindstraat en
Hoefstraat en in 1917 keurde de Raad de plannen voor 'de Molenbochten' en 'de Soey' goed Het algemeen uitbreidingsplan werd 15
april 1918 door de gemeenteraad goedgekeurd Op dit plan, dat
uniek is voor die tijd, gaan we nu dieper in
Voor de verbrokkelde bebouwing, die volgens В en W het maken
van een plan ondoenlijk maakte, bedacht Ruckert de volgende oplos20

) GATs^Tarch
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sing.21 De dorpse stadsdelen zouden door verbindingsbebouwing
worden samengevoegd. Hij wilde de bestaande verkeerswegen doortrekken en tot een net van verkeersaderen verenigen. Het wegennet
zou door een ringbaan tot een geheel worden gemaakt. De ringbaan
zou tevens de grens vormen van de kern van het uitbreidingsplan, de
tegenwoordige oude stad. Valckenier Kips schreef over deze oplossing: "Mij schijnt de hoofdgedachte (...) om de stad Tilburg, die nog
niet op veel stedenschoon kan bogen, met den gordel eener wandeldreef van aaneensluitende lanen te sieren, waartussen van afstand
tot afstand ontworpen pleinen als rustpunten zullen prijken, een
gelukkige".22
Het stratenplan tekende hij hoofdzakelijk flauw gebogen omdat dit
naar zijn mening iets individueels gaf aan elk perceel. De woonstraten zouden tien meter breed worden. Verdeeld over de stad waren in
het plan ook enige plantsoenen opgenomen, bedoeld als de noodzakelijke longen van de stad. Rückert besteedde aandacht aan openbare
speelplaatsen voor de jeugd, aan kerken, scholen en andere openbare
gebouwen. Ook voor de reeds bebouwde gedeelten, gaf hij enige
mogelijke verbeteringen aan.
Verder kwamen in het plan aan de orde: de invloed van de haven,
de spoorweg die dwars door de stad heenliep en de tramwegen. Ook
besteedde Rückert aandacht aan de indeling van de bevolking naar
sociale klassen, de diepte en lengte van bouwblokken, aan wijken
voor de verschillende klassen der bevolking en de plaatsing van arbeiderswoningen ten opzichte van de stad en van de fabrieken. Tot slot
verklaarde hij waarom het eengezinshuis tot basis van het plan was
genomen. Vrijwel alle stedebouwkundige factoren kregen aandacht.
Wij gaan alleen in op die onderdelen die ook van belang zijn voor ons
verdere onderzoek.
Interessant is zijn sociale stratificatie van Tilburg waarvoor hij de
bevolking in groepen indeelde naar het jaarlijks inkomen waarvoor
21
) Dit gedeelte over het uitbreidingsplan \an Rückert is gebaseerd op Rapport van de heer
J H h Rucken , directeur van Publieke Werken, met betrekking tot het algemeen uitbreidingsplan der gemeente 1 ilburg, bijlage nr 72 van de notulen van de gemeenteraad voor 1917.
22
) Voorwoord van prof mr ] H Valckenier Kips in bovengenoemd rapport
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hij gebruik maakte van de aanslagen in de hoofdelijke omslag van
1889, 1899, 1907 en 1912. Op grond hiervan maakte hij een schatting voor de verdeling van de bevolking naar inkomen voor het jaar
1969. In 1912 waren er in totaal 6271 aangeslagenen in de hoofdelijke omslag. Dit getal is gelijk aan 100%. De prognose voor 1969 is
weergegeven in tabel 18.
Tabel 18 Verdeling van de bevolking in inkomensgroepen in 1912 en in ¡969
Inkomen van

1912

vermoedelijk in 1969

400 tot 600 gulden
601 tot 1000
1001 tot 1600
1601 tot 2500
2501 tot 4500
boven 4500
totaal

29%
40%
17%
7%
3%
4%
100%

28%
40%
15%
7%
5%
5%
100%

Van deze bevolkingsindeling leidde hij de toekomstige woningbehoefte af. Hij ging ervan uit dat gemiddeld eenzesde deel van het
inkomen zou worden besteed aan huur en dat de huursom gelijk zou
zijn aan 7% van de stichtingskosten. Zo berekende en ontwierp hij
voor elke inkomensgroep een woningtype van een bepaalde bouwsom. De norm was dus afhankelijk van het inkomen en niet van de
woonwensen. Rückert koos voor een standaard-bouwblokdiepte van
60 meter. ledere woning kreeg daardoor een redelijk erf dat als
siertuin of als groententuin kon worden gebruikt. Hij zag ervan af
voor ieder woningtype een aparte bouwblokdiepte vast te stellen,
waardoor min of meer vast zou komen te liggen waar de verschillende woningtypen zouden moeten worden gepland, "Men kan in een
plan vastleggen, wat men wil - het papier is geduldig. Maar de
practijk spot met alle mogelijke indeelingen op papier. Men kan een
volkswijk projecteeren, maar als de stroom der arbeiders zich niet
daarheen richt, dan wordt het geen volkswijk, doch misschien een
luxe-kwartier. En het omgekeerde kan ook het geval zijn". Het plan
gaf dus geen lokaties aan voor woonwijken naar inkomensklasse. Een
andere reden die hij hiervoor gaf luidt als volgt: "aangezien te Til170

burg de afkeer van dwang buitengewoon groot is, wordt dezerzijds
dan ook gemeend, dat in de eerste plaats getracht moet worden
dusdanige voorwaarden te bieden, waaronder de stad zich langs vrijen weg kan ontwikkelen" Ruckert ging er wel vanuit dat er spontaan verschillende sociale buurten zouden ontstaan "de practijk in
alle steden wijst toch uit, dat een absolute dooreenmenging van de
verschillende klassen der bevolking met plaats heeft en dat de schifting der verschillende klassen langs natuurlijke weg, vanzelf tot
stand zal komen" Wanneer een gemeentebestuur dit proces zou
willen sturen, dan kon de grondpohtiek een nuttig hulpmiddel zijn,
evenals bepalingen in de bouwverordening voor het bouwprofiel in
bepaalde wijken
Arbeiderswoningen moesten bij voorkeur in de buurt van fabrieken worden gebouwd zodat de arbeider tussen de middag thuis een
warme maaltijd kon gebruiken Hij was voorstander van industrieterreinen als de gelegenheid maar bleef bestaan in de buurt woningen op te richten
Ruckert ging uit van de bouw van eengezinswoningen "Dank zij
de ruime manier van wonen kent Tilburg met het type fabrieksarbeiders, die men in andere steden veel aantreft, het bloedarme vroegoude geslacht, dat schijnt voorbestemd slachtoffer te worden van tuberculose of dergelijke slopende ziekten Als regel is de Tilburgsche
arbeider gezond en krachtig, hij is arbeidzaam en opgewekt, eenvoudig en levenslustig De voordeden van het stelsel, waaronder hij
gehuisvest is, een eigen huisje met een lapje grond erachter, openbaren zich bij hem dus wel op zeer gelukkige wijze' Aangezien Ruckert tijdens zijn verblijf in Tilburg weinig affiniteit met de stedelijke
elite ontwikkelde en dus met in haar belang onwaarheden wereldkundig zou maken, mogen we aannemen dat hij hier vertelt wat hij
feitelijk heeft waargenomen Men verwachtte met dat etagewonmgbouw goedkoper zou zijn omdat men er van uit ging dat de grondpnj
zen erdoor zouden stijgen De belangrijkste reden voor de keuze voor
eengezinswoningen was dat de Tilburgers gewoon met van etagewoningen hielden die als bedreigend werden ervaren voor gezondheid
én zedelijkheid Men wilde de pnvésfeer van het gezin afbakenen
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Rückert wees in dit verband op ontwikkelingen in Engeland en
Duitsland waar de overheden nieuwe huurkazernes al probeerden te
voorkomen en waar inmiddels een tuinstadbeweging op gang was
gekomen.
Een ander belangrijk punt dat hij aansneed was het Grondbedrijf.
De gemeente moest voor het uitvoeren van het uitbreidingsplan een
goed Grondbedrijf hebben en een aangepaste bouwverordening.
Eerst moesten de straten worden aangelegd en dan konden de eraan
gelegen gronden als bouwgrond worden verkocht. De gemeente werd
aangespoord krachtig op te treden tegen opdrijving van de grondprijzen, desnoods door onteigening. Tenslotte zou het plan bij voorkeur
gefaseerd moeten worden uitgevoerd. De kosten van bestrating zouden worden teruggekregen door de hogere verkoopwaarde van de
overblijvende grond. Het is van belang dat Riickert aangaf dat het
plan financieel uitvoerbaar was.
Uit zijn in 1917 aan de Tilburgse gemeenteraad aangeboden uitbreidingsplan blijkt, dat hij uitstekend op de hoogte was van de stand
van het stedebouwkundig onderzoek. Zijn uitgangspunten ontleende
Rückert voornamelijk aan de Weense ontwerper Camillo Sitte, een
voorstander van de natuurlijke methode van stedebouw, en Carl
Henrici. Sitte ging ervan uit dat een stadsuitbreidingsplan slechts
goed kon zijn, als het berustte op de verwerking van alle bij de
stadsuitbreiding om oplossing vragende factoren en op de doelmatigst
mogelijke oplossing. Van de Nederlandse deskundigen voelde Rückert zich alleen aangesproken door de stedebouwkundige ideeën van
de Delftse hoogleraar mr. J.H.Valckenier Kips. Deze hoogleraar
benadrukte onder andere het belang van kennis over de bevolkingsgroei naar sociale klasse voor het maken van een uitbreidingsplan;
bijvoorbeeld voor de wijkindcling.23
Het uitbreidingsplan had tussen 1913 en 1917 al in de vorm van
nota's en rapporten gecirculeerd bij de gezondheidscommissie en bij
В en W. De goedkeuring in de Raad was dus meer een formele
kwestie. Er kwam natuurlijk kritiek. In februari bracht de gezond
heidscommissie haar advies uit aan de gemeenteraad over het plan
" ) GAT Rapport van de heer J.H.E. Riickert a.w., De inleiding.
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waarin fundamenteel commentaar werd geleverd.24 In tegenstelling
tot Rückert wilde de commissie twee industrieterreinen in plaats van
een om de fabrieken en de fabrieksbevolking meer te kunnen spreiden en tevens wilde zij fabrieken die geen hinder opleverden voor de
omgeving voorlopig nog toelaten in alle stadsdelen. Rückert wilde
nieuwe fabrieken alleen toestaan aan de periferie van de stad en de
oude industrieën, die hinderlijk waren voor de omgeving uit de
woongedeelten verwijderen. Langs het kanaal wilde de gezondheidscommissie meer ruimte vrijlaten voor laad- en losplaatsen en tevens
wilde zij de mogelijkheid openlaten om spoorwegen te leggen van het
station naar de fabrieken.
Daarnaast bepleitte zij vereenvoudiging van de pleintjes, parkjes
en monumenten in het stadsplan. Eveneens leverde de gezondheidscommissie kritiek op de breedte van de verkeerswegen. Volgens haar
was er te weinig rekening gehouden met eventueel tramverkeer, en
zij stelde een verbeterd wegennet voor in de oude stad. Met dit
commentaar kwam de gezondheidscommissie tegemoet aan de Tilburgse industrie. Maar zuinigheidsoverwegingen speelden ook een
rol.
Fundamenteel was de kritiek die de gezondheidscommissie leverde op de indeling van de bevolking in zes klassen en de consequenties
die Rückert hieraan verbond voor de woningbouw. Rückert heeft
volgens de commissie de niet-aangeslagenen in de plaatselijke belastingen niet meegerekend, waardoor het aandeel van de arbeidersklasse in 1913 op de totale bevolking door hem werd geschat op 69%
terwijl deze volgens de commissie 82.9% van de bevolking uitmaakte. De gezondheidscommissie definieerde een gezin als behorend tot
de arbeidersklasse wanneer het een kleiner jaarinkomen had dan
duizend gulden. Omdat deze cijfers waren geëxtrapoleerd naar de
toekomst en men de woningbehoefte per groep hiervan zou afleiden,
zou de berekeningswijze van Rückert tot gevolg kunnen hebben
gehad dat de gebouwde woningen, gezien de bouwsom en de daaraan
gekoppelde huren, voor de laagste inkomensgroepen onbereikbaar
2

*) GAI Kritiek van de gezondheidscommissie in Advies der gezondheidscommissie te Tilburg op het algemeen uitbreidingsplan der gemeente, Bijlagen 1917, nr 80, 20 januari 1917
(nr 72), behandeld in de G R van 15-4-1918
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zouden zijn geweest. Een effect dat Rückert zeer zeker niet beoogde.
Niettemin had de gezondheidscommissie een belangrijke fout uit de
grondslag voor de toekomstprognose gehaald. Dit was vooral van
belang omdat woninghervormers zich voortdurend hebben afgevraagd in welke mate er door de woningwet nu iets werd gedaan voor
ongeschoolde arbeiders. Door berekeningswijzen zoals Rückert deze
per ongeluk heeft toegepast zou deze groep wat betreft de nieuwbouw geheel niet aan bod komen en genoegen moeten nemen met
eventuele doorschuifmogelijkheden. Achteraf weten we dat er van
doorschuiving weinig terecht is gekomen.
Rückert was in januari 1917 naar Den Bosch vertrokken en kon
de kritiek bij de behandeling niet meer weerleggen.25 In de gemeenteraad ontmoette het uitbreidingsplan echter weinig weerstand. Het
plan werd zoals gezegd, in april 1918 door de Raad goedgekeurd. Er
zijn geen duidelijke redenen aan te geven waarom hier ruim eenjaar
over moest worden gedaan. Het meest voor de hand liggende antwoord is dat В en W en de Raad evenmin, het vaststellen van het
uitbreidingsplan urgent vonden omdat het toch al werd gebruikt.
In 1918 had Tilburg dus een uitbreidingsplan volgens de woning
wet. Dit betekende evenwel niet dat de stadsuitbreiding ook geheel
volgens dit plan zou verlopen. Hier wreekte zich de afwezigheid van
dwingende bepalingen in de woningwet over het uitbreidingsplan.
Door gebrek aan beschikbare grond moest volgens ambtenaren van
Publieke Werken al snel van het uitbreidingsplan worden afgewe
ken. De wethouder van Publieke Werken Van Roessel zei in ant
woord op vragen van raadslid Arts over deze kwestie dat het door
Rückert ontworpen uitbreidingsplan een plan was zoals een stad kán
worden, doch allerminst zoals de stad moet worden.26. Voor deze
houding zijn twee verklaringen aan te geven. Van Roessel had een
uitgesproken hekel aan Rückert en voelde zich daarom niet zo aan
zijn ideeën gebonden (hier komen we nog op terug). En verder was
het gemeentebestuur eenvoudigweg te laat begonnen met de aankoop
" J M Rossen, Rückert cen omstreden figuur, \oor een stcdebouwer op de bres1 in 7ilburg,
tijdschrift voor geschiedenis monumenten en cultuur 2(l914j nr 4, 16-18
26
) GAT С R 20-12-1918

174

* il

'ЩШІ
liiüLlüitll
ІЗІІ

1,1 ! ^ і
* l i l i l í ·•

ІІІ0.8Т

Kaart 1 Het eerste uitbreidingsplan van de gemeente Tilburg (Bron GAT)
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van grond; Rückert had daar al in 1915 met uitgewerkte plannen op
aangedrongen. Noch was er onteigend, waardoor afwijkingen van
het plan noodzakelijk waren.
De arbeidersfractie drong er in de Raad regelmatig op aan de stad
een stedelijker aanzien te geven, maar omdat dit geld kostte, werd
het steeds door de fabrikantengroep tegengehouden.
De opvolger van Rückert, D.Huender, voerde het plan langzaam
aan uit in de vorm van partiële uitbreidingsplannen. Tot 1925 kwamen de volgende stadsdelen aan de orde: Veldhovenschen Hoek,
Molenbochten, de Havervelden, Armhoefse Akkers, Stevenzandsche Akkers, Grocseind, de Berkdijk, de Hoeven, het Burgerijpad en
de Noordhoek. Evenals in de meeste andere steden werden deze
partiële plannen meestal nog wel enige keren gewijzigd alvorens ze
werden uitgevoerd.27
In 1924 besloten В en W een raadscommissie te benoemen voor de
stadsuitbreiding omdat de vaststelling van plannen steeds werd ver
traagd door discussies in de Raad. De commissie zou В en W voort
aan moeten adviseren vóór de behandeling in de Raad. В en W
hoopten hierdoor tot een snellere uitvoering te komen van de partiële
plannen. 28
Door de woningwetswijziging van 1921 en de wijzigingen van
1923 moesten Gedeputeerde Staten het uitbreidingsplan opnieuw
goedkeuren.29 Hiervoor moest eerst de inspecteur voor de volkshuisvesting Schüngel worden gehoord die het noodzakelijk vond dat er
eerst een "verordening met algemene voorschriften tot waarborging
van de rechten van eigenaren" zou worden vastgesteld. We moeten
aannemen dat dit een formele kwestie was omdat in Tilburg de
belangen van eigenaren nooit ernstig werden bedreigd. De gemeenteraad bepaalde overeenkomstig de eisen van de inspecteur, dat alleen dan "wanneer ernstig voorgenomen plannen als gevolg van uitbreidingsplannen, rooilijnen of bouwverboden, niet tot stand zouden
kunnen komen, dus alleen dan, wanneer in werkelijkheid schade
27

) GAT G R 1918-1925 passim
) GAT G R 26-8 1924
2S
) Staatsblad 20362 \Vij7igingswet 17-7-1923, bepaling sub 2 artikel 5
2β
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werd geleden, er van schadevergoeding sprake kon zijn". De schadevergoeding zou worden verdisconteerd in de koopprijs van de grond.
Deze verordening werd op 27 februari 1925 vastgesteld. Vervolgens
werd in april 1925 het uitbreidingsplan van Tilburg door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het plan van Rückert werd waarschijnlijk door deze wetswijziging gered waardoor het de uitleg van de stad
Tilburg voor een belangrijk deel bepaalde. Het werd pas in 1958 door
een ander vervangen.iü
Met Huender brak in 1917 een rustige periode aan bij Publieke
Werken. Rückert had В en W voortdurend bestookt met zijn nieuwe
ideeën en vergaande maar vooruitziende plannen. Van Huender ontvingen В en W deze niet, noch organiseerde hij openbare vergaderin
gen of tentoonstellingen om de bevolking te betrekken bij de stedebouwkundige problemen, iets wat Rückert wel deed.11 Huender's
temperament was meer in overeenstemming met de Jan Saliegeest
die heerste in het college van В en W. Verbazingwekkend en even
eens tekenend is dat Huender in een artikel Iets over de stadsuitbrei
ding in Tilburg de ontwerper van het Tilburgse uitbreidingsplan Rückert geheel niet vermeldde, noch inging op de ideeën die eraan ten
grondslag hebben gelegen en door de ontwerper uitvoerig zijn toegelicht. i2 Veel waardering heeft Rückert van zijn Tilburgse tijdgenoten niet gekregen. Door vakbroeders werd hij wel positief beoordeeld."
Rückert raakte in 1913 en 1914 verzeild in een polemiek in het
tijdschrift De Ingenieur, naar aanleiding van zijn artikel 'Stedenbouw, een arbeidsveld van den ingenieur bedreigd'.M Naar zijn oor30
) A Plevoets zegt hierover dat uit het pijn Rutkert toch de ruimtelijke ontwikkeling is
voortgekomen tot in 19S8 een nieuw plan tot stand kwam, in A Plevoets Het ontstaan van de
wijk Armhoefse Akkers, in Armkoefse Akkers, lilburg tussen de Heuvel en Moerenburg
3
') In 1913 organiseerde Rucken een tentoonstelling over de volkshuisvesting in Tilburg en in
1916 besprak hij de volkshuisvesting in een openbare vergadering ter gelegenheid van de
oprichting van de woningvereniging Ons Huis, in Itlburgsch Dagblad 2Ì-12-1916, verslag van
de vergadering
" ) D Huender, Iets over on/e stadsuitbreiding, in Tilburg met ongering
" ) In Memoriam ir J H E Rückert, in De Bouutiereld 1918
M
) J H E Riickert, Stedenbouw, een arbeidsveld van den ingenieur bedreigd, in De Ingenieur
28(19H)nr 48, 1034 e ν en De ingenieur 29(l914)nr 10. 199 200, Weerwoord van Rückert
op de reacties op zijn artikel
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deel begonnen architecten zich onterecht steeds meer de stedebouw
als arbeidsterrein toe te eigenen. In deze strijd tussen de utiliteitsschool en de schoonheidsschool eiste Rückert het terrein van de
stedebouw uiteraard op voor de ingenieurs. Zijn artikel leidde tot
reacties van onder andere A. Keppler, M.A. Brinkman-Visser,
J.H.W. Leliman, W.F.C. Schaapen H.P. Berlage. Op de artikelen
van Berlage en Keppler heeft Rückert nooit gereageerd, omdat zij op
dusdanige onaangename toon waren geschreven dat hij met de auteurs geen discussie wenste.
Ook tegenwoordig wordt Rückert weer geprezen. In de dissertatie
van R. Stolzenburg Het sociaal-wetenschappelijk onderzoek bij het uitbreidings- en structuurplan; een sociografische opgave wordt uitvoerig
aandacht besteed aan het door Rückert ontworpen uitbreidingsplan.
Als meest positieve en vernieuwende kenmerk wordt naar voren
gebracht dat Rückert heeft geprobeerd zijn plan theoretisch te onderbouwen en dat hij waarschijnlijk de eerste is geweest in Nederland, die heeft getracht sociaal- wetenschappelijke kennis te integreren in een algemeen uitbreidingsplan.3> Vooral wanneer men de
ontwerper plaatst in zijn tijd en vergelijkt met wat in andere steden
op dit terrein werd gepresteerd blijkt hij baanbrekend werk verricht
te hebben. Een dergelijke aanpak werd zoals we in hoofdstuk 3
zagen, ook door de Amsterdamse sociaal-democraat Tak gepropageerd. Rückert liep vooruit op de werkwijze die negen jaar later door
De Casseres zou worden aanbevolen.
Een zwak punt vindt Stolzenburg dat in het plan geen aandacht is
besteed aan de belangrijkste bestaansbronnen en met name aan de
plaatselijke wollcn-stoffenindustrie.36 Een belangrijke fout die Rückert maakte, namelijk de schatting van de omvang van de laagst
betaalde arbeidersgroep, is aan Stolzenburg ontgaan.
§ 3 Grondpolitiek
We zagen in hoofdstuk 3 dat de woningwet de mogelijkheid bood
",1 R Stol/enburg liet sociaal-uetenscluippelijk omlerzuek bij het uttbreidtngs en structuurplan,
een sociografische opgaie, Η
Î6
J R Stol/enburg a « , 18
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om te onteigenen ten behoeve van de verbetering van de volkshuisvesting, waaronder ook de uitvoering van een uitbreidingsplan viel.
Onteigening was echter het uiterste middel. Het werd alleen gebruikt als de partijen, het gemeentebestuur en particulieren, niet tot
overeenstemming konden komen over de prijs en soms in het geval
een grondeigenaar helemaal niet wilde verkopen.
Gemeenten begonnen na 1902 een aan- en verkoopbeleid voor
grond te ontwikkelen om stadsuitbreiding en woningbouw gestructureerd te laten verlopen. Met name voor volkswoningbouw was het
van belang dat gemeenten onder gunstige ofwel goedkope voorwaarden grond konden uitgeven.
Vanaf zijn benoeming in Tilburg, wees Rückert op het grote belang van een goede grondpolitiek voor zowel een planmatige stadsuitbreiding als voor de sociale woningkum. Van het voeren van een
grondpolitiek was in Tilburg echter nauwelijks sprake. Evenals andere gemeenten bezat Tilburg grond en voerden В en W in de loop
der tijd meermalen onderhandelingen over de aan- en verkoop hier
van. Zo hielp het gemeentebestuur in het eerste decennium van deze
eeuw bijvoorbeeld mee aan de totstandkoming van de nieuwe wijk
Besterd door met wethouder Bergmans grond te ruilen om de Besterdstraat te kunnen verbreden en door te trekken. 37 De gemeente
had in dit geval ook kunnen besluiten tot het leggen van een bouw
verbod op de grond van Bergmans. Om de woningbouw in dezelfde
wijk te bevorderen verkocht de gemeente in 1907 en in 1910 grond
aan respectievelijk de Coöperatieve Bouwvereniging Patrimoniums
Bouwlust en aan de R.K. Coöperatieve Bouwvereniging Eigen Haard
voor een prijs die 10% lager was dan het bedrag, dat bij openbare
verkoop te bedingen zou zijn geweest. В en W wilden op deze wijze
het initiatief van deze verenigingen om het woningbezit van arbei
ders te bevorderen, ondersteunen. i8 Bij deze voorbeelden gaat het
om een voortzetting van de oude gemeentelijke grondpolitiek. Pas in
1912 bracht een raadslid ideeën naar voren over de financiering van
de gemeentelijke grondaankoop als consequentie van het uitbreiè7

) GAI G R 6-4 1904, punt 6
'*) GAT sctretanearchief notulen van В en W 29-5-1907, (dit is de eerste keer dat de SDAP
in het secretariearchief Hordt genoemd), en G R 28-6-1907 en 18 2 1910
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dingsplan. Het raadslid Van der Velden stelde voor om een grondbe
lasting in te voeren en met de opbrengst hiervan de rente te betalen
van het kapitaal, dat de gemeente zou moeten lenen voor die grond
aankoop.39 De overige raadsleden hadden hier echter nog niet zo
over nagedacht waardoor het voorstel toen geen gevolg kreeg.
Het college van В en W had toen ook nog weinig ideeën over de
toekomstige grondpolitiek. In 1913 vroeg een aantal particulieren
steun aan de gemeente voor de aanleg van een villapark. Rückert
wees В en W toen op het Enschedese precedent, waar de gemeente
toestemming had gekregen van de minister om de villawijk Stadswei
de te exploiteren, waarmee die gemeente veel geld had verdiend. Hij
stelde voor dat de gemeente Tilburg de exploitatie van het voorgestel
de villapark zelf ter hand zou nemen. В en W vonden echter dat de
gemeentelijke taken hierdoor onnodig zouden worden verzwaard en
lieten de winstkans lopen. Wel stemden В en W in met onteigening
door de gemeente, om dit "in het belang van de volkshuisvesting"
vastgestelde bouwplan uit te kunnen voeren. De exploitanten zou
den dan moeten garanderen dat zij het terrein tegen de kostprijs van
de gemeente zouden overnemen.40
Rückert zocht verder naar financiële middelen voor de benodigde
grondaankoop en diende in 1915 de in de vorige paragraaf aangehaalde rekensom in, waaruit bleek dat gemeentelijke grondexploitatie
winstgevend kon zijn. Hij probeerde В en VV toen voor zijn ideeën te
winnen door te beklemtonen dat de gemeentelijke belastingen, een
gevoelige plek van de Tilburgers, laag gehouden konden worden door
de winsten uit de grondexploitatie.41 Tilburg zou dan een Grondbedrijf moeten oprichten. Hij drong er bij het gemeentebestuur op aan
om grote stukken grond aan te kopen voordat het grote publiek wist
waar in het nieuwe uitbreidingsplan de hoofdstraten en aanvoerwegen zouden komen te liggen. Tot dat moment kon de gemeente goede
zaken doen.42
Het voorstel van Rückert om met de opbrengsten uit het Grondbeä9

) GAT Geheime gemeenteraadsnotulen 8-11-1912
^) GAT 191 i/677 dossier over de aanleg van het villapark De onteigeningen worden noch in
de landelijke noch in de gemeentelijke verslagen volgens artikel 52 van de woningwet vermeld.
·") GAT seer arch. 1914 afd. 1 317.
42
) GAT 1915/130 Nota stadsontwikkeling 26-4-1915
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drijf de belastingen laag te houden werd door de woninghervormers
overigens niet gedeeld.43
De samenhang tussen woningvraagstuk en Grondbedrijf werd
door В en W in februari 1916 voor het eerst in de gemeenteraad ter
sprake gebracht. Het voorstel was om voortaan de grond, nodig voor
de terugdringing van het inmiddels erkende woningtekort, vroegtij
dig aan te kopen in plaats van te werken met onteigeningen die vaak
te lang duurden. 44 Een maand later stelde het college voor om een
Grondbedrijf op te richten. Een raadscommissie van bijstand in het
beheer van het grondbedrijf zou met В en W de verdere inrichting
bespreken. В en W werden voorlopig gemachtigd in spoedgevallen,
zonder overleg met de Raad, grond aan te kopen om grondspcculatie
te voorkomen en om te bereiken dat er door de exploitatie van ge
meentewege voortaan alleen aan verharde wegen zou worden ge
bouwd. 4 ' Deze ideeën kwamen uit de koker van Rückert.
De verordening die de organisatie en werksfeer van het Grondbedrijf regelde werd in oktober 1916 aangenomen.46 In de commissie
van bijstand zaten raadsleden die betrokken waren bij bouwverenigingen.47 Het raadslid Arts maakte hiertegen vergeefs bezwaar.48
Achteraf kunnen we vaststellen dat de instelling van deze commissie
vooral een formele kwestie was omdat zij slechts enkele malen per
jaar bijeen kwam. In 1925 werd deze commissie niet meer herbenoemd omdat er nauwelijks meer werk voor was.
Toen het Grondbedrijf werd opgericht, werd er door particulieren
al druk gespeculeerd. Het Grondbedrijf kocht in de eerste twee jaar
van zijn bestaan voor zeven ton terreinen aan, maar dit was lang niet
4J

) S 1 R de Monchv Gemeentelijk Grondbedrijf, in J Gerritz, Modern Gemeentebeheer ι j ,
466
^ ) GAT G R 25-2-1916
45
) GAT G R 31-3-1916 en bijlage 57
4b
) GAT G R 1916 bijlage 239
47
) GAT G R 2-2 1917, GAT FB B28 Commissie van bijstand grondbedrijf 1916-1936,
notulenboeken passim
"'e) GAT G R 31 3-1916 en hieraan voorafgaande discussies In deze vergadering werd de
samenstelling van de voorlopige commissie besproken De samenstelling veranderde met meer
bij de definitieve instelling van de commissie

181

genoeg.49 De prijs van bouwrijpe grond voor arbeiderswoningen
steeg. In 1914 kostte een vierkante meter grond f.2,-, beginjaren
twintig f.4,- en in 1926 vroeg de gemeente voor een vierkante meter
f.4,50 à f.5,50. De prijzen stegen niet overal. In Delft, Dordrecht
en Zaandam bijvoorbeeld daalden de prijzen en in Schiedam bleven
ze vrijwel gelijk.50
De eerste onteigeningen ten behoeve van arbeiders- én middenstandswoningbouw begonnen in 1919. Daarna vermeldden de verslagen tot 1926 nog vijf onteigeningsplannen en voor zover bekend,
maakte het gemeentebestuur slechts vier maal gebruik van het
bouwverbod-instrument. ' '
In 1919 werd besloten zowel grond te verkopen als in erfpacht uit
te geven. Het gemeentebestuur stelde de voorwaarden vast waaronder dit moest gebeuren. Bij het uitgeven van grond voor industriële
doeleinden werd de voorkeur gegeven aan erfpacht.52
Tegelijkertijd werden er voorwaarden vastgesteld waaronder bouwers hypotheek konden krijgen bij de Gemeentelijke Hypotheekbank.''3 Dit idee, dat al in 1916 naar voren was gebracht, was bedoeld om de verkoop van grond via het Grondbedrijf te stimuleren.
De Gemeentelijke Hypotheekbank kon kapitaal verstrekken aan particulieren die wilden bouwen op via het Grondbedrijf aangekochte
grond.54 In de commissie van bijstand van de Gemeentelijke Hypotheekbank zaten twee raadsleden die direct betrokken waren bij de
particuliere bouw, namelijk de steenfabrikant Claesen en aannemer
Koeken.55 Particulieren konden tot 70% hypotheek krijgen en ver56
enigingen of stichtingen tot ΙΟΟ«^
*Ö GAT G ΐΓ20-12 1918,
50
) H E Sc heffer, Onderzoek naar den grondprijs \oor arbeiderswoningen, in Tijdschrift voor
i'olkshumestmfi en stedebouw 8(1927) 68 e ν
" ) GAT De gemeentelijke verslagen \olgens artikel 52 \an de woningwet 1906-1925 passim
52
) De7e gegevens/ijn ontleend aan В Krim en В N'eedh.im Grmidprtjs\ormm¡> engrondpohuek, theorie en praktijk, 115-118, en GAT archief commissie van bijstand grondbedrijf 19161936 EB B28 Dit bevatte wel notulenboeken maar helaas geen overzicht van de aangekochte
en verkochte grond
" ) GAT G R 1916 bijlage 30, aangenomen 7-2-1919
,4
) GAT G R 20-11-1916 en bijlage 265
^ ) GAT G R 12-6-1917, verordening regelende de gemeentelijke hvpotheekbank, gemeenteblad van Tilburg nr 28 en G R 2-7 1918
56
) GAT G R 7-2-1919 bijlage 29
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In Tilburg werd het min of meer gewoonte dat de woningbouw
verenigingen grond kochten van de gemeente. Er was echter voort
durend te weinig grond voorradig om de woningbouwprojecten uit te
voeren. Dit uitte zich onder andere in de gemiddelde grondoppervlakte per woning. In de wijk Pathmos in Enschede was de bebou
wingsdichtheid gemiddeld een woning op 178 m 2 grond. In Tilburg
lag dit veel lager en waren de verschillen per wijk groot. Aan de
Broekhovensche weg en aan de Beeksche dijk was een bouwperceel
bijvoorbeeld slechts 108 m 2 groot en gemiddeld varieerde de grondoppervlakte per woning tussen 107 en 140 m 2 . Aan de Enschotsche
straat was de bebouwing met 182 m2 per woning het ruimst. Terwijl
de gemeente Tilburg zoveel uitgestrekter was dan Enschede, was de
bebouwing dus krapper.
Het gemeentebestuur probeerde het probleem van de stijgende
grondprijzen te ondervangen door meer grond aan te kopen buiten
het centrum, waar de prijzen lager waren. 57 Om aan het hiervoor
benodigde geld te komen voerde de gemeente in 1922 een grondbelas
ting in. 5 8 Er werd voortaan een half procent belasting geheven op
bouwterreinen en op grond bestemd voor bouwterrein, berekend
naar de verkoopwaarde bij het begin van het belastingjaar.
Het Tilburgse gemeentebestuur begon te laat met een aan de
woningwet aangepaste grondpolitiek. Het Grondbedrijf kampte daar
door met het probleem steeds te weinig grond voorradig te hebben.
Eindjaren twintig bezat het grondbedrijf ruim 100 hectare. Gezien
de omvang van de gemeente was dit niet veel.
Het ontbrak В en W aan een beleidsvisie. In de eerste tijd werd er
grond gekocht om het bezit van de grond, ook wanneer er hoge
prijzen voor moesten worden betaald. Pas later trad de rentabiliteitsgedachte op de voorgrond. De verkoopprijs van de gemeentegrond
werd aanvankelijk bepaald door de kosten van aankoop vermeerderd
met die van het bouwrijp maken, waardoor de prijzen per stadsge
deelte nogal uiteen liepen en de extra kosten die moesten worden
gemaakt in gedeelten met veel wegen niet werden gecompenseerd
" ) GAT G R 2-1-1920 en 28-12-1921
"J GAT G Ft. 26 6-1922 en bijlage 190.
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door lagere kosten in andere stadsgedeelten.
In 1924 werd de verordening op het grondbedrijf veranderd. э9 Bij
tekorten zou het grondbedrijf voortaan het vereiste kapitaal betrek
ken van de gemeente tegen een rentevergoeding. Winstgevend was
het Grondbedrijf niet. Ook werden de verkoopprijzen opnieuw gere
geld waardoor er voortaan wel sprake kon zijn van compensatie. In
1925 werd de verordening opnieuw gewijzigd.60 De boekhouding
werd gereglementeerd. De winst bij verkoop zou worden gereser
veerd om nadelige transacties voortaan uit het reservefonds te kun
nen betalen.
Aansporingen uit de gemeenteraad om grond aan te kopen of raad
gevingen van de kant van Publieke Werken vonden geen of slechts
langzaam gehoor bij В en W. Door de geringe grondvoorraad miste
het gemeentebestuur een kans om goedkope sociale woningbouw te
bevorderen en werd tevens het tempo van de stadsuitbreiding ver
traagd.
§ 4. De bouwverordening
Architectonisch heeft het volkshuisvestingsbeleid in Tilburg niet
geleid tot hoogtepunten. Integendeel, merkte een tijdgenoot in 1930
op :"Een schoonheidscommissie zou in Tilburg een vruchtbaar ar
beidsveld vinden". 6I Toch werd de bouwverordening, het instru
ment om de bebouwing te regelen, in Tilburg als eerste onderdeel
van de woningwet aangepakt. In deze paragraaf vergelijken we de
verordeningen van 1904, 1912 en 1924 op een aantal punten: de
voorschriften over open ruimte tussen gebouwen, de grootte en inde
ling van de woning en de regels voor afvoer van water en vuil.
Woongenot en hygiëne staan hierbij voorop.62 Het is interessant om
na te gaan of de minimumeisen in de loop van de tijd werden aange" l AI eerder gewijzigd 14-10-1921 en nu 21-11-1924
"Э GAT G R 29-9-1925
61
) H С Bonsel De bouwbedrijven in Tilburg gedurende de laatste jaren, in Bouwen en
Sieren, augustus WO, 244-247
62
) In totaal pijn er tussen 1902 en 1925 /even nieuwe of gewijzigde verordeningen afgekon
digd In 1904 is de eerste vastgesteld in de gemeenteraad van 11 7 en 9-1, daarna 20 2-1905,
22-9-1912, 22-11-1918, 9-4-1919, ll-i-1920, 10-8-1919, 8-2-1924, hel bouwkundig onder
zoek Iaat ik over aan deskundigen op dat gebied
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past. In paragraaf с richten we de aandacht op de reacties die het
gemeentebestuur kreeg op deze bouwverordeningen
a. Licht en lucht
Allereerst werden er voorschriften gemaakt waarmee de wetgever
de open ruimte tussen gebouwen en daarmee de toevoer van licht en
(frisse) lucht wilde regelen, want tuberculosebacillen gedijden goed
in duisternis en slechte lucht. De wegen waaraan men in Tilburg
mocht bouwen moesten in 1904 minimaal acht meter breed zijn en
vanaf 1912 tien meter De gebouwen mochten met hoger zijn dan
anderhalf maal de breedte van de aangrenzende of dichtstbij gelegen
straat met een maximum van 15 meter van het peil van de straat tot
de bovenkant van de kroonlijsten Het dak mocht in de nok maar vier
meter hoog zijn Hoogbouw werd door deze voorschriften uitge
sloten.
De gemeenteraad stelde de rooilijnen vast waarin gebouwd moest
worden en bij elk tot bewoning bestemd gebouw werd een open
ruimte voorgeschreven van 3 m 2 . Vanaf 1912 was het verplicht ach
ter elk gebouw over de volle breedte een onbebouwde strook open te
houden van tenminste eenderde van de diepte van het perceel, met
een minimum van 3.50 meter Op deze strook mochten wel uit- of
bijbouwen worden gemaakt. Tussen gebouwen moest de ruimte ten
minste 0.90 meter bedragen Over het algemeen werd in Nederland
slechts bepaald dat van elk terrein een gedeelte variërend van eenderde tot eenvijfde onbebouwd moest blijven Van de 161 gemeenten
in Noord-Brabant schreef men in 63 gemeenten eenderde onbebouwd voor, waaronder Tilburg. In de overige gemeenten werd minder geest.63
Voor de lichtinval in de huizen golden verschillende regels. De
woonvertrekken moesten in 1904 tenminste voor een-achtste deel
van de vloeroppervlakte voorzien zijn van ramen. Een raam moest
ongeveer 30 centimeter geopend kunnen worden in de eerste drie
vertrekken. In de overige kamers volstond een luchtkoker of een
verbinding met de buitenlucht via een ander vertrek. In 1912 werd
" ) De woningwet ¡902 ¡929 a w , 22
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de raamoppervlakte bepaald op een-zevende van de vloeroppervlakte
en mocht de luchtopening niet kleiner zijn dan 1/30 van het vloeroppervlak van het vertrek.
Hoewel de Tilburgse bouwondernemers deze eisen wilden verlagen hield het gemeentebestuur hier in 1924 toch aan vast.
b. Wooncomfort
Onder het wooncomfort verstaan we de minimale voorzieningen
die er in een woning aanwezig moesten zijn. Vanaf 1904 moest elke
woning één vertrek hebben van 12 m2, de andere vertrekken moesten een oppervlakte hebben van tenminste 7 m2. De hoogte werd
bepaald op 2.75 meter. Vanaf 1912 werd dit alleen geëist voor de
eerste drie kamers. De overige konden volstaan met een hoogte van
2.25 meter. De oppervlakte van de andere vetrekken hoefde voortaan
nog maar 5m2 meter te bedragen in plaats van 7 en in 1924 werd 4
m2 voldoende geacht. In een van de vertrekken moest een schoorsteen aanwezig zijn. Pas in 1924 werd bepaald dat deze in het
grootste vertrek thuishoorde. Vanaf 1912 moest een verdieping een
oppervlakte hebben van tenminste 25m2.
Toegangsportalcn behoorden steeds ten minste één m2 groot te
zijn, en gangen en portalen 0,90 m breed. De hoogte moest in 1904
2,50 meter bedragen en vanaf 1912 2,25 meter. In Tilburg werden
in alle verordeningen richtlijnen gegeven voor bedsteden. In de
meeste andere steden waren deze al verboden. In elke woning moest
een privaat aanwezig zijn en een pomp, of een ander middel voor de
watervoorziening.
Voor elke woning werd een afvoer voorgeschreven voor vuil buiswater naar riolen of daartoe bestemde putten. Vanaf 1912 moest elke
woning een aansluiting hebben voor de gemeenteriolering en werden
er ook voorschriften gegeven voor de afvoer van regenwater en voor
de afvoer van dampen in keukens of vertrekken die daartoe dienst
deden. Het privaat moest aansluiten op een vergaarbak die in de loop
der tijd steeds verder van welputten en regenbakken werd verwijderd. Dit soort hygiënische voorzieningen werd steeds beter.
In de bouwverordeningen werd in de voorschriften 'nopens be186

hoorlijke bewoning' vanaf 1904 een maximum aantal bewoners per
woning aangegeven. Dit werd berekend door de totale oppervlakte
van de woning te delen door tien. Op een verdieping van 30 m 2
konden dus drie personen huizen. De slaapruimte van dienstboden
of andere inwonenden moest minimaal 10 m 3 bedragen.
Vergelijken we de Tilburgse minimumeisen met de normen die de
hoofdinspecteur voor de volksgezondheid Lictaert Peerbolte in 1927
als richtlijn gaf, dan blijkt dat het minimum in wolstad lager lag.
Lietaert Peerbolte schreef als de minimale grootte van het eerste
vertrek een oppervlakte van 15 m 2 voor en voor het tweede vertrek 7
m 2 . 6 4 De absolute minimumeis die in Tilburg aan een woning werd
gesteld was dat de inhoud van het huis niet minder mocht bedragen
dan 100 m 3 .
We zagen dat de minimale inhoudsmaten geen grote verande
ringen ondergingen. De wijzigingen in de bouwverordeningen be
troffen meestal de bouwtechnische kant. De voorschriften werden
steeds meer aangepast aan de aard van het bouwwerk, zodat er lagere
bouwtechnische eisen konden worden gesteld aan arbeiderswonin
gen waardoor ze goedkoper werden. Het aantal artikelen van de
bouwverordening nam tussen 1904 en 1912 toe van 59 tot 137.
Opvallend is dat de vertrekken niet groter werden, maar juist
kleiner.
с Bezwaren
De eerste bouwverordening werd in 1904 in de gemeenteraad
zonder kritiek aangenomen. De gezondheidscommissie en de inspec
teur van de volksgezondheid keurden de door de Raad vastgestelde
verordening echter niet goed.65 Zij vonden deze verordening te alge
meen. Inspecteur Joosten wilde voor het stedelijk gedeelte een veror
dening in stedelijke vorm en voor de rest van de gemeente moesten
M

) Algemene \oor\\ajrden voor den bouw \лп woonhuizen met ri|kssteun, door L Lietaert
Peerbolte en H van der kaa, in Versiegen en mededelingen betreffende de volksgezondheid, 1927
art li
*') GAT seer arch inv nr 164, uitgaande post van В en W 4 3 U 1903 nr 113, voor 1904 de
nrs 205, 221 en 273 en voor 1905 nr 41
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afzonderlijke voorschriften worden vastgesteld. Ook de eisen die aan
de woningen werden gesteld vond de inspecteur te laag. Bovendien
maakte hij bezwaar tegen het toezicht op de uitvoering van de bouw
verordening. De gezondheidscommissie zou moeten worden geraad
pleegd alvorens В en W toestemming konden geven om af te wijken
van de voorschriften.
В en W legden de meeste opmerkingen naast zich neer. De veror
dening werd enigszins aangepast en daarna zonder het advies van de
inspecteur in te winnen, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en
afgekondigd. De hoofdinspecteur en de inspecteur van de volksge
zondheid lieten het hierbij niet zitten en wilden de verordening met
В en W bespreken. Het resultaat van deze bijeenkomst in 1906 was
dat de hele verordening moest worden herzien. 66 In 1909 kregen В
en W een bericht van het Openbaar Ministerie dat de verordening
bindende kracht miste en werd bedreigd met koninklijke vernieti
ging. Dit was een verkapte aanmaning om meer vaart te zetten
achter de herziening. 67 In 1910 was de verordening zo goed als klaar
en in 1911 werd hij ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd.
Tot dusverre hadden de Tilburgers weinig gemerkt van de bouw
verordening. De directeur van Gemeentewerken had al in 1905 ken
baar gemaakt niet over voldoende personeel te beschikken voor de
controle. Bovendien bleek uit het aantal keren dat een bouw werd
gestart zonder vergunning, dat de gemeente weinig had gedaan om
aan het bestaan van de eerste bouwverordening bekendheid te geven.
We zagen dat Tilburg eigenlijk ook niet over een eigentijdse bouw
verordening beschikte, wat wellicht verklaart waarom er nog geen
publiciteit aan was gegeven.
In 1911 werd de goegemeente echter wakker. Er werd een raadscomissie benoemd om advies te geven over de bouwverordening.
Hierin zaten de bouwkundige Blomjous, de steenfabrikant Claesen
68
en de jurist Van de Mortel. Er kwamen reacties binnen bij de
gemeenteraad van belanghebbenden, zoals van de vakorganisaties in
" ) GAT sccr.arch. De notulen van В en VV 23-5-1906.
67
) GAT idem 6-3-1909.
6S
) GAT G.R. October 1911, de beroepen zijn ontleend aan de adresboeken der gemeente.
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de bouwbedrijven, waarin gevraagd werd om de behandeling van de
verordening in de gemeenteraad uit te stellen. Ook de gezondheids
commissie verzocht in november 1911 om uitstel van de behande
ling. De bouwbonden wilden een commissie van praktijkmensen
samenstellen om В en VV ( en niet de gemeenteraad) te adviseren. В
en W voelden echter niets voor het hieruit resulterende uitstel en
gaven slechts twee weken de tijd om bezwaarschriften in te
dienen. 69
De raadscommissie en de bouwbonden waren niet bepaald eensge
zind in hun beoordeling van de conceptbouwverordening. De bouw
bedrijven vreesden voor een willekeurige toepassing van de bouwver
ordening omdat В en W voor alle bepalingen ontheffingen konden
verlenen en wensten de mogelijkheid om bij de gemeenteraad in
beroep te kunnen gaan. Dit bezwaar had de inspecteur in 1904 ook
al geuit. Verder stelden zij wijzigingen voor in twintig artikelen over
de aanleg en het onderhoud van straten en over de oprichting van
gebouwen, bijvoorbeeld over de plaatsing van gebouwen aan een niet
aan de gemeente toebehorende openbare weg, het bebouwbaar ge
deelte van een terrein, fundamenten, peil en hoogte van gebouwen,
voorschriften voor het metselwerk, voor vertrekken en voor het in
gebruik geven of nemen, de afvoer van drekstoffen, de dikte van
vloerdelen, zolderingen en de maten van trappen.
De raadscommissie wees de kritiek grotendeels van de hand en
stelde slechts voor om de dikte van de muren afhankelijk te stellen
van het soort bouwwerk, evenals de breedte van deuren en trappen.
De raadscommissie hield ook vast aan de 3.50 m onbebouwde grond
over de volle breedte van het gebouw. Niemand uitte kritiek op de
minimum-inhoudsmaten van de vertrekken.
Terwijl de praktijkmensen slechts twee weken kregen om hun
kritiek te formuleren, nam de raadscommissie drie maanden de tijd
om het oordeel over de bouwverordening op te stellen en de kritiek
van de bouworganisaties te weerleggen. In de Nieuwe Tilburgsche
Courant kon men dan ook al snel lezen dat een verordening die zo
omslachtig en ingewikkeld was, dat men er drie maanden voor nodig
69
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had om haar te begrijpen en de kritiek te weerleggen, nooit goed kon
zijn Niet alleen de bouwondernemers maar alle standen en vooral
de eigenaren werden opgeroepen te voorkomen dat de raadsleden
deze verordening zouden aannemen 70 De raadsleden bleken met
ongevoelig voor de pressie vanuit de samenleving Enkelen van hen,
Arts, Cools, Melis en Van Rijen, vroegen een maand uitstel van de
behandeling 71
Burgemeester Raupp probeerde deze raadsleden hierop duidelijk
te maken, dat de gemeente er met deze bouwverordening slechts
naar streefde dat er goede eigentijdse woningen zouden worden gebouwd De eisen waren zijns inziens minimaal en de bouwkosten
werden er nauwelijks door opgevoerd Raupp zei verder, in antwoord
op verwijten dat de hoge eisen van de bouwverordening de particuliere bouw zouden verlammen, dat hij te allen tijde zou proberen te
voorkomen dat hogere bouwkosten tengevolge van gemeentelijke
maatregelen zouden leiden tot veremgings- of gemeentelijke woningbouw, want hijzelf was een groot voorstander van particuliere bouw
en zou deze zeker niet aan banden leggen Ondanks blijvende protesten uit de bouwsector maar ook uit de Raad werd de bouwverordening een maand later aangenomen
Voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg was er
een nieuwe inspecteur van de volksgezondheid benoemd, Schungel
Hij was in het bijzonder belast met het toezicht op de handhaving
van de wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting Even
als zijn voorganger in 1904, uitte hij in 1911 kritiek In de eerste
plaats voelde hij zich gepasseerd omdat er geen gebruik was gemaakt
van zijn deskundigheid en omdat hij geen verslag had ontvangen van
de besprekingen in de gemeenteraad en in de raadscommissie 72
Evenals de bouwbonden had hij kritiek op de ingewikkelde formuleringen en op de beperking van het eigendomsrecht Zo werd bijvoorbeeld het bouwen aan straten van minder dan tien meter breedte,
afhankelijk gesteld van een raadsverklanng dat de straat voor bebou
wing geschikt was In hetzelfde vlak lag zijn kritiek op de bepaling
7U
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dat particulieren het onderhoud van hun wegen zelf moesten betalen, waardoor de gemeente kosten die voor het algemeen belang
moesten worden gemaakt, afwentelde op enkele particulieren.
Schüngel maakte als enige wel opmerkingen over de maten van de
vertrekken. Zowel het woonvertrek als het privaat vond hij van te
kleine afmetingen. De hoogte van de zoldervertrekken vond hij onbevredigend geregeld evenals de verbinding van deze vertrekken met de
buitenlucht en de bedsteden wilde hij afschaffen. Evenals de bouworganisaties wilde hij een beperking van de bevoegdheid van het
college van В en W omdat zij als enige instantie vergunningen of
vrijstellingen kon verlenen. Op dit punt was in 1906 ook kritiek
geleverd en deze keer werd het ook veranderd. De overige raadgevin
gen werden in de wind geslagen. Hier wreekte zich weer dat de
inspecteurs geen dwingende adviezen konden geven. Het uitgangs
punt van het overheidsbeleid was nog steeds dat het plaatselijk in
zicht de inhoud van de verplichte voorschriften moest bepalen.
De minimuminhoudsmaten werden echter geen standaardinhoudsmaten. Ter illustratie: de woningbouwplannen die in 1918
werden goedgekeurd hadden de volgende plattegrond: Een woonka
mer van 14 m 2 , en een voorkamer van 7 m2. Daarnaast waren er een
keukentje, een bergplaats, een privaat en een kelderkast of kelder.
Op de verdieping bevonden zich twee slaapkamers voor twee twee
persoonsledikanten en een slaapkamer voor een tweepersoonsledi
kant en op de vliering werd nog enige bergruimte gepland.
In figuur 1 zagen we dat de bouw in Nederland vanaf 1912 achter
uit ging. Ook in Tilburg waren 1911 en 1912 jaren van economische
recessie en liep de woningbouw na 1911 terug, liet lag voor de hand
dat de Tilburgcrs de verminderde bouwactiviteiten zouden toeschrij
ven aan de nieuwe bouwverordening. De Onderlinge Verhuurders
bond van Huiseigenaren voor Tilburg en Omgeving deed in 1913 een
poging het gemeentebestuur te bewegen de verordening te zuiveren
van overdreven voorschriften.li De Bond schreef toen de profetische
woorden neer dat er in Tilburg nog geen woningnood bestond, maar
dat als deze stagnatie doorzette, dat niet lang meer zou duren voor
7J
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het wel zo was. Ook in de Raad werden lagere bouwkundige eisen
bepleit voor arbeiderswoningen.74 Volgens het raadslid Koeken za
gen de mensen af van de bouw door de lange wachttijden voor be
schikkingen. В en W gaven een andere verklaring voor de stagnatie.
Wethouder Ackermans wees op de geldschaarste en de hoge rente.
Deze steeg in korte tijd van 4 1/4 naar 4 1/2 procent.
В en W ondernamen deze keer toch iets. Gestimuleerd door het
adres van de Verhuurdersbond droegen ze Rückert op met een wijzigingsvoorstel te komen en daarna de bezwaren en opmerkingen van
belanghebbenden te inventariseren.75 Dit laatste is echter, voorzover na te gaan, nooit gebeurd. Publieke Werken kwam vervolgens
met een voorstel om 76 wijzigingen van technische aard in de bouwverordening aan te brengen. Rückert schatte dat de uitvoering van
dat voorstel een jaar zou gaan kosten. Rond die tijd zou echter ook
het uitbreidingsplan klaar zijn waaraan de bouwverordening dan ook
zou moeten worden aangepast. Daarom stelde hij voor beide wijzigingen samen te laten vallen.76 Raupp zei in de gemeenteraad dat
Tilburg behoefte had aan een 'lenige' bouwverordening.
December 1917 stelde de nieuwe directeur Huender voor de
bouwverordening slechts gedeeltelijk te wijzigen. De bedoeling van
de wijzigingen was het bouwen van arbeiderswoningen goedkoper te
maken.77
De bouw van goedkope arbeiderswoningen moest inmiddels met
alle macht worden aangepakt. Door de stagnatie in de bouw tijdens
de oorlog was de woningnood ten top gestegen. De voorgestelde wijzigingen werden door de Raad zonder discussie aangenomen. Wel
vroeg men zich af of het grote aantal verzoeken om vrijstelling van de
bepalingen van de bouwverordening geen aanwijzing was voor de
ondoelmatigheid van deze verordening.78 Dit kan echter ook een
illustratie zijn van de 'lenigheid' van de verordening. Men bleef de
voorschriften te ingewikkeld vinden. Tussen 1918 en 1924 vonden
'Ч GAT G R 1-12-1913
75
) GAT seer arch 1913 afd I 996, plannen tot wijziging van de bouwverordening
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" ) GAT G R 1918 bijlage 198, bespreking G R 22-11 1918
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er vier wijzigingen plaats, echter zonder grote veranderingen op te
leveren.
In 1919 was Meysing benoemd tot directeur van de gemeentelijke
woningbouwdienst en in 1922 ging hij over tot normalisatie van de
gemeentelijke woningbouw. Dat betekende dat de gemeente nog
slechts gebruik maakte van zes typen arbeiderswoningen, twee typen
winkelhuizen, twee typen noodwoningen en 2 typen middenstandwoningen.79 Meysing kon bij deze actie terugvallen op het werk van
Rückert die immers in zijn uitbreidingsplan al zes standaard-woningtypen had opgenomen. Normalisatie had tijdens het woningcongres in 1918 ruimte aandacht gekregen en tenslotte stelde men vast
weinig heil te verwachten van dit middel om de woningnood sneller
op te lossen. Landelijk kwam er weinig van terecht. Meysing rapporteerde in 1924 echter, dat hij door deze methode snelle gemeentelijke woningbouw had bevorderd. Telkens als er financiële toezeggingen van het Rijk binnenkwamen, was hij in staat snel met de bouw
te beginnen. Er werd veel tijd bespaard bij de voorbereiding van
bouwplannen en de kosten van voorbereiding bedroegen in 1921 nog
100 gulden terwijl deze in 1922 en 1923 ongeveer 45 gulden bedroegen. De normalisatie kon in Tilburg ver worden doorgevoerd omdat
de woningbouw daar toen vrijwel gecentraliseerd plaats vond. Wij
weten niet of alleen Tilburg zijn toevlucht heeft genomen tot deze
produktiemethode.
In de besluitvorming over de hier behandelde zaken valt het op dat
В en W nauwelijks rekening hielden met andere meningen en hard
nekkig weigerden adviezen ter harte te nemen. In 1909 werden de
burgemeester en zijn wethouders gedwongen tot actie omdat de
rijksoverheid dreigde de bouwverordening buiten werking te stellen.
Voor de inspecteurs, de gezondheidscommissie en belanghebbenden
uit de bouwbedrijven leidde elke activiteit tot teleurstelling. В en W
bepaalden zelf de lijn van hun beleid.
79
) GAT archief van de gemeentelijke woningbouwdienst К 10, en Verslag van de vierde
algemene vergadering van de vereemging van gemeentelijke bouwtechnische hoofdamhtenarcn, gehouden te Tilburg op 20 en 21 juni 1924, in Technisch Gemeenteblad 10(1924'25) 325.
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De reacties in 1911 van de bouw organisaties waren ingegeven
door eigenbelang Toen was er nog geen sprake van teruggang in de
bouw, maar men wilde 70 goedkoop mogelijk kunnen bouwen De
teruggang in de bouw is wellicht ook voor een deel te verklaren uit de
gewekte stemming dat bouwen met de nieuwe bouwverordening
duurder was Dit werd versterkt door de economische recessie m die
jaren De Onderlinge Verhuurdersbond bereikte in 1913 dat Ruckert opdracht kreeg wijzigingen voor te stellen Deze werden door
een samenloop van omstandigheden pas in 1918 ingevoerd
Door richtlijnen van het ministerie werden de woningwetwonin
gen wel steeds kleiner en minder luxueus, maar toch niet kleiner
dan de eisen van de Tilburgse bouwverordeningen Deze richtlijnen
waren er ook met de oor/aak van dat er doorgaans geen verande
ringen meer in de bouwtekeningen konden worden aangebracht Dat
kwam doordat de tekeningen steeds op het laatste moment m de
Raad aan de orde werden gesteld, waardoor verandering uitstel zou
betekenen, wat gezien de omstandigheden zeer ongewenst zou zijn
Een voorstel in die richting vond dus ook nooit voldoende steun in de
Raad
De trage totstandkoming van de bouwverordening en de aanvanke
lijke gebreken kan men В en W en de directeur van Publieke Wer
ken Krugers met echt verwijten Tilburg had nog geen bouwverorde
ning en het was een moeilijke klus en men beschikte niet over
deskundige ambtenaren Des te opvallender is het dat adviezen wer
den genegeerd Opmerkelijk is, zoals we nog zullen zien, dat de
bouwverordening uit 1912 grote overeenkomsten vertoonde met de
richtlijnen van het Centraal Bureau voor Staats- en Administratief
rechtelijke Adviezen uit 1902 In de secretariestukken worden deze
richtlijnen overigens nergens genoemd Waarschijnlijk zijn deze na
de reprimande van het Openbaar Ministerie wel geraadpleegd en
dan zouden we kunnen concluderen dat В en W zich gemakkelijk
van hun taak hebben gekweten Het verzet van de Tilburgers komt
hierdoor in een ander daglicht te staan Het richtte zich namelijk
tegen wat landelijk gold als het absolute minimum
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§ 5. Verbetering van de woningtoestand
Het rapport De arbeiderswoningen in Nederland; beoordelend overzicht, dat in 1890 in opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen werd opgesteld, meldt over Tilburg dat deze plaats geen
stof biedt voor belangrijke beschouwingen. Uit enquêtes met de
plaatselijke bevolking was gebleken dat er geen pogingen in het werk
waren gesteld om verbetering in de toestand van de arbeiderswoningen te brengen en tevens dat daar trouwens ook weinig behoefte aan
bestond. Tot op zekere hoogte is dit waar, besluiten de rapporteurs,
"Alles wijst erop dat de grond hier niet duur is en dat de fabrieksarbeider graag buiten en op het land woont. Alle misstanden voortkomende uit gebrek aan lucht, licht en ruimte zijn hier niet of slechts
in geringe mate voorgekomen. Als regel kan men aannemen, dat
iedere woning minstens twee vertrekken heeft en er een lapje grond
bijhoort. De huurprijzen lopen van een gulden tot een gulden vijftig
per week bij een loon dat, naar zeggen van een arbeider, aan wien
wij onze inlichtingen danken, voor den gewonen arbeider zeven tot
negen gulden bedraagt. De omstandigheden zijn dus te Tilburg niet
ongunstig; maar wij kunnen toch niet medegaan met hen, die daarom elke poging tot verbetering onnodig achten. Het komt ons integendeel voor, dat juist die gunstige omstandigheden benuttigd moesten worden, aangezien zij het mogelijk maken, om, als de zaak
stelselmatig wordt ter hand genomen, werkelijk iets goeds tot stand
te brengen. Daarmede behoeft toch niet gewacht te worden, tot de
toestand slecht is geworden en verbetering grote moeite en offers zou
eisen".80
De woningwet liet weinig aan het toeval over. Alle gemeenten
werden op grond van artikel 16 verplicht een woningonderzoek in te
stellen. In Tilburg nam de gezondheidscommissie in 1904 een deskundige in dienst voor de uitvoering van deze taak.81 De gezondю

) J van Hasselt en L Verschoor De arbetderswomngen m Nederland, beoordelend overzicht,
samengesteld door de commissie van onderzoek naar hetgeen in verschillende gemeenten des lands
gedaan is ter verkrijging van verbeterde arbeiderswoningen
"') In 1904 werd С L A Brandt voor de/e taak benoemd, hij was deurwaarder der directe
belastingen In 1907 werd hij opgevolgd door J J Ha/elhorst, bouwkundige, die enige maan
den later tot stedelijk bouwkundige werd benoemd en werd vervangen door J H Vossen, uit
С A M M van de Put Volksleven in ¡ilburg rond ¡900, 11
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heidscommissie was positief gestemd over het wonen in Tilburg en
daarom werd het onderzoek voorlopig beperkt tot slechts enkele groe
pen woningen. Deze werden onderzocht volgens een vragenlijst die
was opgesteld naar het model van de Centrale Gezondheidsraad, te
beginnen met de Elsenstraat en Boomstraat. In 1904 werd er 100
gulden aan uitgegeven en in 1905 250 gulden. В en W deden in 1907
het voorstel om meer geld voor het woningonderzock beschikbaar te
stellen, omdat het tot nu toe zo traag verliep. De gezondheidscom
missie was echter tevreden over de woningtoestand en vond het
daarom niet nodig dat er meer geld werd besteed aan het huis voor
huis uitkammen van de stad met als enige doel de uitzonderingen te
ontdekken. In plaats van er meer geld aan te besteden, werd er in
1907 slechts vijftig gulden aan uitgegeven en in 1908 96 gulden.
Degene die het onderzoek verichttc vond de toestand in veel wonin
gen toch wel slecht, maar schreef dit toe aan verkeerde bewoning.82
Februari 1910 bracht F.N.Mannaerts, tevens gemeenteraadslid,
het woningonderzock in de gezondheidscommissie opnieuw ter spra
ke. Blomjous en hijzelf vonden evenals in 1904, dat het woningon
derzock slechts statistische waarde had en stelden voor ermee te
stoppen. Na overleg met de hoofdinspecteur voor de volksgezondheid
stemde de voorzitter er in juni 1910 mee in het onderzoek voorlopig
te staken. 83
Het onderzoek dat plaats vond naar aanleiding van klachten ging
gewoon door. De vvoningonderzoeken die ter gelegenheid van de
volkstellingen werden gehouden richtten zich alleen op duidelijk
meetbare eigenschappen zoals verbinding met de buitenlucht, aantal
vertrekken, aantal personen per vertrek enzovoort. Hetzelfde ge
beurde bij het in 1917 op initiatief van de gemeente verichtte onder
zoek. Over woninghygiëne en woongenot, niet meetbare grootheden,
werd hierin niets vermeld.
Toch was een aantal zaken die nauw samenhingen met de volkshuisvestingssituatie zoals de kwaliteit van het drinkwater en de
stadsreiniging, in Tilburg uitermate slecht geregeld. De gezondheidscommissie maakte zich vooral zorgen over de zuigelingensterf82
8Ï

) GAT Jaarverslagen van de ge7ondheidsconiniis!,ie passim.
) GAT Jaarverslag van de gezondheidscommissie 1910.

196

te, die in Tilburg in vergelijking met de rest van het land zeer groot
was. In huidig onderzoek wordt er vaak een verband gelegd tussen
kindersterfte en woningtoestanden.
Het gemeentebestuur ondernam weinig om de situatie te verbete
ren. De aanleg van het rioolstelsel, waarmee men in de vorige eeuw
was begonnen, had bij Publieke Werken een lage prioriteit. Per jaar
werden er gemiddeld slechts vijf tot vijftien straten of gedeelten
hiervan geriolecrd. 8 4 De uitgestrekte bebouwing in Tilburg zorgde
ook hier voor hoge kosten. In 1908 waren er 1255 woningen en 53
fabrieken op aangesloten. Velen weigerden hun woningen te laten
aansluiten vanwege de rioolbelasting, die bijvoorbeeld in 1915 f. 1,25
bedroeg per woning. Pas vanaf 1917, met de aanstelling van Huender, besloot men dat aan dit project voortaan speciaal zou worden
gewerkt. In de loop der jaren kwamen er bij de gezondheidscommis
sie veel klachten binnen over stankoverlast door verschillende slo
ten. Op een blauwsloot in de Sofiastraat werd door verschillende
fabrieken geloosd terwijl in die wijk een riolering lag.
Een ander probleem dat met de afvoer samenhing was het legen
van de privaatputten van de panden die niet op de riolering waren
aangesloten. Hier werkte men met het tonnenstelsel. In Tilburg
sjouwde men in 1915 zelfs in het centrum nog "met de tonnen door
de winkels, terwijl de ophaalwagens een onaangenaam spoor achter
lieten voor gezichts- en reukorganen". 8 ' De boeren weigerden naar
de stad te komen voor geringe hoeveelheden. De gezondheidscom
missie vond dan ook dat het gemeentebestuur zelf voorzieningen
moest treffen. De gemeente deed de toezegging dit werk zelf te laten
uitvoeren, maar voorlopig werd het probleem dus niet aangepakt.
Hoewel Tilburg vanaf 1903 een Gemeentelijke Reinigingsdienst
had, klaagde de gezondheidscommissie toch over het schoonhouden
van de straten en daarnaast over het tempo waarmee wegen werden
86
bestraat.
Even slecht of nog slechter was het gesteld met het drinkwater,
wat door de gezondheidscommissie als het grootste probleem werd
^ ) VarTde Put a w , 48-50
B5
) ibidem 58
в6
) lì van Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis Studieb over met-industnele verontreiniging in
Nederland, 1850 1920, 263
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beschouwd. Veel gezinnen hadden eind vorige eeuw geen eigen
drinkwatervoorziening en waren aangewezen op gemeenschappelijke
pompen. De vervuilde bodem kwam de kwaliteit van het drinkwater
niet ten goede. Het ergste was echter het loodgehalte in het water
door het gebruik van loden buizen. Tussen 1905 en 1918 werden
1852 pompen en putten onderzocht. Hiervan werden er 1499 afge
keurd ofwel 8 1 % . 8 7 Toch probeerden vooral de huiseigenaren in
verband met de aansluitingskosten de aansluiting te verhinderen of
uit te stellen. Voor hen was het feit dat voortdurend ruim 80% van
de pompen en putten werd afgekeurd geen probleem. Onwillige
eigenaren kon men pas dwingen tot aansluiting als de hoofdleiding
zou zijn gelegd en aansluiting mogelijk was. De gemeente zorgde er
toen voor dat de hoofdleidingen er kwamen te liggen waardoor men
tot dwangmaatregelen kon overgaan. HH Het gemeentebestuur noch
de directeur van Publieke Werken Huender waren blij met de be
moeizucht van de gezondheidscommissie op deze terreinen. 8 9
Na bovenstaande zal het geen verbazing wekken dat het overgrote
deel van de aanschrijvingen tot verbetering in het kader van de
woningwet betrekking had op de drinkwatervoorziening, gebreken
aan privaten, waterafvoer en ook op dakbedekkingen. In tabel 19
geven we het aantal woningen weer waarvoor aanschrijvingen tot
verbetering werden verzonden. 9 0
De getallen tussen haakjes zijn de aanschrijvingen betreffende de
drinkwatervoorziening. De meeste aanschrijvingen werden verricht
tijdens het systematisch woningonderzoek en in de periode direct
daarna. In 1916 werd het aantal aanschrijvingen ineens veel minder.
Dit komt door de oorlogstoestand en na 1918 eiste de nieuwbouw de
aandacht op en werd er weinig gedaan aan woningverbetering. In
"') C A M M van de Put a vv., berekend a d h ν de tabel in bijlage 10 op ρ 232 Zie ook Th
van Vugt De penetratie van telefoon en waterleiding in Tilburg rond 1900, in Integraal
scnptiettjdschnft sociale wetenschappen, 1(1981),29
βΒ
) Van de Put a.w 43.
89
) ibidem 57
w
) GAT Ontleend aan de jaarverslagen volgens artikel 52 van de woningwet Deze verslagen
werden in Tilburg minder gedetailleerd ingevuld dan in Enschede In 1918 staat er slechts
'veel' ingevuld De verslagen van 1919 en 1920 ontbreken in het GAT Voor die jaren zijn de
gegevens ontleend aan de verslagen van Bouw en vvoningtoe/icht In 1907 werden 2 woningen
onbewoonbaar verklaard, in 1909 een, in 1911 drie en in 1921 twee
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Tabel 19

Aanschrijvingen tot verbetering in Tilburg

jaar

woningen

jaar

1908

20
363

1917

1909
1910

608 (286)

1919

1911

538 (533)

1920

1912

-

191І

185 (179)

1914

244 (106)

1915

403 (269)

1916

62 ( 31)

1918

1921
1922
1923
1924
1925

woningen
39(13)
veel

43
97
164
3
8
5

Tilburg kwam het slechts twintig keer voor dat bewoners zelf een
klacht indienden bij het gemeentebestuur over de kwaliteit van hun
woning en slechts acht woningen werden onbewoonbaar verklaard.
De verhouding tussen В en W en de gezondheidscommissie was
maar matig. Het kwam regelmatig voor dat zij van mening verschil
den. Een voorbeeld hiervan is de weigering van de gezondheidscom
missie na de oorlog om voortaan bij elke eigendomsoverdracht van
een woning, een woningonderzoek te verrichten teneinde het wo
ningbestand op peil te houden en te verbeteren.91 De nieuwe eige
naar kon vóór de overdracht inlichtingen inwinnen over het pand bij
Publieke Werken. В en W hielden streng vast aan deze maatregel
waardoor de gezondheidscommissie werd overstelpt met verzoeken
om advies. In 1920 maakte de gezondheidscommissie er bezwaar
tegen om al die woningen nog langer te moeten onderzoeken. Het
kostte te veel tijd en het ging vaak om een te strenge toepassing van
de bouwverordening. Ook vond zij dat er meer rekening moest wor
den gehouden met de nieuwe eigenaren. Dat waren meestal de oudhuurders, die niets bezaten en al erg veel moeite hadden met het
betalen van de hypotheekrente, maar vaak tot koop werden gedwon
gen uit vrees dakloos te worden. Dit protest leidde tot een conflict en
В en W omzeilden de gezondheidscommissie voortaan waar mogelijk.
Vier jaar later leidde dit miskennen van de gezondheidscommissie,
" ) GAT Jaarverslag Bouw- en woningtoezicht 1919
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ook bij zaken die de volksgezondheid direct raakten, ertoe dat de
gezondheidscommissie een klacht indiende bij Gedeputeerde Staten.
В en W ontkenden het natuurlijk. De gezondheidscommissie ver
moedde echter dat В en W probeerden de gezondheidscommissie op
een zijspoor te zetten.
Wat was het resultaat van de aanschrijvingspolitiek 5 Het was
Bouw- en Woningtoezicht opgevallen dat er sinds de instelling van
de huurcommissie veel mondelinge klachten binnenkwamen van in
woners over door hen bewoonde woningen. De ambtenaren schreven
dit toe aan de huurwetten, waardoor willekeurige huuropzeggingen
niet meer konden plaatsvinden. Vanaf 1920 werden veel klachten
opgelost door minnelijk overleg waardoor er minder aanschrijvingen
werden verricht. 9 3 Bouw- en Woningtoezicht evalueerde de resulta
ten in 1922. Tussen januari 1918 en januari 1922 werden er in
Tilburg З И aanschrijvingen tot verbetering verzonden. Hiervan
werden er in 1922 234 als afgedaan beschouwd en 40 als spoedig in
orde te zijn. Daarnaast vermeldde Bouw- en Woningtoezicht dat er
zeker 100 woningen waren verbeterd naar aanleidingvan mondelin
ge klachten met daarop volgend mondeling overleg met de eigenaren.
In de/elfde periode vonden er 1911 eigendomsoverdrachten plaats
naar aanleiding waarvan er 1602 woningen werden onderzocht.
Slechts 208 hadden aanleiding gegeven tot het verzenden van een
aanschrijving tot verbetering. Men verwachtte dat er voor een aantal
woningen waarschijnlijk wel een strafvervolging zou moeten worden
uitgelokt omdat de eigenaren vrijstelling hadden aangevraagd of op
94
het punt stonden om dat te doen.
Op grond van deze bron kunnen we vaststellen dat er in Tilburg
toch grotendeels gehoor werd gegeven aan de aanschrijvingen tot
verbetering, in tegenstelling tot wat we in het algemeen over deze
paragrafen van de woningwet in de literatuur tegenkomen.
92

) GAT seer arch 192S afd I G094/2
) GAT seer arch 1920 atd I 685/188 In dit jaar kreeg het gemeentebestuur het verzoek
van de provincie Noord Brabant voortaan ook de gevallen te noteren waarin verbeteringen
werden bereikt door minnelijke schikking Amsterdam werd hier als voorbeeld gesteld
^4) GAF seer arch 1922 aid I W HlO/1, Rapport van botivv- en woningtoezicht Verbeterm
gen aan woningen m verband met ingekomen klachten
93
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§ 6. De verhouding tussen Publieke Werken en het gemeentebestuur
De besluitvorming over de uitvoering van de woningwet werd in
Tilburg voor een belangrijk deel beïnvloed door de verhouding tussen
В en W en de dienst Publieke Werken. Een belangrijke tegenstelling
tussen ingenieur Rückert en В en W was de verschillende politieke
en sociale geaardheid. Rückert kwam uit het Westen van het land,
waar overheidsingrijpen niet alleen dringender was maar ook meer
pleitbezorgers kende. In het conservatief-liberale Tilburg was men
juist wars van elke inmenging. Rückert's progressieve opvattingen
alsmede zijn wetenschappelijke gerichtheid leidde tot toenemende
conflicten met wethouder Van Roessel. В en W hebben 7ich waar
schijnlijk wel gerealiseerd dat er risico's verbonden waren aan het
binnenhalen van een vreemde eend in de bijt. Zij hebben uitvoerig
geïnformeerd naar Rückert's achtergronden bij zijn toenmalige Leidse werkgevers. Daar kreeg men te horen dat hij weliswaar niet
katholiek was, maar ook dat hij niet bekend stond als een drijver en
steeds eerbied had betoond voor eenieders geloof. Politiek actief was
Rückert niet, maar hij stond wel bekend als een sociaal voelend man
die zich sociale noden en misstanden ernstig aantrok. In Leiden was
hij bestuurslid geweest van de Afdeling van de Volksbond tegen
drankmisbruik.95 De Tilburgers hadden een deskundig maar ook een
zeer ambitieus man in huis gehaald.
Na een inwerkperiode van een halfjaar stroomden de nota's bij В
en W binnen. Hij zag al snel dat er in Tilburg wel degelijk slechte
woningtoestanden voorkwamen en zette vervolgens alle zeilen bij om
de situatie te verbeteren. Wethouder Van Roessel voelde zich be
dreigd door de voortvarendheid van de nieuwe directeur. Van Roes
sel was sigarenfabrikant en had in feite weinig verstand van alles wat
met Publieke Werken samenhing. Hij was als bestuurder eerder een
boekhouder. In het patriarchale Tilburg waren В en W gewend de
zaken onder elkaar te regelen. Het dagelijks bestuur reageerde traag
op de suggesties van Rückert. De wrijving die hierdoor ontstond viel
uit in het nadeel van de laatste.
') GAI seer arch 1912 afd 1/638 dossier benoeming directeur Technische Dienst
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Veel plannen stuitten af op de overweging dat het geld zou gaan
kosten, maar deze financiële zorgen waren het gevolg van het zeer
lage belastingcijfer in Tilburg, waar slechts 3% belasting werd geheven. Dit was in vergelijking met andere steden het laagste cijfer.96
In plaats van de belasting te verhogen sprak men voortdurend over
bezuinigingen. Tegelijkertijd lieten В en W de door Rückert naar
voren gebrachte winstkansen voor de gemeente door grondexploitatie
lopen. Het particuliere belang woog duidelijk zwaarder dan het algemeen belang.
Dat de verhouding tussen Publieke Werken en het gemeentebestuur niet optimaal was, blijkt onder meer uit een artikel in de
Nieuwe Tilburgsche Courant naar aanleiding van de bekendmaking
van de plannen voor een nieuw stadhuis in 1916. De commentator
vroeg zich in het artikel af welk gemeentebestuur een belangrijke
dienst als Publieke Werken ergens driehoog achter zou willen wegstoppen? In Arnhem bijvoorbeeld had deze dienst een prachtig eigen
gebouw. Daar wist men door de overzichtelijke inrichting van de
dienst alles. " En hier? Niks weten ze. Niet eens dat er woningnood
is". 97 Enerzijds wordt hier kritiek geleverd op de onderwaardering
van de dienst, die blijkt uit de geringe ruimte die ervoor werd gereserveerd, anderzijds kunnen we er ook uit lezen dat de dienst wanordelijk functioneerde.
Rückert, die doelmatiger wilde kunnen werken was de situatie
beu en had in Den Bosch gesolliciteerd. Dit werd in november 1916
bekend. Het artikel dat naar aanleiding hiervan in de Nieuwe Tilburgsche Courant verscheen, waarin de achtergrond van zijn vertrek werd geschetst, was een verpletterende aanklacht tegen В en
W. Rückert zou in zijn werk gefrustreerd zijn doordat hij herhaaldelijk moest ondervinden dat goed doordachte voorstellen door В en W
werden verwaarloosd. In 1913 had hij op de woningnood gewezen en
in 1916 was er nog niets gebeurd. Herhaaldelijk wees hij op terrei-

"З Ontleend aan GAE Notulen van de gemeenteraad 2-1-1922 Bij de Algemene beschouwin
gen bespreekt burgemeester Bergsma een vergelijkend overzicht van de gemeentelijke belas
tingpercentages
97
) GAT Nieuwe Tilburgsche Courant 26-10-1916 M Rossen, a vv
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nen die de gemeente nodig zou hebben in de toekomst en die te koop
waren. Het belang van een woningtelling, meerdere malen door hem
bepleit, werd pas ingezien toen Keppler, een landelijke autoriteit op
het volkshuisvestingsterrein, de burgemeester persoonlijk op de
wenselijkheid ervan wees. Verder kwam het herhaaldelijk voor dat
de ambtenaren van Publieke Werken opdrachten kregen van de Secretarie, waardoor de directeur werd gepasseerd en hij het overzicht
op de werkzaamheden van zijn dienst verloor. Om zijn prestige hoog
te houden had Rückert daarop een dienstorder uitgegeven voor zijn
ondergeschikte chefs, waarin hij hen gebood voor de uitvoering van
een door В en W gegeven opdracht eerst toestemming aan hem te
vragen. В en W gelastten hem toen die order in te trekken onder het
motto: "Het prestige en het gezag zal blijven in de handen van В en
W". 9 8 Dat incident was voor Rückert de druppel die de emmer deed
overlopen. Hij besloot te vertrekken door het absoluut gemis aan
medewerking van de kant van het dagelijks bestuur.
De gemeenteraad vroeg opheldering over dit artikel. In de betreffende raadsvergadering bestreed Raupp de in het artikel genoemde
motieven voor de sollicitatie in Den Bosch en noemde ze zelfs leugenachtig. Raadslid Koeken bracht naar voren dat de directeur was
benoemd om de janboel bij Publieke Werken op te heffen en dat dit
niet was gebeurd. Noch was er een nieuwe riolering in verband met
de vuilwaterkwestie tot stand gebracht en ook het uitbreidingsplan
was er nog steeds niet. Bij Publieke Werken bestond er volgens hem
geen samenwerking noch leiding, er heerste anarchie. De raadsleden Van Rijen, Van Rijzevvijk, Horvers, Daamen, Van Dooren en
Devenijns kwamen op voor de bekwaamheid van Rückert en zeiden
zijn vertrek te betreuren. Ook de voorzitter was overtuigd van zijn
kwaliteiten maar was het oneens met de dienstorder die Rückert zonder vooroverleg met de wethouder van Publieke Werken - had
uitgevaardigd, waardoor het prestige van В en W tegenover de amb
tenaren was verkleind. Van Rijzevvijk stelde voor de toestand bij
Publieke Werken te onderzoeken: de verhouding personeel-direc
teur en de verhouding directeur-wethouder. В en W stonden dit niet
') GAT Nieuwe Tilburgsche Courant 11-11-1916
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toe omdat het een afkeuring zou inhouden van het beleid van de
wethouder van Publieke Werken."
De kritiek van Koeken kunnen we gemakkelijk weerleggen. Afgezien van het feit dat het uitbreidingsplan in de vorm van nota's al
vanaf 1913 circuleerde, lag het uiteindelijke plan al enige tijd bij de
gezondheidscommissie ter beoordeling en de aanleg van de riolering
vorderde nauwelijks omdat pas in april 1915 het eerste personeel
daarmee belast, in dienst was getreden. Over de redenen hiervan
wilde Rückert niet uitwijden.100 Het ligt echter voor de hand dat
hiervoor gewoon niet eerder geld beschikbaar werd gesteld. In het
uitbreidingsplan was al wel rekening gehouden met een mogelijke
riolering.
In de Nieuwe Tilburgsche Courant werd opgemerkt dat het gemeentebelang eiste dat Rückert zou blijven en men verwachtte vanuit de gemeenteraad initiatieven om dit te bewerkstelligen.101 Enige
raadsleden drongen hier, zij het vergeefs, ook op aan. In een geheime gemeenteraadsvergadering verklaarde Raupp wel in te zien dat er
een bekwaam ambtenaar verloren zou gaan, maar zowel de gezondheidstoestand van Rückert, waarover zeer raadselachtig werd gedaan, als zijn gemis aan gezag, moesten doorslagge\end zijn om geen
pogingen aan te wenden om hem hier te houden.102 Februari 1917
besloot de gemeenteraad Rückert eervol ontslag te verlenen. Rückert
was waarschijnlijk teveel wetenschapper, intellectueel en idealist en
had weinig van een pragmatisch ambtenaar.
Gezien de discussie over zijn gezondheidstoestand, die niet werd
genotuleerd, is het opvallend dat Rückert ruim eenjaar later in Den
Bosch overleed. In het vakblad De Bouwwereld werd naar aanleiding
van zijn overlijden opgemerkt: "Een rijke toekomst is vernietigd door
het onverwacht overlijden van den sympathieken energieken
man".103 In Den Bosch, waar hij slechts een jaar als directeur van
Gemeentewerken heeft gewerkt, werd hij herdacht door een brug
naar hem te vernoemen.
" j GAI G R 14-11-1916
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) GAT Rapport van de heer J H E Rückert a w , 102
) GAT Nieuwe Tilburgsche Courant 11-11 en 15-11-1916
102
) GAT Notulen van de geheime gemeenteraadsvergadering \ a n 14 II 1916
' o ï ) In Memoriam ir J H 12 Rückert, in de Bouwwereld 1918, a w De auteur J H W
Leliman was een van de opponenten η a ν het artikel in De Ingenieur in 1913
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Uit bovenstaande blijkt dat in het Tilburgse politieke circuit het
hemd nader was dan de rok. Rückert paste eenvoudig niet in de in
deze gemeente gevestigde verhoudingen. Uit de kranteartikelen
blijkt dat Rückert niet de enige was die ontvreden was over de gang
van zaken maar dat er in bredere kring onvrede bestond over het
beleid van В en W.
De nieuwe directeur van Publieke Werken ir. D. Huender werd
voornamelijk benoemd om zijn ervaring met grond-, riolerings- en
bestratingswerkzaamheden, taken waar Tilburg voorstond, nu het
uitbreidingsplan klaar was. Als een van de functievereisten noemden
В en W dat de kandidaat naast bekwaamheid en geschiktheid ook
over de nodige takt moest beschikken om met de ambtenaren en
werklieden om te kunnen gaan en dat hij voldoende gezag moest
kunnen uitoefenen om te zorgen dat de Dienst goed zou lopen. 104
Huender hield zich vooral bezig met het onderhoud en de aanleg van
wegen, wegbeplanting, plantsoenen, de tenuitvoer legging van het
uitbreidingsplan en het modern rioolstelsel. In 1919 werd immers de
Gemeentelijke Woningbouwdienst opgericht, waardoor Huender's
werkzaamheden voor de volkshuisvesting beperkt werden. In verge
lijking met de verhouding tussen Rückert en Van Roessel is de goede
verstandhouding van Huender met wethouder Van Roessel opvallend. Verschillende keren wordt Huender door Van Roessel in bescherming genomen tegen aanvallen uit de Raad.105 Huender heeft
een weinig opvallende rol gespeeld. Toen de gemeente overging op
gemeentelijke woningbouw zijn door de afdeling Gemeente-Bouwwerken de eerste woningen tot stand gebracht. Huender stelde het
gemeentebestuur toen echter voor een aparte dienst voor die taak op
te richten. In 1927 viel de zorg voor volkshuisvesting opnieuw onder
Publieke Werken. Meysing heeft in goede verstandhouding met wethouder Van Rijen, de eerste arbeidersafgevaardigde in de Raad, de
woningnood in Tilburg bestreden.
De eerste directeur heeft de spits afgebeten en, zoals we nog
zullen zien, op alle terreinen de basis gelegd voor de uitvoering van
de woningwet. Er was een uitbreidingsplan, een bouwverordening,
104
105

) GAT Informatieblad voor het personeel van Publieke Werken, Tilburg, februari 1985.
) bijvoorbeeld in de raadsvergaderingen van 28-12-1921 en 4-1-1922.
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een grondbedrijf en een woningbouwvereniging bij zijn vertrek. De
door hem aangereikte instrumenten voor het volkshuisvestingsbeleid
hoefden door de twee andere directeuren slechts opgepakt te worden
en ten uitvoer te worden gelegd.
§ 7. Slot
Een belangrijk probleem waar Tilburg in het begin mee kampte
was het gebrek aan deskundig personeel. Directeur Krügers heeft
menigmaal zijn hoofd gebroken over zowel de bouwvoorschriften als
over het uitbreidingsplan. Aan zijn inzet lag het niet. Behalve aan
deskundigheid ontbrak het hem aan personeel. De taken werden
onderschat. Dit laatste en de zuinigheid beletten toentertijd de uitbreiding van het ambtelijk apparaat.
In 1912 besloten В en VV tot reorganisatie van Gemeentewerken
en tot benoeming van een ingenieur tot directeur. Deze geschoolde
technische kracht moest van buiten de gemeente komen. Met Rückert maakten ook de in het Westen van het land levende ideeën
omtrent een volkshuisvestingsbeleid hun entree in Tilburg. Tijdens
zijn aanstelling kwamen het uitbreidingsplan en het Grondbedrijf
tot stand. De bouwverordening van 1912 werd nog onder Krügers
goedgekeurd.
De besprekingen over deze beleidsinstrumenten speelden zich af
tussen В en W, de directeur van Publieke Werken en de gezond
heidscommissie. In de gemeenteraad werden deze onderwerpen pas
ter sprake gebracht als В en W al voor de plannen waren gewonnen
en slechts nog de formele toestemming van de Raad nodig was.
Grondbedrijf en uitbreidingsplan waren in dit bestuursorgaan ha
merstukken. Discussies in de gemeenteraad hebben geen wijzigin
gen van de plannen tengevolge gehad. Opmerkelijk is dat men in
deze gemeente, waar zuinigheid hoog in het vaandel stond, winstmo
gelijkheden van grondexploitatie liet lopen. De afkeer van overheids
ingrijpen was groter dan de aantrekkingskracht van het geld. De
gezondheidscommissie leverde belangrijke kritiek op een onderdeel
van het uitbreidingsplan. Voor het overige wilde de commissie wei206

nig ingrijpende veranderingen en bepleitte vereenvoudiging van de
stadsaanleg vanwege de kosten
Tot 1912 had de bouwnijverheid niets gemerkt van de woningwet
en zich dus ook niet met het beleid bemoeid. Dit veranderde toen de
nieuwe bouwverordening zou worden aangenomen Bouwbedrijven,
grond- en huiseigenaren leverden kritiek op de beleidsvoornemens,
maar hun pogingen invloed uit te oefenen op de inhoud van de
bepalingen mislukten.
Voor de oorlog stond de gemeenteraad tamelijk passief tegenover
het woningwetgebeuren en В en VV wilden dit kennelijk ook zo
houden В en W gingen bijvoorbeeld niet in op een verzoek uit de
Raad om regelmatiger te vergaderen zodat de Raad beter op de hoogte
zou zijn van wat er omging in de gemeente. Slechts aannemer Koe
ken drong in de Raad, om begrijpelijke redenen, steeds aan op veran
dering van de bouweisen Pas bij de eerste voorschotaanvraag voor
sociale woningbouw, stuitten В en W op taai verzet uit de Raad,
zodanig, dat zij hun beleid hieraan moesten aanpassen. Deze kwes
tie bespreken we pas in een volgend hoofdstuk. De directeuren van
Publieke Werken en de directeur van de Gemeentelijke Woning
bouwdienst beschikten nog enigszins over sturend vermogen, Bouw
en Woningtoezicht voerde slechts opdrachten uit. Typerend voor de
tenuitvoerlegging van de besproken onderdelen van de woningwet is
het overwicht van В en W in de besluitvorming en het belang van de
persoonlijke verhoudingen.
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HOOFDSTUK VI
VERBETERING VAN DE VOLKSHUISVESTING IN
ENSCHEDE

In dit hoofdstuk stellen we de toepassing van het instrumentarium
van de woningwet tot verbetering van de volkshuisvesting in Enschede aan de orde. Bij de bestudering van de verschillende paragrafen
van de woningwet en de daarbij behorende instrumenten zullen wc
dezelfde volgorde aanhouden als in het vorige hoofdstuk. In het
volgende hoofdstuk worden de belcidsresultaten van Tilburg en Enschede vergeleken.
§ 1. Organisatie
De geschiedenis van het ambtelijk apparaat ten behoeve van de
woningwet in Enschede is minder omvangrijk dan die van Tilburg.
Een aantal diensten kwamen in Enschede niet voor, wat niet betekent dat hier minder werd gedaan om de volkshuisvestingssituatie te
verbeteren. Op 15 februari 1907 werd in Enschede de dienst Gemeentewerken opgericht. In dat jaar ging de gemeentearchitect
H. P. Timmer met pensioen en zijn vertrek was de aanleiding om alle
werkzaamheden rond de Technische Dienst te reorganiseren. De
dienst Gemeentewerken werd belast met het onderhoud van, en het
toezicht op alle de gemeente toebehorende gronden, gebouwen, wateren en werken. Daarnaast kreeg de dienst de zorg voor het stratenbedrijf, de rioolwaterzuivering en het Bouw- en Woningtoezicht.'
De twintigjarige Jonkheer A.H. Op ten Noort werd benoemd tot
directeur van deze dienst. Hij had zijn ingenieursopleiding, evenals
Rückert, in Breda genoten waardoor enige raadsleden er eerst van
overtuigd moesten worden dat hij een echte ingenieur was; Delft
was immers de traditionele opleidingsplaats voor ingenieurs.2 В en
W vroegen bij de gemeente Veendam inlichtingen over de opzet van
') H Keuken, Inventaris op het archief \an de dienst Gemeentewerken, 198
) GAfc im nr 46 Geheime gemecnteraadsvergaderinu \an 17-1-1907
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de woninginspectie aldaar. Veendam had een ambtenaar benoemd
die speciaal werd belast met het Bouw- en Woningtoezicht. Ensche
de volgde dit voorbeeld. Er werd een instructie gemaakt voor zon
functie, waarop J.Veltman werd benoemd tot opzichter van Bouw
en Woningtoezicht.
Toen Op ten Noort in dienst trad waren de meeste taken in
verband met de woningwet al uitgevoerd of in uitvoering. Er was een
uitbreidingsplan, er lag een bouwverordening en er was een grond
bedrijf. Ook was het gemeentebestuur al actief geweest op het ter
rein van woningverbetering en onbewoonbaarverklaringen. De nieu
we directeur kon meteen beginnen aan de eerste sociale woning
bouwprojecten in deze stad. Hiervoor werd ook een bouwkundige
aangesteld bij Gemeentewerken, W.K. de Wijs. Op ten Noort is niet
erg lang in Enschede gebleven. In 1915 nam hij ontslag en werd toen
directeur van Gemeentewerken in Utrecht. 3 Hij werd tijdelijk ver
vangen door gemeentearchitect De Wijs, tot ingenieur H.G. Mos de
leiding overnam. De dienst had toen inmiddels 29 personeelsleden.
In Enschede hebben de directeuren van Gemeentewerken steeds
in goede verstandhouding samengewerkt met het bestuurlijk appa
raat. Meestal hadden zij ongeveer dezelfde denkbeelden over het
volkshuisvestingsbeleid als het college van В en W, waardoor de
adviezen van deze beleidsvoorbereidende instantie ook werden omge
zet in beleid. Het Grondbedrijf, dat in 1906 werd opgericht, was
zeer nauw verweven met Gemeentewerken en er bestond een hechte
samenwerking tussen Gemeentewerken, Grondbedrijf en de desbe
treffende wethouder.
Voor het Bouw- en Woningtoezicht werd in de loop der tijd een
steeds groter bedrag gereserveerd op de gemeentebegroting. Begro
tingsposten voor een woningtelling zijn in onderhavige periode nooit
voor dat doel benut. Hierdoor beschikken we alleen voor de volkstel
lingsjaren over een overzicht van de samenstelling van het woning
bestand. Over de kwaliteit van het woningbestand worden we inge
licht door de gezondheidscommissie. Evenals Enschede al in een
vroeg stadium overging tot onteigeningen, zo schroomde het college
J

) GAEinv nr 46 Geheime gemeenteraadsvergadering van 16-I1-19I5, 18-4-1917,11 G Mos
werd 21-2-1916 benoemd Op 18-4-1917 werd aan W К de Wijs eervol ontslag verleend
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van В en VV evenmin om de huizenbezitters al in een zeer vroeg
stadium te attenderen op de woningwet en hen aan te manen hun
woningen overeenkomstig die wet op te laten knappen. Hierop ko
men we in paragraaf 5 terug.
De wetswijziging van 1921 had voor de ambtelijke organisatie in
Enschede weinig gevolgen. Een Bouw- en Woningtoezicht bestond
er al en men vroeg met succes ontheffing aan van de verplichting een
VVoningbeurs te moeten instellen. De woningwet werd uitgevoerd
door de samenwerking van de dienst Gemeentewerken, waaronder
Bouw- en Woningtoezicht viel, het Grondbedrijf, de bouwcommissie
die in 1901 uit de gemeenteraad werd benoemd, de gezondheidscom
missie en het gemeentebestuur.
§ 2. Het uitbreidingsplan
In Enschede begon men vrijwel onmiddellijk na de invoering van
de woningwet met de werkzaamheden ten behoeve van het uitbrei
dingsplan. Het gemeentebestuur liet zich leiden door de richtlijnen
van het Gezondheidscongres van 1897.4 Deze zijn grotendeels toege
past in het Enschedese uitbreidingsplan dat het hele grondgebied
van de gemeente omvatte wat 681 hectare groot was.5
Burgemeester Bergsma, die het Enschedese uitbreidingsplan ont
wierp, was geen stedebouwer, zoals Rückert, maar had zich als lid
van het Gezondheidscongres wel uitgebreid in deze problematiek
verdiept. Het uitbreidingsplan was gedurende 1903 en 1904 regelmatig onderwerp van discussie in de bouwcommissie, de gezondheidscommissie en in het college van В en W.
Volgens de genoemde richtlijnen moest men bij het ontwerpen van
uitbreidingsplannen rekening houden met alle behoeften van een
gemeente in de ruimste betekenis van het woord. Men moest voor
zien in de behoefte aan woningen, maar diende ook de behoeften van
handel en industrie in het oog te houden. In het plan moest de
aanleg van straten, parken, pleinen en plantsoenen worden aangege4

) Het vvoningvraagstiik op het gC7ondhpidscongrcs. in TsSH, 1(1899), 146-150
) Fr Leyden Het urbanisme in Twente, in lijdschnfl roor economische géographie, 1938,
107-120 Bij raddsbesluit van 11 juli 1901 werd bepaald dat het hele gebied van de gemeente
¿ou worden gerekend tot de bebouwde kom
5
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Kaart 2. Het eerste uitbreidingsplan van de gemeente Enschede.
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ven. De wegen moesten op het toekomstig verkeer zijn berekend en
zodanig worden aangelegd dat een regelmatige uitleg van de bebouwde kom mogelijk was. Woonstraten mochten smaller zijn dan verkeersstraten maar niet smaller dan twaalf meter. Woningen van
verschillende huurwaarde dienden zoveel mogelijk gelijkmatig over
de gemeente te worden verdeeld en een indeling van de gemeente in
wijken voor verschillende lagen van de bevolking werd afgeraden.
Verder moest de plaatselijke overheid zorgen voor de afvoer van
faecale- en andere afvalstoffen van de openbare weg en voor de
afvoer van het regenwater.6
Bergsma nam de bevolkingsgroei als het belangrijkste uitgangspunt bij het opstellen van het Enschedese uitbreidingsplan.7. Hij
ging er van uit dat, evenals in de periode van het ontwerp, de bevolking gemiddeld met 1200 inwoners per jaar zou blijven toenemen.
Omdat het aangrenzende gedeelte van Lonneker ook bijdroeg aan de
verkeersdrukte in Enschede, werd er eveneens rekening gehouden
met een gemiddelde toeneming van 375 personen in dat gebied. Men
schatte dat de bevolking dertig jaar later uit ongeveer 83.000 personen zou bestaan en men rekende in het jaar 1944 op 100.000 inwoners. Onder het motto 'gouverner c'est prévoir' werd het uitbreidingsplan afgestemd op de behoeften van een stad met minstens
100.000 inwoners.
Allereerst was het noodzakelijk om ruime verkeerswegen te ontwerpen. Er moesten ruime verbindingswegen worden aangelegd tussen de oude stad en de buitenstad, de voorsteden en de omliggende
gemeenten. Aangezien grote steden behoefte hebben aan een rondweg, die de straalsgewijze vanuit de binnenstad naar andere plaatsen
lopende wegen onderling verbindt, en die aan hoge verkeerseisen
moet kunnen voldoen, werd er in Enschede een rondweg in het
uitbreidingsplan opgenomen die 28 meter breed moest worden.
Bergsma bracht met de rondweg ideeën van de Duitse stedebou6

) Het woningvraagstuk op het gezondheidscongres t a p.
) GAE inv nr 172 Ingekomen stukken bij de gemeenteraad De gegevens voor deze passage
komen uit het 'Plan van Uitbreiding', bijlage 1, Enschede 2/21 november 1904
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wer Eberstadt in de praktijk. Eberstadt stond als ideaal voor ogen,
dat de uitbreiding van een stad zou plaatsvinden door de oude stad te
omsluiten met een ring van groen, van waaruit opnieuw stroken
groen straalsgewijs zouden uitlopen naar een wijdere kring, enzovoort.8
De structuur van Enschede was merkwaardig. De gemeente bestond voor het grootste deel uit buitenwijken, gevormd door fabrieken met daaromheen de plaatselijke arbeiderswijken, die overal verspreid lagen.9 De rondweg had hier een bindende werking en moest
bij de bewoners van de verschillende wijken het besef levendig houden in één stad te wonen.
Bij het ontwerpen van de rondweg hield men zoveel mogelijk
rekening met bestaande wegen, die zouden kunnen worden verbreed
en als er nieuwe stukken weg moesten worden aangelegd, werden de
belangen van de grondeigenaren zoveel mogelijk in het oog gehouden. De weg werd dan zodanig getekend dat de grondwaarde erdoor
zou stijgen en er zo min mogelijk onteigeningen nodig zouden zijn.
Bij de tekening van het hele wegennet werd hiermee overigens wel
rekening gehouden. De rondweg werd later het belangrijkste kenmerk genoemd van het Enschedese uitbreidingsplan.10
De verkeerswegen moesten aan de volgende eisen voldoen:
Bouwende op elders in ruime mate verkregen ondervinding
moet een groóte verkeersweg ruimte bevatten voor een dubbelspoor tramweg, voor een dubbelen rijweg voor rij- en voertuigen, die voor de trottoirs moeten kunnen blijven staan zonder
voor een tramwagen te behoeven weg te gaan en voorts breede
voetpaden".
Met het oog op gezondheidsbelangen wilden В en W langs brede
wegen een beplanting met tenminste twee rijen bomen en in smalle
re straten met een rij. In navolging van de aanbevelingen van het
Gezondheidscongres wilden zij naast straten ook parken in het ont
werp opnemen, maar omdat dit niet zonder onteigening zou kunnen,
8

) H G Mos De stedebouwkundige problemen en de woningbouw van Enschede, in Tijd
schrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw 8(1927), 215-224
9
) Fr. I.eydcn t a p
' 0 ) Th.К van Lohuizen Enschede, in 'Vijdschnft voor Volkshuisvesting en Stedebouw 7(1926),
122-128, I-"r. Lcyden t a ρ , H G Mos t a ρ
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werd de uitvoering van dergelijke plannen praktisch onmogelijk ge
vonden Gelukkig bezat Enschede al het aan de westzijde van de stad
gelegen Volkspark en zou men in de west- en zuidzijde de stationsemplacementen met beplantingen kunnen omringen In het noor
delijk en oostelijk gedeelte van de stad was de toestand minder gun
stig Bergsma en zijn medebestuurders wilden in elk geval de aanwe
zige particuliere parken voor de gemeente behouden en daarom wer
den deze niet of nauwelijks in het stratenplan opgenomen Deze
parken konden, evenals de openbare parken, dienst doen als de lon
gen van de stad Ondanks het feit dat de bepalingen over de aanleg
van parken in de ontwerp-woningwet bij de behandeling in de Twee
de Kamer werden geschrapt om te voorkomen dat gemeentebesturen
verplicht zouden worden om parken aan te leggen, werd in het
Enschedese plan toch uitvoerig aandacht besteed aan dit onderwerp
Ook aan de vorm van de straten werden eisen gesteld Zo werd er
bepaald dat de straten niet te lang en niet te recht mochten zijn Een
van Nederlands meest gerenommeerde winkelstraten op dit mo
ment, gold als afschrikwekkend voorbeeld "Wanhoopig leehjk en
voor het oog vermoeiend zijn de honderden meters lange en recht
hoekig gesneden straten, welke men bijvoorbeeld in sommige wijken
in Amsterdam aantreft o a de Ρ С Hooftstraat en dergelijke"
Het uitbreidingsplan hield tot slot in ruime mate rekening met de
belangen van handel en industrie Deze bedrijfstakken hadden grote
(industrie)terreinen nodig voor de vestiging \an nieuwe of voor de
uitbreiding van bestaande bedrijven Bij voorkeur moesten deze ter
reinen worden gepland aan een spoorlijn of aan daarmee te verbin
den zijlijnen Bovendien hield men rekening met de behoefte aan
brede wegen van het beroepsverkeer In tegenstelling tot Ruckert
wilden de Fnschedeers voor de bestaande fabrieken de mogelijkheid
openlaten voor een eventuele uitbreiding De fabrieken werden in
het plan dan ook niet ingeklemd Ook streefde men ernaar dat het
station en de goederenloodsen vanaf alle stadsgedeelten goed bereik
baar zouden zijn
Afwijkend van de richtlijnen van het gezondheidscongres behan214

delde het plan noch de woningbehoefte noch de wijkaanleg. Evenmin werd er aandacht besteed aan de bevolkingsgroei naar maatschappelijke beroepen en klassen. Het Enschedese uitbreidingsplan
was hierdoor, overeenkomstig de wet, een plan van straten en wegen
waarin weliswaar in ruime mate aandacht was geschonken aan de
groenvoorziening en daarmee aan de leefbaarheid van de toekomstige
stad, maar de planning van de woningbouw voor de verschillende
sociale klassen bleef buiten beschouwing.
Op ten Noort schreef in 1913 over dit plan dat het "niet krachtens
enige opdracht door een technisch deskundige (was/MR) vervaardigd, doch hoofdzakelijk gereed (kwam /MR) naar de denkbeelden
van den Burgemeester Edo J. Bergsma en de toenmalige wethouders". Was deze formulering nog neutraal, twee jaar later noemde
hij het plan onesthetisch.
Over de verrichtingen van andere gemeentebesturen liet hij zich
nog minder vriendelijk uit. Op ten Noort was van mening dat slechts
de in de stedebouw gespecialiseerde architect of stedebouwer zich
met dit uiterst belangrijke werk, waardoor de vorm van de steden
vaak voor lange tijd werd vastgelegd mocht bezighouden:
"te weinig ziet men in ons land en in het bizonder bij de
Besturen der meeste groóte en middelgroote gemeenten het
overwegend belang in, om bij het maken van algemeene of
particele uitbreidingsplannen de hulp in te roepen van menschen, die een diepgaande studie van het vak van stedenbouw
maakten. In den regel meent elk lid van het Bestuur verstand
te hebben van stedenbouw en wordt overigens de eerste de
beste ingenieur of architect geschikt geacht een plan te fabriceeren, dat dan naar behoefte van de plaatselijke inzichten
wordt veranderd en bewerkt, om ten slotte te worden vastgesteld". 11
Op ten Noort nam hiermee, evenals zijn Tilburgse collega, stelling in de discussie, die in die tijd in de vakbladen werd gevoerd over
") A H Op ten Noort, Enschede 1913, en A Fl Op ten Noort· Enige bepalingen in de
Enschedese Bouwverordening «elke \an overwegend belang zijn voor de volksgezondheid, in
Technisch Iijdschnfi 1(1914), 2
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stedebouvvkundige vraagstukken en over de kwestie of de architect of
de ingenieur de geëigende opleiding had om zichzelf stedebouwer te
kunnen noemen. Volgens Rückert was de ingenieur de aangewezen
persoon. Op ten Noort achtte slechts speciaal hiertoe opgeleiden
bevoegd voor dit werk.
Het Enschedese gemeentebestuur had met het plan geen stedebouwkundige pretenties maar had primair geprobeerd de hoofdlijnen
voor de stadsaanleg aan te geven en was uitgegaan van haalbare
oplossingen. Voor de uitvoering zouden er echter onteigeningen en
bouwverboden nodig zijn in het reeds bebouwde gedeelte van de
stad. Dit was in strijd met de bepalingen van de woningwet waarin
slechts werd gesproken over bouwverboden ten behoeve van de 'aanleg' van een straat, gracht of plein. Het gemeentebestuur moest het
plan dan ook na een beroepsprocedure terugnemen. Wat was het
geval' De Enschedese gemeenteraad legde op 2 juni 1904 een bouwverbod op een gedeelte van de grond langs de Kalanderstraat voor een
wegverbrcding. Dit raadsbesluit werd door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd. De eigenaar accepteerde deze uitspraak niet en ging in
beroep bij de Kroon. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Kuyper achtte het raadsbesluit in strijd met artikel 27 van de
woningwet om genoemde reden en stelde vast dat het wetsartikel
niet van toepassing was op reeds bebouwde stadsgedeelten.12 Het
Enschede uitbreidingsplan dat inmiddels aan de Haad was aangeboden, was volgens deze uitspraak van Kuyper dus in strijd met de
woningwet. De beslissing van minister Kuyper had tot gevolg dat
bijvoorbeeld bij de aanleg van de rondweg vrijwel geen gebruik meer
kon worden gemaakt van de reeds aanwezige wegen, omdat deze voor
het beoogde doel te smal waren.
Het plan werd daarop aangepast en in de besloten Raadsvergadering van 25 mei 1906 opnieuw besproken. и Dit gebeurde op aan
dringen van de gemeenteraad omdat de raadsleden al meerdere ma
len beslissingen hadden moeten nemen over bouwverboden in het
n

) Minister Kuyper vatte deze uitspraak samen in KB van 25 januari 1905 nr 8
" ) GAE inv nr 46 In de geheime gemeenteraadsxergadenngen van 9, 24 en 25 mei 1906
werden bouvvverboden besproken met betrekking tot het uitbreidingsplan
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kader van het uitbreidingsplan zonder het helemaal te kennen. De
Raad keurde het plan goed waarop het, vergezeld van alle bescheiden
vereist door de woningwet, vier weken ter inzage werd gelegd op de
gemeentesecretarie.14 Er kwamen zestien bezwaarschriften binnen,
die in de raadsvergadering van 22 mei 1907 werden behandeld.,5 Het
onaardige van het leggen van bouwverboden was, dat slechts in
gevallen waarbij het verbod gold voor meer dan eenderde van een aan
één eigenaar toebehorend stuk grond, de gemeente de redenen moest
aangeven waarom niet tot aankoop of onteigening werd overgegaan.
De wetgever had zich bij deze bepaling laten leiden door buitenlandse voorbeelden.16 Bij een bouwverbod op meer dan eenderde van de
grond van een eigenaar, moest de overheid de kosten dragen. Bij
minder was de schade voor de grondeigenaar.
Het overheidsbeleid was inmiddels gewijzigd. De nieuwe minister
van Binnenlandse Zaken, Rink, had bij KB van 7 januari 1907 bepaald dat de wet het leggen van bouwverboden ter verbreding van
bestaande wegen toeliet. Hiermee verviel het bezwaar tegen het
eerste ontwerp van het Enschedese uitbreidingsplan en tevens ontnam het KB de grond aan een van de bezwaarschriften, namelijk dat
van de heren H. ter Kuile Pz c.s. 17 Uit het bezwaarschrift van de ter
Kuile's blijkt dat het Enschedese gemeentebestuur zich niet had
neergelegd bij de beslissing van minister Kuyper, maar opnieuw had
geprobeerd een bouwverbod te leggen op grond die de gemeente had
bestemd voor de verbreding van een bestaande weg en het werd in
1907 in zijn zienswijze gesteund door minister Rink. Sommige Nederlanders waren het met deze beleidswijziging helemaal niet eens.
De jurist mr. H.J. Smidt bijvoorbeeld noemde het optreden van het
Enschedese gemeentebestuur van 1904 al een poging tot ergerlijke
toepassing van artikel 27 en de herhaalde poging uit 1907 zag hij als
14
) Dc¿c bescheiden waren uit\oerigc kaarten en grondlekeningen, een staat bedoeld bij sub
D van art 14 van het KB van 28 juli 1902 Staatsblad 160 gewijzigd bij KB van 10 november
1903 Stbld 274, en van de situatickaart en toelichtende beschrijving
15
) GAtinvnr 172 Lijst van bezwaarschriften te behandelen bij de vaststelling van het plan
van uitbreiding
,6
) De woumgwet 1902-1929, a vv 112
") H А С G en Ga Go ter Kuile bezaten grond in de Boddenkamp die naar hun mening door
het uitbreidingsplan ongeschikt werd gemaakt voor fabrieksterrein KB 7 januari 1907 nr 11
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een volharding van het gemeentebestuur om "oppermachtig te kunnen handelen". De positieve beschikking van de Minister in 1907
leverde voor hem het bewijs, dat een billijke waarborg tegen een
onbillijke behandeling in Nederland ontbrak.18 De hoogste beslissing (van de Kroon) was immers afhankelijk van het persoonlijk
inzicht van telkens wisselende ministers, waaruit naar zijn mening
bleek hoe "onvoldaan" de Nederlandse rechtspraak was.19
Het uitbreidingsplan, uitgezonderd het plan voor een gedeelte van
de stad, de Stadsmaten, waarvoor een apart plan in behandeling was,
werd in de raadsvergadering van 22 mei 1907 vastgesteld.20
De Stadsmaten was gepland als villawijk. Dit partiële plan ontmoette bezwaar van slechts één persoon tegen de over zijn terreinen
geprojecteerde straten. De bewering van opposant dat het opgemaakte ontwerp geen enkel verband hield met de verbetering van de
volkshuisvesting was volgens В en W "van een stoutheid die bespre
king overbodig maakt". 21 Om de behandeling van het plan en de
vaststelling niet te vertragen, werd echter op voorstel van het raads
lid Wagener, na ruggespraak met de voorzitter, besloten de weg
waartegen bezwaar werd gemaakt voorlopig in het plan te laten ver
vallen en de gegrondheid van het bezwaarschrift nader te onderzoe
ken, waarna het plan voor de Stadsmaten in de vergadering van 24
juni 1907 werd aangenomen.22 Hiermee was de uitbreiding van En
schede in 1907 in overeenstemming met de woningwet geregeld.
Bij het bestemmingsplan voor de Stadsmaten, zoals het uitbrei
dingsplan door В en VV ook wel werd genoemd, hadden В en VV
bebouwingsvoorschriften gemaakt.21 Fr mochten alleen vrijstaande
'"j H J Smidt, Lilbreidmgsplan en bmm verbod, 142 144 Het KB \an 7 jdnuan 1907 nr 11
betrof grond \an de heer Lasonder aan de Flengcloschr straat
|Ч
) H J Smidt, а и , 20
20
) GAF im nr 29 In de G R \an 22-5-1907 werd het plan aangenomen, met oxerneming
van de wijzigingen waartoe de bouwcommissie op grond »an de ingekomen bezwaarschriften
had geadviseerd
21
) GAL im nr 173 De reclamant was de heer Heddendorp, Ьпеілап В en W van 18 6-1907
nr 1275 aan de gemeenteraad
" ) GAb inv nr 29 GR 24-6-1907
" ) GAL inv nr 172 Een nota Bebouwingsvoorschriften behorende bij het bestemmingsplan
1907, behorend bij de G R van 22 5-1907
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eengezinswoningen en blokken van niet meer dan twee eenge7inswoningen worden gebouwd. De bebouwde oppervlakte van elk woon
huis moest minstens 42 vierkante meter bedragen, bijgebouwen niet
meegerekend (keukens, bergplaatsen, garages). De eerste verdieping
mocht niet meer dan 10% kleiner zijn dan de begane grond. Verder
waren er voorschriften in opgenomen over de afrasteringen rondom
de huizen en de erfscheiding tussen de huizen, die tenminste een
meter moest bedragen. Normaal kwam dit soort bepalingen in bouw
verordeningen voor. Voor de Stadsmaten werden aparte bebouwings
voorschriften gemaakt omdat het gemeentebestuur hier een villawijk
wilde hebben.
Het KB uit 1905 had bij de vaststelling van het uitbreidingsplan
voor een vertraging van ongeveer twee jaar gezorgd. Het daaropvol
gend besluit van minister Rink, waardoor het uitbreidingsplan ook
betrekking kon hebben op de reeds bebouwde stadsgedeelten, was
het startsein voor een hele reeks bouwverboden om bestaande stra
ten te kunnen normaliseren en om allerlei hoeken te kunnen afron
den Hiermee wilde men de oude binnenstad ombouwen en her
scheppen.24 Enschede onderscheidde zich van de meeste andere ge
meenten door het instrument van de bouwverboden veelvuldig te
hanteren. 2 ' Langzamerhand gingen steeds meer gemeenten gebruik
maken van de mogelijkheid om een bouwverbod te leggen.26 We
24

) H J Smidt a « , 144
^ ) В de Jong \лп Beek en Donk, Praktijk der Woningwet, 199
"") In Dt algemene verslagen van hetgeen met betrekking lot verbetering der volkshuisvesting m
gemeenten is verricht, die op grond van artikel 52 van de woningwet jaarlijks door de Regering
aan de Staten Generaal werden aangeboden, wordt de toepassing van artikel 27 alleen vermeld
in de volgende gemeenten
1903 Enschede
1904 bnschede, Zwolle en kampen
1905 Enschede, Delft, Hilversum
1906 Enschede, Schoten, Sittard, Hilversum, 's-Gravenhagc,Leeuwarden
1907 Enschede, Hoogeveen Amersfoort, Leerdam, Rijswijk, Sittard
1908 Enschede, Hilversum, Nijmegen, Almelo, Haarlem, Breda
1909 Delft, s Gravcnhage, Amersfoort, Ltrccht, Gouda, Venlo
1910 Enschede, Hilversum, s-Gravenhage, Amersfoort, Leiden, Nijmegen, Almelo, Utrecht,
Venlo Ede Rhcden, Kerkrade, enzovoort
In de/e verslagen zijn tot 1915 gegevens per gemeente opgenomen De Jong van Beek en
Donk a vv heeft enige bouwverboden in zijn overzicht op pag 199 over het hoofd gezien
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zeiden al dat dit voor de gemeente een goedkoop middel was om
stadsverfraaiing te bereiken.
Al vóór het hele plan was goedgekeurd waren В en W door de
gemeenteraad gemachtigd om de grond aan te kopen die benodigd
was voor de uitvoering van het uitbreidingsplan. De gemeente En
schede koos dus op de eerste plaats voor de strategie van tijdige
aankoop van de grond die nodig was om het uitbreidingsplan te
kunnen uitvoeren; pas als dit onmogelijk bleek, probeerde het ge
meentebestuur zijn doel te bereiken door bouwverboden en onteige
ningen. Opvallend is de bereidheid van het gemeentebestuur om bij
aankopen te wachten op bijvoorbeeld het overlijden van oude ingeze
tenen omdat kinderen hun ouders het leed wilden besparen dat er
een weg langs hun huis zou komen te lopen of dat het huis zou
worden verkocht.
In de eerste periode kreeg de gemeente alle benodigde grond door
minnelijke schikking in handen. 2 7 In de raadsvergaderingen voor
1907 discussieerde men over de vraag of eerst het plan van uitbrei
ding ter visie moest worden gelegd en men dan pas moest beginnen
met de aankoop of dat men eerst de grond in handen moest krijgen en
het plan pas later bekend gemaakt moest worden. Sommigen vonden
dit laatste niet netjes tegenover belanghebbenden. Het plan werd
vastgesteld en bekend gemaakt waarmee deze discussie werd beëindigd.
Het gemeentebestuur ging het instrument van onteigening ten
behoeve van de volkshuisvesting dus niet uit de weg. In 1907 vond de
eerste onteigening plaats voor het bouwplan van het Stadsweide
kwartier.28 Ook bij dit raadsbesluit moest de Kroon eraan te pas
komen. De woninginspecteur had bezwaar tegen dit 'bouwplan' dat
volgens hem geen bouwplan was in de zin van de wet. Naar zijn
mening moest men daaronder verstaan :"een plan van eene toegelaten vereeniging of van de gemeente om door aanbouw in de behoefte
aan woningen te voorzien ". Gedeputeerde Staten noemden dit een
"angstvallige wetsinterpretatie" maar gaven niet aan wat zij onder
27
2β

) GAL inv nr 46 Geheime G R 10-3-1906, 24-S-I906 en 9-5-1906
) H J bmidtavv 249 en 275 Het raadsbesluit werd bij К В van 19 11-1907 goedgekeurd
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een bouwplan in de zin van de wet verstonden. De onteigening was
in het belang van de volkshuisvesting en het plan van bebouwing
beantwoordde aan de grote behoefte die te Enschede aan bouwterrein voor stadswoningen bestond. Het betrof een bouwterrein voor
betere woningen, dat niet door de gemeente zou worden bebouwd
maar dat de gemeente als bouwgrond zou verkopen. Gedeputeerde
Staten concludeerden dat het plan voor de gemeente van groot nut
zou zijn. De inspecteur ging toen te rade bij de Kroon, maar ook de
minister keurde het raadsbesluit goed. Bij de reeds aangehaalde
Smidt wekte dit besluit van de Kroon veel ontstemming. Volgens
hem werd hier met een polsstok over het wettelijk vraagstuk heengesprongen. Smidt had ongelijk. Paragraaf 5 van de woningwet spreekt
over onteigening teneinde de beschikking te krijgen over grond om
een bouwplan te kunnen uitvoeren dat is vastgesteld in het belang
van de volkshuisvesting. De Memorie van Toelichting op de wet
definieerde volkshuisvesting als de huisvesting van het 'hele' volk,
waartoe ook villawijken behoren. Uit de Kamerdebatten over dit
instrument blijkt duidelijk dat de wetgever zich niet wilde beperken
tot onteigeningen ten behoeve van arbeiderswoningen.29 De gemeente Enschede handelde rechtmatig. We zien hier een illustratie van
een tendens die we in hoofdstuk 3 al aankaartten, namelijk dat de
rijksoverheid in principe voor een ruime wetsinterpretatie was. Ook
uit de kritiek die in latere jaren door het rijk op de lagere overheden
werd uitgeoefend, mogen we afleiden dat Kuyper met zijn standpunt
een uitzondering was.
De uitvoering van het uitbreidingsplan gebeurde evenals in Tilburg in de vorm van partiële plannen. De open terreinen tussen de
oude landwegen werden zoveel mogelijk omsloten door woonstraten.
De partiële uitbreidingsplannen en de betreffende onteigeningsplannen werden als volgt vastgesteld. Eerst Stadsmaten, toen Lasonder,
Pathmos en Janninksbleek, Bottenkamp, Het Zwik en tot slot Laaresch.30 In juli 1924 werd het voorlopig plan tot onteigening vastge29
) G Oosterbaan, Degeziandheidsuetenckuomnguet,onlleendaandeschnfleh}k£enmondehnge geiachlemvissehng tusschen regeering en staten-generaal, 223
30
) GAF Stadsmaten 1907, Pathmos en Janninksbleek 1913, Lasonder 1913, Bottenkamp
1915 en definitief in 1918, Het Zwik 1918, Laaresch 1907 en 1922 Bron Verslag van de
toestand der gemeente 1903-1925 passim, hoofdstukken over de woningwet
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steld voor het laatste deel van de rondweg tussen de Veemstraat, de
Spoorweg Enschede-Ahaus en de Haaksbergerweg; in juni 1925 gebeurde dit definitief.31
Tussentijds kwam het wel voor dat delen van het het uitbreidingsplan of de partiële plannen werden gewijzigd omdat een weg kwam
te vervallen of om een betere verdeling in bouwblokken te krijgen.32
De gemeente werd in de onderzochte periode nagenoeg volgebouwd. Rond 1915 was er al geen grond meer beschikbaar voor villa's
omdat de Stadsweide vrijwel helemaal bebouwd was. Enkele gemeenteraadsleden wilden toen grond voor de welgestelden reserveren, niet alleen omdat Stadsweide voor de gemeente een lucratief
project was geweest, maar ook omdat zij vreesden dat de rijken
Enschede anders zouden verlaten.33 De burgemeester sprak in dit
verband in 1916 voor de eerste maal over een eventuele annexatie
van de buurgemeente Lonneker, die in 1934 plaatsvond.34
Op grond van bovenstaande kunnen we vaststellen dat Enschede,
in vergelijking met andere steden, redelijk snel over een uitbreidingsplan beschikte. Van de in hoofdstuk 4 genoemde groeistedcn
hadden Maastricht en Zaandam in 1903 een uitbreidingsplan,
Schiedam in 1904, Breda in 1906, Nijmegen in 1907, Delft in 1909,
in Dordrecht was in 1917 het plan van Van der Pek gereed, in
Leeuwarden werd het eveneens tijdens de oorlog vastgesteld en in
Tilburg in 1918.35
Enschede behoorde tot de koplopers. Hiervoor bestaan enkele verklaringen. In de eerste plaats bemoeide Bergsma zich al met dit
onderwerp tijdens de voorbereiding van de woningwet door het Gezondheidscongres. De gedachten van de woninghervormers, waartoe
we Bergsma mogen rekenen, gingen veel verder dan de artikelen 27
з1

) GÂb G R~28-7-1924 en 15-6-1925, bron idem noot 26 1925
" ) GAE 18-1-1912 een herziening van Stadsmaten, verder 17-10-1912, 19 6-1912, 30-101913, 23-2-1914, 9 5-1924, 22-12-1924
" ) GAE G R 12-12-1915 en 7 12-1916 Van der Horst en Menko wilden grond reserveren
voor villabouvv
J4
) G A E G R 7-12-1916 In een geheime G R van 20-12 1920 vragen В en VVde Raad of zij
achter hen staan bij attics tot samensmelting, inv nr 48
ä5
) Gemeentearchief Zaandam arch nr 177 781, Uitbreidingsplan G van der beijst e a
(red ), 400 jaar stadstimmencerf Van fabrtekmecïter tol dimteur Gemeentewerken, 49-61 Over
de overige steden komt de informatie uit de algemene verslagen volgens art 52

222

en 28 van de uiteindelijke wet. Ten tweede gaf het gemeentebestuur
al medewerking aan het plan vóór het was vastgesteld. Tevens stemde het in met een ruime interpretatie van de wetsartikelen. In Enschede werd in ruime mate gebruik gemaakt van bouwverboden en
onteigeningen om het doel te bereiken.
Hoewel het Enschedese plan een van de eerste plannen was dat na
de woningwet tot stand kwam, besloeg het slechts enkele pagina's,
terwijl het plan van Rückert een boekwerk was van 130 pagina's.
Bergsma ging uit van de aanbevelingen van het gezondheidscongres
en Rückert probeerde met zijn plan de buitenlandse stedebouwkundige theorieën in de praktijk te brengen. Zij plan was meer een op
wetenschappelijke wijze onderbouwde studie.
Tijdgenoten waren het eens over het onesthetisch karakter van
het Enschedese uitbreidingsplan. Op ten Noort weet dit aan het
streven van het gemeentebestuur om zo weinig mogelijk te onteigenen en zoveel mogelijk het particuliere eigendom te respecteren. In
vergelijking met andere steden werd er in Enschede juist veel onteigend en gaat de bewering van Op ten Noort niet op. Een andere
ingenieur uit die tijd, Van Lohuizen, weet het onesthetisch karakter
aan het niveau van de toenmalige stedebouwkundige denkbeelden. 36
Van Lohuizen had echter ook nog enkele positieve opmerkingen.
Volgens hem waren de plattegronden van de tot stand gekomen
woonwijken zeer aantrekkelijk en uitstekend verzorgd, zodat Enschede in tegenstelling tot veel andere industriesteden een aangename woonstad werd gevonden. 37
Tot slot van deze paragraaf wijden we enige regels aan het bekendst geworden gedeelte van het Enschedese uitbreidingsplan: het
tuindorp Pathmos, dat zijn naam ontleende aan een voormalige buitenplaats op dit terrein. Al in het plan van 1904 werd bepaald, dat
men zoveel mogelijk gebruik zou maken van de aanwezige beplanting
bij de stadsuitleg en dit gebeurde onder andere bij Pathmos.
Arbeiderstuindorpen kende men rond de eeuwwisseling slechts in
het buitenland. Vooral Port-Sunlight, het Cadbury tuindorp en de
16
,7

) A H Op ten Noort, 1913 a w . 43 en Th К van Lohuuen t a ρ
) Th К van Lohui/en t a ρ
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koloniën van Krupp te Essen waren baanbrekers. Het eerste tuindorp in Nederland werd in 1911 aangelegd te Hengelo door de firma
C.T. Stork en Co.. In 1914 begon men aan de bouw van het tuindorp Pathmos te Enschede. Dit was het eerste tuindorp dat werd
gebouwd met rijksvoorschotten. 18 De plannen werden ontworpen
door Op ten Noort en door de bouwkundig ingenieur van Gemeentewerken W.K. de Wijs.
De aanleg van Pathmos werd niet bepaald door een of andere
stedebouwkundige theorie, hoewel de architect zich wel heeft laten
inspireren door buitenlandse voorbeelden. Het belangrijkste uitgangspunt vormde, naar eigen zeggen, de aanwezige beplanting. Op
het terrein Pathmos bevond zich een oude tuin met mooi geboomte
en een vijvertje, die behoorden bij het voormalig landhuis. De tuin is
in stand gehouden als openbaar park. Ook de mooisie boomgroepen
en twee dichtbeplante lanen werden gespaard.
De ontwerper van Pathmos hechtte veel belang aan een boeiend
straatbeeld, dat hij trachtte te bereiken met gebogen straten. Hij
lette minder op de architectuur van de gevels omdat men maar over
een beperkt aantal woningtypen beschikte. Er /ijn negen basistypen
gebruikt met in totaal 89 varianten. 39 Als voordelen van de gebogen
lijn noemde hij het contrasterende karakter van de holle en bolle
zijde van de weg. Ook gaf de weg zichzelf door de buiging als het
ware een afsluiting. Voor de praktische kant bood het voordelen bij
de aansluiting aan bestaande wegen en het maken van rechthoekige
kruisingen. In het plan is, omdat het een woonwijk was, over het
algemeen volstaan met een verharde straatbreedte van vier tot zes
meter. De overige ruimte werd ingericht als plantsoen of voortuin.
De boomgroepen werden als pleintjes geprojecteerd. De school en
het badhuis werden als kern van de hele wijk ontworpen op een
groter plein in het centrum.
Van de oorspronkelijke tuinstadgedachte van Ebenezer Howard
die met de tuinstad een nieuw soort leefgemeenschap beoogde met
onder andere collectieve voorzieningen en politieke en sociale her3β

) W К de WIJS Over de bebomvingsplannen van enige tuindorpen, in Fijdschrift voor
Volkshutsvesung 1(1920) 59-65 Auteur was architect В N A in dienst van de gemeente
Enschede en ontwerper van het plan Pathmos
39
) GAL Pathmos is waard te blijven Uitgave gemeente Enschede 1978
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vormingen, is in Pathmos nauwelijks iets terug te vinden. De ge
dachten van Howard zijn in Pathmos teruggebracht tot een tuin
wijk. Dit gebeurde vrijwel overal in Nederland. 40
De open bebouwing, die met name in Engeland werd gevolgd bij
de aanleg van tuindorpen werd in Nederland zelden toegepast, om
dat men in de met rijks voorschot gebouwde woonwijken gedwongen
was tot een dichtere, meer economische bouwwijze. In Hnschede is
de gesloten bebouwing gevolgd. Door een goede verdeling van voor
tuinen, boombeplanting en plantsoenen bleef het tuindorpkarakter
bewaard. De bebouwingsdichtheid beperkte zich tot circa 41 wonin
gen per hectare. Met Pathmos was Enschede een voor die tijd ideale
arbeiders woon wij к rijker.
§ 3. Grondpolitiek
Voor de aankoop, exploitatie en verkoop van grond werden grond
bedrijven opgericht. De data van oprichting hingen meestal samen
met het begin van de realisering van uitbreidingsplannen. In En
schede begon men in 1906 met een gemeentelijk Grondbedrijf toen
de Stadsmaten in exploitatie werd genomen.41 Het Grondbedrijf had
geen bestuur. De stratenplannen werden ontworpen door Gemeen
tewerken, dat ook voor de uitvoering zorg droeg. Aankopen, verko
pen en onteigeningen gebeurden onder directe verantwoordelijkheid
van de wethouder van Financiën en werden geregeld via de secretarie. De boekhouding werd gevoerd door de centrale boekhouding van
de gemeentebedrijven.42 Het Grondbedrijf had tot doel grond aan te
kopen, straten aan te leggen en vervolgens bouwrijpe grond te verkopen. Bij raadsbesluit van 11 juli 1912 stelde de Raad een verordening
tot regeling van dit bedrijf vast.
In de vorige paragraaf zagen we al dat de Stadsmaten werd gereserveerd voor villabouw. Het werd gemeente-eigendom door aankoop
40

) E.J. Hoogenberk, Hel idee van de Hollandsetfad,74 79
•") GAE Verslag van de toestand der gemeente Enschede over het jaar 1910, 50-51
',2) GAE Verslag -an de toestand der gemeente Enschede over het jaar 1926, bijlage 7 Verslag
van het gemeentelijk grondbedrijf der gemeente Enschede Dit verslag is een terugblik over
twintig jaar grondbedrijf Deze paragraaf is hoofdzakelijk op deze bron gebaseerd
S.l R de Monchy, Met Gemeentelijk grondbedrijf, in J. Gcrritsz Modem gemeentebeheer,
hoofdstuk 7, 450-472
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en onteigening. Stadsmaten stimuleerde de gemeente tot verdere
grondexploitatie door de ermee gemaakte winst. Er bestond aanhou
dend behoefte aan bouwgrond door de bevolkingsaanwas tengevolge
van de bloeiende textielindustrie.
Het gemeentebestuur had al snel begrepen, dat wanneer de uit
voering van het uitbreidingsplan aan het particulier initiatief zou
worden overgelaten, dit veel te lang zou gaan duren. Men besloot tot
aankoop en onteigening per wijk met exploitatie door de gemeente.
В en W waren al in 1906 door de Raad gemachtigd tot aan- en
verkoop van grond. In de raadsvergaderingen kwamen onteigeningen
en bouwverboden, en aan- en verkoop vrijwel maandelijks ter spra
ke, maar gaven hier nauwelijks aanleiding tot discussie.
Zonder veel moeite werden vanaf 1906 de Stadsmaten, Fortuinsweide en Boddenkamp gemeente-eigendom. Het eerste terrein werd
aangekocht van het Hoedemakersfonds. De bouwpercelen in de Bod
denkamp stegen in waarde doordat de wijk grensde aan de grondschenking van G.J. van Heek aan de gemeente voor de aanleg van
een park, het latere G.J. van Heekpark. Woningbouwvereniging 'de
Volkswoning' kocht twee uitgestrekte buitenverblijven, het Pathmos
van H.A. van Heek en Janninksbleek van de gemeente welke grond
werd bestemd voor arbeiderswoningen. Vervolgens kocht het grond
bedrijf grond in het Zwik en in het Lasonder.43 De twee woning
bouwverenigingen die tot die tijd het woningaanbod verzorgden,
kochten zelf de bouwterreinen aan van particulieren of van de ge
meente.
In het Lasonder paste men een afzonderlijke regeling toe namelijk
grondverkaveling, om onteigeningsprocedures te vermijden. De eige
naar kreeg van de overgedragen percelen grond 73% terug als nuttige
bouwgrond. Men had berekend dat ongeveer 27% van de wijk Lason
der door straten en pleinen zou worden ingenomen. De gemeente en
de grondeigenaren exploiteerden de grond als het ware samen. De
een stond grond af voor straten, en het grondbedrijf zorgde voor
riolerings- en bestratingswerken. Hiervoor werd betaald in de vorm
41

) GAE Verslag van de toestand der gemeente Enschede 1907 Stadsmaten, Pathmos en
Janninksbleek in 1913 aangekocht, 1918 Boddenkamp definitief, Zwik 1918, Lasonder in de
periode 191Ì-1917.
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van aanleg-straatbelasting. De eigenaren behielden de bouwrijpe
grond. Het systeem was echter niet erg populair. Met veel moeite
werden 19 eigenaren tot de regeling overgehaald. De rest kwam door
onteigening in gemeentehanden. Door de stijging van de materiaalprijzen en arbeidslonen tijdens en na de oorlog werden de kosten van
straataanleg niet meer gedekt door de belasting. De grondeigenaren
daarentegen vielen de winsten door de prijsstijging van bouwperce
len in de schoot. Het ruilverkavelingsexperiment was voor de ge
meentekas geen succes.
Na Lasonder volgden Laaresch en Oliemolenesch. Zoals we al
zagen was de rondweg midden jaren twintig al voor een groot deel
gerealiseerd. De uiteindelijke voltooiing duurde nog enige tijd omdat
onteigeningen in het Hoogeland, Varvikshoek en het Getfert zeer
lang duurden.
Tijdens de oorlog werd er vanuit de Raad wel eens op aangedron
gen de grondaankoop voorlopig te staken, omdat er prijsdalingen
werden voorspeld voor na de oorlog De burgemeester geloofde hier
niet in. Volgens hem zouden in een stad als Enschede de prijzen
alleen maar stijgen, als de textielindustrie zich zou blijven ontwikke
len. Het grondbeleid werd door В en W gezien als een belangrijk
onderdeel van het gemeentebeleid. Men probeerde in een vroeg sta
dium de hand te leggen op de voor de stadsuitbreiding benodigde
grond.44
In de eerste tien jaar van zijn bestaan maakte het Grondbedrijf
winst noch verlies en kreeg het van de gemeente verschillende malen
geld om tekorten of extra afschrijvingen te dekken."** Sinds de instel
ling van het Grondbedrijf in 1906 tot januari 1926 werd er ruim 132
hectare aan grond ingebracht. Dit is erg veel gezien de omvang van
de gemeente. Hiervan werd 36 hectare voor straten in beslag geno
men en 42 hectare werd verkocht, zodat de gemeente in 1926 nog 54
hectare over had. Door onteigening kreeg de gemeente nog 24 hecta
re in bezit, waarmee het totale grondbezit op 1 januari 1926 78
44

) GAE GR 7-12-1916 In de notulen van В en \V vinden we terug dat er in vrijwel elke
vergadering werd gesproken over grond aankoop of onteigening
"^) GAE GR 20-12-1917, Het grondbedrijf had geen winst en geen verlies tot 1917, kosten en
opbrengsten compenseerden elkaar ongeveer Aan- en verkoop van grond zijn hamerstukken in
de Raad, maar er is wel een levendige handel
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hectare bedroeg. Men schatte dat hiervan 13 hectare nodig zou zijn
voor nog aan te leggen straten, zodat de gemeente op 1 januari 1926
65 hectare bouwrijpe grond bezat. Deze bouwpercelen lagen verspreid over de hele gemeente; een deel lag in Lonneker, en de prijzen
hiervan waren zeer uiteenlopend.
De eerste woningwetwoningen werden gebouwd op grond waarvan de prijs uiteenliep van f 1,18 tot f 1,40,- per m2; de gemiddelde
oppervlakte per woning bedroeg ongeveer 174 m2. Deze prijzen zijn
van vóór de eerste wereldoorlog. In 1914 was de gemiddelde grondprijs voor alle arbeiderswoningen f 2,50 tot f 3,50, beginjaren twintig waren de prijzen gestegen tot f 3,- à f 4,-. In het topjaar 1922
werd zelfs f7,- betaald en in 1926 bood de gemeente grond aan voor
f 5,50 à f6,-. 4 6 Deze stijging van de grondprijzen hing samen met de
schaarste en met de bouwactiviteiten van begin jaren twintig. Enschede ontwikkelde zich toen in feite al over de grenzen heen. De
nog aanwezige grond was te weinig voor een groeiende stad om de
komende tien jaar in de behoefte te kunnen voorzien. Het gemeentebestuur was dan ook al begonnen met de onderhandelingen over de
annexatie van Lonneker.
De gemeente was vrijwel de enige aktor op de grondmarkt. Met
uitzondering van enkele woningbouwverenigingen, die werkten met
overheidsgeld en dus nauwelijks echt als particulieren waren te beschouwen, is er geen particuliere grondexploitatie voorgekomen. Dit
betekent niet, dat er geen particulier grondbezit voorkwam. In 1921
beschikten de particuliere grondbezitters over ongeveer de helft van
de bouwrijpe grond.47 Volgens woordvoerders van het grondbedrijf
deden zij niets met deze grond omdat ze meer voordeel zagen in een
afwachtende houding, waardoor ze konden profiteren van eventuele
prijsstijgingen.
Over de grondpolitiek van de gemeente Enschede liepen de meningen van tijdgenoten uiteen. De een vond dat het gemeentebe46

) GAE Ne 25 jaar, Gedenkboek samengesteM ter gelegenheid van het 25-jang bestaan der vereentging "De Volkswoning te Enschede. 123
47
) GAE 17785/1521, Enquête \an de commissie voor de bouwbedrijven H E Scheffer, Onderzoek naar den grondprijs van arbeiderswoningen, in Tijdschrift voor volkshuisvesting en
stedebouw 8(1927) 68 e ν
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stuur misbruik maakte van het onteigenings- en bouwverbodinstrument terwijl de ander gemeentelijk grootgrondbezit juist bepleitte en
dit betitelde als sociale grondpolitiek.48 Het gemeentebestuur deed
moeite prijsregulerend op te treden met als doel zo goedkoop mogelijk
te kopen ten behoeve van de stadsuitbreiding en de sociale woningbouw. In de raadsvergaderingen, waar dit onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid maandelijks ter sprake kwam, leidde de grondpolitiek nooit tot felle discussies. Toch kwam dit onderwerp vrijwel
maandelijks ter sprake. Men was het er over eens dat er zoveel
mogelijk rekening moest worden gehouden met belangen van grondeigenaren, maar dat het gemeentebelang zwaarder woog. Regelmatig
is het oordeel van de rechter nodig geweest om een geschil tussen het
gemeentebestuur en een particulier te beslechten en een enkele keer
kreeg een eigenaar die tegen de onteigening in beroep ging van de
arrondissementsrechtbank een hoger bedrag toegezegd dan de gemeente had geboden.49 Helemaal geruisloos verliep het grondbeleid
dus niet.
Het is opvallend dat in een gemeente als Enschede geen grond in
erfpacht werd uitgegeven. Erfpacht was immers een middel om vermogenswinsten van particulieren tegen te gaan, een stokpaardje van
de socialisten die in de Enschedese raad ruim waren vertegenwoordigd. In het socialistische Dordrecht werd bijvoorbeeld veel grond in
erfpacht uitgegeven.50
Uit de bescheiden blijkt dat de grondexploitatie vrijwel een gemeentelijke aangelegenheid was. De gemeente verkocht de grond
aan woningbouwverenigingen, die werkten in het belang van de
volkshuisvesting en die eventuele grondprijsstijgingen niet te gelde
konden maken, of de gemeente verkocht de grond in bouwpercelen
voor villabouw, waarbij de winst werd geïncasseerd. In de behandelde twintig jaren is het grondbedrijf voor de gemeente echter geen
winstpost geweest.
De actieve grondpolitiek van Enschede had als positief resultaat
dat men over voldoende bouwgrond beschikte om de plannen van
^8) D. Hudig, Uitbreidingsplannen, in J Gerntsz a.w. 285-290. H.J Smidt a.w p. IX.
**) GAE Bijvoorbeeld met betrekking tot het raadsbesluit van 18-4-1907 en 14-7-1909
w
) Th M Gundlach, Gemeentelijke grondbedrijven in Nederland, 90 In de bijlage \an dit boek
is een overzicht opgenomen van een aantal gemeenten
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woningbouwverenigingen uit te kunnen voeren en er gestadig ge
werkt kon worden aan het uitbreidingsplan. Men probeerde dit ook
zo te houden door al in een vroeg stadium het overleg over de annexa
tie van Lonneker te beginnen.
§ 4. De bouwverordening
Direct na de inwerkingtreding van de woningwet stelden В en VV
de Vereniging van Architecten en Bouwondernemers en de 63 Enschedese bouwondernemers en architecten op de hoogte van de bepa
lingen van de in werking getreden woningwet, die voortaan naast de
bestaande bouwverordening zouden moeten worden nageleefd. Zon
der schriftelijke vergunning van het college van В en W was het
voortaan verboden een gebouw op te richten of te verbouwen. Te
vens had men voortaan een vergunning nodig om een gebouw als
woning in gebruik te nemen of te geven, als dat gebouw voor die tijd
nog niet als woning in gebruik was. Vervolgens maakten zij de straf
fen op overtreding van deze verordening bekend. Op overtreding van
de oude bouwverordening stond ten hoogste zes dagen hechtenis of
een boete van vijfentwintig gulden. Op overtreding van de nieuwe
wetsbepalingen werd gedreigd met straffen van maximaal twee
maanden of een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.
Eveneens werd betrokkenen medegedeeld dat het gemeentebestuur
op grond van artikel 46 van de woningwet bevoegd was om "desnoods
ten koste der overtreders te doen wegnemen, beletten of verrichten
hetgeen in strijd met de woningwet wordt daargesteld; ondernomen
of nagelaten". Tot slot deelden В en W de architecten en bouwon
dernemers nog mede dat zij hiervan op de hoogte werden gesteld
omdat het gemeentebestuur van plan was de bepalingen van de wo
ningwet nauwgezet na te leven.51
Deze snelle actie steekt af tegen het tempo waarmee de werk
zaamheden vlotten, die moesten leiden tot een nieuwe bouwverorde
ning. Deze werd op 5 juli 1906 afgekondigd. In de door ons onder
zochte periode werd de bouwverordening driemaal ingrijpend gewij
zigd: in 1912, 1914 en 1924. Deze wijzigingen zijn de arbeiderswo" ) GAE mv nr 249 bnefnr
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ningen niet ten goede gekomen. Terecht kunnen we spreken van een
ontwikkeling van sociale woningbouw naar minimumwoningbouw.
In deze paragraaf zetten we eerst de veranderingen in de bouwveror
dening met betrekking tot de minimummaten van de woningen,
minimumvoorzieningen in de woningen en de toetreding van licht en
lucht tot de woningen op een rijtje. Pas daarna gaan we in op de
omstandigheden die hebben geleid tot deze maatregelen.32
a. Licht en lucht
De toevoer van licht en lucht tot de woningen werd op twee
manieren geregeld. Er werden voorschriften ontwikkeld voor de lig
ging van de gebouwen ten opzichte van elkaar en in verhouding tot
de breedte van de wegen waaraan werd gebouwd en daarnaast maak
te men voorschriften voor de grootte van de ramen. Normale ver
keerswegen waaraan zou worden gebouwd moesten minimaal 14
meter breed zijn. Als de weg niet langer was dan 300 meter, dan
mocht deze 12 meter breed zijn en door het lagere woningtype in
arbeiderswijken kon daar soms worden volstaan met een breedte van
" ) De gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan de ontwerpverordening die in de Raad en
in de gezondheidscommissie steeds m discussie is geweest Vanat mei 1906 waren er twee
verordening in werking, die van 16 juli 1906 op het bouwen, vernieuwen en afbreken van
gebouwen en de verordening van 1 mei 1906 op het bouwen, onderhouden en gebruiken van
woningen in de gemeente Enschede, bron inv nr 210, Gemeenteblad nr 357 1912, bouwve
rordening pag 101
Door de G R werd 14-6-1911 een verordening houdende voorschriften als bedoeld in artikel
1 en 3 van de woningwet vastgesteld Deze werd 11 12-1911 en 29-2 1912 gewijzigd vastge
steld De verordening is in haar geheel door G S goedgekeurd op 19 3 1912 ben gewijzigde
verordening werd vastgesteld bij raadsbesluit van 8 7-1913 en goedgekeurd door G S op 9 61914 De gemeenteraad kwam tegemoet aan de voorgestelde wijzigingen van G S in haar
vergadering van 1-9 1914 zodat de verordening uiteindelijk werd goedgekeurd door G S op 229-1914, 3de afd nr 6166/4009
In I919\vcrden de artikelen 22 en 111 der bouwverordening gewijzigd resp betreffende het
verbod om te bouwen op een strook van 3 m achter de gebouwen en met betrekking tot het
slopen van gebouwen van geschied of bouwkundige waarde, R В 22 9 1919 In 1920 werd
een artikel toegevoegd waardoor het in bijzondere gevallen mogelijk werd houten woningen te
bouwen, R В 30 3 1920
Op 30 October 1922 besloot de Raad opnieuw een bouwverordening vast te stellen Na
verwerking van de kritiek van de inspecteur van de volksgezondheid werd deze op 11-12 1923
opnieuw vastgesteld en bij besluit van 4-3 1924 4de afd nr 1549/1483 door G S goedge
keurd
Bron verslagen volgens artikel 52 van de woningwet over 1911-1925, gedeeltelijk opgeno
men in het verslag van de toestand der gemeente
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acht meter. Vanaf 1912 werden de voorschriften voor de korte wegen
nog gedifferentieerder. Hiermee week de gemeente af van de richtlijnen van het Gezondheidscongres, dat 12 meter als minimum had
verlangd.
Onder bouwen aan een straat verstond men in Enschede dat er
tussen het gebouw en de straat of de voor die straat vastgestelde
rooilijn, een tuin of een open stuk grond van tenminste 10 meter
moest liggen. Natuurlijk kon het gemeentebestuur andere rooi- en
bouwlijnen vaststellen. De hoogte van de bouwwerken werd bepaald
door de breedte van de straat, vermeerderd met vier meter. De
gebouwen mochten niet hoger zijn dan 21 meter.
De open ruimte tussen gebouwen moest tot 1924 minimaal 80 cm
bedragen en daarna een meter. In Tilburg was de voorgeschreven
afstand steeds 90 centimeter. Evenals daar moest de achtergevel
tenminste drie meter verwijderd zijn van de eigendomsgrens. Op Hit
stuk grond mocht tot 1912 alleen een hek, afscheiding of privaat
worden gebouwd. Daarna mocht hierop een bijbouw van maximaal
twee m2 staan. In 1924 werd de afstand tussen achtergevel en eigendomsgrens vastgesteld op vijf meter, maar hiervan was ontheffing
mogelijk. Vanaf 1912 moest er evenals in Tilburg bij elk gebouw een
onbebouwd gedeelte worden overgelaten van tenminste eenderde van
de bebouwde oppervlakte. In 1924 werd dit gedeelte in Enschede
vergroot tot de helft van de oppervlakte van het gebouw. Toen werd
ook vastgelegd dat de gemeente soms een afscheiding tussen twee
gebouwen kon voorschrijven van twee maal 2.50 meter waardoor de
gemeente eventueel een ruimere wijkaanleg kon regelen.
Voor de lichtinval bepaalden de bouwverordeningen dat elk vertrek in een woning rechtstreeks met de buitenlucht moest zijn verbonden. Het raam moest eenzesde deel van de vloeroppervlakte van
een vertrek uitmaken en de luchtopening van het raam 1/20 van de
vloer. Men kon ontheffing krijgen voor alkoven en binnenkamers.
Deze werden hier dus niet, zoals in Amsterdam, verboden. In de
verordening van 1912 werd de raamoppervlakte berekend aan de
hand van de wandoppervlakte. Het raam moest hiervan 1/20 deel
uitmaken en indien het een dakraam betrof, dan was de maat een232

tiende van de vloeroppervlakte Ook voor de luchttoevoer werden
regels gegeven In 1924 nam men de vloer weer als uitgangspunt De
ramen moesten nu eenzevende van de vloeroppervlakte groot zijn en
op zolders eentiende Hiervan moest eenderde deel geopend kunnen
worden In Tilburg gold de eis van eenzevende deel van de vloeroppervlakte vanaf 1912, daarvoor was het slechts eenachtste deel
b Wooncomfort
In het vorige hoofdstuk zeiden we al dat wc onder wooncomfort de
minimumeisen verstaan die aan de woningen werden gesteld Omdat
de mhoudsmaten van de vertrekken hier m tegenstelling tot Tilburg
wel steeds veranderden, hebben we deze in tabel 20 per jaar geor
dend

Tabel 20

Xan woningwetwoning naar mmimumu onmg
1906

1912

1914

1924

1 Oppervlakte van een woning
binnen de omtrekmuren
34 m2

33 m2

32 m 2

30 m2

2 aantal vertrekken waarvoor
maten ¿tjn voorgeschreven

2 +
zolder

2 +
zolder

3 of 2 +
zolder

3 of 2 +
zolder

3 afmeting eerste woonvertrek
oppen lakte
hoogte

16 m2
3m

16 m2
2 75 m

16 m2
2 75 m

16 m2
2 80 m

12 m2 of
33 m3
2 75 m

tenminste
28 m3
2 60

8 m2

9 m2
2 50
12 m2

14 m3

5 m2
2 40

4 afmeting tweede woonvertrek
oppervlakte
12 m2
hoogte
5 afmeting derde woonvertrek
oppervlakte
hoogte
of zolder

2 75

10 m2
2 75
12 m2

2 40m

14 m3
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Ook in Enschede werden de woningen in de loop van de tijd
kleiner. Alleen de grote kamer bleef bij alle wijzigingen even groot.
Aan de overige voorzieningen in de woningen werd niet getornd. Er
werden steeds twee stookplaatsen voorgeschreven, een privaat en
ook de watervoorziening en de afvoer van regenwater, buiswater en
dampen bleef onveranderd voorgeschreven. Het aanbrengen van
bedsteden in woningen werd vanaf 1906 verboden. Landelijk gebeurde dit pas in 1919.
Er mochten maximaal blokken van vier woningen worden gebouwd en in een gebouw konden slechts maximaal vier gezinnen
wonen. In 1924 werd het verboden een gebouw op te richten, waarin
twee of meer woningen achter of boven elkaar kwamen te liggen.
Ontheffing hiervan was wel mogelijk. We zien dat Enschede evenals
Tilburg hoogbouw wilde voorkomen.
De veranderingen in de bouwverordeningen, die in tabel 20 niet
zichtbaar zijn, betroffen voor het grootste deel aanpassingen van de
eisen aan de aard van het bouwwerk om goedkoper te kunnen
bouwen.
De bouwverordeningen bevatten ook hoofdstukken voor reeds bestaande gebouwen en voorschriften omtrent behoorlijke bewoning.
Zo werd het aantal toegestane bewoners voor woningen die vóór 1885
waren gebouwd berekend door het aantal kubieke meters inhoud van
de woningen te delen door tien. Voor de nieuwere woningen werd de
inhoud gedeeld door twaalf. Ook om het aantal toegestane personen
per slaapvertrek te berekenen werd de inhoud van dit vertrek gedeeld door tien. Kelders en souterrains mochten niet als slaapvertrek
dienst doen en zolders alleen als het dak behoorlijk beschoten was of
op een andere wijze beschutting bood tegen hitte, kou en vocht. Bij
de berekening van het aantal toegestane bewoners rekende men kinderen beneden een jaar niet mee en kinderen jonger dan 12 jaar
slechts voor de helft.
In 1906 werden er nog geen bepalingen opgenomen over de scheiding der geslachten. In de verordeningen van 1912 en 1924 wel. Als
regel gold dat jongens en meisjes vanaf het achtste jaar niet meer
dezelfde slaapplaats mochten delen, wel konden zij het bed delen
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met hun ouders of hun grootouders Vanaf twaalf jaar mochten
mannen en vrouwen, als zij geen echtpaar waren, niet meer in
hetzelfde vertrek slapen In 1924 werd vastgesteld dat er voor elke
twee bewoners tenminste een slaapplaats aanwezig moest zijn Onder een slaapplaats verstond men toen 10 m* per persoon
Bij de behandeling van dit artikel in de raadsvergadering van 30
oktober 1922 bleek dat zowel de burgemeester als het raadslid Sanders de/e bepalingen in de verordening als een wassen neus beschouwden zolang er nog woningnood heerste Het al of niet gescheiden slapen van broers en zusters het men over aan het ouderlijk
gezag In geval van kostgangers, neven en nichten vond men het wel
belangrijk om in te kunnen grijpen
De voorschriften hadden betrekking op eengezinswoningen Over
andere woonvormen werd in Enschede in het geheel niet nagedacht
Alleenstaande arbeiders of arbeidsters moesten genoegen nemen met
de, meestal m zeer slechte staat verkerende, volkslogementen of
onderdak zoeken in een kosthuis Vanaf 1912 werd in de bouwverordening een hoofdstuk opgenomen met voorschriften voor eigenaren
en bewoners van logementen Een logement moest naast het aantal
voorgeschreven vertrekken voor eengezinswoningen nog minstens
drie slaapvertrekken bezitten voor gasten Deze slaapvertrekken
moesten zodanig van elkaar gescheiden zijn, dat er geen directe
gemeenschap bestond tussen de slaapgelegenheden van personen van
verschillend geslacht, die niet met elkaar waren gehuwd
Naast de hygienische voorschriften die vooral betrekking hadden
op de goede zeden, bevatten de verordeningen ook tal van voorschriften over het schoonhouden en het onderhoud van woningen De
hoofdbewoncr droeg hiervoor de verantwoordelijkheid en bij een onbewoonde woning was dit de eigenaar Het meest opmerkelijke voorschrift is wel het volgende "De hoofdbewoner eener woning moet
zorg dragen dat het privaat of de privaten, bij die woning in gebruik,
behoorlijk rein en zindelijk wordt of worden gehouden ' Bij de voor
schriften voor een behoorlijke bewoning stond het bewaken van de
volksgezondheid duidelijk voorop
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с. Motieven voor de veranderingen in de voorschriften
Enschede was een van de gemeenten die eind vorige eeuw al over
een bouwverordening beschikte. Deze moest worden aangepast aan
de eisen van de woningwet. In 1901 deden В en W hiervoor ont
werpvoorstellen aan de gemeenteraad. Daarna was het enige jaren
stil. Bij Gemeentewerken werd er aan een ontwerpverordening ge
werkt maar door de drukke werkzaamheden op andere terreinen van
de woningwet werd deze pas in 1905 aan de bouwcommissie en aan
de gezondheidscommissie ter beoordeling voorlegd.
In januari 1905 hadden В en W een aanmaning gekregen van
Gedeputeerde Staten om de bouw- en bewoningsverordening vast te
stellen vóór 1 mei 1905. Dit lukte niet. In juli 1905 werd de bouwverordening door de gezondheidscommissie besproken met de inspecteur van de volksgezondheid voor Friesland en Overijssel Faber.53
Ook de bouwcommissie bracht nog wijzigingen aan. In augustus
werden В en W door Gedeputeerde Staten gesommeerd om de nieu
we bouwverordening vóór 1 november toe te sturen. Ook dat lukte
niet. In december 1905 bespraken В en W pas de adviezen van de
bouw- en gezondheidscommissie en in april 1906 werd de nieuwe
ontwerpbouwverordening opnieuw aan deze gremia aangeboden.54
Gedeputeerde Staten gingen daarop op 1 mei 1906 over tot vaststel
ling van bouwvoorschriften, omdat het ontwerp van В en W niet
binnen de bepaalde tijd was binnengekomen.55 De conceptbouwver
ordening die bij raadsbesluit van 11 mei daaropvolgend werd vastge
steld, trad hierdoor pas op 16 juli in werking omdat de gemeenteraad
nu eerst de door Gedeputeerde Staten vastgestelde verordening
moest intrekken.
Het feit dat de gemeente al vanaf 1885 een bouwverordening had,
die in 1897 voor het laatst grondig was gewijzigd, heeft waarschijn
lijk een rol gespeeld. Hierdoor had de gemeente immers al eisen en
" ) GAE inv nr 2913 Notulen van de gezondheidscommissie 1902-1906
и
) GAE inv nr 287 Ingekomen stukken bij В en W
55
) GAE Verslag van de toestand der gemeente over 1906, hoofdstuk de Woningwet en Verslag
van de gezondheidscommissie over het jaar 1906 Besluit van G S van 1-5-1906 3de afd. nr
2155/1513, goedgekeurd bij KB 8-6-1906 nr 29 Deze verordening werd op 5 juli 1906 door В
en W afgekondigd en is op ) 2 juli in werking getreden

236

voorschriften waaraan de nieuwbouw moest voldoen. De oude veror
dening hoefde slechts te worden aangepast aan de eisen van de
woningwet. In principe hoefde dit dus niet veel tijd te kosten, maar
В en W gaven hieraan een lage prioriteit en Gedeputeerde Staten
speelden het spel formeel.
De nieuwe bouwverordening werd evenals in Tilburg met weinig
enthousiasme ontvangen. De Kamers van Koophandel en Fabrieken
schreven de terugval in de particuliere bouw zelfs toe aan de "zeer
hoge en bezwarende eischen, welke de thans bestaande bouwveror
dening stelt". В en W reageerden verontwaardigd op de stelligheid
waarmee de nieuwe bouwverordening als oorzaak werd genoemd en
wezen op de teruglopende bereidheid van hypotheekbanken om
bouwkrediet te geven en op de hoge lonen in de bouwvakken.56 Een
mogelijke andere verklaring die het gemeentebestuur gaf was de
nieuwbouw van de in 1907 opgerichte vereniging 'De Volkswoning'.
Particuliere bouwondernemers hadden hierop misschien met terug
houdendheid gereageerd omdat zij de gevolgen van deze eerste socia
le woningbouw op de vraag naar woningen eerst wilden afwachten.
Toch waren В en W wel bereid na te gaan welke bepalingen in de
verordening problematisch waren.
In oktober 1908 kondigden zij al een nieuwe bouwverordening
aan. Deze keer mochten alle betrokkenen meedenken. Om iedereen
in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de eisen van de
bouwverordening van 1906 werd deze voor 25 cent te koop aangebo
den, zodat met name de architecten deze aan hun kritiek konden
onderwerpen. Het was dus de bedoeling om betrokkenen inspraak te
57
geven.
In de bouwcommissie werd veelvuldig gesproken over de nieuwe
bouwverordening: zes maal in 1909, idem in 1910 en talloze malen
in 1911. De nieuwe ontwerp bouwverordening werd 26 mei 1911
56

) GAE Geciteerd in het jaarverslag van de Vereniging in de Volkswoning over 1908
" ) GAF Notulen van В en W van 19-10-1908 De gezondheidscommissie kreegin 1908 al een
concept bouwverordening ter beoordeling Dit laatste is ontleend aan het jaarverslag van deze
commissie over 1908
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aangeboden aan de Raad.18 Bij de behandeling sprak Bergsma zijn
teleurstelling uit over het geringe aantal reacties en opmerkingen
van de zijde van de architecten. Nu zij de kans kregen hun opvattingen kenbaar te maken, maakten zij geen gebruik van de geboden
gelegenheid.
Tijdens de bespreking van de bouwverordening in de raad waren
gezondheid en hygiëne de trefwoorden. De voorschriften over de
hoogte van de vertrekken, leverden een interessante woordenwisseling op. De arts Van der Horst, van wie men een pleidooi voor veel
lucht zou verwachten, sprak zich uit voor lagere plafonds, waarop de
voorzitter de verordening van 1897 in herinnering riep waarin een
hoogte van 3.25 m werd geëist. In 1906 had hij met drie meter
ingestemd nu stemde hij er naar eigen zeggen met bloedend hart in
toe dat de hoogte op 2.75 m zou worden vastgesteld. Ter Kuile, die
duidelijk de belangen van grondeigenaren en bouwondernemers vertegenwoordigde, vond het overdreven meer te eisen dan de inspecteur voorschreef waardoor men "plus royaliste que le roi" zou zijn.
Hij haalde onder andere het modelhuis in beton te Santpoort aan als
voorbeeld dat slechts een plafondhoogte van 2.35 m had. Volgens de
voorzitter was het huis te Santpoort wel een model van een huis in
beton, maar niet van een woonhuis in het algemeen. Hij sprak hiermee zijn afkeuring uit over dit nieuwe type weningen.19
Voor het overige was de discussie voornamelijk technisch en
bouwkundig van aard met als belangrijkste leidraad 'goedkoop bouwen'. De kritiek van de bouwondernemers op de bouwverordening
van 1906 had uiteindelijk tot resultaat dat de minimumeisen verlaagd werden. De discussie in de gemeenteraad valt niet in politieke
termen te vertalen. We kunnen slechts opmerken dat de conservatief-liberalen en betrokkenen bij de bouw minder regels wensten en
dat de SDAP-ers zo ruim mogelijke woningen wilden bouwen voor
de arbeiders. De bouwverordening werd in maart 1912 goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten.60
,8

) GAE G R 26 mei 1911
) GAE in\ nr 47 Resume uit het besprokene in de Besloten raadsvergaderingen, gehouden
op 31 mei en 1 juni 1911 0\er de Ontwerp Воил\ en Bcuoningsterordening, 5
*") De bouwverordening werd bij R В \an 11-12-1911 en bij besluit χ an G.S. »an 16-1-1912
goedgekeurd, гіе verder noot 2
,9
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Uit een artikel van Op ten Noort over bovenstaande bouwverorde
ning: Enkele bepalingen in de Enschedesche Bouwverordening, welke van
overwegend belang zijn voor de Volksgezondheid,61 kunnen we afleiden
dat de Enschedese ambtenaren te rade waren gegaan bij de resulta
ten van de in hoofdstuk 3 genoemde prijsvraag van de Maatschappij
tot Bevordering der Bouwkunst uit 1908 voor het ontwerp van een
eengezinswoning. Op ten Noort reageerde met dit artikel op uitlatin
gen van inspecteur Wentink in de Gemeenteraad van december 1911
en van januari, april en mei 1912, waarin Wentink uiteenzette
waarom en hoe de meeste bouwverordeningen in Nederland weinig
verbetering brachten in de volkshuisvesting, "niet te verwarren met
kazerneering".62 Op ten Noort was zeer tevreden met de minimum
eisen van de Enschedese bouwverordening, welke de gemeente in
staat stelden vast te houden aan de eengezins-werkmanswoning, die
in Enschede verreweg overheersend was en die men wilde handha
ven. De resulterende minimumwoning staat in figuur 4 afgebeeld.
De minimumwoning volgens de bouwverordening bevatte een
woonkamer van 16 m 2 , een keukentje, een grote slaapkamer op de
verdieping en nog twee slaapkamcrtjes voor de kinderen van beider
lei kunne, een boven en een beneden, waarvan dat beneden geschikt
was om er desnoods een tweepersoons ledikant te plaatsen en dus
desgewenst voor de ouders als slaapkamer kon dienen, en een zolder.
De indeling van de woning was zo gekozen dat alle vertrekken in
gebruik genomen moesten worden en de bewoners niet de gelegen
heid kregen een vertrek als zogenaamde 'mooie kamer' feitelijk aan
de bewoning te onttrekken. Volgens Op ten Noort hadden de meeste
bewoners een 'mooie kamer' omdat de buren die ook hadden. Van
hun geringe inkomen schaften ze er dan ook nog mooie meubelen
voor aan.
De minimumoppervlakte bedroeg binnen de omtrekmuren 33 m 2 ,

k') A H Op ten Noort, 1914 t a ρ Alle citaten in de nu volgende tekst o\cr de xcrordening
van 1912 ¿ijn ontleend aan dit artikel van de directeur
62
) D E Wentink heeft meerdere malen geweven op het belang van een goede bouwverordening en heeft ¿elfs aanbevolen de voorschriften hierin dwingend voor de te laten schrijven door
het Rijk met uitsluiting van gemeentebesturen
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Figuur 4
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Winkel-, of werkplaatsruimte hierin niet begrepen. De 'zeer lage
eischen' die in de verordening werden gesteld aan de hoogte van de
vertrekken verantwoordde de directeur met de verklaring dat de
toevoer van frisse lucht niet meer was gezocht in hoge, 's-vvinters
moeilijk te verwarmen vertrekken, maar men de oplossing meer had
gezocht in een betere ventilatie.
De bouw van kazernewoningen, waarvoor Wentink bang was,
hield men in Enschede tegen door de voorschriften voor de open
ruimte achter of naast de woning van tenminste eenderde van de
oppervlakte van het gebouw. Ook de breedte van de straten waaraan
gebouwd mocht worden was vastgelegd in de bouwverordening.
Door het geheel van voorschriften had de overheid, het volgens Op
ten Noort in de hand de aanleg van bijzondere wijken te bevorderen.
Ook konden В en W ontheffing verlenen van de voorschriften of
juist voor de plaatsing van gebouwen nadere eisen stellen. Door al
deze mogelijkheden bestond er volgens hem geen gevaar dat het
geëiste minimum als norm zou worden beschouwd. Bovendien wees
hij erop dat de bouwverordening niet het enige werktuig was in
handen van de overheid om ongewenste grondspeculatie en de gevolgen daarvan, zoals kazernebouw, tegen te gaan. Het instituut van de
bouwverboden kon, met verstand toegepast, voor een voortvarend
gemeentebestuur een uitstekend hulpmiddel vormen voor een goede
grondpolitiek. Als bewijs hiervoor haalde hij zijn eigen gemeente
aan.
De betekenis die in 1912 aan het begrip minimum werd gegeven,
was in 1914 al weer veranderd. De drijfveer voor deze aanpassing
waren de gestegen bouwkosten en de aanleiding vormde een woningbouwproject van 'de Volkswoning'. De architect hield zich niet aan
de minimumeisen van de bouwverordening. Normaal gesproken zouden in zon geval de tekeningen moeten worden aangepast aan de
verordening, maar Op ten Noort stelde voor de bouwverordening te
vereenvoudigen "om bij de huidige bouwkosten toch nog goede en
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gezonde eengezinswoningen te kunnen bouwen tegen een redelijke
huurwaarde ".б3
Dit voorstel van september 1913 kwam niet uit de lucht vallen. In
januari had de directeur van В en W opdracht gekregen te bestude
ren hoe er nog meer op de bouwkosten van arbeiderswoningen zou
kunnen worden bezuinigd. Hij kwam toen tot de slotsom dat alleen
door over te gaan tot de bouw van boven- en benedenwoningen
werkelijk een lagere prijs kon worden bereikt. Hoewel hij wel inzag
dat dit voorstel veel tegenstand zou krijgen diende hij het toch in
omdat naar zijn mening een groeiende stad als Enschede vroeg of laat
toch tot deze bouwvorm zou moeten overgaan. Zowel de gezond
heidscommissie, de bouwcommissie als de inspecteur van de volksge
zondheid Faber, die om advies waren gevraagd, wezen het voorstel
af, waarop В en W de Raad voorstelden negatief te beslissen over het
voorstel van de directeur. Faber verwachtte dat de lagere bouwkos
ten al vrij snel zouden wegvallen tegen de door hoogbouw opgedreven
grondprijzen.64 Op ten Noort werd dus gedwongen een andere oplos
sing te zoeken die hij in september naar buiten bracht.
We zagen in tabel 20 al dat de inhoudsmaten in 1914 weer kleiner
werden. Elke woning zou als minimum, niet te verwarren met "als
regel", een flinke woonkamer-keuken bevatten, een grote en twee
kleine slaapkamers en het hebben van een zolder zou facultatief
worden gesteld met het derde woonvertrek. Aan de zolder zouden
niet te hoge eisen moeten worden gesteld om daar de grote slaapka
mer te bevorderen.
Op ten Noort stelde voor deze minimumvvoning te laten bouwen
6ä

) GAE im nr 406 Nota \an de directeur \an Gemeentewerken van 11 3 1913 nr 159,
Briet van de inspecteur van de volksgejondheid, J H haber van 17 maart 1913, nr 427/13
Brief van de Vereniging de Volkswoning van 20 3 1913
Brief van de vereniging Ons Huis, waarvan de datum onleesbaar was
Brief van de Bouwcommissie van 27/28 maart 1913 nr 880
Het voorstel van de directeur werd door iedereen negatiel ontvangen Men vreesde van deze
woningen ' een slechte invloed op het gehalte van de bevolking
In de raadsvergadering van 25 4 1921 deed Rei|gers (liberaal) bij de behandeling van de bouw
van 66 woningen door Ons Huis, een poging om etagevvoningbouw in te voeren Naar /ijn
mening was de grondprijs van геь gulden per m 2 voor deze huizen te hoog Hij wilde door
etagewoningbouw de grondprijs en daarmee de bouwkosten per woning drukken Ook in 1921
kreeg dit voorstel geheel geen steun
ы
) GAt inv nr 210 !4ota van de directeur van Gemeentewerken aan В en W van 29 9 1913,
nr 571 Onderstaande citaten /ijn aan deze nota ontleend
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door woningbouwvereniging 'de Volkswoning'. Een woning zou men
dan als modelwoning kunnen inrichten om ook voor de bewoningswijze een permanent voorbeeld te geven. "Daarvan kan een goede
invloed uitgaan bij de aanschaf van spullen".
В en W namen zijn argumenten over. Om de te verwachten pro
testen van het bestuur van 'de Volkswoning', dat liever woningwet
voorschotten kreeg voor grotere woningen, en van de arbeidersfractie
in de gemeenteraad beter te kunnen pareren, vergeleek Op ten
Noort de bouwverordeningen van 14 steden en legde het resultaat
aan de Raad voor. In tabel 21 zijn slechts enkele voorbeelden daaruit
opgenomen.63
Enschede bleek in 1914 van alle 14 in de vergelijking betrokken
steden de hoogste eisen te stellen. Ook de lagere eisen die in 1924
werden gesteld, waren nog hoger dan die van de in deze tabel aange
haalde steden. Alvorens de raadsleden een beslissing namen over de
nieuwe minimumeisen, bezochten enigen van hen voorbeelden van
woningwetwoningprojecten in andere steden. De nieuwe minimumwoning zou 10% goedkoper zijn dan de vorige. De SDAP bracht naar
voren dat het probleem van de huren van loontechnische aard was.
Bijna de helft van de raadsleden was tegen de verlaging van de
normen maar zwichtte voor de economische argumenten van Bergsma. De burgemeester ging uit van betaalbare huren en ondersteunde
zijn zienswijze met het volgende citaat uit zijn spreekuur: "Burge
meester U is toch vader van de stad, kunt U ons niet een woning
bezorgen waarin wij kunnen wonen voor het geld, dat wij hebben ".66
Om misverstanden te voorkomen moeten wij hier opmerken dat
slechts een klein deel van het betreffende woningbouwplan van 'de
Volkswoning' werd ingevuld met dit woningtype. De verandering
"•"J GAE im nr 210 De/e stajt hoort bi| de nota ι an de directeur nr 571, die in de С R \an
9-6-1914 is behandeld De¿e steden «aren I nschede, Dordrecht, Sneek, Hilversum, Alkmaar, Dei enter, Chiuda, Venlo, Maastricht, Utrecht, Leiden, Arnhem, Amsterdam In de
tabel 7ijn alleen de steden overgenoemen, die ook m de rest \an het onderzoek voorkomen De
gegevens van lilburg 7i|n ontleend aan de bouwverordening van die plaats
·*) GAl· inv nr 210 Voorstel van В en Waan de Raad van 25-5-1914. 2de atd nr 274 С II ,
besproken in de G R van 9 6 1914 Op de?e discussie in de Raad komen we in hootdstuk 11
nog terug Tien raadsleden stemden voor en ¿even tegen Van Dam fVrij lib ι. Meister (Jib J,
Hogenkamp (SDAP), II С Sanders ÍSDAPj, Van der Horst (VD), Tijhol (SDAPj, en linnkhuis (SDAP) De bouwverordening werd 1-9-1914 vastgesteld, inv nr 212
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Tabel 21 Minimumeisen van woningen m enige steden
Enschede

Tilburg

Dordrecht Maastricht

33 m 2

25 m 2

32 m 2

25 m 2

2 aantal vertrekken
waaraan eisen werden gesteld

2 + zol
der

2

2

1

3. afmeting 1ste woonvertrek
oppervlakte
hoogte

16m2
2,75m

12m2
2,75m

Hm2
3m

12m2
2,80 m

4 afmeting 2de woonvertrek
oppervlakte
hoogte

12 m 2
2,75

7m 2
2,75

7m 2
3m

9m2
2,60

7m 2
2,75

1. oppervlakte van een woning

binnen de omtrekmuren

5. afmeting 3dc woonvertrek
oppervlakte
hoogte
indien zolder
oppervlakte
breedte
hoogte

andere
vertrekken
min 9m 2
en 2,80 hoog

6m 2
2m
2m

betekende wel een verlaging van de algemene minimumnorm.
Gedurende de oorlogsjaren bleef het rustig rond de bouwverorde
ning. In 1918 kwam het verzoek binnen van Gedeputeerde Staten
om in de verordening een bepaling op te nemen waardoor in de
toekomst de sloop van gebouwen met historische of architectonische
waarde kon worden voorkomen.67 Hoewel Enschede door de brand
van 1862 geen enkel historisch gebouw of een gebouw van architec
tonische waarde bezat, wilde men niet moeilijk doen en werd beslo
ten aan de wens van Gedeputeerde Staten tegemoet te komen.
In 1920 werd de bouwverordening aangepast aan de woningnood•') СЛЬ ini nr 210 Brief van G S lan 15 10-1918, nr 6810/4775
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wet waardoor de bouw van houten- of noodvvoningcn voortaan werd
toegestaan voor meer gegoeden. Voor arbeiders bleef het in verband
met de hygiëne verboden. Men vreesde dat dit soort woningen bij
deze laatste groep binnen de kortste tijd onder de wandluis zouden
zitten.68
Intussen had de nieuwe inspecteur voor de volksgezondheid ir. R.
Le Poole in Enschede een nieuwe discussie aangezwengeld over wat
als minimum moest worden beschouwd. Naar aanleiding van in
1919 ingediende bouwplannen van 'Ons Huis' en de Volkswoning'
concludeerde hij dat de Enschedese bouwverordening te hoge eisen
stelde aan de grootte van de vertrekken. Gezien de grote tekorten op
de exploitatierekeningen na de oorlog, vond de inspecteur de hoge
eisen niet meer verdedigbaar. Hij stelde voor de eisen als volgt te
veranderen: de oppervlakte van het eerste woonvertrek moest 16 m2
bedragen bij een hoogte van 2,75 m. Het tweede vertrek moest 8 m2
bedragen bij eenzelfde hoogte als het eerste vertrek, tenzij dit tweede vertrek op de zolder lag dan kon met 2,30 m hoogte over de halve
oppervlakte worden volstaan. In de overige vertrekken moest de
vloeroppervlakte tenminste twee bij twee meter bedragen. Om te
voorkomen dat pas in een later stadium met deze wijzigingen rekening zou worden gehouden wilde de inspecteur ze alvast verwerken
in de ingezonden plannen.69
Dit voorstel van de inspecteur had vele vergaderuren tot gevolg.
Alle betrokkenen in de gemeente waren tegen deze verlaging van de
eisen. Hierbij werden de dienst Gemeentewerken, de gezondheidscommissie en de bouwcommissie alsmede de inspecteur van de volksgezondheid betrokken.
G. Mos, de toenmalige directeur van gemeentewerken, schreef
В en W naar aanleiding van het voorstel van de inspecteur dat de
laatste geen verbetering beoogde maar slechts verlaging van de eisen
uitsluitend om de bouwkosten te verlagen: "Men komt dus tot de
enigszins zonderlinge gevolgtrekking dat de inspectie van de volksge
zondheid maatregelen aanprijst, die zeker niet bevorderlijk zijn voor
6B
6

) CAE C R . 23-2 en 30-3-1920, goedgekeurd door O.S. 20-4-1920, 4de afd. nr. 3219/2190.
*) GAE inv.nr. 2305. Brief van de inspecteur van 29-10-1919, nr. 1499.
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de volksgezondheid en alleen zullen dienen om het aantal woningen
te kunnen vergrooten". 70
Mos stelde voor de aanbevelingen voor de grootte van de vertrekken over te nemen omdat de rijkssubsidie voor de woningbouw hiervan afhankelijk werd gesteld. De hoogte bepaling van 2,30 m over de
halve oppervlakte voor het tweede vertrek, als dit op de bovenverdieping lag, wees hij af omdat dit een achteruitgang zou zijn in hygiënische zin. De eis voor het derde vertrek dat twee bij twee meter moest
zijn, was alleen van belang voor de particuliere bouw, omdat de
minister van Arbeid had bepaald dat elke volkswoning minstens drie
slaapvertrekken moest hebben met ruimte voor plaatsing van twee
ledikanten. Misschien, zei hij, zou de particuliere bouw worden
bevorderd door deze lagere eisen. 71
De kritiek van de gezondheidscommissie had dezelfde strekking.
Zij was tegen verlaging van de eisen omdat het probleem van de
exploitatiekosten niet werd veroorzaakt door te hoge eisen maar door
het kunstmatig laag houden van de huren, waardoor de particuliere
bouw niet werd gestimuleerd en door de lagere eisen misschien
wel. 72 De SDAP benadrukte weer dat de lonen het probleem vormden, maar Bergsma wees dit soort discussies steeds als weinig zinvol
van de hand, omdat de gemeente niet bij machte was hierop invloed
uit te oefenen.
Burgemeester Bergsma verweet de inspecteur dat hij aanstuurde
op een lager vvoonpeil. Zolang Enschede nog de hoogste eisen stelde
lieten deze verwijten de inspecteur onberoerd.' 3
De bestaande machtsverhouding tussen het gemeentebestuur en
de inspecteur leidde ertoe, dat er in Enschede vanaf september 1920
weer werd gewerkt aan een herziening van de bouwverordening.
Oktober 1922 werd deze vastgesteld door de gemeenteraad. 74 Gedeputeerde Staten hadden nog een kleine opmerking waardoor de

70

)
)
72
)
7ä
J
en
^)
71

GAE inv nr 2305 Brief \an de directeur aan В en \V van 6 12-1010 nr 900B.
ibidem
GAL· im nr 2305 Brief van de gczondheidscommissie aan В en W \an 15-3-1920 nr 216
GAE im nr 2305 Brief van R Le Poole van 1-4 1920, nr 446, idem 21-5-1920 nr 701
een brief van de directeur van Gemeentewerken van 5-6-1920, nr 5246
GAE G R 30-10-1922
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bouwverordening uiteindelijk pas in maart 1924 door deze instantie
werd goedgekeurd. ^
Opvallend in bovenstaande is de consequentie waarmee alle door
de wet bevoegde organen steeds in het overleg werden betrokken.
We moeten concluderen dat de late start van de werkzaamheden aan
de bouwverordening zeker niet werd veroorzaakt door onverschillig
heid. Integendeel. We zagen dat В en W voor de arbeiderswoning
steeds probeerden het onderste uit de kan te halen. De eisen die aan
de minimumwoningen werden gesteld waren in vergelijking met
andere steden hoog. Om een zo goed mogelijke kwaliteit te behouden
ging men een gevecht met de inspecteur niet uit de weg. Omdat deze
laatste besliste over de subsidieaanvragen, en hiermee een zeer
machtig wapen in handen had, konden de Enschedeërs niets anders
doen dan het hoofd buigen.
De motivering voor de verlaging van de minimumeisen was steeds
het verminderen van de bouwkosten. Dit gold vóór de oorlog voor Op
ten Noort en na 1918 voor inspecteur Le Poole. Het Enschedese
gemeentebestuur streefde er steeds naar het wonen voor de arbeider
zo comfortabel mogelijk te maken, maar hield daarbij het principe
van betaalbare huren in het oog, uitgaande van vraag en aanbod. In
het commentaar van de gezondheidscommissie op de lagere eisen
rond 1920 valt het op dat deze commissie kritiek uitte op de huurwetten, waardoor toen de huren waren bevroren. Deze verstoring
van het marktmechanisme verlaagde haars inziens het aanbod van
particuliere bouwondernemers.
Dat men ook aandacht had voor de woonomgeving bleek al uit de
zorg voor de stadsuitbreiding maar blijkt ook uit het afwijzen van
normalisatie van de woningbouw. Een discussie hierover heeft in
Enschede niet plaatsgevonden. Naar aanleiding van een vraag van
een raadslid over normalisatie zei Burgemeester Bergsma in 1924 in
de raad dat normalisatie lang een stokpaardje was geweest in discussies over volkshuisvesting, maar "waarvan men de laatste tijd weinig
''} GAfc. Gedeputeerde Staten vroegen december 1923 in artikel 29 lid 4 de woorden "bij
openbare verordening tussen te voegen. Bron verslag van de toestand der gemeente over 1923,
hoofdstuk De Woningwet
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hoort. Blijkbaar is ¿ij dood en begraven". 76 Hiermee was voor hem de
kous af.
§ 5. Verbetering van de woningtoestand
Tot slot behandelen wij de woningverbetering. Het Enschedese
gemeentebestuur begon in 1902 samen met de gezondheidscommissie onmiddellijk met de uitvoering van de derde en vierde paragraaf
van de woningwet om het woningbestand te verbeteren. Door de
inwerkingtreding van de Gezondheidswet in 1902 was er een nieuwe
gezondheidscommissie benoemd. Onder de zeven leden bevonden
zich een ingenieur, een arts en een jurist, waardoor de gezondheidscommissie op deskundige wijze zou kunnen bijdragen aan de uitvoering van de woningwet.
De woningverbetering werd al snel ter hand genomen. In tegenstelling tot wat vaak gebeurde in andere steden, bijvoorbeeld in
Amsterdam, blijkt in Enschede niets van pogingen van gemeentewege om eerst via minnelijke schikking te komen tot woningverbetering. '7 In vrijwel elke vergadering van В en VV kwamen aanschrij
vingen tot verbetering en onbewoonbaarverklaringen ter sprake. De
gezondheidscommissie adviseerde in 1902 enige woningen in de Be
schuitengang onbewoonbaar te verklaren en В en W en de gemeente
raad gingen hiermee akkoord. De woningen werden door de politie
ontruimd en vervolgens gesloopt. 7 8 Onder de onbewoonbaarverkla
ringen in 1904 bevonden zich nog twee uit graszoden opgetrokken
hutten.
Bewoners van slechte woningen schroomden niet bij het gemeen
tebestuur een klacht tegen de eigenaar in te dienen en de gemeentearchitect Timmer rapporteerde over slechte woningen en controleer76

) GAL G R 17-4-1924 Raadslid de Bruijn (RK) stelde voor om over te gaan tot normalisatie
om beter in de woningbehoefte te kunnen voomen Doordat men hiermee lage bouwkosten
¿ou kunnen bereiken ¿ou men meer kunnen bouwen De burgemeester was over dit voorstel,
¿oals blijkt uit de tekst, met erg enthousiast
77
) J Kruseman, De rolkshuisvesting onder de immngivet Geschiedkundig orerzicht en hermnenngen, 55-56
78
) GAE De7e hele procedure is terug te vinden in de vergaderstukken van В en W inv nr
259, de notulen van de raadsvergadering van 23-12 en het verslag van de gezondheidscommis
sie over 1903 Zie ook I ubuntia 3-3-1904
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de of er gevolg werd gegeven aan de aanschrijvingen. Een onvermij
delijk gevolg van deze activiteiten was het probleem van de dakloos
geworden gezinnen. Slechts met moeite kregen В en W medewer
king van het Burgerlijk Armbestuur bij het onderbrengen van deze
gezinnen. Als В en W ontdekten dat het uitvoeren van verbeteringen
louter werd vertraagd door onwil van de eigenaren, gingen zij over
tot strafvervolging volgens artikel 40. ? 9 In één geval, waarin de eigenaar van zes woningen niet aan de aanschrijving voldeed, kreeg hij
een procesverbaal en een boete van vijftien gulden. In dit soort
gevallen ging men niet over tot onbewoonbaarverklaring omdat er
gebrek bestond aan kleine goedkope woningen. Wanneer de eigenaren wel gevolg gaven aan de aanschrijvingen, kwam het vaak voor dat
zij met zo weinig mogelijk geld aan de opgelegde verplichtingen
voldeden, waardoor men enige jaren later de procedure opnieuw kon
starten. 80
De gemeenteraad was voor harder optreden om de wantoestanden
te verbeteren. Dit kon niet door personeelsgebrek; de ambtenaar
belast met het toezicht had het eigenlijk al veel te druk met alleen
het bouwtoezicht, en daarnaast waren overbevolking en woningnood
zodanig dat toepassing van de wetsartikelen in de praktijk zeer moeilijk was. Wel werden er steeds grotere bedragen voor het bouw- en
woningtoezicht op de gemeentebegroting gereserveerd. De burgemeester hoopte op kwaliteitsverbetering door vergroting van het aanbod. Een voorbeeld van de moeilijke positie van В en W is het geval
met de Enschedesche Bouwvereniging in 1910. De bewoners van de
Krim (Frederik Hendrikstraat, Mauritsstraat en Oranjestraat) wer
den door de vereniging aangemaand om voor 31 december van dat
jaar alle kelderbewoners te verwijderen. In 17 woningen bleken de
kelders onderverhuurd te zijn aan in totaal 80 personen. Het ge
meentebestuur werd gedwongen spoedmaatregelen te nemen om de
ze mensen onder dak te krijgen. Het armbestuur verweet de vereni
ging deze actie in de winter te ondernemen, een seizoen waarin
79

) artikel 40 bepaalde dat degene die met tijdig aan de aansehnjung \oldeed, gestraft kon
worden meteen geldboete van ten hoogste vijf gulden voor elke dag, volgende op die, waarop de
gemelde termijn was verstreken tot en met de dag waarop de verbeteringen waren aange
bracht, tenzij de bewoning was gestaakt
^0) GAE Verslagen van de gezondheidscommissie passim
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niemand buiten kon slapen en de volkslogementen toch al overvol
waren. De daklozen werden tijdelijk ondergebracht in gemeentege
bouwen. В en W verweten de vereniging met deze actie geen arbei
dersbelang te dienen en besloten voortaan sneller de niet aange
brachte verbeteringen op kosten van de overtreders door de gemeente
te laten uitvoeren. De verbetering van de afwatering werd als het
meest urgent beschouwd en was natuurlijk ook zeer belangrijk voor
de hygiëne.
Slechts een enkele keer werd er overgegaan tot onbewoonbaarverklaring. Dit komt doordat men het woningtekort niet wilde vergroten
en omdat men door het aanbrengen van verbeteringen zoveel mogelijk de bestaande woningen wilde behouden. In 1903 werden er 22
woningen onbewoonbaar verklaard naar aanleiding van het onderzoek van de gezondheidscommissie in de Beschuitengang en omgeving. In dejaren daarna betrof het gemiddeld slechts twee woningen
per jaar. In 1923 vond een uitschieter plaats van 70 woningen, toen
de woningen in de Krim, de grootste krottenwijk van Enschede
samen met Sebastopol, onbewoonbaar werden verklaard. Tot afbraak werd overigens pas jaren later overgegaan.81
Onbewoonbaarverklaringen werden opgeheven als de verbeteringen alsnog werden aangebracht en ook kwam het vaak voor dat de
woningen na ontruiming toch weer door andere mensen betrokken
werden. De Raad eiste van В en W in deze een strenger en conse
quenter beleid maar de burgemeester liet soms mensen oogluikend
toe in deze woningen omdat in zijn visie enige bedekking nog altijd
beter was dan geen bedekking. De waardering voor dit soort liefda
digheid liep door de partijen heen. De socialisten Voogsgeerd en
Brinkhuis waren hier evenals de liberaal Wagenaar tegen terwijl de
liberaal Menko er geen bezwaar tegen had. 8 2 Tijdens de oorlog werd
er door de eigenaren erg weinig gehoor gegeven aan de aanschrijvin
gen tot verbetering. De materialen waren schaars en duur geworden
en de financiële situatie van de inwoners was over het algemeen
θ1

) VI Bosch, С Jjgt, Ai is de Krim ook nog zo min. Geschiedenis van een Fnschedese volksbuurt,
(86/ 19^4 Doktoraal scriptie K U N 198Ì, 191
Я2
) GAb Raadsnotulen van 21-3-1913 en in\ nr 47 notulen van de besloten vergaderingvan
5-7-1912 Voogsgeerd SDAP, Wagcner liberaal, Menko liberaal. Brinkhuis SDAP
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verslechterd. Er ontstond een toestand van wetteloosheid toen de
eigenaren de aanschrijvingen eenvoudig naast zich neerlegden, zij
het dan dat dit meestal gebeurde uit onmacht. Op advies van de
gezondheidscommissie drongen В en W toen minder aan op het
aanbrengen van verbeteringen. De kwesties die toch ter sprake wer
den gebracht hadden te maken met de verbetering van de afwatering
8i
en de aanleg van de riolering. Na de oorlog zette deze tendens door.
Voor steeds minder woningen werden verplichte verbeteringen voor
geschreven. Veel oude woningen hadden omstreeks die tijd ook al
een opknapbeurt gehad.
Om een indruk te geven van de Enschedese activiteiten om het
woningbestand te verbeteren hebben we evenals voor Tilburg, het
aantal woningen waarvoor aanschrijvingen tot verbetering werden
verricht in tabel 22 bijeengebracht.8"1
Tabel 22

Overzicht van het aantal woningen in Enschede waarvoor aanschrijvingen tot

verbetering werden verricht
jaar

woningen

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

62
182
88
116
220
344
282
238
316
517
752

jaar

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

woningen

638
802
588
509
295
223
276
292
326
116
124
11

Hoewel de woningvoorraad in Tilburg veel groter was dan in Enі
) GAE Bij schrijven van 5-10-I9I7 nr 67 De gezondheidscommissie besliste eveneens wat
minder te gaan vergaderen omdat de verbeteringen toch niet konden worden opgelegd
M
) GAF Algemeen verslag van hetgeen m b t verbetering der volkshuisvesting in hnschedeis
verricht in het tijdvak 1902-1925 passim
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schede, zijn er in deze laatste stad toch aanzienlijk meer aanschrij
vingen tot verbetering verzonden. Er vond geen systematisch woningonderzoek plaats volgens de woningwet zoals in vele andere
plaatsen, maar op grond van artikel 16 werden er door В en W en
door de gezondheidscommissie in dejaren 1903 tot 1919 4900 wo
ningen min of meer onderzocht, een aanzienlijk aantal, zeker als we
ons realiseren dat Enschede in 1899 ongeveer 4600 woningen tel
de. 8 5 Boven merkten we reeds op dat de aanschrijvingen vaak dezelf
de woningen betroffen, omdat de eigenaren marginaal te werk gin
gen. In Enschede werden de huizenblokken onderzocht waarvan
men verwachtte er wantoestanden aan te treffen. En die trof men in
grote getalen aan. Tot ver in de oorlog nam het aantal onderzochte
woningen per jaar toe. Na de oorlog concentreerde men zich meer op
nieuwbouw. Het aantal aanschrijvingen tot verbetering werd gelei
delijk aan minder. In de gemeenteraad werd er wel eens gesproken
over de wenselijkheid van een systematisch woningondcrzoek met
daaraan verbonden een telling, zoals er bijvoorbeeld in Tilburg in
1917 een was gehouden, maar in de door ons beschouwde periode
kwam het niet zo ver.
§ 6. Slot
Het valt op dat men in Enschede het hele beschikbare instrumen
tarium dat de woningwet bood, ook heeft ingezet om de volkshuisves
ting te verbeteren. Binnen enkele jaren was het verbeteringspro
gramma in volle gang en waren alle aangewezen commissies, instel
lingen of personen aan het werk gezet. De werkzaamheden namen
enorm toe hetgeen natuurlijk leidde tot uitbreiding van het aantal
ambtenaren. Daarnaast werd er veel werk verzet door de gezond
heidscommissie, de raadsleden en door В en W. De Raad hield zich
aanvankelijk vooral bezig met het uitbreidingsplan, dat wil zeggen
met bouwverboden, onteigeningen en de aan- en verkoop van grond.
Geleidelijk aan werd dit werk voornamelijk verricht door В en W en
door ambtenaren van het Grondbedrijf. De gemeenteraad ging zich
toen meer bemoeien met de verbetering van het woningbestand en
B>

) GAE Jaarverslag van de gezondheidscommissie over 1912 en 1919.
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met de aanbouw door woningbouwverenigingen, welk onderwerp in
de volgende hoofdstukken wordt behandeld. In Enschede ontwikkelde zich een kleiner bureaucratisch apparaat dan in Tilburg. De
communicatie tussen de bij dit beleidsterrein betrokken personen
verliep soepel en daardoor meestal snel.
Ondanks de vele bouwverboden en onteigeningen voor het uitbreidingsplan hoorde men toch steeds, dat er voldoende rekening werd
gehouden met de gevoelens en belangen van de eigenaren. De interpretatie van de wet en de beoordeling van het toepassen van deze
instrumenten bleek zeer persoonsgebonden, waardoor het beleid gemakkelijk kon veranderen. Het plan had veel aandacht voor de gezondheid van de inwoners getuige de bepalingen voor de parkvoorziening. Met de woningbehoefte naar sociale klasse werd in dit plan nog
geen rekening gehouden.
Wel hield men rekening met de belangen van handel en industrie.
Men streefde er naar nieuwe fabrieken te concentreren op terreinen
in de buurt van de spoorlijn. Van het verwijderen van fabrieken uit
de woonwijken was echter geen sprake. Men wilde er zelfs voor
zorgen dat de fabrieken niet ingeklemd zouden raken en voldoende
mogelijkheden tot uitbreiding zouden houden. Van een echte reorganisatie van de stadsplattegrond was nog geen sprake. Bij de aanleg
van het tuindorp Pathmos was de leidende gedachte geweest het
verschaffen van licht en lucht aan de toekomstige bewoners. Er was
geen sprake van een poging 'het wonen' te veranderen door de aanleg
van deze nieuwe woonwijk. Alleen de uiterlijke vorm week af van
vroegere concepten.
De grondpolitiek werd gezien als een belangrijk onderdeel van het
volkshuisvestingsbeleid. Het doel hiervan was ervoor te zorgen dat er
steeds voldoende bouwgrond voorradig zou zijn om nieuwe plannen
snel tot uitvoering te kunnen brengen. Van erfpacht als middel om
de grond uit te geven heeft men in deze stad geen gebruik gemaakt.
Het afkondigen van een gemeentelijke bouwverordening liet het
langst op zich wachten. Uit het voorgaande moeten we echter concluderen dat dit niets te maken had met onwil van het gemeentebestuur. Over het algemeen stelde men in Enschede hoge eisen aan de
arbeiderswoningen. Economische factoren als lonen en bouwkosten
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dwongen het gemeentebestuur de eisen enigszins te verlagen. Na de
oorlog was het de inspecteur van de volkshuisvesting die aandrong op
kwaliteitsvermindering.
Zoals we al aan het begin opmerkten heeft men van alle mogelijkheden die de wet bood gebruik gemaakt. De eerste indruk is positief.
Een genuanceerdere beoordeling kan echter alleen plaatsvinden door
een vergelijking.
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HOOFDSTUK VII
VERGELIJKING VOLKSHUISVESTINGSBELEID
TILBURG EN ENSCHEDE

Bij de besluitvorming over de invulling van de woningwet waren
verschillende aktoren betrokken. Dit waren het dagelijks bestuur,
de gemeenteraad, de commissie van advies en bijstand, zo die werd
benoemd, de Technische Dienst of de dienst Publieke Werken, de
gezondheidscommissie en de particulieren. Zij streelden vaak verschillende doeleinden na en hadden elk hun eigen bevoegdheden.
Hun invloed op de besluitvorming verschilde. Deze werd bepaald
door de hoeveelheid machtsmiddelen waarover zij konden beschikken.
De woningwet bepaalde de beleidsruimte evenals de beleidsinstrumenten. Het toezicht vond plaats door inspecteurs van de volksgezondheid, die echter geen dwingende bevoegdheden hadden, en door
Gedeputeerde Staten. In dit hoofdstuk vergelijken we de wijze waarop in Tilburg en Enschede gebruik is gemaakt van de behandelde
instrumenten van de woningwet en proberen we aan te geven wie het
beleid hebben beïnvloed en hoe we de resultaten kunnen verklaren.
Zoals Rückert al opmerkte, vormden het uitbreidingsplan, de
grondpolitiek en de bouwverordening dé instrumenten om de uitbreiding van een snel groeiende stad goed te laten verlopen. Stadsuitbreiding en grondpolitiek zijn niet los van elkaar te zien en zullen
hier dan ook samen worden behandeld. De Ruijter concludeerde in
zijn proefschrift dat lokale overheden gedurende de eerste decennia
van deze eeuw slechts in beperkte mate gebruik hebben gemaakt van
de stedebouwkundige bepalingen van de woningwet. ' Gaat deze stelling ook op voor Tilburg en Enschede? En wat wilde de overheid met
de betrekkelijk korte paragraaf over de uitbreidingsplannen bereiken?
') Ρ de Rui|ler, Voor volfohuisvesting en stedebouw Over u-oningken'ormers en de beweging voor
een goede stedebouw 1890-1920, 195
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De regering beoogde met het uitbreidingsplan in 1901 niet meer
dan dat de gemeentebesturen, hiertoe door de wet gedwongen, tijdig
zouden nadenken over de stadsuitleg zodat slechte woontocstanden
door een onverantwoorde bebouwing zouden kunnen worden voorko
men en een stelselmatige bebouwing /ou worden bevorderd.2 Na
vaststelling van het uitbreidingsplan /ou men rustig kunnen overwe
gen welke instrumenten het best gebruikt konden worden om de in
het plan betrokken grond in gemeente-eigendom te krijgen: aankoop,
bouwverbod of onteigening
Enschede was een van de eerste gemeenten met een uitbreidings
plan volgens de woningwet. Burgemeester Bergsma, die dit plan
ontwierp en niet jhr. Op ten Noort die steeds wordt vermeld als de
ontwerper van dit plan maar pas in dienst trad van de gemeente toen
het plan al in uitvoering was,3 behoorde als lid van het Gezondheidscongres in 1897 tot de harde kern van de woninghervormers. Zijn
voorkennis in aanmerking nemende wekt het geen verbazing dat in
Enschede het eerste bouwverbod al in 1903 werd vastgesteld. Til
burg werd in het Gezondheidscongres alleen vertegenwoordigd door
de directeur der Waterleiding. Het is opvallend dat ook de burge
meester van Maastricht, W.U. Pyls in 1897 tot de leden van het
Gezondheidscongres behoorde en dat Maastricht al in 1903 een uit
breidingsplan ter goedkeuring aanbood. De meeste leden van het
Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling waren
overigens afkomstig uit het Westen van het land. Het was bevorder
lijk voor de uitvoering van de woningwet als notabelen in de gemeen
te achter de doelstellingen van de wet stonden. Tilburg probeerde
aanvankelijk onder de verplichting om een uitbreidingsplan te ma
ken uit te komen, maar was niet de enige gemeente die dit probeer
de. Gedeputeerde Staten stemden 22 maal toe in ontheffing van de
verplichting. Van de ongeveer 80 gemeenten met meer dan 10.000
inwoners, waren er slechts 20 in het bezit van een uitbreidingsplan
op 1 januari 1908, vijfjaar na de inwerking treding van de wet. 4
Het mtbreidingsplan van Enschede omvatte het hele gebied van de
2

) G Ooilerbaan, De gezondheidswet en de woningwet, a w , 252 e ν

3
) De Woningwet 1902-1929, a w
*) Algemeen Verslag van hetgeen met betrekking tot verbetering der volkshuisvesting m de gemeenten

is verricht in het tijdvak 1902 e ν passim,
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gemeente, dat bestond uit 681 hectare. In Tilburg was dit niet het
geval. Het terrein binnen de geplande ringbaan die de begrenzing
vormde van de kern van het plan, was 858 hectare groot en omvatte
slechts het 'stedelijk' gedeelte dat in 1917 circa 56000 inwoners
huisvestte. Ook buiten de ringbaan werden alvast enige stadswijken
ontworpen, omdat Rückert verwachtte dat daar ook op korte termijn
gebouwd zou worden. Deze terreinen buiten de ringbaan omvatten
bij elkaar circa 337 hectare. 5 Op het totale grondgebied van het
uitbreidingsplan moesten in 1969 ongeveer 158.647 personen kunnen worden gehuisvest. In Enschede was het plan begroot op
100.000 inwoners in 1944.
Voor beide ontwerpers was de bevolkingsontwikkeling uiteraard
een belangrijk uitgangspunt. Er werd ruim aandacht besteed aan
verkeerstechnische problemen en er werd veel rekening gehouden
met de belangen van handel en industrie waarvoor terreinen werden
gereserveerd aan spoorwegen en bij goede uitvalswegen. Rückert
streefde ernaar de industrieën te concentreren aan de randen van de
stad waar dan ook woonwijken zouden kunnen verrijzen. Voor dit
soort planningen voerde hij ook sociale motieven aan. Als voordelen
van een woonplaats dichtbij het werk noemde hij bijvoorbeeld dat de
arbeider dan tussen de middag thuis zou kunnen eten. Dit was niet
alleen beter voor het gezinsleven, maar ook voor de arbeidsprestatie
was het gunstiger als de hoofdmaaltijd tussen de middag kon worden
genuttigd.6
Het gemeentebestuur van Tilburg wilde evenals burgemeester
Bergsma de in de stad gevestigde industrieën ruimte geven voor
uitbreiding. In Tilburg ging men nog verder. Hier wilde men ook de
mogelijkheid van vestiging openlaten. В en W beschikten steeds
positief op verzoeken om fabrieken en dergelijke op te mogen rich
ten. Dit was vaak strijdig met het algemeen belang zoals in het geval
dat В en W toestemming gaven om een lompenmalerij te vestigen in
de Magazijnstraat die voor veel overlast zorgde. Pas in 1921 besloot
het gemeentebestuur voortaan geen toestemming meer te geven voor
5

) J H E Rückert Rapport met betrekking tot het algemeen uitbreidingsplan der gemeente
Tilburg, 15-20
6
) idem pp 67-74.
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dergelijke inrichtingen binnen de bebouwde kom.7 Rückert wilde
helemaal geen vestigingen meer in het centrum en de gezondheidscommissie wilde alleen bedrijven toestaan die geen hinder opleverden voor de omgeving. В en W hadden echter het laatste woord.
In Enschede werd relatief veel aandacht besteed aan de aanleg van
parken. Er werd gebruik gemaakt van particuliere parken of van
voormalige buitens van de fabrikanten voor een fraaie groenvoorzie
ning. Een voorbeeld hiervan is het tuindorp Pathmos. Dit soort
wijken ontbrak in Tilburg. Hier werd 33.94 hectare gereserveerd
voor plantsoenen, verdeeld over verschillende delen van de stad.
Het Enschedese plan was veel minder omvangrijk en minder gede
tailleerd dan dat van Tilburg. Bergsma heeft, in overeenstemming
met de bedoeling van de wetgever, slechts de hoofdlijnen voor de
stadsaanleg willen aangeven, maar ook Rückert ambieerde niet meer
dan de voorwaarden aan te geven waaronder de stad zich langs vrije
weg zou kunnen ontwikkelen. Daarvoor had hij echter een uitgebreide studie gemaakt van de Tilburgse situatie. Het Tilburgs plan
was geïnspireerd door Sitte en Henrici en Bergsma steunde op de
ideeën van Eberstadt. Beiden kwamen hierdoor uit op een ringbaan.
Uit beide plannen blijkt dat de Duitse ideeën over stedebouwontwikkeling rond de eeuwwisseling toonaangevend waren. Beide stedebouwers verrichtten in hun tijd pionierswerk. Door de trage start werd
het Tilburgse plan pas elf jaar na het Enschedese vastgesteld.
Wat deden de gemeentebesturen toen het plan er eenmaal was om
het uit te voeren? De woningwet gaf aan actieve gemeentebesturen
krachtige middelen. Inspecteurs van de volkshuisvesting klaagden
echter steeds over gemis aan activiteit bij enkele gemeentebesturen:
'ja zelfs over grote toegevendheid en zekere toegankelijkheid hier en
daar bij enkele gemeentebesturen voor de belangen van grondspeculanten". 8 Ook beweerde De Ruijter dat gevestigde belangen van
particuliere grondeigenaren en -exploitanten een zwaar stempel hebben gedrukt op de gemeentelijke stedebouwkundige maatregelen.9
7

) С A M M van der l'ut. Volksleven in ΓιΙΙηιηι rond 1900, 14-15
) L Lictacrt Peerboltc, De uvmngu'et, H
9
) Ρ de Ruijter a u 195
8
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Hoewel de woningwet geen grondbedrijf voorschreef, richtten beide gemeentebesturen zon bedrijf op, omdat wel werd ingezien dat
dit noodzakelijk was voor de stadsuitleg De woninghervormers hadden een sociale grondpohtiek bepleit omdat zij in grondspeculatic de
doodsvijand zagen van de sociale woningbouw
Landelijk was Enschede een voorloper bij het opleggen van bouwverboden ten behoeve van het uitbreidingsplan en de verbetering van
de volkshuisvesting Het getuigt van vastberadenheid dat de benoeming van een nieuwe minister voor het dagelijks bestuur aanleiding
was om te proberen een andere beslissing uit te lokken over dezelfde
kwestie Uit het feit dat dit lukte, blijkt dat de wetsbepalingen voor
meerdere interpretaties vatbaar waren Ondanks het voortvarend
optreden werd er ook hier zoveel mogelijk rekening gehouden met de
belangen van particulieren De gemeenteraad besloot dat het billijk
was tegenover belanghebbenden om het plan al in een vroeg stadium
bekend te maken Men had gediscussieerd over de vraag ot de grond
niet eerst moest worden aangekocht waardoor de gemeente waarschijnlijk goedkoper over de grond had kunnen beschikken In eerste
instantie probeerde men de grond door aankoop in eigendom te krijgen Daarnaast werd van het onteigeningsinstrumcnt gebruik gemaakt om de plannen te verwezenlijken De wijziging van de onteigeningswet was in 1897 door Bergsma zelf tijdens het Gezondheidscongres voorgesteld De eerste keer dat er in Enschede werd onteigend was in 1907 voor de aanleg van het villapark Stadsweide Het
kwam wel eens voor dat de gemeente in een onteigeningsprocedure
door de rechter werd verplicht een hogere grondprijs te betalen dan
ze aanvankelijk van plan was De grondpohtiek in Enschede stond in
dienst van de snelle uitvoering van het uitbreidingsplan Grondexploitatie werd gezien als een mogelijke inkomstenbron voor de stad
maar uiteindelijk was het grondbedrijf in Enschede evenmin als dat
in Tilburg winstgevend De sturende kracht van het Enschedese
gemeentebestuur maakte een planmatige uitvoering van het uitbreidingsplan mogelijk
In Tilburg daarentegen bleef het gemeentebestuur terughoudend
Men was nu eenmaal tegen overheidsingrijpen en zelfs de zeer ver
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lokkelijke rekensom van Rückert was onvoldoende om В en W over
stag te laten gaan. Opvallend is dat de Raad hier sporadisch een
vraag stelde over het uitblijven van het plan terwijl de Raad in
Enschede al in 1903 ongeduldig werd. De ontwerper had een voor
uitziende blik toen hij over zijn plannen schreef dat de plannen wel
mooi konden zijn maar dat het papier geduldig was. Evenals in
Enschede werd er gewerkt met partiële uitbreidingsplannen. Er
moest vaak van het oorspronkelijk plan worden afgeweken omdat de
benodigde grond niet in het bezit van de gemeente was. Dit was
jammer omdat al zeer lang bekend was om welke grond het ging en
ook nog in een tijd dat er in Tilburg nog nauwelijks met grond werd
gespeculeerd. De raadsleden waren in het algemeen bijzonder bezorgd over de gemeenteuitgaven en ook in het geval van onteigeningen moest het gemeentebestuur toch een redelijke prijs voor de
grond betalen. Dit leidde niet echt tot problemen voor de stadsuitleg
omdat het uitbreidingsplan nog niet dwingend was. Voor de woningbouw waren de gevolgen zoals we nog zullen zien ernstig. In beide
gemeenten konden de woningbouwverenigingen bouwgrond aankopen van de gemeente. Onteigening kwam in Tilburg weinig voor.
De grond was hier goedkoper dan in Enschede. In 1914 kostte een
vierkante meter grond in Enschede gemiddeld f 2,50 à f 3,50 en in
Tilburg f 2,-; medio 1920 waren de prijzen f 3,- à f 4,-in Enschede
en in Tilburg f4,-. Begin 1926 vroeg de gemeente Enschede f 5,50 à
f6,- terwijl de gemeente Tilburg prijzen vroeg van gemiddeld f4,50
tot f5,50. 10
De grond was in Tilburg wel goedkoper, maar dit betekende niet
dat het gemeentebestuur ook over een grotere voorraad beschikte.
Het Tilburgse grondbedrijf bezat eindjaren twintig 100 hectare en
dat van Enschede bezat 78 hectare. In verhouding tot het totale
grondgebied van de gemeente bezat het grondbedrijf in Tilburg dus
weinig grond." Waarschijnlijk moeten we de kleinere gemiddelde
oppervlakte grond per woning verklaren uit dit grondtekort. Op
,0
) Onderzoek naar de dichtheid \an bebouwing bij den bouw \an volkswoningen, in Itjdschnft voor Volkshuisvesting en bteJebouw 8( 1927 H9 e ν en Η E Scheffer, Onderzoek naar de
grondprijs voor arbeiderswoningen, in 7 tjdschnfi voor Volkshuwesting en Stedehouw 8( 1927)68
eν
" ) Th M Gundlach, Gemeentelijke grondbedrijven m Nederland, bijlage
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Pathmos in Enschede was de bebouwingsdichtheid gemiddeld een
woning op 178 m2 grond. In Tilburg lag dit veel lager, namelijk 127
m2 en waren de verschillen per wijk groot.
De in de literatuur gegeven verklaringen van geldgebrek, gebrek
aan deskundig personeel en overbezet personeel zijn zeker waar.12
Geldgebrek was echter het resultaat van een politieke keuze. Bij
tijdig overheidsingrijpen zouden de kosten van grondaankoop en onteigeningen niet zo hoog zijn geweest. Bovendien had men in het
algemeen belang kunnen kiezen voor een belastingverhoging of de
grondbelasting, die al in 1912 ter sprake werd gebracht, eerder kunnen invoeren. De verklaring ligt dus veel meer in de zeer geringe
bereidheid van de beleidsmakers om maatregelen te nemen en in het
gebrek aan visie en aan inzicht in de samenhang van de instrumenten. Het gebrek aan leiding bij de stadsuitbreiding had bijvoorbeeld
tot gevolg dat de gemeente wijds werd bebouwd, waardoor de gemeente voor hogere kosten kwam te staan voor algemene voorzieningen. Rückert wees er al op dat het besef ontbrak dat samenwerking
die in eerste instantie onaangenaam leek, uiteindelijk toch winstgevend zou kunnen zijn. De bereidheid om geld vrij te maken voor
personeel en voor de aankoop of onteigening van grond was van
belang voor de uitvoering van het uitbreidingsplan. Eén deskundige
was niet voldoende om de kar te trekken. In Enschede had men het
voordeel een goed ingelichte burgemeester te hebben die bovendien
niet afkerig was van meer overheidsingrijpen ten behoeve van het
algemeen belang. Vanwege de grotere migratie naar Enschede en
vanwege het geringe grondgebied van de gemeente was de noodzaak
van planning hier ook wel groter.
Al met al kunnen we ons niet aansluiten bij de in het begin
genoemde conclusie van De Ruijter. In Enschede werden de stedebouwkundige mogelijkheden van de woningwet vanaf het begin benut om de ontwikkeling van de stad in goede banen te leiden. We
zeiden al dat de belangen van betrokkenen in de besluitvorming
werden meegenomen. Hierdoor bereikte men juist snel zijn doel. In
12
) Bijvoorbeeld door В de Jong van Beek en Donk, Praktijk der woningwet, 219, L Lietaert
Peerbolte a w passim en J Kruseman De volkshuisvesting onder de woningwet, passim
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Tilburg daarentegen bleek in de eerste jaren weinig van het bestaan
van een woningwet. Deze gemeente had een lichte dwang van hogerhand nodig. Hier hebben de gevestigde belangen van onder andere
grondeigenaren, die zeker in de beginjaren nauw verwant waren aan
de bestuursleden, samen met de conservatieve politieke opvattingen,
zeker remmend gewerkt op niet alleen de invulling van de woningwet, maar ook op het optimaal benutten van het aangereikte instrumentarium.
Het laatste instrument van de door Rückcrt genoemde driepoot is
de bouwverordening. Volgens de regering was de noodzakelijkheid
van een bouwverordening onbetwist. Toch zagen we in hoofdstuk
drie dat het verplichten van gemeentebesturen tot het maken van
een bouwverordening door de kamerleden werd ervaren als een ernstige inbreuk op de gemeentelijke autonomie. Om ervoor te zorgen
dat de gemeenten de opgelegde verplichting zouden nakomen werden
zij gecontroleerd door Gedeputeerde Staten. De wet gaf aan welke
punten in de verordening moesten worden geregeld zonder voor die
punten minimum-eisen voor te schrijven. Het resultaat was dat er
grote verschillen ontstonden in de bouwverordeningen. Gemeentelijke diensten lieten zich leiden door de plaatselijke bouwtradities en
minimum-normen en ook de deskundigheid van de met deze taak
belaste ambtenaren speelde een rol.
Het toenmalig kamerlid A. van Gijn ontwierp samen met
B. Schelling een leidraad voor het samenstellen van een verordening,
om gemeenteambtenaren een helpende hand toe te steken.13 Omdat
de aanbevelingen in de leidraad van Van Gijn uit 1902 met name
door de kleine gemeenten vrijwel ongewijzigd werden overgenomen,
gaan we na welke minimumeisen door Van Gijn werden aangeraden
en welke hiervan in Tilburg en Enschede werden overgenomen.
Er werden geen eisen gesteld ten aanzien van de aanwezigheid
van een keuken of bijkeuken noch voor stookplaatsen. De hele woning moest na aftrek van de betimmeringen, minimaal een inhoud
hebben van 100 m* en een oppervlakte van 30 m2. Dit is minder dan
") Werkgroep Bouwen en Wonen Sociologisch Instituut Amsterclam, Woonnormverandenng ,
De ontwikkeling van woonvoorschniten en -normen in Nederldnd. Amsterdam 1972, 36
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de helft van de eisen die Minister Aalberse in 1919 aan gesubsidieerde woningen zou stellen. De grote kamer moest 12 m2 groot zijn.
Aan de overige vertrekken werden geen eisen gesteld. De verdiepingshoogte werd gesteld op 2.80 meter. Een woonvertrek moest
minimaal 2 m2 raamoppervlakte hebben, de andere vertrekken konden volstaan met een rooster of koker. Er werden minimaal twee
woonvertrekken voorgeschreven waarvan de keuken er een kon zijn.
Aan de slaapruimte werd de eis gesteld dat er per drie bewoners één
bed of bedstede aanwezig moest zijn en alkoven werden voor kleine
woningen afgeraden. Slaapgelegenheden mochten niet in een stal
zijn aangebracht of daaraan grenzen. Voor ieder persoon moest een
inhoudsruimte van 10 m3 aanwezig zijn. Twee kinderen beneden de
twaalf jaar werden samen als een persoon gerekend. Elke woning
moest beschikken over een watervoorziening zoals een pomp of een
put, evenals over een privaat dat moest zijn voorzien van een stankafsluiter en in verbinding moest staan met de buitenlucht. Voor de
toetreding van licht en lucht werd gezorgd door een open ruimte voor
te schrijven van een derde deel van de oppervlakte van de woning.
De maximale hoogte van gebouwen werd gesteld op 18 meter.
Hoe minimaal de gestelde eisen ook mochten zijn steeds werd er
gewaakt over de goede zeden. Ook Van Gijn wijdde twee artikelen
aan het gescheiden houden van jongens en meisjes en van ongehuwde mannen en vrouwen waarmee hij de gevallen, die tot de ergerlijkste onzedelijkheid aanleiding gaven, wilde voorkomen.
De Tilburgsc bouwverordening van 1905 vertoont een aantal opmerkelijke overeenkomsten met de aanbevelingen van Van Gijn. De
minimale grootte was eveneens 100 m3 en ook aan het grootste vertrek werden dezelfde eisen gesteld. In Tilburg werden in tegenstelling tot de leidraad ook aan de andere vertrekken minimumeisen
gesteld. Aan de plafondhoogte werden hier lagere eisen gesteld. Een
keuken werd evenmin geëist. Elk gezinslid had ten minste 10 kubieke meter leefruimte nodig. Bedsteden werden evenmin verboden en
in iedere woning moest op elke drie bewoners tenminste één bed,
bedstede of andere slaapgelegenheid aanwezig zijn. Deze mochten
zich niet in de stal bevinden. De minimale oppervlakte van een
verdieping werd in Tilburg pas in 1912 vastgesteld en wel op 25 m2.
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In Tilburg waren de minimumeisen nog lager dan de eisen die door
de zuinige ambtenaar Van Gijn werden gesteld. Geen wonder dat de
inspecteur te s'-Hertogenbosch protesteerde.
In Enschede werd ook geen keuken voorgeschreven, maar hier
schreef men wel twee stookplaatsen voor, waarvan er een in de
keuken mocht zijn aangebracht. Voor het overige lagen de eisen in
Enschede aanzienlijk hoger. Zelfs na de afkalving van de inhoudsmaten op aandrang van de inspecteur in 1924, waren de maten van
de minimumwoning hier hoger dan in Tilburg gedurende het eerste
kwart vande eeuw. Ook voor dit onderdeel geldt weer dat burgemeester ßergsma op het gezondheidscongres al hogere eisen stelde
aan de grootte van de vertrekken dan de meeste andere leden ter
vergadering. I4
De eisen die werden gesteld aan de toetreding van licht en lucht
waren vrijwel gelijk. Ook in vergelijking met de leidraad van 1927
slaat Enschede een goed figuur. 13 Tilburg bleef ook in vergelijking
met deze leidraad beneden de minimumnormen.
Landelijk zowel als plaatselijk ondervonden de bouwverordeningen veel kritiek van belanghebbenden. Velen schreven de achteruitgang in de bouw toe aan de hoge eisen van de bouwverordeningen.
Meestal werd die kritiek door de gemeentebesturen tegengesproken,
zo ook in Enschede en Tilburg. Opvallend is wel dat in beide steden
na invoering van de goedgekeurde verordening volgens de woningwet, respectievelijk in 1906 en in 1912, er een teruggang in de bouw
valt te constateren. In Enschede viel deze samen met een landelijke
crisis op de hypotheekmarkt en in Tilburg met de economische recessie in die jaren. Het ligt voor de hand dat de bouwondernemers
vreesden door de hogere bouwkosten de woningen niet meer rendabel te kunnen exploiteren. De huren stegen wel, maar de lonen niet
in dezelfde mate. Op andere plaatsen hoorde men dezelfde argumenten. Daarnaast klaagde men over de oneigenlijke concurrentie die de
particuliere bouwers werd aangedaan door de woningwetbouw.
14

) Het v\oningvraaK'>1:ulÍ 0 P het gezondheidscongres, in JvSH 1(1899) 156-157
") 7ie bijlage 4 Minimumnormen in Leidraden voor bouwverordeningen

264

Opmerkelijk is dat de inspecteur voor de provincie Overijssel begin jaren twintig een onderscheid maakte tussen de eisen voor gesubsidieerde woningen en voor de particuliere bouw. Men gaat er
meestal van uit dat de woningwetwoningen de minimumwoningen
waren. Uit hetgeen de inspecteur voorstelde blijkt dat hij lagere
eisen wilde stellen aan de ongesubsidieerde particuliere woningbouw
om rendabele exploitatie mogelijk te maken. Zoniet dan zouden particulieren waarschijnlijk geen woningen meer bouwen voor de lagere
inkomensklassen. Zoals een woninghervormster zei: "Het maximum-woningpeil vindt zijn natuurlijke begrenzing in de economische draagkracht en in den materieelen levensstandaard van de categorie der bevolking, waarvoor gebouwd wordt. Daarom bestaat er
weinig gevaar, dat het woningpeil op groóte schaal door woningwetbouw te hoog zal worden opgevoerd".I6
Enschede was een van de weinige gemeenten die in de vorige
eeuw al een bouwverordening bezat. Een bekendmaking aan de
bouwwereld met de nieuwe eisen van de woningwet, zoals hier
plaatsvond, bleef in Tilburg achterwege. Deze stad beschikte dan
ook niet over voorschriften die nog eens extra onder de aandacht van
de bevolking moesten worden gebracht. Het vaststellen van de Enschedese verordening in 1906 door Gedeputeerde Staten was het
gevolg van de gelegde prioriteiten en niet van gebrek aan aandacht.
De in 1905 in Tilburg vastgestelde bouwverordening werd door hogere instanties niet geaccepteerd, zodat de gemeente noodgedwongen
het werk moest overdoen. De nieuwe verordening werd in 1912
goedgekeurd. Als we ons realiseren dat de eisen die erin werden
gesteld zo laag waren, dan is de kritiek die deze verordening kreeg
verbazingwekkend. De wrevel van de inspecteur bij die gelegenheid
over het feit dat hij werd gepasseerd, is een illustratie van het probleem waarmee de inspecteurs van de volksgezondheid al vanaf het
instellen van het Geneeskundig Staatstoezicht in 1865 worstelden.
Hun bevoegdheden werden door gemeentebesturen meestal niet erkend.
' 6 ) Preadvies van mejuffrouw Ρ Η Hubregtse voor de vergaderingvan 16 november 1929 o\er
de sociale 7ijde van het vvomngvraagstuk, in Tijdschnft voor Volkshuisvesting en Stedebouw
10(1929)202
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De inspraakmogelijkheden liepen uiteen. In Enschede konden
belanghebbenden vanaf 1908 hun grieven kenbaar maken, maar hier
viel het aantal reacties tegen. In Tilburg kregen de partijen in 1911
slechts twee weken de gelegenheid om hun kritiek te formuleren
waarmee door het gemeentebestuur echter niet veel werd gedaan.
Het voorstel van Rückert om de bezwaren van de bouwwereld middels een enquête te inventariseren werd tot nader datum uitgesteld.
Over het algemeen werd er in Enschede veel overleg gepleegd. In
zowel Tilburg als Enschede protesteerden belanghebbenden tegen
de beperking van de vrijheden. Men slaagde er niet in iets af te
dingen op de grootte, de lichtinval of de ruimte tussen de gebouwen.
Wel werden de bouwtechnische eisen vereenvoudigd en aangepast
aan de aard van het bouwwerk, zoals de fundering, de dikte van de
muren, enzovoort, waardoor het bouwen goedkoper werd. In Tilburg bleek de invloed van de verhuurdersbond het grootst te zijn.
Opvallend is de tevredenheid met de bouwverordening van Op ten
Noort, die evenals Zoetmulder, de bouwverordening prees als instrument ter verbetering van de volkshuisvesting.
De meeste steden slaagden er wel in om in de beginjaren van de
wet een bouwverordening te ontwerpen. Van de andere groeisteden
werd de eerste bouwverordening goedgekeurd in 1903 in Dordrecht,
van Zaandam en Maastricht in 1904, van Breda, Delft, Schiedam en
Leeuwarden in 1905 en van Nijmegen tenslotte in 1907.
Het laatste punt dat we in deze vergelijking aan de orde stellen is
de woningverbetering. In Enschede liet men er geen gras over groeien en werd de zaak vanaf 1902 aangepakt. De gezondheidscommissie
begon haar woningonderzoek en daarnaast bespraken В en W met de
gemeentearchitect verschillende aanschrijvingen tot verbetering en
onbewoonbaarverklaringen. Over het algemeen stonden de eigena
ren niet te popelen om de verbeteringen aan te brengen. Men pro
beerde er onder uit te komen of voldeed zo goedkoop mogelijk aan de
verplichtingen. Vaak ging het om eigenaren van meerdere woningen.
De aangebrachte verbeteringen betroffen meestal de afwatering en
de riolering. Strenge hantering van de artikelen waarmee de woning
voorraad kon worden verbeterd was moeilijk vanwege de vvoning266

nood. We zagen dat В en W van Enschede verschillende keren grote
moeite hadden met het onderdak brengen van de oud-bewoners van
krotten. Tijdens de oorlog deden В en W het even rustig aan, maar
in 1920 bepaalden zij na overleg met de gezondheidscommissie dat er
niet langer gesproken kon worden van buitengewone omstandighe
den en dat alle voorgeschreven verbeteringen moesten worden aan
gebracht. Een woningtelling zoals in Tilburg in 1917 plaatsvond,
werd in Enschede niet gehouden. Wel werd er verschillende keren
over gesproken en werd er zelfs geld voor gereserveerd op de begro
ting, maar de uitvoering vond pas plaats in 1929.
Naar aanleiding van onderzoeken uitgevoerd door В en W of door
de gezondheidscommissie werden er in Enschede ruim 5000 aan
schrijvingen verzonden en in Tilburg waren dit er bijna 3000. In
deze laatste stad werd het woningonderzoek voorlopig stil gezet om
dat de gezondheidscommissie geen goede reden zag om er mee door te
gaan. In het vervolg werden er alleen nog maar woningen onderzocht
op verzoek van de gemeente of na ingekomen klachten.
In beide steden richtte de aandacht van de gezondheidscommissie
zich op de afwatering en op de riolering. In Tilburg kwam daar de
zorg bij voor het zeer slechte drinkwater. Een van de oorzaken
hiervan was dat het gemeentebestuur te veel begrip opbracht voor
fabrikanten die in open sloten loosden. Dat dit nadelig was voor het
milieu werd toen door de meesten al wel ingezien maar dit wilde niet
zeggen dat men het daarom ook wilde verbieden. Huiseigenaren
lieten hun woningen niet zo snel op de riolering aansluiten omdat
hiervoor belasting werd geheven. Hetzelfde gold voor aansluiting op
het waterleidingnet. Dit ondanks het feit dat het in ruime kring
bekend was dat het drinkwater in de meeste putten afgekeurd was.
Voor de huiseigenaren wogen de kosten zwaarder. Ook in Enschede
weigerden sommige huiseigenaren aansluiting op de riolering.
In Enschede kwamen in de eerste jaren van de woningwet klach
ten binnen van ingezetenen over de toestand van hun woning. In
Tilburg kwamen ze voornamelijk binnen in dejaren 1913, 1914 en
1915. Slechts enkele gemeenten vermeldden dergelijke aangiften in
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hun verslag over de werkzaamheden in verband met de woningwet.I7
Door de alom heersende woningnood werden zowel in Tilburg als in
Enschede slechts zelden woningen onbewoonbaar verklaard.
Slot
Welke werkwijze werd er in deze steden door de verantwoordelij
ke bewindslieden gevolgd? Er kwam in beide steden een ambtelijk
apparaat tot stand, dat zorg moest dragen voor de beleidsvoorbereidende werkzaamheden en de uitvoering van het beleid. In Enschede
werd in 1901 uit de gemeenteraad een bouwcommissie benoemd
onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze commissie werkte
aan het opstellen van een concept bouwverordening. De burgemees
ter maakte een concept uitbreidingsplan en de gemeentearchitect
begon evenals de gezondheidscommissie met het woningonderzoek.
Toen de gemeentearchitect met pensioen ging was dit aanleiding
voor een reorganisatie van de Technische Dienst. De nieuwe dienst
Gemeentewerken kwam vanaf 1907 onder leiding te staan van een
ingenieur. Daarnaast hield de gemeente steeds een gemeentearchi
tect in dienst.
De verschillende beleidsvoorstellen werden onderzocht door de
gezondheidscommissie, bijgesteld in overleg met В en W en de be
trokken ambtenaar, en daarna voorgelegd aan de Raad. Uit de be
handeling van het uitbreidingsplan in de Raad bleek dat voorstellen
van raadsleden de koers konden wijzigen. Vanuit de gemeenteraad
werd aangedrongen op bekendmaking van het uitbreidingsplan, wat
vervolgens gebeurde. Uit de tenuitvoerlegging van het uitbreidings
plan volgde de grondpolitiek en uit de exploitatie van de wijk Stads
maten het Grondbedrijf.
Van onenigheid tussen de verschillende instanties over deze wetsgedeelten was nauwelijks sprake. De veranderende minimum-woonnormen gaven de meeste aanleiding tot discussie. Met name van
SDAP-zijde werd geprotesteerd tegen de kleinere woningen, maar
ook door fabrikanten. Dezen wilden woningen voor grote gezinnen
17

) Algemeen verslag van hetgeen met betrekking tot de volkshuisvesting m de gemeenten is gebeurd
1903-1920.
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met veel arbeiders Kritiek van bouwondernemers op de hoge eisen
leidde ertoe dat zij toestemming konden krijgen om kleinere woningen te bouwen voor bijvoorbeeld bejaarden, beginnende gezinnen of
één-oudergezinnen De gezondheidscommissie bekommerde zich
over het algemeen vooral om de hygienische kanten van het woningvraagstuk
In Tilburg zagen we de oprichting van verschillende diensten
Vóór de reorganisatie van de Technische Dienst en de aanstelling
van Ruckert werd er wel gewerkt aan de woningwet, maar meer
ondanks dan dankzij het gemeentebestuur Aanmaningen van de
inspecteurs van de Volksgezondheid, Gedeputeerde Staten en de
Kroon zorgden voor enige vooruitgang De bouwverordening kwam
in deze periode tot stand Kritiek hierop van de bouwbedrijven,
raadsleden en de inspecteur vonden bij В en W weinig gehoor Een
bouwcommissie bestond nog niet en de gezondheidscommissie had
weinig opmerkingen De door de Technische Dienst ontworpen
bouwverordening werd vrijwel onveranderd afgekondigd
De gezondheidscommissie had haar handen vol aan de verbetering
van het drinkwater en de afvoer van faecalien, buiswater, enzovoort
en de woonsituatie van de Tilburgers kreeg van haar weinig aan
dacht De leden vonden de kwaliteit voldoende en op hun voorstel
werd het woningonderzoek gestopt
Ruckert pakte de werkzaamheden in І9И met frisse moed aan
Tegen de stroom is 't kwaad roeien, zodat hij in 1917 de stad teleur
gesteld verliet Hoewel zijn oude bazen hem geen drijver vonden,
werden toch door zijn drijfkracht de bouwstenen voor een toekom
stig volkshuisvestingsbeleid gelegd Tilburg beschikte bij zijn ver
trek over een bouwverordening, een uitbreidingsplan en een grond
bedrijf
Door de woningnood ging de gemeente zich steeds meer bemoeien
met de woningbouw Ook de rijksoverheid bemoeide zich na de
oorlog meer met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De nieu
we directeur van Publieke Werken vreesde het werk niet aan te
kunnen en stelde de oprichting van een gemeentelijke woningbouw
dienst voor Een woningbeurs zou zorgen voor de woningdistributie
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Het werd in Tilburg min of meer gewoonte om de Raad pas in het
voorgenomen beleid te betrekken, als alles al min of meer was gere
geld. Omdat В en W niet erg actief waren kwam er met name na
1919, toen de samenstelling van de gemeenteraad wezenlijk was
veranderd, vanuit de Raad veel kritiek op het dagelijks bestuur, maar
voor het beleid had dit weinig effect.
Evenals in Enschede was hier het college van В en W het centrum
van het beleid. In Enschede vielen de beleidsvoorbereiding en be
leidsbepaling min of meer samen. In Tilburg was dit tussen 1913 en
1917 niet het geval en ook in latere jaren was hiervan minder sprake
dan in Enschede. De beleidsvoorstellen kwamen vaak van een amb
tenaar en soms werden de ideeën door В en W overgenomen. Omdat
В en W in Enschede zeer actief waren hoefde de Raad hier slechts
de voorstellen goed te keuren. Er viel hier weinig kritiek te beluiste
ren. In Tilburg was vanaf circa 1914 het tegenovergestelde het ge
val. Raadsleden informeerden regelmatig wanneer В en W nu met
een of ander voorstel zouden komen, wilden vaker vergaderen en
hadden met name kritiek op de grondpolitiek en de uitvoering van
het uitbreidingsplan. Raadscommissies werden slechts na lang aan
dringen geformeerd. Als zij al bestonden klaagden de leden, evenals
de leden van de gezondheidscommissie, dat er te weinig naar hen
werd geluisterd. В en W voerden een eigenzinnig beleid. Uit hun
afkeer van overheidsinmenging in de samenleving volgt dat zij zelf
ook zo weinig mogelijk wensten in te grijpen en slechts zeer lang
zaam gewend raakten aan de uit de woningwet voortvloeiende ge
meentelijke taakuitbreiding. Dit in tegenstelling tot Enschede waar
men het gevoel krijgt dat de burgemeester alleen het beleid maakte.
Door zijn positieve houding tegenover de woningwet werden veran
deringen in de geest van de woninghervormers hier snel verwezen
lijkt.
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HOOFDSTUK Vili
HET WONINGBOUWBELEID IN TILBURG

In de hoofdstukken vijf tot en met zeven werden de instrumenten
behandeld waarmee gemeentebesturen de nieuwbouw konden reguleren: het uitbreidingsplan, de grondpolitiek en de bouwverordening. In die hoofdstukken kwamen kwantitatieve aspecten van de
volkshuisvesting slechts terloops ter sprake. Voor de oplossing van de
woningnood was de nieuwbouw natuurlijk van groot belang. De
woningwet stelde gemeentebesturen door de paragrafen zeven en
acht in staat steun te verlenen aan verenigingen en stichtingen die
zich ten doel hadden gesteld de volkshuisvestingssituatie te verbeteren. Ook konden gemeentebesturen in principe zelf bouwen.
In dit hoofdstuk en in hoofdstuk 9 onderzoeken we respectievelijk
voor Tilburg en Enschede wat het resultaat is geweest van het financiële instrumentarium voor de volkshuisvesting. Welke factoren
hebben een bepalende rol gespeeld bij het ingrijpen door de gemeentelijke overheid?
Het Tilburgse woningbouwbeleid wordt in zes paragrafen behandeld. In de eerste paragraaf schetsen we de woningmarkt vóór de
overheidsbemoeienis. In de tweede paragraaf gaan we in op de aanleiding tot de gemeentelijke bemoeienis, waarna in de derde paragraaf de uitvoersters van de gesubsidieerde woningbouw worden
voorgesteld. In paragraaf vier wordt de voortgang hiervan besproken
tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1919. We nemen 1919 als
breekpunt omdat de eerste gemeenteraadsverkiezingen volgens het
algemeen mannenkiesrecht in dat jaar plaatsvonden. De politieke
verhoudingen in de gemeenten konden hierdoor drastisch worden
gewijzigd en bij gevolg het volkshuisvestingsbeleid beïnvloeden. De
vijfde paragraaf bespreekt de woningbouw na 1919. We eindigen
deze paragraaf met een overzicht van de woningproduktie, onderscheiden naar aktoren en naar financieringsbron. Het hoofdstuk
eindigt met de evaluatie van het voorafgaande.

271

§ 1. De beginsituatie
In het begin van deze eeuw behoorde Tilburg tot de tien grootste
steden van ons land. Door de uitgestrektheid van dc gemeente kwam
een opeenhoping van mensen zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en
Maastricht hier niet voor. In Tilburg leefden in 1899 40.628 perso
nen in 8020 woningen en er stonden 335 woningen (4%) leeg. 1 Als
indicatoren van woonellende noemden we in hoofdstuk 4 het aantal
een- en tweekamerwoningen en de woondichtheid, dat wil zeggen
het aantal bewoners per vertrek. In figuur 2 bleek dat Tilburg van de
groeisteden het geringste percentage eenkamerwoningen had en qua
tweekamerwoningen niet veel afweek van de rest van de steden. Ook
in vergelijking met de situatie in enkele andere Brabantse steden
scoorde Tilburg goed. In Breda bestond in 1899 5 1 % van de wonin
gen uit een- en tweekamerwoningen en in Den Bosch 56%, tegen
40% in Tilburg. In Breda en Den Bosch was 13% van alle woningen
overbevolkt en in Tilburg slechts 8,5%. De relatief gunstige situatie
in Tilburg is met name opmerkelijk omdat de bevolking in deze stad
in de tweede helft van de vorige eeuw veel sneller groeide dan in de
andere genoemde steden en kan slechts worden verklaard uit de
grote oppervlakte van de gemeente. In het in paragraaf 5.5 aange
haalde Nutsrapport uit 1890, werd opgemerkt dat de huisvestingssi
tuatie in Tilburg geen aanleiding gaf voor opmerkingen. Wel werden
de Tilburgers er voor gewaarschuwd de woonsituatie niet te ver
waarlozen.
Bij de volkstelling van 1909 was het percentage een- en tweeka
merwoningen in Tilburg gedaald tot 18%. 2 Dat dit voor de armen
niet altijd een verbetering hoefde te betekenen, blijkt uit de beschrij
ving die de inspecteur van de volksgezondheid gaf van de toestand in
de kleinste woningen. Hier trof men soms "8 tot 10 personen aan in
') Ontleend aan de volkstellingen en de daarbij behorende womngstatisliek uit 1899, Bijlage A
van het gemeenteverslag \an 1900, en WOniiigtoestamkn m JV't'der/ami, cijfers en grafische i'oorstellmgen bewerkt пдаг de 11 omngstatistiek van 31 dec ¡899
2
) Ontleend aan de volkstellingen en de daarbij behorende woningstatistiek uit 1909
С A M M Van de Put spreekt in zijn boek Volksleven tn Idburg rond 1900, in bijlage 3 ρ 224
over een woningenquête in Tilburg in 1912 Het betreft hier echter de bewerkte cijfers van de
telling gehouden in 1909, waarvan de resultaten pas in het jaarverslag van de gemeente van
1912 werden opgenomen
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één vunzige ruimte, waar ze woonden, sliepen en huisarbeid verrichten".3
In kwantitatieve zin bestond er in Tilburg aan het begin van deze
eeuw dus geen woningnood. In hoofdstuk 5 zagen we dan ook dat de
gezondheidscommissie het woningonderzoek volgens de woningwet
stopte omdat de leden het onzin vonden om de stad uit te kammen
om de uitzonderingen op het spoor te komen. Tot 1912 vond er
voldoende nieuwbouw plaats om de toenemende bevolking te huisvesten. De Tilburgse bouwnijverheid was een particuliere aangelegenheid en dat bleef zo tot in de Eerste Wereldoorlog.
De aktoren op de nieuwbouwmarkt waren architecten, kleine
aannemers, eigenbouwers en de gemeente. Men verzamelde een
klein kapitaaltje, voldoende om met hypotheek twee, drie of vier
woningen te bouwen. In één daarvan woonde de spaarder zelf en de
andere woningen werden verhuurd. Deze vorm van woningbouw
was in een groeiende gemeente als Tilburg voor de kleine man een
goede geldbelegging.
In de tijd gezien vond in het bouwbedrijf grosso modo de volgende
ontwikkeling plaats: woningbouw voor eigen bewoning, woningbouw
in het klein als geldbelegging, speculatieve woningbouw voor de
verkoop, verenigingsbouw en tenslotte overheidsbouw. De speculatieve woningbouw ontbrak in Tilburg. Wel waren er enige coöperatieve woningbouwverenigingen die woningen bouwden voor hun leden met de bedoeling dat deze de woningen na verloop van tijd in
eigendom zouden krijgen, bijvoorbeeld Patrimoniums Bouwlust, Eigen Haard en de spaar- en bouwvereniging Parochie St. Anna die
samen enige tientallen woningen bezaten.4 Maar deze verenigingen,
die wel grootschaliger bouwden, deden dit nu juist niet uit winstbejag. Architecten en aannemers vonden vooral werk in de grotere
projecten zoals openbare gebouwen en grote burgermanswoningen.
Deze door Rückert primitief genoemde organisatie van de bouwnij') С.Л M M van de Put, a w , 3. Ily haalt hier de hoofdinspecteur van de volksgezondheid
in Noord Brabant aan
4
) GAT Notulen van de G R 28-6-1907 en van 8-12-1910 en J M A Zoetmulder, De katho
lieken en het vromngvraagstuk, in Het Katholiek Sederland I8IÌ-I9IÌ, onder redactie van J A.
Loeff e a , 374
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verheid, voorzag tot circa 1912 op bevredigende wijze in de woningbehoefte.
Ondanks de geschilderde gunstige situatie signaleerde de Verhuurdersbond vanaf 1912 stijgende huurprijzen en een toenemende
vraag naar woningen. Deze ontwikkeling bracht de bond onder de
aandacht van het gemeentebestuur. De leden van de Verhuurdersbond bezaten samen circa 18% van de huurwoningen.5
De huren kwamen onder druk te staan door de vanaf 1911 teruglopende nieuwbouw. De oorzaken die hiervoor werden aangegeven
liepen uiteen. De Tilburgse bouwondernemers gaven de schuld aan
de nieuwe bouwverordening en burgemeester Raupp en wethouder
Ackermans schreven de stagnatie in de bouw toe aan de gestegen
rente op de hypotheekmarkt. Men kon de achteruitgang van de particuliere bouw hier, zoals Van Gijn en Van der Drift voor Nederland
deden, in elk geval niet toeschrijven aan de gesubsidieerde woningbouw, omdat die hier eenvoudigweg nog niet voorkwam. Raupp was
geen voorstander van gesubsidieerde woningbouw en zeker niet van
gemeentelijke woningbouw. Voor hem betekende dit soort bouw, dat
men erkende het beleid niet op tijd te hebben bijgesteld door bouwverordening en uitbreidingsbeleid. Gesubsidieerde woningbouw was
voor hem het bewijs van een falend gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.6
Behalve de Verhuurdersbond probeerde ook Rückert de aandacht
van het gemeentebestuur te vestigen op de woningnood.7 Hij constateerde een tekort én een kwalitatieve achterstand. De directeur wees
het gemeentebestuur op de veranderde inzichten inzake gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid en bracht naar voren dat Tilburg behoefte had aan arbeidersbuurten, zoals die elders met rijkssteun al werden gebouwd.
5
) GAI seer arch 19H afd I /996 De N I C 1916 14 november 1916 vermeldt dat de
Onderlinge verhuurdersbond voor Tilburg en omgeving, 291 leden heeft met tezamen 1983
woningen De woningvoorraad neemt tussen 1913en 1916 met slechts 250 »oningen toe zodat
we dit percentage wel mogen toepassen op de situatie in 1913 Daarnaast bestond in Tilburg
ook nog de г к Verhuurdersbond
6
) Zie paragraaf 5 5
7
) GAT seer arch 1913 afd 1/876 Notitie over de Volkshuisvesting
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In verband met de hoge zuigelingensterfte werd in 1912 op initia
tiefvan В en W een steeksproefgewijs woningonderzoek verricht om
een eventueel verband tussen de woontoestanden en de sterfte te
onderzoeken. Er werden 1588 woningen onderzocht. Van deze wo
ningen werden er 1092 beoordeeld als goed, 370 als redelijk en 126
als slecht. Hieruit concludeerde de gezondheidscommissie dat de
"woningtoestand niet slecht genoemd kon worden". 8 De commissie
zei niet, dat de situatie goed was. Evenals de Verhuurdersbond had
de gezondheidscommissie stijgende huurprijzen en een grotere vraag
naar woningen geconstateerd.
Rond 1912 werd het gemeentebestuur dus van verschillende kan
ten geattendeerd op een groeiend woningtekort. Rückert wist dat er
in Tilburg een woningbouwvereniging werd opgericht. De vereniging had de steun van de gemeente nodig om een rijks voorschot te
krijgen en bovendien had Tilburg behoefte aan niet te dure arbeiderswoningen, met een goed doordachte indeling en van een esthetische architectuur. De cijfers ontbraken hem om te bewijzen dat er
woningnood bestond. Normaal zou in een stad 3% van de woningen
leeg moeten staan en dat was in 1912 volgens hem niet het geval. Hij
zocht naar een gelegenheid om de belangstelling van de Tilburgers te
wekken voor het woningvraagstuk en vond deze in het in Scheveningen gehouden Internationale Woningcongres.
§ 2. De woningtentoonstelling
In september 1913 bezocht Rückert samen met Raupp het tiende
Internationale Woningcongres te Scheveningen. Zijn symphatie
voor het onderwerp en het belang van de nieuwe woningbouwvereniging St. Joseph, waarover later meer, brachten hem ertoe В en W
voor te stellen om de tentoonstelling die ter gelegenheid van het
congres was gehouden, naar Tilburg te halen om de Tilburgers
kennis te laten maken met de volkshuisvestingsproblematiek. В en
W namen dit idee over. Rückert hoopte dat de Tilburgse fabrikanten
e

) GAT 5764· Sterfte in verband met voedingswijze en sociale omstandigheden onder de
kinderen beneden het jaar in 1912 geboren te Tilburg, Tilburg 1921,19 De gezondheidscommissie spreekt in haar verslag van 1914 over woningnood
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arbeiderswoningen zouden willen bouwen naar de op de tentoonstelling aanwezige voorbeelden van Stork, Regout, Van Marken, of Salomon son.
In zijn enthousiasme stuurde Rückert het college eveneens het
boekje toe Enschede in 1913, dat was uitgegeven ter gelegenheid van
het bezoek van de congressisten aan die plaats. Hij wilde dit boekje
aan alle raadsleden verstrekken waardoor zij zich op de hoogte zouden kunnen stellen van wat er in andere steden gebeurde op het
gebied van de volkshuisvesting. Tilburg bevond zich volgens Rückert
in 1913 in hetzelfde stadium als Enschede enkele jaren daarvoor.
В en W volstonden echter met de mededeling aan de raad dat er een
lezenswaardig boekje over de ontwikkeling van Enschede in de lees
kamer ter inzage lag. 9
De tentoonstelling werd op 12 november geopend. In de Nieuwe
Tilburgsche Courant verschenen naar aanleiding hiervan artikelen
met koppen als:
"Door goede huisvesting bestrijdt men dronkenschap, ziekte
en onzedelijkheid".
De Tilburgse bevolking was goed vertegenwoordigd. Burgemees
ter Raupp, Rückert en de overbekende Brabantse emancipator dr.
P.C. de Brouwer hielden een voordracht.
Raupp liet de Tilburgers bij deze gelegenheid weten dat hij zeer
geïnteresseerd was in de volkshuisvesting omdat er zon nauw verband bestond tussen de materiële en morele toestand van de bevolking. Door de tentoonstelling in Scheveningen was 'hij' op het idee
gekomen om in Tilburg iets dergelijks te organiseren. De bouw liep
hier terug door de stijging van de materiaalprijzen en door de hogere
lonen en bovendien doordat men moeilijker hypotheek kreeg dan
voorheen. In Tilburg was nog nooit op een bouwvereniging aangedrongen omdat dit niet nodig was geweest, maar het gemeentebestuur zou in de toekomst elke poging tot verbetering van de volkshuisvesting steunen. Raupp sprak de hoop uit dat de belangstelling
van de Tilburgers voor het woningvraagstuk zich zou uiten in steun
aan de nieuwe bouwvereniging St. Joseph.
"l CAT Notulen В en W 191? passim; seer, arch 191? afd. I /876.
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Ook Ruckert vestigde de aandacht op St Joseph en deed een
beroep op de fabrikanten om hulp De woonsituatie noemde hij nog
redelijk goed maar men moest voorkomen dat deze zou verslechte
ren Om aan te tonen dat er reeds woningnood bestond, confronteer
de hij de Tilburgers met lichtbeelden van krotwoningen aan de
Boschenweg, Oerleschestraat, Hesperenstraat en Varkensmarkt
waarop het publiek volgens de Iilburgsche Courant geschokt rea
geerde
De laatste spreker Ρ С de Brouwer sprak over de onder katholie
ken levende zorg dat slechte vvoningtoestanden het zedelijkheidspeil
verlagen en meewerken aan de vernieling van het echtelijk leven
Een goede woning kon het gezin, dat voor de katholieken het uit
gangspunt en de steunpilaar was van de samenleung beschermen
tegen dit verval Tevens bood het gezin bescherming tegen socialis
me en neo-malthusiamsme Hij nep St Joseph op te bouwen voor
grote gezinnen en de huizen niet te duur te maken om zedenverwil
dering en ongewenst huwelijksuitstel te voorkomen 1 0
De Tilburgers konden in de tentoonstellingsruimte voorbeelden
bekijken van uitbreidingsplannen en sociale woningbouwprojecten
in andere Nederlandse steden maar ook van Engelse steden zoals
Port Sunlight Vooral om de arbeiders bekend te maken met de
nieuwste opvattingen over hvgiene waren er enige verrijdbare badhuisjes opgesteld waarin zij tegen betaling een bad konden nemen
Door de tentoonstelling maakten de Tilburgers kennis met de
woningbouwvereniging St Joseph én zi) werden wakker geschud en
met hun neus op de aanwezige krotten en woningnood gedrukt De
burgemeester zei zijn hulp toe bij de verbetering van de volkshuisvesting en beloofde een woningtelling die inzicht zou moeten geven
m de situatie
Om een en ander te versnellen zette Ruckert nogmaals uitvoerig
uiteen wat de tekenen van woningschaarste in Tilburg waren Hij
constateerde dat er geen leegstand meer voorkwam Dit zou eerst
leiden tot huurverhoging en daarna tot hogere looneisen Andere
tekenen van woningschaarste waren de oprichting van St Joseph,
waarmee de I ilburgers volgens hem aangaven een woningtekort te
lü

) GAT NTCTvan 13 en 15 november 1913

277

voelen, en het ver/oek van beambten van de Staatsspoorwegen aan
hun werkgever, om iets aan het woningtekort te doen. Verder was er
in 1913 minder gebouwd dan in de voorgaande jaren. 11 Het was
Rückert opgevallen dat tussen 1899 en 1914 het aantal woningen
was toegenomen met 2826 terwijl het aantal gezinnen toenam met
3137. Door het ontbreken van een woningstatistiek had men deze
uiteenlopende ontwikkeling, die blijkt uit figuur 5, niet waargenomen. 12 Volgens hem waren er minstens 235 volkswoningen nodig om
de huisvesting in behoorlijke banen te leiden.
De gevolgen van de woningnood zouden worden gevoeld door fabrieksarbeiders, fabrikanten en bouwvakarbeiders zodat het een gemeentetaak was in te grijpen als er inderdaad gebrek zou zijn. Voorzien in de woningbehoefte was geen filantropie maar een ernstige
noodzaak voor alle standen. De gezondheidscommissie had haar mening over de volkshuisvestingssituatie inmiddels gewijzigd en sprak
in het jaarverslag over 1914 over woningnood, wellicht onder invloed
van de woningtentoonstelling.
De beloofde woningtelling vond een jaar later plaats. Op 13 mei
1914 telden de dienstdoende politieagenten in opdracht van hun
commissaris alle leegstaande woningen. Er bleken slechts 70 woningen leeg te staan, waarvan er 18 voor bewoning door arbeiders beschikbaar waren. Uitgaande van een algemeen aanvaard percentage
van 3% leegstand bij een normale situatie en van de geconstateerde
leegstand die nihil was, was hiermee volgens Rückert het bewijs
geleverd dat er woningnood bestond en een tekort van 253 woningen.13
§ 3. De woningbouwcorporaties
Alvorens we overgaan tot de sociale woningbouw met overheidssubsidies introduceren we eerst de woningbouwcorporaties die deze
") GATsecr arch dfd I 1914 /Лб, brief van 30-4 1914
l2
) Uitkomsten der achtste tienjaarhjksche Volkstelling 1899 Woonhuizen in de gemeente
8020, aantal gezinshoofden 7632 GAT seer arch 1914 afd 1 /336 10 846 woningen en
10 769 ge/innen Uit latere tellingen blijkt dat het aantal woningen in 1914 \rijwel zeker
minder is geweest Bron figuur ï Verslag \an de Gemeentelijke Woningbouudienst 1922
M
) GATsecr arch afd I 1914/336, Rapport over de volkshuisvesting van 8 juni 1914
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Figuur 5

Toeneming van het aantal gezinnen en van het aantal woningen te Tilburg
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woningbouw moesten uitvoeren. De belangrijkste eis die de woningwet aan hen stelde was dat ze zonder winstoogmerk zouden werken
in het belang van de volkshuisvesting. Het rijk bepaalde dat gemeentelijke woningbouw eveneens kon worden gesteund.14
14
) Najr jaartal geordend goedgekeurd en toegelaten als vereniging uitsluitend werkzaam in
het belang van de verbetering van de volkshuisvesting
г к vvoningbouvvvereniging St Joseph kB 23 IO 1913 nr 41 KB 30 12-1913 nr 28
Tilburgsche Bouwvereniging KB 2 12-1916 nr 34 KB 26 2 1917 nr 37
Coöperatieve Bouwvereniging Ontwikkeling KB 9 10 1917 nr 236 KB 22 3 1918 nr 69
Woningbouwvereniging van personen in dienst van publiekrechtelijke lichamen en Neder
landsche Spoorwegen Samenwerking KB 3-3-1920 nr 51 KB 3 3 1920 nr 51
Gildenbond Stichting KB 18 11 1918
Tilburgsche Woningbouw stichting G R 18-10 1918 en KB 6 5 1919 nr 13
Ons Huis Geen woningbouwvereniging volgens de woningwet 1916
De beroepen van de bestuursleden ¿ijn ontleend aan de adresboeken van de gemeente Tilburg
1911, 1915 en 1919 of aan literatuur /oals A \l Laurei, Slroonnersnelling, 11 Mannaerts
lerugbhk, een geschiedschriji ing bij het xijfiig jarii bestaan ι an de ¡ilburgsche Bouu vereniging,
Vijftigjaar Woningbouwvereniging Ontwikkeling 1917-1967 e n l 9 i 3 ¡963 r k Womngboimitrentging St Joseph iijfitgjaar, en correspondentie in het secretanearchief passim
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In 1913 was Tilburg de enige grote Nederlandse stad zonder een
woningbouwvereniging volgens de woningwet. In de overige groeisteden was men al veel eerder tot oprichting overgegaan: in Leeuwarden, Schiedam en Maastricht in 1905, Nijmegen en Enschede in
1907, in Breda, Delft en Zaandam 1908, Dordrecht in 1909. Tilburg
volgdein 1913.15
a. St. Joseph
Het eerste initiatief kwam uit katholieke arbeiderskringen. De
oprichters van St. Joseph waren de bankwerker Jos Horvers, de
arbeidersvertegenwoordigers in de gemeenteraad Toon van Rijen en
Jan van Rijzewijk, en Chris van den Dries, die bedrijfsleider was in
een cartonnagefabrick. Dit waren vooraanstaande figuren in de Tilburgse katholieke arbeidersbeweging die in 1913 nog aan het begin
van hun carrière stonden.
St. Joseph is te beschouwen als het geesteskind van de Raphaëlieten. Dit zijn de arbeiders die waren georganiseerd in de r.k. vereniging voor spoor- en tramwegpersoneel St. Raphaël. Het eerste bestuur van St. Joseph werd dan ook gevormd door drie arbeiders van de
Staatsspoorwegen met Jos Horvers als voorzitter. De vereniging
werd vanaf het begin gesteund door de dr. P.C. de Brouwer.I6 Bij de
oprichting en in de eerste periode daarna heeft St.Joseph eveneens
veel steun gekregen van de direkteur van Publieke Werken Rückert.
Op 9 april 1913 werd St. Joseph officieel opgericht.17 De vereniging wilde een woningbouwcorporatie zijn voor en door arbeiders.
Het ledental groeide tussen 1913 en 1915 van 12 tot 104 personen.18
15

) Vergelijk de Algemene Vershgen van hetgeen ra b t. verbetering der volkshutsvebtmg m de
gemeenten is vemcht in het tijdvak /903-J9J3 par 28 Verenigingen Vennootschappen en
Stichtingen toegelaten als uitsluitend in het belang \an verbetering der volkshuis\esting
werkzaam
,6
) A M Laurel a w passim. De priester, Ρ С de Brouwer was tot 1916 lid \ап de Congrega
ne der Tilburgse Fraters, sindsdien ingevolge een pauselijk besluit, dat aan deze en overeen
komstige congregaties het opnemen van priesters belette, geseculariseerd, uit L G Rogier en
N de Rooy, In vrijheid herboren, 610, M G Versluis, Door eigen kracht. Vijftig jaar geschiedenis
van de Bossche Diocesane Bond der К.Л В Ì90Ì-19SÌ, 49 en 272.
17
) GAT NTC 2 mei 191Î artikel van dr Ρ С de Brouwer
1β
) GAT seer arch. 191 S/99 ledenlijst St Joseph
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De leden moesten naar levensovertuiging en gedrag rooms katholiek
zijn. Onder katholieken leefde de angst dat slechte huisvesting de
katholieke moraal en zedelijkheid zou aantasten. Het huurreglement
bevatte daarom voorschriften tegen openbare dronkenschap, ontucht, het buitenhangen van was enzovoort en deze woningbouwvereniging oefende daadwerkelijk toezicht uit op de levenswandel van
de bewoners.
Toen St. Joseph een eerste voorschotaanvraag indiende bleek de
vereniging veel sympathie te hebben in Tilburg. Het gemeentebestuur ontving adhesiebetuigingen van de Tilburgse geestelijkheid,
waaronder de pastoors van Tilburg, en van alle katholieke organisaties, aangesloten bij de afdeling Tilburg van de Katholieke Sociale
Actie.19 Tegelijkertijd kregen de r.k. arbeiders het verwijt dat zij de
woningbouwvereniging om politieke doeleinden zouden hebben opgericht. Van fabrikantenzijde bestond er dan ook weinig enthousiasme voor het initiatief.
b. De Tilburgsche Bouwvereniging
De voorzitter van de fabrikantenvereniging, B.T.C. Straeter was
tijdens de woningtentoonstelling in 1913 op het idee gebracht om
een woningbouwvereniging op te richten van fabrikantenzijde. Hij
besprak dit idee met Henri Blomjous een andere fabrikant, en zij
besloten het raadslid J. van de Mortel uit te nodigen voorzitter te
worden van deze vereniging. Van de Mortel was hiertoe bereid, maar
vond het beter het plan uit te stellen tot het uitbreidingsplan min of
meer bekend zou zijn.20 Deze reactie geeft aan dat de belangstelling
van het toenmalig gemeentebestuur voor de volkshuisvestingsproblematiek niet overmatig was. De plannen bleven voorlopig dus liggen,
maar kregen nieuw leven ingeblazen door burgemeester Vonk de
Both.
Direct nadat de gemeenteraad het eerste voorschot aan St. Joseph
,9

) GAT seer arch 1913 I /.
) Archief van de Tilburgsche Bouwvereniging H Mannaerts, a.w.

20
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had toegekend, knoopte de burgemeester onderhandelingen aan over
een woningbouwvereniging met de Fabrikantenbond. В en W had
den onderling besproken dat indien de fabrikanten niets zouden
voelen voor dit idee, de gemeente pro forma een vereniging op zou
richten. Voor Straeter betekende het verzoek van Vonk de Both in
1916 echter het opnemen van oude plannen. Op 17 juni 1916 vond
de oprichtingsvergadering van de Tilburgsche Bouwvereniging
plaats. De fabrikanten gaven voor f 60.000,- aandelen uit van
f 1000,- per stuk aan 36 aandeelhouders.21 Ter vergelijking merken
we op dat een aandeel van St. Joseph f 25,- kostte, van de nog te
bespreken verenigingen Ontwikkeling en van Samenwerking f 10,en van Ons Huis f 100,-.22 De statuten van de Tilburgsche Bouw
vereniging werden in december 1916 goedgekeurd.21
Het bestuur van de Tilburgsche Bouwvereniging was geheel sa
mengesteld uit de Tilburgse elite. Het raadslid Mr. Jan van de
Mortel werd voorzitter. De overige bestuursleden waren drie wollenstoffenfabrikanten en een steenfabrikant. Vonk de Both was blij
met deze kapitaalkrachtige vereniging waarop volgens hem geen
streng toezicht nodig /ou zijn, omdat de leden zelf financieel betrok
ken waren. Een ander motief van hem om dit verzoek te richten aan
de Fabrikantenbond was zijn verwachting dat deze bond als belang
hebbende bij behoorlijke arbeidershuisvesting, de zaken vanzelf
flink zou aanpakken.24
In het bestuur waren uit de groep van Tilburgse fabrikanten, die
¿l
) ¡Notulen o\er het jaar 1916 van de Tilburgse Bouwvereniging aanwezig in het arcluet \an
<lc¿c inbtelling Aandeelhouders \an de Tilburgsche bouwvereniging waren Bernard Theodor
Straeter 1, E blias IJanssens de Horions 1, A C.ovaerts van Laan 1, A .\ Mutsaerts4, L F.
van der Bergh 1 Andre ν Spaendonck 1, Pesters Verbunt Ι, ] Λ Blomjous 2, G A D van hvl
1,JJ Denders arch 1, H Mommers en Zn 1,VV Brands en /n 2, vv ed J B de Beer en/n
1, Swagenmakers Bogacrts 1, Jansens van Buren 1, Van Dooren Deems 2, M Aelcn 1, Ь M
Straeter I, Ь N Mannaerts 1, P M Eras I, Alphons Diepen 1, A A H Pollet 1, brans
Mutsaerts en Zn 2, J Brouwers I, Bernard Ressers I, Gebr hranken 1, Ant Arnold ν d
Bosch I, W Schoenmakers 1, С van Mommers 5, 1 J A \V Bogaers 1. J В Teurhngs 1, G
Bogaers en zn 1, Stevens 1/5 I, Thomas de Beer 4, H hras en ?n >
22
) Ontleend aan de statuten van de verenigingen
2>
) Archief van de Tilburgsche Bouwvereniging Notulen van de I ilburgsche Bouwvereniging
over 1917
24
) GAT De beroepen zijn ontleend aan de adresboeken De uitspraak van de burgemeester in
de gemeenteraadsvergadering van 11-3-1916
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over het algemeen negatief bekend stonden, de meest sociaalvoelen
den vertegenwoordigd.25 Zij gingen naar eigen /eggen onmiddellijk
met veel enthousiasme aan het werk. 26
с De Coöperatieve Bouwvereniging Ontwikkeling
Zowel de katholieke arbeiders als de fabrikanten hadden nu dus
een eigen woningbouwcorporatie. De socialisten in de gemeente verwachtten van deze organisaties voor hen/elf weinig verbetering.
Vanaf 1915 was de SDAP in Tilburg doende een woningbouwvereniging op te richten. De statuten van de socialistische Coöperatieve
Bouwvereniging Ontwikkeling werden bij K.B van 9 oktober 1917
goedgekeurd. Deze vereniging was evenals St. Jospeh een arbeidersvereniging en had al snel 180 leden, hetgeen zeer veel is voor een
socialistische vereniging in deze katholieke stad.27 Het bestuur was
samengesteld uit arbeiders van de S taatsspoorwegen.
d. Ons Huis
In 1916 werd Ons Huis opgericht.28 Deze vereniging wilde kleine
middenstandswoningen bouwen met geldelijke steun van de gemeente. De vereniging was zich ervan bewust buiten de grenzen van de
woningwet te werken met dit type woningen en vroeg daarom geen
toelating aan. Men vond echter wel dat men sociaal-filantropisch
bezig was omdat het bestuur geen geldelijk gewin behaalde. Het
bestuur werd gevormd door vertegenwoordigers van de middenklas-

25

) A M Lauret passim
) Notulenbockcn van de vereniging aanwezig in het archief van de Tilburgse Bouwvereniging^
27
) GAT 2903 Vijftig jaar womngbouwveremgitig Ontuikkelmg Iilburg, 1917-1967, en secr arch afd 1 1918/52 Memorie van toelichting op het adres van Ontwikkeling aan den
gemeenteraad van Tilburg
2e
) GAT secretariearchief 1916 afd l/W, NTC artikel van Ruckert 21-12-1916 en 22-121916, notulen G R 1917 en seer arch afd I 1917/237 idem 1919, Notulen В en W 28 111919, 5-3 1920, 7-5 1920
In het bestuur zaten H Daniels (fabrieksdirecteur), M J H Dentener (beroep onbekend), Ρ
Smits (portier), Η van der Velden (koopman) en С van de Ven (gemeentearbeider)
26
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se. Deze mensen hadden zich laten inspireren door het tuinstad-idee
in Hengelo en wilden iets dergelijks bouwen in Tilburg
e. De Tilburgsche Woningbouwstichting
Het Tilburgse college van В en W stelde in 1918 voor een Stich
ting op te richten voor de door de gemeente gebouwde woningen. Op
10 mei 1918 werd de Tilburgsche Woningbouwstichting opgericht.
Voorzitter werd het raadslid F . N . Mannaerts een fabrikant, die
eveneens voorzitter was van de huurcommissie. 2 9 De overige be
stuursleden waren het raadslid H.E.A.L.M, van Dooren en drie
particulieren. In augustus 1918 werden de statuten in de gemeente
raad besproken en op 6 mei 1919 volgde de koninklijke goedkeu
ring. ä0 Het bestuur en de raad van commissarissen werden benoemd
door de gemeenteraad op voordracht van В en VV.
Deze neutrale organisatie kreeg de door de gemeente gebouwde
woningen in eigendom en beheer. Het doel van deze Stichting was
om de meest hulpbehoevenden te helpen, omdat verenigingen
slechts hun leden hielpen. Het bestuur zou hierover overleggen met
de huurcommissie en het armbestuur. De Stichting gaf ook gemeen
tewoningen in beheer aan woningbouwverenigingen. 3 1
In 1924 werd de Stichting op initiatief van В en W opgeheven en
vervangen door de Stichting Woningbeheer wat een zuivere beheers
stichting was. Het beheer werd gevoerd door het bestuur van de
Stichting en door het college van В en W dat tevens de politieke
verantwoordelijkheid droeg. In de praktijk kwam het erop neer dat
er een afdeling woningbeheer werd toegevoegd aan de Gemeentelijke
Woningbouwdienst. De gemeenteraad kreeg invloed door een com
missie van bijstand uit zijn midden. Met name de SDAP was positief
over de nieuwe opzet omdat zij onpartijdigheid verwachtte bij de
toewijzing van woningen van een gemeentebedrijf. Ook hoopte de
SDAP dat de invloed van de geestelijkheid in een gemeentebedrijf

29

) GAT 1109, notulen van de besloten gemeenteraadsvergadering \an 10-5-1918
) GAT notulen gemeenteraad 18-10-1918 Í bijlage 145 KB 6 mei 1919 nr 13.
" ) GAT 1109, notulen van de besloten gemeenteraadsvergadering van 10 mei 1918.
ï0
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kleiner zou zijn. Alle van gemeentewege gebouwde woningen zou
den worden overgedragen, behalve die woningen, die al bij andere
instellingen in beheer waren. 32
In het gedenkboek de Woningwet 1902-1929 vinden we als motiva
tie voor het exploiteren van gemeentewoningen door middel van een
rechtspersoon, "dat het beheer daardoor meer vrij zou staan van
politieke invloeden, dat het zelfstandiger zou kunnen zijn ten op
zichte van de verhuring en huuropzegging" maar ook "dat daarente
gen andere gemeentebesturen het onjuist vinden het beheer min of
meer aan de invloed van het gemeentebestuur te onttrekken".* 3
Noch van het een, noch van het ander was in Tilburg sprake. Men
koos hier wel voor het exploiteren van de woningen door middel van
een rechtspersoon, maar deze was absoluut niet vrij van politieke
invloeden omdat В en W zowel het bestuur als de raad van commis
sarissen benoemde. Elk verzoek om een woning zou voortaan worden
onderzocht en dan zou er een rangorde worden vastgesteld.34
f. De r.k. Gildenbond
Tijdens de geheime gemeenteraadsvergadering van 10 mei 1918
waarin werd besloten tot oprichting van de Tilburgsche Woning
bouw Stichting, bracht Jan van Rijzewijk plannen van de r.k. Gil
denbond onder de aandacht. Deze bond wilde een stichting in het
leven roepen om een deel van de door de gemeente gebouwde wonin
35
gen in beheer te krijgen voor haar leden. De motivatie voor deze
actie waar we nu vast op in zullen gaan, is een illustratie van de
manier waarop de Tilburgers probeerden het socialisme te bestrij
den.
Van Rijzewijk attenteerde zijn mederaadsleden op het opkomend
socialisme in Tilburg en op de propaganda van de SDAP waarin aan
" ) GAT zie hoofdstuk 5 par 1
" ) üe woningwet 1902-1929, a w. 204
") GATsecr arch afd I 1920 bricfnr. 2014/1}
") GAT 1109, notulen van de besloten gemeenteraadsvergaderingen 10 mei 1918; secr.arch
1920 afd I 2015/309 brief van het bestuur van de Gildenbondstichting van 19 april 1920.

285

nieuwe leden van de partij een woning in het vooruitzicht werd
gesteld via Ontwikkeling. De Gildenbond wilde er nu door de op
richting van de Gildenbondstichting voor zorgen, dat ook haar leden
een woning zouden krijgen. De redenering was als volgt: "het zou
billijk zijn als de gemeente straks de door haar gebouwde woningen
in beheer en exploitatie zou geven aan verenigingen en stichtingen
in verhouding tot de ledenaantallen. Hierdoor zou men bereiken dat
de Gildenbond met circa 6000 leden steeds een belangrijke voor
sprong zou houden (met name op Ontwikkeling/MR). De Gilden
bondstichting werd bij acte van 10 juli 1918 opgericht en diende
onmiddellijk een verzoek in om 500 woningen in beheer te krijgen.
Het bestuur van de Stichting werd aangewezen door het dagelijks
bestuur van de r. k. Gildenbond en bestond uit J. Smulders (textiel
arbeider), C. Bodden (ambtenaar), Λ. Mertens (typograaf) en Th.
van Dun (schrijver op een distributiebureau). Omdat de Stichting
niet zelf wilde bouwen werd er ook geen toelating aangevraagd in het
kader van de woningwet.
g. Samenwerking
De laatste woningbouwvereniging volgens de woningwet was de in
1920 opgerichte woningbouwvereniging van personen in dienst van
Publiekrechtelijke Lichamen en Nederlandsche Spoorwegen Sa
menwerking. Haar statuten werden bij K.B. van 3 maart 1920 goed
gekeurd. Tot het oprichten van deze vereniging werd besloten, na
zes jaar te hebben onderhandeld met de gemeente Tilburg over aller
hande vormen van steun, eerst aan verenigingen en daarna aan de
gemeente in ruil voor het beschikkingsrecht over enige woningen
voor het personeel van de Staatsspoorwegen. Deze Maatschappij
wilde voorkomen dat ze indirect, door steun aan de woningbouw, de
andere industrieën in Tilburg zou steunen. Toen al deze onderhandelingen doodliepen, richtte men zelf een woningbouwvereniging op
die in 1921 begon te bouwen.36

36

) GAT secretariearchief passim notulen G.R en В en W passim.
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De bestuursleden van deze woningbouwcorporaties deden dit
werk als vrijwilligerswerk of als een onderdeel van hun bestuurstaak
in de gemeente. Het succes van de woningbouwcorporaties was afhankelijk van de bestuursleden en hun contacten met het gemeentebestuur. Zij moesten politieke druk kunnen uitoefenen via plaatselijke politieke organen of via de inspecteur van de volksgezondheid.
Wantoestanden kon men ook via de pers aan de kaak stellen en op
deze wijze, via de publieke opinie, de gemeenteraad beïnvloeden.
Van dit laatste middel heeft men bijvoorbeeld in Tilburg bij het
vertrek van Rückert gebruik gemaakt.
In sommige woningbouwcorporaties benoemde de gemeenteraad
op voordracht van В en W enkele van de leden van de raad van
commissarissen, waardoor de invloed van het gemeentebestuur in
die corporaties groot was. Dit was het geval bij Ons Huis, de Tilburgsche Bouwvereniging en St. Joseph. Bij Ontwikkeling en Sa
menwerking benoemden de leden zelf de raad van commissarissen.
De Gildenbondstichting werd volledig bestuurd door de Tilburgsche
r.k. Gildenbond.i7
De bestuurlijke vrijheid van deze instellingen was dus betrekke
lijk. Vanaf het moment dat zij van de gemeente voorschotten en/of
bijdragen kregen werden zij door de voorwaarden waaronder deze
werden verstrekt, aan banden gelegd. Dit gebeurde ook in andere
plaatsen. In feite waren zij ook niet helemaal vrij om zelf de doel
groep, de belanghebbenden te kiezen. De woningbouwverenigingen
of stichtingen die waren toegelaten als uitsluitend werkzaam ter
verbetering van de volkshuisvesting kregen wel financiële steun,
maar het Rijk bepaalde steeds meer voor welk type woningen het
steun verleende. In de jaren twintig controleerde de overheid of de
bewoners werkelijk behoorden tot de sociale klasse waarvoor de woningen waren gebouwd. De gemeenten moesten hiertoe staten overleggen met de weeklonen en de huren van de bewoners. De woningbouwverenigingen waren per definitie afhankelijk van het gemeentebestuur voor het bouwkapitaal en voor de goedkeuringen. De mate
37

) Ontleend aan de statuten van de \crcnigmgen, die zijn opgenomen in de Bijvoegsels tot de
Nederlandsche Staatscourant.
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waarin men over eigen kapitaal beschikte had natuurlijk ook invloed
op de vrijheid ten opzichte van de gemeente. In de nu volgende
paragrafen onderzoeken we wat deze organisaties hebben bijgedra
gen aan de Tilburgse volkshuisvesting.
§ 4 . De woningbouw tot de verkiezingen van 1919
a. De eerste sociale woningbouw; het voorschot voor St. Joseph
In april 1914 vroeg St. Joseph de gemeenteraad een principebe
sluit te nemen over het verlenen van steun bij de aanvraag van een
rijksvoorschot en tevens de voorwaarden waaronder deze steun zou
worden verleend bekend te maken. 3 8 В en W waren inmiddels be
gonnen met het verzamelen van informatie over de voorschottenproblematiek bij andere gemeenten, omdat het gemeentebestuur zich
voordien amper met dit onderwerp had beziggehouden. 3 9
In de raadsvergadering van 12 juni drong Jan van Rijzewijk aan op
een snellere besluitvorming. В en W waren wel bereid de gevraagde
steun te verlenen maar de verschillende betrokken partijen konden
het niet eens worden over de voorwaarden waaronder dit zou ge
schieden. Achter de coulissen vond overleg plaats tussen В en W, de
direkteur van Publieke Werken, de gezondheidscommissie en de
commissie van advies van St. Joseph. In deze laatste commissie zaten
Rückcrt, de gemeentesecretaris Vonk de Both, P.C. de Brouwer en
B. Mutsaerts.
Het voornaamste struikelblok was de eis van В en W, dat de
vereniging over een eigen vermogen van 5% van het benodigde bouw
kapitaal zou moeten beschikken en verder eisten В en W hypotheek
stelling, waardoor bij faillissement de gemeente het eerste recht zou
hebben op het onroerend goed, op kosten van de vereniging. Door de
eerste voorwaarde zou een belangrijke uitbreiding van het ledental,
met kapitaalkrachtiger leden, noodzakelijk zijn, waardoor St. Joseph
niet langer een vereniging vóór en dóór arbeiders zou kunnen zijn.

'j GAI Notulen G.R. 24-4-1914 adres van 11 april.
') GAT ьесг. arch. 191Î I /876 ; 1914 1 /302.
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Bovendien was uit inlichtingen bij andere gemeenten gebleken dat
de eisen omtrent het eigen vermogen uiteenliepen van 0 tot 10%.
Aan de hypotheekstelling kleefde het bezwaar dat de hoge kosten
hiervan, voor rekening van St.Joseph zouden komen. Het alternatief
van St. Joseph was: géén eigen vermogen, maar daar zou tegenover
staan dat de meerderheid van de raad van commissarissen door het
gemeentebestuur van Tilburg zou worden aangewezen, óf 5% eigen
vermogen en geen vertegenwoordiging van de gemeente in de raad
van commissarissen.
Na een jaar lang discussie en correspondentie over en weer kwamen de betrokkenen niet tot overeenstemming zodat В en W in mei
1915 een preadvies uitbrachten aan de gemeenteraad, waarin zij
vasthielden aan de oorspronkelijke eisen. Ondanks dat Raupp de
reputatie had een dure burgemeester te zijn, was hij toch niet zo
gemakkelijk over te halen tot woningbouw met overheidssteun.
Van de andere punten die in deze discussie een rol speelden is die
over de huurprijs het vermelden waard. Volgens В en W moest deze
worden bepaald door de vrije markt en de commissie van advies beval
een regeling aan, waarbij werd uitgegaan van een dekkende huur,
maar de mogelijkheid werd opengelaten bij exploitatietekorten een
subsidie van Rijk en/of gemeente te verlenen. Bij deze gelegenheid
werd er in Tilburg voor het eerst gesproken over huursubsidies.
Men bepaalde dat de woningen zouden worden verhuurd tegen een
gangbare prijs om oneigenlijke concurrentie te voorkomen.40 Rückert wilde in de voorwaarden een bepaling opgenomen zien over het
aantal te bouwen woningen, waarmee hij de stichting van verschillende kleine woningbouwverenigingen wilde voorkomen.
In de gemeenteraad ging de discussie voornamelijk over de hypotheekstelling en over het eigen vermogen. De toelichting van В en W
op het preadvies is verbazingwekkend. В en W hielden het door de
woningtelling van 1914 voor bewezen dat er géén woningnood heerste. In de woningbehoefte, die zij wel erkenden, zou op korte termijn door het particulier initiatief kunnen worden voorzien. On') GAT secr.arch 1915 afd I 99
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danks dat, waren В en W echter bereid mee te werken aan een
uitbreiding van het aantal woningen, waarvoor zij St. Joseph onder
genoemde voorwaarden een voorschot wilden verlenen. В en W
maakten hiermee een belangrijke taxatiefout door te rekenen op de
particuliere bouw, ondanks de oorlogsomstandigheden.
Het resultaat van de daarop volgende discussie was, dat de Raad
het preadvies van В en W naast zich neerlegde en besloot een voor
schot van 100% te verlenen. De statuten van St.Joseph moesten
daarvoor zodanig worden gewijzigd dat de raad van commissarissen
een meer direct toezicht op de handelingen van het bestuur zou
kunnen uitoefenen. De meerderheid van de raad van commissaris
sen zou worden aangewezen door het gemeentebestuur. В en W
zouden een nieuw voorstel doen aan de raad.
Opvallend is dat deze discussie zich in een zeer kleine groep
afspeelde. Aan de ene kant wethouder Ackermans en burgemeester
Raupp en anderzijds Koeken, Arts, Van Rijen en Devenijns die Van
Rijzewijk steunden. Van Rijzewijk memoreerde nog dat er in Til
burg veel mensen waren die huizen verhuurden en daardoor belang
hadden bij woningnood. Daarin lag voor hem de verklaring voor de
geringe belangstelling voor het steunen van de woningbouwvereni
ging. Hij kon niet weten dat de voorzitter van de fabrikanten bond
zelf met plannen rondliep. Volgens mondelinge overlevering was de
loco burgemeester, wethouder P.F. Bergmans, een van de grootste
verhuurders. 41
Op zichzelf is dit raadsbesluit opmerkelijk. Van de 30 raadsleden
mengden er zich slechts 5 in de discussie en toch werd het voorstel
van В en W afgewezen, iets dat vrijwel nooit voorkwam. De gemeen
teraadsleden waren waarschijnlijk beïnvloed door de steun aan st.
Joseph van vrijwel alle Tilburgse katholieke instellingen.42 Ook de
gezondheidscommissie was na een onderhoud met inspecteur
Schüngel pjositief over een voorschot van 100%.43 Tegelijkertijd is
41
) GAT Notulen van de G R 11 mei 1915 en bijlage 54 Het verhuurbedrijf stond bekend
onder de naam Bergmans-Botermans.
^2) Tilburgbche r k. drankbestnjdingsvereniging, de Tilburgsche katholieke csperantistenveremging, de г к bond voor spoor- en traimvegperioneel St Raphael, het plaatselijk comité van
de Katholieke Sociale Actie en door de pastoors van Tilburg.
•") GAT Verslag van de gezondheidscommissie over 1914.
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het gezien deze gegevens, verwonderlijk dat Raupp in staat was deze
zaak zo lang te traineren.
De burgemeester was echter nog steeds niet verslagen. Voor
Raupp vormde het gebrek aan eigen vermogen het knelpunt, waar
door er volgens hem niemand financieel betrokken was en het voor
de leden een risicoloze onderneming zou worden. Als er iets fout zou
gaan, dan zou de gemeente ervoor opdraaien. Verder was hij als
liberaal tegen inmenging in interne aangelegenheden van een vereni
ging. Redenen genoeg voor Raupp om, ondanks het raadsbesluit van
11 mei, zijn eigen gang te gaan. Hij probeerde vergeefs een groter
stamkapitaal bijeen te brengen bij de Tilburgse fabrikanten en bij de
Maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoorwegen. Deze maat
schappij wilde alleen steun geven aan een algemene vereniging. Dit
lag voor de hand omdat veel van haar werklieden van buiten Tilburg
kwamen en de maatschappij als neutraal, en de Tilburgse werk
plaats zelfs als linkse broedplaats, bekend stond. Raupp stelde het
bestuur van St. Joseph toen voor haar katholiek beginsel prijs te
geven. Horvers, Van Rijzewijk en Van Rijen ontstaken in woede en
dreigden in de volgende raadsvergadering В en W te interpelleren
over het uitblijven van een nieuw voorstel. Dit liep in juli met een
sisser af omdat Raupp ziek werd en men moest wachten.
De gemeentesecretaris Vonk de Both was duidelijk verlegen met
de zaak en informeerde bij de loco burgemeester P.F. Bergmans of
ook het gerucht over een in oprichting zijnde socialistische bouwver
eniging geen reden was om snel tot een beslissing te komen vóórdat
ook die vereniging een voorschotaanvraag zou indienen. Uit egards
tegenover de burgemeester besloot Bergmans nog even te wachten,
zodat pas drie maanden later op 23 augustus 1915 een beginselverklaring werd aangenomen om een voorschotaanvraag van 100% van
St. Joseph te steunen. Het voorschot zou beperkt blijven tot de
kosten van maximaal 110 woningen, zoveel als de vereniging leden
telde. In de voorwaarden was de statutenwijziging eveneens opgenomen. De gewijzigde statuten werden pas bij KB van 22 februari 1916
goedgekeurd. Arts en Van Rijzewijk merkten op dat nu in feite de
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gemeente bouwde en de vereniging alleen uitvoerster was. 44
Na anderhalfjaar kreeg St.Joseph op 23 augustus dus officieel
antwoord op haar vraag van april 1914. Een belangrijke toevoeging in
de memorie van toelichting was dat В en W vooral niet de indruk
wilden wekken, voortaan aan elke bouwvereniging een voorschot van
100% te zullen geven, maar dit alleen deden in dit bijzondere geval
van de eerste woningwetbouw. Zij wilden geen precedent scheppen;
zeker niet nu ze wisten dat er een socialistische woningbouwvereni
ging in oprichting was. 43
Met opzet hebben we enigszins uitvoerig bij deze kwestie stilge
staan. Hier wordt nogmaals duidelijk hoeveel tijd er voorbij ging
alvorens het Tilburgse gemeentebestuur tot beslissingen kwam.
Door het geringe inzicht in de problematiek, В en W verdiepten zich
pas in 1914 in dit onderwerp, kwamen de meningen van de betrok
ken partijen niet dichter bij elkaar en werden beslissingen uitge
steld. В en W werden misschien over de drempel getrokken door een
brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 31 mei 1915
waarin deze het gemeentebestuur erop attendeerde dat Tilburg nog
geen rijksvoorschot had aangevraagd en het gemeentebestuur een
voorschot kreeg aangeboden tegen de oude rentevoet \an 3 7/8%. De
bedoeling van de minister op dat moment was door verbetering van
de volkshuisvesting de werkloosheid in de bouwvakken te bestrij
den. 4 6 In Tilburg hield de elite zich toen noch met de werkloosheid
in de bouw, noch met het bereiken van gezonde woon toestanden
bezig. De arbeiders hadden de twijfelachtige eer deze kar alleen te
mogen trekken.
b. Voortgang
St. Joseph kocht grond van de gemeente achter de gas- en electriciteitsfabrieken en architect Van der Valk kreeg opdracht bouwplan^4) Zie voor een uitgebreide behandeling \dn de/e eerste \oorschotdanvradg, \I J J G Rossen
Het begin \an de sociale woningboun in Tilburg, in Tilhurg, tijdschrift mor geschiedenis ,
monumenten en cultuur, 1(1983)2, lï-21
^ ) GAT, secretariearehief 1915 afd 1/99, brief van de gemeentesecretaris aan «ethouder
Bergmans van 26-6 1915, en bijlage 1(8 van de gemeenteraadsnotulen over 1915
•^) G.Al seer arch 1915/99 brief van de minister van Binnenlandse Zaken nr 7786 afd V 31
mei 1915
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nen te maken voor de woningen. Naar aanleiding van de resultaten
van de aanbesteding besloot men dat de woningen in eigen beheer
zouden worden gebouwd onder toezicht van de gemeente. Om de
kosten te drukken werden er op het aangekochte terrein 99 in plaats
van de oorspronkelijk geplande 74 woningen gebouwd. 47 De percelen
waren breed en ondiep zodat er veel licht en lucht kon toetreden tot
in de achterkamer, waar het huiselijk leven zich voornamelijk afspeelde. De minimumeisen van de bouwverordening werden in deze
'betere' arbeiderswoningen niet gehanteerd. De woningen bestonden
uit een voorkamer, huiskamer, keuken, bergplaats en w.c. In een
aantal woningen werd een woonkamer-keuken geprojecteerd. Alle
woningen hadden op de zolderverdieping drie slaapkamers. Deze
woningen die St. Joseph onder andere bouwde aan de Schaepmanstraat, leken erg veel op de woningen in Port Sunlight die Rückert in
1913 had laten zien. In 1917 werden de eerste woningen opgeleverd. 48 Door de stijgende materiaalprijzen waren ze duurder geworden dan gepland. Tussen de voorschotaanvraag en de oplevering van
dit woningcomplex, is de woningnood meer dan vijftig keer in de
Raad aan de orde geweest.
Van eind mei tot november 1915 werd Raupp vervangen en in
november werd Vonk de Both als burgemeester geïnstalleerd. 49 В en
W hadden node ingestemd met het voorschot aan St. Joseph en
knoopten daarna onderhandelingen aan met de fabrikantenbond
waaruit, zoals wij al zagen, de Tilburgsche Bouwvereniging voort
50
kwam.
In de gemeenteraad werd intussen herhaaldelijk gesproken over
gemeentelijke woningbouw. Er werd een stuk grond gekocht aan de
51
Veestraat waarop de gemeente 34 woningen zou bouwen. Deze
plannen werden in februari 1916 in de gemeenteraad besproken.
47

) GAT Notulen van de G R 10 October en 14 november 1916, secr dreh afd 11916/150
/ie ook Rossen M ] ] G a w
*") Bij KB van 27-12-1917 werd aan de gemeente Tilburg t b ν St Joseph voor de bouw van 99
woningen f 39 395,- toegekend voor de grond en f 282 670,- als bouwvoorschot
49
) Verslag van de toestand der gemeente Iilburg over 1915 op 24-11-1915 werd
mr dr l· L G Ζ M Vonk de Both, oud gemeentesecretaris burgemeester
s0
) Archief Tilburgsche Bouw\eremging H Mannaerts a w
51
) GAT G R U november 1915 , 25-2-1916 en bijlage 48
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Inmiddels was het woningtekort zodanig dat het gemeentebestuur in
de toenmalige omstandigheden noch van het particulier initiatief
noch van de bouwverenigingen kon verwachten daar snel in te voor
zien. Horvers, inmiddels ook raadslid, kon niet nalaten op te merken
dat daar niemand anders de schuld van was dan В en W. 5 2 De
meeste raadsleden gingen akkoord met het voorstel voor de 34 ge
meentewoningen, maar Arts, die verbonden was aan de vereniging
van huiseigenaren, verlangde een principe-uitspraak van В en W.
Ging het college de particuliere bouwlust aanwakkeren, de bouwver
enigingen steunen, of zelf bouwen en exploiteren? Eveneens wilde
hij een commissie instellen die het woningvraagstuk zou onderzoe
ken en zou aansturen op particuliere woningbouw.
Vonk de Both antwoordde duidelijk op de vraag van Arts dat dit
voorstel om 34 woningen te bouwen eenmalig was en dat В en W
tégen gemeentelijke woningbouw waren. Het project werd uiteindelijk afgelast omdat de bouwkosten te hoog waren. Ook kondigde
Vonk de Both aan dat В en W aan een plan werkten om naast de
bestaande verenigingen een grote bouwvereniging op te richten, be
heerd door particulieren, maar waarin de gemeente grote zeggings
macht zou hebben.
Een maand later werd het bekend dat de fabrikantenbond middels
de Tilburgsche Bouwvereniging circa 600 woningen wilde gaan bou
wen met gemeentesteun waardoor volgens Arts steun aan kleinere
initiatieven vrijwel onmogelijk werd gemaakt.'' In de raadsvergade
ring van 31 maart sprak de voorzitter de gevolgtrekking van Arts
tegen en suste hij de angst van enkele raadsleden voor fabriekswoningen, met de gevreesde vergaande controle door werkgevers. De
voorzitter was verbaasd over de geplaatste kanttekeningen. Hij had
verwacht dat de raad blij zou zijn met een kapitaalkrachtige vereni
ging waaraan geen voorschot van 100% zou hoeven worden gegeven.
Bovendien hoefde men op deze vereniging geen streng toezicht te
houden omdat de leden er zelf financiële belangen bij hadden, terwijl de controle van St. Joseph het gemeentebestuur veel werk kost-

" ) C A T C R 25-2-1916
" ) GAT G R 11-3-1916
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te. 54 Van de Mortel en Oudenhoven onderstreepten het gemeentebelang en dat van de industrie bij dit initiatief.
De Tilburgsche Bouwvereniging begon onmiddellijk onderhandelingen met Rückert en met inspecteur Schüngel. Er werd grond
gekocht aan de Broekhovensche weg en architect Van der Valk kreeg
opdracht een plan uit te werken voor ongeveer 240 woningen.55
In de gemeenteraad drong Van Rijzewijk in juni 1916 weer aan op
de instelling van een commissie voor het woningvraagstuk. Evenmin
als in februari zag de voorzitter nu het nut van een dergelijke commissie in. 56 St. Joseph had de plannen bijna klaar en zou spoedig met
de uiteindelijke voorschotaanvraag komen, maar verder was er nog
niets tot stand gebracht.
In de Raad gingen weer stemmen op of het wel verantwoord was
nog langer te blijven wachten op de particuliere bouwverenigingen
en of het niet nodig was dat de gemeente zelf ging bouwen. В en W
zagen echter niet in dat de gemeente sneller zou kunnen werken dan
de Tilburgsche Bouwvereniging en wezen gemeentelijke woning
bouw af. Enkele raadsleden drongen er op aan om als er dan niet
door de gemeente zou worden gebouwd in elk geval in overleg te
treden met de twee bouwverenigingen om met medewerking van het
gemeentebestuur 1000 woningen te bouwen. De voorzitter wilde
eerst een woningondcrzoek om vast te stellen of er echt een tekort
was van 1000 woningen. In deze gemeenteraadsvergadering van 27
september 1917 besloot men verenigingsbouw te steunen én te stimuleren.57
с De woningtelling
Aan de beloofde woningtelling werd op 22 oktober begonnen. De
uitkomst was bedroevend. Tilburg telde 10.872 woningen en daar
van stond geen enkele woning leeg. Uitgaande van een gebruikelijke
•
' •j GAI G К 31-M916
" ) Archief Tilburgie Bouwverenigingen Notulenboek 1916-1917. De grond werd oktober
1917 gekocht
56
) GATG.R JOjum 1916
57
) GAT G.R 27-9-1917, met name Van Rijen drong hier op aan.
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woningreserve van 3% werd er op 31 oktober 1917 een totaal tekort
vastgesteld van 1.122 woningen. Bij dit aantal was men er al van
uitgegaan dat de 108 woningen die door tijdelijk in Tilburg gevestigde gezinnen werden bewoond, weer beschikbaar zouden komen.18
Er moest dus wel in ruime mate sprake zijn van samenwoning. Deze
is verdeeld naar huurklasse weergegeven in tabel 23
Tabel 23

Samenwoning gerangschikt ivlgens de huren m 1917
I

huur
per week

II
totaal
woningen

III
waarin
samenwoning

IV
in %
van
1194

V
kolom III
in % van
kolom II

233
1796
2875
1320
703
662
302
427
215
203
197
380
285
229
164
240
641

15
152
289
168
105
107
45
64
16
33
28
40
26
29
13
23
45

1.2
12.7
24.2
14 0
8.8
90
3.8
5.4
1.3
2.8
2.3
3.3
2.2
2.4
1.1
1.9
3.8

6
8
10
13
15
16
15
15
7
16
14
10
9
13
8
10
7

10872

1194

100.0

0,- - 1 1,- - 1.50
1,50- 2 , 2 , - - 2,25
2,25 - 2,50
2,50-2,75
2,75 - ? , 3 , - - 3,25
3,25 - 3,50
3 , 5 0 - 3,75
3,75 - 4 , 4 , - - 4,80
4 , 8 0 - 5,75
5,75 - 6,75
6,75 - 7,70
7 , 7 0 - 9,60
meer dan 9,60
totaal

Het resultaat is duidelijk. In 1194 woningen werd samengewoond. Hieronder zaten 342 gevallen, die men als tijdelijk kon beschouwen. Uit deze verdeling naar huurklassen blijkt dat ook in
Tilburg als percentage van het totaal aantal samenwoningen deze
,e

) GAI 4645 Woningtelling 1917
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vooral plaatsvond bij de minst draagkrachtigen. Kolom V laat echter
zien dat samenwoning ook in hogere huurklassen voorkwam.
Men stelde vast dat het tekort het grootst was in de huurklassen
van f 1,50 tot f 3,- per week. Hiertoe behoorde 54% van de wo
ningen.
d. Wending in het beleid
Het bewijs was geleverd. В en W zouden zich nu moeten gaan
inzetten voor de 1000 woningen. Er was in oktober echter nog iets
gebeurd dat invloed zou hebben op het toekomstig beleid. De statu
ten van de socialistische woningbouwvereniging Ontwikkeling wa
ren op 9 oktober 1917 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.
Op 30 november 1917 richtten В en W zich tot de gemeenteraad
met het verrassende voorstel om zelf de strijd tegen de woningnood
aan te binden. В en W wilden de nieuwbouw voortaan onder gemeentebeheer laten uitvoeren en de woningen daarna onderbrengen
in bestaande óf in nog op te richten verenigingen. De plannen waarmee woningbouwverenigingen al bezig waren, zouden nog kunnen
worden voortgezet. Vonk de Both vreesde namelijk een wedloop van
verschillende verenigingen om de 1000 geplande woningen en vroeg
zich af of het wel op de weg van de gemeente lag bouwverenigingen
te bevorderen, die niet werden opgericht om de volkshuisvesting te
verbeteren, maar die hiermee politieke, godsdienstige of andere sociale doeleinden nastreefden."^
Dit nieuwe beleid werd verdedigd door het gewijzigde beleid van
de minister, verwoord in de missives van november 1916 en januari
1917, waardoor gemeentelijke woningbouw niet meer duurder zou
zijn dan verenigingsbouw. Voorheen was dat steeds het argument
geweest om niet door de gemeente te laten bouwen. 60 Daarnaast
bleek de controle op woningbouwverenigingen zeer lastig en arbeidsintensief te zijn. В en W hadden met de S taatsspoorwegen afgespro
ken dat deze maatschappij de gemeente zou steunen door een deel
59

) GAT G lì ÍO-l 1-1917
) Missives \лп de Minister \an Binnenlandse /aken \an 9 11 1916 no 14H8 afd \ Л en
van 29-1-1917 no 89 Η afd VA betreflende tnsisbijdragcn van resp 50 en 75%
ω
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van de exploitatiekosten voor haar rekening te nemen in ruil voor
woningen voor haar personeel. В en W wilden ook met Tilburgse
industriëlen tot dergelijke overeenkomsten komen. Ook had men al
een overeenkomst met de directeur Rijkskolendistributie over steenkolen voor de steenbakkerijen zodat men over voldoende stenen zou
kunnen beschikken voor de bouw. Om dit hele bouwbedrijf te regelen wilden В en W een Gemeentelijke Woningbouwdienst oprich
ten. In de vergadering van В en VV was al besloten tot oprichting van
een Stichting, waarin de door de gemeente gebouwde woningen
konden worden ondergebracht, maar dit brachten В en W pas een
halfjaar later in de gemeenteraad ter sprake.
Ondanks het feit dat dit een radicale verandering was van het
slechts twee maanden eerder op 27 september in de raad vastgestelde
beleid, ging de raad vrijwel zonder slag of stoot akkoord. Alleen
Horvers, Van Rijen en Van Rijzewijk boden enige weerstand, de
overige raadsleden deden er het zwijgen toe. Van Rijen zaten de
ervaringen met de Staatsspoorwegen in verband met financiële steun
voor St.Joseph nog vers in het geheugen en hij betwijfelde of het
deze maatschappij wel uitsluitend te doen was om de belangen van
de Tilburgse volkshuisvesting. Het plan van В en VV ging overigens
ook ten koste van St. Joseph. De vereniging werkte aan de plannen
voor een tweede project die in deze vergadering zouden worden
besproken. Het bouwplan dat 300 woningen omvatte werd in deze
vergadering teruggebracht tot 95 woningen omdat dit kleinere plan
meer in overeenstemming zou zijn met de aard en het wezen van
St.Joseph dan zon groot complex. Het plan van de Tilburgsche
bouwvereniging van 240 woningen was eveneens een lopend plan en
kon dus doorgaan. Van het oorspronkelijk plan om deze vereniging
600 woningen te laten bouwen werd afgezien.
Koeken en Arts die zich in verband met deze gemeenteplannen
zorgen maakten over de particuliere bouwnijverheid werden gerust
gesteld. Er zou voortaan openbaar worden aanbesteed in kleine com
plexen, waardoor verschillende aannemers en architecten werk zou
den vinden. De gemeente zag na de ervaring met St. Joseph af van
woningbouw in eigen beheer en koos weer voor openbare aanbeste298

dingen. Dit betekende dat van de aannemers de laagste inschrijver
het werk kreeg.
Hoe kunnen wij deze beleidswijziging binnen twee maanden ver
klaren? De door В en W aangehaalde missives van de minister waren
in september ook al bekend en de uitkomsten van de woningtelling
bieden ook geen bevredigende verklaring omdat het bestaan van een
groot woningtekort allang bekend was, men deed er alleen niets aan.
De verklaring voor de beleidswijziging zit in de toelichting die de
burgemeester gaf bij het plan. Men wilde namelijk voorkomen dat
een bouwvereniging gebruik zou maken van met overheidsgeld ge
bouwde woningen voor ander doeleinden zoals bijvoorbeeld het pro
paganda maken voor een partij, hetgeen de S DAP deed. Een maand
eerder waren de statuten van de socialistische woningbouwvereni
ging Ontwikkeling goedgekeurd en niets stond deze vereniging nog
in de weg om haar plannen te verwezenlijken, behalve dan het
raadsbesluit van 30 november. Toen Ontwikkeling in januari 1918
een beroep deed op de gemeente voor een voorschot werd dit op grond
van genoemd raadsbesluit afgewezen. Gedreven door zijn anti-socialisme monopoliseerde het Tilburgse gemeentebestuur de sociale wo
ningbouw waardoor de juist door socialisten gewenste overheidszorg
voor de volkshuisvesting in Tilburg werd gerealiseerd.
De volkshuisvestingssituatie in Tilburg was in 1917 zo slecht dat
de inspecteur van de volksgezondheid Zoetmulder, een onderhoud
aanvroeg met В en W. Uit een kranteartikel was gebleken dat,
vergeleken met een aantal andere grote steden, de verhouding tussen
de toename van de bevolking en de nieuwbouw in 1916 en 1917 in
Tilburg het slechtst was. Dit artikel was В en W bekend.61
Het college werd gedwongen uiteen te zetten welke gedragslijn
het wilde gaan volgen om het probleem op te lossen. De inspecteur
wees het college er onder andere op dat het niét voordelig was om de
gemeente te laten bouwen. В en W moesten toen bekennen dat dat
ook niet de bedoeling was, maar dat zij een stichting wilden oprich
ten die de voorschotten zou aangevragen. In de gemeenteraad werd
hierover pas in mei 1918 in een geheime vergadering gesproken. Op
M

) GAT seer arch 1918/334 kranteknipsel, waarschijnlijk uit de Maasbode Van Rijen «ees
in de G R van Ì0-11-1917 eveneens op dit krantebencht
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de vraag wat er al ondernomen was om de woningnood te bestrijden
antwoordden В en W dat er 'al' 34 woningen waren aanbesteed en
dat er nog meer zouden volgen. De woningen van het eerste complex
van St. Joseph werden vanaf oktober 1917 opgeleverd.
In februari 1918 benoemde de gemeenteraad een commissie van
advies voor gemeentelijke woningbouw en in april waren de plannen
voor de eerste 34 arbeiderswoningen in de Veldhovensche Hoek,
waarvan hierboven sprake was, gereed. In mei besloot het gemeente
bestuur tot oprichting van de Tilburgsche Woningbouwstichting
voor exploitatie van door de gemeente gebouwde woningen.62 Het
gemeentebestuur had er geen bezwaar tegen om ook aan de bestaan
de toegelaten verenigingen, St. Joseph, de Tilburgsche Bouwvereni
ging en Ontwikkeling woningen in exploitatie te geven.
Tijdens de discussie over de oprichting van de Tilburgsche Wo
ningbouwstichting spraken enige raadsleden hun angst uit voor een
gemeentelijke woningdictatuur maar zij gingen wel overstag. Op
merkelijk is dat deze zaak in een geheime vergadering werd bespro
ken. In diezelfde vergadering kondigde Van Rijzevvijk aan dat de
Gildenbond bezig was met de oprichting van de in paragraaf 3
besproken Gildenbondstichting. Deze stichting vroeg, aansluitend
bij de plannen van В en W van november 1917, om 500 woningen in
beheer te krijgen. Tevens werd er gesproken over de consequenties
van de nieuwe beleidslijn voor Ontwikkeling. Men besloot dat deze
vereniging, evenals de andere, woningen in beheer zou kunnen krij
gen, maar Van Rijzevvijk vond het daarbij billijk om Ontwikkeling
even lang te laten wachten op woningen als bijvoorbeeld St. Joseph
had moeten wachten. De katholieken probeerden stelselmatig de
socialisten buiten de sluiten. In het Tilburg van die dagen vormden
de 'rode rakkers' slechts een kleine groep en het gemeentebestuur
wilde dit zo houden. 63
Toen de voorschotaanvraag van Ontwikkeling werd afgewezen
vroeg deze vereniging woningen in beheer te mogen ontvangen. Eind
1919 werden er 51 woningen toegewezen in de buurt van de centrale
" ) G/VI Seer arch 1109 besloten vergadering van de G R 10-5-1918.
M
) GAT 2903 \ ijftig jaar wonmbomneremging Ontu ikkelmg а и , 11
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werkplaats van de Staatsspoorwegen. In de raad gaf men er de voorkeur aan deze woningen in blok uit te geven en niet verspreid over de
gemeente, waardoor de minste kans op besmetting met socialistische
ideeën bestond. In de zomer van 1918 werden 69 woningen aanbesteed aan het Paduaplein en in het voorjaar van 1919 nog eens 121
woningen in de Beukensteeg. Inmiddels was hiervoor de Gemeentelijke Woningbouwdienst opgericht.64
Hoe verliepen de andere plannen? Voor het tweede complex van
St. Joseph was op 30 november 1917 een voorschot toegezegd, maar
het rijksvoorschot werd pas eind 1919 aangevraagd evenals voor de
woningen van de Tilburgsche Bouwvereniging.6' De Tilburgsche
Bouwvereniging had zich ingespannen om de voorschotten snel gevotcerd te krijgen door de gemeenteraad, omdat deze vereniging vreesde dat een andere samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen, de plannen voor de fabriekswoningen nog zou kunnen verhinderen. In november 1917 had ook Ons Huis steun gevraagd voor
de bouw van middenstandswoningen. Plannen waren er dus genoeg,
maar de afwerking liet lang op zich wachten.
Inspecteur Zoetmulder schreef in 1918 over de woningbouw in
Tilburg:
"Ik kan niet verhelen, dat de voortgang in deze zaken mij
uiterst onbevredigend voorkomt. Vraagt men met alleen naar
hetgeen van de zijde van het gemeentebestuur is besproken of
geschreven doch naar hetgeen is verricht na de bespreking
welke ik op het einde van 1917 en in het begin van dit jaar met
Uw college mocht hebben, dan is er weinig tot stand gekomen
tot organisatie van de zorg der gemeente om vermeerdering van
woningen te verkrijgen.
De aanvrage om een voorschot uit 's-Rijks kas waartoe besloten werd bij raadsbesluit van 30 november 1917, geschiedde
nog niet.." 66
M

) GAI G R il-1-1919
) GAT G R 26 9 1919 Tilb Bouwveren en bijlage 227, terrein Broekhovenseheweg en 2912-1919 St Joseph Schaepmanplein Tevens werden \oorschotten aangevraagd voor de Tilburgsche Womngbouwstithting en Ontwikkeling om de door de gemeente gebouwde woningen over te kunnen nemen Verslag van Bouw- en \Vomngtoe7icht 1920
^ ) Staatstoezicht op de Volksgezondheid, inspecteur ν d volksgezondheid Zoetmulder, brief
van l i september 1918 GAT seer arch afd I 1918/80
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Dit schrijven behoeft na het voorgaande geen nadere toelichting.
De voorschotaanvragen duurden zo lang omdat de tekeningen onvoldoende waren uitgewerkt, of te luxe waren, of de kosten te laag
waren beraamd waardoor de exploitatierekeningen niet klopten. De
inspecteur en de minister moesten daardoor regelmatig om meer
informatie vragen wat tot vertraging leidde. Een ander probleem was
dat de gemeente geen geschikte grond voorradig had.
De plannen van de Tilburgsche Bouwvereniging kostten extra tijd
omdat de vereniging werd verrast door het nieuwe standpunt van de
minister dat industriëlen in de gemeente moesten bijdragen in de
exploitatiekosten. De fabrikanten waren fel tegen omdat de huren
hierdoor kunstmatig laag werden gehouden. Bovendien, als er betaald moest worden, dan moest de gemeente dat maar doen. Het
overleg hierover met de inspecteur duurde een jaar. De minister had
de bijdragen gekoppeld aan de uitbreiding van de industrie, waarvoor
nieuwe woningen nodig zouden zijn. De Tilburgse fabrikanten toonden daarop met lijsten van de Arbeidsinspectie aan, dat er in Tilburg
nauwelijks sprake was geweest van uitbreiding. Uiteindelijk werd er
overeenstemming bereikt. In juni 1919 trok de minister deze bepaling overigens in. 67 Ook kon de vereniging met de wethouder niet tot
overeenstemming komen over het stratenplan in Broekhoven. Herhaaldelijk moest het bouwplan op last van hogerhand gewijzigd worden, hetzij omdat de woningen te luxueus, hetzij omdat ze te duur
bevonden werden. Inspecteur Schüngel wees op het modellenboek
van het ministerie. Uiteindelijk besloot men dat de plannen verder
door de Gemeentelijke Woningbouwdienst zouden worden uitgewerkt. Pas in maart 1920 werd met de bouw begonnen, vier jaar na
de eerste bespreking van de woningbouwplannen in de gemeenteraad
en pas driejaar later waren alle woningen opgeleverd.68
Het zal niemand verbazen dat er in de gemeenteraad voortdurend
werd geïnformeerd naar de voortgang. De woningnoodwet van 1918
gaf aanleiding aan te dringen op de bouw van noodwoningen, waar) CAT scer arch afd I ]919/4:Ì7 Ministerie \an Arbeid afd Volksgezondheid nr. 6658
') Notulen Iilburgsche Bou»vereniging
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van er uiteindelijk 130 werden gebouwd.69 In de Nieuwe Tilburgsche Courant werd kritiek geuit op het volkshuisvestingsbeleid van
В en W en in de Raad werden er vragen gesteld over de afwijzing die
Ons Huis ontving van В en W op een steunaanvraag. Ons Huis
wilde echter alleen middenstandswoningen bouwen en omdat het
voor de gemeente goedkoper was om steun te geven aan arbeiderswo
ningbouw, zagen В en W voorlopig af van steun aan deze woning
bouwvereniging. Eind 1919 stelden В en W de vereniging voor om
woningen over de nemen, die door de gemeente zouden worden
gebouwd met geld van het middenstandsbesluit, maar dit plan werd
pas in 1923 uitgevoerd.70
Kortom, in Tilburg vond er vanaf 1917 wel woningwetbouw
plaats, maar het resultaat was mager. Tot 1919 werden er slechts
zon 200 woningen met rijkssteun gebouwd. De commissie van ad
vies voor gemeentelijke woningbouw had weinig invloed op de voort
gang, ondanks dat de commissie was samengesteld uit fabrikanten en
mensen uit de bouwnijverheid. In jauari 1919 drong de huurcommissie bij de gemeenteraad aan op woningbouw.71 Onderhandelin
gen met het Koninklijk Nationaal Steuncomitee over middenstands
woningen liepen op niets uit. Het raadslid Koeken (aannemer) bood
nog aan de huizen te bouwen als hij gratis grond zou krijgen en
tevens hypotheek van de gemeente, maar ook met dit voorstel werd
niets gedaan. De gemeente had twee projecten afgerond 34 wonin
gen bij de Trouwlaan en 62 woningen in de Veldhovenschen Hoek,
St. Joseph had haar eerste project verwezenlijkt en er had wat
nieuwbouw plaatsgevonden door particulieren. В en W hadden de
gemeente wel het monopolie gegeven van de woningbouw in Tilburg,
maar dit betekende niet dat de gemeente ook grootscheeps ging bou72

wen.

69

) Zie bijlage
) GAT G II
Gemeentelijke
71
) GAT G R
72
) Zie hguur
70

VII
28-11-1919 3 notulen В en \V 1916 1919 passim GAT 3217 Verslag \an de
Woningbouwdienst o\er 1923
17-1-1919
7
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§ 5 De periode na 1919
Politiek veranderde er een en ander in 1919. De SDAP won zeven
raadszetelb en de vrijzinnig democraten wonnen één zetel. De arbeidersafgevaardigde Van Rijen, was in 1918 benoemd tot wethouder
van sociale aangelegenheden. Van Rijen werd eveneens lid van het
in 1920 opgerichtte Rijkswoningcollege dat het College van Bijstand
verving.
In hoofdstuk 3 zagen wij dat het naoorlogse volkshuisvestingsbeleid van de regering voor een belangrijk deel was gebaseerd op de
uitkomsten van de Rijkswoningtelling van 1919. Volgens de uitkomsten van deze telling was de situatie in Tilburg, vergeleken met de
andere groeisteden in 1919 bedroevend. Dit terwijl de volkshuisvestingssituatie in Tilburg in 1899, in vergelijking met dezelfde groeisteden relatief goed was. Volgens het verslag van Bouw- en woningtoezicht uit 1919 telde Tilburg in dat jaar 11.507 woningen, waarvan er 1436 werden bewoond door meer dan één gezin.7i
a. De naoorlogse woningbouwpolitiek
In september 1919 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en
in januari 1920 diende de SDAP-er Oostrijck een motie in waarin hij
aandrong op verenigingsbouw naast de gemeentelijke woningbouw.
Door de ontevredenheid van de raadsleden over hetgeen tot stand
was gebracht werd deze motie aangenomen. Dit ontlokte de volgde
uitspraak aan de voorzitter:
"als men maar niet denkt dat dan aan honderden verenigingen
van allerlei richtingen steun wordt gegeven om te bouwen in de
tegenwoordige omstandigheden".74
Vonk de Both ging er dus niet van uit dat alle beetjes zouden
'*) Volgens de uitkomsten van deze telling woonden er in Tilburg in 969 woningen 1 010
gezinnen in bij andere gezinnen Het verslag van Bouw- en woningtoezicht in Tilburg gaf
andere uitkomsten van deze telling Volgens de laatste telling had de gemeente 11 507 woningen in plaats van 11102 en werden er 1 436 woningen bewoond door meer dan een gezin
Bovendien verbleven er in 56 niet tot woning bestemde gebouwen één of meer gezinnen In het
vervolg van het betoog steunen we op de cijlers van Bouw en Woningtoezicht Woningtelling
op last van de minister GAT seer arch afd 2 W 1925 1328/1
74
) GAT G R 20 1-1920
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helpen. Üp initiatief van een socialist werd het particulier initiatief,
dat wil zeggen de woningbouwverenigingen, dus weer ingeschakeld.
Hij bereikte hiermee dat ook de socialistische vereniging Ontwikkeling kon bouwen. De overige raadbleden moesten dit op de koop
toenemen want alle partijen wensten op dat moment grootschalige
aanpak van het probleem. Bovendien was het gemeentelijk monopolie van de sociale woningbouw wel zeer uitzonderlijk in Nederland.
De houding tegenover de socialisten veranderde echter niet. Ontwikkeling begon onmiddellijk met bouwplannen en vroeg in februari
om toewijzing van bouwgrond voor de bouw van 250 woningen liefst
in de buurt van de Staatsspoorwegen. Het preadvies van В en W aan
de Raad was negatief, zij vonden dat deze vereniging, evenals de
andere zelf moest zorgen voor grond. Wanneer verenigingen wilden
bouwen konden ze verzekerd zijn van steun maar ze moesten niet
alles laten afkomen op het gemeentebestuur.75 Een jaar later werd
deze grond, die in de discussie werd voorbestemd tot industrieter
rein, wel toegewezen aan de woningbouwvereniging Samenwerking.
Ontwikkeling liet zich nog niet afschrikken en diende een verzoek
in om een rijksvoorschot voor de bouw van 109 arbeiderswoningen
en 5 winkelhuizen aan de Heikantsche baan. 7 6 Door allerlei proble
men over de bouwtekeningen met de minister werd het voorschot pas
eind 1922 toegekend. De architecten van de vereniging, Gulden en
Geldmaker, hadden zich door deze problemen teruggetrokken en
daarom vroeg Ontwikkeling toen steun aan de gemeente voor de
uitvoeringvan het plan. De gemeentelijke woningbouwdienst bouw
de daarop in 1923 vijftig woningen voor en van Ontwikkeling.
De financiële steunverlening aan Samenwerking verliep aanzienlijk sneller. Januari 1921 werd het verzoek ingediend en een maand
later werd er positief beslist over de bouw van uiteindelijk 105 arbeiderswoningen aan de Herstalschedwarsstraat.77
De Tilburgsche Woningbouwstichting wees zoals gezegd ook woningen toe aan de woningbouwverenigingen. De voorstellen daartoe
kwamen in de gemeenteraad aan de orde. In 1923 deden В en W het
75

) GAT 13-2-1920 en 12-3-1920 Van Rijzewijk en Van Rijen waren de woordvoerders van
deze mening Onder protest van Van Pelt
76
) GAT G R 10-12-1920
77
) GAT G R 24 1-1921 en 19-2-1921
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voorstel om alle woningen voortaan onder te brengen in de Stichting
Woningbeheer. In de gemeenteraad stuitte dit op verzet van de
fabrikantenvertegenwoordigers, die woningen wilden hebben voor
de Tilburgsche Bouwvereniging. Bij hoge uitzondering werden de
fabrikanten nu eens gesteund door de socialisten. Deze kwamen in
verweer omdat В en W hier een principebesluit beoogden, waardoor
ook Ontwikkeling geen woningen meer toegewezen zou krijgen. De
fabrikanten wonnen, maar overzagen de consequentie niet. Vier
maanden later vroeg Ontwikkeling 93 woningen in beheer en exploi
tatie. Dit leidde tot een discussie in de Raad waarbij de beruchte
Tilburgse karaktertrek "dat de eene den andere belastert en be
schimpt" weer ruim werd bevestigd.78 Volgens Arts was Ontwikke
ling met 50 woningen al ruim bedeeld. Hij vond het niet in het
belang van katholiek Tilburg om een "rood dorp" te stichten. Van
Rijzewijk wees Arts erop dat hij de consequenties enige maanden
eerder had moeten overzien en zich nu niet moest profileren als een
godsdienstredder. Plantenga merkte op dat Arts van zijn methode
van ageren tegen de SDAP weinig succes te verwachten had en vroeg
hem wat hij ervan zou vinden als katholieken zo behandeld werden
in een protestantse omgeving. Ontwikkeling kreeg het gevraagde
aantal woningen uiteindelijk wel in beheer. De al genoemde 50
woningen werden hier wel bij inbegrepen.
December 1920 hadden В en VV de nieuwe voorwaarden bekend
gemaakt voor de voorschotverlening. De controle op het beheer van
de woningen moest voortaan plaatsvinden volgens rijksvoorschriften.79
De algemene voorwaarden bevatten veel nieuwe bepalingen. В en
W moesten voortaan de manier van aanbesteding, de opdracht tot
uitvoering van het werk en de uitvoering, zelf goedkeuren. Het Rijk
vroeg voortaan een rentevergoeding over de annuïteiten die te laat

78

) GAI G R 28-8-1923,18-1-1924,8-4-1924 Deze woorden gebruikt F Donders
J GAT Bijlage 321 notulen van de G R 10-12-1920 In 1920 ontungen de gemeentebesturen een 'Regeling \an de Controle op de exploitatie \an bezittingen, verkregen met behulp van
voorschotten van Rijkswege, ingevolge art 33 der Woningwet' Seer arch afd 11920/293
79

306

werden betaald en eiste een onderhoudsplicht, eerste hypotheekver
lening, toezicht op de handelingen van de vereniging of stichting
door В en W, maandelijkse controle van de boekhouding en В en W
moesten kennis kunnen nemen van alle door hen gewenste inlichtin
gen omtrent de vereniging. Jaarlijks moesten В en W een begroting
goedkeuren evenals de winst- en verliesrekening. De huur of een
deel ervan moest bij В en W worden gedeponeerd. Het Rijk kon
enige woningen reserveren voor ambtenaren en В en W hadden het
recht 10% van de woningen toe te wijzen. Verder eisten de rijksvoorschriftcn een reserve- en onderhoudsfonds, goedkeuring van de
huurreglementen en -contracten en tot slot werden de verenigingen
verplicht om bij exploitatie de voorwaarden in acht te nemen. Indien
een vereniging bezwaren had tegen de voorwaarden kon zij in beroep
gaan bij de gemeenteraad. In 1920 volgde er nog een aanvulling naar
aanleiding van de ministeriële circulaire van 20 december 1920:
Personen die hun eigen woning vrijwillig verkochten kwamen als
laatsten in aanmerking voor de huur van een gesubsidieerde woning
en moesten dan een kostendekkende huur betalen.80 De woningbouwverenigingen werden door al deze bepalingen min of meer vazallen van gemeentebesturen.
Formeel was het beleid in 1920 door de motie Oostrijck weer
gewijzigd, maar na de instelling van de gemeentelijke woningbouwdienst in 1919 hebben betrekkelijk weinig woningbouwverenigingen
nog eigen plannen uitgevoerd. Het meeste hiervan was al gepland
vóór 1919. Ontwikkeling bouwde zelf 51 woningen. St. Joseph diende nog een plan in voor 24 woningen. Voor het overige kregen verenigingen en stichtingen gemeentewoningen in beheer via de Tilburgsche Woningbouwstichting. De SDAP pleitte dan ook al snel voor
vertegenwoordiging van alle partijen in het bestuur van deze Stichting, zoals te verwachten vergeefs.

M) Circulaire v.d Mm. v. Arbeid ν 20 dec 1920 nr 1799 J afd. I en bijlage 58 bij de notulen
ν d. G.R over 1921. De Tilburgse woningbouwverenigingen tekenden pas in april 1924 een
acte waarin zij erkenden de voorschotten te hebben gekregen volgens genoemde voorwaarden.
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b. De premiebouw
Inmiddels had het Rijk in november 1920 in het Premiebesluit
bekend gemaakt dat zowel verenigingen als particulieren bouwpremies zouden kunnen krijgen. Deze premies werden alleen toegekend
aan gemeenten waar bouwfondswoningen werden gebouwd. 8 1 Hier
op komen we nog terug. Februari 1921 stelden В en W de Raad van
het premiebesluit op de hoogte en in juli vroegen zij de Raad toe
stemming hypothecair krediet van het Rijk te ontvangen ten laste
van de gemeente, waardoor de gemeente woningbouvvkredieten kon
verlenen tegen 6% rente waarvoor al 80 aanvragen binnen waren. 8 2
De hypotheken zouden lopen via de Gemeentelijke Hypotheekbank.
In juni 1921 had de minister echter de premieaan vragen voorlopig
stop gezet vanwege het grote aantal aanvragen.
In Tilburg waar de sociale woningbouw net op gang was gekomen
en een tekort was vastgesteld van 1426 woningen dat vermeerderd
met een reserve van 3% zelfs 1873 woningen bedroeg, zorgde deze
circulaire voor veel consternatie. 8 3 De bouw had eerder dat jaar ook
al vertraging ondervonden van stakingen. 8 4 De socialistische raadsle
den wilden dan ook bij de minister protesteren tegen diens beleid en
В en W kregen het verwijt te weinig stuwkracht te bezitten. Het is
natuurlijk ook opvallend dat juist Tilburg met zijn grote woningte
kort, nog geen aanvraag had ingediend. 8 5 Van Rijzewijk verdedigde
het beleid van Aalberse. De minister zou willen voorkomen dat de
arbeiders misbruik zouden maken van de noodsituatie door de lonen
op te drijven. Opmerkelijk is dat aanvallen van raadsleden op de
nieuwe directeur van Publieke Werken werden gepareerd door wet8

' ) VVoningnoodvvet Ie lid art 8c nade wijziging van 23-9-1921 gememoreerd in een circulai
re van de hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting van december 1921, GAT seer arch
1921 afd I VV 144/1
82
) GAT Notulen G R 22-7-1921
83
) GAT Vergaderingen van В en W van i en 14 juni 1921
**) Deie staking gaat het om het nakomen van collectieve arbeidsovereenkomsten De ge
meente houdt vast aan de achturige werkdag en het overeengekomen loon van f 0,79 per uur В
en W zullen de aannemers verplichten de contracten na te komen Daarom is er enige tijd met
meer aanbesteed, maar gebouwd in eigen beheer
e5
) GAT 28-12 1921, Prins, Oostri|ck contra Van Rijen, Van Rijzcuijk en Vonk de Both De
wethouders van Financien en Ρ W die de meeste kritiek kregen, deden er het zwijgen toe
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houder van Roessel, die ¿ich over Rückert altijd zeer negatief had
uitgelaten. Oostrijck zei de indruk te hebben dat В en W de raadsle
den over het algemeen wel gelijk gaven, maar intussen wel zelf
bepaalden wat er werd gedaan.
In oktober brachten В en W het Tilburgse woningtekort bij de
minister onder de aandacht waarna een gesprek volgde met inspec
teur Van der Kaa. Vonk de Both kreeg de toezegging dat als Tilburg
in 1922 woningen toegewezen zou krijgen, ook de gemeente premie
woningen zou mogen bouwen. Voor 1921 kon de inspecteur voor
Tilburg niets meer doen. 8 6
In februari 1922 drongen В en W aan op een uitspraak van de
Minister over het aantal arbeiderswoningen waarop Tilburg in 1922
zou kunnen rekenen. 87 Uit de discussies in het college bleek dat В
en W deze informatie vooral interessant vonden met het oog op een
eventuele inkrimping van het personeelsbestand bij de Gemeentelij
ke Woningbouwdienst en pas op de tweede plaats voor de oplossing
van de woningnood. De directeur van de woningbouwdienst Meysing onderhandelde met de inspecteur waarna in maart de toezegging
volgde van een rijksvoorschot voor 125 woningen en rijkspremie voor
600 woningen voor dat jaar. 8 8 Met de premies werden volkswonin
gen gebouwd.89 In 1922 en 1923 volgde een bouwexplosie.
In 1923 bepaalde de minister dat er, enkele uitzonderingen daar
gelaten, geen hypothecaire voorschotten meer zouden worden ver
leend. Ook werd bepaald dat de huur van gesubsidieerde woningen
de draagkracht van de arbeidersklasse niet te boven mocht gaan.
Minister Aalberse wilde met deze beperking bereiken dat het parti
culier bouwbedrijf weer zou gaan bouwen voor de beter gesitueerde
arbeiders en de kleine middenstanders. Tilburg werd ingedeeld bij
de gemeenten die niet zelf in hun kapitaalbehoeften voor woning
bouw konden voorzien, zodat Tilburg voorlopig nog op bouwvoor86

) GAT
) GAT
9e
) GAT
10 4 nr
M) GAI
B7

Notulen В en W 8-11-1921
В en VV 24-2-1922
В en \V 28-3-1922 en seer. arch. 1922 W I328/J Mededeling van de Min. ν Arbeid
8973 Ζ jfd V
G R 3-4-1922.
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schotten van het rijk kon rekenen. 90 Het liberalisatiebeleid viel in
Tilburg in goede aarde. Een onderzoekje van de Gemeentelijke Wo
ningbouwdienst over 1921 en 1922 had uitgewezen dat particulieren
voor een lagere prijs dezelfde woningen konden bouwen dan de ge
meente. De prijs per kubieke meter bedroeg bij J.C. van Doren
f 17,53 en bij de gemeente f.20,48.91 В en W, die toch al de voorkeur
gaven aan particuliere woningbouw, werden hierdoor in hun opvat
tingen gesterkt. Evenals in 1915 en 1918 was het ook deze keer een
hogere instantie die waakte over de Tilburgse volkswoningbouw,
door Tilburg nog niet uit te sluiten van rijks voorschotten.92
Alleen wethouder Van Rijen pleitte voor aanhoudende gemeentezorg. De gemeenteraad betreurde het dat de regering de sociale
woningbouw al rantsoeneerde terwijl men er in Tilburg net mee was
begonnen en stelde bouwkredieten ter beschikking voor premiewo
ningen die de gemeente zou bouwen. 93 Het woningtekort bedroeg na
de bouwexplosie eind 1923 nog 460 woningen.94
В en W drongen bij de minister aan op snelle beschikbaarstelling
van de al in 1923 aangevraagde voorschotten voor de gemeente én
voor Samenwerking omdat de particuliere bouwondernemers niet
voorzagen in de behoefte aan arbeiderswoningen.95 De voorschotten
werden verleend onder voorwaarde dat de woningen niet meer zouden kosten dan f 2.300,- en pas zouden worden gegund na toestemming van de minister. Het gemeentebestuur had nog een aanmaning
nodig bij de afhandeling van de laatste 199 woningen waarvoor het
rijk voorschotten en bijdragen zou verlenen. Hieronder zaten 123
woningen ter vervanging van krotwoningen.96 In april 1925 kregen
* ) GAT secr areh 1923 afd I VV 1328/3 20-11-1923 Ver/oek van В en W aan de Minister
In de G R van 27 12 1923 antwoord \an de minister dat positief is
91
) GAT Archief van de gemeentelijke woningbouvvdienst 1921-1922
42
) In 1915 kregen В en VV een aanmaning om een voorschot aan te vragen, evenals in 1918
met het dringend ver/oek niet alleen plannen te maken maar /e ook uit te voeren
" ) GAT Notulen G R 7-12-1923
**) GAT Verslag van de vvoningbeurs over 1923, 460 en 3% speling voor verhuizingen en¿
,5
1 GAT Notulen van В en W 10-6-1923 en 1-8-1923 de toezegging van de Minister De
kostprijs van de woningen mag maximaal f 2300,- bedragen
" ) N a ν de circulaire van de Minister van Arbeid nr 117744 M/P van 5 januari 1925
waarin wordt medegedeeld dat 12 miljoen beschikbaar komt voor vervangende nieuwbouw doet
de gemeente een aanvraag voor de bouw van 73 woningen (28-7-1925 GAT secr arch afd II
W 1314/43) In de Raadsvergadering van 22 december 1925 uordt het bouwplan voor deze
woningen goedgekeurd Notulen van В en W 28-4-1925 en 6-7-1925
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alle gemeentebesturen opdracht van het Rijk te stoppen met gemeen
telijke woningbouw.97
Ondanks de late start heeft Tilburg ruim gebruik gemaakt van de
premiemogelijkheden. De gemeente bouwde hiermee tussen 1923 en
1925 1005 woningen.98 Ter afsluiting van deze paragraaf vergelijken
wij in tabel 24 de Tilburgse premiewoningbouw met die van Noord
Brabant. 99
Tabel 24

Verdeling van de premies
Tilburg

particulieren
verenigingen
gemeenten
werkgevers, schoolkerk en armbesturen
totaal

406 woningen

Noord-Brabant
29%

4.602 woningen

56%

927

11%
27%

1005

71%

2.191
446

5%

1411

100%

8.166

100%

Opvallend is het hoge aandeel van de gemeente in Tilburg en het
ontbreken van de woningbouwverenigingen en de werkgevers.
c. Particuliere woningbouw
Particulieren bouwden normaal met eigen vermogen of leenden op
de vrije kapitaalmarkt. Vanaf 1919 konden zij voor het eerst woningbouwsubsidies krijgen. In februari 1921 stelden В en W van Tilburg
voor om óp de rijkspremie nog een toeslag van 25% toe te kennen.
Deze extra subsidie gold ook voor verenigingen die op dezelfde voor" ) Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid, 23-4 1925 nr. 2900.
" ) GAT secrarch 1922 W 1328/3, idem afd II 1925, W 1314/21 en ИВ 6-4-1923, W
1314/22, W1314 23 en RB 7-11-1923, W 1314/24 en RB 21-3-1924, W 1314/25, \V 1314/29
bijlage 1923 nr. 359 augustus 1923 De premie bedroeg toen nog f600,- W 1314/30, W
1314/31 RB 4-9-1923, W 1314/32 RB 18-2-1924, VV 1314/33, W 1314/34, Totaal betreffende
1005 premiewoningen door de gemeente gebouwd
Deze woningen werden als volgt over de gemeente verdeeld 62 woningen aan de Beeksche
Dijk, 43 aan de Ruyterstraat, 67 in Rosmolen lil, 150 tussen de Oerlcschestraat, Oerlesche7ijstraat en Vlcugelstraat, 83 woningen in de Kwade Hoek 11, 117 aan de Hoekschestraat- Kwade
Hoek, 183 aan de Groeseindestraat, 93 m Rosmolen 11, 130 aan de Kapelstraat, 53 in Rosmolen
IV, 24 aan de Keldermanstraat
" ) De woningwet 1902-1929 a w. staat XIII p. 160
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waarden bouwden. De SDAP was tegen omdat de socialisten het
onbillijk vonden tegenover arbeiderswoningen gebouwd met rijksvoorschot.100
Vanaf 1923 mochten gemeentebesturen zich van het rijk niet
meer bemoeien met de particuliere bouwmarkt101 De particuliere
bouw herstelde zich en in Tilburg werd in 1922 het vooroorlogse peil
weer bereikt, zoals we kunnen zien in figuur 6, waar we in de
volgende paragraaf dieper op ingaan.
Figuur 6

Woningbouw in 'Idburg 1900-1925, totaal en particulier
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In 1924 gaf de regering de gemeenten gelegenheid om een tweede
hypotheek te verlenen. 102 In Tilburg stimuleerde het gemeentebe
stuur de particuliere sector door de hypotheekmogelijkheden via de
Gemeentelijke Hypotheekbank te verruimen. 103 Eveneens trad het
100

) CA Г G H 25-2-1921 en bijlage 57
' 0 ' ) Ministerie \an Arbeid nr 9410 7 afd V 1-11-1922, Осгс regeling довд 1 januari 1923 in
na
) Bij KB \an 1-8-1924 nr 121
' 0 3 ) Wijziging \an het regelement op het uitlenen \an gelden door de gemeentelijke hvpo
theekbank begin 1924
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college in overleg met de Rijksverzekeringsbank over kapitaal voor de
woningbouw, dat tegen een rente van 5% beschikbaar werd gesteld.
Ondanks al deze stimulerende maatregelen was de situatie van de
particuliere bouwers in 1925 niet rooskleurig. Volgens wethouder
van Rijen was de rentabiliteit te laag waardoor bouwondernemers
geen grote projecten zouden starten. De bouwkosten waren al
tweeëneenhalf jaar niet meer gedaald zodat alleen de rentestand de
woningmarkt kon beïnvloeden.104 Premiebouwers hadden weliswaar
steun gehad, maar zij hadden de huizen in de dure tijd gebouwd en
werden nu geconfronteerd met een waardevermindering van hun
bezit, terwijl de lasten hoog bleven. De analogie met onze tijd is
duidelijk. Om het deze particulieren wat gemakkelijker te maken
sloot de gemeente eind 1925 een conversielening af, en loste de van
het Rijk ontvangen gelden af. De rente voor de hypothecaire kredieten aan particulieren kon hierdoor worden verlaagd van 6 naar
5%.105 De particuliere bouwnijverheid zonder overheidssteun herstelde zich vanaf 1924 op het vooroorlogse peil (zie figuur 6 en 7).
Onder de 406 met bouwpremies gebouwde woningen, zaten
slechts zes aanvragen voor meer dan tien woningen, de rest van de
aanvragen betrof kleine woninggroepen. De particuliere woningbouwmarkt veranderde dus niet in deze periode. De meeste premieaanvragen betroffen middenstandswoningen. Van de 230 aanvragen
in 1921 betrof het slechts bij 50 gevallen een arbeiderswoning waarbij de grens tussen een arbeiderswoning en een andere woning werd
getrokken bij een inhoud van circa 300 m3 inhoud.106
Tot slot het bouwfonds. Door de woningnoodwet werden eigenaren verplicht woningen die zij aan de bestemming wilden onttrekken, op eigen kosten te vervangen door andere. Vonk de Both dacht
dat eigenaren niet kapitaalkrachtig genoeg waren om aan deze verplichting te voldoen en stelde daarom voor een Bouwfonds in te
stellen waarin degenen die toestemming kregen om woningen af te
breken of er iets anders mee te doen, een bedrag moesten storten van
minstens f5,- per m3 van de betrokken woning of minimaal f 900,1(M

) GAT secr. arch. afd. 2 1925 VV 1328/1.
) GAT secr, arch. 1926 W 1324/1.
,06
) GAT secr.arch. afd. I 1921 W 1328/1.
,05
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per woning. In plaats van de eigenaar, die uiteraard vrij was om zelf
nieuwe woningen te bouwen en dan geen geld hoefde te storten in
het fonds, bouwde de gemeente dan bij elke storting in het bouwfonds een even groot aantal nieuwe woningen. Hierdoor werd het
mogelijk slechte woningen van weinig draagkrachtige eigenaren afte
breken, maar ook woningen van eigenaren die niet van plan waren
nog verbeteringen aan te brengen of die bepaalde woningen kwijt
wilden.10' Het fonds werd op 7 april 1922 ingesteld en er werden 31
woningen mee gebouwd.
d. Slot
Alvorens we het woningbouwbeleid evalueren, vatten we de ontwikkeling van de Tilburgse woningbouw kort samen. Vergelijking
van figuur 6 108 met figuur 1 laat zien dat de Tilburgse woningbouw
tussen 1902 en 1907 een dal doormaakte, terwijl de woningbouw
landelijk steeg tot 1907. De problemen met de hypotheekbanken, die
door tijdgenoten werden aangevoerd als verklaring voor deze terugval, zijn in de Tilburgse situatie niet terug te vinden. Vanaf 1912,
met het intreden van de economische recessie, daalde de woningbouw geleidelijk. Crisis, nieuwe bouwvoorschriften, hogere hypotheekrente en oorlogsomstandigheden zorgden voor een lagere bouwproduktie. Rückert noemde als belangrijkste oorzaak van het tekort
dat het woningbouwbedrijf nog steeds in het stadium van kleinbedrijf verkeerde. Ook Huender noemde deze kleinschalige woningbouw primitief. Het oorlogsjaar 1916 betekende het dieptepunt met
l07
) Art 8 с «oningnoodwet KB 4-3-1921 Circulaire van 12/13 november 1920 nr 221, alleen
premies en subsidies aan gemeenten die aan de toestemming tot het onttrekken van woningen
aan hare bestemming, de voorwaarde verbinden dat de woningen op kosten van de belangheb
bende worden vervangen Bijlage nr 106 G R 1922 Voorstel ι ν m uitvoering ν d woningnoodwet De te storten bedragen in het fonds daalden met de daling van de bouwkosten
volgens de raadsbesluiten van 7 april 1922, van 4 mei 1923 en van 2 februari 1925 en
beredeneerd verslag van hetgeen met betrekking tol verbetering der Volkshuisvesting in de
gemeente 1 ilburg gedurende het tijdvak van
is verricht, 1922-1925 passim
loe
) In 1905 werd er in Tilburg een statistische documentatie opgezet voor de bouwproduktie
De woningproduktie 1900-1904 komt uit het jaarverslag van de Kamer van Koophandel en
betreft aantallen waarvoor vergunning werd aangevraagd Vanaf 1909 ontlenen we de gege
vens aan het Rapport omtrent de stand van het woningvraagstukop 1 dec 1925 in de gemeente
Tilburg, seer arch afd II 1925 W1328/1 Zie bijlage VI
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een produktie van slechts 15 woningen. Geleidelijk klommen de
bouwers uit het dal omhoog. Rond 1920 werd de vooroorlogse produktie weer gehaald en daarna begon een geweldige inhaalmanoeuvre. Het jaar 1923 was het topjaar van de bouwproduktie, daarna
zette de daling weer in. Toen de regering in 1925 besloot de geldverlening te stoppen, was de particuliere bouw ongeveer terug op het
niveau van rond de eeuwwisseling.
Eind 1925 had noch de gemeente, noch een van de woningbouwverenigingen een woningbouwplan van enige omvang in portefeuille.
Toch was er in dat jaar nog sprake van een woningtekort van 214
woningen. Bij dit tekort kunnen vraagtekens worden gezet omdat
men pas over samenwoning of inwoning sprak als er in één woning
behalve het gezin nog een echtpaar inwoonde met of zonder kinderen, danwei een alleenstaande met één of meer kinderen. Bovendien
werd er in dit getal geen rekening gehouden met de nog aanwezige
krotwoningen, noch met de benodigde woningreserve van 3%, noch
met 133 aanwezige noodwoningen, woonwagens en woonschepen.I09
Het tekort, inclusief reserve, bedroeg eind 1925 nog 671 woningen.
Pas in 1930 noemde het verslag van bouw- en woningtoezicht het
tekort nihil.
In figuur 7 hebben we de woningproduktie vanaf 1917, toen de
eerste woningen van St. Joseph werden opgeleverd en ook de gemeente woningbouwplannen ging maken, naar financieringsbron samengevat en in beeld gebracht.' 10
Als we alleen naar het onderste vakje in de kolommen kijken, dan
blijkt dat de particuliere woningbouw zonder overheidssteun in deze
jaren slechts een fractie uitmaakte van de totale woningproduktie.
We zien, dat de gemeentelijke overheid van 1922 tot 1925 de grootste producent was. In totaal werden met steun van rijk en gemeente
3362 woningen gebouwd. Dit betekent dat meer dan eenvijfde van

im

) CAI sccr arch afd II 1925 W 1328/1 Rapport omtrent de stand van het woningvraagstuk Dit is conform de definitie ν d njkswoningtelling 1919
" 0 ) GAT Rapport omtrent de stand \an het \voning\rdagstuk op 1 dec 1925 in de gemeente
Tilburg seer arch afd II 1925 W/1328/1, zie bijlage VII
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het totale woningbestand in 1925 (14215 woningen) met overheidsgeld was tot stand gebracht.
Eind 1925 waren de door de gemeente en woningbouwverenigingen gebouwde woningen over de instellingen ter exploitatie verdeeld,
zoals weergegeven in tabel 25:111
Figuur 7

CSZD
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=

Wonmgbouu· in Ìilburg naar fmancienngsbron

¡917-1925

particuliere ongesubsidieerde woningbouw
woning«etlxnm door verenigingen
woningbouw door de gemeente
particuliere premiebouw
premicbouw door de gemeente
overige financieringsbronnen

Het verschil met het aantal gesubsidieerde woningen bestaat uit
de door particulieren gebouwde premiewoningen. De gemeentelijke
instelling beheerde het leeuwedeel.
' " ) GAT afd 2 \\ 1328/1 Rapport omtrent de stand van het womngvraagstuk, 1925 W 171/1
Notulen van de tvuntigsle vergadering van de Stichting vvoningbeheer
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Tabel 25

Beheer van de woningen

Naam

Stichting VVoningbeheer (gemeentelijk)
Tilburgsche Woningbouwvereniging (fabrikanten)
St Joseph (katholieke arbeiders)
Ontwikkeling (socialistische arbeiders)
Gildenbondstichting (katholieke arbeidersbeweging)
Samenwerking (spoorwegen)
Totaal (¿onder noodwomngen)

totaal aantal
woningen in
beheer
1 659
565
215
160
123
105
2 827

hiervan
zelf
gebouwd

334
215
50
105

§ 6 Evaluatie
Wat hebben de Tilburgers met het financiële instrumentarium
bereikt' Toen de woningwet van kracht werd, was de woningvoorraad in Tilburg met een leegstand van 4% bevredigend te noemen.
In andere steden begon men vanaf die tijd met de verbetering van de
volkshuisvesting. In Tilburg daarentegen, ondernam het gemeentebestuur weinig op dit gebied met als resultaat dat Rückert in 1914
moest vaststellen, dat er vrijwel geen woningen meer leegstonden en
dat er zelfs sprake was van een tekort.
Het Tilburgse gemeentebestuur was aanvankelijk nauwelijks
geïnteresseerd in de mogelijkheden van de woningwet. Rond de
eeuwwisseling bestond er immers geen aanwijsbaar woningtekort, er
kwam geen sociale onrust voor en de katholieke arbeiders waren
behoudend. Pogingen om de maatschappelijke verhoudingen te veranderen, werden hier al snel als anti-godsdienstig opgevat. Uit het
feit dat de volkshuisvesting tot 1913 in de gemeenteraad niet of
nauwelijks aan de orde kwam, kunnen wc concluderen dat de situatie over het algemeen als bevredigend werd ervaren. De gezondheidscommissie was eveneens positief gestemd over de woonsituatie
van de Tilburgers en besloot zelfs in 1910 om het woningonderzoek
volgens de woningwet voorlopig stop te zetten. De gezondheidscommissie sprak pas in 1914 voor het eerst over woningnood. Ook de
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economische situatie gaf weinig aanleiding tot extra woningbouw.
De afzetmogelijkheden voor de wol waren gering, zodat er geen
behoefte bestond om nieuwe arbeidskrachten aan te trekken. Til
burg groeide dan ook voornamelijk door geboorteoverschotten tussen
1900 en 1914.
Het gemeentebestuur werd gevormd door een katholieke elite die
veelal conservatief-liberaal dacht. Door het ontbreken van richtlij
nen voor de katholieke gemeentepolitiek, speelde het persoonlijk
element in de fracties een grote rol. De elite noch haar kiezers waren
gediend met een uitbreiding van de gemeentelijke overheidstaak die
onherroepelijk zou leiden tot hogere belastingen. Het kleine aantal
arbeidersvertegenwoordigers dat aanvankelijk in de gemeenteraad
zat, bracht hierin geen verandering. Over het algemeen zagen de
katholieken overheidsingrijpen als een socialistische vinding.
Langzaam aan werden de katholieken actiever op het terrein van
de volkshuisvesting. Angst voor het socialisme en voor godsdienstig
en zedelijk verval waren steeds terugkerende elementen in de katho
lieke pleidooien voor sociale actie en ontbraken dan ook niet in het
gevecht tegen de woningnood. Men had grote goedkope goede wonin
gen nodig om de talrijke katholieke gezinnen te huisvesten als middel
in de strijd tegen neo-malthusianisme en socialisme. Het volkshuis
vestingsprobleem werd vanaf 1900 meerdere malen besproken tij
dens het Katholiek Congres voor Sociale Aangelegenheden en tijdens
de Katholiekendagen. Tevens werd er over dit onderwerp geschre
112
ven in het Katholiek Sociaal Weekblad.
De Bossche Diocesane Bond en de Katholieke Sociale Actie propa
geerden de stichting van r.k. woningbouwverenigingen onder de
werklieden, maar het Tilburgse raadslid Van Rijen schreef in het
gedenkboek van deze bond, dat de plaatselijke autoriteiten weinig
voelden voor confessionele woningbouwverenigingen. 1 1 1 Dit had hij
n2
') \\ G Vcrslim, a v\ , 272 katholiek Congres \oor sociale aangelegenheden op 2 en i
september 19(X) in het paleis voor \olks\lijt in A dam, Jos \an Wek, O Ρ Schacpman, 517,
J Μ Λ /.oetmulder.De katholieken en het \\oning\raagstuk, in Het katholiek \eilerlatul I8ii/9/3, onder red van J A Loeff e a , 366 381 E \an Roven, Beheersaspekten in hel huisves
tingsbeleid van mijnondernemingen en roomskathoheken in Zuid-Limburg, 1900 1940. in
Ρ \I M Klep, 81-95
m
) Α ν Kijen, De Bossche Diocesane U erkhedenhond 1903-1928, 151-171
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zelf ook ondervonden bij de oprichting van St. Joseph. Door deze
propaganda uit katholieke kring en gezien het feit dat de oprichters
van St. Joseph actief waren in de katholieke werkliedenverenigingen,
is het niet zo verbazingwekkend dat zij de eerste Tilburgse woningbouwvereniging volgens de woningwet oprichtten waardoor het eerste initiatief uit de katholieke arbeidersbeweging kwam.
Rückert vestigde als eerste de aandacht op de woningnood van een
aantal Tilburgers, dat vrijwel onopgemerkt al jarenlang in overbevolkte krotten had geleefd. Ook toonde hij aan dat het aantal gezinnen sneller groeide dan het aantal woningen. Deze informatie deed
burgemeester Raupp, noch wethouder Van Roessel, passende maatregelen nemen. Men kwam pas tot actie toen de situatie zodanig
verslechterd was, dat er geen uitstel meer mogelijk was. De gezondheidscommissie, die van de overheid een controlerende en initiërende taak had gekregen, schoot in die jaren tekort op het terrein van de
volkshuisvesting.
Tijdens de oorlog nam de migratie toe door het aantrekken van de
wolindustrie. De inspecteur van de volksgezondheid oefende druk
uit op het gemeentebestuur om haast te maken met de bouwplannen,
de huurcommissie drong aan op nieuwbouw en de Raad was vrijwel
unaniem voor meer woningbouw. In de periode Raupp was het woningtekort ontkend en in de eerste twee jaren van Vonk de Both
werd er evenmin een dynamisch volkshuisvestingsbeleid gevoerd.
Tilburg was de enige middelgrote stad die in 1914 nog geen rijksvoorschot had aangevraagd. Uiteindelijk stemde het college van В en
W in 1915 in met de plannen van St. Joseph voor sociale woningbouw
met rijkssteun. Vertegenwoordigers van alle maatschappelijke groe
pen in de Raad drongen in de loop van 1916 en 1917 aan op gemeen
telijke woningbouw, naast verenigingsbouw om de woningnood te
bestrijden. В en W waren hier toen echter absoluut tegen.
Er was een uitgebreide woningtelling nodig om het college te
overtuigen van de ernst van de situatie. En door het bericht dat de
socialistische woningbouwvereniging Ontwikkeling was geaccep
teerd als toegelaten instelling, veranderde het beleid op slag. Om
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haar het handelen onmogelijk te maken besloot het gemeentebestuur
dat de sociale woningbouw voortaan alleen zou plaatsvinden onder
leiding van de gemeente.
De gemeentelijke woningbouw is het meest paradoxale in het
Tilburgse volkshuisvestingsbeleid. In het denken werd consequent
de voorkeur gegeven aan het particulier ondernemerschap. Zelfs bij
de oprichting van de gemeentelijke woningbouwdienst in 1919 bena
drukte Vonk de Both dat het een tijdelijke dienst betrof, die zou
worden opgeheven als er een voldoende aantal woningen zou zijn
gebouwd en het initiatief weer uit zou (kunnen) gaan van particulie
ren en woningbouwverenigingen. ' 1 4 Intussen had Tilburg misschien
wel als enige stad in Nederland ruim twee jaar formeel het gemeen
telijk monopolie voor de sociale woningbouw. Toen В en W deze
beslissing hadden genomen verzuimden ¿ij snel plannen te maken en
deze tot uitvoering te brengen. Ze traineerden de zaak omdat ze
dachten kapitaal te kunnen besparen met uitstel tot na de oorlog
wanneer de prijzen weer zouden dalen.
In Tilburg had men de pech dat de sociale denkbeelden van de
bestuurders achter liepen op de landelijke ontwikkelingen. De conclusie van Van de Put dat de huisvesting kwalitatief niet onaanzienlijk verbeterde tussen 1865 en 1918 is niet geheel juist. 115 Door de
snellere bevolkingsgroei en met name door de snelle groei van het
aantal gezinnen, die na 1912 de toename van de woningen overtrof
werd de toestand steeds slechter door meer opeenhoping. Tot 1921
steeg het woningtekort. Het woningprobleem is in het begin van
deze eeuw ontstaan en niet opgelost. Aan de oplossing van het probleem werd pas na de Eerste Wereldoorlog begonnen.
Vóór 1919 konden В en W de woningbouwplannen van de socialis
ten gemakkelijk dwarsbomen. De gemeenteraad was anti-socialis
tisch en de kans dat de arbeidersfractie de belangen van Ontwikke
ling zou verdedigen was zeer klein, omdat de arbeiderssolidariteit in
Tilburg beslist niet verder reikte dan de eigen kring.
1H
115

) GAT G H 7-2-1919 mooie illustratie van het patrurchale denken
) С A M M van de Puta w
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Toen de socialisten vanaf 1919 in de raad zaten drongen zij aan op
woningbouw door gemeente én verenigingen. Het amendement van
een socialist notabene, veranderde het volkshuisvestingbeleid in
1920 weer, waardoor verenigingsbouw voortaan weer mogelijk werd.
Sinds de instelling van de gemeentelijke woningbouwdienst hebben
de woningbouwverenigingen echter weinig eigen plannen uitgevoerd.
Er was een situatie ontstaan waarin de woningbouw voornamelijk
plaatsvond onder leiding van de gemeente. Dit hield echter geen
enkel verband met de ideeën van het college van В en W over over
heidsingrijpen. Evenals bij de fabrikanten leefde bij de burgemeester
en bij de wethouders de conservatief-liberale geest tegen staatsbemoeiing in sociale kwesties. De gemeentelijke zorg voor de oplossing
van het woningvraagstuk was ontstaan uit de behoefte de Tilburgers
te beschermen tegen socialistische invloeden. We kunnen daarom
zeggen dat deze bemoeienis voortvloeide uit de aloude patriarchale
sfeer die de sociale verhoudingen in het Zuiden kenmerkte.
Het woningtekort was in het begin van dejaren twintig erbarme
lijk maar de gemeenteraadsleden waren niet in staat hun persoonlij
ke en politieke antipathieën ondergeschikt te maken aan het gemeentebelang. Nog steeds werden woningbouwplannen van socialisten tegengewerkt en ook moest de SDAP-fractie er hard voor vechten om gedaan te krijgen dat de gemeenteraad woningen in beheer
gaf aan Ontwikkeling. De SDAP-ers drongen meerdere malen tevergeefs aan op samenwerking van alle arbeidersafgevaardigden,
maar de katholieken waren niet geïnteresseerd. Toen de sociaal democraten in 1923 nog slechts drie zetels overhielden werd hun invloed verwaarloosbaar. De S DAP was een voorstander van de oprichting van de Stichting Woningbeheer omdat de partij van een gemeentelijke dienst een objectievere verdeling verwachtte van de woningen en minder invloed van de clerus. Zelfs na de verkiezingen
van 1923 spraken katholieke raadsleden nog over het weren van een
'rood dorp'. Ook de RKVP wilde Ontwikkeling geen woningen in
beheer geven omdat ze
"de SDAP wil laten voelen dat als ze iets gedaan wil krijgen er
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een andere toon tegen de katholieken moet worden aangeslagen".116
De arbeiders in de RKV'P en die in de RKSP waren evenmin
solidair ten opzichte van elkaar. De verdedigers van de arbeidersbelangen van vóór 1919 belandden ná 1919 min of meer in de conservatieve hoek. Een uitzondering was wethouder Van Rijen.
Zowel de uitkomsten van de woningtelling van 1919 als de rapporten van directeur Meysing van de gemeentelijke woningbouwdienst,
overtuigden hoofdinspecteur Van der Kaa en inspecteur Schüngel
van de noodzaak Tilburg voorlopig te blijven steunen.117 Voor de
volkshuisvesting in Tilburg was het overheidstoezicht een zegen. De
toegewezen premiewoningen werden gebouwd door de gemeentelijke
woningbouwdienst, die door normalisering van de woningtypen, in
staat was efficiënt te werken. Deze dienst bouwde 1629 arbeiderswoningen en 100 noodwoningen.118
De woningbouwverenigingen ondervonden meer tegenwerking
dan medewerking van het gemeentebestuur. Zelfs de Tilburgsche
Bouwvereniging, die op initiatief van В en W was opgericht, kreeg
weinig steun Aanvankelijk liet het bestuur van deze vereniging zich
positief uit over В en W, maar eind 1920 was dit niet meer het geval.
Na de algehele oplevering van het eerste project van deze vereniging
in 1923, zag de vereniging af van verdere woningbouw. Het bestuur
was ontmoedigd. St. Joseph en Ontwikkeling ondervonden meerdere
malen tegenwerking.
In het college en in de conservatief-liberale raadsfractie klonk al
vanaf 1922 de roep om bezuinigingen, maar wethouder Van Rijen
drong tot het laatste moment aan op gemeentelijke steun voor de
woningbouw. In 1922 maakte de regering bekend de gesubsidieerde
woningbouw te willen beperken. Dit beleidsvoornemen vond in Til
burg dan ook veel bijval. De Tilburgers vroegen om belastingverla
ging en om vermindering van de gemeente-uitgaven vanwege de eco' " ) GAT G R 1923
" 7 ) GAT Rapport stand woningvraagstuk op 15 no\ember 1921 in de gemeente Tilburg secr
arch 1921 W 1328/1 η d ν het onderhoud met de inspecteur op 8 no\cmbcr 1921
"") GAT К 10 archie! van de gemeentelijke woningbouw dienst Toespraak tan directeur
Meysing t g ν de tentoonstelling \oor handel en industrie in 1924
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nomische malaise in de wol-, schoen- en leerindustrie, maar ook uit
gewoonte omdat men altijd wilde bezuinigen." 9
Ondanks het ruime aandeel van de gemeentelijke woningbouw
dienst in de bouwproduktie was het Tilburgse college van В en W,
maar ook de meerderheid van de raad, constant voorstander van
liberalisering. Tilburg had in dejaren 1900 en 1925 achtereenvol
gens drie mannen aan het roer met een conservatief-liberale visie.
Zij waren afkerig van overheidsingrijpen en vooral van het bieden
van sociale voorzieningen op kosten van de belastingbetaler. Voor de
volkshuisvesting betekende dit dat men alleen iets ondernam als het
echt niet anders kon. Vonk de Both zei in 1925 dat het onmogelijk én
onbillijk was dat de overheid steeds maar door zou gaan met de
financiering van een deel van de woningproduktie en daardoor de
belastingdruk zou verzwaren. Het ontbrak de katholieke Tilburgers
aan visie, eenheid en organisatie, maar dat gold niet alleen voor
Tilburg.120

" 9 ) GATG.R. 7-7-1922
l20
) Ik kan me hier geheel aansluiten bij P. Macs a w , 58-59
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HOOFDSTUK IX
HEF WONINGBOUWBELEID IN ENSCHEDE

In dit hoofdstuk behandelen we de woningbouwpohtiek van de
gemeente Enschede We openen het hoofdstuk met een situatie
schets van de huisvesting rond de eeuwwisseling In de volgende
paragraaf introduceren we de woningbouwverenigingen, die met be
hulp van het gemeentebestuur de woningwetbouw realiseerden
Vragen die we ons daarbij stellen zijn Op wiens initiatief kwamen
de verenigingen tot stand' Wat waren hun doelstellingen' In hoever
re voerden zij een eigen beleid of werden ze gestuurd door het
gemeentebestuur' In de daaropvolgende paragrafen zullen we zien
hoe de gemeente Enschede reageerde op de voorschotaanvragen, hoc
deze werden gemotiveerd en wie hiervoor het initiatief namen In
paragraaf 4 maken we met behulp van uitgevoerde woningonderzoekjes een tussenbalans op In de daarop volgende paragrafen bekij
ken we hoe het Enschedese gemeentebestuur reageerde op het na
oorlogse volkshuisxestingsbeleid van de regeling In paragraaf 6 tot
slot evalueren we de gebeurtenissen en proberen we conclusies te
trekken
§ 1 De beginsituatie
In de gouden jaren van de Twentse textielindustrie 1895 1914
groeide de tegenstelling tussen de kleine groep machtige en rijke
textiehndustrielen en de grote groep textielarbeiders ' Deze tegen
stelling uitte zich ook in de huisvesting In de jaren tachtig meldde
de Kamer van Koophandel al dat het woningaanbod te klein was
gezien de bevolkingstoename, rond 1890 was de woningmarkt even
wat ruimer, maar toen in de jaren negentig de trek uit vooral het
Noord-westen van Overijssel en uit Friesland naar Enschede op
gang kwam liepen de groeicijfers van de bevolking en van de woning') В HcbSihnk Gerhard Jannmk & Zonen te Lmchede
verzet, 19, 21
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/85? /938 jaren \an rationalisatie en

voorraad vanaf de eeuwwisseling sterk uiteen.
In 1899 waren er in Enschede volgens de toenmalige normen 673
een-, twee- en driekamerwoningen overbevolkt (15%). Enschede
week met dit cijfer niet af van andere Overijsselse steden. In Hengelo en Deventer was 16% overbevolkt, in Zwolle 18% en in Lonneker
zelfs 30%. In Enschede was de overbevolking het ergst in de tweekamerwoningen, in de andere steden was de situatie in de eenkamerwoningen het slechtst.2 In heel Nederland was in 1899 16,5% van
de woningen overbevolkt. De situatie in de Overijsselse steden was
dus, uitgezonderd Lonneker, ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde, maar hoger dan in de Noord-Brabantse steden. In Enschede bestond in 1899 46% van de woningen uit een- en tweekamerwoningen, in Tilburg was dit iets minder dan 40%.
De gevolgen van deze woningschaarste voor de huren bleven niet
uit. Een onderzoek naar de huren van 215 woningen toonde aan dat
er tussen 1900 en 1912 een gemiddelde stijging had plaatsgevonden
van 36%. Hierbinnen liepen de huurverhogingen uiteen van 15 tot
150% en de loonstijgingen bedroegen in dezelfde periode ongeveer
30%. i
De particuliere woningbouw daalde na 1900 in Enschede. Volgens
de historicus en tijdgenoot A. Blonk kwam dit door de bouwverordening van 1896, de stijgende grondprijzen, de vijf maanden durende
textielstaking van 1902, de verzwaarde voorwaarden voor hypotheekverlening in 1905, de hogere eisen die men ging stellen aan kleding,
voedsel en ontspanning en tot slot door de bouwverenigingen, die op
voordelige voorwaarden bouwden."* Blonk stelde zich met deze uitleg
op het standpunt van zijn tijdgenoten Van Gijn en Van der Drift
volgens wie de voorschottenpolitiek leidde tot verminderde particuliere bouw.
De woningmarkt was in die tijd vooral een lokale markt die nauw
verband hield met de plaatselijke economische toestanden. De tex2

) WoningtoestanJen in NederíenJ Cijfers en graphische voorstellingen bewerkt naar de womngstatistiek van 31 december 1899 De norm voor overbevolking was meer dan vier personen in een
eenkamerwoning, meer dan zes in een tweekamerwoning en meer dan negen in een driekamerwoning De overbevolkte woningen 7ijii uitgedrukt als percentage van het totaal aantal
bewoonde woningen uit de volkstelling van 1899 volgreeks nr 3
3
) A H Op ten Noort, Enschede in 1913, Ì0
4
) A Blonk, Fabrieken en Menschen hen sociografie van Enschede, 294 en 303
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tielindustrie maakte een bloeiperiode door, maar de winsten werden
geherinvesteerd in de bedrijven. Er werd door kleine bouwondernemers gebouwd voor kleine kapitaalbeleggers en winkeliers of door
arbeiders die voor zichzelf een woning bouwden. Grote particuliere
beleggers noch banken stelden rond de eeuwwisseling grote bedragen beschikbaar voor woningbouw, omdat dit werd beschouwd als
een weinig rendabele geldbelegging. Speculatiebouw ontbrak, evenals in Tilburg.5
Wij zeiden al dat Enschede rond de eeuwwisseling belangrijke
vestigingsoverschotten had te verwerken. Het woningtekort leidde
na 1905 tot afname van de immigratie, wat door het gemeentebestuur en vooral door burgemeester Bergsma met spijt werd waargenomen. Maar de woningwet bood een oplossing.
§ 2. De woningbouwcorporaties
Voor we de nieuwbouw met overheidssteun in Enschede in ogenschouw nemen, besteden we eerst aandacht aan de woningbouwcorporaties. Wat waren hun doelstellingen' Uit welke groepen kwamen
de initiatieven? En hoe ver reikte hun autonomie. Wat zij tot stand
hebben gebracht behandelen we in de volgende paragrafen.
a. De Volkswoning
De eerste woningbouwvereniging in Enschede is in 1907 opgericht door een groep belangstellenden op initiatief van burgemeester
Edo J. Bergsma. Bij de oprichting van deze vereniging blijven we
langer stilstaan dan bij de overige, omdat deze vereniging zich ontpopte als de grootste woningleverancier.
In de zomer van 1906 bracht Bergsma zijn ideeën over een woningbouwvereniging naar voren in een nota, getiteld: Hoofdbeginselen
voor de vereniging, zoals de heer burgemeester zich die voorstelt.0 De
eventueel op te richten woningbouwvereniging zou naar zijn mening
) В Hebselink a ν, , 29 en A Blonk а и , 298, J Melling a w zie hoofdstuk 1
) GAE Notulen van de vergadering van В en W 14-6-1906 en de stukken bij de¿e vergadering
archiefnummer 293
5

6
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verschillende soorten woningen moeten bouwen voor grote en kleine
gezinnen verspreid over de hele stad. In principe zouden er niet
meer dan 16 woningen bij elkaar moeten worden gebouwd. De aan
delen zouden niet kleiner mogen zijn dan f 25,-, maar wel kunnen
worden samengevoegd tot f 100,- f.250,- f 500,- en f 1000,-. Als
leden zou men verenigingen (volksbond, fabrikantenvereniging, ar
beidersvereniging, kruisverbond) en firma's (zedelijke lichamen)
kunnen toegelaten. Het bestuur zou uit vijf personen moeten be
staan waarvan er een zou worden benoemd door В en W uit of buiten
de aandeelhouders een door de commissaris der koningin of indien
deze benoeming weigert door de kantonrechter, of indien ook deze
weigert door de burgemeester. De drie andere leden zouden uit en
door de aandeelhouders worden benoemd. Het toezicht op de vereni
ging zou worden uitgeoefend door drie commissarissen waarvan er
een zou worden gekozen door de gemeenteraad uit of buiten de
aandeelhouders.
De wethouders, die enthousiast reageerden op de nota, traden in
overleg met het bestuur van de fabrikantenvereniging om te peilen of
de fabrikanten interesse hadden en nodigden de inspecteur voor de
volksgezondheid in Friesland en Overijssel I'aber, uit om voor de
wethouders de bepalingen van de woningwet over de oprichting van
een woningbouwvereniging toe te lichten. Faber was een voorstan
der van sociale woningbouw. Hij had in landelijke discussies vaak
naar voren gebracht dat het woningprobleem moeilijk kon worden
opgelost, omdat vele wethouders en raadsleden huiseigenaren waren
en daardoor weinig geneigd waren het probleem van de hoge huren
aan te pakken.7
Toen ook de fabrikantenvereniging positief reageerde werd er een
bijeenkomst voor alle belangstellenden aangekondigd in de plaatselij
ke kranten, waar Faber de zaak opnieuw zou toelichten.8 De fabri
kanten waren vooral enthousiast omdat zij van het woningtekort
nadelige gevolgen vreesden voor de industrie.
7
) Faber geciteerd in J Kruseman, De volkshuisvesting onder de woningwet, а и , 172
") GAF G R 22 10-1906 archiefnummer 297 In de vergadering van de gezondhcidseommissie van 6 maart 190} hield Faber eveneens een inleiding over bouwverenigingen en coöperatieve woningbouw, in Tubantia i-i 1904
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De op 22 november bijeengeroepen vergadering besloot tot oprich
ting van een woningbouwvereniging volgens de woningwet De
Volkswoning. Er werd een voorlopige commissie aangewezen om de
statuten op te stellen, waarin verschillende maatschappelijke groe
pen werden vertegenwoordigd: J.E. Wagener vertegenwoordigde de
bouwcommissie uit de gemeenteraad, J.H. van Heek de fabrikanten
vereniging, A. Langejan de Enschedesche Bestuurdersbond, hij was
tevens voorzitter van de SDAP in Enschede, en J.Th. Nijkamp
vertegenwoordigde de christelijke bestuurdersbond. De burgemees
ter zelf werd voorzitter.9 De oprichtingsvergadering vond 4 januari
1907 plaats en de statuten werden in maart goedgekeurd. Een
maand later werd de vereniging als toegelaten instelling geaccep
teerd. 10
Als leden traden toe twintig firma's, een arbeidersvereniging en
zes particulieren die samen 219 aandelen kochten van 100 gulden,
waardoor de vereniging een startkapitaal had van 21.900 gulden.11
In het bestuur zaten drie fabrikanten en een socialistisch en een
katholiek gemeenteraadslid. De Volkswoning was een neutrale ver
eniging.
b. Ons Huis
Het tweede initiatief kwam uit katholieke kring. In 1911 gaf
9

) Na 25 jaar Gedenkboek de Volkswoning
) Briefhoofden van de vereniging en Bijvoegsel tot de iS'ederlandsche Staatscourant van
donderdag 21 maart 1907 nr 68 bij KB van 9-3-1907 goedgekeurd en bij KB van 20-4-1907
werd de vereniging toegelaten als instelling uitsluitend werk/aam tot verbetering \an volks
huisvesting
" ) GAF. Brief van de Volkswoning aan В en W van 19-71907 behandeld in de vergadering
van 22-7-1907 archicfnr 306 Het bestuur bestond uit N G Janmnk, J A Scholten, Μ I
Menko, N jzn, В Ditters, die al snel werd vervangen door de smid В Sanders die van 19111917 gemeenteraadslid werd voor de katholieken en de SDAP-er J F Tijhof, van beroep «ever
en gemeenteraadslid De aandeelhouders waren
Van Heek en Co 66, G J van Heek en Zonen 22, Gerh Janmnk en Zonen 21, J F Scholtenen
Zonen 13, Katoenspinnerij Barnshoeve 12, N J Menko 12, F ter Kuile en Zoon 11, В W
Bhjdenstein jr 10, J A A Scholten 6, G Beltman А С jr 6, S J Menko en Zonen 6, В W
en H ter Kuile 5, Enschedesche katoenspinnerij 3, ter Kuile Cromhoff 3, Mij voor Textiel
industrie С Roessingh en Zn 3, Tattersall en Holdsworth 3, Geld voor glasverzekering Mij
3, M van Dam en Zonen 2, Weyl en Co 2, J Beukers 1, totaal fabrikanten 210 Verder H
Reygers 2, H Ь Zeggelink 2, E Bergsma 1, Dr A van der Horst 1, V Joosten 1, A A Smits
1, г к arbeidersvereniging 1 Algemeen totaal 219 aandelen
w
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J. Pas arrondissementsschoolopziener in Enschede aan het gemeentebestuur te kennen met enige andere katholieken een woningbouwvereniging te willen oprichten. ' 2 In 1912 werden de statuten van de
bouwvereniging Ons Huis goedgekeurd.13 Ons Huis is opgericht op
initiatief van het plaatselijk comité van de Katholieke Sociale Actie
en van de R.K. Arbeidersvereniging. Het katholieke karakter is in de
statuten niet terug te vinden, zoals bij St. Joseph in Tilburg. De
vereniging bracht een stamkapitaal bijeen van ongeveer vier- tot
vijfduizend gulden en was van plan in eerste instantie ongeveer 20
woningen te bouwen. Een aandeel, waarmee men lid werd van Ons
Huis kostte slechts 25 gulden.
с De Enschedesche Algemene Coöperatieve Woningbouwvereniging (EACB)
De Enschedese Algemene coöperatieve woningbouwvereniging
werd in 1913 opgericht en haar statuten werden in 1914 goedgekeurd. 14 Deze woningbouwvereniging wilde voorzien in de behoefte
aan kleine middenstandswoningen van leraren, onderwijzers en
ambtenaren en had bij de aanvang 47 leden. Elk lid van deze vereniging moest een aandeel kopen van tenminste 100 gulden. De ambtenaar B.H. Scholten is vier jaar bezig geweest om de statuten goedgekeurd te krijgen. Hij werd voorzitter en bleef dit gedurende vijftig
jaar. De vereniging kon pas in 1920 met het bouwen van woningen
beginnen.
De burgemeester steunde deze vereniging omdat het tekort aan
woningen voor de burgerstand dreigde te verergeren. Het gemeentebestuur had zich tot dan toe voornamelijk beziggehouden met arbeiderswoningbouw. In 1912 riep Bergsma belangstellenden voor middenstandswoningbouw bijeen.
) GAF, Notulen van В en W 10 en 20 juli en 16 October 1911 en 25-3-1912
) KB 8-2-1912 nr 32 en toegelaten bij KB 5 3-1912 nr 21 Het bestuur bestond uit de heren
J Pas (schoolop¿iener), J Th Nijkamp, Th L Clemens en W h Harmehnk
14
) KB 30 6-1914 nr 73 toegelaten, statuten goedgekeurd 2-10 1913 GAb 1 ubantia in historische verzameling GAE 119 1 778 S3 arch nr 413 brief aan G S van Overijssel nr 2276
behandeld m de vergaderingvan В en \V van 23-12-1913, en hel jaarverslag van de vereniging
over 1914 De vereniging had 48 leden
De overige bestuursleden waren S Ándela, С Th Smit, U Postma, Ρ Nauta, A Dolmans
en J I immerman
u

H
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er geen woningbouwverenigingen opgericht. De gemeente nam in 1916 de woningen over
van de twee oudste woningbouwverenigingen te weten de coöperatieve woningbouwvereniging Help Mekaar en van de Enschedesche
Bouwvereniging. Help Mekaar was in 1900 met steun van de pionier
van de katholieke arbeidersbeweging in Twente dr. Alfons Ariëns
opgericht, en was een projekt van de Rooms Katholieke Arbeidersvereniging en van Patrimonium.15 Deze interconfessionele woningbouwvereniging verdween in verband met de unitaskwestie en haar
woningen werden in 1916 overgenomen door de gemeente.
De Enschedesche Bouwvereniging was in 1861 opgericht door
Enschedese fabrikanten om "den arbeidersstand woningen te verschaffen".'6 Met deze vereniging begon het gemeentebestuur in december 1915 onderhandelingen over de aankoop van haar woningcomplexen in Krim, Sebastopol en Hoog en Droog. Dit waren de
beruchtste krottenbuurten in Enschede en het was een gemeentebelang dat deze buurten zouden verdwijnen. De gemeente kocht 358
van de 360 aandelen à f 200,-. De Volkswoning en Ons Huis kochten
elk één aandeel om zeggenschap te hebben. Formeel bleef de vereniging bestaan. 1 ' De nieuwe statuten werden in juni 1916 goedgekeurd. Het bezit van de vereniging bestond in 1916 uit 145 woningen in de Krim, 40 woningen in Sebastopol en 12 in Hoog en Droog.
Evenals in de rest van het land richtten in Enschede na de Eerste
Wereldoorlog verschillende belangengroepen woningbouwverenigingen op. Een aantal van hen werd niet toegelaten als vereniging
volgens de woningwet. Dit gold voor Het Woonhuis omdat de vereniging slechts middenstandswoningen wilde bouwen en voor Patrimonium omdat de leden van het Christelijk Werkliedenverbond Patrimonium die deze woningbouwvereniging uilden oprichten gewoon een groep arbeiders betrof, die coöperatief wilden samenwerken. I8
") CAE Verslag van de toestand der gemeente bnschede 1900. 60-69
") GAb Verslag \oIgens art 52 ν d W \V o\er 1916
" ) GAE jaarverslag 1915 en 1916 van de Fnschedeschc Bouwvereniging, G R 4-5-1916 secr
areh 1918 2de afd G 770 en hist егг documentatieknipsels 1 119 1778 53 KB 18 juni
1916 nr 15
le
) GAE inv nr 1635 brief В en \V aan de hoofdinspecteur
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Twee andere in 1921 opgerichte woningbouwverenigingen werden wel toegelaten. De Goede Woning werd opgericht door lagere
ambtenaren van het Spoor en van de Tramweg. Leden van deze
vereniging hoefden geen aandeel te kopen, maar alleen contributie te
betalen. De tweede vereniging was de neutrale woningbouwvereniging Licht en Lucht. Een aandeel van deze vereniging kostte slechts
10 gulden. Licht en lucht stond onder toezicht van de Centrale
Arbeiderswoningbouwvereniging in Overijssel.19
Enschede telde tot 1925 dus vijf toegelaten woningcorporaties die
de volkshuisvesting in Enschede wilden verbeteren door het bouwen
en in stand houden van goede woningen.20 Daarnaast wilden zij ook
op andere wijze de volkshuisvesting verbeteren, bijvoorbeeld door de
aankoop en renovatie van minder goede woningen. Uitgezonderd de
Volkswoning, verhuurden de instellingen hun woningen bij voorkeur aan hun leden tegen marktprijzen. Over de aandelen werd
maximaal 4% dividend betaald. Opmerkelijk is dat dit vrijwel elk
jaar is gebeurd.
Het gemeentebestuur had een vertegenwoordiger in het bestuur
van de woningbouwverenigingen of in de raad van commissarissen
en kon dus altijd direct invloed uitoefenen op het beleid van de
corporaties. Dit was nodig omdat de gemeente de verantwoordelijkheid droeg voor de aflossing van de annuïteiten van de rijksvoorschotten.21 Daarnaast stonden zowel het bestuur van de verenigingen als В en W zelf onder toezicht van de directeur-generaal van de
volksgezondheid.
Aanvankelijk bepleitte de regering dat gemeenten zich wel waar
borgen voor een goed beheer moesten verschaffen, maar dat de wo
ningbouwverenigingen niet te sterk aan banden moesten worden
gelegd. Dit zou ten koste gaan van het enthousiasme en het initiatief
van de besturen, voor wie dit werk meestal een kwestie was van
'liefdewerk oud papier'. Naarmate de financiële banden met het Rijk
" ) GAL· De gegevens van de Goede Woning en Licht en L ucht komen uit de jaarverslagen van
die verenigingen
20
) De7e alinea's njn gebaseerd op de statuten \an de vereniging, die zijn te vinden in de
bijvoegsels van de Nederlandsche Staatscourant
^ ) GAE gemeenteraad 5-9-1912
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hechter werden, werd het toezicht echter strakker georganiseerd.
De voorwaarden waaronder voorschotten werden verleend bevatten
ook nog controlemogelijkheden.
Het goed functioneren van de verenigingen was afhankelijk van de
bekwaamheid van de bestuursleden en van hun contacten met het
gemeentebestuur. Een zeker politiek inzicht was onontbeerlijk. De
eerste twee verenigingen zouden het meeste gewicht in de schaal
leggen, maar alle verenigingen hebben zoals we zullen zien, steeds
kunnen rekenen op steun van het gemeentebestuur.
§ 3. De woningbouw tot de verkiezingen van 1919
a. De eerste sociale woningbouw
Inspecteur Faber hield in 1903 een lezing over woningbouwver
enigingen volgens de woningwet en hun mogelijkheden voor de Enschedese gezondheidscommissie. Hij herhaalde dit drie jaar later
voor het gemeentebestuur en voor een algemene vergadering van
belangstellenden.22 Hierdoor konden zowel de gezondheidscommis
sie als de gemeenteraad in 1907 toen de problematiek werkelijk aan
de orde was snel advies geven en beslissingen nemen.
In de oprichtingsfase van De Volkswoning beloofde de gemeente
raad het voorlopig bestuur alvast medewerking bij een voorschotaan23
vraag. In juni diende het verenigingsbestuur een voorschotaanvraag in, waarop het gemeentebestuur een maand later positief rea
geerde. Ter ondersteuning van de voorschotaanvraag lieten В en W
onderzoeken in hoeveel woningen er twee of meer gezinnen waren
24
gehuisvest. Dit bleek in 1907 in 112 woningen het geval te zijn.
De discussie in de gemeenteraad en in de bouwcommissie beperk
te zich tot de grootte en het comfort van de woningen. Hoewel men
niet dadelijk tot overeenstemming kwam, liet men de voorschotaan
vraag toch niet vertragen. Over de voorwaarden waaronder het voor
schot zou worden verleend vond geen discussie plaats. Aanvankelijk
")
en
")
24
)

GAE Verslag van de gezondheidscommissie over 1903, stukken bij de vergaderingen van В
W in 1906
GAE inv.nr 306 Vergaderingvan В en W 15-7-1907 voorschot Volkshuis\esting
GAF Vergadering В en W 15-7-1907 nr ІЗа
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was in de voorwaarden opgenomen dat het bestuur hoofdelijk aan
sprakelijk zou zijn bij wanbeheer. Wethouder H.B. Blijdenstein
plaatste bij dat artikel in de kantlijn de opmerking:
"ik althans zoude er onder die bepaling voor passen om lid van
het bestuur te worden". 25
Daarna werd het artikel geschrapt.
In oktober 1907 verleende de regering een voorschot van
f 650.000,- voor de aankoop van grond en voor de bouw van ongeveer
332 woningen. Het Rijkscollege van Bijstand besloot het voorschot te
verlenen echter met de volgende kanttekening:
"In een bloeiende gemeente als Enschede behooren arbeidsloonen en woningbouw met elkander in zoodanig verband te
staan, dat Staatshulp voor de vermeerdering van het aanbod
van woningen aldaar niet wordt vereischt."
Enschede had echter ook veel krotwoningen en het College van
Bijstand hoopte dat door deze nieuwbouw de krotten zonder bezwa
ren onbewoonbaar zouden kunnen worden verklaard en de armsten
van de bevolking door middel van opschuiving nog een redelijk goede
huisvesting zouden kunnen vinden.26 Het Rijk dacht hier dus aan
vervangende nieuwbouw. Tussen 1903 en 1914 werden er echter
gemiddeld slechts vier woningen per jaar onbewoonbaar verklaard en
afgebroken. In hoofdstuk 6 zagen we al dat een voortdurend woning
tekort de onbewoonbaarverklaringen belemmerde.
Enschede was de vijfde stad waaraan een voorschot werd gegeven.
De andere steden waren Haarlem, Leeuwarden, Deventer en Maas
tricht. 2 7 In de literatuur over de woningwet van 1901 lezen we
meestal dat er in het eerste decennium na de invoering van deze wet,
behalve in Amsterdam, vrijwel niets gebeurde. 28 Enschede was ech
ter zeer actief. In het voorgaande gaven we hiervoor al de verklaring
dat burgemeester Bergsma zelf behoorde tot de woninghervormers.
25
) GAL inv nr 306 verg van В en W 15-7-1907 voorschot volkshuisvesting Opmerking in
de kantlijn bij de ontwerpvoorwaarden
26
) Jaarverslag van het Rijkscollege van Bijstand 1907 De beslissing werd 2-8-1907 genomen
Op adues van dit college werden de voorschotten uit 's-njks kas verstrekt Het voorschot werd
bij KB van II oktober nr 71 verleend
27
) Algemeen verúag van hetgeen m b t verbetering der volkshuisvesting m gemeenten is verricht in
het tijdvak,.
jaarverslagen 1902-1907, voortaan algemeen verslag
2B
) Zie bijvoorbeeld J van der Schaar t a ρ , of De Woningwet 1902-ί 929 a w
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De burgemeester van Maastricht was eveneens lid van het gezondheidscongres en het valt op dat ook deze stad bij de eerste subsidieaanvragers hoorde.
De woningen werden in vier groepen gelijkmatig over de gemeente
verspreid om te voorkomen dat er 'een armelui's buurt' zou groeien.
In 1908 werd het eerste complex aan de Roomweg betrokken. De
woningen hadden op de begane grond een 'mooie kamer', een slaapvertrek, een woonvertrek en een keuken met bergplaats. Boven hadden de woningen twee slaapkamers en een zolder. Ze werden gebouwd in blokken van twee en voorzien van gas- en waterleiding.
Wie aan de weg timmert, krijgt veel bekijks. De Enschedeërs
volgden kritisch of architect Reijgers erin slaagde, om van de rijtjeswoningen iets leuks te maken. De huur bedroeg twee gulden tot
twee gulden twintig per week en was vastgesteld op 6% van de
bouwkosten. Rückert ging uit van een huur die gelijk was aan 7%
van de stichtingskosten. Aanvankelijk viel de vraag naar de woningen tegen, "van de zijde van hen, die daarvoor in aanmerking mochten komen als vermoedelijk nette en soliede huurders" en bovendien
van Enschedese afkomst waren.29 В en W en het verenigingsbestuur
waren het erover eens dat zij selectief moesten zijn bij het toezeggen
van woningen "ook met het oog op de groóte waarde, welke in betere
kringen van werklieden gehecht wordt aan den goede naam van de
door hen bewoonde buurt ".30 Hiermee gaven zij duidelijk aan welke
doelgroep zij op het oog hadden.
Tussen december 1908 en december 1910 bouwde de Volkswoning 325 woningen: 129 aan de Roomweg, 92 aan de Kuipersdijk, 61
aan de Goolkatenweg en 43 aan de Pluimstraat. Om een nette bewoning te garanderen werd er een huurreglement vastgesteld.
De leden van het Rijkswoningcollege bezochten deze woningcomplexen in 1910 en "deze heren spraken hunne ingenomenheid uit
met hetgeen hun hier ter stede werd getoond ".31
29

) GAE Jaarverslag van de Volkswoning over 1908
) GAE inv nr Î08 Correspondentie tussen В en W en de vereniging
^1) GAE "Να 25 jaar" Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 25 jang bestaan der
vereniging 'de Volkswoning", 19 Met het Rijkswoningcollege bedoelde men het Rijkscollege
van bijstand.
30
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Opvallend is de opmerking van het Rijkswoningcollege in de motivatie voor de voorschotverlening dat er te Enschede verschillende
uiteenlopende denkbeelden bestonden over de oplossing van de woningkwestie, welke verschillen tot eenheid zijn gebracht door deze
voorschotaanvraag. "Deze omstandigheid deed het college over de
bezwaren heenzien". Van deze verschillende denkbeelden is ons in
de behandeling van deze voorschotaanvraag niets gebleken. Vermoedelijk hebben we hier te maken met een staaltje bestuurskunst van
de burgemeester, die uit ervaring wist met welke argumenten hij
zijn aanvraag moest ondersteunen. Waarschijnlijk heeft hij gewezen
op de gemengde samenstelling van de gemeenteraad en op de arbeidsconflicten in de textiel. Uit het vervolg van de toelichting wordt ook
de visie van de regering nog eens onderstreept, namelijk dat in de
normale vraag naar nieuwe woningen, door plaatselijke aanwas van
de bevolking, niet kan worden voorzien op kosten van de schatkist.
Door dit eerste project van De Volkswoning werd het woningtekort niet opgeheven. Er bestond vooral een tekort aan kleine goedkope woningen. Al werden er premies uitgeloofd om een gezin aan een
woning te helpen, de woningnood bleef bestaan en daardoor het soms
nijpende gebrek aan arbeidskrachten voor de spinnerijen en weverijen. De jaarhuren waren opgelopen van circa f 70,- eind vorige eeuw,
tot circa f. 120,- in 1912. i2 Voor de arbeidersbevolking maar ook voor
de kleine middensstand was er geen woning te krijgen. Men had
gehoopt met het voorschot voor het eerste project van de Volkswoning de particuliere bouw te stimuleren. Dit was niet gebeurd en het
resultaat was dat er minder mensen naar Enschede trokken wat een
slechte zaak was voor de plaatselijke industrie.
Bergsma vestigde de aandacht van het bestuur van de Volkswoning op deze situatie. Dit ging toen op zoek naar nieuw bouwterrein
en grond kocht aan de Hengeloschestraat en aan de Wooldriksweg.33
De gemeenteraad ontving in november 1911 het tweede verzoek om
een voorschot voor de bouw van ongeveer 250 huizen van een kleinere en goedkopere soort.
") GAE Historische documentatie 1 824/185 NRC Handelsblad Î juni 1912, rubriek Onder
de Menschen Katoen XXIII
") GAb inv nr 370 Notulen van de vergadering van В en W 27 en 28 maart 1911 nr 47b
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In de bouwcommissie en in de Raad volgden deze keer fellere
discussies over het woningtype De directeur van Gemeentewerken
adviseerde В en W hieraan een aparte raadsvergadering te wijden ï 4
Bergsma had gedreigd met mee te werken aan de voorschotaanvraag
als het bestuur van de Volkswoning niet naar goedkopere woningtypen uit zou zien З з De nieuwe kleinere woningen die toen werden
ontworpen zonder 'mooie kamer', afgebeeld in figuur 4, werden door
velen opgevat als een verslechtering in plaats van verbetering van de
volkshuisvesting Wederom op verzoek van de burgemeester bezoch
ten toen enkele leden van het bestuur van de vereniging en van de
bouwcommissie, met de deskundigen van de gemeente Op ten Noort
en de Wijs, enige andere steden om daar een onderzoek in te stellen
naar de woningtypen Het bleek dat men zelfs in Arnhem "waar men
op het gebied van de volkshuisvesting nogal vooraan staat" lagere
eisen stelde aan de woningen dan in Enschede In Arnhem had de
bekende woninghervormer Tellegen de woningverbetering aange
pakt, maar ook daar werd slechts één vertrek van 15 m2 geeist terwijl
men in hnschede er een van 16 m2 en een van 12 m2 eiste 36
Het advies van de gemeenteraad het voor Enschedese begrippen
lang op zich wachten Pas in de raadsvergadering van 12 mei 1912
werd een beslissing genomen De tegenstanders van de normverlagmg kwamen uit verschillende partijen, katholieken, SDAP-ers en
Unie liberalen Zij gingen ervan uit dat de mensen alleen kleinere
woningen wilden, zoals de arts van der Horst beweerde, omdat zij de
huidige huur slechts met moeite konden betalen Opmerkelijk is dat
de socialist Voogsgeerd door zijn partijgenoten Tijhof en Sanders
werd afgevallen, die zich op het standpunt van В en W stelden
Sanders vond het dwaasheid dat de beste kamer van het huis, de
mooie kamer, vrijwel ongebruikt zou blijven en zei dat de arbeiders
zich liever behielpen in een onge/ond laag achtervertrek dan de
voorkamer voor bewoning in te richten en Tijhof, die in het bestuur
van De Volkswoning zat, herinnerde de raadsleden eraan dat de
arbeiders een vijftiental jaren geleden nog niet dachten aan een luxe
**) GAl· Nolulen van de vergadering van В en W 6 11 1911 en 13 12 1911
) GAE Notulen van de gemeenteraad 22 6 1914 evaluatie
ï6
) GAF G R 12 mei 1912
35
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kamer en dat het nu eenmaal altijd moeilijk is afstand te doen van
dingen waaraan men gewend is geraakt.
Men besloot uiteindelijk om drie woningtypen te bouwen met
verschillende oppervlakten in blokken van twee, drie en vier wonin
gen, een bouwstijl die veel protest uitlokte omdat de vrijheid van de
bewoners van de tussenvvoningen erdoor werd beperkt. Brinkhuis
wilde voor deze woningen beerputten voorschrijven, omdat men met
het wisseltonnensysteem, door de rijtjesbouw, met de tonnen door
de woningen zou moeten. Door de duurdere bouwmaterialen en de
hogere rente werd ook de huur hoger dan gepland. De Volkswoning
hield het principe aan dat de huren van haar woningen slechts
mochten verschillen naar de grootte van de woningen. Daarom kre
gen nu ook de andere woningen een huurverhoging van 10 cent per
week. 47 De exploitatiekosten werden over het totale woningbestand
omgeslagen.
Tijhof klaagde achteraf over de druk die Hergsma en Op ten Noort
bij deze voorschotaanvraag hadden uitgeoefend. Hij noemde het be
stuur van de Volkswoning een instrument in handen van het ge
meentebestuur. 38 Bergsma ontkende natuurlijk dat hij het kleinere
woningtype er had doorgedrukt en merkte gekscherend op dat hij nog
nooit had gemerkt dat fabrikanten, socialisten en middenstanders,
allen deel uitmakend van het bestuur, zich zo gedwee onderwierpen
aan zijn wensen.
Inmiddels had ook Ons Huis een voorschotaanvraag ingediend
39
voor de bouw van 24 woningen aan de Steenweg. In juli 1911 ging
de gemeenteraad akkoord en een maand later kende de minister het
voorschot toe. Het woningtype was vergelijkbaar met de al gebouwde
verenigingswoningen. Het werden blokken van drie tot vier huizen.
De gezondheidscommissie had na bestudering van de tekeningen
kritiek op de smalle keuken waar een forse huisvrouw moeilijk uit de
voeten zou kunnen en verder op de hoogte van de vertrekken die
slechts 2.77 meter bedroeg. Noch de directeur van Gemeentewerken
") GAE jaarverslag van De Volkswoning 1912
) GAE G R 22-6-1914 185.
,9
) GAF. mv nr 44 en 375, notulen van В en W 20-7-1911 KB 29-8-1912 nr 42 f45000
toegekend Deze woningen werden gebouwd door \V С Mcnsing
38
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noch de gemeenteraad deelden deze bezwaren. Het voorstel werd
vrijwel zonder discussie aangenomen in de raad.
In maart 1913 vroeg Ons Huis het tweede voorschot, nu voor 45
woningen aan de Ribbeltsweg. В en W adviseerden ook nu het voor
schot te verlenen gezien de nog steeds bestaande grote behoefte aan
arbeiderswoningen waardoor huisbazen zich huurverhogingen per
mitteerden omdat de huurders toch niet weg konden gaan. 4 0
Van de rempoging van het ministerie Heemskerk (1908-1913) bij
de voorschot- en bijdragenverlening heeft Enschede weinig last on
dervonden. 4 1 . Het eerste voorschot werd aangevraagd tijdens het
ministerie de Meester (1905-1908)en toen het tweede voorschot aan
de orde was had Heemskerk plaats gemaakt voor Cort van der Linden
(1913-1918), die voorschotverlening weer uitbreidde tot alle typen
arbeiderswoningen.
Enschede hield zich aan de richtlijnen van de regering bij het
vaststellen van de voorwaarden waaronder de gemeente de voor
schotten verleende. In navolging van andere steden werden vanaf
1911 meer voorwaarden gesteld aan de voorschotverlening, die met
terugwerkende kracht werden ingevoerd. De belangrijkste toevoe
gingen waren: 1. het recht van eerste hypotheek van de gemeente op
de onroerende goederen van de vereniging tot het bedrag van de
voorschotverlening, op kosten van de vereniging; 2. de woningen
moesten worden verzekerd tegen brandschade; 3. de gemeente kreeg
het recht de woningen te inspecteren op onderhoud en 4. werd het
de bewoners verboden in de woningen schadelijke beroepen uit te
oefenen. Het recht van voorkeur op de huur van een bepaald aantal
woningen zou voortaan voor alle woningwetwoningcomplexen gel
den, maar werd niet steeds in de voorwaarden opgenomen. De ge
meente zou in de toekomst ook meer toezicht uitoefenen op woningbouwplannen. Dit laatste werd gemotiveerd met het duurder worden
van het bouwen. In 1917 kwam de regering weer met aanvullende
"O) GAL GR 8-7-19П en toegekend bij KB 22-8-1913 nr 50 Dit voorschot werd verschillen
de malen verhoogd en op 22-6-1914 vastgesteld op f 115 000 Uitbetaald via de njkscollege van
bijstand, notulen В en VV 18-8-1914
*') zie Ρ A van der Drift, а и , 42-43
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voorwaarden.42 Zo langzamerhand gaf de regering zoveel bepalingen
die in de voorwaarden opgenomen moesten zijn, dat de gemeenten
hier nog maar weinig aan toe te voegen hadden.
Vermeerdering van de woningvoorraad had tot nu toe slechts meer
vestiging tot gevolg gehad en dat was ook de bedoeling geweest van de
nieuwbouwplannen. Enkele fabrikanten hadden ook nog op eigen
rekening 162 arbeiderswoningen laten bouwen, die voor een deel ook
in het aangrenzende Lonneker stonden.43
Mei 1913 vroeg de Volkswoning medewerking aan het gemeente
bestuur voor het derde voorschot.44 Deze keer ging het om een groot
woningcomplex van 750 woningen op Pathmos en Janninksbleek.
В en W steunden het plan pas nadat zij hadden gecontroleerd of de
industrie de eerste jaren nog behoefte aan werkkrachten zou hebben
en particuliere bouwers onvoldoende in de daaruit volgende woning
behoefte zouden voorzien. Ook moest de vereniging het stamkapitaal
verhogen tot 100.000 gulden.
Het preadvies van В en W werd eerst in een besloten raadsverga
dering besproken.45 De vraag óf er arbeiderswoningen moesten worden gebouwd was geen punt van discussie, maar het ging opnieuw
om de vraag welk woningtype er zou worden gebouwd. De bouwcommissie had in maart, in navolging van de eerste ministeriële circulaire over de normen voor een arbeiderswoning, een advies uitgebracht
over de mogelijkheid van een kleiner type arbeiderswoning dan de
bouwvergunning toeliet en ook de directeur van Gemeentewerken
had zich over dit probleem gebogen. De moeilijkheid was dat de
mensen de kleine woningen in het vorige complex van de Volkswoning niet goed bewoonden. De slaapkamer op de begane grond bleek
als 'mooie kamer' te worden gebruikt en in de huizenrijen zag men
op tegen het achterom lopen. В en W wilden dit niet in een openbare
raadsvergadering bespreken omdat de woningen erdoor naar beneden
лг

) Opgenomen in Staatsblad 584 Zie ook de betreffende raadsbesluiten
•"i Van Heek & Co 52 woningen, Nico ter Kuile en Zn 2i. N J MenkoI2, GJ van Heek en
Zn 2l,Gebr van Heek 7, G Janmnk en Zn 18, J F Schollen en Zn 12, S J MenkocnZn
5, N V StoomwcNcnj Nijverheid 3, en Blijdenstein en Co 9
•") GAE Notulen van В en W 26-5-1913
4ï
) GAF, inv nr 47 idem 30-10-1913
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zouden worden gehaald, wat onprettig was voor de bewoners. We
zagen al dat Op ten Noort vond dat de mensen geleidelijk aan moes
ten leren de woningen te bewonen waartoe hij zelfs een woning als
modelwoning wilde inrichten. Bergsma wilde een eindeloze discus
sie voorkomen en het raadsbesluit zo formuleren dat in het nieuwe
bouwplan de woningen naar behoefte zouden worden gebouwd. Hij
vond het onnodig dat de gemeenteraad het aantal van elk type zou
vaststellen en wilde dit overlaten aan het bestuur in overleg met В en
W en de bouwcommissie. De inspecteur van de volksgezondheid zou
het nieuwe kleinere woningtype van Op ten Noort beoordelen. De
burgemeester hield een pleidooi voor de nieuwe kleinere woningen
omdat het bouwen 25% duurder was geworden maar ook vanwege
het regeringsstandpunt, dat inhield dat gemeenten kleine woningen
moesten bouwen. Het kleine woningtype had een woonkamer van
16.63 m 2 , een keuken van 4.70 m 2 , een bergplaats van 3.64 m 2 , een
grote slaapkamer van 12.82 m 2 en kleine slaapkamer van 8.22 m 2 en
een kleinste slaapkamer van 6.57 m 2 . 4 6
Onderzoek had uitgewezen dat van de 342 paren die in 1913
trouwden er meer dan 20% geen aparte woning kon vinden en ook de
gemiddelde woningbezetting in Enschede was hoger dan in andere
Overijsselse steden namelijk 5.28 personen per woning. Ten opzich
te van 1899, toen het gemiddelde 5.23 bedroeg, was dit nog een
verslechtering. Arbeiderswoningen in Enschede herbergden in 1913
gemiddeld zelfs 7 personen.47 De gemeenteraad besloot het voor
schot te verlenen omdat de vraag naar arbeiderswoningen het aanbod
nog steeds te boven ging.
In het voorgaande is duidelijk gebleken dat burgemeester Bergsma
voortdurend bezig was om de woningbouwaktiviteiten te stimuleren.
De besluitvorming bleef democratisch doordat er al in 1900 een
bouwcommissie uit de Raad werd benoemd en in 1909 een financiële
commissie, die deelnamen aan het overleg. In de bouwcommissie zat
'"') GAh inv nr 2396, Vereniging de Volkswoning 1915-1916, 2e dossier Pathmos-Janninksbleek
47
) A H Op ten Noort a w , 22 en Jaarverslag van de Volkswoning 1913 passim Enschede
5 28 In Hengelo was dat 5 15, Kampen 5 14, Zwolle 5 13, Deventer 5 03, Almelo (ambt)
4 77 en in Steenwijk 4 21
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vanaf 1911 ook een socialist. De andere partijen waren vanaf het
begin vertegenwoordigd. Als een voorstel eenmaal in de gemeenteraad kwam, had het al de goedkeuring van deze commissies, van de
gezondheidscommissie en van de directeur van Gemeentewerken.
Slechts als een van deze gremia verdeeld was, volgden uitvoerige
discussies. Bergsma had door het voorzitterschap van verschillende
commissies de mogelijkheid de besluitvorming sterk te beïnvloeden.
b. De woningtentoonstelling
Enschede trok met haar volkswoningbouw inmiddels de aandacht.
In februari 1913 kreeg de gemeente het verzoek lid te worden van
het Tiende Internationale Woningcongres en om mee te werken aan
een bezoek van de congresgangers aan Enschede in september van
dat jaar. Het thema van het congres was: Overbevolking, door de
bekende socialist Wibaut gedefinieerd als met meer dan drie personen in een een- of tweekamerwoning wonen. Deze definitie is aanmerkelijk smaller dan die in paragraaf 1 is toegepast. Volgens
Wibaut's definitie zouden er in 1899 in Enschede 1124 overbevolkte
woningen zijn geweest. Verder werd gevraagd of Enschede een bijdrage wilde leveren aan een tentoonstelling over wat er op het gebied
van de volkshuisvesting, uitbreidingsplannen, grondbedrijven, woningonderzoek enzovoort in Nederland in steden en kleinere gemeenten tot stand was gebracht. Deze tentoonstelling zou ter gelegenheid van het Gezondheidscongres en het Internationaal Woningcongres in september in Scheveningen worden gehouden. Natuurlijk reageerde het gemeentebestuur positief. Op 13 september bezochten 150 dames en heren de woningcomplexen aan de Goolkatenen aan de Hengelosche weg. Onder de bezoekers bevonden zich
belangrijke personen op het gebied van de volkshuisvesting uit binnen- en buitenland.48 De andere steden die door de congresgangers
werden bezocht waren: Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Hengelo. Op ten Noort stelde voor de gelegenheid het boekje Enschede in
1913 samen wat aan de gasten werd aangeboden. In tegenstelling tot
^8) GAE inv nr 404 Notulen van В en W februari passim en inv nr 412 idem april en
augustus passim Jaarverslag van de Volkswoning 1913
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Tilburg vormde de internationale woningtentoonstelling van 1913
hier niet de aanzet voor woningwetbouw, maar werd deze min of
meer de kroon op het werk.
с

Voortgang

De geplande aanbesteding van het eerste woningcomplex op Pathmos ging niet door vanwege de oorlogsomstandigheden. Geen aanne
mer was bereid nu in te schrijven op deze bouw. Tot dan toe was er
gebouwd door particuliere bouwondernemers, maar in de oorlog be
sloten het gemeentebestuur en het bestuur van de Volkswoning, dat
de bouw zou worden ondernomen in eigen beheer van de vereniging,
die sinds 1913 over een Bouwbureau beschikte. Men wilde zowel het
woningaanbod continueren als de werkloosheid verminderen.
Terwijl de woningbouw vrijwel overal terugliep, ging deze in En
schede gewoon door. In 1915 werden er 158 woningen opgeleverd,
16 grote, 107 middelgrote en 30 kleine woningen plus zes winkelhuizen. De woningen hadden beneden een woonkamer, keuken, berg
plaats en gang en boven drie slaapkamers. Er was in blokken van drie
en vier woningen gebouwd. In prijs en dus in huur maakten de
woningen een groot verschil. De huren liepen uiteen van f 2,90 tot
f 2,20 terwijl men in 1915 een weekhuur van f 2,30 betaalbaar
beschouwde voor een arbeider.49 De socialisten vonden het streven
naar betaalbare huren als vanouds geen argument om kleine wonin
gen te bouwen.
In oktober 1915 besloot men in het tweede complex 132 kleine en
111 grotere woningen te bouwen, omdat de vraag naar kleinere wo
ningen groter bleek te zijn dan die naar grotere woningen. Het
bestuur van de Volkswoning was hierover verdeeld geweest. De fa
brikanten die de meerderheid vormden stemden voor kleine goedko
pe woningen, evenals de burgemeester, de directeur van Gemeente
werken en de gezondheidscommissie. De bouwcommissie was ver
deeld. In de raad waren de socialisten en twee liberale raadsleden
^4) GAE inv пг 2398 Brief van В en \V aan de gemeenteraad 18 10-1915, brief van de
ge¿ondheidscommiSbie van 3/7 september, notulen \dn de vergadering van de bouwcommissie
en de vergaderingen van de gemeenteraad 27-8-1915, 4-10-1915, 11-10-1915, 18-10 1915, inv
nr 2396
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(Roelvink, Reijgers) en de katholiek B. Sanders tegen het voorstel
om meer kleine dan grote woningen te bouwen. Fabrikanten die wel
grotere woningen wilden bouwen dachten daarmee gezinnen met
veel kinderen en kostgangers voor hun fabrieken aan te trekken.
Bergsma beklemtoonde dat het gemeentebestuur door het stimuleren
van de bouw van kleine woningen, de huren kon beïnvloeden, maar
dat de hoogte van de lonen buiten zijn invloedssfeer lag. Bovendien
had de vereniging moeite met het verhuren van de grotere, duurdere
woningen.
De tegenstanders in de Raad verweten de burgemeester dat hij
door zijn voorzitterschap van de bouwcommissie de overige leden
beïnvloedde. Naar hun mening was het verkeerd om de draagkracht
als uitgangspunt van de woningkwestie te nemen in een periode van
stijgende bouwkosten. Ook vonden enkelen dat de gemeente zelf
moest gaan bouwen. Anderen vreesden leegstand van de kleine woningen ná de woningcrisis.50). Het motto van de burgemeester was:
'door te veel te willen bereikt men weinig', en tenslotte werd het
voorstel van В en W toch aangenomen. Om enigszins aan de bezwa
ren tegemoet te komen werd het kleine woningtype toch iets ver
groot.51
Men begon onmiddellijk met de uitvoering van het tweede com
plex. Het woningtekort was inmiddels nog toegenomen door de uit
Duitsland teruggekeerde gezinnen, en gedeeltelijk ook door duitse
vluchtelingen, die echter meestal in openbare gebouwen werden
ondergebracht.
Toen de plannen voor het derde complex werden voorgelegd aan
de gemeenteraad was het al duidelijk dat het in 1913 toegekende
voorschot niet voldoende zou zijn voor de in totaal geplande 750
woningen. Van het nog niet opgenomen voorschot wilde men nog
250 woningen bouwen.
De gemeenteraad koos met het oog op de werkgelegenheid in 1917
voor voortzetting van de bouw, ondanks de duurte. Het gemeentebe
stuur had van diverse organisaties uit de bouw het verzoek gekregen
""J GAE G R. 14-10-1915.
5I
) GAE mv.nr. 2396, Vereniging de Volkswoning 1915-1916, 2e dossier Pathmos-JanninksЫеек
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om eventueel openbare werken te ondernemen, zoals uitbreiding van
de riolering of de bouw van een textielschool om de werkloosheid te
52
verminderen. De Kamer van Koophandel raadde geforceerde uit
voering van bouwwerken af. Wel ging de gemeente over tot steun
verlening, waardoor iedereen in Enschede werd verzekerd van een
bestaansminimum. з 3
Naarmate de oorlog voortduurde werd het steeds moeilijker om
aan de benodigde bouwmaterialen te komen. Door gebrek aan kolen
moesten de steenfabrieken de ringovens met hout stoken, waardoor
deze niet tot de vereiste temperatuur verhit konden worden en de
kwaliteit van de steen te wensen overliet. 5 4 De gemeenteraad ver
zocht В en W bij de minister en het Kolenbureau aan te dringen op
brandstoffen voor de steenleverancier, waarna de Twentse Kalksteenfabriek twintig ton steenkolen kreeg toegewezen om de gecon
tracteerde stenen aan de vereniging te kunnen leveren. 5 3 De kleine
woningen van het tweede complex van de Volkswoning kostten in
1913 nog 1.800 gulden, maar op het einde van de oorlog kostten de
kleine woningen van het derde complex 2.768 gulden, een stijging
van ruim 50%.
In maart 1918 verzocht de Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten het Gemeentebestuur mee te doen met de oprichting van de
N.V. Centrale Bouwmaterialenvoorziening. В en W stelden voorom
met f 25000,- deel te nemen. Verschillende raadsleden maakten
hiertegen bezwaar omdat particulieren hun materialen niet via deze
organisatie konden betrekken. Het gemeentebelang woog echter
zwaarder dan het particulier belang en de gemeenteraad stemde
toe. 5 6
Het advies van het Woningcongres van 1918 om te bouwen werd
in Enschede in daden omgezet. 5 7 Maar het in 1913 toegekende voor
schot was niet meer genoeg om ook de laatste woningen te bekosti
gen. De vereniging had eigenlijk al in 1917 een verhoging van het
" ) GAE inv nr 454 en vergaderingen van В en W 10-5-1915, 6-5-1915 en 5-7-1915
" ) GAE G R 14-6-1917 en 13-11-1918
'^) Na 25 jaar Gedenkboek de Xolktwomng a w , 60
^ ) GAE G R 1-10-1917, GAE inv nr 867 notulen В en W 5-11-1917
56
) GAE notulen В en VV 28-3-1918 en G R 20-4-1918
57
) GAE vergadering van В en VV 3-11-1918 toetreding tot het woningcongres enl3-8-1918
verzoek toe te treden tot het instituut
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voorschot willen vragen voor de aankoop van twee percelen, waardoor er meer woningen konden worden gebouwd. Bovendien wilde
de vereniging nog enige grotere woningen en een badhuis bouwen.
Het voorschot werd in 1918 overschreden terwijl er toen nog 93
woningen van het oorspronkelijke plan moesten worden uitgevoerd.
De 93 resterende woningen werden samengevoegd met de nieuw
geplande woningen en het badhuis op de aan te kopen percelen. Dit
werd het vierde complex op Pathmos-Janninksbleek.
Het gemeentebestuur vroeg de minister voor dit vierde complex
van circa 250 woningen een verhoging van het in 1913 toegekende
voorschot en hoopte dit tegen het oude rentepercentage van 3,87% te
ontvangen. Het resultaat van de onderhandelingen met de nieuwe
inspecteur Le Poole, was dat de gemeente een nieuw voorschot kon
aanvragen. Dit werd door het rijk verleend tegen 5% rente. De
poging om geld te lenen tegen een lage rente was mislukt. Er werd
ook een bijdrage in het exploitatietekort toegekend onder voorwaarde
dat de huizen niet beneden de gangbare prijs zouden worden verhuurd en er moesten 22 woningen worden gereserveerd voor rijksambtenaren.38 In 1920 besloot het gemeentebestuur het exploitatietekort geheel voor kosten van de gemeente te nemen en te dekken
door een algehele huurverhoging.59 We zagen dat de vereniging deze
methode ook al eerder toepaste.
Het complex Pathmos-Janninksbleek omvatte door deze toevoeging 882 woningen. Maar de wijk was nog niet groot genoeg. In 1921
begon men met het vijfde complex van 95 woningen waarvoor eveneens een voorschot volgens de woningwet werd verleend. Dit waren
eveneens kleine woningen, die toen 5.347 gulden kostten, het dubbele van in 1918. De Volkswoning had intussen met rijksvoorschotten 1552 woningen gebouwd. Dit waren 325 grote woningen, 850
kleine woningen, en 377 woningen van de kleinste soort.
Het lijkt alsof de Volkswoning het monopolie had verworven voor
5e

) GAE G R besluit van lï-12-1919, veranderde op 23-2-1920 en nogmaals op 13-8-1920
Het voorschot werd bij KB 18-6-1920 nr 44 verleend
Eveneens inv nr 1904 dossiermap de Volkswoning 1919-1920 passim. Het grondvoorschot
werd nog een keer verhoogd en het bouw voorschot verlaagd
" ) GAb G R 13-8-1920 en 19-10-1920
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de woningwetbouw. В en W deden echter hun best ook Ons Huis en
de Enschedese Algemene Coöperatieve Woningbouwvereniging erbij
te betrekken. Een subsidieaanvraag van de EACB liep op niets uit
omdat de minister geen voorschotten wilde geven voor de bouw van
middenstandswoningen in Enschede, die deze vereniging had gepland. Hoewel het gemeentebestuur daarop steun toezegde, trok de
vereniging haar bouwplannen in vanwege de alsmaar stijgende
bouwkosten.60
Ook Ons Huis werd door het gemeentebestuur gepolst over nieuwe bouwplannen, waarop deze vereniging besloot voor 12 woningen
een voorschot aan te vragen, maar ook een bijdrage in de exploitatiekosten.61 De annuïteit werd bepaald op 65 jaar om het exploitatietekort zo klein mogelijk te maken. Deze woningen werden de duurste
woningen die er in Enschede in die tijd werden gebouwd, namelijk
7.583 gulden per stuk. Ze werden in de duurste jaren 1920-1921
gebouwd. De minister stelde de huur van deze woningen vast op vier
gulden per week en de kandidaathuurders mochten niet meer verdienen dan 32 gulden per week. In die tijd werd de huur vastgesteld
naar het gezinsinkomen, maar die regeling heeft niet lang geduurd. 62 Voor deze woningen gold de crisisbijdrage die in 1919 was
ingesteld. Aanvankelijk wilde het gemeentebestuur nog meer bijdragen in de exploitatiekosten maar zowel de inspecteur als de gezondheidscommissie maakten hiertegen bezwaar. Daarom werden de huren van de oude woningen verhoogd.
Het Enschedese gemeentebestuur liet, zoals reeds vermeld, ondanks de hoge bouwkosten de woningbouw tijdens de oorlog gewoon
doorgaan. De particuliere bouwondernemers wilden de risico's van
de prijsstijgingen niet dragen. Ook tijdens de oorlogsjaren protesteerden dezelfde raadsleden herhaaldelijk tegen de afkalving van de
normen, hoewel de daaruit voortvloeiende lagere huren de woningen
^) GAE inv nr 432 notulen В en VV 12-9-1914 nr 3 , Schrijven van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken van 31-8-1914 nr 8779 afd VA GAE· klapper op de notulen van В en W
867 verg 26-2-1917 en 13-7-1918 GR 13-7-1918, im nr 1904 schrijven van В en \V 18/19
februari 1920
61
) GAE inv nr 1799. G R 23-2-1920 en KB 18-6-1920 nr 44
62
) GAF historische verzameling 119 1778 S3
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voor een grotere groep bereikbaar maakten. De prijsindex steeg tussen 1911 en 1918 met 20% en de gemiddelde lonen van de Enschedese textielarbeiders slechts met 2%. 63 Bergsma maakte een fout door
te veronderstellen dat de a-sociale duitse gezinnen die tijdens de
oorlog naar Enschede waren gekomen ook snel weer zouden vertrekken en dat er dan na het gereedkomen van Pathmos-Janninksbleek
geen woningnood meer zou heersen. Ze vertrokken echter niet en
het grote aantal vertrekken uit Enschede in dejaren 1917 en 1918,
die de druk op de woningmarkt even hadden verlicht, werden in
1919 alweer gecompenseerd door vestigingsoverschotten. Dit verklaart waarom het gemeentebestuur in die jaren, ondanks de duurte,
voor zowel Ons Huis als voor de Volkswoning, en voor de EACB
besloot voorschotten te verlenen. De EACB zag echter zelf af van de
bouw.
§ 4. Woningtellingen
In tegenstelling tot de gemeente Tilburg werd er in Enschede
geen uitgebreide woningtelling gehouden. In het voorgaande noemden wij al enkele kleine onderzoekjes die plaatsvonden om specifieke
voorschotaanvragen te ondersteunen. Tijdens de begrotingsdebatten
voor 1916 besloot het gemeentebestuur geld te reserveren voor een
woningtelling om een duidelijker beeld te krijgen van de huisvestingssituatie.64 Deze telling werd echter pas veel later gehouden. In
hoofdstuk 6 zagen we dat er in de loop van de tijd wel een uitgebreid
kwalitatief woningonderzoek plaatsvond. Voor de kwantitatieve gegevens moeten we ons echter baseren op de volkstellingen en op de
bij die gelegenheid gehouden woningonderzoeken, en op de resultaten van enkele tussentijdse gemeentelijke woningonderzoekjes.
Uit de telling van 1899 blijkt dat er in Enschede toen 4.427

63

) D J van der Veen, Standards of living and nutnonal standards of working-class families in
the Netherlands 1850-1940, in Colloqmm The standard of living m Western Europe en E J Fl
scher, bconomic theory and historical research, price theory and wage development at the
labourmarket in Twente between 1865 and 1930, in Colloqium a w G R 22-9-1919
M
) GAE G R 22-12-1915
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woningen aanwezig waren. Hiervan stonden er 34 leeg. Volgens de
toenmalige normen .varen er 673 woningen overbevolkt.6'
In 1907 woonden er 112 gezinnen in bij een ander gezin en in
1913 moesten van de 342 in dat jaar gehuwde paren er ruim 70 bij
een ander gezin intrekken. Het gemeentebestuur gelastte in 1921
weer een deelonderzoekje naar de huisvesting van de in dat jaar
gehuwde paren. Van de 384 echtparen vertrokken 92 paren naar
elders. Van de rest van de paren was er slechts voor 105 een woning
beschikbaar. De overige echtparen (36%) konden geen aparte woning vinden. Voor de jonggehuwden was de situatie tussen 1913 en
1921 dus verslechterd. Toen kon slechts 20% géén aparte woning
vinden.66).
Doordat er bij deze woningonderzoeken steeds een andere meter
voor de woonellende werd gebruikt, is het moeilijk om een goed
inzicht te krijgen in het woningtekort. Zoals bekend werd er in 1919
op initiatief van minister Aalberse een nationale woningtelling gehouden. Volgens de uitkomsten van deze telling had Enschede in
1919 7.941 woningen waarvan er 541 overbevolkt waren. Hieronder
verstond men toen dat er in 541 woningen twee of meer gezinnen
samenwoonden.67 In 1907 woonden er slechts 117 gezinnen in bij
een ander gezin. De situatie was in de loop der jaren dus ook in dit
opzicht verslechterd.
Het tekort was groter dan in het getal 541 tot uitdrukking komt,
want met het aantal gedwongen samenwoningen is nog niet de totale
woningbehoefte aangegeven. Het aantal woningzoekenden dat moest
worden afgewezen beliep circa 1200 aanvragen.68 Voor het gemeentebestuur van Enschede was de situatie duidelijk. Er moest nog
meer gebouwd worden.
65

) Woontoebtanden m Nederland, cijfers en graphische i'oorstelUngen, bewerkt naar de ivomngstaUstiek van il december 1899
"·) Zie noot 24, 47, voor 1921 GAF 1778 5/1529 woningvoorraad
67
) De woningtelling van 1919
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) Om de totale woningbehoefte te berekenen telde men bij de samenwoningen de bewoonde
onbewoonbaar verklaarde woningen op evenals de woningen die moesten worden afgebroken
voor stadsvernieuwing, de woningbehoefte voor de groeiende be\olking, de benodigde leeg
stand voor een normale doorstroming enzovoort De woningen die al in aanbouw waren en de
geplande woningen werden hier weer \.m afgetrokken Zie ook і\а l'y jaar Gedenkboek De
Volkswoning a vv , 62 en 1 ijdschnjt voor Volkshuisvesting 2( 1921 ) 31

348

§ 5. liet naoorlogs woningbouwbeleid
De uitkomsten van de rijkswoningtelling vormden de aanzet tot
het naoorlogse woningbouwbeleid van de regering. Ondanks de
voortvarende woningwetbouw zat ook de gemeente Enschede na de
Eerste Wereldoorlog dus met een woningtekort. In hoofdstuk 3 za
gen we dat de minister na de oorlog een uitgebreid subsidieprogram
ma opzette om de woningnood te bedwingen. In deze paragraaf bekij
ken we wat Enschede uit deze subsidieruif ten deel viel.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 verloren de liberalen
in Enschede zeven van de negen zetels. De overgebleven twee zetels
kwamen toe aan unie-liberalen. De confessionele partijen kregen 9
zetels, de SDAP behield zeven zetels, de vrijzinnig democraten
twee, en klein-links won er drie. Het college van В en W veranderde
niet van samenstelling. Hierin zaten een AR-wethouder, een katho
liek, een vrijzinnig democraat en een liberaal. Pas in 1923 kreeg de
SDAP twee wethouderszetels ten koste van de anti-revolutionairen
en de liberalen.
a. Woningwetbouw
In april 1921 keurde de gemeenteraad een voorschotaanvraag goed
van Ons Huis voor 66 woningen in het Lasonder. Voor deze wonin
gen gaf het Rijk eveneens een bijdrage in de exploitatiekosten. De
huren van deze woningen werden afhankelijk gesteld van het inko
men van de aspiranthuurders. Omdat de projecten van Ons Huis zo
kleinschalig waren en de woningtypen veel leken op die van de
Volkswoning waren de voorschotaanvragen voor de gemeenteraad
niet meer dan hamerstukken. Ons Huis bouwde uiteindelijk 145
gesubsidieerde woningen met het tot nu toe behandelde financiële
instrumentarium, die de volgende bedragen hebben gekost 2.170
gulden in 1912, 2.566 gulden in 1913, 7.583 gulden in 1920-1921,
en circa 3.763 gulden in 1922-1923.69
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b. Middenstandsvvoningbouw
De woningwet sloot niet uit dat er in bepaalde omstandigheden
steun zou kunnen worden gegeven voor grotere woningtypen. In
1917 was het tekort aan dit type woningen zodanig gestegen dat de
minister bij circulaire van 9 mei 1917 bekend maakte, dat het Koninklijk Nationaal Steuncomité onder bepaalde voorwaarden bereid
was steun te geven voor kleine middenstandswoningen. De huur
mocht niet meer bedragen dan f 7 , - per week om in aanmerking te
komen voor ongeveer 25% subsidie.
Het gemeentebestuur werd door twee particulieren benaderd om
te bemiddelen bij het KNS en om zelf ook financiële steun te geven.
Van deze twee aanvragen ging alleen het plan van architect
T. Sterenberg door voor 20 middenstandswoningen in het Zwik. Hij
vroeg grond te koop van de gemeente en daarnaast een eerste hypotheek van 70% van de bouwkosten en van 90% van de grondprijs.
Van het KNS zou ongeveer 25% aan steun worden ontvangen. Het
restant van 5% zou eigen kapitaal zijn. Door de huurbepaling van
het KNS kon er geen sluitende exploitatierekening worden gemaakt,
maar het KNS wilde de aanvraag honoreren als de gemeente zich
voor de eerste tien jaar garant wilde stellen. De huur werd vastgesteld op f 7,- per week. В en W vonden het risico voor de gemeente
gering en ook de gezondheidscommissie was enthousiast. 70 In de
gemeenteraad was men verdeeld. De SP en CP vonden dat de ge
meente zelf maar moest bouwen in plaats van steun te verlenen aan
deze "van overheidswege gesubsidieerde particuliere huisjesmelkerij". In geval van gemeentebouw zou de steun van het KNS echter
vervallen. Over deze kwestie moest worden gestemd, iets wat vrijwel
niet voorkwam. Van de twintig aanwezigen stemden vier linkse
raadsleden en een katholiek tegen. 71 De voorschotten werden onder
uitgebreide voorwaarden verleend, de controle werd uitgeoefend "als
ware het een woningbouwvereniging".72
De discussie in de gemeenteraad over deze steunverlening kreeg
70

) GAE jaarverslagen van de gezondheidscommissie 1919 en 1920 en preadvies van В en W
aan de gemeenteraad van 11-8-1919 inv nr 2400. middenstandswoningen met subsidie
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nog een staartje. De SP-er Van der Hoop had het gemeentebestuur
verweten te weinig te doen aan de verbetering van de arbeidershuisvesting, waarop burgemeester Bergsma nogal fel, bijna emotioneel
reageerde. Hij vroeg geïrriteerd waarom de arbeiders de zaak zelf
niet aanpakten. Ze konden met slechts 100 gulden een woningbouwvereniging stichten en steun krijgen van het Rijk. Van der Hoop
reageerde met de uitroep "moeten de uitvloeisels van het kapitalistisch systeem door arbeiders ter hand worden genomen!". De SP
wilde juist de onmacht van het parlementarisme aantonen en wat
hem betreft moest er worden overgegaan tot woningdistributie. De
SDAP-er Sanders mengde zich in de discussie met de opmerking dat
de fabrikanten de arbeiders toch niet aan grond zouden hebben
geholpen. De voorzitter antwoordde daarop met een verwijtende ondertoon, dat de arbeiders het nog nooit hadden geprobeerd en dat
bovendien in zon geval onteigening tot de mogelijkheden behoorde.
Ook de Amsterdamschen Bestuurdersbond klaagde in 1908 over
het gebrek aan arbeidersinitiatieven voor woningbouwverenigingen:
"De gemeenteraad is bevoegd aan verenigingen die verbetering der
volkshuisvesting beogen, geldelijke steun te geven maar nu blijkt het
initiatief van de Amsterdammers te kort te schieten, zodat de arbeiders in Amsterdam niet verheugd behoeven te zijn over de mooie
werking der woningwet".73
Na de woordenwisseling in de Raad volgde er een merkwaardig
onderzoekje. Het gemeentebestuur onderzocht de huren van 525
overbevolkte woningen en ging vervolgens na wat de bewoners aan
onderhuur ontvingen. De onderverhuurders werden onderscheiden
naar politieke kleur. De vragensteller, die slechts met N ondertekent, vroeg: "Zijn dit mensen in allerlei politieke richting of meer
van een soort? Speciaal van de ergste winstmakers zou ik het graag
weten? Hij kreeg als antwoord van de secretaris die kennelijk het
speurwerk verrichtte, dat een voorman van de S.P. Getfertweg 8
door onderverhuur 92% winst maakte. В en W wilden met dit onder
zoekje kennelijk aantonen dat ook de meest radicale linksen er niet
vies van waren winst te maken door huisjesmelkerij.74
7Ï
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De lìnschedesche Algemene Ccxiperatieve Bouwvereniging die
eveneens voor de kleine burgerstand wilde bouwen, had al vanaf
1915 plannen klaarliggen die nog niet waren uitgevoerd omdat de
vereniging was afgeschrikt door de stijgende materiaalprijzen. In
januari 1920 werd de voorschotaanvraag van deze vereniging door В
en W in de raad verdedigd. " Het voorschot voor 52 woningen in het
Zwik werd door het rijk verleend op basis van het KB van 18-7-1918
bedoeld voor steun aan particulieren. Achteraf blijkt dat meerdere
gemeenten en woningbouwverenigingen gebruik hebben gemaakt
van deze regeling.76 Een tweede poging van de EACB om met dezelf
de hulpbron te bouwen werd door de Minister niet meer gehono
reerd. 77 Merkwaardigerwijs werd een verzoek van een particulier
om steun door de gemeente afgewezen met het argument dat er al
zoveel plannen in de maak waren.
De vereniging Het Woonhuis kreeg rijkssteun op grond van het
Middenstandsbesluit. De 24 woningen waren bedoeld voor leraren.
De vereniging zou eenachtste deel van het inkomen aan huur mogen
rekenen met een minimale huur van 10 gulden vijftig per week.
Alles wat meer werd ontvangen zou aan Rijk en gemeente moeten
worden terugbetaald.
В en VV overlegden met de inspecteur van de Volksgezondheid Le
Poole en belegden daarna een spoedvergadering van de gemeente
raad. Het is opvallend dat В en VV de zaken steeds vaker regelden
zonder de gemeenteraad erin te betrekken en deze slechts inschakel
de om het voorstel met een raadsbesluit te bekrachtigen.78
De gezondheidscommissie juichde middenstandsbouw toe, onder
andere omdat hierdoor arbeiderswoningen op Pathmos, die nu be
woond werden door middenstanders, vrij zouden komen voor arbei
ders. Over bijdragen in de exploitatiekosten verschilden de leden
7

' ) GAE G R 21-1-1920 52 woningen in het Zuik op de grond ombloten door de Cort ν d
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onderling van mening. Enigen van hen vonden het onjuist dat mensen een woning konden huren tegen een prijs die niet in overeenstemming was met de kostprijs. Daardoor werden bewoners van
verenigingswoningen boven hun medeburgers bevoordeeld op kosten
van de belastingbetalende burgerij.79 In de gemeenteraad waren opnieuw stemmen te beluisteren tegen steun voor middenstandswoningen. De tegenstanders gaven de voorkeur aan gemeentebouw in eigen beheer.
Veel gesubsidieerde middenstandswoningen zijn er in Enschede
niet gebouwd. Het stuitte velen tegen de borst om financiële steun te
geven voor mensen, die best voor zichzelf konden zorgen. In tabel
2 zagen we dat er landelijk ook weinig woningen zijn gebouwd met
de hier besproken steunmaatregelen.
с De premiebouw
Het volkshuisvestingsbeleid van de regering slokte inmiddels flin
ke sommen geld op. De steeds maar toenemende kredietbehoefte van
het Rijk leidde uiteindelijk tot een beleidswijziging. De minister
zocht de oplossing in de liberalisering van de woningmarkt. Hij
besloot de particuliere bouw meer leven in te blazen met behulp van
het premiestelsel. Behalve premies kon het Rijk ook nog hypothecai
re voorschotten geven tot 90% van de stichtingskosten verminderd
met de premie. In de Kamer werd dit voorstel zelfs door de felste
tegenstanders van particuliere woningexploitatie gesteund.
Op 14 februari 1921 verklaarde de Enschedesche gemeenteraad
zich in principe bereid, mee te werken aan hypothecaire-kredietverlening en op 27 juni werden В en W gemachtigd de hypothecaire
kredieten voor particulieren te ontvangen van het Rijk en tegen
dezelfde rente te verstrekken aan belanghebbenden.80 Evenals het
gemeentebestuur van Tilburg, werden ook de Enschedeërs onaangenaam verrast door de juni-circulaire, waardoor de premieverlening
voorlopig werd stop gezet. Burgemeester Bergsma reageerde onmid79

) GAE Verslag gezondheidscommissie 1920
"0) GAE 1778/5322 - 1938 premiebouw algemeen dossier 1921-1922, GAE Brief van В en W
aandcG Ft \an 20/22juni, behandeld in de G R van 27-6-1921. Hierin zijn ook de voorwaar
den voor hypotheekverlening opgenomen.
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dellijk met een brief aan de minister waarin hij de Enschedese
woningsituatie uiteenzette. Er waren 730 bij anderen inwonende
gezinnen, er woonden nog 44 gezinnen in een barakkenkamp en
bovendien bestond er behoefte aan lege woningen voor de gewone
doorstroming en voor jonge mensen die in het huwelijk wensten te
treden. Hij schatte het tekort op 8,5%. Eveneens zond hij een staat
met de werkloze bouwvakkers om aan te tonen dat er genoeg arbeids
krachten waren om bouwplannen uit te voeren.81
In juli waren er bij В en W voor 31 woningen premieaanvragen
binnen gekomen en werd er op de gemeentebegroting een bedrag van
f 100.000,- vastgesteld voor hypothecaire kredieten. In augustus
kreeg de Raad het verzoek dit bedrag te verhogen. Hieruit blijkt dat
Bergsma zich door de juni circulaire niet uit het veld liet slaan, maar
deze negeerde. Hij ging gewoon door. De kredietaanvragen waren
toen al opgelopen tot f 325.000,-. Hierin zaten echter ook twee
hypothecaire voorschotten voor Patrimonium en de Enschedesche
Bouwvereniging van resp. f 102.000,- en f 58.500,-. De raad stemde
in met dit bedrag.82 Enschede kreeg echter het bericht voor 1921
geen rijksvoorschotten en bijdragen meer te krijgen. De minister liet
nog open of Enschede in 1922 weer wel financiële steun zou
krijgen.85
d. Het plan Elhorst
In mei 1922 bracht de AR-wethouder Elhorst een belangrijke
beleidsnota voor het volkshuisvestingsbeleid in de gemeenteraad.84
De kern van het betoog was dat het ondoenlijk was sluitende exploitatierekeningen op te zetten zonder overheidssteun, maar dat het
Rijk te weinig middelen beschikbaar stelde om de bij het gemeentebestuur ingediende plannen uit te voeren. Het Rijk had pas voor 35
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woningen voor Patrimonium een bouwpremie toegezegd en door gebrek aan goedkoop kapitaal vond er te weinig particuliere ongesubsidieerde woningbouw plaats.
Elhorst voerde al vanaf november 1920 onderhandelingen met
verschillende woningbouwverenigingen over een gezamelijk woningbouwplan van circa 450 woningen. Het plan was uitvoerbaar met
premies van het rijk en met steun van derden, zoals de Staatsspoorwegen en de Fabrikantenvereniging, maar ook met gemeentesteun.
De kapitaalverstrekking aan de verenigingen zou tegen vier in plaats
van zes procent moeten plaatsvinden en de aflossing in 60 jaar. De
Volkswoning zou 176 woningen bouwen, Patrimonium 73, Ons
Huis 96, De Goede Woning 52 en Licht en Lucht 45. Het plan zou
moeten worden uitgevoerd in het tempo waarin de premies werden
toegekend.
De gemeenteraad moest nu beslissen of hij de ontbrekende bouwsommen aan de verenigingen ter beschikking wilde stellen of zich
garant te stellen zodat tegen een rente van vier procent gerekend kon
worden op sluitende exploitatierekeningen. Dit betekende dat de
gemeente anderhalf miljoen moest verstrekken en dat jaarlijks
f.27.000,- ten laste zou komen van de gemeentebegroting. Wat betreft de rijkssteun gaf de wethouder er de voorkeur aan alleen premies te vragen omdat dan in één keer met het Rijk kon worden
afgerekend. Bij woningwetbouw waarbij voorschot en bijdrage kon
worden gevraagd, liep men het risico van bijdrageverlaging. Elhorst
beschouwde zijn plan als een noodplan dat geen precedent zou betekenen voor medewerking aan verdere bouw. Deze vorm van sociale
woningbouw betekende voor hem:
"Voorkoming van moreele inzinking en bestrijding van hygiënische wantoestanden".
De financiële commissie had het plan al goedgekeurd onder voorwaarde dat alle financiële meevallers ten gunste van de gemeente
zouden komen.
Het plan werd in augustus 1922 in de gemeenteraad behandeld.
Ondanks de last voor de gemeentebegroting waren de raadsleden
zeer positief. Met name de confessionelen en de sociaal-democraten
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hadden niets dan lof en het plan werd dan ook zonder stemming
goedgekeurd.
Bergsma gaf de inspecteur van de volksgezondheid Le Poole te
kennen dat Enschede voortaan de voorkeur gaf aan premiebouw en
geen voorschotten volgens de woningwet meer aanvroeg. Eveneens
vroeg hij uitleg over het feit dat er pas voor 85 woningen premie was
verleend en verzocht alsnog het volle aangevraagde aantal premies
toe te kennen. 8 5 Hier zien we dat de procedure van de aanvraag al in
volle gang was en dat de Raad slechts hoefde te fiatteren.
Dit woningbouwplan was echter strijdig met de beleidsvoorne
mens van de minister, die erop gericht waren de steunverlening te
beperken en de bijdragen en premies te verlagen. Op die wijze wilde
de minister een verdere daling van de bouwkosten forceren en onge
zonde ontwikkelingen in het bouwbedrijf als hoge lonen en hoge
materiaalprijzen tegengaan. In de ogen van de inspecteur zou En
schede nu door de hoge jaarlijkse bijdrage van 2% die ongezonde
ontwikkelingen bestendigen en daling van de bouwkosten tegenhou
den en daardoor in feite de woningvoorziening benadelen. Bovendien
werd het volgens de inspecteur door dit plan de particuliere bouwon
dernemers onmogelijk gemaakt te bouwen. 86
Het was de regering ernst met de liberalisering. Wethouder Elhorst vroeg zeer diplomatiek eerst een onderhoud aan met de hoofd
inspecteur en pas daarna werd diens brief door de burgemeester
beantwoord. De tegenargumenten die het gemeentebestuur aanvoer
de waren dat de steunverlening aan strikte voorwaarden was verbon
den. De gemeente had het recht de huur te bepalen in verhouding
tot het gezinsinkomen van de bewoners en de burgemeester bena
drukte de steun van particulieren, wat door de regering toch zo op
prijs werd gesteld. Bovendien werkte de gemeente mee aan het spa
ren van de schatkist door noch een bouwvoorschot noch bijdragen in
de exploitatiekosten te vragen.
β5
) GAE prcmiebouw/1635 Brief aan de Inspekteur R Lc Poole en de hoofdinspecteur Η van
derKaa van 12-8-1922
^) GAE premiebouw/1635 Brief van de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 30-8-1922
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Om zijn verzoek kracht bij te zetten onderstreepte de burgemeester de woningnood en de desinteresse van particuliere bouwondernemers voor arbeiderswoningbouw.87 Er kwamen nog 579 gedwongen
samenwoningen voor en er leefden nog 41 gezinnen in barakken.
Daar kwam bij dat er 44 woningen moesten worden afgebroken voor
het uitbreidingsplan en voor de aanwas van de bevolking waren er
420 nodig. Bovendien had de gemeente een normale woningreserve
nodig van 360 woningen waardoor het totale tekort kwam op 1441
woningen.
De hoofdinspecteur was niet te vermurwen. Hij keurde de 4%
lening af en zocht en vond steun voor zijn standpunt bij de minister.
Er werd bepaald dat de rente voor het bouwvoorschot minimaal 5,5%
zou bedragen en in 60 jaar zou worden afgelost en van het grond voorschot 4,2% gedurende 75 jaar. Als het gemeentebestuur hiermee zou
instemmen dan kon in 1922 nog voor 180 woningen op premie worden gerekend.88 Over 1923 wilde de Minister nog niets toezeggen
omdat nog onbekend was of er dan nog wel premie zou worden
verleend.89 Uiteindelijk verleende hoofdinspecteur Van der Kaa voor
het hele project van Elhorst premies. Bij de laatste toezegging werd
ook de voorwaarde opgenomen dat de woningen zonder tekort moesten kunnen worden geëxploiteerd. De inspecteur beschikte en het
gemeentebestuur had het maar te slikken. Er werden in het kader
van dit plan 424 premiewoningen gebouwd.90
e. Het plan Bevers
Zomer 1923 kregen В en W het bericht dat het Rijk Enschede
voortaan geen bouwkapitaal meer zou verschaffen, maar dat de ge
meente daar zelf voor zou moeten zorgen.91 De hulp van het Rijk zou
zich beperken tot het eventueel verlenen van bijdragen in het exploi
tatietekort. Aan de nieuwe wethouder voor de volkshuisvesting, de
B7

) GAE premiebouw/1635 Brief van de burgemeester aan de hoofdinspecteur 18-9-1922
) GAE premiebouw/1635 Hoofdinspecteur aan В en VV 11-10-1922
S9
) GAE Verslag volgens artikel 52 van de woningwet over 1922
^ ) GAE I 77853/16Ì6/1923 Notitie op 21 november 1923 zijn er 424 premiewoningen verwezenlijkt
91
) GAE Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid no 7547 M/PA afd V, brief van 2-81923 naar aanleiding van de wijziging van artikel 34 en 38 van de woningwet
e8
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SDAP-er Bevers, ontlokte deze overheidsmaatregel de volgende ver
twijfelde uitspraak:
"Blijkbaar redeneert men in Den Haag niet meer. Vragen over
opdrijving, rentetype enzovoort schijnen daar ook niet meer te
bestaan, dus maar onderwerpen".
Het gemeentebestuur protesteerde tevergeefs tegen deze beslis
sing. В en W konden de minister er niet van overtuigen dat zij
zonder hulp van het rijk geen bouwkapitaal bijeen zouden kunnen
krijgen.92
Het gemeentebestuur moest zich nu opnieuw beraden over een
inmiddels al toegezegd bouwvoorschot. Naar aanleiding van de mi
nisteriële circulaire waarin werd gewaarschuwd dat alleen premieaanvragen die vóór 1 november 1923 bij de minister binnen zouden
zijn, nog zouden worden behandeld, hadden enkele bouwverenigingen geprobeerd nog een aantal premiewoningen toegewezen te krijgen.93 De gemeenteraad had zich al bereid verklaard hiervoor een
bouwkapitaal beschikbaar te stellen onder dezelfde voorwaarden als
bij raadsbesluit van 27 december 1922 voorschotten waren verstrekt.
Ondanks de beslissing van de minister stemde de raad op 26 november 1923 in met een krediet van f 1.445.000,-.
De uitwerking van de plannen nam natuurlijk veel tijd in beslag
omdat de gemeente de boer op moest voor hypothecair krediet. Het
gemeentebestuur onderhandelde met de Rijkspostspaarbank en met
de Rijksverzekeringsbank en leende f 1.265.000,- voor 362 woningen.94 De tekorten wilde men dekken met de invoering van een
rioolwaterzuiveringsbelasting, wijziging van de vermakelijkheidsbelasting, verhoging van het heffingspercentage van de hoofdelijke
omslag en door bezuinigingen op de begroting van Gemeentewerken.
Het is opvallend dat de bouwcommissie zich meer zorgen maakte
over de financiële last die op de gemeente zou gaan drukken dan de
financiële commissie.93 Toen het bouwkapitaal rond was werden de
92

) GAE Brief van de Minister van 3-12-1923.
) Ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid no. 9389 M/Z 8 October 1923 betreffende
premiebouw
* ) GAE G R 17-4-1924 en 1778 853/1637
" ) GAE G R 8-4-1924 en door G S 27-5-1924 nr 4779/3500.
93
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voorschotten bij raadsbesluit van 17 april 1924 definitief toegezegd.
Ons Huis bouwde 73 woningen aan de Wooldriksweg, Licht en
Lucht 99 woningen in Laaresch en De Goede Woning bouwde 117
woningen. De Enschedesche Bouwvereniging had voor 66 woningen
premies aangevraagd. Deze laatste huizen waren bedoeld om bewoners van de Krim en Sebastopol over te brengen in betere woningen
verspreid over de stad. Maar ook voor dit plan, dat geheel in overeenstemming was met de geest van de woningwet, namelijk vervangende
nieuwbouw voor krotopruiming kon Enschede niet bij het Rijk terecht. De vereniging kreeg van de gemeente een voorschot voor 69
woningen aan de Minkmaatstraat in Laaresch. Het rijk gaf premies
voor 20 woningen van de Enschedesche bouwvereniging, voor 70
woningen voor Licht en Lucht en de Goede Woning en voor 40
woningen van Ons Huis.
Het raadsbesluit werd goedgekeurd door Gedeputeerde Staten,
maar de inspecteur maakte weer bezwaren. Volgens hem waren er
opdat moment al 325 woningen in aanbouw en als deze plannen daar
op korte termijn bij zouden komen dan zou daardoor een tekort aan
arbeidskrachten ontstaan. Maar dat niet alleen, hij vroeg zich ook af
of er wel genoeg werk voor de particuliere (ongesubsidieerde) bouw
zou overblijven. Enschede was er bij de berekening van de woningbehoefte vanuit gegaan dat elk gezin één woning nodig had, maar de
officiële regeringspolitiek op dat moment was dat 2% samenwoning
volkomen toelaatbaar was.
Uiteindelijk had de inspecteur geen bezwaar tegen de plannen,
mits deze in laag tempo zouden worden uitgevoerd, ook raadde hij
matigheid aan bij de onbewoonbaarverklaring van de 100 opgevoerde
woningen en tot slot liet hij het aan В en W over te beslissen of het
wel verstandig was voor een gemeente om onder de "heersende om
standigheden", de recessie, zulke grote offers te brengen. Hij kon
geenszins aanbevelen het raadsbesluit goed te keuren. 96
De reaktie van de inspecteur wekt verbazing als we de woningte^ ) GAE idem 1.778.5І/І637, brief van inspecteur van de volksgezondheid Le Poolc van 16-51924.
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korten in Enschede in beschouwing nemen, cijfers die de inspecteur
kende. 97
Tabel 26

Het woningtekort in de jaren twintig in Enschede
1919

aantal woningen

7941

aantal gc/innen
woningen
dwongen

met

1921

1922

8430

1923

1924

1925

8670

9142

9548

9197

9383

9807

10082

580

600

713

563

522

2

1441

616

534

9065
ge

samenwo

ning
totale behoefte

541
5

?

In paragraaf 9.4 gaven we al aan hoe de totale woningbehoefte
werd berekend. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk
dat В en W haar plannen doorzette. In november nam de gemeente
raad de (voorlopig) laatste woningbouwplannen aan. Dit betrof de
plannen van Patrimonium voor 36 middenstandswoningen, 152 ar
beiderswoningen en 7 winkelhuizen. Hierdoor moest het goedge
keurde krediet van 26 november 1923 en van 17 oktober 1924 wor
den verhoogd tot f 1.447.200-, 98
In Enschede stopte de voorschotverlening niet na 1925. Op de
eerste plaats werden de 6% leningen in 1925 omgezet in 5% onder
voorwaarde dat de hierdoor jaarlijks minder te betalen rente, werd
gebruikt voor aflossing " In 1926 werden nog gemeentelijke voor
schotten gegeven aan Ons Huis en aan de Enschedcsche Bouwver
eniging. De Volkswoning kreeg nog rijksvoorschotten voor een speci
aal plan. De vereniging zou woningen bouwen voor Drentse gezin
nen, die werkloos waren en waarvan de gezinsleden in Enschede
werk zouden krijgen. Dit was een onderdeel van een grootschalig
97

) GAb seer arch 17785/1919, 17785/1521 1921,1922 177 85, 1923 en 1926,
1 7785/1525 1924 1930 is ontleend aan het gemeenteverslag van dat jaar en aan de volkstel
ling van 1930 Onder andere' verstaal men woningbehoefte door voor vernieuwing in aan
merking komende krotwoningen, woningen die in het uitbreidingsplan vallen, die in verband
met verkeersverbetermgen moeten verdwijnen, woonwagenbewoners
" ) GAE G R 24-11-1924 werd К В van 26 11-1923 nr 17 en 17-10 1924 nr 10 verhoogd
met f 682 445
" ) GAE bij Ft В van 12 10-1925 werden de leningen omgezet van 6% in 5%

360

project om werkloze Drentenaren over het land gespreid, aan een
nieuw bestaan te helpen. 1 0 0
In totaal werden in Enschede 719 premiewoningen gebouwd: 60
door particulieren waarvoor 77.398 gulden aan premie werd ontvan
gen; en 657 door verenigingen waarvoor 323.865 gulden aan premies
werd gegeven. Tot slot bouwde de gemeente twee premiewoningen
en kreeg daarvoor f 3.660,- premie. De particulieren kregen gemid
deld een hogere premie per woning dan de verenigingen. Dit komt
doordat er veel particulieren onder de eerste premieaanvragers zaten
en in het begin waren de premiebedragen het hoogst. In totaal kreeg
de gemeente voor 100 premiewoningen eveneens rijkshypotheek,
maar dit bedrag was in 1928 door vervroegde aflossingen aan het Rijk
helemaal terugbetaald. Voor de overige woningen werd de financie
ring via de gemeente geregeld.
Van de door particulieren gebouwde premie woningen, waren
slechts vier woningen arbeiderswoningen. De huurgrens voor dit
type woningen werd in Enschede toen getrokken bij zes gulden.
Door verenigingen werden 629 arbeiderswoningen gebouwd en twee
door de gemeente. 101
Zoals wij al zagen werden niet alle aanvragen gehonoreerd. De
gemeente Enschede heeft immers voor 1024 woningen een premie
102
aangevraagd.
Voor de 1697 woningwetwoningen die in de vorige paragrafen ter
sprake kwamen kreeg Enschede 6.943.228 gulden aan bouwvoor
schotten en 672.686 aan grondvoorschotten.
100

) GAE Π В 8 2-1926 voorschot Ons Huis 85 woningen en drie werkplaatsen, R В 3-51926 voorschot Enschedeschc Bouwvereniging 43 woningen, en 29-3-1926 njksvoorschot aan
<le Volkswoning voor 250 woningen
101
) GAE 1 778 5 32 2 premiebouw algemeen dossier 1923-1929 Enquête van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw uit 1928 Tevens een lijst van september 1924 met de balans van de premies en verleende hypotheken
De woningbouwcorporaties kregen in de volgende begrotingsjaren premies toegekend De
Enschedeschc Bouwvereniging kreeg in 1921 17 premiewoningen, in 1922 50 en in 1923 20
Patrimonium respectievelijk 18, 35 en 38 premiewoningen De Volkswoning 85 in 1922 en 91
in 1923 De Goede Woning 52 in 1922 en 30 in 1923 Licht en Lucht 45 m 1922 en 40 in
1923 Ons Huis 80 in 1922 en 56 in 1923 Dit zijn totaal 657 premiewoningen De woningen
werden meestal in het erop volgende jaar opgeleverd
102
) GAE 1778 5/1525 Verslag omtrent de uitvoering van de woningwet over 1923
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In deze paragraat zijn twee /aken opvallend. De gemeente gaf er
vanaf het premiebesluit de voorkeur aan met deze financieringsbron
te werken waardoor zij een eenmalige uitkering kreeg en verder geen
verplichtingen meer had aan het rijk. Het gemeentebestuur was
bereid om voor de realisering van deze woningen geld op de begroting
te reserveren voor bijdragen in de exploitatietekorten, maar dit offer
werd door de inspecteur niet op prijs gesteld. Dit is in tegenstelling
met de oorspronkelijke uitleg die de regering in 1901 gaf aan het
bijdragenstelsel. Toen ging men er juist vanuit, dat gemeenten die
bereid waren zichzelf offers te getroosten ten behoeve van de volkshuisvesting, hierin moesten worden gesteund én tegemoetgekomen
door het rijk. In 1922 stond de inspecteur, die daarin werd gesteund
door de minister, op sluitende exploitatierekeningen. De voorziening
in de huisvesting was ondergeschikt gemaakt aan de economische
theorie die op dat moment, in hedendaagse termen, privatisering van
de woningmarkt voorstond.
Het tweede opvallende punt is dat de gemeenteraad geleidelijk
meer buiten de beleidsvorming werd gehouden. Pas als de beleidsvoorstellen vrijwel rond waren, werden zij voorgelegd aan de Raad.
De Raad was in de besluitvorming weliswaar vertegenwoordigd door
de financiële- en door de bouwcommissie, maar we kunnen ons niet
aan de indruk onttrekken dat Bergsma na 1919 de discussies in de
raad vermeed omdat hij zich door de kritiek van de linkse partijen
gekwetst voelde.
f. Slot
Vanaf de inwerkingtreding van de woningwet tot 1925 werden er
5223 nieuwe woningen in gebruik genomen. De woningbouwverenigingen bouwden er 2633 waaronder 94 middenstandswoningen. De
gemeente zelf bouwde slechts 4 woningen in 1922, een verwaarloosbaar aantal. De rest, bijna 50% werd dus gebouwd door de particuliere sector.
De economische situatie waarin een stad verkeert komt tot uit-
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drukking in het verloop van de woningbouw. In figuur 8 wordt dit
voor Enschede geïllustreerd.1(И
Figuur 8

Woningbouw in Enschede 1900- /925, totaal en particulier

1900 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25

De particuliere woningproduktie liep vanaf 1900 terug, toen de
gevolgen van de vijf maanden durende staking in dat jaar voelbaar
werden. In 1905 werd het moeilijker geld te lenen en steeg dienten
gevolge de rente. 1 0 4 Vanaf eind vorige eeuw tot 1908 vertoont de
particuliere bouw een dalende lijn In dat jaar werden de eerste
woningwetwoningen opgeleverd en steeg de totale produktie weer.
Genoemde crises, de textielstaking van 1902 en de crisis op de hypo
theekmarkt, komen in dit verloop tot uiting. Opvallend is het grillige
" " ) De produktiecijfers van 1899-1907 komen uit het jaarverslag van de Vereniging de Volks
woning te hnschede over het jaar 1908 Dejaren 1908-1926 ¿ijn ontleend aan de jaarverslagen
van Bouw en woningtocvicht / i e bijlage Ιλ
De woningvoorraad m 1899 Bijdragen tot de statistiek van Nederland, CBS XXIV, Uitkomsten
der woningstatistiek 's Gravenhage 1899, 1909 idem CBS CLX 1911 Zoals bij statistisch
materiaal wel vaker voorkomt geven de volkstellingen hier voor dc7elfde jaren een ander aantal
bewoonde woningen 1921-1926 ontleend aan GAE 1778 5/1521 en 1525 De particuliere
bouw in de grahek is de totale bouw min de opgeleverde veremgingswoningen Over deze jaren
geeft het verslag van Bouw- en woningtoezicht (1930) 7 verenigingswoningen minder dan in
een later rapport uit 1927 van de direktcur van Gemeentewerken worden vermeld GAE
1 778 5/1521
1CH
) zie hoofdstuk 3
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verloop van de produktielijn. Tijdens de Kerste Wereldoorlog kwam
de bouw niet tot stilstand doordat het gemeentebestuur ervoor zorgde dat de verenigingsbouw doorging. In de landelijke bouwontwikkeling ligt het dieptepunt in 1917 en herstelde de bouw zich in 1919 en
1920 tot het vooroorlogs peil terwijl hij in Knschede toen juist in een
dal kwam.
Hoe werd de woningbouw gefinancierd? In figuur 9 geven we een
onderverdeling van de bouw naar financieringsbron. De totalen per
jaar in beide figuren zijn niet identiek, omdat in figuur 9 de woningen zijn opgenomen in het jaar waarin de subsidie werd toegekend
en in figuur 8 het jaar van opgelcvering is aangehouden:103
['iguur 9

Woningbouw
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particuliere ongesubsidieerde woningbouw
woningwetbouw door verenigingen
premiebouw door »erenigmgcn
particuliere premiebouw
koninklijk nationaal steuncomité
overige financieringsbronnen

"") Figuur 9 bronnen Particuliere woningbouw zonder steun zie noot 2 en 3, particuliere
premiebouw GAb 1 778 5 322 premiebouw algemeen dossier 1923-1929 een enquête van het
Nedcrlandsch Instituut voor volkshuisvesting en stedebouw, hieruit komen ook de prcmiewo-
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De woningproducenten in Enschede waren zelfbouwers, kleine
bouwondernemers en de woningbouwverenigingen. De gemeente
kocht soms woningen met de bedoeling ze te verbeteren of af te
breken waardoor ze eind 1925 126 arbeiderswoningen bezat.106 Ondanks de enorme gesubsidieerde woningbouw had Enschede in de
jaren twintig toch nog steeds met een tekort te kampen. Om de
tekorten wat af te zwakken bepaalde de regering in 1924 dat voortaan 2% samenwoning normaal was.107
De verschillende woningbouwverenigingen bezaten december
1925 de aantallen woningen zoals opgenomen in tabel 27. Deze
komen niet helemaal overeen met de door de verenigingen gepleegde
nieuwbouw omdat er door hen ook bestaande woningen werden aangekocht.108
De niet toegelaten verenigingen, de Enschedesche BouwvereniTabel 27

Woningen in bezit van Je womngboumvremgingen

Ons Huis
De Volkswoning
Licht en Lucht
de Goede Woning
Patrimonium
Enschedesche bouwvereniging
Het Woonhuis

per il december 1925
314
1.741
45
52
289
337
24

ningen door verenigingen en de gemeente, de woningwetwoningen door verenigingen zijn ontleend aan de raadsnotulen pasMm en aangehaalde enquête, KB 6-11 1919 zijn 52 woningen
voor de EACB en 24 woningen voor het Woonhuis (KB 18 7 1918), Het blok overige bevat 2
premiewoningen gebouwd door de gemeente m 1922, 12 bouwfondswomngen gebouwd tussen
1922 en 1925, 20 woningen van Sterenberg met behulp van het KNS in 1919, gemeentevoorschol in 1924 goedgekeurd voor 427 woningen voor 130 hiervan werd premie verleend en de¿e
zijn dus bij de premiewoningen ingesloten, de overige 297 zijn in 1924 opgenomen in overige
Zie bijlage X De laatste kolom geeft de in gebruik genomen nieuwe woningen Het uiteindelijke verschil bedraagt 130 woningen Deze woningen waren waarschijnlijk eind 1925 nog in
aanbouw
106
) GAEsecr arch 1 778 53/1639 1926 126 woningen GAL seer arch 1 778 53/1703 1930
118 woningen
107
) GAE idem 1 778 53/1637, brief van inspecteur van de volksgezondheid Le Poole van 165-1924
l0
") GAE seer arch 1778 853/1639
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ging, Het Woonhuis en Patrimonium, konden door de naoorlogse
overheidsmaatregelen toch financiële steun krijgen
§ 6 Evaluatie
Wat is er bereikt? Enschede was één van de eerste gemeenten die
bij het Rijk aanklopte voor woningvvetsteun De gemeente dankte
deze voorsprong aan de in/et van burgemeester Bergsma Uit zijn
houding m de gemeentelijke politiek komt duidelijk de progressief
liberale geest van de groep vvoninghervormers in en rond het gezondheidscongres tot uiting Idealisme en doorzettingsvermogen kenmerkten hem evenals een zeker paternalisme
Burgemeester Bergsma was steeds voor of achter de schermen
aanwezig bij de oprichting van woningbouwverenigingen en maande
hen tot actie wanneer zijns inziens de toestand kritiek dreigde te
worden Het democratisch gehalte van de beslissingen werd gehandhaafd door de deelname van de bouwcommissie en de financiële
commissie aan de besluitvorming Als een voorstel in de gemeente
raad kwam, was het al goedgekeurd door deze commissies, de gezondheidscommissie en door de directeur van Gemeentewerken
Bergsma kreeg wel eens het verwijt dat hij door het voorzitterschap
van verschillende commissies de besluitvorming te sterk beïnvloedde Eveneens is zijn goede verstandhouding met de directeuren van
gemeentewerken van belang geweest waardoor hij steeds vruchtbaar
met zijn ambtenaren kon samenwerken Wij krijgen de indruk dat
de beleidsvoorstellen in de loop der jaren in een steeds later stadium
in de gemeenteraad aan de orde werden gesteld
Opvallend zijn de contacten van deze afgelegen plaats met nationale instellingen en organisaties, zoals de Nationale Woningcongres
sen die steeds werden bezocht, het lidmaatschap van een Bureau van
advies voor de bouw van arbeiderswoningen en vervaardiging van
plannen voor de aanleg van steden de National Town Planning
Council enzovoort l09
105
) GAL· notulen van В en \V augustus 1908 gdat de directeur \an gemeentev\erken naar het
Nationale woningcongrts 8 2 1909 27 6 1910 en? notulen лап В en \\ februari tot mei
1910
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De gevarieerde samenstelling van de gemeenteraad leverde geen
problemen op. De meeste politieke partijen hadden zich in 1897
uitgesproken voor verbetering van de maatschappelijke toestanden
door staatstussenkomst. Van de verschillende politieke groeperingen
hadden alleen de sociaal-democratische gemeenteraadsleden in 1899
richtlijnen gekregen voor de gemeentepolitiek. De paragrafen over
de volkshuisvesting in dit gemeenteprogram hadden dezelfde strekking als de woningwet. Ook in het socialistisch gemeenteprogram
van 1919 weken de richtlijnen voor het volkshuisvestingsbeleid nauwelijks af van de regcringspolitiek.110 Het program bepleitte onder
andere gemeentelijke woningbouw, de oprichting van gemeentelijke
hypotheekbanken die de ongesubsidieerde woningbouw zouden moeten bevorderen en het voeren van een grondpolitiek ten behoeve van
de woningpolitiek. Ondanks de ruime SDAP-vertegenwoordiging in
de Enschcdese raad slaagden de socialisten er in die stad niet in om
al deze punten te verwezenlijken.
Het regeringsbeleid op het terrein van de volkshuis\esting vond
over het algemeen ook instemming bij de andere politieke partijen.
De CHU-ers waren eveneens voorstanders van, desnoods gemeentelijke, sociale woningbouw in het belang van zedelijkheid en gezondheid. Zolang dat nodig bleek moesten er bouwvoorschotten worden
verleend. De gemeenten hadden in 1901 de zorg gekregen \oor de
volkshuisvesting, die echter zeer afhankelijk was van plaatselijke
omstandigheden. Het rijk zou volgens de CHU alleen als overgangsmaatregel financiële hulp moeten verlenen, maar in normale omstandigheden zouden de gemeenten deze uitgaven moeten bekostigen.111 Tijdens het Katholiek Congres voor Sociale Aangelegenheden in 1900 werd de opvatting verkondigd dat de volkshuisvesting
een onderwerp van aanhoudende zorg diende te zijn voor gemeente-

110
) Gcmeentcprogram der SDAP vastgesteld op het congres te Leeuwarden 2 april 1899 en
Gemeenteprogram der SDAP vastgesteld op het congres te Arnhem, 22 april 1919 beide in
G W B. Borne, F ΛΙ Wtbaut Мепч en Magistraat, bijlagen IY en VI
" ' ) Gcmeentcprogram der Christelijk Historische Lnie, vastgesteld in de Algemene Vergade
ring der Unie van 28 mei 1920 en 12 april 1928, in Gemeenteprograms der politieke partijen
Amsterdam 1911 en De Christelijk Historische en de woningwet in Itjdschnfi voor Volkshuis
vesting en Stedebouw 7 (1926), 177-178.
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besturen. En ook de vrijzinnig democraten propageerden steeds een
krachtige uitvoering van de woningwet.112
Anti-revolutionairen en liberalen kenden de gemeentelijke overheid een geringere taak toe. Deze politieke stromingen beschouwden
de volkshuisvesting als een taak voor de gezins- en bedrijfshoofden.
De overheid had slechts een controlerende taak en gemeentelijke
woningbouw was alleen te rechtvaardigen als de huren door de minderdraagkrachtigen niet meer konden worden opgebracht. De antirevolutionairen gaven dan nog de voorkeur aan tegemoetkoming in de
huur via de armbesturen. Als het particulier initiatief, door gebrek
aan winstverwachtingen, tekort schoot moest verenigingsbouw worden gestimuleerd.114
Al met al waren deze verschillen zo klein, dat zij in de Raad geen
aanleiding hebben gegeven tot problemen.
De socialisten verzetten zich tegen twee punten van het Enschedese volkshuisvestingsbeleid. Zij waren tegen de afkalving van de
minimumnormen en zij waren voorstanders van gemeentelijke woningbouw. Zij werden op deze punten gesteund door de CP en de
SP, maar hun pleidooi vond bij de rest van de raadsleden weinig
gehoor. Dezelfde partijen pleitten na 1919 ook zonder succes voor
woningdistributie. Dit zijn dan ook vrijwel de enige discussiepunten
geweest over gesubsidieerde woningbouw. Met andere woorden, gesubsidieerde woningbouw werd gesteund door alle fracties in de
Enschedese gemeenteraad.
We krijgen overigens de indruk dat het ook de andere partijen en
niet in het minst de burgemeester moeite kostte om de normen aan
de passen aan de financiële mogelijkheden. Vanaf 1902 was het
toegestane type woningwetwoning langzaam aan steeds kleiner geworden. Vooral na 1913 keurde het Rijk de te dure woningbouwplannen niet meer goed.
" 2 ) GemccnteproKram van de Vrijzinnig Democratische Bond, vastgesteld in de Algemene
Vergadering te Groningen op 18-19 december 1920, in Gemeenteprograms der politieke partijen
aw
llä
) J VV Noteboom, Leidraad voor hnti-revoluiionair gemeentebeleid, Kampen ¿ j Dit was niet
vastgelegd in een gemeenteprogram in die tijd, maar werd later verwoord door de auteur van
dit werk die direkteur nas van de Kuypcrstichting
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Een illustratie van de eenstemmigheid in de Raad is het verwijt
van de SDAP-ers aan hun raadsfractie dat het verschil tussen de
beginselen van de SDAP en die van de 'burgerlijken' nauwelijks
zichtbaar was, en de arbeiders moesten het verschil juist kunnen
zien.114
Een ander belangrijk punt in het Enschedese volkshuisvestingsbeleid was dat de draagkracht van de arbeiders steeds als uitgangspunt
werd genomen bij de bepaling van het woningtype. Het gemeentebestuur schrok er niet voor terug om veranderingen in de bouwplannen
af te dwingen onder het dreigement steun te weigeren.
Het Rijkswoningcollege merkte tweemaal op dat in een economisch bloeiende stad als Enschede de particuliere woningbouw eigenlijk in de behoefte aan woningen met een betaalbare huur zou
moeten kunnen voorzien. Beide keren verbond het College aan deze
constatering echter geen consequenties.
In Enschede kwam veel arbeidsonrust voor en verschillende stakingen waren het gevolg van verlaging van de lonen. Tijdens de
raadsbehandeling van de woningbouwplannen voor goedkopere woningen probeerde Bergsma de loonpolitiek steeds buiten de discussie
te houden. Zijn argument was dat hij niet over instrumenten beschikte om de lonen te sturen. Wel was hij in staat de huren te
beïnvloeden door kleinere, voor de arbeiders betaalbare woningen te
laten bouwen. Bij een dergelijke discussie in 1924 over de hoge
huren tengevolge van de dure naoorlogse woningbouw, kregen de
liberale fabrikanten van de socialisten het verwijt dat zij opnieuw op
het punt stonden de lonen de verlagen en daarmee het probleem van
de exploitatietekorten van de woningcomplexen ¿eker niet zouden
oplossen. Doordat Bergsma het draagkrachtbeginsel als uitgangspunt
nam, raakte hij niet in conflict met de ondernemers.
De arbeidersfracties in Enschede beperkten zich ertoe te waken
over de minimumnormen. Arbeiders of hun vertegenwoordigers hebben in de eerste twee decennia in Enschede zelf geen woningbouwIM

) IISG Jaarverslag van de afdeling Enschede der SDAP 1 October 1916 tot 30 september
1917, SDAP Overijssel I Notulenboek 1916-1923 1028
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vereniging opgericht. Liberalen en confessionelen hadden zo hun
eigen motieven om de plannen voor de oprichting van woningbouwverenigingen te steunen. De confessionelen zagen in de woningwetwoningen een middel om de goede zeden te bewaken en de liberalen,
meestal fabrikanten of andere ondernemers, hadden belang bij sociale woningbouw omdat zij grote behoefte hadden aan arbeidskrachten. Woningschaarste zou de huren omhoog jagen en vervolgens de
lonen onder druk zetten. Sociale motieven speelden bij de steun aan
gesubsidieerde woningbouw bij deze groep een marginale rol.
Volgens het socialistische Tweede Kamerlid Albarda werkten de
fabrikanten alleen mee aan de verbetering van de Enschedese volkshuisvesting omdat zij het arbeidstekort wilden omzetten in een overschot; een ander doel zouden zij niet hebben. "Letterlijk elke verbetering der arbeidswet, hoe nodig ook voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid hunner arbeiders, heeft bij de Enschedese fabrikanten een hardnekkig verzet ontmoet"." 5
Een geïnterviewde fabrikant zei in 1912 over de sociale kwestie in
Enschede· "de sociale kwestie in ons vak, zonder werkloosheid en
met behoorlijke loonen, is vooral een strijd van spaarders en verkwisters, die niet denken aan hun ouden dag. En waar ge een ophooping
van arbeiders hebt, vindt ge er altijd, wier klachten besmettelijk
werken ...". l l 6
Op het terrein van de verbetering van de volkshuisvesting was er
in Enschede dus geen sprake van belangentegenstellingen. Alle partijen en met name de fabrikanten hadden belang bij zowel kwalitatieve als kwantitatieve verbetering van de huisvesting. Voor de arbeiders betekende dit bij het gegeven loon dat zij tegen een lagere huur
een woning konden krijgen en voor de fabrikanten betekende het dat
de lonen niet hoefden te worden verhoogd. Dit is in overeenstemming met de in hoofdstuk I bij Bruce Heady aangehaalde theorie die
inhoudt dat programma's de meeste kans op succes hebben wanneer
de kosten gespreid zijn over bijvoorbeeld alle belastingbetalers, en de
"*) J VV Albarda, De hnschedesche textielimlustne. Antwoord aan de Kamer ran Koophandel en
Fabrieken te Enschede
" Ό GAE Historische documentatie 1 824/185 iVfiC Handelsblad 3 juni 1912, rubriek Onder
de Menschen Katoen

370

opbrengst ten goede komt aan specifieke groepen. Niemand heeft
echt belang bij verzet, maar zon programma heeft wel felle verdedi
gers.
Bovenstaande geldt vooral voor de periode 1902-1919. Vanaf 1919
werd de toon in de Raad scherper. Radicale socialisten en commu
nisten voerden bewust obstructie. De sociaal-democraten belandden
door de radicaal linkse opstelling in een ongelukkige tussenpositie.
Zij kregen van de SP en C P het verwijt te heulen met de kapitalisten
en door de achterban werd de arbeiderssolidariteit met de confessio
nele arbeiders afgewezen. Sanders kreeg te horen dat hij optrad "als
worstelaar voor het burgerlijk blok". " 7 Burgemeester Bergsma slaag
de erin tussen de partijen te manoevreren.
Van de naoorlogse initiatieven tot oprichting van een woning
bouwvereniging kunnen we de Goede Woning en Licht en Lucht
beschouwen als arbeidersinitiatieven. De socialisten en de С Ρ zagen
in woningdistributie het middel om het accute woningtekort op te
lossen.
In 1923 werd de SDAP-er Bevers wethouder van volkshuisves
ting. Toen kregen de socialisten de kans een socialistische woningbouwpolitiek te introduceren. Over het plan dat Bevers in 1924 in de
gemeenteraad ter sprake bracht merkte oud-vvethoudcr Elhorst ech
ter op dat hij er zeer tevreden over was omdat het in feite een kopie
was van zijn plan uit 1922. In 1922 had het gemeentebestuur de
keuze gemaakt voor premiebouw en besloot de gemeente voorschot
ten te verlenen voor woningen waarvoor het Rijk geen voorschotten
gaf. Ook met Bevers als wethouder stemden В en W niet in met
gemeentelijke woningbouw.
Bergma's idealisme werd begrensd door de financiële en wettelijke
mogelijkheden. Binnen die kaders heeft hij voor Enschede het onderste uit de kan gehaald. We krijgen de indruk dat de inspecteur
voor de volksgezondheid Faber, hem beter gezind was dan Le Poole.
Dit kan wellicht worden verklaard uit de achtergrond van deze in117
) IISG Notulen van de SDAP Enschede 1916-1923 a.w., vergaderingen 1917, 25-4-1919,
6-8-1919, 21-1 en 26-I-192I, 12-9-1921, 30-8-1922, 25-10-1922, 28-2-1923, 10-2-1925.
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specteur. Hij had als civiel-ingenieur bij de spoorwegen gewerkt voor
hij Faber in 1914 opvolgde en had op het terrein van de volkshuisves
ting geen ervaring en werd dus niet zoals Faber geleid door diepere
sociale drijfveren.118
Desondanks heeft Enschede na 1919 nog verschillende voorschot
ten gekregen. Bijdragen in de exploitatietekorten heeft deze gemeen
te vrijwel niet gehad, maar ook niet gewild. De onduidelijke bedoe
lingen van de wet komen in Finschcde goed tot uiting. Het College
van Bijstand vond het twijfelachtig of een verzoek om een voorschot,
waardoor het woningaanbod werd vergroot zonder meer zou moeten
worden gehonoreerd en concludeerde dat dit eigenlijk niet kon. Dit
zou te zware eisen stellen aan de schatkist en niet stroken met de
inzichten van de regering. De regering zou op deze wijze in de plaats
treden van gewone hypotheekbanken. Toch werden de voorschotten
in 1907 verleend omdat het zou gaan om vervanging. Of de onbe
woonbaarverklaringen plaats vonden werd niet gecontroleerd.
Aan geld had de gemeente geen gebrek getuige een krantebericht
uit 1922 waaruit blijkt dat van het totale bedrag van de Rijksinkomstenbelasting geheven over de inkomens van meer dan honderd dui
zend gulden per jaar, 16,68% werd opgebracht door Enschede. Van
de 771 Nederlanders met een dergelijk inkomen in het belastingjaar
1919-1920, kwamen er 55 uit F'nschede. 119 Dit betekent zeer een
voudig, dat hier door enkelen gigantische bedragen werden verdiend.
De hogere gemeentelijke uitgaven werden gedekt door de stijging van
het belastbaar inkomen. De socialist Bevers merkte in verband met
discussies over de verhoogde gemeentelijke uitgaven in dat jaar op
dat "Niemand zal ontkennen dat nieuwe volkswijken eigenlijk in het
belang van de industrie worden gebouwd om over voldoende werk
krachten te kunnen beschikken". Uit een staat verzameld door de
gemeente Nijmegen, bleek dat Finschede van de 23 grootste gemeen
ten in Nederland op datzelfde moment een zeer lage belastingdruk
kende. Eveneens bleek dat in deze stad de lage inkomens het minst

" " ) Ρ de Ruijtcr 1986, a.w. 218-219
" 9 ) GAE Hibtorische verzameling, Textielindustrie algemeen t/m 1933 1 824/185, artikel
Ntemve Rotterdamscke Courant 16-9-1922 In het i-entrum der textielnij\erhcid
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werden belast.120 Niettemin begonnen ook in Enschede vanaf 1922
discussies over bezuinigingen omdat men vreesde dat de inkomens
van de laatste jaren, die abnormaal hoog waren, niet meer zouden
worden gehaald.121
Aanvankelijk is er gebouwd voor de gegoede arbeiders, die een
huur van ruim twee gulden konden betalen. In 1914 noemde men
f 2,30 een goede huur voor een arbeiderswoning en in 1928 werd de
grens getrokken bij zes gulden. Volgens deze normen hebben Patrimonium, Licht en Lucht en de Goede Woning middenstandswoningen gebouwd. Van Ons Huis en De Volkswoning was 97% van de
woningen in 1925 goedkoper dan zes gulden per week. Arbeiderswoningen die in de vorige eeuw waren gebouwd kostten toen ongeveer
drie gulden en voor de krotten in de Krim varieerden de huren
tussen 1,45 gulden en 2,50 gulden per week. De gemiddelde huurprijs van de gesubsidieerde woningen bedroeg in 1924 4,30 gulden
per week.I22
Het kwantitatieve woningprobleem werd geenszins opgelost. Ook
is het de vraag of de woningwet de woningbouw een impuls heeft
gegeven. In de laatste tien jaar vóór de invoering van de woningwet,
van 1892 tot 1901 werden er in Enschede 2123 woningen gebouwd.
Van 1902 tot 1911 waren dat er slechts 1732. Over de hele periode
bleef het aantal huurwoningen op het totaal aantal woningen ongeveer konstant. In 1909 bestond 78% uit huurwoningen, in 1919 81%
en in 1929 was dit percentage weer gedaald tot 75%. Het feit dat het
woningtekort niet werd opgeheven heeft niet aan de inzet van het
gemeentebestuur gelegen, maar moet verklaard worden uit de aanhoudende bevolkingsaanwas, die overigens bewust werd nagestreefd. Dat er sprake was van een kwalitatieve verbetering zagen we
in hoofdstuk zes.
,20

) GAE Notulen van de gemeenteraad 2-1-1922
) GAE Notulen van de gemeenteraad 2-1-1922 Algemene Beschouwingen Bergsma spreekt
over het hoogste percentage van de gemeentelijke belasting van 10 11% Samen met de belastingheffing door het Rijk stijgt het percentage soms tot 54% Dit is ¿o hoog dat hierdoor
stilstand in industrie en handel «>u kunnen worden teweeggebracht
,22
) GAE 1 778 53/1637 en de stukken van Ons Huis
l21
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HOOFDSTUK Χ
VERGKLIJKING VAN ЬШТ WONINGBOUWBELEID IN
TILBURG EN ENSCHEDE

In de voorgaande hoofdstukken zagen we dat de woningwet inder
daad veel ruimte bood voor een eigen invulling. Gemeentebesturen
met verschillende politieke voorkeuren waren in staat de wet op hun
eigen manier te interpreteren. We hebben voor Tilburg en Enschede
af/onderlij к geanalyseerd in welke mate aktoren (gemeentebestuur,
gezondheidscommissie, belangenorganisaties van werkgevers en
werknemers, ambtenarij) van het financiële instrumentarium gebruik hebben gemaakt om de sociale woningbouw te stimuleren en
wat zij daarmee uiteindelijk tot stand hebben gebracht. Voor de
oprichters van woningbouwverenigingen gold dat ze per definitie
gebruik moesten maken van de mogelijkheid van overheidssteun.
In dit hoofdstuk zetten we de verschillen uiteen met betrekking
tot de sociale woningbouwpolitiek in Tilburg en Enschede. Voor de
verklaring hiervan onderscheiden we verschillende elementen: de
politieke situatie en de politieke wil en drijfveren, de consistentie en
haalbaarheid van de plannen en tenslotte het resultaat aan de hand
van de ontwikkeling van de volkshuisvestingssituatie; een en ander
zal beoordeeld worden tegen de achtergrond van het beleid dat de
wetgever voor ogen stond.
§ 1. Drijfreren
Behalve door de politieke voorkeur van de gemeentebesturen werd
de besluitvorming voor een belangrijk deel bepaald door economische
en demografische omstandigheden. Deze zouden we de drijfveren
kunnen noemen voor het politieke handelen. In ekonomisch opzicht
hadden deze gemeenten de overeenkomst dat de textielindustrie de
belangrijkste plaats innam. In Tilburg was de textiel al eeuwenlang
een belangrijke werkgever, wat met zich meebracht dat de fabrieken
ouder en kleiner waren. Tilburg beschikte hierdoor traditioneel over
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textielarbeiders die bij wijze van spreken in de gemeente werden
groot gebracht. De stad groeide daardoor van binnenuit door geboorteoverschotten. In hoofdstuk vier noemden we al het belang van de
vestiging van de werkplaats van de S taatsspoorwegen in deze stad,
waardoor er arbeiders van buiten werden aangetrokken. De migratie
die hieruit voortvloeide was niet direct merkbaar op de woningmarkt. Toch nam de bevolking toe van 40.628 inwoners in 1899 tot
78.804 in 1930, een toename van 94%. Tilburg werd in de onderhavige periode rond 1916 voor het eerst geconfronteerd met grote vestigingsoverschotten .
In Enschede daarentegen dreef de economie op de moderne katoen fabricage. Dit betekende niet alleen voor Enschede, maar ook
voor andere Twentse gemeenten, dat zij door de bloei van de textielindustrie een geweldige groei doormaakten. Hier werkten arbeiders,
die voornamelijk uit Friesland, Drente en Noord-west Overijssel
kwamen, in grote moderne fabrieken. Deze demografische ontwikkeling veroorzaakte een grotere spanning op de woningmarkt, omdat
de bevolkingsgroei, meer dan in Tilburg, van buitenaf plaatsvond. In
Enschede verdubbelde de bevolking, l u s s e n 1899 en 1930 groeide
het inwonertal van 24.353 tot 51.805, met 113%.
Tabel 28 De toename van de totale bevolking en van het aantal gezinnen in Tilburg en
Enschede (in absolute aantallen en in uidexcijfers)
aantal gezinnen
absoluut
in indexcijfers

totale bevolking
absoluut
in indexcijfers

Tilburg
1899
1909
1920
1930

7652
9473
12299
16144

100
124
161
211

40.232
48 192
60 175
75.558

100
120
150
188

Enschede
1899
1909
1920
1930

4427
6394
8399
11624

100
144
190
263

24.092
33.783
40.986
51.150

100
140
170
212
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De toename van het aantal gezinnen was in beide steden groter
dan de toename van de totale bevolking. In tabel 28 7ien we dat het
verschil in Enschede groter was dan in Tilburg. '
We zien hier dat wanneer gemeentebesturen de woningbehoefte
afleidden van de groei van de bevolking, zij vrijwel zeker te weinig
woningen planden. Meestal keek men naar het gemiddeld aantal
personen per woning en leidde daar de nieuwe behoefte uit af.2 In
figuur 10 en 11 hebben we de toename van de woningen en de
gezinnen voor Tilburg en Enschede in beeld gebracht.3
H g u u r 10

1909 10

Toename van woningen en gezinnen in Tilburg /909-/925

11

12

H

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

') Berekend aan de hand van de volkstellingen
) Tijdschrift voor volkshumesting 21,1921), 31, vgl hoofdstuk 9 Tellegen hanteerde in Am
sterdam de methode Halle, waarbij men ervan uit ging dat de woningbehoefte evenredig was
aan het aantal huishoudens Dat werd berekend door sommatie van het aantal gehuwde
vrouwen, het aantal weduwen en weduwnaars en het aantal van echt gescheiden vrouwen
bron W Roest Bouw en economische groei, ρ 147
') In Tilburg groeide het aantal woningen tussen 1909 en 1925 met 5302 en het aantal
ge¿innen met 5309 In tnschede bedroegen de¿e aantallen respectievelijk 3992 en 3688 Dit
laatste getal is berekend door van het aantal gezinnen m 1925 het aantal gezinnen in 1909
2
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11

Toename van woningen en van gezinnen in Enschede

¡909-1925

In Enschede nam de woningvoorraad tussen 1909 en 1925 met
een groter aantal toe dan de gezinnen, behalve tussen 1914 en 1917.
In Tilburg deed zich die situatie pas voor na 1920. Tóén vond er in
Tilburg echter wel een grote inhaalmanoeuvre plaats, waardoor in
Tilburg de toename van het aantal woningen en het aantal gezinnen
tussen 1909 en 1925 vrijwel gelijk liep, met een kleine achterstand
van het aantal woningen.
Over de gehele periode gezien 1899-1925 is de situatie anders.
Het aantal gezinnen in Tilburg nam toen toe van 7652 tot 14782 en
het aantal woningen van 8020 tot 14215. De toename van het aantal
gezinnen was groter, namelijk 935.
(volgens de volkstelling) at te trekken Optelling van de jaarlijkse toename volgens bijlage XI
geeft een toename van de gezinnen van 2686 Het eerste getal lijkt waarschijnlijker, omdat de
jaarlijkse opga\en steeds op verschillende momenten werden opgenomen
De toename van het aantal gezinnen in Tilburg is ontleend aan GAT seer arch afd II
Wl328/1 Rapport omtrent de stand van het woningvraagstuk op 1 december 1925, aangevuld
met gege\ens van de woningbeurs Voor Enschede GAb 1778 5/1521/1926 woningbehoefte op
1 januari 1926 Dit rapport geeft 10082 gezinnen op Het gedenkboek \an de Volkswoning
schatte het aantal gezinnen toen op 10142 Zie bijlage XI
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In Enschede waren deze cijfers als volgt. De gezinnen stegen van
4427 in 1899 tot 10.082 in 1925 en de woningen van 4631 in 1899
tot 9548 in 1925, waardoor ook hier de toename van het aantal
gezinnen groter was, namelijk 738.
Nog een ander aspekt van de bevolkingsgroei is interessant voor de
woningmarkt. De volkstellingen onderscheiden bij de 'leden der
huisgezinnen': het aantal gezinnen, de kinderen, personen in dienstbetrekking en overige leden der gezinnen. Deze laatste categorie kan
bestaan uit inwonende familieleden, kostgangers of andere invvonenden. In tabel 29 zien we dat het aantal overige leden der gezinnen
drastisch daalde.
Tabel 29 Het aantal inwonemk personen bij huisgezinnen uitgedrukt ah percentage van
de totale bevolking
jaar
1899
1909
1920
1930

Tilburg

Enschede

23%
24
8
7

29%
27
10
9

Deze ontwikkeling illustreert een afname van het aantal gewenste
samenwoningen, die het gevolg kan zijn van toegenomen welvaart en
van een verbeterde volkshuisvestingssituatie. De verbetering loopt
parallel aan de toenemende aandacht voor de huisvesting van alleenstaanden. Het percentage inwonenden daalde na 1909 enorm.
§2. De eerste sociale woningbouipprojecten
Toen in Enschede en Tilburg respectievelijk in 1907 en 1913
woningbouwverenigingen volgens de woningwet werden opgericht,
was er in beide steden sprake van een woningtekort. In Tilburg
stelde de directeur van Publieke Werken op dat moment een woningtekort vast van 253 woningen en in Enschede had een onderzoekje uitgewezen dat er toen in 112 woningen twee of meer gezinnen samenwoonden. De gebruikte indicatoren zijn helaas niet de378

zelfde, wel werd de situatie in beide steden op dat moment als een
probleem ervaren. Rückert zei over de toestand in 1914: "Deze (woning/MR) nood heeft zich, zij het in het algemeen niet zoo erg als te
Tilburg, in de laatste jaren ook in andere steden van West-Europa
geopenbaard en is waarschijnlijk in hoofdzaak een gevolg van het
feit, dat de geldmarkt geleidelijk minder geld voor woningbouw beschikbaar stelde ".4 Dit klinkt wat overdreven maar de rijkswoningtelling van 1919, heeft zijn gelijk toch aangetoond.
Vergelijken we nu de reacties van de gemeentebesturen. De eerste
vaststelling die we kunnen doen is dat de initiefnemers voor de
oprichting van een woningbouwvereniging uit verschillende sociale
klassen afkomstig waren en dit bleek consequenties te hebben voor
de politieke steun.5
In de gemeentepolitiek heeft de burgemeester de meeste bevoegdheden. In de hiërarchie wordt hij gevolgd door de wethouders,
raad(scommissies), het ambtelijk apparaat en tot slot de overigen'
zoals de woningbouwverenigingen en andere belanghebbenden.
De woningbouwverenigingen waren door de opzet van de woningwet voor de benodigdheden voor het bouwen afhankelijk van de
gemeentebesturen. Deze benodigdheden waren het kapitaal, de
grond, de opdracht, het ontwerp, de bouwcapaciteit en de goedkeuringen.6 De opdracht kwam meestal uit de eigen gelederen tenzij de
gemeentebesturen opdrachten gaven. De verenigingen beschikten
meestal alleen over een klein stamkapitaal en waren dus voor het
bouwkapitaal en voor de grondaankoop afhankelijk van het gemeentebestuur of van de vrije kapitaalmarkt. Het ontwerp verwierven ze
op de vrije markt evenals de bouwcapaciteit,bouwmaterialen en arbeidskracht, die werd geleverd door de gecontracteerde bouwondernemers, maar werden betaald met het van de overheid geleende geld.
Voor de goedkeuringen, de bouwvergunning en de voorschotten waren ze aangewezen op de gemeentebesturen. In de hoofdstukken 8
4

) J H E Ruckcrt, Rapport met betrekking tot het algemeen uitbreidingsplan der gemeenten
Tilburg, 29
5
) Voor een uitgebreide vergelijking van de eerste \oorschot aanvragen in Tilburg en Enschede zie M Rossen De eerste sociale woningbouwprojecten te Enschede en te Tilburg, in
Ρ M M klep, a w , 67-79
6
) Zie bijvoorbeeld J В Rune, Het machtsspel van тетей Over organisaties en hoe die omgaan
mei elkaar, 66
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en 9 is ons duidelijk geworden dat de mate waarin zij werden ge
steund, afhankelijk was van de manier waarop zij pasten in de opvat
tingen over het volkshuisvestingsbeleid van het gemeentebestuur en
meer in het bijzonder van het college van В en W. St. Joseph in
Tilburg was afhankelijker van de gemeente dan de Volkswoning door
de maatschappelijke positie van de initiatiefnemers en het verschil in
startkapitaal. De Volkswoning kon zich zelfstandiger opstellen te
genover de gemeente door het grotere eigen vermogen en door de
grotere financiële draagkracht van de leden. Indien gewenst kon
deze vereniging meer aandelen uitgeven. Dit kon St. Joseph theoretisch ook, maar gezien de geldwaarde hiervan, zou dit geen zoden
aan de dijk zetten. Verder kwam het initiatiefin Enschede uit de top
van de hiërarchie, de burgemeester en in Tilburg uit de arbeidersbeweging, die twee vertegenwoordigers telde in de gemeenteraad.
Enschedees burgemeester Bergsma was door zijn positie in staat
gemakkelijker contacten te leggen met zowel de economische- als de
politieke elite dan de oprichters van St.Joseph. Bergsma benaderde
hen met een duidelijk omlijnd plan, waarvan kosten en baten vaststonden. Het geld, benodigd voor het betalen van de annuïteiten,
werd opgebracht door de huur. De fabrikanten in Enschede hadden
dringend behoefte aan woningen om arbeiders te huisvesten. Door
een gering offer werd een gemeentebelang gediend dat ten goede
kwam aan zowel de belangrijkste groep belastingbetalers (werkgevers) als aan de arbeiders. 7 Het plan kreeg hierdoor brede steun.
Oplossing van de woningnood, een verklaarde bron van sociale onrust, was vooral in Enschede van belang omdat hier belangenconflicten tussen arbeiders en fabrikanten al regelmatig tot stakingen hadden geleid. 8 Beide partijen, werkgevers en werknemers waren in de
raad vertegenwoordigd en dienden door steun aan dit plan hun eigen
belang.
7
) Bruce Heady haalt in zijn boek Housing Policy m the developed economy The United King
dom, Sweden and the United States, 234 een schema aan van James Wilson om de politieke
haalbaarheid van programma's te beoordelen Wilson stelt dat programma's de meeste kans van
slagen hebben als kosten en baten wijd verspreid ¿ijn Weinig kans hebben programmas
»aarvan de kosten en baten duidelijk ten laste en ten voordele komen van bepaalde sociale
klassen
e
) Zie bijvoorbeeld E J С van Roven Beheersaspecten in het huisvestingsbeleid van mijnondernemingen en roomskathoheken in Zuid Limburg 1900 1940, in Ρ M M Klep a w , 81-94
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In Tilburg nam de katholieke arbeidersbeweging het voortouw.
Opvallend is dat in de Tilburgse gemeenteraad de woningwet tot
1913 slechts sporadisch ter sprake kwam. De historica Laurei
schreef dat de katholieke arbeiders rond de eeuwwisseling begonnen
de slaap van volgzame berusting uit de ogen te wrijven en overgingen
tot organisatie.9 De arbeidersorganisaties namen de verbetering van
de volkshuisvesting ook op in hun takenpakket. De vraag is waarom
het probleem in Tilburg niet eerder aan de orde werd gesteld en
waarom de Tilburgse ondernemers zich minder zorgen maakten over
de arbeiderswoningen? Het contact van St. Joseph met de gemeente
lijke organisatie vond plaats middels Van Rijen en Van Rijzewijk in
de gemeenteraad. В en W stonden principieel afwijzend tegenover
de nieuwlichterij: gesubsidieerde woningbouw. Rückert toonde het
kwantitatieve woningtekort aan en vestigde de aandacht op de aanwezige krotten. Dit plan van onderaf in de gemeenteraad gebracht,
kreeg slechts langzaam voldoende politieke steun. Voor В en W was
de nood niet overtuigend aangetoond en de meerderheid van de ge
meenteraad was in principe tegen overheidsingrijpen. Burgemeester
Raupp was niet bereid de gemeentekas het risico te laten dragen voor
een zaak die slechts het belang van enkelen diende. In hoofdstuk
drie zagen we dat de wetgever van de gemeentebesturen eiste dat zij
zich borg zouden stellen voor de aflossing van de annuïteiten. De
Tilburgse industrie zat juist in 1911-1912 in een neergaande conjunctuurbeweging waardoor de fabrikanten geenszins behoefte voelden aan meer arbeidskrachten.10 Raupp had tijdens de woningtentoonstelling wel gezegd St. Joseph te zullen steunen, maar achteraf
kunnen we vastsstellen dat dit slechts gelegenheidswoorden waren.
Voor de uitvoering van het plan waren de adhesiebetuigingen van
katholieke organisaties aan het gemeentebestuur van belang. Deze
steun werd ingegeven door de bezorgdheid om de goede zeden, en
was een onderdeel van de strijd tegen socialisme en neo-malthusianisme. Vonk de Both nam in 1915 contact op met de Fabrikantenvereniging, niet omdat hij het belang van volkswoningbouw inzag, maar
omdat hij het bestuur van St. Joseph niet competent achtte. Er
9

) A M. Lauret, Stroomversnelhng, 10
) Ρ С. Boeren, ì00jaar Kamer van Koophandel, 97 e.v.
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werden uiteindelijk pas beslissingen genomen toen ook de minister
zijn oog had laten vallen op Tilburg. Tilburg was de enige grote stad
in 1915 die nog geen verzoek om een voorschot had ingediend en het
gemeentestuur werd door de minister en de inspecteur van de Volksgezondheid uitgenodigd een woningbouwplan in te dienen, waarvoor
het geld zou kunnen lenen tegen de oude rentestand. Enschede
probeerde in 1918 nog zon voordelige lening binnen te slepen. In
Tilburg was het in elk geval niet zo dat het particulier bouwbedrijf
zich uit de volkswoningbouw terugtrok door de woningwetvoorschotten. Toen de eerste woningen in 1917 werden opgeleverd, was het
tekort inmiddels opgelopen van 253 in 1914 tot 1.100. Van 1913 tot
1917 nam het aantal woningen toe met 309 en het aantal gezinnen
met 820. Een tekort van grofweg 500 woningen laat zich dus eenvoudig verklaren. Het overige tekort verklaren we uit de onopgemerkte
wantoestanden die al in 1899 bestonden en waaraan niets werd
gedaan. Het feit dat de krotten tot 1914 onopgemerkt bleven geeft
aan dat er geleidelijk aan een normverschuiving heeft plaatsgevonden, maar valt eveneens te verklaren uit het feit dat er woningen
leeg stonden, zij het niet in de laagste huurklassen.
We moeten concluderen dat de kwestie niet eerder aan de orde
werd gesteld omdat er tot circa 1912 geen kwantitatief tekort bestond. Er waren wel degelijk krotwoningen, maar deze werden niet
als onacceptabel ervaren door het gemeentebestuur, noch door de
gezondheidscommissie. De ondernemers waren niet geïnteresseerd
omdat slechte huisvesting voor hen geen gevolg had. Rückcrt probeerde het gemeenschappelijk belang te benadrukken door erop te
wijzen dat woningschaarste de lonen onder druk zou zetten. Vergeefs echter.
Wie waren bij de besluitvorming over de eerste sociale woningbouwprojecten betrokken? Van rijkswege waren dit de inspecteurs
van de volksgezondheid. In Enschede fungeerde hij als adviseur en
in Tilburg oefende hij pressie uit. Daarnaast de gezondheidscommissies, die in beide steden positief stonden tegenover de woningbouwplannen. In Tilburg werd dit gezelschap zich echter pas in 1913
bewust van het huisvestingsprobleem. Van de ambtenaren heeft in
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Tilburg de directeur van Publieke Werken een belangrijke stimule
rende functie gehad, in Enschede speelde deze functionaris slechts
een ondersteunende rol Uit de gemeenteraad namen de leden van de
bouwcommissie in Enschede deel aan het overleg onder voorzitter
schap \an Bergsma In Tilburg werd de bouwcommissie pas in 1918
benoemd en nauwelijks gehoord door В en W De steun voor wo
ningwetbouw was in de Tilburgse gemeenteraad kleiner dan in die
van Enschede Tot mei 1915 moest de arbeidersfractie de kar vrijwel
alleen trekken De colleges van В en W waren de doorslaggevende
instanties Daarom was met name de politieke wil van de burgemees
ters van groot belang
In Enschede werd het plan, in tegenstelling tot Tilburg, door de
politieke en industriële elite gesteund, maar bovendien waren hier
verschillende maatschappelijke groeperingen betrokken bij het sociale woningbouwinitiatief Er zaten ervaren mensen in het bestuur
van De Volkswoning en de burgemeester zelf was de inspirator In
Tilburg daarentegen lag de leiding van de vereniging in handen van
geschoolde arbeiders, met toen nog weinig bestuurscrvanng Het
meest doorslaggevend was echter de onwil van de burgemeester Het
succes in Enschede lijkt te zijn bepaald door het bijeenbrengen van
alle belanghebbenden In Tilburg heeft het feit dat de socialisten
bezig waren met de oprichting van een woningbouwvereniging samen met de druk van bovenaf de doorslag gegeven Het Tilburgse
college van В en VV is erin geslaagd de sociale woningbouw lang
tegen te houden, maar moest uiteindelijk toegeven aan de druk die er
vanuit de gemeenteraad en vanuit de samenleving werd uitgeoefend
We kunnen de gebeurtenissen ook met economische argumenten
verklaren De stijging van de arbeidsproductiviteit en van de winsten
in de textielindustrie werd met voldoende in de lonen uitgedrukt
Was dit wel gebeurd dan zou de particuliere bouwnijverheid renda
bel arbeiderswoningen hebben kunnen bouwen Een dergelijke ont
wikkeling deed zich ook voor in andere industrietakken in West
europa Door de lage lonen waren de mensen niet in staat zelf voor
een woning te zorgen, waardoor de overheid de zorg voor deze pri
maire levensbehoefte noodgedwongen op zich moest nemen Er vond
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een nieuwe taakverdeling plaats waarbij het paternalisme dat vroeger de relatie tussen werkgever en werknemer had gekenmerkt, als
het ware op een ander ni\eau werd voortgezet. De overheid was al
vanaf de laatste decennia van de vorige eeuw bezig de verzorgende
taken van de werkgevers over te nemen. Deze trend zette door en
omvatte vanaf 1902 ook de zorg voor de volkshuisvesting. In Enschede nam de burgemeester, de nieuwe pater familias, het initiatief om
een woningbouwvereniging op te richten. Subsidiëring van de woningbouw was mogelijk door de belastingheffing. In feite deed de
sociale woningbouw, naast een aantal andere voorzieningen, dienst
als stabilisator van de maatschappelijke verhoudingen. De overheid
nam de woningvoorziening op zich. Het geld dat hiervoor op de
staatsbegroting werd gereserveerd werd door de belastingbetalers
bijeengebracht. Er was sprake van een taakoverheveling die samenhing met de op alle gebieden plaatsvindende arbeidsdeling, specialisatie, toename van de arbeidsproductiviteit en de groeiende complexiteit van de samenleving.
Met de woningbouw waren grote bedragen gemoeid op de begroting. Door de grote en middelgrote steden werd vóór de oorlog ongeveer f 33.327.954,- aan voorschotten aangevraagd. Enschede nam
hiervan bijna 10% in beslag en Tilburg niets. Voor het hele rijk werd
er tot de oorlog voor f.48.337.464 uitgegeven aan voorschotten en
bijdragen."
§ 3. De oorlogsjaren
De Eerste Wereldoorlog had verschillende effecten op Twente en
Noord-Brabant. Door de gestokte aanvoer van katoen stagneerde de
textielindustrie en kreeg Enschede te maken met grote werkloosheid. De sociale woningbouw werd er ondanks stijgende materiaalprijzen, gecontinueerd.
De stagnerende produktie van katoenen stoffen had een grotere
vraag naar wollen stoffen tengevolge, waardoor de Tilburgse economie juist weer aantrok. In deze periode deed zich hetzelfde ver") Algemeen verslag van hetgeen m ht. verbetering der volkshuisvesting in gemeenten is verricht m
het tijdvak , 1902-1915

384

schijnsel voor als in dejaren 1860-1870 toen de katoenaanvoer stagneerde tengevolge van de Amerikaanse burgeroorlog. Op korte termijn kon de produktie van wollen stoffen niet worden verhoogd door
diepteïnvesteringen, zodat een hoger produktievolume werd bereikt
door de inzet van extra arbeiders. Door de oorlog viel de buitenlandse
concurrentie weg en werd de binnenlandse vraag groter. De daardoor tijdelijk verhoogde vraag naar arbeid was de belangrijkste oorzaak van de stijging van het vestigingsoverschot in Tilburg. De grotere vraag naar arbeid had eveneens loonsverhogingen en stakingen
(1917) tengevolge.12 Over het algemeen brachten de oorlogsjaren in
Tilburg economisch voorspoed, maar de arbeidersbevolking nam
daardoor zodanig toe dat de woningnood nijpend werd. De lagere
vestigingscijfers vanaf 1920 vielen samen met de grote inzinking in
de wolindustrie in het najaar van 1920. In Twente trok de textielindustrie toen juist weer aan.
Nederland was tijdens de oorlog weliswaar neutraal gebleven
maar de bouw ondervond wel gevolgen door het schaars worden van
de bouwmaterialen. De stijgende bouwprijzen vergrootten het risico
van het bouwen aanmerkelijk. De hypotheekbanken waren terughoudend met het verlenen van leningen aan het particulier bouwbedrijf dat zich toen vrijwel geheel terugtrok uit de arbeiderswoningbouw. De eerste woningwetbouw ondervond in Tilburg door de oorlogsomstandigheden extra vertraging. Er werden toen veel voorschotten aangevraagd waardoor de behandeling langer duurde. In
beide steden zien we dat de verenigingen in eigen beheer gaan bouwen omdat de particuliere bouwondernemers het risico te groot vonden.
Het Rijk stelde verschillende noodmaatregelen in werking om de
woningproduktie te stimuleren. В en W van Enschede verzochten de
woningbouwverenigingen plannen in te dienen. Tussen 1914 en
1918 werden door de Volkswoning 656 woningen gebouwd. In Til
burg bouwde St. Joseph 99 woningen en de gemeente voegde er nog
34 woningen aan toe. Deze verschillende reakties van de gemeente
besturen komen tot uitdrukking in de nationale woningtelling. Vol12
) Ρ С Boeren a w., 96-109 en J Ρ M Peters de migratie naar Tilburg 1860-1870 en de
Amerikaanse Secessieoorlog, in Noord Brabants Historisch jaarboek 1(1984), 143-177.
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gens deze opgaven waren er in Enschede 541 (7%) woningen overbe
volkt en in Tilburg 969 (9%). Als we ons nu de situatie van rond de
eeuwwisseling weer voor de geest halen dan zien we dat de volks
huisvesting in Enschede sinds die tijd relatief was verbeterd, maar
in Tilburg aanzienlijk verslechterd als gevolg van het zeer eigenzin
nige conservatieve Tilburgse beleid. Terwijl we de verschillende
reakties op de eerste voorschotaanvragen konden verklaren met een
verwijzing naar de ekonomische en demografische factoren, lijken
deze verklarende factoren voor de oorlogsjaren tekort te schieten. In
Enschede had de industrie namelijk te kampen met problemen en
het aantal vertrekken uit Enschede overtrof in 1917 voor het eerst
sinds jaren weer het aantal vestigingen. 1 3 Toch besloot het gemeen
tebestuur toen de particuliere bouwers het af lieten weten om dan
maar in eigen beheer de bouw door te laten gaan. In Tilburg was van
het tegenovergestelde sprake. De migratie nam toe en de wolindus
trie floreerde. Ondanks het vreselijke woningtekort werd er veel
gepraat en weinig gebouwd. Bovenstaande kunnen we slechts ver
klaren door te wijzen op de politieke situatie.
Het Tilburgse gemeentebestuur heeft het overheidsingrijpen te
lang afgehouden omwille van de vrije markt. De beleidswijziging van
В en W, met als resultaat de monopolisering van de sociale woning
bouwsector in november 1917, kunnen we op twee manieren inter
preteren. Enerzijds door de angst voor de opkomende SDAP en de
door deze partij gepropageerde woningverstrekking, anderzijds door
de patriarchale instelling van В en \V en het onvermogen te delege
ren en leiding te geven. Beide vinden hun basis in conservatisme.
Het beleid heeft hoe dan ook geleid tot een in theorie socialistische
volkhuisvestingspolitiek, maar er werden geen consequenties aan
verbonden in de vorm van het opstarten van grootschalige bouwprogrammas. De oprichting van de Gildenbondstichting was duidelijk
een katholieke reactie op de toenemende socialistische propaganda.
Het inzicht groeide dat er wat moest gebeuren met de organisatie van

' ä ) GAE gemeenteverslagen 1901-1918 passim. Hel aantal personen dat uit Enschede vertrok
was groter dan hetgeen zich er vestigde in dejaren 1901 (31), 1910 [lib), 1911 (45j, 1917
(479) en 1918 (454).
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de katholieke arbeiders om de stijgende rode vloed te keren. 14 Deze
gedachte werkte door in het volkshuisvestingsbeleid. В en W kozen
voor de meest extreme oplossing en werden hierin gesteund door de
gemeenteraad, die ermee instemde het volkshuisvestingsbeleid in
grote lijnen vast te leggen vóór de gemeenteraadsverkiezingen van
1919. Het was overduidelijk dat de socialisten zetels zouden winnen
en daarom moest hun invloed van te voren al zoveel mogelijk worden
beperkt. De arbeidersfractie stond in deze naast de fabrikanten. Wij
wezen er in hoofdstuk 8 al op dat de eerste voorschotverlening uitdrukkelijk niet bedoeld was als de inzet van een nieuwe beleidslijn.
De onwil of onkunde van het gemeentebestuur wordt eveneens
gedemonstreerd door het niet steunen van de woningbouwverenigingen St. Joseph en de Tilburgsche Bouwvereniging bij de aankoop van
grond, het maken van goede bouwtekeningen enzovoort, waardoor de
voorschotaanvragen sneller hadden kunnen worden afgewerkt. De
verenigingen waren ook niet in staat deze hulp af te dwingen. Het
verwondert omdat de Tilburgsche Bouwvereniging, vertegenwoordiger van de fabrikantenbond, was opgericht op verzoek van burgemeester Vonk de Both. Dit alles gebeurde terwijl de woningnood van
diverse kanten was geconstateerd en de woningmarkt onder druk
kwam te staan door de bevolkingsaanwas.
§4.

De jaren 1919-1925

Tenminste één woninghervormer was na de oorlog optimistisch
over het herstel van de woningbouwmarkt. Van Beusekom bracht in
zijn proefschrift uit 1920 naar voren dat de woningproduktie in de
oorlog sterk was teruggelopen, maar dat de woningbehoefte tegelijkertijd relatief snel was gestegen door de toegenomen welvaart.1"'
Tussen 1900 en 1920 steeg het (netto) reële nationaal inkomen per
hoofd van de bevolking met 20 à 25%. Als de redenering van Van
Beusekom zou kloppen, zouden we vanaf 1919 een herstel van de

") \V G Versluis spreekt in Door eigen kracht op de pagina's 23 tol 28 over de stijgende rode
vloed in Tdburg
l5
) H G van Beusekom, Beschouwingen over de woningnood
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particuliere bouwnijverheid moeten zien, aangewakkerd door de uitgestelde vraag.
Het landelijk beeld vertoont echter een langzaam herstel tussen
1917 en 1920 tot het vooroorlogs volume en daarna een ware bouwexplosie (figuur 1). Tilburg volgde deze ontwikkeling tussen 1919 en
1923 en Enschede van 1921 tot 1925, waarna het woningbouwvolume weer drastisch verminderde. De bouwexplosie betreft echter de
totale woningbouw. Wanneer we figuur 7 en 9 bekijken, zien we dat
de ongesubsidieerde woningbouw in Tilburg en Enschede relatief
laag bleef en zich nauwelijks tot het vooroorlogs peil herstelde. De
explosieve toename van de bouw had niets te maken met het herstel
van de woningmarkt maar was slechts mogelijk door de bouwpremies
van het Rijk en werd niet veroorzaakt door een koopkrachtige vraag.
De vraag naar woningen bestond voornamelijk in de lagere huurklassen en deze vraag bestond ook al vóór de oorlog. In hoofdstuk 9 lieten
we zien dat de levensstandaard van de arbeidersklasse tijdens de
oorlog juist daalde. Door de erkende woningnood na de Eerste Wereldoorlog én door de door Troelstra gewekte onrust kon de regering
betrekkelijk snel een programma van sociale maatregelen tot stand
brengen. De voorschotverlening werd verruimd en er werden meer
bijdragen gegeven. In de twee jaar volgend op augustus 1918 zijn er
meer woningwetvoorschotten gegeven dan in de tien jaren ervoor.16
Na de rijkswoningtelling veranderde het beleid. Jaarlijks werd er
op de begroting een bedrag vastgesteld voor de volkshuisvesting.
Steden met de grootste woningnood kregen voorrang. Langzamerhand kreeg het Rijk meer invloed op de woningtypen en ook op de
woningmarkt. Om in aanmerking te komen voor financiële steun
werd rekening gehouden met de toestand van de particuliere bouwnijverheid en de werkgelegenheid in de gemeente. De overheid trad
regelend op in een belangrijke economische sector. Om echter te
spreken van het inzetten van een conjunctuurpoHtiek instrument
zou te veel eer zijn voor de toenmalige politici, omdat dit suggereert
dat die politici het geheel overzagen en dat was niet zo, zij improviseerden.
16

) A Keppler en F M Wibaut De gemeente e» de volkshuisvesting, 201
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In 1920 begon de liberalisatie. De overheid trok zich toen nog niet
helemaal terug uit de woningmarkt, maar verlegde het aandachtsveld naar de particuliere bouw en nam maatregelen om de bouwkosten te verlagen door contingentering. Hierdoor begon de particuliere
bouwnijverheid weer een rol te spelen. Deze werd nog extra gestimuleerd door toeslagen op de rijkspremie en door hypothecaire kredieten. De gemeente Tilburg steunde particulieren nog minstens tot
1930 door voor 90% hypotheek te nemen op te bouwen woningen.17
In mei 1918 kreeg Tilburg een wethouder voor sociale aangelegenheden, Van Rijen, die onder andere de woningwetbouvv in zijn porteFeuille kreeg. Van Rijen werd daarnaast lid van de Rijkswoningraad. Hij ging voor Tilburg min of meer de rol spelen, die in Enschede door de burgemeester werd gespeeld. Na de oorlog zagen we in
Tilburg een toenemende bemoeienis van de Minister en de inspecteur van de volksgezondheid met de plaatselijke situatie en daarnaast
dat een politieke partij als de SDAP meer invloed probeerde te krijgen op het volkshuisvestingsbeleid. In 1920 en in 1923 bijvoorbeeld
werd een succesvolle poging gedaan om het beleid te beïnvloeden.
Ook in de gemeente zelf werd het protest tegen het passieve beleid
luider. Met de wethouder voor sociale aangelegenheden trad er voor
de woningvoorziening echter niet onmiddellijk een actievere periode
aan.
Vonk de Both was er nog steeds van overtuigd dat de gemeente
duurder werkte dan particulieren en toonde dit ook aan, zoals we
zagen. Voor hem was dit een bevestiging van de juistheid van zijn
opvattingen dat woningbouw met overheidssteun onwenselijk was.
We hebben ons hier al eerder over verbaasd, gezien het door hem
gevoerde volkshuisvestingsbeleid. In Enschede ontkende de burgemeester dat de particuliere sector goedkoper zou zijn.
Uitgezonderd een sporadisch compliment aan het adres van wethouder Van Rijen was de gemeenteraad van Tilburg over het algemeen ontevreden over hetgeen er werd bereikt. De socialisten bepleitten meer voorzieningen van de kant van de gemeente en de
fabrikanten wilden bezuinigen.
' 7 ) Fl С van Bonsei De bouwbedrijven in Tilburg gedurende de laatste jaren, in Bouwen en
Sieren (1930), 244-247
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In 1922 nam de vvoningproduktie dermate toe, dat het aantal
opgeleverde woningen bijna het drievoud bereikte van het aantal dat
in dejaren met de grootste vvoningproduktie tot dan toe 1910-1911
werd opgeleverd Toch bleef de woningnood zo groot dat men in
Tilburg tot ver in de jaren twintig niet kon denken aan onbewoon
baarverklaringen op enige schaal, ondanks aandrang van de mi
nister
In Tilburg hebben В en W niet van harte meegewerkt aan inko
mensoverdracht via verbetering van de huisvesting van de laagstbe
taalden op kosten van de economische elite De liberalisatie, gepre
dikt en beleden door het rijk, werkte in het voordeel van de Tilburgse machtshebbers De meerderheid van de leden van de gemeente
raad zaten in deze Raad om gemeentebelangen te behartigen, waar
onder arbeidersbelangen vallen Zij voelden zich naar eigen zeggen
echter niet minder democraat wanneer ze niet door dik en dun
meegingen met een voorstel dat voordeel bracht aan de arbeiders
Toen de minister in mei 1925 bekend maakte dat de bouw van arbei
derswoningen door gemeenten moest worden gestaakt, bedroeg het
woningtekort in Iilburg nog 281 woningen Hoewel er volgens de
wethouder in de loop van 1925 geen sprake meer zou zijn van wo
ningnood zoals Tilburg die jarenlang had gekend, was er toch nog
wel een beduidend tekort dat ook niet in 1925 kon worden wegge
werkt Van de 14 215 woningen die Tilburg toen telde waren er
3 162 met overheidssteun gebouwd
In Enschede heeft men zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
vanaf 1917 ingevoerde steunmaatregelen Men reageerde sneller op
de ministeriele circulaires dan in Tilburg Steun aan particuliere
bouwondernemers voor middenstandswoningbouu stuitte in En
schede in de gemeenteraad over het algemeen op protest van uiterst
links (SP en CP), maar ook van belangenbehartigers van de particu
liere bouwondernemers, bijvoorbeeld tijdens de discussie over de
centrale materialen-voorziening Vanai 1919 werd er in de Raad over
het algemeen heftiger gediscussieerd We constateren bij В en W
dan de neiging om de Raad pas op het allerlaatste moment op de
hoogte te stellen, wanneer die de plannen moest goedkeuren Over
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de initiatieven in Enschede hebben we al het een en ander gezegd.
De meeste ideeën kwamen uit de koker van de burgemeester. Hij
verweet de arbeiders zelfs gebrek aan initiatief. De werkgevers
steunden de plannen van Bergsma natuurlijk. Ook beschikte Bergsma over manipuleertalent. Hij schrok er niet voor terug zijn medebestuurleden onder druk te zetten of zijn troeven uit te spelen tegenover de Rijksoverheid. In Enschede heeft men de woningbouw tijdens de oorlog voortgezet. Toch bleek ook hier in 1919 nog steeds
een groot woningtekort te bestaan.
Vanaf 1921 werd het Enschedese college van В en W geremd door
de inspecteur van de volksgezondheid en door de Minister. Premies
werden met mondjesmaat verleend. Opvallend is de grote vechtlust
en creativiteit van В en W. Het plan van Elhorst werd in de gemeen
teraad positief ontvangen en zonder hoofdelijke stemming aangeno
men. Vooral de confessionele partijen waren positief over het plan
van de anti-revolutionaire wethouder. Van hogerhand werden er
echter aanpassingen aan het regeringsbeleid afgedwongen. Inspec
teur Le Poole had door zijn achtergrond waarschijnlijk minder be
grip voor de neiging om koste wat het kost de volkshuisvesting te
verbeteren.
Het Rijk besloot bovendien in 1923 dat het voortaan geen bouwka
pitaal meer zou verstrekken aan Enschede; Tilburg kreeg voorlopig
nog wel geld. Van de oorspronkelijke opvattingen van het rijk dat
gemeenten die zichzelf offers wilden getroosten voor de verbetering
van de volkshuisvesting zouden worden geholpen, is in deze beleids
maatregel niets meer terug te vinden. Ondanks deze tegenvaller
werd het plan Bevers toch uitgevoerd. In Tilburg leidden extra uit
gaven steeds tot protest van de belastingbetalers. Verschillende ge
meenten werden overigens na 1923 afhankelijk van leningen op de
kapitaalmarkt. Ook het gemeentebestuur van Leiden verstrekte bij
voorbeeld zelf leningen voor woningbouw in die periode. Inspecteur
Le Poole vond het onverstandig van de gemeente Enschede om deze
offers te brengen.
De onderstroom in Tilburg en Enschede verschilde. In Enschede
wilden В en W vooruit en in Tilburg was er voortdurend sprake van
een onwillig college van В en W, dat tegen zijn zin, in de landelijke
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ontwikkeling naar meer overheidsingrijpen werd meegetrokken.
De politieke haalbaarheid van programma's was afhankelijk van de
(geld)middelen of hulpbronnen en van de verlangens van politieke
partijen, het ambtelijk apparaat, belangengroepen en het publiek.18
Het gemeentebestuur en met name В en \V bleken de belangrijkste
leveranciers van de hulpbronnen. Door de essentiële rol die het
bestuur kreeg toebedeeld door de woningwetgever is zijn houding
tegenover belangengroepen bepalend geweest voor zowel de formulering als de uitvoering van het beleid. De politieke partijen in de
gemeenteraad lieten zich leiden door hun achterban. Door de bredere samenstelling van de Enschedese gemeenteraad werd het belang
van de hele bevolking hier beter behartigd dan in Tilburg, waar de
raad vooral de elite vertegenwoordigde. Een algemene tendens was
dat de colleges van В en W na 1918 minder zelfstandig werden in het
bepalen van het woningbouwbeleid. Enerzijds door de steeds verder
gaande inmenging van de rijksoverheid en anderzijds door het actie
ver worden van diverse belangengroepen, waaronder niet in het
minst de belastingbetalers.
De economische motieven achter de woningbouw zijn natuurlijk
ook nu weer van groot belang. In Enschede had de industrie, meer
dan in Tilburg belang bij woningbouw en de gemeente had er belang
bij vanuit het oogpunt van de groei van de gemeente. De textiel
bloeide na de oorlog weer op en in Tilburg zette de teruggang na
1920 in. Ook noemde Bergsma het morele belang. In Tilburg kwam
iedereen op voor de belangen van de eigen groep. Hier zou men een
journalist niet snel horen zeggen dat de goedmoedige burgemeester
"die 't ook zijn minderbedeelden burgers zoo gaarne goed gunt" met
de volkswoningbouw aantoonde ook in het gezinsleven van de arbei
ders wat poëzie te willen brengen door vriendelijke woningen.19
Tot slot vragen we ons af of het zeer uiteenlopende volkshuisvestingsbeleid met betrekking tot de sociale woningbouw en de zeer
uiteenlopende inspanningen, ook verschillende resultaten hebben
opgeleverd?
le

) Bruce Heady a vv., 234
) GAh historische documentatie 1.824/185 NRC 15-9-1922, Rubriek Onder de Menschen.

19
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Om te kunnen beoordelen hoe adequaat de gemeentebesturen
hebben gereageerd op de woningwet is een vergelijking van de volkshuisvestingssituatie op verschillende tijdstippen noodzakelijk. Uit de
woningtelling van 1899 bleek dat Enschede in 1899 673 (15%) overbevolkte woningen telde, waaronder 499 tweekamerwoningen. Op
dat moment stonden er ook 34 woningen leeg. Tilburg telde 686
(8%) overbevolkte woningen, waaronder 517 tweekamerwoningen
en hier stonden in 1899 nog 335 woningen (4%) leeg. In 1909 was
deze leegstand gedaald tot 1.5%.20 Bij de inwerking treding van de
wet, is de situatie in Enschede dus slechter.
Ook kwalitatief was de volkshuisvestingssituatie in Enschede
slechter. Als indicatoren van woonellende noemden we het aantal
een- en twee- kamerwoningen en de woondichtheid, dat wil zeggen
het aantal inwoners per vertrek. De tabellen 30 en 31 bevatten een
vergelijking van deze indicatoren van 1899, 1909 en 1930.21
Tabel 30 Vercentage van de bevolking wonend in een-, twee, drie- en meer kamerwoningen m ¡899, ¡909 en ¡930 en het percentage van deze woningen op het totale
woningbestand
% bev

%bev

% bev

% een

% drie
kamer

% meer

38 5

23 5

30 5

21 8

22 3

53 5

39

60

88.5

in
eenkw

% be\
in
in
tweckw dnekw

in

kamer

% twee
kamer

1899

50

36 5

24 5

34 0

1909

18

19 3

21 8

57 1

75
24

1930

06

23

49

92 2

16

kamer
meerkw woningen woningenι woningenι woningen

Enschede

Tilburg
1899

1 S

32 5

33 0

12 3
30

36 2

10

37 5
16 9

32 0

04

33 0
51 1

20

1909
1930

36 7

28 0
55 4

10 0

86 7

07

45

12 1

82 7

03

20

) A Keppler en F M VVibaut a w ,27 gaven van diverse steden de overbevolking aan de
hand van de volkstelling van 1909 Voor Tilburg berekenden zij in 1909 235 overbevolkte
woningen
21
) Berekend aan de hand van de volkstellingen van 1899, 1909 en 1930 De telling van 1919
is niet vergelijkbaar met de andere tellingen
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Wc zien dat de percentages van het aantal een-, twee-, en driekamerwoningen in beide gemeenten drastisch zijn verminderd. Het
percentage mcerkamerwoningen steeg navenant. Enschede heeft in
1930 nog steeds meer eenkamerwoningen dan Tilburg. Voor de overige woningtypen is de situatie in Enschede in 1930 beter dan in
Tilburg. Een groter deel van de Enschedese bevolking woonde toen
in woningen met 4 of meer kamers.
In tabel 31 zien we dat de woondichtheid (het gemiddeld aantal
bewoners per vertrek) in de kleine woningen in Enschede in 1930
lager is dan in Tilburg. In 1899 was deze situatie omgekeerd. Overbevolking kwam vooral voor in kleine woningen, zowel in Tilburg als
in Enschede.
Tabel 31

Gemiddeld aantal inwoners per vertrek in een-, twee-, en driekamerwoningen
eenkamervvoningen

tweekamerwoningen

driekamerwoningen

Enschede
1899
1909
1930

36
39
16

25
23
13

18
17
1.1

Tilburg
1899
1909
1930

25
19
18

21
18
15

17
17
13

In deze tabellen zien we dat de volkshuisvestingssituatie in Enschede in de periode 1899-1930 sterker is verbeterd dan in Tilburg
terwijl de uitgangssituatie in Enschede slechter was.
In Tilburg werden er tot en met 1925 3.362 woningen gebouwd
die op enigerlei wijze werden gesubsidieerd, 23.6% van de woningen. In Enschede bedroeg dit aantal 2.952 of 30.9%. Hier woonde
eind 1925 29% van de gezinnen in gesubsidieerde woningen en in
Tilburg 23%. Als percentage van het toegenomen aantal gezinnen
was dit in Enschede 52% en in Tilburg 47%. In tabel 32 brengen we
in schema met welke financiële instrumenten men dit heeft bereikt.
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Tabel 32 Gesubsidieerde woningbouw in Enschede en Tilburg naar financieringsbron,
over de periode ¡902-1925

absoluut
woningwetbouw vereniging
gemeente
premicbouw particulier
vereniging
gemeente
bouwfonds
KNS Middenstand
KB 6-11-1919
gemeentelijke voorschotten
gemeentcl. noodw.
totaal

in %

1.697

57

60
657
2
13
20
76
427

2
22

2.952

0,7
3
14,5

absoluut

in %

704
1.086
406

21
32
12

1.005
31

30

-

130
3 362

4

Opmerkelijk is dat de woningproduktie in Enschede vrijwel helemaal via woningbouwverenigingen tot stand is gebracht, bijna 80%
tegen 21% in Tilburg. We hebben echter gezien dat de stimulerende
kracht van Bergsma steeds een belangrijke rol speelde bij de woningbouwinitiatieven. In Tilburg, waar het gemeentebestuur voortdurend het particulier initiatief wilde herstellen, nam de gemeente
ruim 2/3 voor haar rekening. Aan deze paradox is echter al voldoende
aandacht besteed. De landelijke tendens was dat het leeuwedeel van
de premiewoningen (70.7%) door particulieren werd gebouwd. Tilburg kreeg van het Rijk voor 1.406 woningen premies en Enschede
voor ongeveer de helft hiervan. Landelijk werden tengevolge van het
premiebesluit 77.592 woningen gebouwd. Enschede kreeg minder
dan 1% en Tilburg bijna 2% van dit aantal. We zagen in het voorgaande dat dit het resultaat was van het rijksoverheidsbeleid en niet
van de gemeentepolitiek.
Eind 1925 bedroeg het absoluut woningtekort in Enschede 298
woningen en het relatief tekort 522.22 In Tilburg was dit 214 woningen absoluut en relatief 505. Enschede had in 1899 673 overbevolkte
woningen; in 1925 bedroeg het aantal bij anderen inwonende gezinnen nog 534. In Tilburg waren deze aantallen respectievelijk 686 en
" ) Dat wil zeggen het absoluut tekort en de onbewoonbare woningen en 2% speling
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491. In 1924 werd door het Rijk bepaald dat het aantal toelaatbare
samenwoningen werd gesteld op 2% van het aantal gezinnen. Men
zat er in beide plaatsen dus boven, in Enschede werd door 5,3% van
de gezinnen samengewoond in Tilburg door 3,3%.
In 1930 noemde het verslag van bouw- en woningtoezicht het
tekort in Tilburg nihil. In Enschede was het tekort toen al gegroeid
tot ruim 1000 woningen. In de berekening zijn echter alle woningen
opgenomen die voor vernieuwing in aanmerking moesten komen,
afgebroken moesten worden voor het uitbreidingsplan enzovoort. In
Tilburg berekende men het tekort eenvoudig door het aantal gezin
nen van het aantal woningen af te trekken. Dezelfde werkwijze zou
voor Enschede in 1930 een tekort van 111 woningen opleveren.23
Bovendien had Enschede tussen 1926 en 1930 alweer enorme vesti
gingsoverschotten te verwerken, onder andere door de komst van
Drentse gezinnen.
Wanneer wc de (beleids)resultaten overzien blijkt dat het woning
tekort in Tilburg in 1925 kleiner was. De woonsituatie, dat wil
zeggen het type woningen en de woondichtheid, was in Enschede
gunstiger. Deze resultaten zijn geen directe afgeleide van de inspan
ningen van de gemeentebesturen, maar werden voor wat betreft
Tilburg grotendeels bereikt door het toenemende ingrijpen van de
centrale overheid na 1919. Niet de gemeente bepaalde de behoefte
en de te brengen offers, maar de minister beoordeelde bij de verde
ling van de begrotingssom welke gemeente ergens voor in aanmer
king kwam. Ijverige gemeenten werden derhalve niet beloond, maar
initiatiefloze gemeenten ook niet gestraft.

гз

) В Hesselink, GerhardJamiink en Tonen te Enschede, І853-1938 Jaren van rationalisatie en
ver/et, 49 gerh, overigens /onder bronvermelding, (gemeenteverslag van 1927} een woningte
kort van 1117 woningen Zonder een uitleg over de samenstelling van 70 η tekort wordt een
verkeerde indruk gewekt van de situatie
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HOOFDSTUK XI
SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In hoofdstuk 1 bleek dat de aanpak van het volkshuisvestingsprobleem in de aangehaalde landen naar aard en omvang verschilde,
zowel op nationaal als op lokaal niveau. De bestuurders zochten op
uiteenlopende manieren naar een oplossing. De verschillen in het
gevoerde volkshuisvestingsbeleid werden verklaard uit politieke, economische en demografische ontwikkelingen, waarbij de accenten
door de verschillende auteurs anders werden gelegd. Een overeenkomst was dat overal tussen 1850 en 1920 de rijksoverheid intervenieerde in de vrije woningmarkt en dat de lokale besturen vaak de
verantwoordelijkheid kregen voor de verbetering van de volkshuisvesting. De ontwerper van de Nederlandse woningwet heeft kunnen
profiteren van de vingeroefeningen van de buurstaten en nam door
het eisen van een uitbreidingsplan en door de toevoeging van financiële paragrafen een voorsprong op de buurlanden.
Een belangrijk gevolg van de woningwet was dat gemeentebesturen een uitgebreid instrumentarium tot hun beschikking kregen om
bestaande wantoestanden op te heffen en ervoor te zorgen dat zowel
de oude, als de nieuw te bouwen woningen tenminste aan minimale
eisen zouden voldoen. De invulling van wat verstaan moest worden
onder minimumnormen werd aan het inzicht van de lokale besturen
overgelaten. Met name de financiële paragrafen van de woningwet
boden krachtige middelen om een einde te maken aan de slechte
woontoestanden.
De regering had in 1902 nog het volste vertrouwen in het inzicht
van gemeentebesturen. Uit dit delegeren van de uitvoering van de
woningwet aan de gemeentebesturen vloeide het thema van dit onderzoek voort: 'het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid'. In de loop
der jaren bleek dat de toepassing van de woningwet in de verschillende gemeenten nogal uiteenlopend was. Tijdgenoten trokken de onbaatzuchtigheid en objectiviteit van de gemeentebestuursleden vaak
in twijfel en langzamerhand zagen we bij de rijksoverheid een nei397

ging ontstaan tot centralisatie van de toepassing van de woningwet.
Deze vaststellingen roepen een aantal vragen op: 1. in hoeverre was
de volkshuisvestingspolitiek in de gemeenten verschillend; 2. leidde
dit tot andere resultaten; en 3. op wiens initiatief en met welke
motieven kwam de bemoeienis met de volkshuisvesting in de Nederlandse gemeenten tot stand?
Met deze vragen voegen we een historische dimensie toe aan de
door politicologen gevoerde discussie over 'Does politics matter?'.
Deze discussie is samen te vatten in één vraag: Welke factoren
waren bepalend voor het gemeentelijk (volkshuisvestings)beleid, politieke, of andere? Of is er sprake van een combinatie van deze
factoren?
In dit hoofdstuk evalueren wc de resultaten van ons onderzoek en
proberen we een antwoord te geven op de vraag naar het 'belang' van
politieke factoren bij de vaststelling en uitvoering van het beleid. In
onderstaande geven we een korte nabeschouwing van de ontwikkeling van het overheidsingrijpen in het algemeen en op het terrein van
de volkshuisvesting in het bijzonder. Tot welke resultaten leidde dit
in Enschede en Tilburg en welke factoren w aren hierop van invloed.
Vervolgens laten wij zien tot welke resultaten de woningwet heeft
geleid in de overige acht middelgrote groeisteden, die we in hoofdstuk 4 behandelden. Hierdoor kunnen we misschien tot meer algemene uitspraken komen over 'het' gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Vervolgens gaan wij na welke bevolkingsgroepen het meeste
profijt hebben gehad van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
Tot slot stellen we de plaats vast van onze onderzoeksresultaten in
de historiografie.
§ 1. Overheidsingrijpen
Tegen het einde van de negentiende eeuw werd de leer van de
staatsonthouding langzamerhand vervangen door het denkbeeld dat
de overheid de plicht zou hebben om sociaal aanvaardbare omstandigheden te garanderen voor de burger. Uitbreiding van de overheidstaak werd niet alleen geaccepteerd als een historische realiteit
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maar ook als een wenselijkheid. De overheidstaak moest wel beperkt
blijven tot dié taken die door andere huishoudingen dan de staat
niet, of minder goed of slechts met meer kosten konden worden
verricht. '
Voor de ontwikkeling van de overheidstaken zijn stedelijke initiatieven op allerlei beleidsterreinen van groot belang geweest. Zij hebben de wetgever er soms toe gebracht gemeenten mee te laten besturen. De woningwet bijvoorbeeld deed niets anders dan reeds bestaande ontwikkelingen in banen leiden. Al voor het aanhangig maken van een wetsontwerp voor een woningwet bestonden er in verschillende gemeenten bouwverordeningen en stratenplannen. Eveneens zagen wij dat in Nederland particulieren vanaf het midden van
de vorige eeuw initiatieven ontplooiden voor sociale woningbouw en
daartoe woningbouwverenigingen oprichtten. Soms waren dit filantropische woningbouwverenigingen van belangstellenden en soms
waren het initiatieven van belanghebbende werkgevers of werknemers. Hier en daar werd deze vorm van woningbouw gesteund door
de lokale overheid. Deze initiatieven vielen samen met de uitbreiding van de industrieën, maar waren te gering van omvang om een
oplossing te bieden voor het groeiende woningtekort.
De overheidsbemoeiing met de volkshuisvesting werd in eerste
instantie beschouwd als een onderdeel van de zorg voor de volksgezondheid. De woningwet was een van de bouwstenen voor de huidige verzorgingsstaat die vanaf de eeuwwisseling langzaam maar zeker
werd opgetrokken. Overheidszorg voor minimale huisvesting raakte
geleidelijk ingeburgerd en was een van de belangrijkste doelstellingen van de woningwet. Een belangrijk punt uit deze wet is, dat het
primaat van het particulier initiatief niet alleen werd erkend, maar
tevens uitgangspunt was. Al hebben wij er tegenwoordig moeite mee
om ons dit voor te stellen, nu 85 tot 90 procent van de nieuwbouw
met een of andere vorm van overheidssteun tot stand komt.2 Het
achterwege blijven van particuliere investeringen in sociale woning') A Wagner Allgemeine oder theoretische Volkswirtschaftslehre, Leipzig/Heidelberg 1879,
о с in Na een collier de misere Cielijkwaardtgheid, 8
2
) Interview met staatssecretaris (volkshuisvesting) drs E Heerma in i\'RC Handehblad I ï7-1987, 3
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bouw provoceerde de overheid als het ware tot interventie. De mogelijkheden hiertoe waren uiteraard in de wet opgenomen.
Degenen die bekend zijn met het huidige volkshuisvestingsbeleid,
zal het zijn opgevallen, dat het instrumentarium voor dit beleidsterrein nog zeer veel overeenkomsten vertoont met de middelen die de
bestuurders in het eerste kwart van deze eeuw ter beschikking stonden. Dit geldt vooral voor de middelen die de overheid na 1914
hanteerde. Toen drong de centrale overheid dieper door in de samenleving. De Eerste Wereldoorlog had wat dit betreft een soort brugfunctie. Na 1918 kwam er op veel terreinen nieuwe wetgeving tot
stand. Op het gebied van de volkshuisvesting vond na de Kerste
Wereldoorlog een centralisatie van het beleid plaats en moesten de
gemeenttin aan autonomie inboeten. Het subsidiebeleid werd gebaseerd op de uitkomsten van de rijkswoningtelling van 1919.
Zijn de beleidsdoeleinden van de rijksoverheid bereikt en hoe concreet had men deze geformuleerd? Het Rijk streefde ernaar dat de
bestaande krotten zouden worden vervangen door goede en goedkope
woningen. Om dit te bevorderen dienden de voorschotten en subsidies van het Rijk en de gemeenten. Goeman Borgesius gaf aan voor
welke bevolkingsgroep deze financiële steun was bedoeld: "Men bedenke toch, dat de gunstige wettelijke bepalingen vooral den mingegoeden, die thans in krotten wonen, moeten ten goede komen". En
waar het de financiële paragrafen betrof, was de zorg voor de huisvesting van de kleine man de voornaamste zorg.3 Meer in het algemeen verstond men onder het begrip volkshuisvesting de hygiënische, sociale en culturele zorg voor het wonen van het gehele volk.
Na 1918 werden de beleidsdoeleinden op korte termijn duidelijker
omschreven:
1. verlaging van het peil van de bouwkosten, zodat voor de gezinnen
met normale inkomens bouw op economische basis weer mogelijk
zou worden, en
2. inhaling van het grote woningtekort dat tijdens de oorlog was
ontstaan en de vorming van een redelijke woningreserve.
*) Goeman Borgesius o.c in H G van Beusekom, De Volkshuisvesting, in De Nederhmlse
volkshutshouding tussen twee wereldoorlogen XII, 105-106
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Deze doelstellingen werden bereikt Rond 1925 beschouwde men
het tekort als opgeheven en in dat jaar draaide de regering de finan
cíele kraan dan ook dicht Over de nog aanwezige krotten werd bij
deze beleidsmaatregel gemakshalve niet gesproken
Het volkshuisvestingsbeleid kreeg in de door ons bestudeerde gemeenten een totaal andere inhoud Dit was mogelijk door de aanvankelijk grote vrijheid van gemeentebesturen bij het inhoud geven aan
en gebruikmaken van de paragrafen van de woningwet
We zagen dat in Enschede in de vooroorlogse periode een krachtig
volkshuisvestingsbeleid werd gevoerd Doeleinden werden er niet
formuleerd zodat ook niet kan worden vastgesteld of ze werden bereikt Het voordeel hiervan was dat men steeds gemakkelijk de middelen kon aanpassen aan de omstandigheden De minimumeisen die
werden gesteld aan een arbeiderswoning werden bijvoorbeeld soepel
aangepast aan de subsidiebepalingen van de rijksoverheid en aan de
beoordeling van de bouwplannen door de inspecteur van de volksgezondheid
In Tilburg kwam men trager uit de startblokken We zagen dat
het gemeentebestuur voor alle onderdelen van de woningwet een
aanmaning van hogerhand nodig had alvorens men tot handelen
overging Op één terrein was Tilburg Enschede voor Ingenieur
Ruckert maakte voor Tilburg een, voor die tijd, voortreffelijk uit
breidingsplan Ruckert was dan ook een van de eerste Nederlandse
stedebouwkundigen en burgemeester Bergsma van Enschede was
slechts een goedwillende amateur In Tilburg werden tussen 1902
en 1919 slechts de bouwstenen gele\erd voor een volkshuisvestingsbeleid De feitelijke woningwetbouw was in die periode nihil
Na de Eerste Wereldoorlog nam de rijksoverheid de teugel strakker in handen In Enschede probeerde men als vanouds zoveel moge
lijk te profiteren van de nieuwe steunmaatregelen Toen het rijk
deze gemeente geen kredieten meer verschafte, besloot het gemeentebestuur zelf zorg te dragen voor de benodigde bouwkredieten
In Tilburg werd de arbeidersafgevaardigde Van Rijen na de oorlog
wethouder van sociale aangelegenheden Naar aanleiding van de
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uitkomst van de woningtelling kreeg hij van de minister het verzoek
te rapporteren over de bevolkingsgroei en over de woningbouwontwikkeling gedurende de laatste jaren. Op grond van die uitkomsten
kreeg Tilburg toen ruime woningbouwsubsidies. Opmerkelijk is dat
ook toen nog regelmatig aansporingen uit Den Haag nodig waren om
woningbouwplannen in te dienen.
In het voorgaande noemden we drie factoren die bepalend zijn
geweest voor de volkshuisvestingssituatie: de economische en demografische ontwikkeling en de politieke situatie. In welke mate waren
deze factoren bepalend in onze onderzoekssteden?
In beide steden nam de textielindustrie een belangrijke plaats in.
In Tilburg was de textiel een oude bedrijfstak met dientengevolge
kleine fabrieken en met restanten van huisnijverheid. Enschede
ontwikkelde zich pas in de vorige eeuw tot een textielstad en had
daarom een modernere bedrijfsorganisatie.
De Tilburgse industrieën draaiden van 1902 tot 1914 op een laag
pitje. De economische crisis vanaf 1911 was hier merkbaar en kwam
ook tot uitdrukking in de teruglopende woningbouw. Tijdens de
oorlog trok de plaatselijke economie aan door de grotere vraag naar
wollenstoffen.
De economische conjunctuur werkte door in de demografische
ontwikkeling. Tussen 1860 en 1880 bijvoorbeeld bloeide de Tilburgse textiel en dit leidde toen tot grote vestigingsoverschotten. In de
eerste jaren van deze eeuw waren de vestigingsoverschotten zeer
gering. De Tilburgse bevolking groeide toen van binnenuit. De economische opleving tijdens de oorlog trok opnieuw migranten aan.
Hoe werkte dit door in de woningbouw? In het eerste decennium
van de woningwet liepen de ontwikkeling van de bevolking en van de
woningbouw vrijwel parallel. De economische teruggang na 1911
had zoals gezegd zijn weerslag in de woningbouw terwijl de bevolking langzaam sneller begon te groeien. Hoewel Rückert deze ontwikkeling zeer snel onderkende, werd er met deze wetenschap door
het gemeentebestuur niets gedaan. Ook de vestigingsoverschotten
tijdens de oorlog hebben niet geleid tot verhoogde bouwactiviteiten.
Dit zou kunnen worden verklaard uit de duurte en de schaarste van
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de bouwmaterialen, ware het met dat er helemaal geen woning
bouwplannen werden gemaakt Van particuliere ondernemers is de
ze reactie te begrijpen, maar de gemeente had, vanuit het oogpunt
van de woningwet in deze situatie moeten ingrijpen en deed dit niet
Deze inertie hangt samen met het conservatisme van het Tilburg
se gemeentebestuur met name van het college van В en W De
conservatieve Tilburgse katholieken stonden afwijzend tegenover
staatsingnjpen Katholieken vonden dat de overheid haar taken zo
veel mogelijk diende te delegeren aan maatschappelijke groeperin
gen In principe zagen zij hun eigen organisaties als uitvoeringsorga
nen van maatschappelijke taken Een mooi voorbeeld hiervan op het
terrein van de volkshuisvesting is natuurlijk 'Ons Limburg' dat ruim
gebruik maakte van overheidssubsidies om de katholieke mijnarbei
ders onder dak te brengen Uit de afkeer van overheidssteun zoals
Raupp die uitte in 1912 1913 blijkt dat hij en de zijnen subsidies
beschouwden als het gevolg van falend beleid Ook hechtte men erg
aan de gemeentelijke autonomie en werd het door conservatieven
toentertijd vaak als vernederend ervaren om steun te krijgen van het
Rijk

De ommekeer in het volkshuisvestingsbeleid in 1917 kan naar
onze mening slechts verklaard worden door een ver doorgedreven
anti-sociahsme De Tilburgse socialisten heten steeds meer van zich
horen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 De
toelating van de socialistische woningbouwvereniging Ontwikkeling
door het Rijk was het sein voor het gemeentebestuur om te hande
len De explosie van de gesubsidieerde woningbouw vanaf 1920
houdt naar onze mening geen verband met de overigens overtuigende
entree van de socialisten in de gemeenteraad De gemeenteraad
kwam hier nauwelijks aan te pas Wethouder Van Rijen maakte de
plannen in nauwe samenwerking met de inspecteur van de volks
huisvesting De enorme sociale woningbouw in Tilburg na de Eerste
Wereldoorlog moet daarom niet worden verklaard door de toetreding
van de socialisten tot het gemeentebestuur, maar hangt samen met
het dieper doordringen van de centrale overheid in de samenleving
en de daarmee gepaard gaande afname van de beleidsvrijheid van
gemeenten Toen het Rijk het financiële beleid liberaliseerde en
403

uiteindelijk nog slechts subsidies verstrekte voor nieuwbouw ter vervanging van krotten, stond het Tilburgse gemeentebestuur voorop
om deze koerswijziging te volgen.
In Enschede volgde de woningbouw tot de oorlog de economische
en demografische ontwikkeling. De aanhoudende behoefte aan arbeidskrachten was de belangrijkste stimulans voor de woningwetbouw. De economische achteruitgang tijdens de oorlog leidde tot
vertrekoverschotten. Het gemeentebestuur ging ondanks die ontwikkeling gewoon door met de woningbouw.
De particuliere woningbouw onderging de invloeden van de textielstaking van 1902 en stabiliseerde zich daarna tot circa 1912,
maar op een lager niveau dan in dejaren voor de staking. Deze lagere
woningbouwproduktie bij aanhoudende vestigingsoverschotten, was
voor burgemeester Bergsma aanleiding gebruik te maken van de financiële instrumenten van de woningwet. Ook in Enschede had de
economische teruggang na 1911 invloed op de particuliere woningbouw.
Tijdens de oorlog werd de woningbouw in Enschede onverminderd voortgezet. Pas rond 1919 en 1920 kwam de bouw hier vrijwel
stil te liggen. De oorzaak hiervan was de langzame premietoewijzing
door het Rijk. De industrie trok aan en arbeiders vestigden zich
opnieuw in groten getale in de stad. De overbevolking was weliswaar
veel minder geworden ten opzichte van 1899, maar was in vergelijking met de andere groeisteden nog steeds fors, zoals in tabel 33 is te
zien. Toch had Enschede na de oorlog moeite om geld te krijgen van
het Rijk. Een mogelijke verklaring is, dat Enschede een welvarende
stad was. In Den Haag heerste er onder de politici na de oorlog
onenigheid over het subsidiebeleid ten opzichte van deze steden.
Een deel van hen vond dat de industrieën moesten bijdragen in de
kosten van de woningen, als de woningen werden gebouwd ten behoeve van de zich daar vestigende of uitbreidende nijverheid. Na
1920 werd deze opvatting, die korte tijd het beleid bepaalde, weer
losgelaten. Het zou interessant zijn om na te gaan of een economische lobby in Den Haag hier debet aan was. In Tilburg leidde deze
maatregel er in ieder geval wel toe, dat de fabrikanten de woning404

bouwplannen van de Tilburgsche Bouwvereniging maar weer even
heten liggen
Het Enschedese gemeentebestuur was zeer actief bij de werving
van premies en toen het rijk geen financiële middelen meer wilde
geven besloot het gemeentebestuur de lasten zelf te dragen en gemeenteleningen voor woningbouw te verstrekken De minister bedong dat de gemeente hiervoor de marktrente in rekening zou
brengen
Hoe moeten wij deze verschillende gedragspatronen van de gemeentebesturen van Tilburg en Enschede verklaren' Een belangrijke voorwaarde voor de realisering van sociale woningbouw was en is
politieke steun en politieke haalbaarheid In tnschede kregen de
plannen, in tegenstelling tot Tilburg, steun uit de politieke top Het
college van В en W zelf was initiatiefnemer en de plannen werden
gesteund door de gemeenteraad In dit laatste gremium waren alle
lagen van de bevolking vertegenwoordigd, zodat we kunnen spreken
van brede maatschappelijke steun De arbeiders hadden belang bij
betere huisvesting en de fabrikanten bij meer huisvesting voor arbei
ders waaraan nog steeds een tekort bestond Voor de bouwonderne
mers betekende het werk De bouvvproduktie was vanaf 1900, met
een uitzondering in 1904, drastisch gedaald, zodat ook zij instemden
met het gemeente-initiatief In Enschede werd sociale woningbouw
ervaren als een gemeentebelang en als zodanig ondersteund
In Tilburg kreeg het initiatief van St Joseph wel brede maat
schappelijke steun getuige de adhesiebetuigingen, maar geen politie
ke steun De volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad hadden
geen belang bij overheidsbemoeiing en waren in het algemeen met
geïnteresseerd in een taakuitbreiding Met het initiatief werden
geen economische belangen gediend, die in de raad over het algemeen goed werden behartigd Ook was de particuliere woningbouw
hier toen nog steeds vrij constant waardoor de plannen met werden
gesteund door bouwondernemers Deze waren ernstig ontstemd over
de nieuw ingevoerde bouwverordening en vreesden van de woningwetbouw slechts concurrentie Dit zou slechts het geval zijn bij
gemeentelijke woningbouw Het overwegende conservatisme in het
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gemeentebestuur zorgde voor het vasthouden aan de oude beleids
lijn.
In beide steden werd de machtspositie van В en W duidelijker
naarmate er meer linkse raadsleden tot de gemeenteraad toetraden.
Om de oeverloze discussies zoveel mogelijk te vermijden werden de
plannen steeds meer door В en W in samenwerking met het ambte
lijk apparaat voorbereid en werden ze pas in laatste instantie aan de
gemeenteraad voorgelegd, die de plannen dan nog slechts hoefden te
fiatteren.
Een laatste verklaring voor het Enschedese volkshuisvestingsbe
leid is de persoon van de burgemeester. Edo J. Bergsma was een
ambitieuze, zeer actieve man, die er ook persoonlijk eer in stelde dat
de stad voorop liep op allerlei terrein. Daarbij komt hij ook over als
een rechtvaardig man die het prettig vond de arbeiders te kunnen
laten delen in de welvaart van de stad. Tilburg daarentegen had in
deze korte periode drie tamelijk kleurloze burgemeesters aan het
roer. Van hen stond Raupp nog bekend als een dure burgemeester
voor de gemeentenaren.
§ 2 Vergelijking met andere steden
Nu we gezien hebben wat er in Tilburg en Enschede werd bereikt
met de woningwet, vergelijken we deze resultaten met die van de
andere in hoofdstuk 4 genoemde groeisteden.
De volkstellingen van 1899, 1909 en 1930 bevatten algemene
overzichten van de vvoningcijfcrs in Nederland. Deze tellingen zijn
op de hoofdpunten vergelijkbaar zodat zij gebruikt kunnen worden
om de ontwikkeling van het percentage een-, twee-, drie- en meerkamerwoningen in de tijd aan te geven en de woondichtheid in deze
woningen.4 De woningtelling van 1919 stond op zichzelf. Deze werd
gehouden om een overzicht te krijgen van de woningvoorraad en de
woningreserve op dat moment. Deze telling gaf ook een overzicht
van het aantal overbevolkte woningen. Hieronder verstond men in
5
1919 elke_woning die door twee of meer gezinnen werd bewoond.
4

) J Kruseman, De volkshuisvesting omler de woningwet Geschiedkundig overzicht en herinnerin
gen, hoofdstuk VI woningstatibtiek
') Uitkomsten ran de woningtelling gehouden m de laatste maanden van ¡919, 148-175
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De vereniging van sociaaldemocratische ingenieurs bewerkte de
woningtelling van 1899 en gaf daardoor inzicht in het aantal overbevolkte woningen in 1899. De vereniging hanteerde een andere norm
voor het begrip overbevolking. Een woning werd door haar als overbevolkt beschouwd wanneer er in een eenkamerwoning meer dan
vier personen woonden, in een tweekamerwoning meer dan zes en in
een driekamerwoning meer dan negen personen. De uitkomsten van
deze berekeningen kunnen in de tijd niet worden vergeleken, maar
zeggen wel wat over de woonsituatie in de steden ten opzichte van
elkaar.6
Tabel ii
Het aantal overbevolkte woningen m 1899 en ¡919, absoluut en als percentage van het totaal aantal woningen
overbevolkte woningen
absoluut
als % van
alle woningen
1899
1899
Leeuwarden
bnschede
Zaandam
Delft
Dordrecht
Schiedam
Tilburg
Maastricht
Breda
Nijmegen
Amsterdam
Rotterdam
Den Maag
Utrecht

1476
673
889
575
732
1156
686
1132
743
1005
10684
10512
4098
2131

20 %
15
18 5
8
9
20
8
15
14
11
9
15

overbevolkte
absoluut
alle
1919

952
541
157
232
333
182
969
54
409
588
8756
6505
6966
1594

woningen
als 9t van
woningen
1919

10
7
2
3
3
2
9
1
7
5
6
6
9
5

*) Womngtoeïtanden in Nederland, cijfers en graphische voorstellingen beu erkt naar de 11 onmgstatistiek ian 31 decemher 1899, A Keppicr en F M Wibaut a \v geven op pagina 27 de volgende
getallen van de overbevolking in diverse steden aan de hand van de volkstelling in 1909
Amsterdam 6305, Rotterdam 9086, s Gravenhage 2877, Ltrecht 1289, Nijmegen 716, Dor
drecht 577, Tilburg 235
De cijfers van 1919 zijn ontleend aan de Uitkomsten der uoningtellmg gehouden in de laatste
maanden van 1919 m gemeenten met meer dan 2000 inwonen en m enkele kleine gemeenten Kolom
19 t/m 23 van tabel vier van de/e telling geven een indeling van alle woningen naar de drie
soorten woningen en van het aantal inwonende ge/innen liet totaal van kolom 4 is uitgedrukt
als pertentage van 'het algemeen totaal der woningen uit kolom 21 van tabel I
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Opmerkelijk is dat de uitkomsten van 1899, op een slechtere
situatie wijzen dan die van de woningtelling van 1919. Toch gebeurde er in 1906, toen de resultaten werden gepubliceerd niets. In 1919
daarentegen vormden deze uitkomsten het startschot voor grootscheepse woningbouw met behulp van de premieregeling. De Nederlandse bevolking was tijdens de oorlog rijp geworden voor meer overheidsingrijpen. De particuliere woningbouw was tot een minimum
teruggelopen en de hoge materiaalprijzen gaven er geen aanleiding
toe, ervan uit te gaan dat de particuliere bouw zich spontaan zou
herstellen.
Voor zover wij dat op grond van tabel 33 kunnen zeggen lijkt het
erop dat de situatie overal verbeterd was, uitgezonderd in Tilburg en
in Den Haag waar de overbevolking in die twintig jaar lijkt te zijn
toegenomen. Opvallend is dat deze beide steden in 1899 zo gunstig
afstaken bij de rest.
Een ander punt dat wij ook al in hoofdstuk 4 onder de aandacht
brachten, is dat de situatie in de grote steden minder slecht was dan
in de middelgrote steden. Het beeld van de overbevolkte sloppen in
de grote steden staat ons helder voor ogen evenals de ellende in de
plaggenhutten in de plattelandsgemeenten. Het feit dat de situatie
rond de eeuwwisseling in de middelgrote steden bedroevender was,
is nieuw.
De middelgrote steden lijken meer gebruik te hebben gemaakt van
de woningwet dan de grootste steden. Alleen in Rotterdam is de
volkshuisvestingssituatie in de eerste twee decennia van deze eeuw
aanzienlijk verbeterd.
Een aantal opvallende veranderingen in de middelgrote steden
kunnen we verklaren door de bevolkingsbeweging in deze steden. In
hoofdstuk 4 zeiden we hier al een en ander over. In tabel 34 en 35
bekijken we de demografische ontwikkeling in deze steden nog eens
nader.

7
) Gemeentelijke Demografische Documentatie, uitgegeven door het CBS, bewerkt door en
aanuezig bij de subfaculteit der Sociale Geografie LvA
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Tabel 34

De bevolkingsgroei 1880-1925 door geboorteoverschotten in promilks

Leeuwarden
Enschede

1881

1886

1891

1896

1901

1906

1911

1916

1885

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

1921
1925

7,8

8,2
20,7

9,5
21,7

10,0

10,8

10,9

10,3

23,0

22,4

17,6

9,1
11,2

11,7
13,4

17,2

17,6

17,9

15,8

20,5
13,7

11,6

12,2

15,2

15,0

12,2

12,7

11,6
14,9

13,8

13,8
20,7

14,3

15,1
17,5

14,9

21,6

16,1
13,8

Zaandam
Delft

10,4
10,8

Dordrecht
Schiedam

15,8

Tilburg

16,8

15,8
16,9

Maastricht

12,8
10,7

10,3

Breda

11,1
13,8

12,5

14,2
13

Nijmegen

11,2

10,8

11,5

14,8

Tabel 35

15,8

17,8
19,9

18,4

15,1

19,3

14,3

19,6
13,7

13,8

12,1
16,7

11,6
14,9

12,1
14,5

11,1
11,2
10,8

15,3
13,7

18,4

13,3
19,8

13,8

1881

1886

1891

1896

1901

1906

1911

1916

1921

1885

1890

1895

1900

1905

1910

1915

1920

1925

3,9

6,9
6,2

4,5
-0,5

3,0
5,9

3,4
-5,2
0,4

0,1

0,6
-6,0

1,9

7,5

-5,1

1,1
-1,6
-7,4

6,1
-0,2

4,1
-2,3

0,9

-8,8

6,1

2,8

8,9

0,3 - 5,0
11,1 20,8

0,7 - 2 , 6
36,8 13,0
3,4 24,8
-15,5 -3,0 0,1 - 5 , 9 -

Zaandam

-6,5
19,8
-1,7

Delft
Dordrecht

-2,1
5,6

Schiedam
Tilburg

-5,2 -12,5 -13,0
2,0 - 2,4

4,3

Maastricht
Breda

2,4 - 0,9 - 0,5
13,3
14,1
5,6
16,8
7,8 14,2

- 7,8

Nijmegen

15,6
18,7

12,1
11,8
16,2

De bevolk ingsgroei ¡880-1925 door vestigingsoverschotter,ι m promilles

Leeuwarden
Enschede

13,9
13,9

-0,4

4,3

5,9

1,6
5,9

4,2
4,6

-14,2

0,7

6,5
3,9
6,6
2,3
3,0

1,3
1,3
2,5 - 6,7

- 1,4 - 1 , 9 - 1 2 , 1
20,2 11,9
5,2

6,6
0,6

-9,6

We zien bijvoorbeeld dat Maastricht in deze periode vrijwel steeds
vertrekoverschotten had. Hetzelfde geldt voor Delft en voor Breda
vanaf eind vorige eeuw en in mindere mate voor Dordrecht. Deze
uittochten verminderden uiteraard de druk op de woningvoorraad.
Leeuwarden, Nijmegen en Enschede groeiden fors door vesti
gingsoverschotten. Ondanks dat, lijkt de situatie in 1919 verbeterd
ten opzichte van 1899 (tabel 33). Schiedam had eind vorige eeuw een
slechte periode, maar groeide vanaf de eeuwwisseling weer door
vestigingsoverschotten. Ook in Tilburg vestigden zich voortdurend
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meer mensen dan er vertrokken. Hier leidde dit tot een verslechtering van de woonsituatie rond 1919. In Zaandam lijkt de situatie
behoorlijk te zijn verbeterd terwijl deze stad voortdurend een nieuwe
toestroom van mensen te verwerken had.
De onderlinge posities voor wat betreft overbevolking veranderden. Volgens de criteria van 1899 was de volgorde: Leeuwarden,
Schiedam, Zaandam, Maastricht, Enschede, Breda, Nijmegen,
Dordrecht, Delft Tilburg. Volgens de criteria van 1919 was de situatie in Leeuwarden nog steeds het slechtst. Tilburg valt de twijfelachtige eer te beurt opgeklommen te zijn tot de tweede plaats, gevolgd door Enschede en Breda, Nijmegen, Dordrecht, Delft, Zaandam, Schiedam en tot slot Maastricht. Al met al toch een opmerkelijke verschuiving, die echter niet veroorzaakt lijkt te worden door de
differentiële bevolkingsgroei. De correlatiecoëfficiënt van Pearson
tussen de volkshuisvestingssituatie in 1919 (tabel 33) en de demografische ontwikkelingen sinds 1899 (tabellen 34 en 35) bedraagt
0,193.8
In tabel 36 hebben we het groeipercentage van de bevolking en
van de woningvoorraad naast elkaar gezet.9 Stel dat we ervan uitgaan
dat de woningvoorraad en de bevolking tenminste even snel zouden
moeten groeien om de situatie op hetzelfde peil te houden, dan geeft
de vierde kolom de extra woningtocname aan.
We zien dat de extra toename van de woningvoorraad het grootst
is in Schiedam, gevolgd door Dordrecht, Zaandam, Enschede, Leeuwarden, Delft, Breda, Maastricht, Nijmegen, Tilburg.
In hoofdstuk IV zeiden we al dat het moeilijk is om op grond van
het voorhanden materiaal, grondig op de politieke situatie in te gaan.
Daarom gaan we ook hier zeer globaal te werk. We geven deze
steden een zeer grove politieke typering en duiden ze aan met 'links',
'centrum' of 'rechts'. Onder 'links' verstaan we dat er relatief veel
sociaal-democraten, radicaal-socialisten en communisten in het gemeentebestuur hebben gezeten. Onder 'centrum' verstaan we een
e
) De bevolkingsgroei is berekend als de som van natuurlijke groei en het migratiesurplus in
de periode 1900-1920
9
) Voor de bevolkingsgroei ле hoofdstuk 4 De totale aantallen uomngen 7ijn ontleend aan de
woningtellingen лп 1899 en 1930
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Tabel 36
1930)

De groeipercentages van de bevolking en van de woningvoorraad (J899-

extra groei
woning
bestand
woningen woningen bevolking boven
groeiperc groeiperc groeiperc groei
1899-1909 1899-1930 1899-1910 bevolking

politieke
typologie
gemeenteraad

1

II

III

IV

V

Naar
politieke
typologie
gemidd
VI

Enschede

45

158

113

40

links

1 45

Schiedam
Tilburg

35
24

151
108

95
94

59
15

centr
rk/r

с 39
rk/r 18

Nijmegen

28

106

91

17

Maastricht

13

91

77

18

rk/r
rk/r

7

87

rk/r

81

71
57

22

21

42

links

76
70

61

24

centr

46

52

68

51

34

links
centr

Breda
Zaandam
Delft
Dordrecht
Leeuwarden

11
25
20

gemeentebestuur waarin geen meerderheidspartijen voorkwamen en
geen van de politieke stromingen in staat was een stempel op het
beleid te drukken, waardoor men telkens tot overeenstemming moest
komen. Onder 'rechts' verstaan we hier een gemeentebestuur met
een conservatief liberale of een katholieke meerderheid. Nogmaals
zij opgemerkt dat dit een zeer grove indeling is en dat wij ons ervan
bewust zijn dat er zich binnen het katholieke kamp ook groeperingen
hebben bevonden die vóór meer overheidsingrijpen waren.10
In Dordrecht waren de liberalen rond de eeuwwisseling veruit in
de meerderheid. De socialisten wonnen gestaag zetels, van 2 in 1901
tot 10 van de 29 in 1919. In 1919 verloren de liberalen zetels aan de
confessionele partijen en de SDAP kon zijn voorsprong nog uitbouwen. Dordrecht delen we in bij 'links'. In Zaandam kreeg de SDAP
in 1912 een wethouderszetel en vanaf 1913 had de stad een socialistische meerderheid in de raad tot 1919. Links kreeg tussen 1923 en
1927 ongeveer 46% van de stemmen, de liberalen 21%, de protestanl0

) De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 1931 ¿ijn door het CBS bijeengebracht in Statistiek der gemeenten 1931, sene A nr 1
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ten 20% en de katholieken 12%. Zaandam ranschikken we onder de
'linkse' steden evenals Enschede. De situatie in Enschede mag bekend worden verondersteld.
In Schiedam kreeg men in 1917 de eerste SDAP-wethouder. De
confessionele partijen en de liberalen zijn steeds ongeveer even sterk
geweest. De SDAP zat al vroeg in de gemeenteraad, maar werd geen
grote partij. In 1923 was eenderde van de raadsleden links, eenderde
katholiek, circa eenderde protestant en hadden de liberalen nog
slechts 2 van de 27 zetels. De gemeenteraad van deze stad delen wc
in bij politiek 'centrum'.
Leeuwarden had tot 1919 een liberale meerderheid. In 1919 behaalden de socialisten een grote overwinning en vormden vanaf die
tijd de grootste partij. De confessionele partijen waren samen kleiner, evenals de overige partijen. Leeuwarden neigt meer naar links
dan naar centrum. In 1931 hadden Dordrecht, Enschede, Leeuwarden en Zaandam een linkse meerderheid. Toch delen we Leeuwarden voorzichtigheidshalve in bij 'centrum'.
In Delft waren de confessionele en de liberale partijen ongeveer
even sterk. De SDAP behaalde pas in 1910 de eerste zetel en werd
geen meerderheidspartij. In 1931 waren de katholieken het sterkst.
Delft delen we ook in bij 'centrum'.
In Breda, Nijmegen, Maastricht en Tilburg waren de katholieken
tot 1919 de grootste en sterkste groep. De SDAP won in 1919 veel
zetels, maar werd nooit de grootste partij. In 1931 behaalde de RKSP
in deze steden respectievelijk 61%, 58%, 54%, en 63% van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze steden noemen we
'rechts'.
Als we de gemiddelde extra toename van de woningvoorraad berekenen naar politieke typologie van de gemeenten dan krijgen wc in
tabel 36 kolom VI als resultaat. We zien dat de extra groei gemiddeld
bij de 'linkse' steden het grootst was (45), daarna volgen de 'centrum'
steden (39) en de steden met een katholieke meerderheid scoren het
laagst (18).
Bekijken we tabel 33 nog eens nader, dan zien we dat Schiedam
en Leeuwarden een slechte uitgangspositie hadden en dus ook wel
was extra's moesten doen. Voor Enschede en Zaandam geldt min of
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meer hetzelfde. Tilburg en Delft hadden dezelfde uitgangspositie,
die van dit rijtje het minst slecht was. Tilburg bleef duidelijk achter
bij Delft. In Dordrecht blijken de meeste extra woningen te zijn
gebouwd. In Maastricht Breda en Nijmegen was de start slecht en
blijkt weinig extra te zijn gedaan om de situatie te verbeteren.
Uit bovenstaande mogen we de conclusie trekken dat de politieke
situatie in de gemeenten wel invloed had op het woningbouwbeleid
en de demografische ontwikkeling niet.
Betrekken we nu de tabellen 37 en 38 in de beschouwing. We zien
dat nog steeds grote bevolkingsgroepen in kleine tot zeer kleine woningen leefden, een situatie die men met de woningwet had willen
opheffen.
Tabel 37 Het aantal een-, twee- en driekamerwoningen als percentage van de totale
woningvoorraad in 1899 en in 1930 en het percentage van de bevolking wonend in deze
woningen
Het percentage woningen
1899 1930
Leeuwarden
Enschede
Zaandam
Delft
Dordrecht
Schiedam
Tilburg
Maastricht
Breda
Nijmegen

82
69,5
84,5
68,5
68
85,5
71.5
76
69
64

36,8
11,7
30,3
26,8
25,4
29,9
17,4
43,5
30
19

Het percentage van de bevolking
1899 1930
78,5 33,5
66
7,8
82
25
62,5 17,4
63
22
84
25,5
67
13,3
71
33,6
66
25
60
14

Deze getallen overziend kunnen we vaststellen dat de volkshuisvesting onder de woningwet sterk is verbeterd. Deze verbetering is
ten goede gekomen aan de laagste sociale klassen. Een groot deel van
de bevolking heeft in de loop der jaren kunnen verhuizen naar een
grotere woning. Optimaal is de situatie nog niet. Als woning gold het
aantal vertrekken waarover een gezin of een alleenstaande persoon
kon beschikken. Het aantal kleine woningen is sterk verminderd;
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met name het aantal een- en tweekamerwoningen. Toch bestond de
woningvoorraad in Maastricht in 1930 nog voor 8% uit eenkamerwoningen en in Leeuwarden voor 11%. In de overige steden varieerde
dit getal tussen de 1 en 3%. Het aantal tweekamerwoningen maakte
in 1930 ook nog een substantieel deel uit van de woningvoorraad.11
Opmerkelijk is dat Tilburg het laagste percentage kleine woningen
had maar dat daar nog wel erg veel bedsteden werden geteld, die
juist in de kleine woningen voorkwamen. Tilburg had in 1930 4688
woningen met bedsteden, Leeuwarden 5305, Enschede 1096, Zaandam 2629, Delft 3327, Dordrecht 4567, Schiedam 4351, Nijmegen
2076, Breda 2982 en Maastricht slechts 938.
In onderstaande tabel zien we dat ook voor de mensen die in 1930
nog in deze kleine woningen moesten leven, de situatie ten opzichte
van 1899 toch aanmerkelijk was verbeterd. Zij hoefden de vertrekken met minder personen te delen.
Tabel 38 Het gemiddeld aantal bewoners per vertrek in een-, twee- en
gen in 1899, 1909 en ¡930

dnekamenromn-

henkamerwoningen Tweekamerwoningen Driekamerwoningen
1899
1909
1930 1899 1909
1930 1899 1909
1930
Leeuwarden
bnschede
Zaandam
Delft
Dordrecht
Schiedam
Tilburg
Maastricht
Breda
Nijmegen

3,8
3,6
3,9
2,9
3,0
3,4
2,6
3,1
3,5
3,2

3,6
3,9
3,3
2,5
2,7
3,9
1,9
2,5
3,3
2,9

3,0
1,6
1,8
1,4
1,6
2,5
1,8
1,9
2,6
1,6

2,0
2,5
2,2
1,8
2,1
2,5
2,1
2,3
2,2
2,2

1,8
2,3
2,1
1,6
2,0
2,3
1,8
2,2
2
2

1,8
1,4
1,4
0,9
1,3
1,6
1,5
1,6
1,6
1,4

1,4
1,8
1,6
1,5
1,5
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6

1,3
1,7
1,5
1,5
1,4
1,8
1,7
1,6
1,5
1,6

1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,3
1,3
1,2
1,3
1,1

We gaan nu in op de vraag wie van de woningwet heeft kunnen
profiteren. De mate waarin het voorzien in de woningbehoefte werd
gezien als een overheidstaak, was zoals we zagen afhankelijk van de
politieke en economische situatie van het moment. Het financieel
") Het aantal een-, twee , drie-en mecrkamerHoningen in 1899, 1909 en 1930 als percentage
van het totale aantal woningen
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instrumentarium kon door de opeenvolgende ministers gemakkelijk
worden verruimd of versmald.
Laten wij eerst kijken naar de maatregelen die zijn genomen onder
invloed van de oorlogsomstandigheden. De woningnoodwet van 1918
die de particuliere bouw wilde stimuleren heeft haar doel niet bereikt. De particuliere bouwnijverheid kwam pas door het KB van
november 1919 het zogenaamde middenstandsbesluit in beweging.
Met deze financiële hulpbron werden tussen 1919 en 1923 7.528
middenstandswoningen gebouwd, waarvan bijna 60% in de vier
grootste steden.12 Deze woningen kwamen ten goede aan de kleine
burgerij terwijl de particuliere bouwondernemers profiteerden middels de bedrijfsresultaten.
Het premiebesluit van november 1920 leidde tot de bouw van
77.592 woningen. Hiervan werden er ongeveer 44.000 gebouwd door
particuliere bouwondernemers. Het doel, de particuliere bouwnijverheid weer op gang te helpen, werd met deze laatste twee maatregelen min of meer bereikt. Het aandeel van de particuliere sector dat
in 1920 het absolute minimum had bereikt van 13% van de woningproduktie, was in 1923 gestegen tot 65.1% en bleef daarna verder
stijgen.
Men beschouwde de situatie van dejaren 1913-1914 als normaal
voor wat betreft de bedoeling van de woningwet. Particulieren
bouwden toen ongeveer 85% van de woningen.13 Dit percentage
werd in 1928 opnieuw bereikt. De huurwetten, die over het algemeen als remmend werden beschouwd voor het particulier ondernemerschap werden pas in 1927 afgeschaft.
A.J. de Jong die in 1929 een onderzoek instelde naar de resultaten
van het premiebeleid onderzocht ook welke categorie bouwers de
l2
) Deze gegevens en volgende over de premiewoningen zijn ontleend aan enige artikelen van
A J de Jong in het Tydschnft voor Volkshuisvesting en Stedebouw in maart en december 1928 en
november 1929 Hij gebruikt het cijfermateriaal wat door D Hudig de directeur van het
Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw in 1928 werd verzameld middels
een enquête 430 gemeenten werden verzocht mee te doen en 77% van de uitgenodigde
gemeentebesturen heeft de vragenformulieren beantwoord De enquête vroeg naar de resultaten van de woningbouw ingevolge KB van 8 november 1920 nr 29
" ) Beter Wonen /9/3-1938 Gedenkboek gewijd aan het werk der woningbouwverenigingen m
Nederland, uitgegeven ter gelegenheid van het 2 ï-jang bestaan van de Nationalen Wontngraad, 194

415

meeste steun had gekregen en kwam tot de volgende uitkomst.14
Het grootste deel van de premies ging naar de gemeenten met
meer dan 100.000 inwoners (42.6%). De gemeenten met 50.001100.000 inwoners kregen slechts 9.4% en die met 20.001- 50.000
inwoners 16%. De rest ging naar de overige gemeenten. In tabel 39
vatten we de premiebouw samen naar categorie bouwers en laten
tevens zien welk gedeelte werd gebouwd voor arbeiders.
Tabel 39

De premiewomngbouw naar categorie van bouwers in %
percentage arbeiderswoningen

particulieren
verenigingen
gemeenten
werkgevers, schoolkerk- en armbesturen
Nederland

72,3
18
8,3

33
84
98

1,4
100

50%

Wanneer we deze percentages vergelijken met de premiewoningbouw naar categorie bouwers in Tilburg en Enschede dan blijken
deze gemeenten totaal niet representatief. In Tilburg werd slechts
29% gebouwd door particulieren en in Enschede slechts 8%. Deze
Tabel 40 maximum huurgrens voor arbeiderswoningen in diverse gemeenten
huur
per
week

aantal
gemeenten

gebouwde
premiewoningen

hiervan
arbeiderswoningen

f

35
72
81
64
37
20
1
1
23
334

768
2.010
4.264
8 819
23.526
26.146
26
12
533
66.104

48%
52%
54%
67%
50%
42%
85%

3,4,5,6,7,8,9,10,onbekend

") A J de Jong (1929), t a p , passiti
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43%
50%

maatregel schoot in die steden dan ook zijn doel voorbij.
Bij de tweede kolom van tabel 39 moeten we ons wel realiseren dat
de norm voor de huur voor een arbeiderswoning in de verschillende
gemeenten uiteenliep van drie tot tien gulden. Uit enquêteresultaten van 334 gemeenten bleken verschillende normen te worden gehanteerd (zie tabel 40).
Het Rijk ging bij de premieverlening uit van het beginsel, dat
iedereen die voor eigen risico een woning bouwde een vast bedrag
kreeg en indien gewenst, werd er tot 1923 ook een hypotheek verleend waarvoor de gemeenten zich garant moesten stellen. Voor 76%
van de woningen werd er alleen premie verleend, voor de overige ook
hypotheek (78 miljoen, waarvan 29 miljoen aan particuliere bouwers). Veel gemeentebesturen vreesden aanvankelijk dat zij door
hypotheekverlening het risico van geldelijke verliezen liepen.15 In
enkele gevallen bleek dat ook terecht te zijn. De gemeenten moesten
de verliezen en de kosten van executie dragen. Dit was het geval bij
1887 woningen waarvan 65.1% voorkwam in de grootste steden. Het
grootste gedeelte van de schade werd veroorzaakt door eigenbouwers
van premiewoningen, die de woonlasten niet meer konden opbrengen. Uit de enquête bleek dat gemeenten die alleen premies verleenden en geen hypotheek, positiever oordeelden over het premiebesluit
dan de rest. De huren werden in 1925 in sommige gemeenten vastgesteld naar het woningtype en hielden toen geen enkel verband
meer met de bouwkosten en de daaruit voortvloeiende exploitatiekosten. Dit verlies kwam voor gemeenschappelijke rekening. De analogie met het begin van de jaren tachtig dringt zich op.
We hebben vastgesteld dat van de premiewoningen ongeveer de
helft ten goede is gekomen aan arbeiders. Rest nog de vraag voor wie
de overige gesubsidieerde woningen werden gebouwd en of de huren
zodanig waren dat ze binnen de draagkracht lagen van de meest
woningbehoevenden. Een weekhuur van zeven gulden gold eind jaren twintig ongeveer als de grens tussen een arbeiders- en een middenstandswoning. De huurgrens van de premiewoningen liep zoals
we zagen uiteen van f 3 , - tot f 10,-.
' 5 ) A J de Jong stelt zich deze vragen in een slotartikel over de premiebou» Premiebouw,
mTijÂchrtft voor Volkshuisvesting en Stedebouw 10(1929), 222-228
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In Nederland werd het volgende aantal gesubsidieerde woningen
gebouwd tussen 1902 en 1925:
Woningwet
116.983 (arbeiderswoningen).
woningnoodwet
540
Middenstandsbesluit
7.528
Premiebesluit
77.592 (waarvan 50% arbeiderswoningen)
totaal

202.643 woningen

Hiervan was 77% (155.779) arbeiderswoning en de rest middenstandswoning (46.864). Ruim driekwart van de totale gesubsidieerde
woningbouw was dus bestemd voor arbeiders. Dit waren wel de
beter gesitueerde arbeiders. De armsten hebben indirect geprofiteerd omdat er door de nieuwbouw gelegenheid tot opschuiving
kwam. Van de nieuwe woningen hebben zij niet kunnen genieten.
Ook de zogenaamde volkswoningen waren voor hun inkomen vaak
nog te duur.
§ 3. Historiografie
In het volgende gedeelte gaan we na hoe onze onderzoeksresultaten geplaatst moeten worden ten opzichte van de studies die we in
hoofdstuk I aan de orde stelden. Eerst kijken we naar de Nederlandse historiografie.
Volgens Nycolaas kwam de woningwet tegemoet aan de arbeidersbeweging, aan bouwondernemers en aan industriëlen. Deze constatering gaat met betrekking tot de laatste groep volgens de resultaten
van dit onderzoek alleen op voor expanderende industriële steden,
waar de fabrikanten behoefte hadden aan arbeiderswoningen om
arbeiders naar hun fabrieken te lokken. Het was en is voor ondernemers gemakkelijker goede werknemers aan te trekken wanneer men
hen goede huisvesting kan aanbieden. Dit punt werd door enige
tijdgenoten ook al naar voren gebracht. Van der Drift bijvoorbeeld
wees erop dat woningwetbouw in welvarende zich uitbreidende industriële steden neerkwam op het verbeteren van de infrastructuur
voor deze ondernemers op kosten van het Rijk. Bakker Schut noem418

de als voorbeeld van zon geval de woningbouw in Eindhoven ten
behoeve van Philips De woningwet werd toen gebruikt als instrument voor het werkgelegenheidsbeleid Om de reallocatie van arbeidskrachten te bevorderen werden in Eindhoven woningen gebouwd om gezinnen van werkloze Drentenaren op te vangen Ook
Enschede profiteerde eind jaren twintig van deze regeling en heeft
Drentse gezinnen gehuisvest
In Tilburg hadden de fabrikanten geen behoefte aan arbeidskrachten en steunden dientengevolge het initiatief van de woningbouwvereniging St Joseph ook niet Het bleek dat enkelen \an hen
wel het plan hadden om zelf een woningbouwvereniging op te richten dat pas in 1916 werd verwezenlijkt Na een enthousiaste start
bleek de Tilburgsche Bouwvereniging wemig tot stand te kunnen
brengen omdat de politieke steun vrijwel ontbrak We kunnen hieruit concluderen dat expanderende industrieën hebben kunnen profiteren van de financiële steunmaatregelen van de woningwet, mits
het gemeentebestuur bereid was die plannen te steunen In Eindhoven bijvoorbeeld weigerde het gemeentebestuur medewerking Het
is waarschijnlijk mede op basis van deze en soortgelijke ervaringen
dat de woningwet in 1921 werd aangepast om onwillige gemeentebesturen te kunnen passeren Voortaan kon het rijk zonder tussenkomst van het gemeentebestuur voorschotten verlenen aan woningbouwverenigingen
In welk opzicht profiteerden de industriëlen hier dan van' We
noemden al de verbeterde infrastructuur Vroeger moesten fabrikanten bij uitbreiding van hun fabrieken in buitenwijken van steden of
buiten de steden zelf zorgen dat er woningen in de buurt werden
gebouwd omdat het anders onmogelijk was arbeiders aan te trekken
Door de woningwetsteun werd een van de primaire levensbehoeften,
een dak boven het hoofd, relatief goedkoop aangeboden Dit was
vooral het geval tijdens en na de berste Wereldoorlog toen het Rijk de
stijging van de bouwkosten als het ware voor zijn rekening nam
Hierdoor hoefden ondernemers de lonen met in die mate aan te
passen als bij normale vrije marktverhoudingen het geval zou zijn
geweest
De tweede groep die Nycolaas noemt, de bouwondernemers of
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aannemers, waren, in steden waar de woningbouw normaal winstgevend was, helemaal niet gecharmeerd van de concurrentie van de
woningwetwoningbouw. We zagen dat de bouwondernemers in Enschede totaal geen bezwaar hadden tegen woningwetbouw. Langdurige stakingen verminderden de koopkrachtige vraag, waardoor de
winstperspectieven gering waren en bovendien was het niet gemakkelijk om aan bouwkapitaal te komen. Woningwetbouw betekende
voor hen dus simpelweg werk. De bouwondernemers in Tilburg
waren tegenstanders van de woningwetbouw. De woningbouw bleef
hier tussen 1900 en 1912 vrij constant. Toen de gemeente in 1917 in
eigen beheer ging bouwen, betekende dit concurrentie, maar wel in
een situatie waarin de particuliere bouwondernemers geen risico
wilden nemen. Kortom, voor de bouwondernemers veranderde er
weinig. Degenen die nadelen ondervonden van de woningwet waren
de particuliere verhuurders. Ook in normale omstandigheden hoefden de woningbouwverenigingen slechts een kostendekkende huur
te vragen terwijl de particuliere verhuurders altijd een winstmarge
moesten incalculeren. Deze verhuurdersgroep is na de inwerking
treding van de woningwet, dan ook langzamerhand vrijwel van het
toneel verdreven. Rond de eeuwwisseling bestond circa 78% van de
woningen uit huurwoningen. Rond 1985 bestond circa 52% van de
woningen uit huurwoningen. Hiervan viel ruim 41% onder de nietcommerciële verhuur en slechts 11% onder commerciële verhuur. 1б
Van invloed van de arbeidersbeweging op het volkshuisvestingsbe
leid is ons in beide steden weinig gebleken. In Tilburg hebben de
katholieke arbeidersorganisaties door adhesiebetuigingen voor de
plannen van St.Joseph aan het gemeentebestuur te sturen wel druk
uitgeoefend, maar met weinig effect. Van doorslaggevend belang
bleek de vraag van de minister aan het gemeentebestuur van Til
burg, waarom het nog geen beroep had gedaan op de financiële
mogelijkheden van de woningwet. De invloed van de socialistische
arbeiders was nog geringer, omdat de katholieke arbeiders bereid
waren zich aan de kant van de burgerij op te stellen tegen de socialisten. Van behartiging van een (arbeiders-)klassebelang was geen
) Sociaal en Ъикигееі Rapport 1986, 138.

16
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sprake. In Enschede waren alle maatschappelijke groepen vertegenwoordigd in de gemeenteraad en hadden zij de mogelijkheid het
beleid te beïnvloeden. We zeiden al dat burgemeester Bergsma een
volkshuisvestingsbeleid ontwikkelde dat door alle partijen werd gesteund, omdat het een gemeenschappelijk belang was. Voor een niet
in de lokale politiek ingewijde onderzoeker, zou het op grond van de
kwantitatieve gegevens (veel socialisten in de raad en veel sociale
woningbouw) kunnen lijken alsof hier een rechtstreeks verband aanwezig was. Door de verstrengeling van de belangen in deze gemeente
moeten we vaststellen dat dit verband niet zo duidelijk bestaat. Het
was voor de socialisten in deze gemeente uitermate moeilijk om op
dit beleidsterrein, waarop de SDAP zich graag wilde profileren als
een sociale partij, een succes voor de fractie te boeken. Zij kon niet
anders dan de door В en W uitgezette lijn volgen.
De Ruijter concludeerde dat de woninghervormers werden geleid
door idealen als verheffing van de arbeidersklasse, maar dat ook
handhaving van de sociale orde een belangrijke motivering was voor
de hervormingsbeweging. Dit laatste motief heeft in Enschede zeker
een belangrijke rol gespeeld. Deze textielstad werd herhaalde malen
geconfronteerd met langdurige stakingsakties tegen verlaging van de
lonen. De fabrikanten stelden zich in deze keihard op. Burgemeester
Bergsma bracht herhaalde malen naar voren dat hij niet bij machte
was een loonpolitiek te voeren, maar dat hij wel kon zorgen voor een
woningaanbod dat in overeenstemming was met de draagkracht van
de arbeiders. Op deze wijze had de woningwetbouvv in Enschede een
stabiliserende werking. De onrust in 1918 in het buitenland en de
mislukte revolutiepoging van Troelstra hebben zeker invloed gehad
op het binnenlands beleid. Voor de verbetering van de volkshuisves
ting of beter voor het herstel van de bouw, werden toen tijdelijk
grotere bedragen gereserveerd op de begroting. Bij deze tijdelijke
beleidswijziging werd gekozen voor beleidsvorming per circulaire,
waarbij geen parlementaire goedkeuring vooraf is vereist. Het gaat te
ver om te spreken van een anti-cyclische conjunctuurpolitiek, waar
bij de overheid in tijden van economische neergang, geld in de econo
mie pompt. Dat de financiële paragrafen werden gebruikt als conjunctuur-politiek instrument is duidelijk. De rijksoverheid greep
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grootschalig in toen de woningmarkt nade Eerste Wereldoorlog in een
crisis verkeerde. Toen de doelstellingen waren bereikt trok zij zich
weer terug en werd de steun beperkt tot het vooroorlogs niveau. Ook
op lokaal niveau is het conjunctuur-politiek karakter duidelijk aanwijsbaar in Enschede. De woningbouw vond hier plaats uit sociale,
maar zeker ook uit sociaal-economische doeleinden. Een belangrijk
argument was steeds het tekort aan arbeidskrachten voor de industrie. De reallocatie van arbeidskrachten eindjaren twintig noemden
we al.
Wanneer de woningwet alleen tegemoet zou komen aan industriëlen, bouwondernemers en aan de aan invloed winnende arbeidersbeweging, zoals Nycolaas beweerde, dan zou het voor de hand liggen
dat de initiatieven tot uitvoering van deze wet ook uit deze groepen
afkomstig zouden zijn. F. Smit stelde voor Amsterdam vast dat het
volkshuisvestingsbeleid daar in de eerste plaats door inspanningen
van het gemeentebestuur op gang was gekomen, "enkele groeperingen niet te na gesproken werd van arbeiderszijde niet erg veel tot
stand gebracht".17 We brachten al naar voren dat in Enschede het
gemeentebestuur de stimulerende kracht vormde. Onze onderzoeksresultaten ondersteunen wat Enschede betreft de conclusies van
Smit. Hiermee wordt tegelijkertijd het belang van lokaal onderzoek
aangetoond omdat deze conclusies zeker niet van toepassing zijn op
Tilburg. Hier werden wel degelijk initiatieven van arbeiderszijde
genomen die echter op generlei wijze spontaan door het gemeentebestuur werden ondersteund. Wat in Tilburg duidelijk naar voren
kwam is dat steun van het gemeentebestuur onontbeerlijk is voor de
realisering van 'wat voor een plan dan ook'. Smit noemt voor Amsterdam de gemeente het vliegwiel van de volkshuisvesting. In Tilburg
was van het tegendeel sprake. De 'hulp' die St. Joseph en Ontwikkeling van gemeentewege hebben ontvangen, bevestigt de door Felling
vastgestelde uitkomst van lokale machtstudies, namelijk dat invloedspogingen van organisaties gericht op verkleining van (politieke) ongelijkheid, ondernomen door een actieve non-elite, uiteinde'7J Γ Smit, Gemeente dis vliegwiel voor volkshuisvesting, in Wonen TA-BK 3(1973) nr 14,
26
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lijk niet effectief blijken te zijn.18 Het Tilburgse beleid toont meer
verwantschap met het door Van Royen onderzochte volkshuisvestingsbeleid in de mijnstreek dan dat van Enschede. Evenals Van
Royen komen wij tot de conclusie dat het anti-socialisme een zeer
belangrijke stimulans was voor de gemeentelijke zorg voor de woningvoorziening. Voor de rijksoverheid was dit van geen belang. De
overheid gaf geld omdat zij streefde naar een stabiele mijnstreek.
Tilburg kreeg ruime financiële steun omdat dat paste in de uitgangspunten en doelstellingen van het naoorlogse volkshuisvestingsbeleid.
Wat zijn de resultaten van het Nederlandse onderzoek met betrekking tot de doelgroep? Volgens Nycolaas werden de belangen van
de ondernemers gediend. Heering, Smit, De Ruijter en Van Wijk
spreken over een sociale wet. De woningwet beoogde de verbetering
van de volkshuisvesting ofwel de huisvesting van het gehele volk.
Goeman Borgesius beperkte deze ruime formulering al vroeg tot
verbetering van de huisvesting van de kleine man. De verbetering
van de volkshuisvesting is vooral ten goede gekomen aan de beter
gesitueerde arbeiders. De armsten hebben indirect geprofiteerd
doordat er door de grote aanbouw gelegenheid tot opschuiving kwam.
Van de nieuwe woningen hebben zij niet kunnen genieten. Ook de
zogenaamde volkswoningen waren voor hun inkomen vaak nog te
duur. Over het algemeen wordt aangenomen dat een arbeider rond
1930 ongeveer 18,5% van zijn inkomen aan huur besteedde. Een
Enschedese textielarbeider verdiende toentertijd ongeveer f 935,per jaar. Dit betekent dat hij een huur van ongeveer f 170,- per jaar
ofwel van drie gulden vijftig per week zou kunnen opbrengen. Voor
dat bedrag konden woningbouwverenigingen, tenminste in Enschede niet kostendekkend woningen exploiteren. Een bouwvakarbeider
verdiende ruim f 1300,- per jaar zodat ook hij slechts ongeveer vier
gulden vijftig tot vijf gulden huur per week kon opbrengen, tenzij
het gezinsinkomen meer bedroeg.19 Van de premiewoningen was
blijkens tabel 39 slechts de helft bestemd voor de gewone arbeider.
"*) A J A Felling, De graph-theorie als formeel analvsemodel voor het beschrijven van
machts- of invloedsstructuren, in Acta Politica 8(1973)154
") Onderzoek naar de woonverhoudingen voor arbeidersgezinnen m de gemeente Enschede, ingesteld door het Departement Fnschedc van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en
Handel in het jaar 1934
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In de praktijk blijkt kortom de doelgroep de gegoede arbeider te zijn
en profiteerde de kleine man alleen maar indirect van de overheidssubsidies. In tabel 38 zagen we wel dat de situatie in de oude een- en
tweekamerwoningen in ieder geval zodanig verbeterde, dat ook de
armsten meer ruimte tot hun beschikking kregen. De doelstelling
dat de krotten zouden worden vervangen door goede goedkope woningen werd slechts gedeeltelijk bereikt. Volgens Van der Drift profiteerden de werkgevers van de woningwet in plaats van de doelgroep,
de minst gegoeden. De 'mindere man' was zijns inziens eerder de
dupe geworden van de werking van de financiële paragrafen van de
woningwet. 20 Hij doelt hier op de particuliere woningbouw die niét
heeft plaatsgevonden door de woningwet. In Enschede heeft de ongesubsidieerde woningbouw zich niet meer hersteld tot het peil van
rond de eeuwwisseling, maar ook de demografische druk is niet meer
zo groot geworden als toentertijd. In Tilburg herstelde de particuliere bouw zich wel tot het vooroorlogs peil. De bouwers maakten hier
meer gebruik van de premieregeling. Bovendien was de demografische druk hier vanaf 1915 groter dan in de voorgaande decennia en
dit betekende een vergroting van de vraag en dus kans op winst.
Het resultaat van het onderzoek in deze twee gemeenten naar het
volkshuisvestingsbeleid heeft bij eerste beschouwing overeenkomsten met de door veel politicologen verkondigde opvatting dat conservatieve politici het gemeentelijk beleidsveld zo klein mogelijk houden
en meer 'links' georiënteerde gemeentebesturen eerder neigen naar
sociale politiek, waaronder ook de sociale woningbouw. 21 We zagen
dat we niet zonder meer een verband mogen leggen tussen de toename van de sociale woningbouw na de Eerste Wereldoorlog en de
gemeenteraadsverkiezingen van 1919, toen deze voor het eerst
plaatsvonden volgens het algemeen mannenkicsrecht, met als gevolg
een doorbraak van de socialisten in vele gemeenteraden. Uitgaande
van genoemde politicologische theorieën ligt het voor de hand, dat
men meent aan te kunnen tonen dat de aanwezigheid van meer
2

") Ρ Λ lander Dritt, De financíele paragrafen der womngwet Beschouwingen m verband met liet
vraagstuk der u-oningvoorziennig met overheidssteun, 86
') O a , Robert С' t-ried l'arti perlornunce the case of the dutch cities, in Acta Politica
15(1980)61-110

2
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linkse politici in de gemeenteraad heeft geleid tot toename van de
gesubsidieerde woningbouw. De verklaring is echter niet zo eenvoudig. Een aantal andere factoren bleek minstens zo belangrijk, zoals
de toenemende invloed van de rijksoverheid, de uitgangssituatie en
de demografische druk.
Evenals Bruce Heady constateren wij dat het wel degelijk wat
uitmaakte voor de politieke besluitvorming welke partij er aan de
macht was. De overige genoemde omstandigheden waren voor de
politieke besluitvorming zeker van groot belang, maar uiteindelijk
niet doorslaggevend. Politieke wil was onontbeerlijk voor het oplossen van de huisvestingsproblemen van de lage inkomensgroepen die
op de vrije markt niet aan bod kwamen.
Heady is niet de enige in hoofdstuk I aangehaalde auteur die tot
deze conclusie kwam. Van de engelstalige auteurs kende Byrne grote
betekenis toe aan de invloed van individuele raadsleden. Volgens
hem was gemeentelijke woningbouw de uitkomst van een belangenstrijd tussen de arbeidersklasse en de plaatselijke burgerij. Hij
noemde het gemeentelijk beleid de plaatselijke interpretatie van het
overheidsbeleid.
Jennifer Dale formuleerde dit laatste minder ruim. Volgens haar
bestond er een nauwe samenhang tussen de sociale gemeentepolitiek
in het interbellum en de toenmalige doelstellingen van de centrale
overheid. Het gemeentelijk beleid werd niet alleen bepaald door de
plaatselijke omstandigheden ondanks de grote mate van lokale autonomie in Engeland. Dit is in overeenstemming met onze bevindingen voor de Nederlandse situatie. De speciale inzet van sommige
gemeentebesturen kan naar Dale's mening niet worden verklaard
door het behartigen van klassenbelangen, zoals de meeste onderzoekers doen. Zij verklaart de gemeentelijke bouwpolitiek ook door de
'gemeentelijke ideologie'. Hiermee bedoelt zij dat sommige gemeentebesturen er eer in stelden de volkshuisvesting te verbeteren. Welvarende industriële steden zouden als belangrijkste doelstelling hebben: veel bouwen. In deze steden werd geen princiële keuze gemaakt
tussen particuliere dan wel gemeentelijke woningbouw, als er maar
gebouwd werd. In dit soort steden was het meestal wel zo dat de
conservatieven met een sociaal huisvestingsbeleid ook hun klassebe425

lang dienden. Omdat het om gedeelde belangen ging stond het lokale
bestuur vereend tegenover de centrale overheid. Dale's onderzoeksresultaten voor Manchester tonen derhalve veel overeenkomsten met
hetgeen wij voor Enschede te berde hebben gebracht.
Van de Duitse auteurs wezen Von Saldern, Krabbe en Steitz op
het belang van het politieke stelsel voor de sociale politiek. Het
censuskiesrecht leidde tot politieke machtsverhoudingen waarvan
men niet anders kon verwachten dan dat de bestuurders zich zouden
verzetten tegen woninghervormingsvoorstellen. De Duitse gemeentepolitiek werd bepaald door de opvattingen van de lokale politieke
leiders. Dit kwam onder andere doordat de partijen weinig nationale
leiding hadden. Hetzelfde geldt voor Nederland tot circa 1920.
Daaruit volgde dat er in sommige steden, zoals bijvoorbeeld in
Frankfurt wel een sociaal woningbouwbeleid tot stand kwam door de
invloed en inzet van enkele bestuursleden.
In Frankrijk bestond er minder lokale autonomie. De aangehaalde
auteurs behandelen allen het centrale overheidsbeleid. Zowel Magri, Butler en Noisette als Guerrand benadrukken het belang van
het kapitaal bij de overheidssubsidies voor huisvesting. Van sociale
motieven zou geen sprake zijn. Verbetering van de kwaliteit van de
factor arbeid door betere woonomstandigheden, was volgens hen de
enige motivatie om wat te doen aan de woonomstandigheden van
arbeiders. Zinspelingen in deze richting zijn we in de Enschedese
discussies over sociale woningbouw niet tegengekomen. Wel zeiden
wc al dat de behoefte aan arbeidskrachten een zeer belangrijke motivatie is geweest voor de textielfabrikanten om het gemeentelijk beleid te steunen. Ook zijn we geen aanwijzingen tegengekomen dat er
bij de Enschedese fabrikanten wel sprake zou zijn van sociale motieven. Dit in tegenstelling tot Tilburg, waar B.T.C. Straetcr geïnspireerd raakte door de ideeën die door Rückert naar voren werden
gebracht. Guerrand zag de volkshuisvestingswetten bovendien als
een soort misleiding van het volk. Dit moest geloven dat de heren
politici haar levensomstandigheden wilden verbeteren, terwijl de
maatregelen in werkelijkheid geen structurele veranderingen beoogden, maar onderdeel uitmaakten van de bestrijding van het socialisme. Van Royen kwam voor de Nederlandse Mijnstreek tot een derge426

lijke conclusie. De woningwet werd daar eveneens gebruikt als middel in de strijd tegen het socialisme. Hoewel in Tilburg het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid en het weren van het socialisme nauw
verband hielden met elkaar, lag de situatie daar toch anders. De
socialisten in Tilburg probeerden leden voor de partij te winnen door
hen betere huisvesting in het vooruitzicht te stellen. Het gemeentebestuur stak hier een stokje voor door de socialistische woningbouwvereniging het bouwen onmogelijk te maken. Dat het beleid hiervoor
met 180 graden moest worden omgebogen, werd op de koop toe
genomen.
In de aangehaalde Belgische studies komt het sociaal-politieke
karakter van het volkshuisvestingsbeleid meer naar voren. Deze auteurs benadrukken in tegenstelling tot de meeste andere aangehaalde
onderzoekers, het belang van de politieke elite bij het handhaven van
de bestaande orde en niet het belang van de economische elite.
Smets onderstreept dat pogingen van de centrale overheid om gemeentebesturen aan te zetten tot een aktiever volkshuisvestingsbeleid afketsten op de persoonlijke belangen van lokale politici. In
Nederland werd dit door de woninghervormers al in een zeer vroeg
stadium geconstateerd. Een element dat vooral bij de Belgische onderzoekers naar voren wordt gebracht is de sociale (volkshuisvestings)politiek als integratiemiddel. De woninghervormingsbeweging
werd opgenomen in het systeem teneinde de bestaande maatschappijstructuur overeind te kunnen houden. De volkshuisvestingswetten dienden ter verburgerlijking van de lagere sociale klassen door de
arbeiders eigenaar te maken. In Nederland is hiervan eigenlijk geen
sprake, omdat de sociale huurwoningen een nieuwe categorie huurders introduceerden. Evenals in Groot-Britannic leidde het volkshuisvestingsbeleid hier tot de situatie dat gemeentelijke woninginstellingen en woningbouwverenigingen zich gingen ontfermen over
de huurders die in de vrije markt niet aan bod kwamen en komen.
Van integratie was in die zin geen sprake, maar er ontstond een
nieuwe categorie.
J. Melling stelde dat het volkshuisvestingsbeleid het resultaat was
van sociale strijd. In dit verband wees hij op de huurwetten die
tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ingevoerd. Er werden conces427

sies gedaan aan de arbeidersorganisaties, die de huurstakingen hadden afgekondigd, omdat het belang van een continue metaalproduktie op dat moment zwaarder woog dan het belang van de onroerendgoed bezitters. In ons land werden deze wetten eveneens ingevoerd
onder dreiging van sociale onrust. Zij hebben het herstel van de vrije
woningmarkt vertraagd en misschien wel belemmerd.
Opvallend is dat een groot aantal van de in hoofdstuk I aangehaalde auteurs eenzijdig het belang van het kapitaal benadrukt bij de
overheidsuitgaven voor de volkshuisvesting. Voor Nederland heeft
De Ruijter overtuigend aangetoond dat de eerste woninghervormers
voornamelijk werden geïnspireerd door sociale motieven. Bij de
plaatselijke invulling van het volkshuisvestingsbeleid speelden in
Enschede de belangen van de fabrikanten zeker een rol, maar niet
alleen hun belangen. Het belang van betere levensomstandigheden
voor de arbeiders speelde eveneens een rol in de overwegingen van
het gemeentebestuur. In de discussies kwam duidelijk persoonlijke
betrokkenheid tot uitdrukking bij de slechte woonomstandigheden
waarin sommige Enschedecrs moesten leven. Voor Rückert was deze
sociale bewogenheid de belangrijkste drijfveer om de wantoestanden
in Tilburg aan de kaak te stellen. Toch moeten we uit het verdergaande centralisme in de woningwet concluderen dat de gemeentebesturen over het algemeen weinig geneigd waren de volkshuisvestingssituatie te verbeteren. Als er voor het algemeen belang particuliere belangen moesten wijken (onteigeningen, te maken kosten voor
de verbetering van woningen) en als dit bovendien ook nog betekende
dat de kosten zouden drukken op de gemeentebegroting, dan haakten
de gemeentebesturen al snel af. In de gemeentebesturen zaten immers voornamelijk vertegenwoordigers van de gevestigde belangen.
De terughoudendheid van gemeentebesturen bij het nemen van
maatregelen in het algemeen belang kwam ook treffend tot uitdrukking in de eind 1986 verschenen studie Een zeer onfrisse geschiedenis
van H. van Zon, waarin hij de perikelen rond de verbetering van de
afvoer en verwerking van het huishoudelijk afval beschrijft.22
Sociale politiek werd in Tilburg niet gesteund door de politieke/
" ) H van Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis Studies over met-industnele verontreiniging in
Nederland, 1850-1920
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economische elite, omdat zij er eenvoudigweg geen belang bij had en
omdat overheidsingrijpen niet paste in haar politieke en maatschappelijke opvattingen. Tot soortgelijke bevindingen kwamen andere
auteurs ook voor andere gemeenten.
Over de begunstigde groep bestaat weinig discussie. Het beleid
kwam tegemoet aan de woonbehoeften van arbeiders met een goed
inkomen. Voor de Eerste Wereldoorlog was de financiële overheidssteun over het algemeen minimaal. Het instrumentarium van de
Nederlandse woningwet was met betrekking tot de mogelijkheden
om sociale woningbouw te ondersteunen vooruitstrevend. Maar ook
in ons land vond de hausse in de gesubsidieerde woningbouw pas
plaats na de Eerste Wereldoorlog.23
De theorieën van Fried, Aiken en Alford, ontwikkeld om de onderlinge verschillen in het sociaal beleid van gemeenten te verklaren, blijken in grote lijnen op te gaan voor het volkshuisvestingsbeleid in het verleden.24 Gemeenten voerden een verschillend beleid
dat voor een deel verklaard kan worden door de politieke constellatie
in de gemeenten. Echter, economische en demografische ontwikkelingen vormden de basis voor politieke beslissingen. Het beeld werd
na 1919 verstoord door de grote rol die de rijksoverheid toen ging
spelen. Van een autonoom gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid was
tussen 1919 en 1925 nog maar ten dele sprake. Ondanks de zeer
uiteenlopende invulling van het volkshuisvestingsbeleid in Tilburg
en Enschede waren uiteindelijk de beleidsresultaten tengevolge van
het corrigerend optreden van de rijksoverheid vrijwel gelijk.
") Ter vergelijking MJ Daunton, Housing in Britain, in Colloqium The standardojhvmg m
Western Europe
1891 -1908
woningaanbod door gemeenten
0,5%
1909-1915
5,5%
1919-1939
31,5%
Het Duitse rijk het aandeel van de staat in investeringen in de woningbouw 1890-1913
maximaal 10% en in 1919-1932 ongeveer 50%, uit Ρ Ch Witt, Inflation, Wohnungs/wangwirtschaft und Hauszinssteuer Zur Regelung von Wohnungsbau und Wohnungsmarkt in der
Weimarer Republik, in L. Niethammer (1979) a w , 385-408
In Frankrijk dateert de eerste wet die goedkope woningbouw behandelde van 1894
In België bevorderde de wet van 1889 het eigen womngbezit van arbeiders Pas de in 1919
opgerichte Maatschappij voor goedkope woningen en woonvertrekken richtte zich op huurwoningen
M
) M. Alken en R.R Alford, Community structure and innovation. Public Housing, urban
renewal and the war on poverty, in T.N. Clark (ed), Comparative community politics, 231-287.
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BIJLAGE I

Woningbouw in Nederland ¡ 900- ì 925 naar categorie bouwers.
toegelaten
particulier
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
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15000
16000
18000
21000
22000
23900
24977
10862
19533
23076
19023
20086
23630
20292
14587
7292
5045
2882
2522
3191
3341
14743
24936
27999
34295
34552

instellingen

gemeente

totaal

0

0

± 15000

0
0
0
0
0
2
132
392
845
916
852

0
0
0
0
10
21
6
75
79
61
62
134
82
135
241
211
700

16000
18000
21000
22000
24000
25000
11000
20000
24000
20000
21000
25000
23000
17000
12000
10000
6000
10000
15500
25000
39728
45366
43038
46605
47149

1236
2626
2278
4467
4744
2418
5957
10341
13417
19298
13622
9590
8736
8538

1521
1968
8242
5687
6808
5449
3574
4059

BIJLAGE II

Percentage van de bevolkmg wonend m een- twee- drie en meerkamerwoningen in 1899.
Leeuwarden
Zaandam
Maastricht
Schiedam
Breda
Nijmegen
Dordrecht
Delft
Enschede
Tilburg

46
28
22 5
20 5
14 5
11
9
85
5
15

23
42
35
46
33
31 5
29
28
36 5
32 5

95
12
13 5
17 5
18 5
17 5
25
26
24,5
33

21 5
18
29
16
34
40
37
37 5
34
33

BIJLAGE III

Percentage woningen
met een- twee- dne- en meerkamerwoningen in
1899.
Leeuwarden
Zaandam
Maastricht
Schiedam
Breda
Nijmegen
Dordrecht
Delft
Enschede
Tilburg

49
31 5
31
27 5
18 5
15
13
12
75
2

24
42
32 5
43
33 5
32
31
32 5
38 5
37 5

9
11
12 5
15
17 5
17
24
24
23 5
32

18
15 5
24
14 5
30 5
36
32
31 5
30 5
28
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BIJLAGE IV

Minimumnormen in leidraden voor bouwverordeningen
Rapport aan den
Koning, 1855

Van Gijn en Schelling Leidraad
leidraad 1902
1927

Oppervlakte van
De hele woning
hoofdwoonkamer

25 m2
± 8,3 m2

gemiddeld 30 m2
12 m2

slaapkamer ouders
andere slaapkamers

± 6,2 m2
± 4,9 m2

niet genoemd
met genoemd

keuken

± 4,2 m2

met genoemd

verdiepingshoogte
privaten

± l,80m
verplicht

toetreding licht
en lucht

sanitaire
voorzieningen

bergruimte

434

40 45 m2
15 m2
breedte 3,30 m
7 m2
4 m2 (met
verplicht)
verplicht
geen maten
2,50 2,70m
idem, oppervlakte
0,80 m

2,80 m
één per woning in
contact met buitenlucht
in woonvertrek een
elk vertrek in
2 ramen in
woonvertrek, alle raam verplicht van 2 m21 kontakt met
vertrekken in
in overige vertrekken
buitenlucht,
kontaktmet
2 muren met
rooster of koker
buitenlucht
ramen verplicht
eigen privaat
watervoorziening pomp stankafsluiter
buitenshuis,
of put verplicht, privaat verplicht,
waterleiding of
met stankalsluiter
toegangsdeur
pomp
privaat met
zichtbaai vanaf
de openbare weg,
watervoorziening
verplicht, in
meergezinswoningen
waterleiding
zolder verplicht geen bepalingen
verplicht voor
en berging in
levensmiddelen
de keuken
en brandstoffen

tuin enz.

bedsteden/
alcoven

verwarming

type woning

Rapport aan den
Koning, 1855

Van Gijn en Schelling
leidraad 1902

tuin of plaatsje
verplicht zonder
bomen;
omheining van
vrije ruimte
verplicht
bedsteden
worden sterk
afgeraden

open ruimte van
open erf achter
minimaal з van
het huis verplicht
oppervlakte v.d. woning; bij verdiepingst.b.v. licht en lucht
huizen groter erf.

Leidraad
1927

per 3 bewoners één bed,, bedstede en
bedstede of alcoof, voor stapelbedden
kleine woningen
verboden
afgeraden
kachel verplicht met genoemd
minimaal één
in woonvertrek
stookplaats
's-wmters.in zomer
evt. in keuken
eengezinswoning woning met twee
meerge/.inshuis
aangeraden,
woonvertrekken
in principe
scheiding van
maximale hoogte
verboden, alleen
gezinnen
van
waar grond duur
uitgaande van
18m
is
man, vrouwen
vier kinderen

Bron Verslag vvoonnormverandering, Amsterdam 1972
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BIJLAGE V

Overheuhbeslissingen voor steun aan Tüburgse woningbouw
KB 27 december 1917 (St Joseph) 99 woningen
KB 4 november 1919 nr 51 (Stichting Woningbeheer) 34 woningen
KB 21 april 1920 nr 34 (Ontwikkeling) 51 woningen
KB 21 april 1920 nr 34 (Stichting Woningbeheer) 77 woningen
KB 21 april 1920 nr 34 (Stichting Woningbeheer) 104 woningen
KB 22 september 1920 nr 52 (Tilburgsche Bouwvereniging) 350 woningen
KB 1 november 1920 nr 101 (St Joseph) 92 woningen
KB 10 november 1920 (Stichting Woningbeheer) 69 woningen
KB 1 april 1921 nr 57 (Tilburgsche Bouwvereniging) 48 woningen
KB 13 juni 1921 nr 57 (Stichting Woningbeheer) 33 woningen
MB 1 september 1921 nr 2959 J aFd V (gemeente) 93 woningen
MB 9 september 1921 nr 4259 J afd V (gemeente) 252 woningen
MB 7 maart 1922 nr 64 J (Stichting Woningbeheer) 209 woningen
MB 8 augustus 1922 nr 4189 (Samenwerking) 47 woningen
MB 18 december 1922 nr 10450M / V2834 (St Joseph) 24 woningen
MB 28 november nr 9582M / V2814 1922 (Ontwikkeling) 50 woningen
MB 3 augustus 1923 nr 5949M / V2960 (Stichting Woningbeheer) 66 woningen
MB 29 juli 1924 (Samenwerking) 58 woningen
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BIJLAGE VI

BIJLAGE IX

Cijfers bij figuur 6.

Cijfers bij figuur 8.

jaar

totale
woningbouw

particuliere
woningbouw

jaar

totale
woningbouw

particuliere
woningbouw

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

199
232
249
222
194
179
198
266
244
251
262
262
228
151
81
20
15
41
166
154
329
474
790
944
747
387

199
232
249
222
194
179
198
266
244
251
262
262
228
151
81
20
15
24
42
63
36
46
224
313
200
185

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

353
305
171
176
241
142
115
127
259
247
226
133
127
405
162
202
194
135
234
36
78
336
167
472
433
405

353
305
171
176
241
142
115
127
130
155
122
133
6
206
3
76
76
58
58
36
78
43
55
112
150
124

BIJLAGE VII

Cijfers bij figuur 7 woningbouw in Tilburg naarfinancieringsbron19171925

jaar

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

part
part
gemeentel gemeentel
woning premie
premie woningwet
bouw woningb woningb
bouw
24
42
63
36
26
32
129
190
185

20
192
184
10

343
469
193

34
69
181
148
465
123
66

veremgings gem noodw
woningwet bouw fonds totaal
bouw
17
82
62
230
101
155

8
22
50
50
10
12
9

41
166
154
329
474
790
944
747
387

BIJLAGE VIII

Wonmgivetvoorschotten aan de gemeente Enschede
KB 11 oktober 1907 nr 71 (de Volkswoning) 329 woningen
KB 25 juni 1912 nr 78 (de Volkswoning) 257 woningen
KB 29 augustus 1912 nr 42 (Ons Huis) 22 woningen
KB 22 augustus 1913 nr 50 (Ons Huis) 45 woningen
KB 9 december 1913 nr 72 en 1 april 1919 nr 58 (de Volkswoning) 656 woningen
KB 18 juni 1920 nr 44 (Ons Ишь) 12 woningen
KB 18 juni 1920 (de Volkswoning) en badhuis 223 woningen
MB 21 september 1922 nr 7647\1 / V2755 (de Volkswoning) 95 woningen
MB 8 mei 1922 nr 2311 M aid V (Ons Huis) 35 woningen
MB 21 september 1922 nr 7156\1 / V2771 (Ons Huis) 31 woningen
Hiervan werden er 1697 daadwerkelijk gebouwd, waarvoor de gemeente
ƒ 6 943 228,— aan bouw voorschotten en ƒ672 686— aan grondvoorschotten
ontving
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BIJLAGE Χ

Cijfers bij figuur 9

Woningbouw in Enschede naar financieringsbron

1908-1925.
part
vvoning
bouw

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

130
155
122
133
6
206
3
76
76
58
58
36
78
10
36
108
146
124

verenigings
woningwetbouw

verenigings
premiew bouw

part

komnkl

premie

nationaal

w bouw

overige

totaal

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
8
1
301
3
333

259
247
226
133
127
405
162
198
198
185
184
56
111
435
492
388
451
127

steun
comité

129
92
104
0
121
199
159
122
122
127
126
0
33
281
82
0
0
0
1697

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
347
275
0
0
657

Overig bouwfonds, woningen gehnancierd

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
19
4
4
0
60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
0
0
0
0
76

behulp van de gemeente
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BIJLAGE XI

Cijfers bij figuur 10 en 11.
Tilburg
woningen
gezinnen

Enschede
woningen
gezinnen

jaar
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

251
262
262
228
151
81
20
15
41
166
154
329
474
790
944
747
387

241
248
17
260
190
353
326
310
317
339
490
520
422
286

19091925
19121925

5302

5309

4527

4319

247
226
133
127
405
162
202
194
135
234
36
78
336
167
472
433
405
19091925
19091925

3992

* Volgens gemeentelijke opgave
** De gemeentelijke opgave in 1925 min het getal van de volkstelling van 1909
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146
176
100
130
230
188
304
356
158
-50
-20
46
184
166
172
154
246
2686'
3688*

SUMMARY

In the nineteenth century industrialization, urbanization and demographic developments led to a housing shortage in many Western
European cities. From around 1850 onwards the shortage became so
acute that governments, prompted by various motives, began to take
the matter of public housing in hand by means of legislation. In the
Netherlands the Housing Act was passed by both Houses of Parliament in 1901 and came into effect in 1902. The competence of the
government to supervice public housing has already been recognized
in the nineteenth century. By means of the Housing Act the national
government forced municipalities into pursuing a more powerful
policy. They had to draw up regulations and work out an adequate
housing policy. As the government permitted the municipalities
some scope for policy-making, these bodies were able to outline
housing policies of their own.
Up till now little research into the local interpretation of the Housing Act has been conducted. The availability of an instrument
enabling authorities to improve public housing did not guarantee
that they would actually make use of it. Looking back we find that
many local authorities indeed dit not and in the long run this fact has
caused a centralization of the housing policy. During and after
World War I the influence of the government has grown larger and
the municipalities' scope for policy-making has gradually diminished.
What fascinated us the most were the motives that induced local
authorities to exercise their newly acquired responsibilities. Were
they led by socio-political ideals of did demographic or economicfactors play a decisive role? Or maybe a combination of both? Current research into the welfare state's policy has often caused these
kind of questions to be asked by political scientists and political
economists. It is obvious that political scientists mostly come to the
conclusion that political factors are the determining ones in social
politics and the political economists attribute a decisive value to
economic factos. Moreover, political scientists usually relate policy
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results to the policy makers' political preferences I hus left wing
local authorities are said to develop a more socially conscious policy
than the right wing ones, the latter caring less for the lowest paid
groups in society To us this interpretation appeard rather one-sided
and this is what induced us to conduct the investigation in the way
we did Therefore the phrasing of the question is as follows "What
were the motives behind the municipal housing policies' Which
factors played the leading part in it and if town councils came to a
different interpretation of the Housing Act, did it actually lead to
different results' In order to be able to answer these questions we
investigated a group of fast growing municipalities, with 20,000 to
50,000 inhabitants in 1899 As a result of this investigation we opted
for Tilburg and Enschede as these municipalities showed the highest population growth rates, had comparable economic structures
but differed politically Tilburg had a conservative Catholic town
council - not till after the male population had been given universal
suffrage did the S DAP make its wav up into the town council - ,
Enschede, however, had a heterogeneously structured council in
which all classes were represented
In the municipalities under discussion the public housing policy
was interpreted in a totally different way due to the initially rather
large liberty of the municipalities in interpreting and using the paragraphs of the Housing Act A nationwide housing investigation in
1899 showd that the public housing situation in Enschede was worse
than in Tilburg Out of the ten fastest growing communities with
20,000 to 50,000 inhabitants round the turn oí the century Enschede occupied the fifth place with regard to the number of overcrowded dwellings Among this group of towns Tilburg scored lowest in
this respect During the pre-war period a powerful public housing
policy was maintained in Enschede But aims were not put into
words and so it is hard to determine whether or not they have been
achieved In Tilburg things got off on the wrong foot The town
council here needed a government reminder for all components of
the Housing Act in order to get going In Tilburg only the ingredients for a public housing policy were gathered together between
1902 and 1919, the actual buildings of council houses in that period
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was nil. The results of this policy can be seen in the outcome of the
1919 national housing count. The mutual positions of the ten municipalities on the national list had changed dramatically. Tilburg now
scored highest but one for the number of overcrowded dwellings and
Enschede third. In 1919 one could speak of a large national housing
shortage. After World War I the government both tightened the rein
and introduced a number of financial relief measures. In Enschede,
as before, an attempt was made to profit from these measures as
much as possible. When the central government ceased to supply the
community with building loans the municipality decided to take care
of it themselves. In Tilburg after the war the Catholic workers'
delegate Van Ryen became alderman for social services. Alarmed by
the outcome of the housing count, the Minister asked him to report
on the population growth and the developments of public housing in
recent years. His report helped Tilburg to get generous housing aid
in the years to come. A remarkable fact is that The Hague had to
keep on urging the council to submit housing schemes.
In the preceding paragraphs we have mentioned three factors
which have been decisive for the public housing situation: the economic and demographic developments and the political circumstances.
To what extent did these factors effect the housing policy in the
towns we chose for our investigation?
In both townships the textile industries played an important role.
The Tilburg' industries slackened between 1902 and 1914. The
economic recession of 1911-1912 was apparent here and manifested
itself in the declining house-building activities. During the war the
local economy picked up because of a greater demand for woolen
fabrics. The economic climate made itself felt in the demographic
development. During the early years of this century there was only a
small positive balance of migration. The population of Tilburg increased from within. How did this factor show in public housing?
During the first decade after the Housing Act the paths of population growth and house building separated. The economic recession
after 1911 had - as has been mentioned above - its repercussion on
house building whereas the population growth rate steadily increased. Although the Director of Public Works diagnozed this develop443

ment in time, the town council did nothing with the knowledge Nor
did the positive balance of migration during the war cause any increase of building activities High prices and shortage of building materials might be blamed had public housing schemes not lacked altogether Private contractors reacting the way they did should not come
as a surprise, but the municipality, within the framework of the
Housing Act, ought to have taken action but failed This passiveness
can be put down to the conservative attitude of the Tilburg' municipality and of the Mayor and Aldermen in particular The latter body
detested all government interference and most of all in financial
matters Government aid was looked upon as a sign of policy failure
These city fathers highly valued municipal autonomy and most conservatives felt in general the acceptance of governmental financial
aid as degrading in those days In 1917 the public housing policy
made a U turn All of a sudden the Mayor and Aldermen decided
that from then on the municipality would take council housing into
their own hands This complete change of course can have various
explanations, either the hugh housing shortage established by the
1917 housing count in Tilburg or the reviving local economies during the war or even the municipality waking up to the necessity of
interference in public housing In our view the explanation for this
change m policy can be found in an outspoken anti socialist attitude
The socialists, with the municipal elections of 1919 in mind, became
more and more prominent in Tilburg 1 he government's authorization of the socialist housing corporation "Ontwikkeling" (development) triggered off activities on the part of the town council For the
time being the only result was a formal change of policy, no real
building plans were drawn up Many researchers would connect the
boom of subsidized public housing in 1920 with the convincing entrance of the socialists in the town council This body, however, had
little to do with these public housing projects Alderman Van Ryen
drew up the plans in close collaboration with the inspector of public
housing and planning The great expansion of council housing is
closely linked with the national authorities' attempt to get a finger in
every local pie and the subsequent decline of policy freedom for the
local authorities As the government liberalized the financial policy
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and finally restricted its building aid to slum clearance assistance
only, the Tilburg' town council was the first to follow this change of
course.
In Enschede public housing kept pace with the economic and
demographic developments till World War I. The constant need for
workers was the main stimulant for the building of council houses.
Also in Enschede the economic recession after 1911 influenced private house building. During the war this recession caused a moving
surplus in this town. The town council nevertheless simply continued to build houses; not untili around 1919 did building come to a
standstill here, caused by the slow allocation of government subsidies. The industry picked up and once more workers came to live in
this town in great numbers. The overcrowding in 1919 was still
large compared to other growing towns. Yet, after the war, Enschede had a lot of difficulty obtaining exchequer subsidies. A possible
explanation could be that Enschede's reputation was that of a prosperous town. In The Hague after the war one arguemcnt prevailed
among politicians with regard to the subsidy-policy for these towns.
Most of the politicians felt that industries should also contribute to
the cost of house buildings if dwellings were built on behalf of
establishing or expanding of these industries. After 1920 this view,
which determined the policy for a short time, was abandonned. The
town council of Enschede was very active in acquiring subsidies and
when the government ceased giving any more financial aid they
decided to carry the burden themselves and provided municipal
loans.
How are we to account for the difference in patterns of behaviour
between the town councils in Tilburg and Enschede? An importante
condition for the realization of public housing was and still is the
political support and the political feasibility. In Enschede, contrary
to Tilburg, the plans were supported by Mayor and Aldermen. They
took the initiative into their own hands and plans were supported by
the town council. In the latter body all classes of the population were
represented; therefore we can speak of a broad social support. The
workers were interested in better housing and the manufacturers in
more housing, in order to attract even more workers for their gro445

wing industries. Since 1900, with the exception of 1904, constructional production has declined drastically and thus contractors readily
agreed with the council's initiative. In Enschede council housing
was felt to be a municipal issue and was supported as such. In
Tilburg the initiative of the housing corporation "St. Joseph" did
receive broad social support. This was apparent from the way in
which Mayor and Aldermen found St. Joseph's plans met with approval. But there was no political support for the building plans. The
town councillors were not keen on state intervention and in general
were not interested in expanding their responsibilities. The initiative did not serve any economic interest, which by and large was well
looked after by the council. Private house buildings at the time was
kept at a reasonably constant level which caused the contractors not
to support the plans. They were gravely disturbed by the newly
adopted building regulations and they only feared competition from
council housing. The predominantly conservative attitude of the
municipality was due to the continuation of the old line of the policy.
In both towns the power of Mayor and Aldermen became more
apparent as more left wing representatives joined the town council.
To avoid endless discussions as much as possible the plans were
more often than not prepared in cooperation with the administrative
system and not put before the town council untili the final stage.
Therefore the council had but to ratify the plans. An explanation for
the way in which the public housing policy in Enschede was carried
out can also be found in the person of the mayor of Enschede, Mr.
Edo J. Bergsma. He was an ambitious, very active man who took
pride in having his town lead the way in many respects. He also
seemed to be a just man, who enjoyed sharing the prosperity of the
town with the workers living there. In Tilburg, however, three
rather colourless mayors were in charge in this period.
In spite of these varying ways of interpreting the policies, the
results of 25 years of municipal housing in both communities did not
diverge as much as could have been expected on account of the
preceding reasoning. We have compared the demographic development, the increase in house building and the political composition of
the municipalities between 1899 and 1919 for ten fast growing
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towns which had 20,000 to 50,000 inhabitants in 1899. We have
determined the extra increase of dwellings in relation to the population growth rate and furthermore we have examined the possibility
of a relationship between the surplus house production and the
political colour of the municipality. It appeared that in left wing
towns more surplus house building took place than in centre or right
wing towns. This is in line with the findings in Tilburg and Enschede. Our investigation, however, reveals, that the political factor is
not the only explanatory one. The positive performance of the Enschede' municipality has to be explained through the common interest of various social groups on a socially conscious housing policy.
Furthermore, the enthusiasm of the mayor was of great importance.
In Tilburg up to 1919 the elite was predominantly represented in the
municipality. Elite and working classed did not have common interests in public housing. Moreover, the elite feared that the administrative incompetence of the workers managing the housing corporations would lead to financial disasters, for which the community and
finally the taxpayers would have to foot the bill. Ignorance and lack
of insight into the possibilities offered by the Housing Act have led to
a lack of initiatives on the part of the Tilburg municipality concerning improvement of their public housing.
After 1919 the political and personal influence began to carry less
weight because of the increasing centralization of the public housing
policy. From a comparison of the results of housing counts, performed in 1899, 1903 and 1930 we can see that during this period
public housing improved substantially. About 77 per cent of the
council houses went to the (well to do) workers. The minimum wage
earners in society, the goup the Housing Act had aimed at, profited
indirectly from the government's financial sacrifices by moving into
the dwellings left by the well to do workers. Our research results
can best be placed next to those of foreign researchers such as Bruce
Heady, D. Byrne, J. Dale, A. von Saldern, W.R. Krabbe and W.
Steitz.
(Translation by drs. R.J. Bootsma-Leereveld)

447

INDEX
VAN GFOGRAIlSCUb Ы\ PhRSOONSNAMEN*

Bergsma, E J (1862-1948) burgemeester Ь
1896 1932 60*, 149*, 158, 210, 212,
214, 215, 222, 223, 238, 243, 246, 247,
Aalberse, Ρ J M mr 1, 71, 85, 90, 91, 93,
256, 257, 258, 259, 264, 326, 328*, 329,
95, ИЗ, 263, 308, 309, 348
333, 335, 336, 337, 340, 341, 343, 347,
Ackermans, J С 192, 274, 290
351, 353, 354, 356, 362, 366, 369, 371,
Adickes, О В 19
373*, 380, 383, 391, 392 395, 401, 404,
Aiken, M 429
406, 421
Alford, R R 429
Alkmaar 243*
Bergmever, JA 126
Almelo 219*, 340*
Berlijn 20
Amersfoort 219*
Beukers, J (GR E) 139*
Amsterdam 33, 38, 41, 61, 69, 71, 86, 99, Beusckom, H G van 387
124, 147, 163, 166, 214, 232, 243*, 248, Bevers,] (1876 1959) (G R h) 147, 148*,
272, 333, 341, 351, 407, 422
357, 358, 371, 372, 391
Buiksloterham 71
Blomjous, A J (G R T) 188, 196, 281
Ρ С ¡looft-itraat 214
Blijdestein, H В (1869-1919) (G R F) 139,
Ándela, S 329*
140, 333
Albarda, J W 370
Blijdestein, G R E (GR F) 139*
Alpen, F H Ρ van 46
Blonk, A 138,325
Apeldoorn 109
Blocker, С F J dr jr 42
Ariens, A dr (1860-1928) 330
Bodden, С 286
Arnhem 60, 202, 243, 336, 341
Boon Renes, Τ mevr (G R E) 148
Arts, A H A (1845 1926) (G R T) 133
Bornewasser, J A 107
Arts, Ρ M (1881-1955) (G R T) 131, 133, Den Bosch 109, 110, 166, 174, 202, 203.
159, 174, 181, 190, 290, 294, 298 306
204, 264, 272
Breda 109, ПО, 114, 115, 116, 117, 118,
В
119, 120, 121, 122, 123, 162, 208, 219*,
222, 266, 272, 280 407, 409, 410, 411,
412, 413, 414
Bakker-Schut, I 418
Bedalc, С 13, 14
Briggs, А 16
Вест, J de 128
Brinkhuis, J (GR E) 140, 141, 148*,
België 7, 9, 24, 25, 35, 36, 42, 54, 427
243*, 250, 337
Bennink, G 143
Brinkman Visser, MA 178
Berghoef, J L 31, 32
Bronsgeest, T h 128
Bcrlagc, H P 61, 178
Brouwer, Ρ С dr de (1874 1961) 276, 277,
Bergmans, Ρ F (1880 1923) (GR I) 179,
280, 288
290, 291
Bruyn, H W A de (G R F) 141, 248*
* De cijfers met een * verwijzen naar de m de voetnoten gemelde namen De geograifsche
namen zijn cursief gezet Bij de namen van raadsleden is de functie toegevoegd (GR Τ of
GRE)
Bij enkele belangrijke personen zijn eveneens de geboorte en sterfdata opge
nomen

448

Buitenbos,
Burnett, ]
Butler, R
Byrne, D

J (G R E) 143
11
22, 426
15, 425

С
Cadbury 223
Casseres, J M de 61, 178
Claesen, J С (1857-1930 (G R Τ) 182,
188
Clark, Τ Ν 105, 106, 107, 149, 159
Clemens, ГЬ I 329*
Clydeside 14
Conrad, J F W 42
Cools, A (G R T) 190
Coppes, A H J (G R E), 141
Con van der I inden, Ρ W A 338
Cowley, J 14
D
Dam, M vanjr (G R E) 138, 139, 243*
Daamen, В А С (GR Τ) 203
Dale, ] 15, 16, 425, 426
Dalenoord, J Η (GR E) 148*
Damer, S 13, 14
Daniels, H 283*
Daunton, M J 10, 11, 20, 429*
Delft 91, 109. HO, 111, 114, 115, 116, 118,
119, 121, 122, 123, 219*. 163, 208, 222,
266, 280, 407, 409, 410, 411, 412, 413,
414
Dentener, M J H 283*
Deventer 109, 110, 243*. 325, 333, 340
Devenijns, J В (GR Τ) 203, 290
Diddens, WH 129*, 130
Ditters, В 322*
Dolmans, А 329*
Dordrecht 109, ПО, 114, 115, 118, 119,
121, 122, 123, 222, 229, 243*, 244, 266,
280, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Dooren, J С van 310
Dosseier, E 21
Drente 375
Dries, С van den 280

Drift, Ρ Α van der 89, 97, 274, 325, 418,
424
Drost, ] Η (GR E) 142
Drucker, Η L prof mr 42, 43, 44, 45, 46
Duitsland 7, 17, 31, 40, 48, 54, 57, 166,
172, 343, 426
Duitse Rijk 9, 16, 17, 22, 35
Dun, Th van 286
Dusseldorf 18
Duys, J E W 117

Eberstadt, R 213, 258
Ede 219*
Eindhoven 87, 419
Elhorst, G (1865-1935) (G R E) 142,143,
354, 355, 356, 357, 371, 391
Elshof, J F (GR E) 148*
Engeland 11, 14, 24, 42, 44, 48, 70, 166,
172, 225, 425
Engelen, D O 42
Enschede (passim)
Beschuitengang 248, 250
Boddenkamp 221, 226
Fredenk Hendrikstraat 249
tortuinsweide 226
Gelfert het 227
Getfertweg 351
Coolkatemveg 334, 341
Haaksbergerweg 222
G ] van Heekpark 226
Hengeloschestraat 335
Hengeloscheweg 341
ííocg en Droeg 330
Hoogland het 227
Janmnhbleek 221, 226, 339, 345, 347
Kalanderstraat 216
Kuipersdijk 334
knm 249, 250, 330, 359, 373
Laaresch 221, 227, 359
Lasonder 221, 226, 227, 349
Mauntsstraat 249
Mmkmaatstraat 359
Oliemolenesch 227
Oranjestraat 249

Pathmos 183, 221, 223, 224, 225, 226,
253, 258, 26J, 339, 342, 345, 347, 352
Plumstraat 334
Ribbeluweg 338
Roomweg 334
Sebastopol 250, 330, 359
Stadsweide 180, 220, 222, 259
Stadsmaten de 218, 219, 221, 229, 226,
268
Steenweg 337
Varvifesfcoe/e 227
Veemstraat 222
Volkspark 214
WooUnksweg 335, 359
Zwtkhet 221, 226, 350, 352
Essen 18, 224
F
Faber, J H 236, 242, 327, 332, 371, 372
Fassbinder, H 20, 21
binnigan, R 15
Fischer, E J 157
Frank, H 21, 31
Franke, H В (1874-1937) (G R E) 139,
140
Frankfurt 18, 19, 20, 426
Fried, R С 429
Franknjk 7, 9, 24, 35, 40, 42, 48, 54, 426
Friesland 236, 324, 327, 375
G
GelderUnd 130
Gerlmg, ] H 130
Gijn, А лап 81, 262, 263, 264, 274, 325
Goekoop 46
Goeman Borgesius, H mr 42, 43, 45, 46,
100, 400, 423
Goetschalckx, С 25, 27, 28
Goossens, L 25, 28, 29
Gouda 109, HO, 219*, 243*
Greven, Η В mr 43
Groot-Bnttannie 7, 9, 12, 16, 17, 35, 57, 82,
427
Guerrand, R H 23, 24, 426

450

H
Haantjes, J (G R E) 148"
Haarlem 219*, 333
Den Haag 219*, 358, 402, 404, 407, 408
Hamburg 20
Hammink, G ] 144
Hardeman, С (G R E) 146, 148
Harmelink, W F 329*
Heady, В 11, 12, 13, 15, 16, 32, 370, 425
Heek, G J van 226
Heek, H A van 226
Heek, H H van (G R E) 139*
Heek, H J E (GR E) 139*, 140
Heek, J H van 328
Heemskerk, A R 42, 79, 338
Heering, H С 34, 423
Heerma, E 399*
Heim, H J Jhr mr van der 40
Den Helder 109, ПО
Hengelo 224, 284, 325, 340*, 341
Heldt, Β H 46
Henna, С 172, 258
Hères, J (G R E) 142, 143
Hermans, L M 42
Hilversum 219*, 243*
Hogenkamp, R (G R E) 148*, 243*
Hoogeveen 219*
Hoop, A W van der (G R E) 148, 351
Horst, A dr van der (1867-1917) (G R E)
139, 222*, 238, 243*, 328*, 336
Horvers, J F (1883-1968) (G R Г) 133,
203, 280, 291, 294, 298
Houten, S mr van 44
Howard, E 224, 225
Hudig, D mr 69, 73
Huender, D 163, 176, 177, 192, 197, 198,
205, 314

J
Janmnk, G 141
Jannink, N G 322*
Jansen, J F 128
Janssen, H J (GR E) 141
Jenny Weijerman, J W 43

Jong, J A de 415
Jong, T P de (G R E) 148*
Joosten, V 328*
К
Kaa, H van der 309, 322, 357
Kampen 219*, 340*
Kaptein Teunissen, M G (G R E) 148
Keppler, A ir 32, 34, 178, 203
Keulen 18
Kerdijk, A mr 42, 44, 45
KerkraJe 219*
Kiel 18
Koeken, С J M (GR Τ) 182, 192, 203,
204, 207, 290, 298, 303
Kolkman, Μ J С Μ mr 43, 46
Kors, К (G R E) 142
Kossman, E H 113
Krabbe, W R 18, 19, 20, 36, 426
Kromhout van der Meer, G W (GR E)
142
Krupp 224
Kruseman, J mr 42, 43, 45, 98
Kuile, В J ter(G R E) 139, 140, 147, 238
Kuile, H tere s 139*. 217
Kuile, W A S ter (GR E) 139*
Kuyper, A 216, 217, 221
Krugers, F J W 161, 165, 166, 194, 206
L
Laan, К ter 117
Langejan, A 144, 328
Lasonder, G A mr dr (G R b) 139, 140,
146
Lasonder, H 148*
Lauret, A M 381
Lebbink, WH (GR E) 148*
Leeds IS
Leerdam 219*
Leeuwarden 109, ПО, 114, 115, 117, 119,
121, 122, 123, 219, 222, 266, 280, 333,
407, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Uiden 38, 201, 219*, 243'
Leipzig 116

Lehman, J Η W 178
Leo XIII, paus 129
Levie, M 27
Lietaert Peerbolte, L 39, 69, 83, 85, 95,
97, 187
hmburg 120, 190
Lis, С 26
Lobbes, mej 145
Lohuizen, Τ К van 223
Lanneker 212, 222, 228, 230, 235, 339
Looman, E (GR E) 139
Luning Prak, Ν 35
M
Maastricht 109, 110, 111, 114, 115, 116,
117, 119, 120, 121, 122, 123, 222, 243*.
244, 256, 266, 272, 280, 333, 334 407,
409, 410, 411, 412, 413, 414
Magn, S 22, 23, 28, 426
Mannaerts, F N (1852 1937) (G R T)
164, 196, 284
Manchester 16, 20, 426
Marken, J С van 276
Meester, Τ H de 338
Mehs, J H 190
Melling, J 13, 14, 427
Meister, J J E (GR E) 139*, 140, 243*
Menko, I (G R E) 139, 222, 250
Menko, S (GR E) 139*
Menko, M I N jzn 328*
Mensink, A J (G R E) 141
Mensing, W С 337*
Mercier, H 42
Meyer, H 31, 32
Mertens, A 286
Meysing, J D 163, 193, 205, 309, 322
Michielsen, A 127
Mortel, J С A M van de (1880-1947) (G R
Τ) 164, 188, 281, 282, 295
Mos, Η G 209, 245, 246
Mounk, S A A van 130
Moyersoen 29
München 18, 19, 20
Mury, A 11

451

Mutsaers, VV Ρ A (1833-1907) burgemecs
ter van Tilburg 133, 288
Mutsaers, A (G R Τ) 132
Ν
Nauta, Ρ 329*
Niethammer, L 17, 21
Nijhof, H (G R t ) 142
Nijkamp, H С (1886-1963) (G R E) 141
Nijkamp, J Th 328, 329*
Nijmegen 109, 111, 114, 115, 116, 118, 119,
121, 122, 123, 219*, 222, 266, 280, 372,
407, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Noisette, Ρ 22, 426
Noord-Brabant 120, 136, 156, 185, 190,
311, 325, 384
Noort, A Η opten 208, 209, 215, 216, 223,
224, 239, 241, 242, 243, 247, 256, 266,
336, 337, 340, 341
North-shteUs 15
Nycolaas, J 30, 31, 32, 33, 34, 35, 88*,
418, 419, 422, 423
О
Oldenkotte, J Η (GR Τ) 133
Omme, A van (G R E) 148
Oostrijck, J A (GR I ) 131, 304, 307,
308, 309*
Oudenhoven, J J J van (G R T) 295
Üverbeek de Meyer, G van dr 42
Overijssel 236, 265, 324, 325, 327, 331,
375
Ρ
Perys 48
Pas, J 329
Pelt, В van 127
Pelt, N J van 305*
Perry, J 113, 117, 130
Рек, J E van der 70, 222
Peten, H B (GR E) 139
Pierson, N G mr 1, 46, 78, 112
Plantenga, О (G R Τ) 306

452

Platte, 113
Poelje, G A 54
Pol, A C van de (GR Τ) 133
Poole, R Le 245, 247, 345, 352, 356, 371,
391
Port-Sunhght 223, 227, 293
Postma, U 329*
Postmus, J 11
Prem, A J (G R E) 141
Pnns, AJ (1884-1968) (G R T) 130,133,
159, 309*
Prutsen 17, 41
Put, С A M M van de 272*, 320
Pyls, W H 256
Pynappel, M W dr (1830-1906) 42
R
Radstake, J В (GR E) 142
Raupp, С R С M (1857 1932) Burgemees
ter van Tilburg 133, 190, 192, 203, 204,
274, 275, 276, 289, 290, 291, 293, 319,
381, 403, 406
Reitsma, О A (GR E) 148
Reygers, H (1861-1934) (G R E) 139,140,
242*, 328*. 334, 343
Rcijnders, J F A 130
Rheden 219*
Rijen, A T van (1878-1946) (G R T) 129*.
132, 133, 164, 190, 203, 205, 280, 290,
291, 295', 298, 299', 304, 305*, 309',
310, 312, 318, 321, 322, 381, 389, 401,
403
Rijzewijk, J van (1880 1938) (G R Г)
129*, 130, 132, 133, 203, 280, 285, 288,
290, 291, 295, 298, 300, 305*, 306, 308,
309*. 381
Rink, Ρ 217, 219
Roelvink, H ( G R E ) 139, 343
Roell, A mr 42
Roessel, Ε N R van (1859 1938) (G R T)
168, 174, 201, 205, 308, 319
Rotterdam 60, 166, 341, 407, 408
Royen, E van 34, 36, 423, 426
Ruckert, J H F (1879-1918) 162, 163, 164,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,

174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 192,

Smit, l· 33, 34, 422, 423

193, 194, 201, 202, 203, 204, 205, 206,

Smit, К L (G R E) 148*

208, 210, 214, 216, 223, 255, 257, 258,

Smits, A A

260, 261, 262, 266, 269, 273, 274, 275,

Smits, Ρ

276, 277, 278, 280. 287, 288, 289, 293,

Smulders, J

295. 308, 314. 317, 318, 334, 379, 381,

Snee* 243*

382, 401, 402, 426, 428

Soetekouw, W R ( G R

Ruys de Bccrenbrouck, С J M jhr mr
Ruysch, VV Ρ dr

84

E) 139*. 328*

286

423, 428

Steensels, \V
Steenwijk

25, 26, 27, 28

340*

Steitz, W

2\9'

18. 19, 20, 426

Sterenberg, Τ ]

350, 365*

Stokenburg, R

S

178

Stoop, J A jhr
Saldern, A von

E) 148*

Spaendonck, A J \an 128
Steen, Ρ E van der, (G R E) 141

42, 45

Ruijter, Ρ de 32, 33, 255, 258, 261, 421,
Ripwijk

(GR
283*

18, 19, 20, 426

Stork, С Τ

mr

48

224, 276

Straten, ] van der (G R h)

Salomonson 276
Sanders, В ( G R

E) 140, 141, 328*, 343,

Straeter, Β Τ С

148*

(1861-1920)

281, 282,

426

371
Sanders, II С ( G R

E)

148*. 235, 2 4 3 ' ,

336

Stuttgart 18
Stuvè, A F (G R F) 148*

Santpoort 238

Sybrandi, J A

Savornin Lohman, A F jhr
Schaap, W F С

142, 143

mr de 47

Τ

178

Schaar, J van der 32
Schaepman, H ] A M dr
Schelling, В

42, 140, 141

262

Schepers, W A

Так, Ρ L

45, 61, 178

Tellegcn, J W С ir

(GR

E) 139

Scheveningen 275, 276, 341
SchieJam 109, 110, 111, 114, 115, 117, 119,

42, 45, 60, 336, 376*

Tijhof, J F (G R E) 140. 147, 148*. 243*.
3 2 8 ' , 336, 337
Itlburg

(passim)
176

121, 122, 123, 222, 266, 280, 407, 409,

Armhoefse Лккеп

410, 411, 412, 413, 414

Beeksche Dijk 183, 311*

Schmtger, E J

(GR

Scholten, Β H

329

E) 139

Berkdijk 176
Besterd ( straat) 179

Scholten, Th Ρ (G R E) 139*

Beukensteeg 301

Sdioten 219*

Boschemveg 277

Schotland 14
Schubert, D

Broekhmen
21, 31

Schungel, R C H

302

176.190,191,290,295,

Burgenjpad het 176
Boomstraat 196

302, 322
Sittard 219*

Elsenstraat 196

Sitte, С

Enschotxhestraat

172, 258

Shcher van Bath, Β H
Smets, M
Smidt, H J
Smit, С Th

183, 295

Broekhovenscheweg

155

25, 26, 27, 28, 427
217, 221
329*

183

Groeseind 176
Groesemdstraat
Havervelden

168, 311*

176

Hetkantsche baan 305

Herstalschedwarsstraat 305.
Hesperenstraat 277.
Hoefstraat. 168
Hoekschestraat. 311*.
Hoeven de· 176.
Kapelstraat. 311*.
KeUermanstraat 311*.
Kwade Ног* //. 311*.
Magazijnstraat 257.
Molenbochten de 168, 176.
Molenstraat 168.
Noordhoek 176.
Oerleschestraat 277, 311*.
Oerlescheztjstraat • 311*.
Paduaplem 301.
de Ruyterstraat 311".
Rosmolen /Í, 1//en /V 311*.
Schaepmanstraat 293
Stevenzandsche Akkers 176
Soey de 168.
Sofiastraat 197.
Trouwkan 303
VarfcfMsnwrJItf 277.
Veensiraa« 293.
VeUhovenschen Hoek 176, 300, 303.
Vleugelstraat 311*
Timmer, H P.. 208, 248.
Timmerman, J 319*
Treub, M.W F prof. mr · 45
Troelstra, Ρ J. 31, 388, 421.
Twente 138, 324, 330, 375, 384, 385.

üfrecto· 40, 42, 219*, 243', 407
Udink ten Cate, E.H. (G R E): 139*.

ValckenierKips, J.FI mr. (1862-1922): 169,
172
Valk, J van der 292, 295.
Veendam 208, 209
Veenhuizen, G. mej (G.R. E) 145, 148*.
Velden, H. van der 283*.
Velden, HJ. van der (G R. T). 166, 180.
Veltman, J.· 209
Ven, C. van de· 282*

454

Ven/o 219*. 243
Verenigde Staten. 11,12
Verbunt, T. 128.
Verveld, H. (G.R. E) 142, 143.
Vincent, E (GR. E) 139*.
Vliegen, W H.. 42
Vonk de Both, F L.G Z.M. mr dr (18731952) 133, 281, 282, 288, 291, 293, 294,
297, 304, 309, 313, 319, 323, 381, 387,
389.
Voogsgeert, H. (G.R E) 146, 148*, 250,
336.
Vries, CW. de· 51.
Vries, J de. 111.
W.
Waerden, ] ir. van der. 70.
Wagcner, J.E. (G.R. E) 139*. 218, 328
Werniar-repuhliek- 21, 31.
Wentink, D E 68, 69, 72, 74, 81, 239,
241
Weyer, A. van de O.F.M Cap.. 113, 126.
Wcijde, H. van der: 56.
Weijl, J. (G R. E). 148*.
Wiarda, ). 145, 148*
Wibaut, F.M 32, 147, 341.
Wijk, F van 423.
Wijs, W.K de 209, 224, 336
Wilhelminahmaal. 160
Willem III, Coning der Nederlanden 39, 50.
Wilson, ] 380*
Winkels, J. 141
Wintgens, E dr.. 42.
Wintgens, W. 39.
Witt, P.Ch.. 21, 429*.
Wollnng, H.H. 42.
Wormerveer. 167.
Z.
Zaandam 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117,
119, 121, 122, 123, 147, 222, 266, 280,
407, 409, 410, 411, 412, 413, 414
Zeggehnk, Η E.: 328*.
Zoetmulder, J.M.A. ir: 69, 266. 299, 301.
Zweden 11, 12.
Zwolle 109, 110, 219, 325, 340*.

CURRICULUM VITAE

M J J G Rossen werd op 17 juli 1953 te Weurt geboren Zij studeerde geschiede
nis aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, waar zij m 1980 afstudeerde met
als hoofdvak Lconomische en Sociale Geschiedenis Van 1980 tot 1986 werkte /ij
als wetenschappelijk medewerkster m de \akgroep Nieuwste Geschiedenis van de
Katholieke Universiteit Nijmegen Vanaf 1986 is zij universitair docent aan de
Faculteit Der Historische en Kunstwetenschappen, studierichting Maatschappij
geschiedenis van de brasmus Universiteit Rotterdam Mevrouw Rossen publiceerde
reeds enige artikelen op het terrein van de volkshuisvesting

455

STEILINGbN

bij het proefschrift Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Neder
land Een comparatief onderzoek in Ί ilburg en Enschede (1900-1925),
door M J J G Rossen
1 De grote invloed van de burgemeesters van Tilburg en Enschede
op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in de jaren 19001925 bewijst eens te meer dat aandacht voor het personalisme in
de geschiedschrijving niet gemist kan worden
2 Het stellen van minimumeisen aan woningen enerzijds en een
maximum aan een acceptabele huurquote anderzijds, heeft als
consequentie dat de overheid er niet aan kan ontkomen dat zij
voor grote delen van de Nederlandse bevolking de huur moet
suppleren
3 Het in twijfel trekken van sociale motieven voor een sociale poli
tiek is zo oud als de sociale politiek zelf
4 Voor een onderzoek naar het vvoningvraagstuk rond de eeuwwis
seling is een vergelijking met hedendaagse vvoontoestanden in
derde wereld landen, en zelfs met welvarende staten als Japan,
soms meer verhelderend dan een onderzoek naar het woningvraagstuk in de ons omringende landen rond de eeuwwisseling
5 De reaktie van het Tilburgse gemeentebestuur op de ideeën van
Ruckert bewijst eens te meer dat men er verstandig aan doet een
grote dosis bekende en vertrouwde elementen op te nemen wanneer men met iets nieuws komt
6 üc door belangengroepen in het leven geroepen instellingen hebben de neiging een doel op zichzelf te worden, waartegen nieuwe
generaties belangengroepen dan weer ten strijde kunnen
trekken
7 De onwilligheid van negentiende eeuwse gemeentebesturen het
probleem van de afvoer van menselijke faecahen aan te pakken,
valt beter te begrijpen als we deze vergelijken met de huidige
onwilligheid de afvoer van hondepoep adequaat te regelen

