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Inleiding: Wonen in Holland

De viering van honderd jaar Woningwet is voor de redactie van Holland aanleiding om een
themanummer uit te brengen over wonen. Zoals het een historisch tijdschrift betaamt, reikt
de blik verder terug dan het jaar waarin de Woningwet van kracht werd. De wet zelf heeft een
voorgeschiedenis die de moeite van het verhalen waard is, al was het maar om duidelijk te ma-
ken dat het woonbeleid niet uit de lucht kwam vallen. Wetgeving is vaak niet het begin, maar
het sluitstuk van een ontwikkeling, of een beslissend keerpunt. De fixatie op een jaartal bergt
het gevaar in zich om de langere termijn te veronachtzamen. Dit themanummer kan daarom
ook worden gezien als een poging tot relativering van 1901 – en dus ook van de viering van
honderd jaar Woningwet.

In de hier samengebrachte artikelen gaat het niet om de individuele woning of de bewo-
ner, noch om de architectuur of de inrichting van het huis. Onderwerp van studie is het feno-
meen ‘wonen’ in zijn historische context. Welke sociale, economische, politieke en culturele
factoren zijn in de loop der eeuwen van invloed geweest op het woningaanbod en de woning-
vraag? Wie bepaalde wanneer en op welke wijze huizen, straten, buurten, ja zelfs hele steden
tot stand kwamen? En hoeveel vrijheid had de ‘woonconsument’ – om maar eens modern jar-
gon te gebruiken – bij het kiezen van een woning?

Zes auteurs laten hun licht schijnen over dergelijke vragen. Hun bijdragen zijn in omge-
keerd chronologische volgorde geplaatst. Dit voorkomt dat de Woningwet op een voetstuk
wordt geplaatst als het onontkoombare resultaat van de historische ontwikkeling. Het aller-
eerste artikel, een prikkelend essay van kamerlid Adri Duivesteijn, maakt al duidelijk dat daar
geen sprake van kan zijn. Hij predikt het failliet van de Woningwet en roept op tot het verla-
ten van wat men zou kunnen noemen de ‘geleide woonpolitiek’. De geschiedenis zou wel
eens de belangrijkste inspiratiebron kunnen zijn voor het wonen van de toekomst.

Kees van der Wiel beschrijft de voorgeschiedenis van de Woningwet en maakt de balans op
van de eeuw waarin deze wet de basis vormde van het woonbeleid. Het resultaat is allerminst
een succesverhaal. Liefst 41 procent van de Nederlandse woningvoorraad bestaat uit sociale
huurwoningen. Dat lijkt een mooi resultaat, maar het geeft tegelijk aan welke scheefgroei er
heeft plaatsgevonden. Door de langdurige, eenzijdige nadruk op nieuwbouw verpauperden
de binnensteden. Het is de ironie van de geschiedenis dat nu vele tonnen worden betaald
voor pandjes die volgens de beleidsmakers allang hadden moeten zijn gesloopt, terwijl de ooit
met subsidie tot stand gekomen nieuwbouwwijken de probleemgebieden van vandaag en
morgen zijn.

Dit neemt niet weg dat de Woningwet in de context van de situatie rond 1900 wel degelijk
hard nodig was als kader voor zowel de groei als de sanering van de steden. De nieuwbouw
dreigde immers een prooi te worden van projectontwikkelaars avant la lettre, die er vooral op
uit waren om snel geld te verdienen, zo blijkt uit het artikel van Margriet de Roever. Zij on-
derzoekt de activiteiten van een zogenaamde ‘eigenbouwer’ in Amsterdam aan het eind van
de 19e eeuw, toen de hoofdstad de sprong naar buiten de singels maakte. De woningnood was
groot en wie het zich ook maar enigszins kon veroorloven, ontvluchtte de benauwde straatjes
en stegen van de binnenstad. Hoe erbarmelijk de woonomstandigheden daar waren, wordt
gedemonstreerd door Peter Hofland. Hij analyseert waarom het zo lang duurde voor de ste-
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delijke overheid ertoe overging om toezicht te gaan houden op de bewoonbaarheid van pan-
den die de naam woning eigenlijk niet eens verdienden. Het was vooral te danken aan druk
van buiten, met name van sociaal voelende particuliere organisaties en van medici, dat de
ergste uitwassen werden aangepakt. Een belangrijke hinderpaal was het ontbreken van alter-
natieve woonruimte voor degenen die uit een onbewoonbaar verklaarde woning moesten ver-
trekken. Juist hier kon de nieuwe Woningwet soelaas bieden.1

Den Haag kampte met soortgelijke problemen, zo betoogt Arie de Klerk in zijn artikel over
de evolutie van de residentie van dorp tot stad, dat de periode 1600-1900 bestrijkt. Er bestond
een enorm contrast tussen de woonomstandigheden van degenen die vertoefden in de om-
geving van het landsbestuur en het hof enerzijds en van de armelui die aangewezen waren op
achterhuizen en hofjes anderzijds. Tegenwoordig is een hofjeswoning het ideaal van menige
alleenstaande student. In de 18e en 19e eeuw waren de meeste hofjes echter overbevolkte,
uitgewoonde krottenverzamelingen. Omdat de huizen niet aan de openbare weg lagen, ble-
ven ze verstoken van moderne voorzieningen als riolering en stromend water. Daarmee sym-
boliseerden ze twee grote problemen waarmee Den Haag vaak kampte omdat het niet aan
doorgaand water lag: de aan- en afvoer van schoon respectievelijk vuil water.

In het laatste artikel, eveneens over Den Haag, maar dan in de tweede helft van de 16e
eeuw, gaat Thera Wijsenbeek in op een verschijnsel dat merkwaardig genoeg zelden of nooit
wordt belicht: verhuizen, met name gedwongen verhuizen. Bij alle aandacht voor vluchtelin-
gen en asielzoekers wordt nooit de vraag gesteld wat zij nu wel of juist niet bij zich dragen.
Aan de hand van inventarissen van geconfisqueerde boedels van mensen die rond het begin
van de Tachtigjarige Oorlog Den Haag ontvluchtten – eerst vervolgde protestanten, later uit-
geweken katholieken – kan worden nagegaan wat zij moesten achterlaten. Omgekeerd leren
boedelinventarissen van uitgeweken Zuid-Nederlanders wat vluchtelingen mee konden ne-
men.

Uiteindelijk belandt dit themanummer dan toch bij de individuele ‘woonconsument’, al is
dat een wat weidse benaming voor iemand die weinig of niets te kiezen had. Het contrast met
de 21e-eeuwse Hollander kan haast niet groter zijn, hoewel de parallel met de hedendaagse
vluchteling van een onthutsende continuïteit getuigt. Wonen is daarmee teruggebracht tot de
essentie: het zoeken dan wel bieden van een veilig huis. En is dat niet van alle tijden?
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‘Wonen is leven’. Naar een nieuwe visie op het woonbeleid

De burgers centraal. Dat is het credo van het nieuwe woonbeleid, zoals staatssecretaris Remkes het in de
recente Nota Wonen heeft geschetst. Eigenlijk is het verwonderlijk dat het zo nadrukkelijk moet worden
gezegd. Immers, als het niet de burgers waren, wie of wat heeft dan tot nu toe centraal gestaan? En
waarom spreken we nu over ‘woonbeleid’ nadat het ongeveer een eeuw lang over ‘volkshuisvesting’ is
gegaan? Tweede-Kamerlid Adri Duivesteijn pleit voor een nieuwe visie op het wonen en daarmee ook
voor een nieuwe interpretatie van de geschiedenis.

Nood en emancipatie

Veel van de verschijnselen die we doorgaans typisch 20e-eeuws vinden, hebben hun oor-
sprong al in de 19e eeuw. Dat is ook het geval met het volkshuisvestingsmodel dat in Neder-
land tot bloei kwam dankzij de Woningwet van 1901. In het jubileumjaar 2001 wordt deze wet
vooral als beginpunt van een ontwikkeling gezien, maar het is goed ook te beseffen dat er al
een halve eeuw aan vooraf was gegaan van noodkreten en pogingen om iets aan de rampzali-
ge woonomstandigheden van honderdduizenden Nederlanders te doen.

Het wonen was in de loop van de 19e eeuw in een noodsituatie geraakt, vooral in de steden.
Terwijl de Nederlandse bevolking tussen 1850 en 1900 ongeveer verdubbelde, zagen de ste-
den hun inwonertal soms zelfs vervijfvoudigen. Daarmee veranderde de woning- en stede-
bouw radicaal.1 Stedelijke nieuwbouw gebeurde tot dan toe langzaam en meestal op particu-
lier initiatief. Grootschalige stadsuitleg was slechts af en toe nodig. De nieuwe uitleg van
Groningen, voltooid in 1620, kon bijvoorbeeld meer dan tweehonderd jaar mee. Deze gesta-
ge, bijna ‘organische’ ontwikkelingsgang van de stad was echter niet geschikt om de explosie-
ve bevolkingsgroei die nu plaatsvond op te vangen. Bovendien was het merendeel van de
nieuwkomers arm en daardoor niet in staat om zelf in de woonbehoefte te voorzien. Ze waren
overgeleverd aan woekeraars en andere malafide ondernemers. Krotten en sloppen waren
het gevolg, met mensonwaardige leefomstandigheden.

Hoe urgent de situatie was, drong al omstreeks 1850 door. In 1853 gaf koning Willem III
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs opdracht tot een onderzoek ‘omtrent de vereischten
en inrigting eener arbeiderswoning, welke voldoen aan de regelen der gezondheidsleer, en
overeenkomstig de behoefte onzer landaard, tevens door de matigheid der kosten van aan-
bouw een waarborg leveren tegen geldelijk verlies’. Met andere woorden, er moest dringend
iets gebeuren maar het mocht niet te duur zijn.

De motieven waren niet altijd even nobel. Het arbeidersgezin werd vooral gezien als een
schakel in het productieproces. ‘Alles wat [de] trek naar huiselijkheid kan vermeerderen, ver-
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bijvoorbeeld landelijke gebieden en inpolderingen behoren. De recente spellingsherziening impliceert daarom in
dit geval een ongewenste betekenisverandering.



meerdert ook de werkzaamheid’, schreef J. de Bosch Kemper in 1850. En in 1870 zei D.O. En-
gelen het nog directer: ‘Men begint in te zien dat de arbeider evenals de machine een goed
onderkomen behoeft, wil hij veel produceren’. Verder werd ontdekt dat de sloppen een ge-
zondheidsrisico vormden voor de héle stad. Hier konden immers, zoals het Instituut van In-
genieurs aan Willem III schreef, ‘de brandpunten ontstaan van ziekten, wier invloed zich wijd
verspreidt om alle standen aan te tasten en den gesel der verwoesting te doen rondgaan tot in
de huizen der meer beschaafden’.

Intussen groeide echter het morele besef dat de lagere klassen recht hadden op een mens-
waardig bestaan, en dan niet alleen als afgeleide van economische belangen of de belangen
van een hogere stand. Zo ontstond de arbeidersbeweging, met de sociaal-democratie als poli-
tieke uitdrukking. Het lot van de arbeiders moest worden verbeterd, niet alleen in directe re-
latie tot de arbeid, maar over de volle breedte van het leven. Het ging om structurele emanci-
patie, maatschappelijke participatie en integratie, ontplooiing en solidariteit. Naast een
verdedigende opstelling tegen misstanden waren er positieve idealen, zoals het verheffen van
de arbeider en de achtergestelde tot zelfstandigheid. Aanvankelijk kwamen veel voormannen
en -vrouwen zelf uit de midden- of hogere klasse, wat hun paternalistische inslag verklaart.
Het was paternalisme met de beste bedoelingen, zoals ouders proberen hun kinderen op te
voeden tot onafhankelijk denkende en handelende personen. Uitgangspunt was dat ook de
arbeiders hun lot in eigen hand moesten kunnen nemen, en dat zij alleen zo lang dat nog
niet het geval was bij de hand moesten worden genomen. Ook vanuit deze visie waren goede
woningen van urgent belang, terwijl verbetering van de woonomstandigheden tegelijkertijd
in een breder ideaal paste. Een goede woning werd, net als onderwijs en gezondheidszorg,
beschouwd als een voorwaarde voor maatschappelijke emancipatie.

Groei en verstarring

Terwijl de noodtoestand schreeuwde om snelle maatregelen op het gebied van hygiëne, ste-
debouw en woningbouw, zorgde het liberale dogma van de nachtwakersstaat er lange tijd voor
dat de overheid nauwelijks ingreep. Wel werden op particulier initiatief tal van woningvereni-
gingen en bouwmaatschappijen opgericht. Ze deden goed werk, maar bij gebrek aan een wet-
telijk kader bleef de schaal waarop ze opereerden te klein voor de omvang van het probleem.
Dat veranderde met de Woningwet van 1901. De woningbouwverenigingen konden voortaan
wettelijke erkenning krijgen als ‘toegelaten instelling’, gemeenten kregen met het bestem-
mingsplan een instrument voor beheerste stadsplanning, en de weg werd geopend naar fi-
nanciële steun van de rijksoverheid voor de volkshuisvesting.

In de honderd jaar sindsdien kunnen globaal drie fasen worden onderscheiden. Tot 1940
was de volkswoningbouw vooral georganiseerd op plaatselijke of gemeentelijke schaal en per
levensbeschouwing of ‘zuil’. De rijksoverheid speelde een rol op de achtergrond. In de we-
deropbouwtijd na 1945 veranderde dit. De volkshuisvesting werd een taak en een instrument
van rijksbeleid. Ze werd opgezadeld met extra doelstellingen. Niet alleen moesten er hon-
derdduizenden woningen worden gebouwd, met deze gesubsidieerde bouwoperatie gaf het
rijk tegelijkertijd de bouwnijverheid geldelijke steun om zich te moderniseren. Ook fungeer-
de de woningbouw als werkgelegenheidsproject. Het beleid van centraal vastgestelde huren
ondersteunde intussen de geleide loonpolitiek van de jaren vijftig. De gemeenten traden op
als regisseur van de uitvoering onder de paraplu van het rijk. De woningcorporaties floreer-
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den onder het gezamenlijke toezicht van rijk en gemeenten en ondergingen eenzelfde proces
van schaalvergroting, professionalisering en institutionalisering als bijvoorbeeld de omroep-
verenigingen. Omdat de volkshuisvesting op deze manier met allerlei ándere doelstellingen
opgeladen raakte dan die van het bieden van goede woningen alleen, werd het moeilijker om
te beoordelen wanneer zij aan haar doel had voldaan – immers, aan welk doel? Kenmerkend
was de reactie van minister In ’t Veld toen het er in 1952 op leek dat de woningnood spoedig
voorbij kon zijn. Niet de blijdschap over het einde van de nood overheerste, hij was vooral be-
zorgd over de dreigende werkloosheid onder bouwvakkers.

Overigens bleek het woningtekort nog lang niet voorbij. Ook sinds 1952 is vele malen het
naderende einde van de woningnood aangekondigd, maar telkens doken er nieuwe bouwbe-
hoeften op. Vaak vonden ze hun oorzaak in reële maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de
naoorlogse geboortegolf, de huishoudenverdunning, de emancipatie van jongeren en de
noodzaak van stadsvernieuwing in verpauperde 19e-eeuwse wijken. Tegelijkertijd werd de si-
tuatie steeds wonderlijker. Immers, de volkshuisvesting was begonnen als een noodmaatregel
tegen een noodtoestand, maar die noodtoestand leek na honderd jaar nog altijd hardnekkig
voort te duren. Was de nood permanent geworden, of was er iets mis met de aanpak? Was het
misschien zo dat de institutionele volkshuisvesting zichzelf in stand hield en geen schaarste
wegnam maar juist telkens nieuwe schaarste schiep?

Deze vragen werden in de jaren zeventig gesteld door linkse denkers als Ivan Illich en Hans
Achterhuis. Zij leverden kritiek op de grootschalige instituties die maatschappelijke zaken als
onderwijs, gezondheidszorg en volkshuisvesting onder hun hoede hadden. Deze instituties
waren weliswaar ooit bedoeld als maatschappelijke hulpstructuren om mensen zelfstandig-
heid te verschaffen, maar inmiddels hadden ze zelf nieuwe afhankelijkheden geschapen. Ze
hielpen niet meer mee in de emancipatie naar zelfbeschikking, maar vormden juist een ver-
starrende blokkade. Het was een bijzonder scherpzinnige kritiek, die erop wees dat de pater-
nalistische legitimatie van de volkshuisvesting op haar laatste benen liep. Het volkshuisves-
tingsstelsel was in essentie een noodmaatregel, ontstaan in tijden van reële, ernstige
behoeften. De in beginsel onvervreemdbare zeggenschap van burgers over het eigen wonen
was in die omstandigheden feitelijk gedelegeerd aan overheden en instellingen. Het delege-
ren van macht is geoorloofd als het uit vrije keuze plaatsvindt en omkeerbaar is, zoals bij de-
mocratische verkiezingen, of als een noodtoestand daartoe dwingt. In het laatste geval wor-
den de burgers in feite onder curatele gesteld. Zo’n noodgeval mag nooit te lang duren. Het
volkshuisvestingssysteem was echter een eigen leven gaan leiden, met eigen institutionele be-
langen. Er was een omkering van doel en middelen binnen geslopen. Nu gingen mensen als
Illich en Achterhuis in feite terug naar de fundamentele vraag: is het niet eens tijd om die ge-
delegeerde macht terug te geven?

In de jaren tachtig kwam de volkshuisvesting vanuit een heel andere hoek onder vuur te lig-
gen. De opeenvolgende kabinetten wilden drastisch bezuinigen op de rijksuitgaven, onder het
motto van de ‘terugtredende overheid’. Ook de volkshuisvesting werd niet gespaard. Volgens
de Nota Heerma, getiteld Volkshuisvesting in de jaren negentig. Van bouwen naar wonen (uit 1989),
zou de rijksoverheid zich goeddeels uit de volkshuisvesting terugtrekken. De subsidies stopten,
de sociale huursector werd verzelfstandigd en het marktmechanisme kreeg een hoofdrol. De
verwachting was dat de volkshuisvesting hiermee vanzelf ‘zelfregulerend’ zou worden: vraag-
en aanbodzijde zouden op een gelijkwaardige manier tot optimale afstemming komen.

Vanuit de institutionele kritiek van Illich cum suis gezien was dit halfslachtig en naïef. Wat
er ook op aan te merken was, het oude volkshuisvestingsstelsel had een verfijnd systeem van
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checks and balances, waardoor geen van de partijen te veel macht kon krijgen en de huurders
vanuit meer kanten beschermd werden. Nu de rijksoverheid zich terugtrok en de gemeenten
daarmee hun financiële paraplu verloren, was het niet vanzelfsprekend dat de resterende par-
tijen het leeggekomen gebied gelijkelijk zouden verdelen. Het was een fictie om te denken
dat bewoners, huurders of kopers, ineens evenveel macht zouden kunnen ontwikkelen als de
grote aanbodpartijen, zoals projectontwikkelaars en verzelfstandigde woningcorporaties. Dat
lukte zeker niet in een krappe woningmarkt. Het werd verder bemoeilijkt doordat de grote
aanbieders door fusies en samenwerkingsverbanden steeds groter en professioneler werden.

De burgers zijn in de jaren negentig van de regen in de drup gekomen. De overheid trad
terug en de corporaties en projectontwikkelaars namen haar plaats in, bijna als een soort staat
in de staat. De burger heeft als ‘woonconsument’ soms via de portemonnee wat meer invloed
gekregen, maar zijn democratische invloed via parlement of gemeenteraad is juist verzwakt.
Ook van de interne democratie van de volkshuisvesting is weinig over nu steeds meer wo-
ningbouwverenigingen in stichtingen zijn omgezet. De ‘tucht van de markt’ valt bijzonder on-
gelijkmatig uit.

Als we nu in 2001 terugkijken op een eeuw Woningwet, moeten we dat mede doen langs de
meetlat van het paternalisme. Honderd jaar geleden waren er nog aanvaardbare redenen om
óver mensen te beslissen. Dertig jaar geleden werd al duidelijk dat het paternalisme dat in de
institutionele werkwijze zat ingebakken, achterhaald was. Inmiddels is het gemiddeld onder-
wijspeil verder gestegen en is de samenleving mondiger en diverser dan ooit. Ogenschijnlijk
is het ouderwetse paternalisme vervangen door de moderne markteconomie met ‘klantvrien-
delijkheid’ als leuze. Maar je hoeft maar éven de machtige positie van de aanbodpartijen te
tarten, of de neerbuigendheid komt weer te voorschijn. Dat bleek weer eens uit een recent
onderzoek van het bureau Motivaction in opdracht van het ministerie van VROM. De aanlei-
ding voor het onderzoek was de nieuwe wet Bevordering eigen woningbezit (BEW) die op ini-
tiatief van ondergetekende en drie andere Tweede-Kamerleden is aangenomen. Deze wet
maakt het mogelijk dat ook mensen met een laag inkomen onder bepaalde voorwaarden een
woning kunnen kopen, dankzij een subsidie die enigszins vergelijkbaar is met de huursubsi-
die. Zo krijgen lagere-inkomensgroepen meer zeggenschap over hun wonen, want zij kunnen
vanaf nu eenzelfde keuze tussen kopen en huren maken die er voor midden- en hogere inko-
mensgroepen allang was. Geschikte woningen zijn er voldoende, maar de meeste zijn nu nog
als huurwoningen in beheer bij woningcorporaties. Of mensen met een laag inkomen ook
daadwerkelijk een eigen huis kunnen kopen, hangt dus af van de bereidheid van de corpora-
ties om aantrekkelijke woningen voor een betaalbare prijs aan huurders van de hand te doen.

De corporaties zien zich dus voor een gewetensvraag gesteld: werken we mee aan de maat-
schappelijke doelstelling van grotere zeggenschap voor bewoners, of stellen we het bedrijfs-
belang voorop, bijvoorbeeld door alleen woningen te koop aan te bieden waar we toch al van-
af willen? De interviews van Motivaction met corporatiemanagers geven een onthullend
antwoord. De corporaties willen ‘maar in zeer beperkte mate tot “vrije” verkoop van goedko-
pe woningen overgaan’. Tweederde wil het niet, eenderde wil het alleen onder voorwaarden
die ze zelf kunnen bepalen. Het meest opvallend is dat de corporaties de gewetensvraag pro-
beren te ontlopen met opmerkingen als ‘Het is voor lagere inkomensgroepen niet verant-
woord een woning te kopen’ en ‘Er zijn geen woningen te vinden van beneden de ƒ 247.000’
(de in de wet gestelde bovengrens). Of: ‘Er is onder lagere inkomens maar een beperkte
vraag naar koop’. Stuk voor stuk zijn dit cirkelredeneringen, aldus de onderzoekers, die een-
voudig kunnen worden weerlegd, en die vooral het eigenbelang onderstrepen. De onderzoe-
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kers vragen zich af: ‘Op basis waarvan concludeert een corporatie dat er onder de huurders
geen behoefte bestaat aan de koop van dat bezit? Wellicht niet omdat die behoefte er niet is,
maar eerder omdat haar bestaansrecht hierdoor in het gedrang komt. Is het aan de corpora-
ties om te beslissen dat eigenwoningbezit voor lagere inkomens niet verantwoord is? Is het
niet beter om deze afweging door de lagere inkomensgroepen zelf te laten maken?’ Het eind-
oordeel is helder: ‘Bij sommige geïnterviewde woningcorporaties lijkt vooral het bedrijfsbe-
lang en niet het belang van de minderbedeelde woonconsument de houding ten aanzien van
de koopsubsidieregeling te bepalen’. Ook schromen de onderzoekers niet de houding van
corporaties anno 2000 ‘paternalistisch’ te noemen.

De essentie van het wonen

De woning is in de laatste tien jaar meer dan ooit tevoren in Nederland een commercieel mas-
saproduct geworden. Daarmee zijn we ver verwijderd geraakt van de woningnood van hon-
derd jaar geleden. Toch zijn er treffende constanten. De grootschalige aanpak van het wo-
ningbeheer en de woningbouw, die destijds werd geïntroduceerd als een noodmaatregel, is in
feite tot de dag van vandaag gebleven, terwijl de noodzaak ervan inmiddels allang is verdwe-
nen. Het primaat in het wonen, oftewel het zwaartepunt van de macht en de zeggenschap, is
nog altijd niet teruggegeven aan de burgers, aan wie het ten principale toebehoort. Het pa-
ternalisme van vroeger wordt nu verhuld door een situatie waarin de burger ‘woonconsu-
ment’ is en dus alleen in schijn meer zeggenschap heeft gekregen.

Juist in deze tijd zouden we weer moeten stilstaan bij de essentie van het wonen. In het ver-
leden hebben filosofen, sociologen en kunstenaars maar ook politici en anderen zich hier-
over uitgesproken. Hun bewoordingen verschillen maar de strekking is duidelijk: wonen is
‘jezelf zijn’ maar ook ‘samenzijn’, het is een ‘grondtrek van het leven’ en ‘een spiegel van het
zelf’. Samengevat ‘wordt wonen vrijwel gelijk gesteld met leven’. De zeggenschap over het wo-
nen is zowel een individueel recht als een maatschappelijk integratiekader en een middel
voor samenlevingsopbouw. Wonen heeft te maken met de behoefte aan herkenbaarheid,
identificatie, een thuis. Wonen is meer dan simpelweg een dak boven het hoofd als schuil-
plaats tegen slecht weer, het is ook de basis van zelfontplooiing, zelfconfrontatie en cultuur.
Wie een mens de mogelijkheden om naar eigen inzicht te wonen afpakt, beknot hem in de
vrijheid van leven.

Als wonen zó fundamenteel en onlosmakelijk betekenis heeft in het leven, mogen we niet
accepteren dat er slordig wordt omgesprongen met het zelfbeschikkingsrecht. Uitgangspunt
is en blijft het eigen kunnen van mensen, hun zelfkracht en hun vermogen tot zelforganisatie
en zelfbeheer. In noodsituaties kan hiervan worden afgeweken, en daarvan was honderd jaar
geleden sprake, maar nu niet. De basale woningnood van toen bestaat niet meer. Bovendien
zijn meer mensen meer dan ooit in staat zelf vorm aan hun leven te geven; de inspanningen
voor emancipatie en onderwijs zijn niet voor niets geweest. De legitimiteit van een stelsel dat
het primaat over het wonen weghoudt bij de burgers zelf, is weggevallen. Wonen is een men-
selijke en een maatschappelijke waarde die nimmer ondergeschikt mag worden gemaakt aan
institutionele of commerciële belangen.

Zeker in de huidige maatschappelijke situatie is het wenselijk én mogelijk om het primaat
van de vormgeving van het wonen terug te geven aan de burgers zelf. Zelfbeschikking van de
burgers moet het uitgangspunt zijn voor een hedendaags en toekomstgericht woonbeleid van
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de overheid. Alle maatschappelijke arrangementen moeten daarop zijn gericht. Omdat de or-
dening van het wonen en van de woonomgeving mede bepalend is voor de kansen die indivi-
duele burgers hebben, ligt hier een belangrijke collectieve verantwoordelijkheid.

Daarom is het toe te juichen dat het kabinet met de Nota Wonen, voluit getiteld Nota wo-
nen. Mensen wensen wonen (uit 2000), de weg is ingeslagen naar grotere keuzevrijheid en zeg-
genschap voor de burger. Het is echter ook een weg vol onbekendheden en obstakels. Wie de
burger zijn gerechtigde zeggenschap wil teruggeven, ontkomt er niet aan om de dominante
positie van de aanbodpartijen aan te pakken. De venijnige reacties uit die hoek tonen al dat
staatssecretaris Remkes met zijn nota echt iets wil veranderen. Corporaties en projectontwik-
kelaars zijn druk doende om burgers als ‘consumenten’ in de watten te leggen zonder werke-
lijk het primaat uit handen te geven.

Ook gemeenten hebben hiermee te maken. Ze zijn gewend om met de grote aanbodpartij-
en te overleggen over een vlotte realisatie van de woningbouwopgave. De werkwijze is er ge-
heel op afgestemd. Het is overzichtelijker om met een handjevol directeuren te dealen over
duizend woningen, dan met duizend burgers. Bovendien ligt het eigendom van de grond
vaak bij ongeveer eenzelfde handjevol. Nog zorgelijker is het als deze werkwijze ook de be-
stuurlijke cultuur heeft beïnvloed en als gemeentebestuurders zich nog slechts met moeite
met de eigen burgers kunnen identificeren. Er is een ommekeer in attitude en werkwijze no-
dig, waarin rijk en gemeenten een nieuw bondgenootschap met de burgers smeden, niet in
de laatste plaats met de burgers met lage inkomens.

De uitwerking van een nieuw woonbeleid staat nog in de kinderschoenen. Na honderd jaar
volkshuisvesting zijn we zo aan de volkshuisvesting gewend geraakt dat veel volkshuisvesters
denken dat het niet wezenlijk anders kan dan zij het doen. Niemand kan zich dat immers uit
eigen praktijk herinneren. Maar het kan wél wezenlijk anders. Er is visie voor nodig, verbeel-
ding, inventiviteit, en het durven loslaten van oude belemmerende structuren om te werken
aan een betere toekomst. Dan kan een heel nieuw repertoire voor het wonen ontstaan.

De liberale staatssecretaris Remkes benadrukt individuele keuzevrijheid, bijvoorbeeld in de
vorm van zelfbouw en individueel opdrachtgeverschap. Voor sociaal-democraten stopt zelfbe-
schikking niet bij de individuele woning; zeker zo zwaarwegend is de opgave om op basis van
zelfkracht en zelforganisatie goede buurten en wijken te laten ontstaan. Zelfkracht is de sleu-
tel tot betrokkenheid bij en beheer van de openbare ruimte, en van voorzieningen dicht bij
huis, zoals kinderopvang en woon-zorgvoorzieningen. Het doel is mensen in staat te stellen
om zelf de kwaliteit van het alledaagse te beheren en te verbeteren.

Zelfbouw op vrije kavels is dus maar één uitdrukkingsvorm van de nieuwe visie op het wo-
nen. Deze vorm is vermoedelijk gemakkelijker te realiseren met een midden- of hoog inko-
men, maar het kan ook voor lagere inkomensgroepen. Vrije kavels hoeven immers niet per se
heel groot te zijn en nieuwbouwwoningen hoeven niet per se in één keer helemaal af. De ge-
schiedenis van vóór 1850 laat zien hoe dat kan. Ook uit uiteenlopende buitenlanden als Bel-
gië en Peru zijn voorbeelden te halen. Zelfs de huidige Nederlandse bouwpraktijk kent vele
projecten, vaak invullingen in de bestaande stad, waaruit lering kan worden getrokken. Het
zijn nu uitzonderingen, maar dat kan veranderen.

Naast de vrije kavels kan er nog veel meer. Overdracht van huurwoningen in de flat Hoog-
oord in de Amsterdamse Bijlmer aan de bewoners is er een voorbeeld van: op individueel ni-
veau betekent het eigen woningbezit, op het niveau van de flat een verregaande vorm van zelf-
beheer. De grote herstructureringsopgaven van vooral naoorlogse wijken bieden enorme
kansen om mét de bewoners te werken aan een betere wijk en een betere stad. Maar daarvoor
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is wel een ommekeer in het denken nodig, plus het werken aan nieuwe vormen van organisa-
tie en financiering.

Op rijksniveau is een begin gemaakt met het scheppen van voorwaarden voor meer bur-
gerinvloed. Voorbeelden zijn de wet BEW en de reservering van dertig procent van nieuwe
Vinex-locaties voor particulier opdrachtgeverschap. De Nota Wonen biedt verdere instru-
menten. Wellicht zijn er nog andere maatregelen nodig, bijvoorbeeld om het moordende
tempo uit de woningbouw te halen en zo tot een meer ontspannen stedebouw te komen. Ge-
meenten kunnen de geboden condities aangrijpen om zelf een nieuwe koers, samen met de
burgers, in te slaan. Er kunnen nieuwe concepten in stedebouw, architectuur en bouwpraktijk
worden onderzocht. De cultuur van het wonen kan op buurtniveau een nieuwe gemeen-
schappelijke noemer worden voor de expressie van multi-culturaliteit.

Iedere visie op het heden en de toekomst heeft zijn eigen verleden. Zodra we op een nieu-
we manier aankijken tegen het wonen, kunnen we ook de geschiedenis op een frisse manier
interpreteren. Het 20e-eeuwse volkshuisvestingsmodel heeft een geschiedenis die, zoals hier-
voor geschetst, ergens in de 19e eeuw begon. Maar als we nu voorbij dit stelsel kijken – zodat
de volkshuisvesting zelf een historisch fenomeen wordt – dan verbreden we daarmee ook ons
historisch blikveld. Ik verwees al naar de woningbouw en stedebouw van vóór 1850 als moge-
lijke inspiratie voor de toekomst. Een eeuw lang hebben we gedacht dat die geschiedenis voor
altijd verleden tijd was. Nu is dat niet meer zo zeker. Historisch besef kan wel eens actueler
worden dan ooit.
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Baten en lasten van honderd jaar Woningwet

Op grond van het aantal sociale huurwoningen in Nederland zou kunnen worden geconstateerd dat
honderd jaar Woningwet één groot succesverhaal is geweest. Dit is echter maar een deel van de waar-
heid. De grote nadruk op het bouwen van nieuwe woningen voor een bepaalde doelgroep ging namelijk
ten koste van de bestaande woningvoorraad, vooral in de oude binnensteden. Inmiddels lijken de bord-
jes definitief verhangen. De ‘ideale’ nieuwbouwbuurten van enkele decennia geleden zijn eerder de pro-
bleemwijken van vandaag, zo laat deze bijdrage zien.

Op dit moment bestaat 41 procent van de woningvoorraad in Nederland uit sociale huurwo-
ningen. Dat is veel meer dan in enig ander Europees land, aldus een bericht in de NRC van
13 september 2000. Het is de vrucht van honderd jaar Woningwet, en dan vooral de ‘finan-
ciële paragrafen’ van die wet, die de basis vormden van een eeuw subsidiëring van de sociale
woningbouw. Die 41 procent is slechts een gemiddelde. In de grote steden ligt dit percentage
veel hoger, in steden als Amsterdam en Rotterdam is bijna 60 procent van de woningvoorraad
een woningwetwoning.1 In historisch perspectief is dat grote aantal sociale huurwoningen te
beschouwen als een verworvenheid van de arbeidersklasse, die zo een goed en betaalbaar dak
boven haar hoofd heeft gekregen. In veel steden leiden die aantallen echter inmiddels tot
planologische probleemwijken. Beleidsmakers spreken in dit verband over een ‘scheefgroei’
van de woningmarkt. Met name de omvangrijke flatwijken uit de jaren zestig en zeventig, waar
een monocultuur van 80 tot 90 procent sociale woningbouw geen zeldzaamheid is, bezorgen
menig bestuurder tegenwoordig kopzorgen. Te meer omdat bijna al die woningen nagenoeg
van dezelfde soort zijn. Een galerijflat op zes hoog is bij weinig burgers favoriet. Wie de keus
heeft, wil het liefst een koopwoning op de begane grond. Alleen wie dat niet kan betalen,
blijft als huurder over. Dat resulteert in sommige woningwetwijken in een groot verloop, so-
ciale achteruitgang en weinig sociale cohesie. In bijna elke stad zijn om die reden de minst ge-
wilde flats inmiddels reeds afgebroken, hoewel ze technisch gezien nog jaren hadden meege-
kund. Een woningwetbastion als Lelystad kampt zelfs al met een leegstand van ruim boven de
tien procent, hetgeen voor volkshuisvestingsbegrippen absurd hoog is.2

De Woningwet van 1901

Wie naar de totstandkoming van de Woningwet kijkt, ziet dat gesubsidieerde woningbouw
oorspronkelijk niet het hoofddoel was. De wet uit 1901 was primair bedoeld om ongewenste
woningtoestanden aan te pakken en het ontstaan daarvan bij de bouw van nieuwe woningen
te voorkomen. Zo verplichtte de wet de gemeenten tot het opstellen en naleven van bouwver-

1 CBS, Jaarboek Wonen 2000, 168.
2 Brief staatssecretaris D. Tommel van VROM, 7 november 1996, Kamerstuk 24508 nr. 13. Algemeen wordt ervan uit-

gegaan dat voor een goed functioneren van vraag en aanbod een leegstand van 2 tot 3 procent optimaal is. Op dit
moment is de leegstand in het westen van het land bijna overal minder dan twee procent.
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ordeningen, zonder overigens de criteria voor te schrijven waaraan een vergunning moest vol-
doen. Zo kon het gebeuren dat de gemeenten Amsterdam en Den Haag vanaf 1901 de al-
koofwoning – een inpandige (slaap)kamer zonder ramen – probeerden uit te bannen als een
van de ergste zonden tegen het beginsel van gezond wonen, terwijl de gemeente Rotterdam
pas in 1937 de bouw van zulke woningen officieel verbood.

Verder regelde de Woningwet de ruimtelijke ordening bij stadsuitbreidingen middels be-
stemmingsplannen en onteigeningsprocedures van de grond. De stadsuitbreidingen aan het
eind van de 19e eeuw hadden immers veel chaos opgeleverd: straten die niet op elkaar aan-
sloten omdat hun loop vooral bepaald werd door de vorm van de aangekochte percelen
grond, het maatschappelijk onverantwoord opdelen en volstapelen van bouwpercelen en het
bouwen met ondeugdelijke materialen en op ontoelaatbare funderingen. Dat waren allemaal
uitwassen van de zogenoemde ‘revolutiebouw’, in de tijd dat er veel geld te verdienen viel met
de bouw van goedkope woningen voor mensen die naar de stad trokken.

Behalve voor controle op de bouw van nieuwe woningen was de Woningwet ook voor een
belangrijk deel bedoeld om op te treden tegen ongewenste toestanden in de bestaande wo-
ningvoorraad. Zo gaf de wet de gemeenten bevoegdheden om krotten onbewoonbaar te ver-
klaren en te onteigenen ‘in het belang van de Volkshuisvesting’, of huiseigenaren aanzegging
te doen tot woningverbetering. De gemeenten kregen ook de taak toezicht te houden om
overbevolking van woningen te voorkomen.

Pas in laatste instantie voorzagen de zogenoemde ‘financiële paragrafen’ van de Woning-
wet in de mogelijkheid voor gemeenten of erkende woningbouwcorporaties of -stichtingen
zonder winstoogmerk om zelf woningen te bouwen met geldelijke steun van het rijk. Daarbij
ging het in de ogen van de toenmalige wetgever in de eerste plaats om woningen ter vervan-
ging van de krotten die zij zouden laten afbreken. De wet sloot echter niet uit dat de overheid
ook kon bijspringen als het aanbod van (goedkope) woningen door de particuliere sector
duidelijk tekort schoot. De financiële steun van de overheid zou in dat geval echter geen sub-
sidie mogen zijn, maar slechts een bankiersdienst in de vorm van een voorschot, dat in de
loop der jaren netjes diende te worden terugbetaald uit de verhuur. Minister van financiën
Pierson had voor de uitvoering van de Woningwet destijds een fonds in gedachten van hon-
derd miljoen gulden, dat door terugbetaling steeds roulerend kon worden ingezet.3

Huursubsidie wilde de overheid alleen verstrekken in de vorm van een ‘sociale achterlijk-
heidsbijdrage’ om voormalige krotbewoners onder toezicht aan de huur van een nieuwe wo-
ning te laten wennen. Met name de discussie over de huurprijs van de eerste woningwetwo-
ningen maakt duidelijk hoe terughoudend de wetgever dacht over subsidie en de plaats van
de sociale woningbouw. De commissie die zich in 1904 in opdracht van het rijk boog over de
zogenoemde ‘huurprijsclausule’ bepaalde namelijk dat de huur van woningwetwoningen in
principe niet berekend mocht worden op basis van de kostprijs van de woning, maar uit moest
gaan van de huurprijs zoals die op de particuliere markt viel te bedingen. Dat kon een be-
hoorlijk verschil uitmaken, want een rapport van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uit
1896 wees er al op dat particuliere bouwers gezien de onzekere lange afschrijvingstermijnen
pas belangstelling hadden voor de bouw van arbeiderswoningen als de investeringen daarin
een rendement van tegen de 20 procent per jaar opleverden.4
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Het voorspel: de cholera

Inmiddels zijn de Woningwet en haar geschiedschrijving de afgelopen honderd jaar in hoofd-
zaak geannexeerd door architecten, stedenbouwers, woningbouwbestuurders en politici die
van hun bouwsuccessen verhalen. Een van de belangrijkste ontstaansgronden van de wet is
daardoor nogal uit het zicht geraakt, namelijk: de cholerarampen uit de 19e eeuw. Het schrik-
beeld van die ziekte heeft echter op het denken over de volkshuisvesting meer dan een eeuw
lang een zwaar stempel gedrukt.

De eerste cholera-epidemie trof Nederland in 1832. De tot dan toe onbekende ‘Aziatische
braakloop’ leidde tot grote paniek en veroorzaakte vooral in het westen van het land in veel
steden binnen enkele weken vele duizenden slachtoffers. Een tweede golf volgde in de jaren
1849-1853, en een laatste desastreuze uitbraak in 1866. Het zijn vooral deze tweede en derde
uitbarsting geweest die overal medici en verontruste burgers aan het werk hebben gezet om
de oorzaken van de besmetting op te sporen, te meer omdat medisch gezien met de toenma-
lige middelen tegen de ziekte zelf nauwelijks iets te doen bleek. Een echte medische verkla-
ring voor hoe de ziekte kon ontstaan en zich verspreidde, was er ook nog niet. Die kwam er
pas in 1883, toen Robert Koch de betreffende bacteriën ontdekte en aantoonde dat die zich
voornamelijk via het drinkwater verspreidden.

Uit eigen waarneming stelden veel artsen echter al vanaf het begin vast dat de ziekte zeer
ongelijk huis hield onder de bevolking. In de armenbuurten vielen overduidelijk aanzienlijk
meer slachtoffers dan onder de gegoede burgerij. Teruggrijpend op de oude, middeleeuwse
leer van het miasma (kwade dampen), zochten sommige medici de oorzaak van de ziekte in
milieuomstandigheden. Onder bepaalde condities van klimaat, stank, rottend vuil en slechte
ventilatie kon, zo dacht men, de ziekte min of meer spontaan ontstaan, of in ieder geval haar
verspreiding sterk bevorderd worden. Uit deze op zich voor de hand liggende vaststelling ont-
stond een hele school van medici, ‘hygiënisten’, die zich beijverden om de zieke plekken in
de samenleving op te sporen en in kaart te brengen.5 Daarbij maakten zij gretig gebruik van
de in die tijd moderne middelen van de statistiek. In veel steden in het westen van het land,
zoals Leiden, Gouda, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Dordrecht en Hilversum (maar ook in
Arnhem, Leeuwarden en Middelburg), zijn destijds – soms meerdere – zeer gedetailleerde
onderzoekingen gedaan, vaak bewerkt tot prachtige kaarten.6 Al die onderzoeken legden de
vinger op de erbarmelijke woonomstandigheden van de armen. Hoe smaller de stegen en
hoe voller de huizen, hoe hoger het aantal slachtoffers aan de cholera én andere gevreesde
ziekten als tyfus en tbc. Bij gebrek aan een werkelijk medische verklaring kreeg de woning de
schuld van alle ellende. Alles draaide om ‘licht en lucht’.

De activiteiten van de ‘hygiënisten’ vonden ook buiten de kringen van medici veel weer-
klank. In 1855 bracht het Koninklijk Instituut van Ingenieurs een rapport uit aan de koning

5 Zie E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat & volksgezondheid in Nederland 1840-1890 (Groningen 1991).
6 In onder meer C. Pruys van der Hoeven e.a., Geschiedverhaal van de cholera-epidemie te Leiden in 1832 (Leiden 1833);

W.F. Büchner, Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda (Gouda 1842); J.W. Schick, Over den ge-
zondheidstoestand van ’s-Gravenhage (Den Haag 1852); F.E. Vos, Onderzoekingen over de cholera-epidemie van 1866 in de ge-
meente Utrecht (Utrecht 1867); C. Hanegraaf, Sterftestatistiek van de gemeente Arnhem over het tijdvak 1866-1876 (Arnhem
1878); J.F.Hengel, Geneeskundige beschrijving van het Gooiland (Den Haag 1875); Ph. Kooperberg, Geneeskundige plaats-
beschrijving van Leeuwarden, Den Haag 1888. Zie ook de Sterfte-atlassen van Nederland over de jaren 1841-1860 en 1860-
1874, uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst (Amsterdam 1866 en
1879), en de gedrukte verslagen van de plaatselijke Vereeniging tot Verbetering van de Volksgezondheid in Dor-
drecht, Leiden en Utrecht, over de jaren 1866-1874.
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Afb. 1. Fragment van de sterftekaart van Dordrecht uit de cholerajaren 1866 en 1867. De tekentjes mar-
keren de woonplaatsen van overledenen. De vierkantjes betreffen de choleraslachtoffers, vooral te vin-
den in de stegen en straatjes in het Havengebied en in de buurten aan de landzijde. Er stierven die ja-
ren 492 Dordtenaren aan de cholera. De ziekte was in die jaren verantwoordelijk voor bijna eenderde
van alle overlijdensgevallen. Gemeentearchief Dordrecht, Verslag van de Vereeniging tot Bevordering
der Volksgezondheid te Dordrecht, 1871.



over de verontrustende woningtoestanden in de steden. ‘Holen der menschen – en anders
mogen wij de woningen van velen uit de min gegoeden stand niet noemen’, was de conclusie
van de samenstellers.

De woning van den werkman is niet zelden eene plaats van schrik voor de meer beschaaf-
de, waar de onreinheid te top stijgt, de dampkring verpest is door alles wat er opgestapeld
en verrigt wordt, waar de redeloosheid hare wieg en bakermat vindt en waar de brandpun-
ten ontstaan van ziekten, wier invloed zich wijd verspreidt, om alle standen aan te tasten en
den gesel der verwoesting te doen rondgaan tot in de huizen der meer beschaafden.

Het was dan ook niet alleen sociale bewogenheid die de verontrusten dreef, maar ook afkeer
en onbegrip over de leefwijze van de armen, die – om de hoek van de straat – kennelijk in een
totaal andere wereld leefden: ‘alles schijnt er op aangelegd om het zedelijk leven, hetwelk in
die holen wordt geleid, op den dierlijke voet te handhaven’. Die ‘holen’ werden ‘zoo doende’
tot ‘onuitputtelijke bronnen van verderf’.7

Op grond van deze onderzoekingen kwam het conservatieve kamerlid mr W. Wintgens, uit
het district Delft, in 1854 met een wetsontwerp dat gezien kan worden als een voorloper van
de Woningwet. Naar het voorbeeld van de Engelse Public Health Act van 1848 wilde hij plaat-
selijke gezondheidsraden instellen die toezicht moesten houden op de woonomstandighe-
den. Het voorstel werd uiteindelijk twee jaar later afgestemd met 29 tegen 22 stemmen.8 In de
bouwkundige literatuur is dit voorbeeld vaak aangehaald als illustratie voor het idee dat de li-
berale overheid destijds principieel alles maar op zijn beloop liet en dat met de Woningwet
van 1901 een totaal nieuw tijdperk aanbrak in het denken over bouwen en wonen.

De praktijk lag iets genuanceerder. Diverse steden in het westen van het land stelden des-
tijds op eigen initiatief reeds het soort gezondheidscommissies in waar Wintgens landelijk om
vroeg. Doorgaans gebeurde dit op aandrang van verontruste ‘hygiënisten’. Dat was onder
meer het geval in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Delft, Leiden en Schiedam.9 Een belangrijk
program van actie van deze commissies was het dempen van stinkende grachtjes in de oude
binnensteden. In de meeste van deze plaatsen besloot de raad ook tot het opstellen van een
bouwverordening in het kader van de nieuwe Gemeentewet van 1851. Bovendien kwamen in
diezelfde steden – onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Delft, Schiedam, Leiden en
Arnhem – overal met meer of minder succes ‘filantropische’ woningbouwverenigingen van
de grond, die met geleend kapitaal van de burgerij krotten opkochten om die door nieuwe
woningen te vervangen.10 Zo werd in de Amsterdamse Jordaan na het dempen van de Gouds-
bloemgracht in 1854 heel wat gesaneerd en zijn er door een aantal bouwmaatschappijen gro-
te woningcomplexen gebouwd, waarbij steeds de namen opduiken van de kapitaalkrachtige
Amsterdammers C.P. van Eeghen en mr H.S. van Lennep. Niet overal viel het echter mee om
geldschieters te vinden voor deze menslievende initiatieven, ook al werd er een rendement
beloofd van vier of vijf procent per jaar. In Delft begon in 1854 de Vereniging Philodemus
met de aankoop van zeven krotjes in de omgeving van de Pieterstraat. Die brak ze af om ze te
vervangen door vijf nieuwe met daarin ‘ijzeren kribben’, in plaats van vertrouwde bedsteden.

7 Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Verslag aan den koning over de vereischten en inrigting van arbeiderswoningen (Den
Haag 1855) 4-5.

8 Houwaart, De hygiënisten, 214.
9 Ibidem, 214-219.
10 C. Schade, Woningbouw voor arbeiders in het 19de-eeuwse Amsterdam (Amsterdam 1981) 89-95.
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De vereniging beoogde daarmee ‘den mingegoede arbeidzamen handwerksman eene betere,
gezonde en weinig kostbare woning te verschaffen’. De opruiming van nog 22 krotten aan de
Bastiaansvest ging haar begroting echter te boven. Ze probeerde daarom dit project aan de
gemeente te slijten, teneinde ‘deze broeinesten van zoveel kwaad te vernietigen’; deze ging
daar echter niet op in. Na twee jaar moest de vereniging het al opgeven. De nieuwe huisjes wa-
ren moeizaam te verhuren. De huren bleken erg hoog en de sociale controle door de vereni-
ging werd door de huurders niet op prijs gesteld. Ook de aandelen van honderd gulden ble-
ken nauwelijks te slijten aan de gegoede medeburgers.11 Een soortgelijke Vereniging tot het
Verschaffen van Goede Woningen aan Minvermogenden in het groeiende Schiedam verging
het beter. Zij bouwde in een paar jaar tijd bijna honderd woningen op een open terrein aan
de buitenhaven.12

Ook overheidssteun kwam voor in de 19e eeuw. De gemeente Leiden stelde braakliggend
bouwterrein goedkoop beschikbaar aan charitatieve instellingen die arbeiderswoningen wil-
den bouwen. De gemeente Delft loofde sinds 1860 een premie van ƒ80,– uit aan particulieren
die arbeiderswoningen wilden bouwen welke aan bepaalde kwaliteitseisen voldeden. Van die
regeling is slechts eenmaal gebruik gemaakt, omdat de kosten van de kwaliteitseisen aanzien-
lijk duurder uitvielen dan de premie.13 Ook de gemeentelijke verordeningen van vóór de Wo-
ningwet bleken goed bedoeld, maar weinig effectief. Zo kreeg Pieter Hasselbach in 1862 een
aanzegging van Burgemeesters en Wethouders van Leiden om zijn aan de Langegracht gele-
gen ‘Hof der 24 huizen’ – waar inmiddels 32 huizen stonden – af te breken of grondig te her-
stellen. Toen hij die aanzegging naast zich neerlegde, wist de gemeente weinig anders te doen
dan aanplakbiljetten te verspreiden waarin de woningen publiekelijk ‘onbewoonbaar en on-
bruikbaar’ werden verklaard en ‘nadelig voor de gezondheid’. Machtsmiddelen om verder op
te treden had ze niet, vooral niet omdat ze de bewoners geen vervangende woonruimte kon
bieden. Bij de cholera-epidemie van enige jaren daarna, in 1866, woonden er op dit hofje nog
133 mensen. Het hofje bleek ook toen weer, net als bij de eerdere uitbarstingen, één van de
zwaarst getroffen plekken in de stad.14

Een soortgelijke onmacht blijkt uit een voorval in Delft in 1872, waar de heer Lucas keurig
een bouwvergunning aanvroeg om enkele huisjes te mogen bouwen op het inpandige terrein
de Rode Stek aan de Zuidzijde van de Molslaan. De Gezondheidscommissie keurde het plan
af. Ze vond de woningen te klein en de plek ongeschikt voor voldoende toetreding van licht
en lucht. Toen de Commissie van Fabricage op voorspraak van de Gezondheidscommissie de
vergunning weigerde, bleken de woningen er intussen al te staan. Er bleef weinig anders over
dan de eigenaar aan te zeggen dat ze niet bewoond mochten worden.15 De woningen in kwes-
tie staan er nog. Ze zijn inmiddels fleurig gerenoveerd en twee aan twee samengevoegd.
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11 Gemeentearchief Delft, Secretarie-archief, Ingekomen stukken bij de gemeenteraad 1854, Brief van de Vereeniging
Philodemus 21 juni; zie ook het Reglement voor de Vereeniging Philodemus en Verslag over de toestand in de ge-
meente Delft, 1854 en 1855.

12 H. Schmitz, Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw (Schiedam 1962) 118.
13 J.A. de Jonge, ‘Delft in de negentiende eeuw. Van “stille nette plaats” tot centrum van industrie’, Economisch- en Soci-

aal- Historisch Jaarboek 37 (1974) 145-247, aldaar 183.
14 Gemeentearchief Leiden, Archief commissie voor geneeskundig toevoorzicht, no. 6 en 12, Notulen en bijlagen bij de no-

tulen; verslagen van de Vereeniging voor Verbetering van de Volksgezondheid 1866-1874; verhoren van D.E.C. Knuttel
en J.H. Raake voor de Staatscommissie van Onderzoek naar de Arbeidsomstandigheden in 1890, derde afdeling Leiden.

15 Gemeentearchief Delft, Secretarie-archief inv. nr. 771 zwart, Notulen van de Commissie voor Fabricage 9 januari
1872.



De woning als bron van alle ellende

Na de cholera-epidemie van 1866 ontstonden in Utrecht, Leiden, Dordrecht, Haarlem en
Den Haag verenigingen tot verbetering of bevordering van de volksgezondheid. Daarin ver-
enigden zich verontruste burgers, artsen en – vaak à titre personnel – vele raadsleden en burge-
meesters om nogmaals, nog gedetailleerder, de huisvesting van de armen te gaan onderzoe-
ken. Zo analyseerde dr H. Snellen van de Utrechtse Vereeniging voor Verbeetering van de
Volksgezondheid heel precies het verloop van de cholera-epidemie in de Gasthuissteeg, vlak
naast zijn eigen huis. Daar woonden 380 mensen, waarvan er 63 ziek werden en 39 overleden.
Bij vorige uitbarstingen was dat minder en in de naastliggende Stevensfundatie, waar soortge-
lijke bewoners woonden, viel in 1866 slechts één dode. Wat hem nog meer bevreemde was dat
er zoveel slachtoffers vielen te betreuren in het rijtje van vier huisjes die net waren opgeknapt
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Afb. 2. Aanplakbiljet van de Ge-
meente Leiden van 26 maart 1863
waarin het ‘Hof der 24 huizen’
publiekelijk onbewoonbaar werd
verklaard. Het hofje zou nadien
nog meer dan een eeuw bewoond
blijven. Gemeentearchief Leiden, 
Archief van de commissie voor ge-
neeskundig toevoorzicht.



door de Maatschappij tot Verbetering van Woningen, terwijl in de vier huisjes daarnaast, die
in erbarmelijke toestand verkeerden, niemand ziek was geworden. Hoe kon dat? De verkla-
ring zat in de drinkwaterpompen, zo wist Snellen te achterhalen. Door de woningen in te de-
len naar de gemeenschappelijke waterpompen waarvan ze gebruik maakten, kon hij achteraf
bijna per dag vaststellen wanneer welke pomp besmet raakte.16

Ook elders verschoof de aandacht onderhand meer van de woningen naar het drinkwater
en de riolering. Het pompwater werd overal aan talloze, achteraf vrij irrelevante, scheikundi-
ge analyses onderworpen. Zonder te weten wat men precies zocht, trof men hier wel doel. De
aanleg van waterleidingen leidde tot een enorme stap voorwaarts op het gebied van de volks-
gezondheid, nog voordat men eigenlijk medisch wist waarom. Het succes gaf echter de ‘hy-
giënisten’ en hun theorie over lucht en licht en kwade dampen sindsdien alleen maar meer
autoriteit. Daarmee kreeg het verband tussen wonen en gezondheid bijna spreekwoordelijke
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16 H. Snellen, ‘Locale uitbreiding der cholera-epidemie, Utrecht 1866’ in: Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering van
de Volksgezondheid I (Utrecht 1866).

Afb. 3. Tekening van Albert Hahn
van het slop aan de Joden Hout-
tuinen voor de brochure ‘Krotten
en sloppen in Amsterdam’ van
Louis Hermans, secretaris van de
Amsterdamse Bestuurdersbond.



afmetingen. Zozeer zelfs dat het bijna provocerend klonk toen in 1913 de hoogleraar Ge-
zondheidszorg aan de Universiteit van Amsterdam, R.H. Saltet, zelf een groot ijveraar voor
woninghervormingen, in het openbaar relativeerde dat ‘goed gevoede, niet overwerkte, ver-
standig gekleede menschen, die zich fatsoenlijk gedragen, ook in slechte woningen zeer ge-
zond kunnen blijven’.17 Het woningvraagstuk was natuurlijk vooral een armoedeprobleem.

Het debat over de ‘woningtoestanden’ in de 19e eeuw heeft zulke mythische proporties
aangenomen, dat de vraag hoe slecht die woningen nu precies waren wel eens voorzichtig ge-
steld mag worden, ook al is dat wel een pijnlijke vraag om te stellen vanuit een gerieflijke, cen-
traal verwarmde woning anno 2001. Wie de overvloed aan woningonderzoeken uit de 19e
eeuw nader bekijkt, ontdekt een groot gebrek aan tastbare feiten – bijvoorbeeld over huren,
oppervlakte en staat van onderhoud – en een overdaad aan subjectieve oordelen in de schaal
goed/matig/slecht. Daarbij was het oordeel over de woning bovendien vaak verweven met
een beoordeling van de manier waarop ze bewoond werd, met veel te veel mensen op een
kleine ruimte. De onderzoeken gingen in feite meer over woontoestanden dan over woning-
toestanden – en dat was een essentieel verschil. Waar dat verschil op neerkwam, kon haast
niet plastischer worden uitgedrukt dan met de opmerking van een Amsterdamse arbeiders-
vrouw die omstreeks 1900 een woningopzichteres liet weten: ‘Ik moet naar een kleinere wo-
ning omzien, want mijn gezin wordt te groot’. Een uitspraak die later terecht de titel is ge-
worden van boeiend gedenkboek van Egbert Ottens over de geschiedenis van de
Gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting van Amsterdam.18

Een feit is dat in de oud-Hollandse steden de sterftecijfers in de 19e eeuw tot de hoogste
van het land behoorden.19 Dat verklaart ook dat daar het gezondheidsprobleem en de woon-
toestanden het meest ter discussie stonden, maar of die woonomstandigheden daar echt zo
veel slechter waren dan elders in het land is een andere vraag. In dat verband is de conclusie
van geneeskundig inspecteur Samuel Coronel over de leef- en werkomstandigheden van
Leidse textielarbeiders in 1864 heel opmerkelijk.20 Coronel was een man met een grote ken-
nis van zaken, die een kritische instelling niet ontzegd kon worden, gezien zijn eerdere on-
derzoekingen naar woningtoestanden in Middelburg en Hilversum en zijn aanklacht over de
lange werktijden en de omvangrijke kinderarbeid in Leiden. Over de huisvesting van de Leid-
se fabrieksarbeider was hij echter niet ontevreden. Hij vond dat deze in vergelijking met an-
dere grote steden

in niet zoo ongunstige omstandigheden verkeert. Over het algemeen is zijne woning ruim
genoeg en in verhouding tot die ruimte niet duur van prijs [...]. De woningen [...] hebben
een geheel eigenaardigen type van bouworde, die herinnert aan de vroegere welvaart van
het laatst der zeventiende eeuw, waarin de Leidsche industrie verkeerde. Het zijn meestal
woningen van eene verdieping, met kleine klapvensters voorzien, die het licht maar spaar-
zaam toelaten. De straatdeur geeft toegang tot een eenigszins groot voorhuis, blijkbaar de
werkplaats van een vroeger geslacht van handwevers, die thuis werkten, terwijl dit door
middel van een glazen deur met het achter- of woonvertrek gemeenschap uitoefent.

17 R.H. Saltet, Voordrachten over gezondheidsleer (Haarlem 1913) 221.
18 E. Ottens, Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot (Amsterdam 1975).
19 Zie onder meer de ‘biometer’-top-tien in het Tijdschrift voor geneeskunde in de jaren 1873-1878, waarin Leiden, Dor-

drecht en Rotterdam jaarlijks wedijverden om de positie van statistisch ongezondste stad in Nederland.
20 S. Coronel, ‘De Leidsche wolfabrieken en haar invloed op de gezondheid der arbeiders’, Tijdschrift voor geneeskunde 8

(1864) 225-239.
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De ligging van de woningen vond hij ook niet ongunstig:

De straten of grachten zijn meestal ruim en goed geventileerd. Enkele grachten laten aan
zuiverheid wel te wensen over, maar de vrije luchtstrooming vergoedt aan den anderen
kant den schadelijken invloed van slechten waterafvoer.

Toch gold Leiden voor de verontruste plaatselijke notabelen als een stad vol mensonterende
gribussen en sloppen, grotendeels bewoond door diezelfde textielarbeiders. 

Ook de uitkomsten van de landelijke woningtelling van 1899, vlak voor de totstandkoming
van de Woningwet, tonen aan dat, cijfermatig gezien, de woontoestanden op het platteland
en in provinciesteden in armere delen van het land veel slechter waren dan in de steden in
het Westen van het land, waar de discussie het hevigst woedde. Zo was naar de normen van de
telling in Leeuwarden 20 procent van de woningen overbevolkt, in Zaandam 18,5 procent en
in Enschede en Maastricht 15 procent. In Amsterdam, Haarlem, Dordrecht, Delft, Leiden,
Den Haag en Utrecht was dit overal bijna de helft minder, met 8 à 9 procent. Alleen het snel
groeiende Rotterdam en Schiedam sprongen er in het Westen uit, met 15 en 20 procent.21
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21 Sociaal-Technische Vereeniging van Demokratische Ingenieurs en Architecten, Woningtoestanden in Nederland, bewerkt

Afb. 4. Wasdag op de Waardgracht in Leiden omstreeks 1890. Een grachtje met karakteristieke 17e-
eeuwse wevershuisjes, dat lange tijd het etiket ‘achterbuurt’ droeg. In de jaren 1960-1970 ging deze hele
buurt onder de slopershamer. Foto Jan Goedeljee, Gemeentearchief Leiden.



De eerste jaren van de Woningwet

Ook de Woningwet stond oorspronkelijk geheel in het teken van de zorg om de volksgezond-
heid. De Wet vormde een twee-eenheid met de nu al lang vergeten Gezondheidswet van 1901.
Die wet regelde zaken als de instelling van gemeentelijke Gezondheidscommissies, die onder
meer de taak kregen om te waken over de openbare hygiëne en de woonomstandigheden. Zo
was het aan deze commissies om krotten voor een onbewoonbaarverklaring voor te dragen.
Vlak na de totstandkoming van de Woningwet legden de nieuwe commissies grote activiteit
aan de dag. In diverse plaatsen – zoals Amsterdam, Rotterdam, Delft en Leiden – begonnen
ze aan een ambitieus onderzoeksprogram, waarbij ze duizenden woningen van binnen beke-
ken en documenteerden. Dat leverde weer een berg statistiek op en een groot aantal wonin-
gen die voor een onbewoonbaarverklaring werden voorgedragen. In totaal werden in de eer-
ste tien jaar van de Woningwet dan ook meer woningen onbewoonbaar verklaard dan
gebouwd met steun van de Woningwet. Ook bij het rijk viel het volkshuisvestingsbeleid tot
1937 nog onder de afdeling Volksgezondheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en
de Inspectie voor de Volksgezondheid was de instantie die ging over de voorschotverlening
voor woningwetwoningen.

De Woningwet en de Gezondheidswet van 1901 staan op naam van de sociaal-liberale mi-
nister mr. H. Goeman Borgesius. Alom is men het er echter over eens dat het rapport van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uit 1896 over ‘Het vraagstuk der Volkshuisvesting’ de
basis voor de wet heeft gelegd. Borgesius was bij die vereniging bestuurslid. Het rapport werd
echter geschreven door de jonge Amsterdamse advocaat mr J. Kruseman en de Leidse hoog-
leraren mr H.B. Greven en mr H.L. Drucker. Alle drie kwamen ze uit de kring van ‘filantropi-
sche’ woningbouwers en krotopruimers. Over het werk van die vroege woningcorporaties had
het Nut al eerder een inventariserend rapport uitgebracht. Met name voor Greven en Druc-
ker was het woningvraagstuk niet alleen theorie. Zij waren ook oprichters en bestuursleden
van de Leidse Vereeniging tot Bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen, die zich
tot doel stelde krotten op te kopen en stegen te saneren tot huisjes van betere kwaliteit. Ze
worstelden in de praktijk herhaaldelijk met de moeilijkheid om bouwvallen tegen een fat-
soenlijke prijs in handen te krijgen en vervangende huizen voor zo’n prijs te kunnen bouwen
dat ze voor de oude bewoners betaalbaar bleven. Dat was dan ook het voornaamste probleem
dat zij met de Woningwet hoopten op te lossen. Greven was bij de opstelling van de wet een
van de belangrijkste adviseurs van de minister en Drucker, die in de Kamer zat voor de Vrij-
zinnig-Democraten, speelde als voorzitter van de kamercommissie tot voorbereiding van de
Woningwet zijn partijtje mee. De woninghervormers uit die tijd waren vrijwel allen van so-
ciaal-liberale of vrijzinnig-democratische huize. Zij gebruikten sinds 1899 als spreekbuis het
Tijdschrift voor sociale hygiëne.22

De inbreng van bouwkundigen in de discussie was in die dagen nog van zeer bescheiden
aard. De Amsterdamse architect J.E. van der Pek, die veel voor de eerste generatie woning-
bouwverenigingen heeft gewerkt, behoorde hier tot de pioniers. Kort na de totstandkoming
van de Woningwet zou een nieuwe generatie woninghervormers opstaan, die deels voort-
kwam uit de in 1904 opgerichte Sociaal-Technische Vereeniging van Demokratische Inge-
nieurs en Architecten. Uit deze club van voornamelijk Delftse ingenieurs die met de nieuwe
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sociaal-democratie sympathiseerden, zouden diverse directeuren van de nieuwe gemeentelij-
ke woningdiensten voortkomen, zoals ir A. Keppler (Amsterdam), ir P. Bakker Schut (Den
Haag) en ir A. Plate (Rotterdam).23

De eerste grote succesperiode van de Woningwet, 1918-1923

Zoals gezegd liep het met de bouw van woningwetwoningen de eerste jaren van de Woningwet
niet bepaald storm. Tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waren er in het hele land
nog geen tienduizend woningwetwoningen gebouwd, om precies te zijn 9.944. In dezelfde
tijd werden echter met de nieuwe Woningwet wel 13.624 woningen onbewoonbaar ver-
klaard.24 Tegelijkertijd stagneerde de particuliere bouw, die in die jaren meer dan 95 procent
van de woningbouw voor haar rekening nam. In de jaren 1907 en 1908 bedroeg het aantal
jaarlijks afgegeven bouwvergunningen in Amsterdam nog niet een kwart van dat uit de perio-
de 1901-1905.25 Dat kwam mede door een crisis bij de hypotheekbanken. Het woningtekort,
vooral het gebrek aan goedkope woningen, groeide daardoor alleen maar.

De aanvankelijke scepsis van de sociaal-democraten dat de Woningwet in de praktijk meer
leek op een wet om woningen af te breken dan op een wet om woningen te bouwen, had dan
ook wel enige grond.26 Het was vooral ondernemer en sociaal-democraat F.M. Wibaut die de
grote politieke mogelijkheden van de Woningwet zag en deze tot het uiterste wist op te rek-
ken. Toen hij in 1914 de eerste wethouder voor Volkshuisvesting van Amsterdam werd, begon
hij onmiddellijk het ‘2000 woningenplan’ uit de SDAP-propaganda te concretiseren. Breekij-
zer voor dit plan was de sanering van de joodse wijk Uilenburg op de Oostelijke Eilanden,
waar de voorafgaande jaren reeds een flink begin was gemaakt met de sloop van 900 wonin-
gen, en een beoogde sanering van de Jordaan. Gezien de grote woningnood besloot de ge-
meente echter het onbewoonbaar verklaren van woningen voorlopig te staken. Als directeur
van de nieuwe Woningdienst trok Wibaut zijn zwager aan, de gedreven woninghervormer
A. Keppler. Verder had hij de steun van de nieuwe burgemeester, de vrijzinnig-democraat
ir J.W.C. Tellegen, die voordien directeur was geweest van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht
in Amsterdam.

De omstandigheden waren tijdens de Eerste Wereldoorlog rampzalig. De particuliere wo-
ningbouw kwam al snel vrijwel geheel stil te liggen vanwege fors gestegen materiaalkosten en
de grote onzekerheid voor investeringen met een afschrijvingstermijn van dertig tot veertig
jaar. Daardoor ontstond een acute woningnood, die de regering dwong tot huurwetten om
woekerhuren te voorkomen. Dat ontnam de bouwers de laatste animo om aan nieuwe wonin-
gen te beginnen. Om de bouw van woningwetwoningen gaande te houden was het rijk wel ge-
dwongen met extra materiaalkosten- en crisisbijdragen te komen. Van huren boven de kost-
prijs was dus geen sprake meer. Voor elke woning moest er steeds meer geld bij. Toch zag met
name Wibaut kans deze nood in een deugd om te zetten. Hij kreeg de gemeenteraad, en ver-
volgens na veel getrek ook het rijk, zo ver om zijn ambitieuze plannen geheel te financieren.
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Sterker nog, gezien de grote nood veranderde hij in 1917 zijn ‘2000-woningenplan’ in een
‘3500-woningenplan’ en bouwde hij voortaan zonder de begeleidende afbraakplannen.27

Buiten Amsterdam deden zich natuurlijk dezelfde problemen voor. Overal rezen in deze ja-
ren dan ook de woningbouwverenigingen als paddestoelen uit de grond. In 1913 waren er
300, in 1920 al ongeveer 1300 – veel meer zouden het er nooit worden. Er was zelfs een wild-
groei van verenigingen die nimmer aan bouwen toe zouden komen. Alleen Amsterdam telde
destijds al 58 woningbouwverenigingen. En overal troffen zij nu gemeentebesturen bereid
hun plannen welwillend te bekijken. Elke stad ontwierp zijn nieuwe woningwetwijken aan de
buitenrand van de stad, zoals de Kooi in Leiden en de Wippolder in Delft.

Om de publieke opinie te bewerken manifesteerden de gezamenlijke belangengroepen
zich in 1918 in een landelijk Woningcongres, gehouden in het tegenwoordige Paradiso in
Amsterdam, waar zij een eisenpakket aan de regering opstelden. Het was een woelige tijd,
waarin de oorlog afliep en het spook van de revolutie door Europa waarde. Kort daarop dreig-
den de eerste verkiezingen onder het algemeen kiesrecht (zonder districtenstelsel) alle poli-
tieke verhoudingen op zijn kop te zetten. Het congres had dan ook veel effect. Er kwam een
Woningnoodwet, die de bouw van noodwoningen mogelijk maakte. Daarnaast ging de geld-
kraan voor reguliere woningwetvoorschotten wijd open onder de nieuwe katholieke minister
P.J.M. Aalberse, voordien voorman van de Katholieke Sociale Actie, wethouder van Leiden en
hoogleraar economie en arbeidsrecht in Delft. In de jaren 1919 en 1920 werd per jaar aan wo-
ningwetvoorschotten meer uitgegeven dan de hele voorafgaande periode bij elkaar.28 In 1920
bestond 85 procent van de woningbouwproductie uit woningwetwoningen, ondanks een ver-
drievoudiging van de bouwkosten vergeleken bij de periode vóór de oorlog. ‘Die woningen
nemen ze ons nooit meer af’, schijnt Wibaut gezegd te hebben als reactie op de totale politie-
ke vrijbrief om te bouwen.

Amsterdam was dan ook het grote voorbeeld, in de eerste plaats voor de socialisten. De
sleutelrol die de liberale woninghervormers hadden toebedeeld aan het initiatief van ge-
meenten en woningcorporaties, bleek een welkom geschenk voor de SDAP. Landelijk kwam
die partij nog lang niet in de regering, maar in veel grote steden kreeg zij sinds het algemeen
kiesrecht wethouders, die graag hun dadendrang wilden tonen. ‘Wie bouwt? Wibaut!’, werd
jarenlang de verkiezingsleus van de Amsterdamse SDAP. De volkshuisvesting werd het para-
depaardje van de socialistische gemeentepolitiek. In hun boekje De gemeente en de volkshuisves-
ting uit 1924 stelden Wibaut en Keppler dat de Woningwet veel verder ging dan de liberale
woninghervormers ooit bedoeld hadden en dat dit te danken was aan de grote invloed van de
groeiende arbeidersbeweging.29 Dat was een vrij creatieve uitleg van de feiten, want bij de tot-
standkoming van de Woningwet had de SDAP nog nauwelijks een rol gespeeld. Dat Wibaut en
zijn partij sinds 1914 een geheel eigen interpretatie aan de Woningwet hadden weten te ge-
ven, was echter wel juist.

De volkshuisvesting vormde voor de SDAP een uitgelezen onderwerp om tot politieke re-
sultaten te komen. De praktijk van de Woningwet nodigde als het ware uit tot vruchtbare po-
litieke coalities met de talrijke kersverse protestants-christelijke en rooms-katholieke woning-
bouwverenigingen, die allemaal stonden te trappelen om voor de eigen kring een straatje te

27 G.W. Borrie, F.M. Wibaut, mens en magistraat (Amsterdam/Assen, 1968) 121-125; zie ook Ottens, Ik moet naar een klei-
nere woning omzien, 26-32.

28 De Woningwet 1902-1929, 416.
29 A. Keppler en F.M. Wibaut, De gemeente en de volkshuisvesting (Amsterdam 1924) 18.
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bouwen. Het verschijnsel woningbouwvereniging beperkte zich al snel ook niet meer alleen
tot arbeiders. Naarmate de woningnood toenam, groeide ook het aantal bouwverenigingen
van middenstanders, militairen en ambtenaren die hun oog lieten vallen op de faciliteiten
van de Woningwet.

Maar niet alleen voor politici, ook voor de nieuwe kaste van architecten, stedenbouwers en
volkshuisvestingsbestuurders werd Amsterdam het grote voorbeeld voor hoe er met woning-
wetwoningen naam te maken viel. Architecten als M. de Klerk, P. Kramer en J. Gratama kre-
gen in Amsterdam alle vrijheid om in de nieuwe Spaarndammerbuurt, Van der Takbuurt en
elders met de Woningwet zulke opvallende dingen te doen, dat er al snel sprake was van een
Amsterdamse School. Daarnaast werd het Uitbreidingsplan Zuid van Berlage uit 1915 een
schoolvoorbeeld van moderne stadsplanning. De Woningdienst van Keppler groeide tussen
1915 en 1920 uit van een dienst van 26 tot 222 man. Bestuurders en architecten elders wilden
niet achterblijven. Elke stad begon ambitieuze uitbreidingplannen te formuleren en gemeen-
telijke woningdiensten in te stellen. In Rotterdam (Spangen) konden architecten als J. Oud
en M. Brinkman naam maken, in Haarlem (Tuinwijk) J.B. van Loghem. 

Ook internationaal werd Amsterdam toonaangevend op het gebied van woningbouw. Het
Internationaal Stedenbouwkundig Congres in 1924 in Amsterdam liep uit op een ode aan Wi-
baut en Kepplers Woningdienst. Buitenlandse gasten vergaapten zich aan Berlages stadsont-
werp en aan de tuinsteden Oostzaan en Betondorp (Watergraafsmeer). De ruim opgezette
buurten werden tot schoolvoorbeeld van arbeiderswoningbouw verklaard, ook al was de tot-
standkoming van de tuinsteden in feite een noodgreep geweest omdat in die uithoeken van de
stad de bouwgrond in de praktijk het goedkoopst bleek. Onmiskenbaar nam de lobby van nieu-
we woningtechneuten het roer over van de oude, medisch-geïnspireerde woninghervormers.
Tijdens het Woningcongres in 1918 waren de belanghebbenden bij de Woningwet overgegaan
tot de oprichting van het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Dat insti-
tuut zou in de jaren daarna uitgroeien tot een invloedrijk netwerk achter de schermen.

De basis voor al deze ontwikkelingen lag in de bouw-hausse van de jaren 1918-1924. De bo-
men bleven echter niet tot in de hemel groeien. Al in juni 1921 trok minister Aalberse aan de
rem. Per circulaire bevroor hij alle verdere woningwetvoorschotten. De particuliere bouw
moest opnieuw voorrang krijgen, nu de bouwprijzen weer daalden.30 De particuliere op-
drachtgevers werden met premies gestimuleerd hun taak te hervatten. Woningwetwoningen
konden alleen nog gebouwd worden als particuliere bouwers aantoonbaar geen activiteiten
wilden ondernemen. Het aantal nieuwe woningwetvoorschotten daalde in een jaar tijd met 70
procent. De huren van woningwetwoningen moesten bovendien van de regering omhoog. In
een paar jaar namen de particuliere bouwers de woningbouwmarkt weer over. In 1923 kwam,
na een politieke crisis over de Vlootwet, H. Colijn als minister van financiën aan het roer. Hij
zette een straf bezuinigingsbeleid in om de economische malaise het hoofd te bieden. Na eni-
ge ruzie met minister Aalberse werd vanaf 1925 de financiële overheidssteun aan de woning-
bouw geheel stopgezet. Alleen in geval van krotopruiming kon nog een uitzondering worden
gemaakt. Dit zou tot de Tweede Wereldoorlog het beleid blijven. De Woningwet was dus terug
bij af. Veel goedkope huurwoningen zijn er sindsdien tot de Tweede Wereldoorlog niet meer
gebouwd. Wel veel middenstandswoningen, degelijke huurwoningen, die inmiddels tot de
meest gewilde koopwoningen in de populaire prijsklasse behoren. Daarvan werden er in de
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jaren dertig zoveel gebouwd dat er een fors overschot aan ontstond. Legendarisch zijn nog al-
tijd de verhalen over huisbazen die in die tijd met nieuwe behangetjes tegen elkaar opboden.
Ondertussen steeg echter de vraag naar goedkope huurwoningen bij gebrek aan aanbod.

Bijna alle 120.000 vooroorlogse woningwetwoningen zijn dus in enkele jaren tijd gebouwd;
ongeveer de helft daarvan staat in de provincies Noord- en Zuid-Holland.31 Die woningen wa-
ren gewild, maar relatief duur – in feite te duur voor een groot deel van de arbeidersbevol-
king, zeker in de crisistijd van de jaren dertig. Noodgedwongen haalden veel bewoners van
deze niet al te grote woningen dan ook onderhuurders in huis. De vooroorlogse woningwet-
wijken veroorzaakten tevens een sociale scheiding in de arbeidersklasse: de nieuwe wijken
werden het milieu van de geschoolde, ‘geëmancipeerde’ arbeider, onderwijzer en ambtenaar,
terwijl in de oude wijken de werklozen en bejaarden achterbleven en de arbeiders die minder
zorgvuldig met hun geld omgingen. Wie in een woningwetwoning woonde, had status, wie in
een oudere buurt woonde, werd gaandeweg als ‘sociaal zwakker’ gezien. Dat onderscheid zou
generaties lang een grote rol blijven spelen.32

De oude woningvoorraad: het stiefkind van de Woningwet

Zo’n succes als de Woningwet was voor de nieuwe buurten, zo weinig betekende de wet in de
praktijk voor de bestaande woningvoorraad. Omstreeks 1901 bestond de woningvoorraad in
de meeste steden in het westen van het land voor ongeveer 85 procent uit particuliere huur-
woningen. Ongeveer tweederde daarvan, dat is ruim de helft van alle woningen, werd per
week aan arbeidersgezinnen verhuurd. Naar de letter richtte de Woningwet zich ook op deze
woningen. Voor het bestrijden van de misstanden op dit gebied was de wet zelfs in hoofdzaak
ontworpen. Toch viel het effect van al die instrumenten in de praktijk bar tegen.

Het paardenmiddel in deze strijd was de onbewoonbaarverklaring. In de eerste jaren van
de Woningwet werd het middel enthousiast toegepast. In de praktijk zorgde het echter voor
veel problemen. Vaak werden de afgekeurde woningen daarna toch weer bewoond. Of ze ver-
vielen tot bergplaatsen voor lompen, afval en ratten die ook de omliggende panden in ernstig
gevaar brachten. Het grootste probleem waar de gezondheidscommissies tegenaan liepen in
hun ijver om woningen af te keuren, was de vraag welk ander onderdak ze de verdreven be-
woners dan moesten bieden. Hetzelfde gold voor de bepalingen tegen de overbevolking van
woningen. De Woningwet verplichtte verhuurders in dit verband opgave te doen van het aan-
tal bewoners in een bewoningsregister. De gegevens, voorzover ze al werden opgegeven, ble-
ken zo onbetrouwbaar dat het register in 1921 een zachte dood is gestorven.33

Ook de krotopruiming waar Greven en Drucker bij het ontwerpen van de Woningwet zo
sterk aan dachten, bleek in de praktijk een doodlopende straat. Dat bleek al uit de ervaringen
met hun eigen vereniging voor de bouw van werkmanswoningen in Leiden, die als een van de
eerste officiële erkenning kreeg. Zij dachten toen de krotopruiming grootser te gaan aanvat-
ten dan men tot dan toe gewend was. In plaats van een slopje te vernieuwen, pakten zij in
1907 een heel labyrint van poortjes en slopjes aan in de beruchte driehoek tussen de Gere-

31 De Woningwet 1902-1929, 148.
32 Zie onder meer H.A. Diedericks en R.C. van Eyck, ‘Twee Leidse volksbuurten in de dertiger jaren’, Holland 11 (1979)
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gracht, Zijdgracht en het Levendaal, met in totaal 116 woningen. Een belangrijk deel van die
bouwsels in nauwe stegen dateerde nog uit de wilde stadsgroei van de 17e eeuw. Het plan was
die chaos door 48 nette woningwetwoningen te vervangen. Met veel geduld en overreding
wist de vereniging de helft van de panden onderhands in eigendom te verwerven. De andere
pandjes moesten echter met behulp van de gemeente worden onteigend, doordat de huisei-
genaren de prijzen steeds hoger opdreven toen ze van de plannen lucht kregen. Die onteige-
ningsprocedures bleken veel tijd te kosten. Pas in 1912 kon de vernieuwing een aanvang ne-
men. Toen de nieuwe woningen er stonden, bleken de huren inmiddels beduidend hoger
dan de oude bewoners konden betalen, ondanks de speciale rijksbijdrage. Dat schiep grote
problemen bij het innen van de huren. Ondanks haar arbeiderslievende bedoelingen zag de
vereniging zich genoodzaakt een aantal nalatige huurders uit hun woning te zetten, om bij de
anderen een geregelde betaling af te dwingen.34

Deze ervaringen moedigden niet aan om direct door te gaan met grote saneringsplannen tij-
dens de woningnood gedurende de Eerste Wereldoorlog. Daarom wierp de vereniging zich, net
als andere woningbouwverenigingen, voorlopig maar op nieuwbouwplannen buiten de Singels.
Pas in 1934 zou zij de saneringsdraad weer oppakken met de sloop van de beruchte Paradijssteeg
en Bouwelouwesteeg in het centrum van Leiden. De eerste plannen had de vereniging daarvoor
overigens al sinds 1912 klaar liggen. Kort voor de sloop zou beginnen stortten in 1932 enkele van
deze huisjes al spontaan in, zoals het sensatieblad Het leven in geuren en kleuren versloeg. De twee
straatjes met woningwetwoningen die voor de stegen in de plaats kwamen, kregen als hommage
aan de inmiddels overleden pioniers de naam Greven- en Druckerstraat.

Elders waren de ervaringen met krotopruiming weinig beter. In Amsterdam liet de ge-
meente de sanering niet over aan particulier initiatief, maar pakte deze zelf aan. Daardoor
kon ze veel grootschaliger opereren. Zoals we hierboven zagen, begon ze in 1911 met de ont-
eigening van 900 woningen op Uilenburg, waarvan er inmiddels 380 onbewoonbaar waren
verklaard. De afbraak daarvan kon pas beginnen nadat in 1916 de eerste vervangende woon-
ruimte in de Transvaalbuurt gereed was. De herinrichting van het gesloopte gebied volgde
eerst vele jaren later. Tegelijk met deze plannen voor Uilenburg had de Dienst Publieke Wer-
ken echter ook al plannen uitgewerkt om op Valkenburg, in de Jonker- en Ridderbuurt en in
de Jordaan meer dan duizend woningen te slopen. Vanwege de woningnood gingen al die
plannen voorlopig in de ijskast. Toen in 1927 de normale bouw van woningwetwoningen niet
meer mogelijk was, haalde de gemeente Amsterdam het plan Valkenburg er weer uit. In de ja-
ren 1931-1934 kwam vervolgens de Jonker- en Ridderbuurt aan de beurt. Aan de Jordaan
kwam men echter tot de Tweede Wereldoorlog niet meer toe, ook al werden daar in de jaren
dertig alvast honderden woningen onbewoonbaar verklaard.35

De gemeente Den Haag wilde bij het begin van de Woningwet het oude vissersdorp van
Scheveningen rigoureus aanpakken. In 1911 had zij de eerste schetsen op papier en in 1917
nam de gemeenteraad het besluit de 355 woningen te onteigenen. De procedures daarvan
duurden tot 1925. Nadat de verdreven bewoners onder dak gebracht waren, kon uiteindelijk
in 1933 de nieuwbouw beginnen.36 Eenzelfde stroperig traject kende de vooroorlogse sane-
ring van de Bagijnestraat en de Raamstraat achter de Spuihaven in Dordrecht.37 Ook Rotter-
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dam had grote saneringsplannen in de oude stadsdriehoek. Daarvan kwam echter niets tot
uitvoering voordat de Duitsers in mei 1940 het probleem overbodig maakten.

Het proces van krotopruiming ontaardde hierdoor overal in zijn tegendeel. De eindeloos
uitgestelde saneringen zorgden ervoor dat de aangewezen buurten in snel tempo verloeder-
den. Huiseigenaren aasden alleen nog op de voordeligste onteigeningsprijs en de bewoners,
die geen uitweg vonden, kwamen alleen maar verder in de ellende te zitten dan ze al zaten.
Fondsen om bestaande particuliere huurwoningen op te knappen en te moderniseren, kende
de Woningwet eigenlijk niet. In theorie was het binnen de wet wel mogelijk. Zo kreeg de ge-
meente Amsterdam in 1917 en in 1921 tweemaal een rijksvoorschot voor de aankoop en ver-
nieuwing van bij elkaar ruim zeshonderd woningen in de Jordaan van de oude filantropische
verenigingen Concordia en de Maatschappij voor Volkswoningen. De gemeente nam dat be-
zit over toen die verenigingen hun bestaan beëindigden.38 De zestig jaar oude woningen
moesten toen hoognodig aan de eisen van de tijd worden aangepast. Ook de gemeente Den
Haag kocht met rijkssteun 115 hofjeswoningen, die zij verbouwde en gedeeltelijk twee aan
twee samenvoegde.39 Maar verder waren er door het hele land nog geen honderd losse wo-
ningen die in de eerste vijfentwintig jaar her en der met behulp van de Woningwet werden
opgeknapt.40 Al het geld dat de overheid in volkshuisvesting stak, ging naar (al of niet vervan-
gende) nieuwbouw. Wel stond het de gemeente vrij om subsidies te verstrekken voor bepaal-
de verbeteringen. Ook dat kwam voor. Zo gaf de gemeente Arnhem in de jaren twintig subsi-
die op de aanleg van wc’s.

Om verhuurders tot woningverbetering aan te zetten kende de Woningwet wel de aanschrij-
vingsbevoegdheid. Daarmee konden gemeenten huiseigenaren herstellingen opleggen. Wei-
gerde de huisbaas die uit te voeren, dan kon de gemeente desnoods die ingrepen zelf laten ver-
richten op kosten van de eigenaar. Van dit middel werd echter alleen gebruik gemaakt om
lekkende daken en goten te laten repareren, kapotte rioleringen aan te smeren of instortende
gevels te stutten. Kortom om het meest urgente achterstallig onderhoud te vorderen. Dat blijkt
uit de statistiek van meer dan honderdduizend aanschrijvingen in de gemeente Amsterdam in
de jaren 1924-1928. In deze jaren werd van dit middel druk gebruik gemaakt, omdat de wijzi-
gingen van de huurwetten forse huurverhogingen veroorzaakten, die veel geschillen bij de
huurcommissies uitlokten.41 Werkelijke kwaliteitsverbetering van de woning op langere ter-
mijn kon er niet mee worden afgedwongen. Bovendien vormde het algehele overheidsbeleid
met de – onvermijdelijke – huurprijsmatiging in de jaren 1917-1927 geen aanmoediging voor
huiseigenaren om in oude huurwoningen te investeren. Het meeste effect ging nog uit van het
toezicht bij het aanvragen van vergunningen voor verbouwingen. Dan praten we echter wel
over huisbazen die al besloten hadden tot een investering. In zulke gevallen kon de overheid
eisen stellen bij het verlenen van de vergunning. De meeste verbouwingen, waar de buren geen
last van hadden, verliepen (en verlopen) echter zonder vergunning.

De gedachte om particuliere verhuurders financiële prikkels te bieden voor het opknap-
pen van oude huurwoningen was overigens politiek destijds ook niet verkoopbaar, bij links
noch bij rechts. Daarvoor had de traditionele uitbater van huurwoningen te weinig maat-
schappelijk krediet. Bij de arbeidersbeweging hadden huiseigenaren als ‘huisjesmelkers’ zon-

38 Ottens, Ik moet naar een kleinere woning omzien, 52.
39 Bakker Schut, De volkshuisvesting te ’s-Gravenhage, 153.
40 De Woningwet 1902-1929, 149.
41 Ibidem, 82.
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der meer een slechte naam, maar door de gegoede burgerij en de liberale woninghervormers
werden zij evenzeer met grote argwaan bekeken. Beleggen in arbeiderswoningen gold als een
weinig chique manier van beleggen. Er waren dan ook weinig echte ‘kapitalisten’ die zich
daarmee inlieten. Het was vooral een geliefde oudedag- en weduwenvoorziening voor kleine
winkeliers of timmerbazen, de voorlopers van de huidige projectontwikkelaars. De bakker op
de hoek had daarbij een grote voorkeur voor pandjes in de straat achter hem, omdat hij dan
de kredietwaardigheid van zijn huurders het best kon inschatten.42 Het beleggingsgedrag van
deze groep huiseigenaren was inderdaad meer gericht op uitmelken dan op investeren. De
verdiende huur stak zo’n huiseigenaar liever in een extra pandje erbij, dan dat hij iets aan on-
derhoud deed. Hoe bizar de verhouding tussen huuropbrengst en koopprijs in deze branche
kon zijn, ontdekte de gemeente Amsterdam in 1910 toen zij drie percelen met oog op sane-
ring voor ƒ450, ƒ700 en ƒ1600 op de veiling aankocht, die in één jaar respectievelijk ƒ252,
ƒ228 en ƒ936 aan huur opbrachten.43

Na de Tweede Wereldoorlog: nieuwe flatwijken met veel licht en lucht

Na de Tweede Wereldoorlog brak er nogmaals een tijd van grote woningnood aan. Die
buitengewone omstandigheden noopten de overheid opnieuw tot grote bouwijver. Van parti-
culiere woningbouwers was weinig te verwachten. Door nieuwe huurwetten was hun animo
aanvankelijk tot vrijwel nul gedaald. Bij de wederopbouwpolitiek van lage lonen en industria-
lisatie van Nederland werden de belangen van de particuliere verhuurders openlijk opge-
offerd aan het kunstmatig laag houden van de woonlasten. Dus werd de Woningwet, die in de
crisistijd van de jaren dertig een marginaal bestaan had geleid, weer uit de kast getrokken, net
als direct na de Eerste Wereldoorlog, maar nu voor langere tijd. Omdat kostendekkend bou-
wen bij de gekozen loon- en huurpolitiek vooralsnog onmogelijk was, werd huursubsidie van
toen af aan een vast gegeven in het volkshuisvestingsbeleid.

In tegenstelling tot de periode rond de Eerste Wereldoorlog lag nu de regie voor de bouw
van woningwetwoningen geheel in handen van het rijk, dat een strakke staatsplanning han-
teerde. Gemeenten en woningcorporaties waren inmiddels niet meer dan uitvoerders gewor-
den die hun ‘contingenten’ kregen toegewezen en via ‘wenken en voorschriften’ hun krap
bemeten vierkante meters per woning mochten bouwen. Het onderscheid tussen de verschil-
lende woningbouwverenigingen werd minimaal en ook over de woningtoewijzing hadden zij
nauwelijks meer iets te zeggen. Het was het begin van een bureaucratiseringsproces van de
verenigingen, dat zou uitmonden in mammoetfusies in de jaren tachtig en negentig. Alle heil
werd verwacht van industriële seriebouw van gestandaardiseerde woningen. Dat begon met
portiekflats van drie of vier bouwlagen, later gevolgd door galerijflats van zes tot twaalf hoog,
afgewisseld met wat duurdere laagbouw.

De plaatselijke politiek was overal vooral druk met de eigen omvangrijke uitbreidingsplan-
nen en annexaties van de omliggende buurgemeenten. Stedenbouwers en architecten van de
nieuwe zakelijkheid, zoals de architectenbureaus Van den Broek & Bakema, Van Eesteren en
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43 Ottens, Ik moet naar een kleinere woning omzien, 20.



Van Embden, ontwierpen overal dezelfde krappe woningen in dezelfde breed opgezette wij-
ken van licht en lucht, met veel hoogbouw en brede aanvliegroutes, waar inmiddels overal
vreemde slingers en drempels in gelegd zijn om de automobilist ervan te weerhouden het gas-
pedaal ongemerkt tot de bodem in te drukken. Voorbeelden zijn Amsterdam-West, Schalk-
wijk (Haarlem), Overvecht (Utrecht), Alexanderpolder en Ommoord (Rotterdam), Leiden
Zuid-West, Delft Zuid-West, alle opgezet volgens hetzelfde stedenbouwkundig recept van een
scheiding tussen wonen, werken, winkelen en recreëren. De nieuwe wijken groeiden qua om-
vang uit tot satellietsteden met een monocultuur van sociale huurwoningen. In veel gevallen,
gedwongen door de haast, met een veel hoger kwantum aan hoogbouw dan in de aanvanke-
lijke plannen was voorzien.44 Tegelijk begon men elders in de polder op rijksaanwijzing het-
zelfde soort satellietsteden neer te zetten, zoals bij Purmerend, Zoetermeer, Hoogvliet, Spij-
kenisse en Nieuwegein. 

De woningnood was ‘volksvijand nummer één’. Alle politieke aandacht ging dus naar het
bouwen van nieuwe woningen, en daarbij waren de aantallen eigenlijk het enige dat telde. In
1960 viel het kabinet De Quay twee dagen voor Kerst zelfs over 2500 woningwetwoningen te
weinig (drie procent van het bouwprogramma). Toch bleef de politiek het bouwen met fi-
nanciële steun volgens de Woningwet in principe zien als een tijdelijke aangelegenheid. Het
einde van de woningnood werd hardnekkig voorspeld. In 1948 was minister In ’t Veld de eer-
ste die zich daaraan waagde. Hij hield het op 1958.45 Daarna zouden de verhoudingen weer

44 Zie onder meer H. de Haan en I. Haagsma, Stadsbeeld Rotterdam (Rotterdam 1982) 142-144.
45 H. Siraa, Eén miljoen nieuwe woningen. De rol van de rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruim-

telijke ordening 1940-1963 (Den Haag 1989) 76-77.
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Afb. 5. Een typische woningwetwijk uit de jaren 1960 met veel licht en lucht en krappe, gestapelde wo-
ningen. In dit geval de wijk Ommoord in Rotterdam, waar uiteindelijk toch meer hoogbouw kwam dan
oorspronkelijk op de tekentafel was voorzien. Foto Gemeentewerken Rotterdam.



worden genormaliseerd. Vooral in de PvdA bestond de vrees dat het te zeer opjagen van de
bouwprogramma’s kon uitlopen op grote werkloosheid in de bouw na het einde van de wo-
ningnood. Regeren was immers vooruitzien, en de jaren dertig lagen nog vers in het geheu-
gen. Telkens echter bleek de woningbehoefte groter dan ooit becijferd.

Vanaf halverwege de jaren vijftig probeerde het rijk ook grote beleggers zoals pensioen-
fondsen en verzekeringsmaatschappijen te interesseren voor de woningbouw met directe
bouwpremies. Dat bleef echter aanvankelijk nog weinig meer dan een aanvulling op de socia-
le woningbouw. In 1972 zou de miljoenste naoorlogse woningwetwoning in Nederland wor-
den gebouwd. Pas toen vanaf 1965 het huurbeleid geliberaliseerd werd, kwam er meer varia-
tie in het aanbod. Beleggers kregen belangstelling voor de duurdere huurwoningen.
Sindsdien werd ook de bevordering van het eigen woningbezit een politiek issue, onder meer
met de uitvinding van de premie-koopwoning in de nieuwbouw en de inmiddels overbekende
hypotheekrenteaftrek. Het bankwezen begon de individuele woonconsument te ontdekken
en de moderne projectontwikkelaar rook zijn kansen. Het huis op afbetaling werd langzaam,
maar zeker, een alternatief voor de duurdere huurwoning.

Dat leidde overigens in de jaren zeventig en tachtig tot een opmerkelijke segregatie op de
woningmarkt. De nieuwe koopwoning trof men vooral in de forensengemeenten en woon-
kernen op het platteland, terwijl in de steden nog steeds de Woningwet de bouwprogramma’s
bleef vullen. Of zoals het hoofd stedenbouw van de gemeente Leiden, ir Kees Post, het bij zijn
afscheid verwoordde:

De PvdA is gekozen door bepaalde mensen, dus spant die partij zich in voor diezelfde men-
sen. Dat leidt tot het uitsluitend bouwen van woningwetwoningen, waar uitsluitend PvdA-
stemmers in zullen komen. Anderen niet, want daar zijn geen huizen voor. Die gaan dus
naar Oegstgeest of Voorschoten, waar ze op een andere partij stemmen, die precies het-
zelfde spelletje uithaalt met dure woningen.46

Pas eind jaren tachtig begonnen de stedelijke overheden zich zorgen te maken over deze zo-
genoemde ‘scheefgroei’ van de woningmarkt, die de hogere inkomensgroepen de stad uit-
joeg en uitkeringsgerechtigden aantrok. De consequentie om ruimte te gaan maken voor
dure koopwoningen in bestaande arbeidersbuurten was echter voor veel plaatselijke politici
niet zo makkelijk te verkopen.

De saneringskoorts in oude binnensteden

In 1947 bestond de oude binnenstad van Leiden nog voor 76 procent uit particuliere huur-
woningen, vooral daterend uit de 17e en de 19e eeuw. Een aanzienlijk deel daarvan bestond
uit arbeiderswoningen.47 Verder betrof het veel grotere woningen die in de loop van hun be-
staan waren gesplitst in boven- en benedenwoningen om zoveel mogelijk arbeiders te huisves-
ten. Hetzelfde gold voor de oude binnensteden van Amsterdam (waar ‘gestapeld wonen’ in
de 19e eeuw nog veel algemener werd), Haarlem, Dordrecht, Delft, Hoorn, Alkmaar, Gouda
en Schiedam. Het merendeel van die huurwoningen was in bezit van kleine huiseigenaren.
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Ze stonden vaak al honderden jaren overeind, maar verkeerden door zwaar achterstallig on-
derhoud, provisorisch verbouwen en chaotisch bewonen in een zorgelijke staat en waren in
veel gevallen al in geen vijftig jaar meer aan de nieuwe wooneisen aangepast. Dat bezit stond
zwaar onder druk. Volgens de naoorlogse huurwetten werd de huur van die woningen tot
1953 bevroren op het peil van 1940, en de daarop volgende twintig jaar slechts mondjesmaat
verhoogd. Daarmee was voor veel kleine beleggers de lol van het verhuren er wel af. Hun eni-
ge hoop was nog gevestigd op de grond waarop de pandjes stonden. Hoe meer het verkeer,
kantoren en grootwinkelbedrijven hun oog erop lieten vallen, hoe hoger de grondprijzen
zouden stijgen. Vroeg of laat zou er een dag komen waarop een koper zich aandiende, die iets
met die plek in de binnenstad wilde. Niet alleen de beoogde saneringsbuurten, maar hele
binnensteden werden daardoor aan hun lot overgelaten. De gemeente Leiden onderstreepte
dat nog eens door her en der in de stad panden aan te kopen of onbewoonbaar te verklaren
en dan de ontruiming vanwege de woningnood eindeloos ambtelijk met een half jaar uit te
stellen. Dat alles met oog op ‘voorgenomen saneringen’, zonder dat daarover ooit een raads-
besluit genomen was. Vermoedelijk was zij daarin niet de enige.48

Alle aandacht ging in de wederopbouwjaren naar de nieuwbouw. Ook in de ogen van de
voorlieden van de arbeidersbeweging waren de oude buurten slechts een afgeschreven oude
troep, waar zij zich vaak persoonlijk aan ontworsteld hadden. In hun idealen had elke arbei-
der recht op een flat met douche en een parkeerplaats voor zijn nieuw verworven auto. Een
oude buurt werd steeds meer gezien als ‘achterbuurt’, waar niet alleen de huizen ongezond
waren, maar ook de bewoners steeds openlijker als ‘onmaatschappelijk’ werden betiteld. ‘Het
asociale gezin is in de mode’, schreef Het Parool op 26 maart 1954 naar aanleiding van een
congres over het onmaatschappelijke gezin, waar onder meer de inschakeling van het maat-
schappelijk werk bij de heropvoeding van de bewoners van de saneringswijk rondom de Stok-
straat in Maastricht aan sociologen en beleidsmakers ten voorbeeld werd gesteld.49

Ooit zouden al die oude vervallen buurten moeten worden ‘opgeruimd’, daaraan twijfel-
den weinig politici in de jaren vijftig. Om op dit probleem voorbereid te zijn en de bouw gaan-
de te houden zo gauw de woningnood op zijn einde liep, stelde minister In ’t Veld in 1953 een
commissie in om het krotopruimingsvraagstuk in kaart te brengen – in feite dus om de Wo-
ningwet voor zijn oorspronkelijke taak in te zetten. De commissie, onder leiding van J. Bom-
mer, voormalig wethouder van volkshuisvesting van Amsterdam en kamerlid voor de PvdA,
kwam in 1957 met aanbevelingen om het vraagstuk van de verouderde binnensteden grondig
aan te pakken. Het instrumentarium van de Woningwet diende daarbij uitgebreid en opge-
rekt te worden. Zo moesten de gemeenten naar het model van de uitbreidingsplannen voor
buitenwijken ook voor hun binnensteden een structuurplan opstellen als raamwerk voor ver-
keersdoorbraken en bestemmingsplannen voor herinrichting van bestaande buurten. Af-
braak en vervangende nieuwbouw dienden in het vervolg als min of meer gescheiden zaken
te worden gezien, stelde de commissie voor. Voor elke woning die de gemeente wilde afbre-

48 Gemeentearchief Leiden, Ingekomen stukken Gemeenteraad 1951-1965, onder meer 1951 no. 13 en 67 (8 januari
en 8 maart) en 1956 no. 65.

49 Geciteerd door A. Derksen en L. Verplanke, Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland 1914 (Am-
sterdam 1987) 188. Zo kreeg in Leiden H. Milikowski in 1952 de opdracht de Haver- en Gortbuurt met het oog op de
sanering ‘door te lichten op onmaatschappelijkheid’. Met zijn studie Van woningnood tot sociale sanering (Assen 1956) en
zijn proefschrift Sociale aanpassing, niet-aanpassing, onmaatschappelijkheid (Arnhem 1961)(later herdrukt als Lof der on-
aangepastheid) zou hij tenslotte uitgroeien tot een scherp criticus van dit hele onmaatschappelijkheidsdenken en zijn toe-
passing op stadssaneringen.
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ken, kon zij de toezegging van een extra woningwetcontingent in een nieuwbouwwijk krijgen.
Daarnaast stelde de commissie voor om ten behoeve van de sloop aan gemeenten 80 procent
van de verwervings- en sloopkosten in saneringsgebieden te vergoeden en de bewoners een
verhuissubsidie te geven.50 De voorstellen werden vrijwel ongewijzigd overgenomen en vorm-
den voor de gemeenten een open uitnodiging om op grote schaal tot sloopplannen over te
gaan op kosten van het rijk.

Op basis van een landelijk woningonderzoek uit 1956 werden in de daaropvolgende jaren
door vele gemeenten ‘woningkwaliteitskaarten’ gemaakt, in de wandeling ook wel aangeduid
als ‘krottenkaarten’. In drie kleuren werd daarop aangegeven welke panden als goed (groen),
verbeterbaar (geel) of als slooprijp (rood) werden geclassificeerd. Tegelijkertijd begonnen de
meeste gemeenten met oude stadscentra met een structuurnota voor hun binnenstad. Delft,
Dordrecht, Leiden, Haarlem, Alkmaar, allemaal wilden ze hun regiofunctie versterken en de
auto als het vervoermiddel van de toekomst ruim baan geven tot in het hartje van het cen-
trum, waar kantoren, winkelfunctie en parkeerterreinen de hoogste prioriteit moesten krij-
gen. Wonen in de binnenstad was in feite een afgeschreven zaak. Daarvoor was de grond veel
te duur. ‘Nieuw leven in Delfts Stadsaderen’ kopte de Delftsche Courant op 19 maart 1955 over
het ‘Komplan’ van de gemeente, met als onderkop: ‘Drastische verjongingskuur eist volgens
saneringsplan verdwijning van 1600 van de 4300 woningen in de binnenstad’. ‘Er moet ruim-
te komen voor wegen naar en door de stad en voor parkeerterreinen’. Vrijwel het gehele zui-
delijke en oostelijke deel van de Delftse binnenstad zou op de schop moeten en een brede as-
faltbaan zou vlak achter de Nieuwe Kerk de binnenstad van zuid naar noord gaan
doorsnijden. De grachten behoefden niet te worden gedempt en monumenten bleven ‘ge-
spaard’, meldde de krant geruststellend. Delft was er als opleidingsstad van moderne archi-
tecten en stedenbouwers vroeg bij met de plannen. Dordrecht volgde in 1958 met een ‘basis-
saneringsplan’ waarbij een groot deel van de Landszijde van de stad als slooprijp werd
aangemerkt. De gemeente nam zich voor meer dan duizend woningen, waaronder 17 monu-
menten, af te breken en diverse ruime pleinen aan te leggen en een aantal verkeersdoorbra-
ken te realiseren. ‘Het plan getuigt van visie, durf en zin voor realiteit’, aldus De Dordtenaar.51

Leiden kwam eind 1961 met zijn ‘Wegen- en Saneringsplan’. ‘Droombeeld van Leiden’,
plaatste het Leidsch Dagblad van 17 februari 1962 in vette letters boven een paginagrote kaart
waarop zwarte asfaltbanen waren getrokken over de Langegracht, de Uiterstegracht en door
de Haver- en Gortbuurt. Hele blokken arbeiderswoningen in de binnenstad waren veranderd
in donkere vlekken die de geplande parkeerterreinen aangaven. De plannen dienden van
Leiden weer ‘een stad van allure’ te maken. Ook hier stelde de krant tevreden vast dat ‘de his-
torische kern rond de Breestraat, het Rapenburg en de Burcht in het plan grotendeels ge-
spaard bleven’. Veel kleinere grachten echter niet. De ‘cityvorming’ eiste dat het grootste deel
van de verkrotte woningen in het noorden en oosten van de binnenstad, waar vroeger de
Leidse wevers woonden, plaats zouden maken voor moderne grootschalige kantoren en par-
keervoorzieningen. Volgens een ruwe schatting van de plannenmakers was bijna de helft van
de zesduizend woningen in de oude binnenstad ‘rijp voor de sloop’. Net als in Dordrecht kon-
den de bewoners op een maquette komen kijken hoe het nieuwe Leiden eruit zou gaan zien.
In een begeleidend krantje schreef het hoofd van de dienst Volkshuisvesting P.F. Jansen over
zijn bespiegelingen tijdens een zondagse wandeling door ‘de naargeestige delen van de stad,
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waar tien- tot twaalfduizend Leidenaars gehuisvest zijn en vele jonge mensen opgroeien in
een geheel vervallen omgeving’. ‘Volgens de huidige inzichten zullen de meeste arbeiderswo-
ningen in nieuwe wijken moeten worden gebouwd en zal de door sloop vrijgekomen ruimte
een andere bestemming krijgen’, zo lichtte hij de bewoners toe.

Haarlem was wat later. Haar structuurplan voor de binnenstad verscheen pas in 1963. De
gemeente zette daarin de Kamp, het Stationsplein, het Rozenprieel en de Vijfhoek op de sa-
neringslijst. De Vijfhoek, een oude weversbuurt in het centrum van de stad, met talloze hofjes,
is een typisch voorbeeld van de eeuwenoude arbeidersbuurten in de Hollandse binnenste-
den, die overal in het verdomhokje zaten. Inmiddels ‘doen’ de gemoderniseerde 17e-eeuwse
pandjes er minimaal vier á vijf ton, ook al zijn ze nog steeds te klein om een bankstel in neer
te zetten. Het kost nu heel wat verbeeldingskracht om je voor te stellen hoe in de jaren twin-
tig en dertig de armenzorg hier bijna om het huis haar klandizie had en de Gezondheids-
commissie een hopeloze strijd aanbond met ratten in kapotte riolen, vocht dat binnenshuis
van de muren droop en schimmels in de bedsteden, zoals bij mevrouw Herman in de Korte
Doelstraat in 1931, waar voor de weduwe en haar vier kinderen een nieuw onderdak moest
worden gezocht toen de woning onbewoonbaar verklaard werd.52 In de jaren vijftig stond de
buurt er verveloos bij. In de Vlamingstraat, die er nog steeds staat, waren 14 van de 28 wonin-
gen onbewoonbaar verklaard. Veel woonhuizen waren in pakhuizen veranderd en vormden
een ideaal vestigingsklimaat voor voddenboeren. In de krant klaagde een buurvrouw wat dat
allemaal voor ongenode gasten opleverde die een fatsoenlijk huishouden onmogelijk maak-
ten: ratten, torren (‘van die grote zwarte’), motten en ’s zomers zwermen bromvliegen. Zoals
overal in de binnensteden ontvolkte de buurt in hoog tempo. Veel bewoners woonden slechts
kortstondig op hetzelfde adres en de gemeente trok daaruit de conclusie dat de buurt bij het
einde van de woningnood (die ‘voor de deur stond’) vanzelf geheel zou leegstromen. De bes-
te oplossing was om van de buurt maar een groot parkeerterrein te maken, vlak achter het wa-
renhuis van Vroom en Dreesman. Daar kon dan gelijk de weekmarkt gehouden worden.53

Overal droegen de plannen hetzelfde karakter. In het licht van de moeizame vooroorlogse
ervaringen waren de ambities niet gering. Den Haag haalde het Spuikwartier overhoop,
Schiedam haar oude brandersbuurt en Amsterdam begon aan Kattenburg, de Nieuwmarkt-
buurt en voor de zoveelste keer met plannen voor de Jordaan. Overal keek men nog steeds
met dezelfde blik naar die oude binnenstadsbuurten als de hygiënisten honderd jaar daar-
voor; ze werden beschouwd als broedplaatsen van gevaarlijke ziekten, dronkenschap en orde-
loos gezinsleven. Dankzij de vooruitgang zou dat echter nu allemaal in een paar jaar tijd met
één grote zwaai worden opgeruimd. In de presentatie van de plannen waren de medische
beeldspraken niet van de lucht: ‘Het stadsorganisme is ziek’, schreef directeur ir G. Bijleveld
van Openbare Werken in Dordrecht.54 Delfts burgemeester D. de Loor had het over ‘een rot-
te kies’ die moest worden getrokken, waarmee hij de sanering van de oude plateelbakkers-
buurt rond de Pieterstraat bedoelde.55 Stedenbouwers waanden zich chirurgen die de stad
weer gezond gingen maken.

Overal viel de uitvoering van de plannen fors tegen. De kosten bleken veel groter dan ge-
raamd, de onteigeningen duurden veel langer dan verwacht en de particuliere investeerders

52 B. Speet e.a., Vijfhoek, Raaks en Doelen (Haarlem 1995) 78-79.
53 Speet, Vijfhoek, Raaks en Doelen, 102-118.
54 Rouw, Metamorfosen, 15.
55 Delftsche Courant, 28 maart 1959.
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bleven de kat maar uit de boom kijken. Het leven in de afbraakbuurten veranderde voor de
overblijvende bewoners in een nachtmerrie. Panden die de gemeente onbewoonbaar ver-
klaarde, kon zij veelal niet onmiddellijk afbreken, omdat dan de belendende percelen zou-
den instorten. Dus werden ze dichtgetimmerd en de daken moedwillig vernield, om te voor-
komen dat ze door krakers opnieuw bewoond zouden worden.

Zo lagen in de tweede helft van de jaren zestig in Delft jarenlang modderpoelen tussen de
grachten Molslaan en Gasthuislaan rond de gesloopte Pieterstraat. De gemeente had hier een
groot winkelcentrum voor 250.000 klanten gepland, met parkeergarages, waarbij met een schuin
oog gekeken was naar de succesvolle Lijnbaan in het na-oorlogse Rotterdam. Ondertussen ont-
volkte de binnenstad echter in hoog tempo en waren de beoogde grootwinkelbedrijven al neer-
gestreken in pas gebouwde winkelcentra in de omgeving, zoals In de Bogaert in Rijswijk. Leiden
worstelde in dezelfde periode met de moeizame ontruiming van het gebied rond de Waard-
gracht en Oranjegracht, waar onder meer twaalf verdiepingen hoge kantoortorens waren ge-
pland, die er nooit zijn gekomen. Het renteverlies zou de gemeente enkele jaren later tot een of-
ficieel faillissement voeren dat haar onder financiële curatele van het rijk bracht. 

‘Het saneringsplan werkte volgens de formule: zorg dat je door alles wat je wilde aankopen
– meestal om te slopen- nieuwe rooilijnen tekende’, vertelt ir H.H. Tonkes, voormalig adjunct-
directeur Stadsontwikkeling in Dordrecht, aan Kees Rouw in een terugblik op de aanpak van
zijn voorgangers. Onteigening ‘in het belang van de Volkshuisvesting’ was volgens de Wo-
ningwet namelijk alleen mogelijk als er een wettelijk goedgekeurd plan aan ten grondslag lag
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voor een andere bestemming van de grond. In de praktijk kon de overheid dat met name for-
ceren door een gewijzigd stratenplan te ontwerpen. Was er op de plek van de af te breken wo-
ning geen straat gepland, dan was de medewerking van onwillige eigenaren moeilijk af te
dwingen. Saneren volgens de Woningwet hield dus haast per definitie in: grootschalig slopen,
zodat de discussie over de conditie van de individuele woning weinig ter zake deed. Daar
voegt Tonkes nog aan toe:

Het plan was bedoeld om zoveel mogelijk rijkssubsidie binnen te krijgen en niet gebaseerd
op hoe een stad zou moeten functioneren. Toen ik in 1967 kwam, was het in Dordrecht
een hopeloze toestand met overal grotere en kleinere gaten. De oorspronkelijke structuur
was op een groot aantal plaatsen naar de knoppen. Vrijwel niemand durfde te investeren.
Dus moest alles door de gemeente zelf worden geëntameerd.56

In Den Haag bezorgde het dichtgetimmerde Spuikwartier de gemeente jarenlang kopzorgen
omdat verwachte investeringen in het gebied uitbleven. De eerste saneringsplannen voor
deze 17e-eeuwse arbeiderswijk van Den Haag dateerden al van de jaren twintig. Bedrijven als
de PTT en de KLM zouden er grote kantoren vestigen, maar zagen daar in de crisistijd toch
maar vanaf. Direct na de oorlog kwam stadsbouwmeester W.M. Dudok met een visionair plan
voor een heel nieuw regeringscentrum. Het kwam echter niet tot uitvoering, onder meer om-
dat de hoogmoedige architect er geen steen in wilde veranderen. Ondertussen werd het
grootste deel van de buurt opgekocht door de particuliere Exploitatie Maatschappij Scheve-
ningen van de zakenman R. Zwolsman. Hij zette de Italiaanse architect Nervi aan het werk om
een spectaculaire nieuwe skyline voor Den Haag te ontwerpen, met een kantoortoren van 140
meter hoogte in een vijver. De 17e-eeuwse Nieuwe Kerk mocht er nog net naast blijven staan.
Tot aan de Kroon werd er strijd tegen geleverd, totdat Zwolsman er geen brood meer inzag en
de inmiddels half gesloopte buurt verkocht aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dat
leurde enige jaren met ‘60.000 m2 nuttige vloeroppervlakte’ aan toekomstige kantoorruimte,
totdat het in 1972 het rijk zover kreeg het hele project over te nemen om er alsnog een mi-
nisteriepark van te maken.57

Overal heerste eind jaren zestig hetzelfde beeld: in Leiden liep de sanering vast op de
Waardgracht, in Delft op de Pieterstraat, in Amsterdam strandden de sloopplannen op de
Nieuwmarktbuurt, waar grote verkeersdoorbraken vanaf de IJ-tunnel nooit zijn uitgevoerd en
waar een voortijdige kantoorkolos als het ‘Maupoleum’ inmiddels weer is afgebroken. Het
woningkwaliteitsonderzoek waarop de sloopplannen gebaseerd waren, bleek achteraf zeer
omstreden. De beoordeling was gebaseerd op een puntensysteem van de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten, waarin de waardering van de bewoners geen enkele rol speelde. Ver-
beterbaarheid was in die tijd een heel relatief begrip. Voor woningverbetering was binnen de
bestaande subsidieregels in de jaren zestig slechts een paar duizend gulden per woning te krij-
gen, nauwelijks genoeg om een douche aan te leggen. Gezien de grote premie op afbraak viel
er economisch weinig rendabel te verbeteren. Het kwaliteitsonderzoek diende in de praktijk

56 K. Rouw, Metamorfosen, 69. Zie ook A. Faludi en S.L. Hamnett, Bouwen en plannen in onzekerheid. Case-studies naar de tot-
standkoming van de gebouwde omgeving in Leiden (Alphen aan den Rijn 1978) 101, die hetzelfde beschrijven voor de sa-
nering van Leiden. Onteigening van woningen in saneringsgebieden was onder de oude Woningwet volgens hen in
de praktijk vrijwel ondoenlijk zonder nieuw wegen- of stratenplan.

57 G. van Beek en M. van der Mast, Van ambachtelijk tot ambtelijk. Het Spuikwartier door de eeuwen heen (Den Haag 1978) 67-
74.
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vooral om kaalslag en vervangende nieuwbouw te motiveren, zo kritiseerden later gezagheb-
bende deskundigen.58

Omslag in denken en wonen

Met de jarenlange zichtbare mislukking groeide de kritiek van de overgebleven bewoners en
de kleine middenstand die haar klandizie uit de binnenstad zag verdwijnen. Daarmee kwam
ook een breuk in de aanvankelijk zo eensgezinde plaatselijke politiek. Vooral in de PvdA
kwam die omslag in het denken over de oude binnensteden hard aan. De dramatische ver-
kiezingsnederlaag van de partij bij de statenverkiezingen in 1966, waarbij zij ongeveer 20 pro-
cent van haar aanhang verloor en de nieuwe PSP en Boerenpartij voor Nederlandse begrip-
pen ongekende winst boekten, zou het begin worden van veel onrust in de socialistische
gelederen, ook op plaatselijk niveau. Oude rotten als C. Piena in Leiden, bijgenaamd ‘Kees
de Sloper’, en H.W. Jettinghoff, die in Rotterdam de 19e-eeuwse wijken Crooswijk en Oude
Noorden wilde omgooien, moesten het veld ruimen. Ze werden na een paleisrevolutie afge-
wisseld door een nieuwe generatie politici, zoals Cees Waal in Leiden en Jan van der Ploeg in
Rotterdam, die in plaats van het ‘opruimen’ het ‘opknappen’ van de oude wijken tot verkie-
zingsthema maakten. Het choleraspook raakte uitgewoed. Slopen was geen item meer om ver-
kiezingen mee te winnen, renovatie en herstel van de woonfunctie in de oude binnensteden
wel. De verhoudingen in de plaatselijke politiek polariseerden zó dat het in Leiden en Rot-
terdam zelfs tot een links ‘programcollege’ kwam.

Bijna overal keerde de plaatselijke politiek na 1970 op zijn sloopplannen terug. ‘Aanpas-
sing aan de menselijke maat en de bestaande omgeving’ en ‘menging van functies’ waren de
nieuwe sleutelbegrippen. Als een van de eerste gemeenten herstelde Delft met aanvullende
woningbouw het oude grachtenbeeld in de saneringsbuurt. Het gold onder architecten als
een voorbeeld van hoe het ook kan. Leiden groef de gedempte Waardgracht weer open als
symbool, en herbouwde de gracht met woningwetwoningen in plaats van kantoren. Aan de
belendende Oranjegracht werden zelfs enkele aan de sloop ontsnapte krakkemikkige panden
met de grootste egards hersteld en als kroonjuwelen in de gevelrij opgenomen. Dordrecht
trok de jonge architect Carl Weeber aan om de gesloopte Bleijenhoek met experimentele wo-
ningbouw te vullen. Amsterdam probeerde na de aanleg van de metro de Nieuwmarkt weer
zo goed en zo kwaad als het nog kon in de oude schaal te herbouwen.

Veel oude sloopplannen zijn ook nooit meer tot uitvoering gekomen. Zo ging in Amster-
dam de voorgenomen sanering van de Jordaan voor de zoveelste keer niet door. In 1973 nam
de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan, waarin ‘buurtherstel’ het uitgangspunt was.
De oude rooilijnen bleven daarin gehandhaafd en de open gaten zouden zorgvuldig met bij-
passende nieuwbouw worden ingevuld. Ingrijpende plannen voor de reconstructie van de
binnenstad van Alkmaar kwamen nooit verder dan de tekentafel. Ook Haarlem liep in de ja-
ren zestig nog zo zeer achter de feiten aan, dat het daardoor mogelijk bleek ten halve te keren
toen in 1973 de bevolking van de Vijfhoek met muziek en een bulldozer de straat op trok uit
protest tegen de sloopplannen. De sanering van de binnenstad bleef daardoor hoofdzakelijk
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beperkt tot de bouw van drie oogstrelende betonnen parkeergarages aan de Raaks, in de
Camp, en op het stationsplein.

Toch ging er veel tijd overheen voor het herstel een aanvang nam. In veel steden kwam dat
pas begin jaren tachtig goed op gang. Dat kwam niet alleen omdat de nieuwe inzichten moes-
ten rijpen, maar ook omdat het beleidsinstrumentarium ontbrak om de andere plannen uit te
voeren. Herstel en modernisering van oude woningen en woningbouw in open gaten op dure
binnenstadsgrond eiste geheel nieuwe subsidieregelingen. Die kwamen met het stadsvernieu-
wingsbeleid van staatssecretaris Schaeffer uit het kabinet Den Uyl in 1973. Dat vond de reno-
vatie- en locatiesubsidies uit. Daarbij had overigens de Woningwet niet afgedaan, want met be-
hulp van deze subsidies kon nu juist ook in de bestaande binnensteden volgens deze wet
gebouwd gaan worden. Ook het denken over monumenten nam een belangrijke wending.
Niet alleen kerken en dure grachtenpanden kwamen daarvoor in aanmerking, maar ook
‘beeldondersteunende’ pandjes die op zich weinig kunsthistorische versiering hadden, maar
wel, zo ontdekte men, een functie vervulden in de ‘belevingswaarde’ van de oude stad. Daar-
mee werd hun herstel subsidiabel. In buurten die nog niet gesloopt waren, stuitte de politiek
op particuliere verhuurders die weinig in vernieuwen zagen. De gemeente Rotterdam besloot
daarom in een aantal 19e-eeuwse wijken vanaf 1975 tot een grootschalige aankoopactie om
zelf de regie van de vernieuwing ter hand te kunnen nemen.

Een belangrijke rol in het veranderde binnenstadsbeleid speelde echter ook het verdwij-
nen van de traditionele particuliere verhuurder ofwel huisjesmelker, tegelijk met de traditio-
nele bewoners: het arbeidersgezin met vijf of zes kinderen. Wat geen enkele politicus of be-
leidsmaker in de jaren vijftig voorzien had, was dat de enorme ‘gezinsverdunning’, samen met
de toegenomen welvaart, veel oude woningen een geheel nieuwe jeugd zou bezorgen. Vanaf
de jaren zestig begonnen oude afgeschreven huurwoningen in de binnenstad in trek te raken
bij jonge starters die toch niet voor een nieuwbouwwoning in aanmerking kwamen. Veel oude
woningen veranderden van huur- in koopwoning. Huisbazen wilden graag van hun bezit af
om elders hun spaarcenten te beleggen, en banken ontdekten de hypotheekmarkt voor par-
ticulieren. Vooral in studentensteden als Leiden en Delft besloten veel jongeren een pandje
te kopen en te gaan doe-het-zelven. Het heeft een particuliere investeringsstroom in de oude
woningvoorraad op gang gebracht, die voorheen ongekend was. De overheid heeft daar uit-
eindelijk met nieuwe subsidieregelingen en stadsvernieuwingsprojecten gretig op ingespeeld.

Qua comfort en degelijkheid ontbrak er aan de meeste van die oude huurwoningen na-
tuurlijk veel. In veel gevallen zijn ze zelfs bij renovatie vrijwel vanaf de grond opnieuw her-
bouwd in de oude gedaante, maar inmiddels was dat wel economisch rendabel te maken, zij
het veelal met steun van gemeenschapsgeld.

Evaluatie

Veel 17e-eeuwse pandjes die jarenlang op de nominatie stonden voor de sloop, zijn nu gou-
den monumentjes, die vele tonnen opbrengen, al blijft de woonruimte krap. En tussen die
woningen staan tegenwoordig overal nieuwe woningwetwoningen in oude gaten, kleinschalig

59 Gegevens ontleend aan: Stadsvernieuwing Amsterdam. Veranderingen in de vooroorlogse woningvoorraad. Onderzoek naar de
gevolgen van de stadsvernieuwingsactiviteiten in de periode 1970-2010 (Amsterdam 1988) 83-87 en de website van het Bu-
reau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam.
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uitgevoerd binnen de rooilijnen van de bestaande bebouwing. Zo is ook een meer dan vijftig
jaar afgeschreven wijk als de Jordaan de afgelopen decennia uiteindelijk fors op de schop ge-
gaan. De wijk is daarbij op het eerste gezicht uiterlijk gebleven wat hij was. Tegelijk is zij ech-
ter achter de gevels ingrijpend veranderd. In 1900 woonden daar nog 77.000 inwoners, meer
dan in een stad als Leiden. Een eeuw later waren dat er nog maar 18.700. Meer dan 60 pro-
cent van de adressen in die buurt wordt inmiddels bewoond door één persoon. Was in 1970
nog meer dan 85 procent van de woningen daar eigendom van particuliere verhuurders, in
2000 had nog slechts 30 procent van de bewoners een ouderwetse particuliere huisbaas. Het
eigen woningbezit, dat vroeger in deze wijk vrijwel ontbrak, is de laatste dertig jaar vertien-
voudigd tot 17 procent. 42 procent van de huizen is inmiddels sociale huurwoning geworden,
door een actief aankoopbeleid met het oog op renovatie. En 1700 woningen zijn de afgelo-
pen dertig jaar nieuw gebouwd of samengevoegd.59

De Woningwet heeft dus nog steeds niet afgedaan, maar de woningwetwoning lijkt toch zijn
grootste succes achter zich te hebben liggen. Het lot van de geschiedenis wil dat de meest ‘on-
gewenste woontoestanden’ inmiddels niet meer gezocht moeten worden in de buurten die er
altijd op zijn aangekeken, maar in de woningwetwoningen zelf, en dan met name in de flats
uit de grootste succesperiode van de Woningwet, dertig tot veertig jaar geleden. Veel andere
woningwetwoningen worden net als hun particuliere voorgangers verbouwd en aangepast aan
de eisen van de tijd. Voor een deel zal dat betekenen dat ze gerenoveerd in koopwoningen
zullen veranderen, al zal dat nog lang politiek gevoelig blijven liggen.
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In het kielzog van Cuypers.
Projecten van een eigenbouwer in de 19e-eeuwse
stadsuitbreidingen te Amsterdam

In de laatste decennia vóór de totstandkoming van de Woningwet was in veel steden een ware wildgroei
aan nieuwbouwprojecten ontstaan, vaak buiten het vanouds bebouwde gebied. Deze bouwgolf, die aan-
vankelijk niet van overheidswege werd geleid, kwam voor een groot deel voort uit de bouwwereld en was
afgesteld op de vraag vanuit de snel groeiende bevolking. Deze case study naar de projecten van een
van de eerste Amsterdamse bouwers buiten de wallen poogt een beeld te geven van dit bouwproces, dat
ook wel wordt aangeduid als ‘speculatiebouw’, omdat de projecten veelal met geleend geld werden gefi-
nancierd en ook verder veelvuldig voor speculatiedoeleinden werden gebruikt. In het kielzog van de eer-
ste generatie bouwers waren velen gevolgd die ook hun geluk in deze branche wilden beproeven, maar
vaak woningen van slechte tot zeer slechte kwaliteit afleverden. In Amsterdam werd, toen deze bouwgolf
op gang begon te komen, de bouwverordening aangescherpt, waarbij aan nieuwbouwwoningen enige
eisen werden gesteld. De stedelijke overheid probeerde tevens, door het ontwikkelen van een centraal uit-
breidingsplan, greep op deze ontwikkelingen te krijgen, maar liep in feite achter dit proces aan. Op lan-
delijk niveau werd eveneens een dergelijk beleid ontwikkeld, dat in 1901 resulteerde in de vaststelling
van de Woningwet.1

Rond het midden van de 19e eeuw vroegen de toename van bevolking en economische be-
drijvigheid voortdurend meer ruimte, wat in de stad een grote verdichting van activiteiten en
bebouwing tot gevolg had. Duizenden nieuwe inwoners, nieuwe fabrieken en werkplaatsen
met steeds meer (stoom)machines legden beslag op de beschikbare ruimte. Terreinen in
daarvóór nauwelijks bebouwde stadsdelen boden wel nieuwe mogelijkheden, maar deze wa-
ren bij lange na niet voldoende om de expansie op te vangen. Burgers waren daardoor ge-
neigd drukte, stank en lawaai te ontvluchten en een permanente woonplaats buiten de bin-
nenstad te kiezen. Vanaf het midden van de jaren zestig van de 19e eeuw kwam een
ongekende bouwgolf op gang; rond de hele stad zou in de komende decennia buiten de Sin-
gelgracht een ring van nieuwe woonwijken worden gecreëerd. De vele rechte, nogal trooste-
loze straten die hier ontstonden, met op het eerste gezicht nogal eentonige bebouwing van
arbeiderswoningen, kregen vanuit architectenkringen, vanwege de eenvormigheid van het
concept en het geringe gebruik dat bouwers maakten van de nieuwe ontwerpmogelijkheden
van die tijd, al gauw het predikaat ‘revolutie-’ of ‘speculatiebouw’ opgeplakt. De projectont-
wikkelaars die hier bouwden dachten niet direct vanuit een architectonisch concept, maar
richtten zich om commerciële redenen vanuit de praktijk op het realiseren van woningen.

Over het totstandkomen van deze stadsuitbreidingen verscheen in de laatste decaden van
de vorige eeuw een reeks publicaties, waaronder twee dissertaties, die inzicht verschaffen in
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de rol van het stadsbestuur en de eerste initiatiefnemers: dr Samuel Sarphati en bouwmeester
P.J.H. Cuypers (en de onder hun vlag opererende maatschappijen en compagnons).2 Dit arti-
kel richt zich op een ander aspect van deze expansie: het wil vooral de processen belichten
die zich ‘van onderop’ vanuit de bouwwereld manifesteerden om zo meer zicht te krijgen op
de gang van zaken bij deze speculatiebouw. Hiertoe worden vanaf 1870, het jaar waarin een al-
gemene politieverordening (APV) van kracht werd en het bouwtoezicht werd verscherpt, alle
projecten gevolgd van een van de eerste ‘eigenbouwers’ buiten de wallen: Hendrik Dircks
Kramer. Onder een eigenbouwer versta ik een projectontwikkelaar die op eigen initiatief
bouwgrond verwierf om in een zekere continuïteit op commerciële basis woningbouw te re-
aliseren. Aanleiding voor dit onderzoek vormde een gedenksteen in Kramers woonhuis, Stad-
houderskade 150, aangebracht ter nagedachtenis aan zijn zoon; ik kom later in deze bijdrage
nog op hem terug. Hier is het zijn vader die van belang is. Deze heeft tot het eind van de eeuw
in de stadsuitbreidingen doorgebouwd, zodat zijn projecten een goed beeld geven van de
gang van zaken bij het bebouwen van het polderland rond de stad in de tweede helft van de
19e eeuw. Door middel van een case study naar zijn ondernemingen kunnen vragen worden
beantwoord als wanneer welk pand waar tot stand kwam, hoeveel huizen tegelijk, of alleen
dan wel met partners werd gebouwd, of de woningen werden verhuurd of verkocht, of de eer-
ste eigenaren hier zelf woonden en of deze in de directe omgeving (dezelfde sectie van het
kadaster) nog meer bezit hadden (zie ook bijlage 1).

De Vondelstraat

Kramer begon te bouwen in de Vondelstraat, de eerste straat die in 1866 buiten de wallen werd
aangelegd. Deze lag aan de noordkant van het Vondelpark, dat een jaar eerder aan de zuidkant
van de stad buiten de Leidsepoort midden in de weilanden was aangelegd. Ongeveer gelijktij-
dig met de opening had Cuypers zich hier gevestigd. Hij was al snel met het ontwikkelen van
plannen voor een buurt naast het park begonnen. De mogelijkheden van het bouwen in deze
omgeving had hij goed onderkend, maar hij ging pragmatischer te werk dan Sarphati. Deze
had vier jaar eerder een concessie gekregen om aan de oostkant van de stad buiten de Utrecht-
sepoort een omvangrijke nieuwe woonwijk te creëren, maar dit grootschalige project vond, on-
der andere omdat de financiering niet rond kwam, geen doorgang. Amsterdamse beleggers
stonden niet te dringen om in dit ambitieuze plan te investeren. Cuypers heeft, dankzij enkele
vermogende compagnons, op een kleinschaliger basis, project voor project, het gebied tussen
de Vondelstraat en het park vrijwel geheel kunnen ontwikkelen. Hij had daarbij veel aandacht
aan de financiering besteed. Hier kocht hij veel grond, om er zelf te bouwen of om aan ande-
ren te verkopen. Hij realiseerde in deze buurt woningen voor de gegoede burgerij en waakte
er expliciet voor dat hier geen arbeiderswoningen of bedrijven zouden verrijzen.3
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Begin september 1866 verzocht Cuypers de gemeente om een weg in het polderland aan te
leggen, onder de voorwaarden zoals die in het plan Sarphati waren vastgelegd. Daarvoor moes-
ten de eigenaren der aangrenzende percelen de grond afstaan aan de gemeente, die voor op-
hoging, bestrating en openbare verlichting zorgde en voor de vervanging van greppels en af-
voersloten door een ondergronds riool. Cuypers torpedeerde hiermee de nog niet
uitgekristalliseerde plannen om op deze locatie, dicht bij de oude stad en het deftigste stuk van
de grachtengordel, een nieuw Centraal Station te bouwen, dat de twee kopstations aan de rand
van de stad moest vervangen.4 Tevens liep hij hiermee vooruit op het officiële gemeentelijke
uitbreidingsplan. Toen dit plan in 1877 eindelijk werd vastgesteld, was de noordkant van de
Vondelstraat tot de gemeentegrens al volgebouwd en deze straat hierin ingepast. Vóór Cuypers
zich tot de gemeente wendde was aan het begin van de straat – toen nog een pad – echter al
een bouwproject van start gegaan. Om op de brug over de Singelgracht vóór de Leidsepoort
aan te sluiten, boog de nieuwe straat om deze in aanbouw zijnde panden heen – een bocht die
tot vandaag de dag de Vondelstraat markeert. De architect Nicolaas Redeker Bisdom, woord-
voerder van de firma Hartgerink en Overeem, had begin juli 1866 vergunning gevraagd voor
de bouw van een reeks huizen aldaar.5 De (huis)timmerman Hendrik Overeem en de aanne-
mer Jan Willem Hartgerink hadden deze firma, die voornamelijk door Hartgerink en zijn va-
der uit Goor in Overijssel werd gefinancierd, speciaal hiervoor opgericht en Hartgerink jr was
bij de start van het project naar Amsterdam gekomen. Op het door hen gekochte terrein bouw-
den zij een dubbele villa (later Stadhouderskade 17-18), daarachter in vijf clusters de huizen
Vondelstraat 2-34, één meer dan in de vergunning was toegestaan, en een villa aan de overkant.
Nadat de nrs 2-6 waren voltooid leende de firma in maart 1867 ƒ30.000 om de bouw te kunnen
voortzetten, terwijl zij aan het eind van het jaar op nr 8 nog eens ƒ6000 leenden.6 De villa werd
na voltooiing in de zomer van 1868 aan de eerste bewoners verkocht. Van de zeventien huizen
daarachter, tien enkele huizen en zeven met een beneden- en bovenwoning, zijn er zeven aan
de eerste bewoners overgedragen (waarvan twee dubbele), acht gingen naar beleggers en twee
(nr 22 en 28) behielden de firmanten zelf.7 Nadat de firma in maart 1870 was opgeheven,8 trok-
ken de twee bouwers ieder apart geld aan: met nr 22 als onderpand kreeg Overeem ƒ9000 en
op nr 28, waarop de firma in oktober 1869 nog ƒ2000 had opgenomen, kreeg hij nog eens
ƒ9000.9 Hartgerink leende op nr 24 ƒ8500 en op nr 30 ƒ9000.10 Achter deze huizen realiseer-
de Cuypers met zijn compagnons nrs 36-60. Cuypers werd echter in toenemende mate in be-
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het beschouwen waard (Amsterdam 1993) 75-87.
4 Dit Centraal Station zou uiteindelijk, ter vervanging van het Haarlemmer- en het Weesperpoortstation, een twintig-

tal jaren later in het IJ vóór de stad worden gebouwd.
5 J. Kuyt, ‘De Vondelstraat’ in: Hoogewoud, Kuyt & Oxenaar, P.J.H. Cuypers, 99-102 en 134-135; M. de Roever, ‘Het be-

gin van de Vondelstraat’, Maandblad Amstelodamum 88 (2001) 1-16.
6 Overeem had in de firma alleen het onbelaste deel van zijn huizencomplex aan de Elandsgracht en wat materiaal in-

gebracht: Gemeentearchief Amsterdam, Notarieel archief (hierna NA), not. Gijsb. Ruijs, dl. 22004 akte 52, 22-3-
1867 en 22005 akte 258, 14-12-1867. De firma had kort daarvoor nog een pand op de Prinsengracht (CC 492) ge-
kocht, vermoedelijk om een eerlijke verdeling mogelijk te maken: NA, not. A.A.F. Schouten, dl. 23067 akte 228,
15-11-1869.

7 De Roever, ‘Het begin’, 4-8. Een uitgebreid bouwers- en bewonersonderzoek van de eerste twee blokken aan de
noordkant van de Vondelstraat (nrs 2-102) zal nog elders worden gepubliceerd.

8 Hartgerinks vader was (voor ƒ 9000) al eerder uitgekocht: NA, not. Gijsb. Ruijs, dl. 22009 akte 236 en 237, 26 en 27-
11-1869 en akte 54, 17-3-1870.

9 NA, not. Gijsb. Ruijs, dl. 22009 akte 218, 22-10-1869; not. W.F. Overhoff jr, dl. 21922 akte 373, 29-11-1869 en 21924
akte 123, 8-4-1870.

10 NA, not. W.F. Overhoff jr, dl. 21921 akte 250, 7-9-1869; not. Gijsb. Ruijs, dl. 22009 akte 237, 27-11-1869.



slag genomen door belangrijker zaken en hij verkocht de grond op de hoek van de toekomsti-
ge Eerste Constantijn Huygensstraat aan Overeem en Kramer.11

De eerste bouwprojecten van Kramer

Overeem en zijn neef Kramer waren net zo min als Cuypers en Hartgerink afkomstig uit Am-
sterdam. De (huis)timmerman Hendrik Overeem was als zoon van een timmerman geboren
in Maarssen en had hier als jonge twintiger in de jaren vijftig al aan losse projecten gewerkt.
Hij woonde aanvankelijk bij zijn broer, de smid Jan Overeem, en trouwde in 1858 met de
dochter van een smid. Enkele jaren later begaf hij zich op de onroerendgoedmarkt. Samen
met zijn schoonvader kocht hij in 1862 een huis in de Bloemstraat (nr 3). Drie jaar later – een
jaar voordat hij met Hartgerink het ambitieuze Vondelstraatproject op touw zette – bouwde
hij zelf aan de Elandsgracht met geleend geld twee huizen met halve woningen en een pak-
huis daarachter. In 1868 breidde hij zijn activiteiten uit en werd hij ook makelaar in meubi-
lair.12 Nadat de firma Hartgerink en Overeem, die voor drie jaar was aangegaan, ter ziele ge-
gaan was, bouwden beide firmanten apart verder.

De nieuwbouwprojecten van woningen buiten de stad voor de gegoede burgerij waren aan-
vankelijk te veelomvattend om door één ondernemer te worden gerealiseerd. Bij het eerste
stuk van de straat had Overeem de kapitaalkrachtige Hartgerink ingeschakeld. Bij zijn vol-
gende onderneming betrok hij zijn neef Hendrik Dircks Kramer, welke echter lang niet zo
vermogend was als Hartgerink, die wel alleen verder bouwde. Kramer was in 1840 in Breuke-
len geboren en in april 1866 naar de stad gekomen, waar hij aan de bouw in de Vondelstraat
zal hebben meegewerkt. Hij was getrouwd met Maria Frederika Versteeg, geboren in 1841 te
Zuilen, dochter van de tuinman Rijk Versteeg en Johanna Overeem, die in 1807 in Sloterdijk
het levenslicht aanschouwde en een tante van Hendrik was.13 Kramers zoon Rijk, voor wie de
gedenksteen werd geplaatst, was naar deze schoonvader vernoemd.
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11 De Roever, ‘Het begin’, 10-13; NA, not. W.F. Overhoff jr, dl. 21924 akte 121, 6-4-1870.
12 De Roever, ‘Het begin’, 5-6; NA, not. W.F. Overhoff jr, dl. 21902 akte 674, 22-12-1862, DD 227; not. Jac. Mulder, dl.

22109 akte 315, 13-4-1865; Gemeenteblad 1886 afd. II, p. 424.
13 Kramer woonde eerst een jaar bij Overeem en verhuisde later naar de stille zijde van de (nog ongedempte) Over-

toom, in het deel dat hoorde tot Nieuwer-Amstel (nr 29). Later verhuisde hij naar de Watergraafsmeer waar hij zal
zijn getrouwd en in 1871 kwam hij naar de stad. Gemeentearchief Amsterdam, Bevolkingsregister (hierna: Bev.
reg.), dl. GG 312 f. 1409 en KK 231 f. 604, zie ook dl. HH 34 f. 45 en dl. II 277 f. 1003.

Afb. 1. Briefkaart van de Vondel-
straat met rechts het huizenblok
nrs 2-34 gebouwd door de firma
Hartgerink & Overeem en daar-
achter de huizen van Cuypers, het
eerste met een grote uitkragende
kap, een duidelijke afscheiding
tussen zijn projecten en die van de
eigenbouwers. Op de achter-
grond de Vondelkerk. Gemeente-
archief Amsterdam, Historisch-
Topografische Atlas.



Op de grond die zij van Cuypers hadden overgenomen, bouwden Overeem en Kramer vijf
huizen, Vondelstraat 62-70. Toen zij begin 1870 de fundamenten aan het leggen waren kwa-
men zij echter in aanvaring met het gemeentelijke bouwtoezicht, omdat zij geen bouwver-
gunning hadden.14 Zoals gezegd werd vanaf 1870 met het in werking treden van de APV het
bouwtoezicht strenger. In april 1870 werd kennelijk actie ondernomen en werden de bouwers
buiten de wallen gesommeerd zich aan de (nieuwe) regels te houden.15

De regelgeving bij nieuwbouw, die sinds het midden van de eeuw voortdurend was aange-
scherpt, was aanvankelijk bedoeld om de bouw van krotwoningen tegen te gaan, maar de ge-
meente kon deze ook gebruiken als een instrument om de kwaliteit van nieuwbouwwoningen
te bewaken. Deze moesten bijvoorbeeld een systeem van waterafvoer hebben door middel van
een riool.16 Dat gold nog niet voor het toilet. Pas in de jaren tachtig van de 19e eeuw werden
in de eerste buurten bij nieuwbouw toiletten met automatische afvoer voorgeschreven, nog
niet door middel van water maar door luchtdruk, waarbij de fecaliën in een ondergrondse
put werden verzameld en na ruiming als mest verkocht. Naar de uitvinder ervan werd dit sys-
teem het Liernurstelsel genoemd. Waterclosets zoals wij die kennen dateren pas van na
1900.17 Kramer en Overeem hadden echter nogal traditionele woningen ontworpen, zonder
rioolsysteem, een reden waarom hun alsnog ingediende bouwplan werd afgekeurd. Boven-
dien was de hoek van het laatste huis niet schuin afgewerkt.18 Deze schuine hoekoplossingen
zijn karakteristieke elementen bij de 19e-eeuwse bouw in deze buurt, maar waren geen voor-
schrift in de bouwverordening. Vondelstraat 70 kreeg dan ook een gewone hoek. Dit hoek-
huis was een enkel huis, terwijl nrs 62-68 als dubbele woningen werden uitgevoerd. In het eer-
ste huis dat gereedkwam, nr 62, ging Overeem zelf wonen en hij hield er tevens kantoor. Nr
64 werd eerst verhuurd en een jaar later aan een belegger verkocht. Nr 66 werd nog voor het
was voltooid verkocht aan een medebouwvakker, een stukadoor die mogelijk aan de bouw
meewerkte. Nr 68 bleef in bezit van Kramer en nr 70 werd aan de bewoner overgedragen.19

Toen nrs 66-70 nog in aanbouw waren, sloten Overeem en Kramer ook hier een lening af, à
ƒ12.000, zodat zij de bouw konden voltooien en nieuwe bouwgrond konden kopen.20

Voorbij de Constantijn Huygensstraat waren toen de eerste huizen ook al verrezen. Hier
was alle grond afkomstig van de belangrijkste compagnon van Cuypers, de advocaat mr J.J.W.
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14 Gemeentearchief Amsterdam, Burgemeesters en Wethouders (hierna B & W), dl. 111, p. 103 en Publieke Werken
(hierna: PW) port. 325, 3263AZ1870.

15 Ook Cuypers, die met de op 15 juni 1867 verkregen vergunning al zijn huizen aan de noordkant van de straat had
gebouwd, ging zich in april 1870 opeens aan de regels houden. Tegelijk vroeg hij inspectie en nummering aan van
nr 36-38 (die binnen veertien dagen zouden worden betrokken) en 44-48 (de tussenliggende 40-42 waren toen al
klaar), en vroeg hij een aparte vergunning voor de bouw van Vondelhoven aan de overkant. Zie 10793AZ1866 /
80PW1867 en B & W, dl. 105, f. 211, 7-5-1867; 3398 en 3311AZ / 1010PW / 421BOZ, rapport 405; 3717AZ / 1049PW
/ 440BOZ en 3263AZ / 997PW / 420BOZ1870 (Vondelhoven). Ook de architect J.H. Schmitz, die op de hoek van
de Vondel- en de latere Eerste Constantijn Huygensstraat bouwde, had in 1867 pas een vergunning gevraagd toen
bouwopzichters hadden geconstateerd dat de sleuven voor de fundering al waren gegraven, 1689AZ / 547PW /
293BOZ1867, rapport 186.

16 M. de Roever, ‘De eerste onbewoonbaar verklaarde woningen. Enige vroege toepassingen van het bouwtoezicht’,
Maandblad Amstelodamum 81 (1994) 101-113, aldaar 106. Zie over het bouwtoezicht ook P. Hofland, ‘Bouw- en wo-
ningtoezicht in Amsterdam rond 1900’, Maandblad Amstelodamum 87 (2000) 161-175.

17 D. Carasso, ‘Op weg naar het begin. Reiniging en stadsreiniging in de 19e eeuw’, Ons Amsterdam 29 (1977) 255-271,
aldaar 265-268.

18 PW, port. 275, 4130PW1868 en port. 279, 446PW1869.
19 NA, not. W.F. Overhoff jr, dl. 21925 akte 307, 26-9-1870: voor ƒ 4000.
20 NA, not. Gijsb. Ruijs, dl. 21925 akte 270; dit keer leende hij niet bij een particulier, maar bij de N.V. Credietvereeni-

ging.



van der Biesen. De eerst gebouwde huizen waren die van de architect J.H. Schmitz op de hoek
(nr 72) en van de koopman J. Regtdoorzee (nr 80). Hier tussenin ontwikkelde Hartgerink de
nrs 74-78.21 Overeem bouwde nu zelfstandig aan de andere kant nrs 82-86, met zeer voorna-
me (maar ietwat overdreven) consoles in de vorm van mannenfiguren die de balkons dragen,
een kroon op zijn bouwprojecten in de Vondelstraat. Aan de andere kant bouwde Kramer nrs
88-92. Voor dit project had hij zich in 1871 met de metselaar en pleisterwerker Lambertus
Stokvis geassocieerd, geboren te Ruwiel aan de Vecht, die zich eind 1852, afkomstig uit Breu-
kelen, in de stad had gevestigd. Stokvis had vermoedelijk al aan de bouw van de huizen aan
het begin van de Vondelstraat meegewerkt.22 Nu hij bij nrs 88-92 op eigen gezag aan de slag
kon, resulteerde dit in een gevelrij waarin duidelijk de hand van een metselaar te herkennen
viel: geen enkele versiering met natuursteen werd hier toegepast, alle ornamentiek bestaat uit
metselwerk, alsof het een meesterproef van de bouwer betrof. Van deze enkele huizen werd
nr 88 aan een belegger verkocht, nr 90 ging naar Stokvis en nr 92 naar Kramer.

Daarop bouwden de compagnons aan de andere kant van de Overtoom, de aloude uitvals-
weg richting Haarlem, twee dubbele huizen aan de Singelweg (later Nassaukade 445-446).
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21 De Roever, ‘Het begin’, 6-8.
22 Hij was in maart 1867 getuige bij de geboorteaangifte van Hartgerinks dochter; Gemeentearchief Amsterdam, Bur-

gerlijke stand (hierna: Burg. stand), geb. 1867, dl. 3 f. 183; Bev. reg., buurt AA2, dl.1 f. 602 en dl. HH 101 f.157.

Afb. 2. Gedeelte van Wijk XX uit J.C. Loman, Atlas van de gemeente Amsterdam (Amsterdam 1876). In het
midden de Vondelstraat waarvan de eerste twee blokken aan de noordkant al geheel zijn bebouwd (de
schuine hoek van nr 70 werd echter niet zo gerealiseerd), rechts de dubbele villa die in één traject met
nr 2-34 werd gebouwd, links de Vondelkerk. Gemeentearchief Amsterdam, Historisch-Topografische
Atlas.
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Afb. 3. Briefkaart van het tweede
blok huizen van de Vondelstraat
met rechts op de hoek van de Eer-
ste Constantijn Huygensstraat het
huis van architect J.H. Schmitz
met fraaie ronde balkons op de
hoek. Gemeentearchief Amster-
dam, Historisch-Topografische
Atlas.

Afb. 4. Gevel van Vondelstraat 92,
gebouwd door Kramer en de met-
selaar Lambertus Stokvis, die zich
hier uitleefde in sierlijk metsel-
werk. Foto Anne-Juul Mol, 2000.



Stokvis ging drie jaar na de bouw zelf in een van deze nieuwbouwhuizen wonen. Inmiddels
hadden zij één huis van hun laatste project in de Vondelstraat verwijderd, op de hoek van de
Tweede Constantijn Huygensstraat, en van Van der Biesen opnieuw een stuk grond gekocht,
waarop zij vier huizen bouwden, twee enkele en twee met dubbele woningen (nrs 96-102). Hun
nieuwe huizen werden een verdieping hoger dan nrs 88-92; waarschijnlijk konden zij inmid-
dels meer kapitaal in de bouw investeren. Nr 96 ging na voltooiing naar Stokvis, nr 98 naar Kra-
mer, terwijl de enkele huizen nrs 100-102 aan de bewoners werden verkocht. Eigenaar van nr
100 werd de bekende dominee en schrijver J.J.L. ten Kate (1819-1889), die in 1860 bij de Her-
vormde Gemeente was beroepen en die met zijn bevlogen lectuur en populaire poëzie talloze
landgenoten heeft gesticht. Met zijn groeiende gezin zal hij hier meer ruimte hebben gevon-
den dan aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Hij bleef hier een kleine tien jaar wonen en ver-
huisde toen naar de andere kant van het park, naar de Vossiusstraat.23 Daarna bouwden de
compagnons binnen de Singelgracht een blokje van twee huizen op de plaats van een stal in de
Raamstraat, waar Stokvis eerder had gewoond. Hierna hield hun samenwerking op.

Verdere projecten

Kramer verlegde zijn activiteiten naar de Amsteldijk, aan de Utrechtse zijde, nabij de hoek
met de Singelgracht. Hier liep van de Amstel tot de Boerenwetering de Zaagmolensloot, een
brede vaart waarlangs oorspronkelijk zeventien houtzaagmolens stonden, bereikbaar langs
twee paden aan weerszijden. Deze molens waren gedoemd om voor de stadsuitbreidingen
een voor een te verdwijnen. Kramer, die nu zonder compagnon bouwde, kocht van houthan-
delaar Hendrik Enno van Gelder, die kort hiervoor een zagerij (sinds 1856 op stoomkracht),
landerijen, opstallen en een tuinkoepel in een naamloze vennootschap had ondergebracht,
een stuk grond aan weerszijden van het Zuidelijk Zaagmolenpad (later de Govert Flinck-
straat). Net als bij de Vondelstraat was gebeurd, moest hij de grond voor de aanleg van de
straat aan de gemeente afstaan.24 Terwijl de noordkant nog volop als molenpad in gebruik
was, bouwde hij langs de zuidkant negen huizen en aan de Amsteldijk vijf. De huizen aan de
Amstel zijn voorname woningen. Nrs 11-12 en 14-15 zijn in dezelfde stijl opgetrokken, met
huizen van drie etages op de hoek en dubbele beneden- en bovenhuizen aan de zuidkant.
Het hoekhuis (nr 11) heeft fraaie ronde balkons die de beschouwer een blik langs de Amstel
én in de Govert Flinckstraat gunnen. Dit had Kramer, in het verder nog niet met burgerwo-
ningen bebouwde polderland, ongetwijfeld afgekeken van het huis van de architect Schmitz
in de Vondelstraat. Duidelijk kon hij ook hier meer geld investeren dan bij zijn eerste project
met Overeem, toen zij hadden geweigerd om een schuine hoek bij Vondelstraat 72 te ma-
ken.25 Het tussenliggende dubbelpand aan de Amstel van verschillende kleuren baksteen en
met een fraaie glas-in-lood erker is in een heel andere stijl uitgevoerd, iets wat Kramer waar-
schijnlijk van Cuypers had overgenomen. In mei 1874 ging Kramer hier zelf in het beneden-
huis wonen. Het benedenhuis van nr 12 was verhuurd aan de kunstschilder Hermanus Koek-
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23 Bev. reg., dl. G 771 f. 331 en dl. 535 f. 11.
24 Gemeentearchief Amsterdam, Kadaster (hierna: Kad.), sectie B art. 501 (r. 14), 883 en 901.
25 Overigens hadden Kramer en Stokvis dit bij het hoekhuis van de Tweede Constantijn Huygensstraat evenmin ge-

daan. Deze straat was echter veel minder belangrijk dan de Eerste Constantijn, die van begin af aan in de vorm van
een ‘ceintuurbaan’ door de nieuwe stadsuitbreidingen was gepland, als een nieuwe verkeersader evenwijdig aan de
grachtengordel, zodat de architectuur zich hier op beide straten moest oriënteren.



koek (1815-1882). Samen probeerden zij de bomen voor de deur gesnoeid te krijgen zodat er
meer licht in hun huizen zou vallen.26 Koekkoek, een telg uit een uitgebreide schildersfamilie
die in 1832 vanuit Middelburg naar Amsterdam was gekomen, verhuisde toen het buitenste
huis gereed was naar het benedenhuis van nr 15. Hier sprong de bebouwing tussen een aan-
grenzend slootje en de oude herberg de Berebijt iets terug, zodat de lichtinval daar beter zal
zijn geweest. De Berebijt, afgebroken in 1880, was in de jaren zestig gekocht door Sarphati,
die hier in zijn nieuwe wijk een park wilde aanleggen. 

Langs het Zaagmolenpad was de grond niet geschikt voor herenhuizen. De panden in de
Govert Flinckstraat (later nrs 400-416) werden, naarmate zij verder van de Amstel af kwamen
te liggen, steeds eenvoudiger. De straat werd hier duidelijk ontwikkeld vanuit de Amsteldijk.
De verkeersader de Van Woustraat, die dit blok afsluit, zou pas in 1880 worden aangelegd. Al-
leen de eerste twee huizen, nrs 414-416, hebben nog balkons, met wat simpeler consoles dan
die van het hoekhuis; dit waren eveneens dubbele woningen. De volgende huizen werden per
etage verhuurd, terwijl in sommige huizen zelfs vier gezinnen tegelijk woonden. Of hiervoor
de zolder werd benut of dat enkele bewoners, om de huur van een nieuwbouwwoning te kun-
nen betalen, toen al onderhuurders in huis hadden – zoals later in deze buurt, de Pijp, veel-
vuldig voorkwam – valt moeilijk na te gaan. De laatste drie huisjes, nrs 400-404, hebben maar
één verdieping; deze hebben nog steeds hun originele ramen. De huizen nrs 406-410, thans
in bezit van de woningbouwvereniging Dr Schaepman, hebben moderne ramen gekregen,
maar veel originele deuren, die verder van de Amstel af ook steeds iets eenvoudiger worden,
zijn hier nog aanwezig. Enkele onderpuien zijn later veranderd voor de bouw van garages,
waarvoor dit dwarsstraatje nabij de herenhuizen aan de Amstel zeer geschikt was. Van de klei-
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26 PW, port. 404, 433PW1874.

Afb. 5. Nooit uitgevoerd plan van uitbreiding aan het zuidelijk gedeelte der stad Amsterdam, 1873.
Rechtsonder de Zaagmolensloot met het nog onbebouwde Zuidelijk Zaagmolenpad en aan de Amstel
de herberg de Berebijt. Gemeentearchief Amsterdam, Historisch-Topografische Atlas.



ne huisjes werd er één aan de bewoner verkocht, de andere twee gingen naar notaris P. Schel-
tema Beduin, die ook de fraaie hoekpanden kocht. Nr 406 werd eigendom van de bewoner,
nr 408 bleef in bezit van Kramer, nr 410 kwam in handen van een belegger, terwijl de bewoner
van nr 406 ook 412 kocht. De twee panden bij de hoek werden gekocht door de bewoner/ma-
kelaar van nr 404, die eveneens Amsteldijk 14-15 kocht. Nr 13, waar Kramer woonde, ging
naar een belegger.

Hierna vond Kramer nieuwe bouwgrond in de Sarphatistraat. Deze lag nog binnen de Sin-
gelgracht en viel ook binnen het concessiegebied van Sarphati, die zelf echter al in 1866 was
overleden. Kramers eerste bouwplan, voor nrs 103-105, werd in de zomer van 1874 afgewezen.
Behalve vanwege gebreken bij de afvoer van vuil water, werden zijn ontwerpen ook afgekeurd
omdat zij ‘in verschillende opzichten niet de architectonische waarde bezitten, die voor de hui-
zen binnen de grenzen der voornoemde concessie gelegen, vereischt wordt’.27 Kennelijk wilde
de gemeente bereiken dat de kwaliteit van de woningen hier beter werd dan de eerste ‘revolu-
tiebouw’ die, vooruitlopend op het gemeentelijke uitbreidingsplan, al her en der buiten de
stad verrees, onder andere in het westelijke deel der concessie (Jacob van Campen-, Gerard
Dou-, Ferdinand Bol-, Daniel Stalpert-, Quellijn- en Frans Halsstraat). Kramer paste zijn bouw-
plan aan en kreeg alsnog een bouwvergunning. Na de oplevering bleek het toilet volgens het
Liernurstelsel echter niet in orde en moest het worden aangepast; mogelijk had hij gesmok-
keld met de helling van de afvoerbuis die de fecaliën naar de put onder het huis voerde. 
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27 Art. 13 van de concessie van 18 juni 1862, PW, port. 412, 2456PW1874.

Afb. 6. Govert Flinckstraat gezien naar de Amsteldijk, rechts achteraan de kleine huisjes die het bouw-
blok van Kramer afsloten, 1952. Gemeentearchief Amsterdam, Historisch-Topografische Atlas.



Na Sarphatistraat 103-107 bouwde Kramer de huizen Spinozastraat 19-21, tussen de Sarpha-
tistraat en de Singelgracht, die waarschijnlijk in handen van een familielid kwamen, en Sar-
phatistraat 139-141. Al deze panden werden aan beleggers verkocht. Op het bovenhuis van nr
139 heeft Kramer zelf bijna vijf jaar gewoond. Een half jaar na zijn vestiging werd ook hij ma-
kelaar in meubilair.28 De huizen in de stadsuitbreidingen, die vaak groter waren dan veel oude
woningen in de binnenstad, moesten naar hun stand worden gemeubileerd en de bouwers za-
gen hierin een gat in de markt. Nu met de toenemende industrialisatie meubelen steeds meer
van fabrieken kwamen in plaats van rechtstreeks van de ambachtslieden die ze zelf vervaardig-
den, hielden de bouwers zich als nevenactiviteit bezig met makelen in meubelen.
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28 PW, port. 422, 63PW1875; benoemd als makelaar 15-8-1877, Gemeenteblad afd. II, p. 558.

Afb. 7. De Sarphatistraat ten tijde dat deze werd bebouwd, 1888. De huizen nrs 103-107 van Kramer val-
len links net buiten beeld, verderop aan die kant moeten nrs 139-141 liggen. Gemeentearchief Amster-
dam, Historisch-Topografische Atlas.



Samenwerking met Hartgerink

Na deze projecten sloot Kramer een compagnonschap met Hartgerink, die hij behalve uit de
Vondelstraat ook zal hebben gekend uit de christelijk gereformeerde kerk, waartoe beiden
behoorden. Hartgerink was secretaris van de school van de gemeente, waar Kramers kinderen
ongetwijfeld op zullen hebben gezeten.29 Kramer bouwde in 1885 voor de kerk een nieuwe
school aan de Marnixstraat (nrs 283-287). Hartgerink had na de Vondelstraat projecten ont-
wikkeld aan de Overtoom, de Constantijn Huygensstraat (waar hij zelf op nr. 16 woonde) en
de P.C. Hooftstraat. Voor Cuypers bouwde hij een villa aan het Vondelpark nrs 69-71, een aan-
geklede kopie van de villa van Redeker Bisdom. In 1874 was ook hij makelaar in meubilair ge-
worden.30 Van de Nederlandsche Bouwmaatschappij, de concessiehouder van het plan Sarp-
hati, kochten de compagnons een terrein op de plaats van de voormalige Amsteljachthaven,
een schitterende locatie aan de rivier, recht tegenover het in 1864 gebouwde Amstelhotel.
Hier realiseerden Hartgerink en Kramer Sarphatikade 2-8.

Hun grootste project zou echter de ontwikkeling van de laatste twee blokken van de Stad-
houderskade worden. Vanaf nr 125 tot aan de Amsteldijk hebben zij de kade vrijwel geheel
bebouwd en afgesloten met een fraai gebouw aan de Amstelhoek. Van bierbrouwer Adriaan
Heineken kochten zij een groot bouwterrein tussen de Zaagmolensloot en de Singelgracht op
de hoek van de Amstel. Hier, aan de rechtgetrokken Singelgracht, kwam tegenover het Paleis
voor Volksvlijt het mooiste ‘gouden randje’ van de Pijp, een voorname huizenrij met aparte
achterhuizen en -erven die doorliepen tot aan de vaart. Deze huizen konden de vrijstaande
stadsvilla’s elders langs de Singelgracht welhaast evenaren. De sloot tussen de Van Woustraat
en de Boerenwetering werd door de gemeente in verschillende fasen gedempt, waarna deze
Albert Cuypstraat ging heten. Voorbij de Van Woustraat bleef de vaart echter liggen; de straat
aan de zuidkant kreeg dan ook toepasselijk de naam Hemonykade – na demping in 1891 He-
monylaan. Daar bouwden Hartgerink en Kramer, nog op grond van Van Gelder, op de hoek
drie huizen, waarvan het hoekhuis twee woningen had (later Hemonylaan 26-27 en Hemony-
straat 12). De huizen in deze buurt hadden zoals was voorgeschreven toiletten volgens het
Liernurstelsel gekregen, maar toen de eerste bewoner Stadhouderskade 128 betrok, bleek dit
niet te werken.31 Klachten van de bouwers aan de gemeente hielpen weinig. Het Liernurstel-
sel heeft eigenlijk nooit goed gefunctioneerd, een reden om het luchtdruksysteem te vervan-
gen door waterspoeling en de toiletten op de waterleiding aan te sluiten.

Achterop het erf van Stadhouderskade 137, later het onderkomen van de Centrale Bond
voor Inwendige Zending en Christelijk Maatschappelijk Werk, werd in de jaren twintig van de
vorige eeuw het Bijbels Museum ondergebracht, een verzameling voorwerpen met betrekking
tot het christendom die circa 1850 door ds L. Schouten was aangelegd. Tegelijk met dit huis
en nr 139 bouwden Hartgerink en Kramer hier, nadat dwars op de Zaagmolensloot de He-
monystraat was aangelegd, nrs 7-9. Het laatste stuk van de vaart was echter inpandig tussen de
huizen aan de Stadhouderskade en de Govert Flinckstraat blijven liggen, waardoor dit blok
veel breder was dan de andere woonblokken in de buurt. Hartgerink en Kramer, die al voor
een groot deel eigenaar van het water waren, kochten – na een negatief advies van de Ge-
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29 Gemeentearchief Amsterdam, Bibliotheek, Q 860.036.
30 Hij was 2-5-1841 geboren te Goor en opgeleid als (huis)timmerman. Bev. reg., dl. HH 127 f. 360; Gemeenteblad afd. II,

p. 522.
31 PW, port. 699, 2496AZ1883.



zondheidscommissie – ook het laatste deel van de gemeente om aan deze onhygiënische toe-
stand een einde te maken en de vaart te kunnen dempen.32

Van de huizen aan de Stadhouderskade werden er enkele aan bewoners verkocht, maar
niet meer aan beleggers. Dit hield vermoedelijk verband met de crisis in de huizenmarkt in
die tijd, al zullen de huuropbrengsten een aardig inkomen hebben opgeleverd. Zelf gingen
Hartgerink en Kramer hier, broederlijk naast elkaar, op nr 149 en 150 wonen. Zoals gezegd zit
in dit laatste huis een gedenksteen voor Kramers zoon, waarvan de tekst luidt: ‘Hier leefde en
werkte Dr. Rijk Kramer, arts, 1870-1942’. De broers Frans en Rijk waren respectievelijk 15 en
13 jaar oud toen hun ouders op de Stadhouderskade kwamen wonen. Frans vertrok echter al
gauw naar Kampen om theologie te studeren.33 Rijk, die medicijnen ging studeren aan de Ge-
meentelijke Universiteit, heeft hier later zijn praktijk uitgeoefend en tot zijn dood aan toe ge-
woond. Hij was een van de oprichters van de Unie van Gereformeerde Studenten aan Open-
bare Universiteiten en Hoogescholen, later de Societas Studiosorum Reformatorum. Hij was
een zeer geliefd huisarts, die – hoewel zwijgzaam van aard – veel aandacht voor zijn patiënten
had en zijn vak op een wetenschappelijke manier benaderde. Toen hij zich, nog voor zijn pro-
motie in 1903, als arts vestigde, was hij een van de drie gereformeerde praktiserende dokters
in de stad. Vanuit een diep geloof, dat hij van zijn ouders had meegekregen, heeft hij zich zijn
leven lang voor de gereformeerde zaak ingezet. Hij was lid van de commissie van Advies van
de Zending der Gereformeerde Kerken in Noord-Holland, van de Vereeniging voor Lager
Onderwijs op Gereformeerde Grondslag, de Gereformeerde Bibliotheekvereeniging, het Sa-
natorium Sonnevanck en het Christelijk Sanatorium te Zeist. Ook was hij lid van het lokaal co-
mité van de Vrije Universiteit en nam hij al jong zitting in de redactie van het orgaan van de
Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland. Hij publiceerde on-
der andere over hygiëne, vaccinatie en crematie en ageerde tegen het Nieuw Malthusianisme
(geboorteregeling). Hij bleef zijn hele leven zeer betrokken bij zijn oude studentenvereni-
ging, waarvan hij bij het tiende lustrum in 1936 erelid werd. In 1923 voerde hij, bij een defilé
tijdens het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, een studentendelegatie aan
achter het door hem aan de vereniging geschonken vaandel, dat hij in zijn huis bewaarde. In
dat huis ‘met geopende wijnkelder en een onuitputtelijke kist sigaren’ waren de studenten
immer welkom.34 Bij zijn dood in 1942 liet Kramer, die ongetrouwd was gebleven, zijn huis in
vier gelijke porties na aan het Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, de Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten, de Gereformeerde Kerk en de Vereniging voor Hooger
Onderwijs Vrije Universiteit. Het is niet bekend wie de gedenksteen heeft laten aanbrengen,
maar de Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag heeft een school
naar hem genoemd (Nassaukade 124, dependance De Costakade 26).

Gedenktekens aan huizen die herinneren aan bouwers en bewoners zijn altijd bijzondere
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32 PW, port. 720, 8010PW1883; Gemeentearchief Amsterdam, Gemeenteraad, dl. 63 p. 113-115, 2-2-1884.
33 Frans, overleden in 1943, was op 3-5-1868 geboren, Rijk op 11-4-1870: Bev. reg., dl. 335, f. 49 en dl. 465 nieuw, f. 225.

Zij hadden nog twee jongere zusjes die in Amsterdam waren geboren: Burg. stand, geb. 1874, dl. 3 f. 189 en 1878 en
dl. 7 f. 50v. Frans werd predikant te Stroobos, op de grens van Friesland en Groningen en later te Beverwijck: Hon-
derdveertig jaar gemeenten en predikanten van de gereformeerde kerken in Nederland (z.pl. [Goes] 1974) 24, 153 en 230.

34 In zijn tijd was het nog niet mogelijk om medicijnen aan de Vrije Universiteit te studeren. Nog in 1941 maakte hij
deel uit van de lustrumcommissie die het 8e lustrum voorbereidde: C.J. Honig, ‘Dr. Rijk Kramer’ in: Libertas ex veri-
tate. Uitg. van de organisatie der reunisten van S.S.R., ter herdenking van haar in de jaren 1940-1946 overleden of voor het va-
derland gevallen leden (Amsterdam z.j.) 20-26; De Standaard 71 (1942) nr 21453; F. Jacobs en P. Kok, Inventaris van het
archief van de Christelijke Vereniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland (1896-1981) (Amsterdam 1998), uitge-
geven aan de Vrije Universiteit door het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme.



elementen in het stadslandschap, een reden om er hier even op te wijzen. Dit laatste blok van
de Stadhouderskade is er namelijk vrij ruim mee bedeeld. Dichter naar de Amstel toe werd
een tiental jaar geleden op nr 158 voor een veel beroemdere tijdgenoot eveneens een ge-
denktekst aangebracht, voor de natuurkundige Pieter Zeeman. Deze was in 1896 aan de Uni-
versiteit van Amsterdam benoemd en ontving in 1902 de Nobelprijs. Enkele jaren daarvoor
had hij dit huis van Hartgerink en Kramer gekocht en een eeuw later bleek zijn papieren na-
latenschap daar in de boedel van zijn zoon nog compleet aanwezig. De documenten werden
overgebracht naar het Rijksarchief in Noord-Holland, er werd een stichting voor opgericht en
in het huis werd in de vlakke steen onder de ramen van de bel-etage de volgende tekst gehakt:
‘Hier woonde en werkte de natuurkundige en Nobelprijswinnaar Pieter Zeeman, 1865-
1943’.35 Tussen de huizen van Rijk Kramer en Zeeman werden alle onderpuien later gemo-
derniseerd. Veel van deze grote panden werden in de vorige eeuw getransformeerd tot kan-
toor of bedrijf, waarvoor de ingangspartijen met stoep en hoge ramen boven het souterrain
niet geschikt waren, zodat hier nieuwe puien kwamen. Die van nr 152 is zelfs gesigneerd:
‘Jaap Molenaar, architect BNA, 1941’. Ook Cuypers liet in het eerste huis dat hij in de Von-
delstraat bouwde (nr 40) de datum van de eerste steenlegging graveren met de initialen van
het jongetje dat de handeling verrichtte. In het hekwerk van de balkons van dit cluster ver-
werkte hij de initialen van zijn medestanders die de aanleg van de straat mogelijk hadden ge-
maakt: Westerwoudt, Schmitz of zijn zaakwaarnemer Sterck, Van der Biesen en AT voor Al-
berdingk Thijm, zijn zwager. Aan het huis van Schmitz op de hoek van de Eerste Constantijn
Huygens- en de Vondelstraat werd vijftig jaar na de bouw eveneens een gedenkplaat aange-
bracht, zelfs met een gebeeldhouwd portret, en de tekst: ‘Hier woonde en werkte Johannes
Cornelis Sikkel, 1908-1920’. Deze sociaal bewogen predikant was van 1899 tot zijn dood in
1920 dominee bij de gereformeerde gemeente en woonde in genoemde jaren in het boven-
huis. Hij was een vurig voorvechter van de gereformeerde kerk en na zijn dood hebben vrien-
den een stichting opgericht die behalve in het uitgeven van zijn geschriften ook voorzag in
plaatsing van de plaat.36

Epiloog

De eerste projecten burgerwoningen buiten de wallen bleken zo succesvol dat de bouwers in
de straat voortdurend nieuwe bouwgrond kochten.37 Daarna vonden zij nieuwe grond in het
polderland rond de stad langs bestaande wegen en paden. Toen eind 1876 het uitbreidings-
plan van stadsingenieur Kalff uiteindelijk openbaar werd gemaakt, was dit proces al in volle
gang. Het plan was, na het mislukken in 1868 van het plan van Van Niftrik dat vanuit een door-
dachte stedenbouwkundige visie was ontworpen, een haalbaar, op de praktijk gericht ontwerp,
waarin weinig meer van een stedenbouwkundige visie viel te bespeuren. In hele stukken volg-
den de straten de oude verkaveling, zoals bij het Zuidelijk Zaagmolenpad/Govert Flinckstraat,
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35 A. Hijmans, ‘Goudmijn tussen vuilniszakken. Volledig archief van natuurkundige Pieter Zeeman gevonden’, NRC
(katern Wetenschap en onderwijs), 13-3-1992.

36 Gemeentearchief Amsterdam, Bibliotheek, persverz. personalia; R.H. Bremmer, Ds. J.C. Sikkel als sociaal profeet en pio-
nier (Groningen 1976); Gemeentearchief Amsterdam, Woningboeken, dl. C15, f. 121.

37 Het is niet onmogelijk dat het idee afkomstig was van de handige Amsterdammer Redeker Bisdom, die voor de uit-
voering een joint venture sloot met Overeem. Deze haalde er voor de financiering Hartgerink bij, maar lijkt het pro-
ject later geheel naar zich te hebben toegetrokken.



waar de bouw van stadshuizen al in 1872 was begonnen. Voor de bouwers lieten de gemeente-
lijke plannen namelijk veel te lang op zich wachten. Er was vanuit de bouwwereld al een auto-
nome beweging op gang gekomen, die het uitbreidingsplan mede richting heeft gegeven.

Voor zover ik kan zien was Kramer van de eerste projectontwikkelaars buiten de wallen een
‘gemiddelde’ eigenbouwer, niet een van de grootste speculanten, maar ook niet iemand die
opereerde in de marge. Zijn projecten geven een goed beeld van de gang van zaken bij de
speculatiebouw. Toch is het opvallend dat het eerste grote bouwproject buiten de wallen
enigszins moeizaam op gang lijkt te zijn gekomen. Er was samenwerking tussen verschillende
bouwers voor nodig om het van de grond te krijgen en het kapitaal werd via bekenden van
buiten de stad betrokken. Deze projecten waren zo omvangrijk dat zij de capaciteit van een
enkele bouwer verre te boven gingen. Pas na twee ondernemingen konden Overeem en Kra-
mer zelfstandig bouwen, hoewel Overeem daarvóór in de stad al wel alleen had geopereerd.
Hij was met de aankoop van een huisje samen met zijn schoonvader begonnen, had daarna
met geleend geld drie eigen panden gerealiseerd, maar voor de financiering van de Vondel-
straat was hij op Hartgerink aangewezen. Toen de firma was geëxpireerd charterde hij een
neef uit Maarssen, een zoon van een timmerman, en pas nadat dat project was voltooid kon
hij op eigen kracht verder. Kramer moest hierna voor zijn volgende project ook weer een
compagnon zoeken.

Al gauw gingen de bouwers in hun eigen huizen wonen, waarmee zij zich profileerden als
van dezelfde sociale klasse als hun buren, iets wat gezien hun inkomen op den duur zeker het
geval zal zijn geweest. Zij waren duidelijk ‘stijgers’ op de sociale ladder, zich ontwikkelend van
gewone timmerlieden tot welgestelde burgers. ‘De familie Kramer was zeer welgesteld’, ver-
meldt een herdenkingsartikel over Rijk. ‘Daar zijn vader veel gevoelde voor de studie van zijn
beide zoons, behoefde Rijk geen haast te maken; geldzorgen heeft hij nooit gekend’.38

De eigenbouwers gebruikten hun panden ook om geld te lenen op de kapitaalmarkt, waar-
mee zij tevens hun volgende project konden financieren, een proces dat al bij de eerste hui-
zen in de Vondelstraat was gestart, maar dat natuurlijk ook in de oude stad reeds voorkwam.
Van de speculatie is hier maar een tipje van de sluier opgelicht, alleen voor de eerste bouw-
projecten van Overeem en Kramer in de Vondelstraat. Zodra de bouw van een pand zover was
gevorderd dat het als onderpand kon dienen, sloten zij een lening af, veelal bij particulieren.
Op de eerste drie huizen ƒ30.000, op het volgende ƒ6000 en later nog eens ƒ2000 op een van
de laatste huizen, totaal ƒ38.000. Overeem leende op de twee huizen die hij uit de firma be-
hield twee maal ƒ9000 en op drie in aanbouw zijnde panden van hem en Kramer nog eens
ƒ12.000.39 Het is met name deze vorm van financiering, met particulier geleend geld in plaats
van eigen kapitaal, die de bouw de naam ‘speculatiebouw’ bezorgde. Dit verschilde sterk van
de manier waarop het in de architectenwereld toeging, waar een kapitaalkrachtige opdracht-
gever – en dat kon ook een bedrijf zijn – een bouwkundige een opdracht gaf om een gebouw
te ontwerpen. Ook werden steeds twee tot vijf panden tegelijk gebouwd; één was kennelijk
niet rendabel, maar een te grote onderneming.

Er lijkt geen vast patroon te ontdekken in de bouw van enkele of dubbele woningen en of
deze na voltooiing werden verkocht of verhuurd. Waarschijnlijk handelden de bouwers, met
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38 Honig, ‘Dr. Rijk Kramer’, 21.
39 De waarde van de eerste huizen werd in oktober 1867 getaxeerd op ƒ10.000 per huis, de laatste huizen van de firma

waren in maart 1870 ƒ13.000 waard. Vondelstraat 2 en 8 werden bijvoorbeeld eind 1869 verkocht voor ƒ15.000. NA,
not. Gijsb. Ruijs, dl. 22009 akte 221, 30-10-1869; dl. 22005 akte 211, 10-10-1867; dl. 22009 akte 221, 30-10-1869 en
akte 54, 17-3-1870; not. Th.H. Oldeboom, dl. 21960 akte 170, 2-11-1869.



een goed oog voor de markt, naar gelang de mogelijkheden zich voordeden. Van de 72 hui-
zen die Kramer al dan niet in samenwerking met anderen bouwde, waren 35 als enkele wo-
ningen uitgevoerd, dus ongeveer de helft. Zestien werden gekocht door de bewoners, 30 ble-
ven in het bezit van de bouwers en 26 gingen naar beleggers.

De werkwijze van de pioniers werd al spoedig nagevolgd door een tweede generatie specu-
latiebouwers, aangelokt door het succes maar vaak met een minder goed oog voor de markt.
Van hen gingen velen die met geleend geld een pand bouwden om dit na voltooiing terug te
betalen, bij economische teruggang en overproductie failliet.40 Hoewel het bezit van goedko-
pe woningen door de geringe leegstand een solide belegging was, heeft Kramer zich niet met
het bouwen van rug-aan-rug woningen bezig gehouden. Ook dit werd aan het tweede echelon
van bouwers overgelaten. Evenmin is hij, toen het uitbreidingsplan van de gemeente van
kracht was geworden en met de uitgifte van grond was begonnen, diep in de nieuwe wijken
gepenetreerd, waar meest goedkope arbeiderswoningen van mindere kwaliteit kwamen. Hij
heeft zich geconcentreerd op woningen voor de betere stand op de betere locaties aan de
randen van de uitbreidingsgebieden. Dit was mede mogelijk omdat hij en Hartgerink beslag
hadden weten te leggen op de grond aan de kopkant van de Zaagmolensloot. Hartgerink
daarentegen heeft wel grote blokken huizen in de Pijp gebouwd, onder andere aan de Jan
Steenstraat, Ceintuurbaan, Van der Helst-, Govert Flinck- en Jan van der Heijdenstraat.

Wat uit deze studie eveneens naar voren komt is het van de grond komen van een effectief
bouwtoezicht. Naarmate voor een groeiend aantal eigenaren het speculatieaspect van hun
huizen belangrijker werd dan de huisvesting van de bewoners, richtte de bouwverordening
zich in het belang van volksgezondheid en hygiëne op dat laatste aspect.41 Sinds april 1870
werd er strenger dan voorheen op toegezien dat van tevoren een bouwaanvraag met tekening
werd ingediend, die nauwkeurig aan de voorschriften werd getoetst. Na oplevering kwamen,
vóór een huis voor bewoning geschikt werd verklaard en het een nummer kreeg toegewezen,
bouwopzichters controleren of conform de vergunning was gebouwd. En was dit niet ge-
beurd, dan werd het gebouwde alsnog afgekeurd. Bij de projecten van Kramer (en Overeem)
kunnen we dit goed waarnemen. Voor de firma had Redeker Bisdom het papierwerk naar de
gemeente toe verzorgd, maar toen Overeem, beter in bouwen dan in schrijven, op zichzelf
stond, ging hij zonder vergunning aan de slag, waarop het gemeentebestuur actie ondernam.
Ook kregen zij te maken met toenemende professionalisering in de bouw. Zij waren nog am-
bachtslieden die een traditionele opleiding hadden genoten, waarin de kennis van meester
op knecht werd overgedragen. Technische innovaties, zoals het tekenen van een bouwplan of
de aanleg van een riolering, veroorzaakten daarom al snel problemen. Waarschijnlijk hebben
zij echter in de loop van hun carrière nog een of meer vakcursussen gevolgd.42

Naast deze cursussen voor ‘tekenmeester’ en dergelijke aan ambachtsscholen waren er in de
loop van de eeuw nieuwe bouwopleidingen van de grond gekomen aan (poly)technische scho-
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40 A. de Wildt en M. de Roever, ‘De sprong over de Singelgracht. Nieuwbouw in de Da Costabuurt’, Maandblad Amstelo-
damum 83 (1996) 112-120, aldaar 116.

41 Zo waren bijvoorbeeld negen woningen die Hartgerink met twee compagnons in 1878 op de molenwerf aan de
Overtoom, hoek Gasthuislaan wilde bouwen, kennelijk te klein; hij bouwde hier maar zes woningen. Zie Gemeente-
archief Amsterdam, 2104AZ / 715 PW / 222 BOZ, 4652PW / 1491 BOZ en 11107AZ / 4741PW / 1511BOZ1878. De
vooraanstaande makelaar Th.J.B. Westerwoudt echter, een andere compagnon van Cuypers, vroeg in februari 1871
wel een vergunning aan voor de bouw van Vondelstraat 54-56, maar een aanmelding voor inspectie of nummering is
niet te vinden; kennelijk was hij een dermate hoge autoriteit dat hij de zaken mondeling kon regelen. Zie ibidem,
1019AZ / 304PW / 121BOZ1871, rapport 136.

42 Hartgerink noemde zich later ook bouwkundige: Algemeen Adresboek van Amsterdam 1884/85.



len en was er een klasse van ‘echte’ architecten ontstaan. Vooral de tweede generatie zette zich
fel af tegen de traditionele bouwers, die hun kennis nog in de praktijk hadden opgedaan, maar
die niet deelnamen aan de theoretische discussies zoals die in architectenkringen werden ge-
voerd. Nu valt aan al die duizenden geveltjes en rechte straten in de 19e-eeuwse wijken ook wei-
nig architectuurstudie op te hangen. Noch de Ceintuurbaan, waar ook huizen met halve wo-
ningen werden gebouwd, noch de Sarphatistraat heeft ooit de allure gekregen van de nieuwe
straten die in Londen, Brussel of Parijs werden aangelegd.43 Toen de stad er in de jaren zestig
van de vorige eeuw aan toe was om de oude huizen op enigszins systematische schaal te ver-
vangen, brak de waardering echter door en kreeg men oog voor de positieve kanten van deze
bouwgolf, die nu door de met verdrijving bedreigde bewoners hogelijk blijkt te worden ge-
waardeerd.44 En het is ook verbazend hoe de projectontwikkelaars van die tijd, bij zoveel een-
vormigheid, met geringe middelen zoveel variatie in het gevelaanzicht wisten te bereiken;
geen twee bouwblokken zijn hetzelfde. De typische balkonnetjes, simpele ornamenten van na-
tuursteenblokjes en karakteristieke gevelbeëindiging van gootlijsten en dakkapellen geven
deze buurten een heel eigen karakter. Dit belangrijke element uit Amsterdams topografische
geschiedenis verdient in al zijn eigenheid net zo goed onze waardering als de grachtengordel
of plan Zuid van Berlage. Want bij de volgende ronde stadsuitbreidingen aan het begin van de
vorige eeuw – toen reeds meer dan tien jaar voorgeschreven door de Woningwet – hadden de
architecten het pleit gewonnen. Voor het stedebouwkundig ontwerp werd een onbetwiste des-
kundige aangetrokken, bouwmeester H.P. Berlage, die als adviseur van de beurscommissie bij
de bouw van de Koopmansbeurs zijn sporen voor de stad al had verdiend. Voor het ontwerpen
van de gevelwanden werden architecten met visie in de arm genomen, die bewust een samen-
hangend straatbeeld schiepen. Pas achter de door hen ontworpen gevels mochten de ‘specu-
latiebouwers’, nu volgens de regels van de Woningwet, hun gang gaan.
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wust toepassing, maar dan wel als een eenheid ontworpen.

44 R. Roegholt, ‘Stadsvernieuwing in Amsterdam. Wisselende waardering voor de oude wijken’, Spiegel historiael 30
(1994), 333-338.



Bijlage 1 Bouwprojecten van H.D. Kramer 1870-1900

Bij de straatnamen is de datum van de naamgeving vermeld ter indicatie van het tijdstip waarop de straat is aange-
legd; de datum van de eerste bewoning geeft een indicatie van de tijd van oplevering.

straat huis eerste eerste beroep eigenaar beroep
nr bewoning bewoner

Vondelstraat 62 aug. 1870 H. Overeem timmerm/makelaar 1e bewoner –
25-9-1867 dec. 1871 M.A. Seidel ing. fabriek

64 mei 1871 D.J. Thijssen reiziger M.M.E. Metman winkelierster
nov. 1870 Cath. Marie  Backer (weduwe) wed. G.W.F.Oldewelt

66 mei 1871 A. Psicha candidaat H.G. Oldings stucadoor
mei 1871 H.J. de Roe verk.in koffie + thee

68 mei 1871 H.E.J. Dijk (alleenst. vrouw) H.D. Kramer timmerman
C. van Vollenhoven (weduwe)

70 mei 1871 J. Leembruggen civiel ingenieur zuster eerste bew. –
88 mei 1870 G.L. Wijsman comm. in effecten L.F.J. v. Putten cs –
90 okt. 1871 E. Bleeker insp. van politie L. Stokvis metselaar
92 febr. 1872 F. Tonger (weduwe) H.D. Kramer timmerman
96 nov. 1872 A. Kooy raffinadeur L. Stokvis metselaar

maart 1873 Jacob Hendriks scheepsgezagvoerder
98 nov. 1872 J.P. Boissevain kantoorbediende H.D. Kramer timmerman

mei 1873 J.J.L. ten Kate predikant
mei 1873 H.E. Valés predikant

100 mei 1873 J.J.L. ten Kate predikant eerste bewoner predikant
102 jun. 1873 W.Th. Krahé likeurstoker eerste bewoner likeurstoker

Buitensingel 445 juni 1872 Elise Porckly (weduwe) Gijsbert Dijs c.s.. schilder
Nassaukade aug. 1872 Jan Evenblij cand. notaris
19-11-1879 aug. 1872 Jan Alken med. doctor

(mei 1875 L. Stokvis metselaar)
446 aug. 1872 A.A. Kampfraath waagdrager L. Stokvis metselaar

sept. 1872 C.A.de Groot (weduwe)
Raamstraat 8 okt. 1872 Gijsbert Dijs schildersknecht Gijsb. Dijs c.s. schilder

juni 1874 A. van Meeteren schilder
10 sept. 1872 L. Stokvis metselaar eerste bewoner metselaar

nov. 1872 F.N. Obbes leraar H.B.S.
Govert 
Flinckstraat 400 mei 1874 Chr. Uriot goudsmid P. Scheltema Beduin notaris
23-12-1874 mei 1874 S.A. Klaassen –

402 nov. 1874 Henri Raesken directeur r.k. H.B.S. idem idem
404 mei 1874 J.G. Hamel makelaar eerste bewoner makelaar

nov. 1874 Henri Raesken directeur r.k. H.B.S.
406 april 1874 Moses Calo diamantslijper eerste bewoner diamantslijper

mei 1874 Maria E. Blomberg (weduwe)
mei 1874 Marcus Marcussen –
juni 1874 P.L. Halderiet –

408 aug. 1874 J.M. van Driessel (vrouw, man in Indie?)H.D. Kramer timmerman
april 1874 M.A. Korndorffer (weduwe)
aug. 1874 Dorothea H. Kroese (alleenst. vrouw)
april 1874 Gerarda C. Nijhold -

410 juni 1874 J.D. Beereboom (bierhuishouder) eerste bewoner bakker
(april 1874 J.A. van Bergen (weduwe)) (A. v. Beckhoven)
mei 1874 A. van Beckhoven bakker
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412 april 1874 S. Rodriques de diamantslijper M.M. Calo c.s. diamantslijper
Miranda

april 1874 Johanna M. Dreissel (vrouw, man in Indie ?)
april 1874 A.J. Eggers -
april 1874 C.F. Hamburger kantoorbediende

414 april 1874 W.J. Lus winkelier J.G. Hamel makelaar
juni 1874 Cornelis Borsje koopman
jan. 1875 Justina H. Verhoeff (alleenst. vrouw)

416 dec. 1873 Jacob van Hattem leraar idem idem
(febr. 1874) J.N.A. Schneiders kapitein der artillerie

van Greijffensroeth
Amsteldijk 11 juli 1874 C.A. Dreux bode P. Scheltema Beduin notaris
Utrechtsezijde mei 1874 A.J. Schreij koopman

april 1875 W.H.J.M. IJske visiteur
12 dec. 1873 Herm. Koekkoek kunstschilder idem idem

dec. 1873 W.H.M. IJske visiteur
maart 1874 Jacob (van) Hattem leraar

13 mei 1874 H.D. Kramer timmerman Th.J. Wieland –
dec. 1874 Alida Paula Lacave (weduwe)

14 nov. 1874 A. Wamsteeker J.G. Hamel makelaar
jan. 1875 J.D. Griot Lacave med. doctor

15 mei 1875 Herm. Koekkoek kunstschilder idem idem
juni 1875 L.F. Goldman assistent resident

Sarphatistraat103 april 1875 Hermanus Salomo diamantklover J.A. Klatzer commissionair
11-5-1870 in diamanten

105 mei 1875 G.A. Croockewit dir. A’damsche Rijn- D.B. van Embden koopman
Stoomboot mij.

107 april 1875 J.F. Appij commissionair H. Feijkes jr. commissionair
in effecten

jan. 1876 J.M.W. Eilers suikerfabrikant
139 april 1876 G.H. Hanrath koopman M.S. Lek commissionair

maart 1877 H.D. Kramer timmerman
141 mei 1876 C.H. van Gibauer koopman idem idem

mei 1877 A.P. Gijselman (alleenst. vrouw)
juni 1877 J.Ch. Swaving luitenant

Spinozastraat 19 aug. 1875 N. van Volen diamantslijper Jacoba Versteeg –
18-12-1872 nov. 1875 Hendrikus Beuker predikant Chr. Afgesch.

maart 1877 Wijntje Tjerks (weduwe)
maart 1877 J. Kuhfus timmerman

21 febr. 1876 W.H.F. Barbe commissionair idem idem
mei 1876 J.Ch.H. Teemans kantoorbediende
mei 1877 F.W. Weeber makelaar

Sarphatikade 2 maart 1880 Jhr. H.W.C. Hooft – H.D. Kramer makelaar
15-5- 1878 3 april 1880 Cornelia Fleumer (weduwe) I.O. Freiwald

koopman, Parijs
4 april 1881 P.M.F. Schwazzer koopman David van der Vliet –
5 april 1881 B.G. Blancke [comm. in effecten] eerste bewoner commissionair
6 nov. 1881 F. van Taack koopman I.O. Freiwald koopman, Parijs

Trakanen
7 okt. 1881 A. v.d. Linden luitenant ter zee eerste bewoner oud zeeofficier

v. Heuvell
8 mei 1881 R. W. Prins – H.D. Kramer timmerman

Hemonylaan 26 febr. 1884 G. Verrijn Stuart notaris J.W. Hartgerink cs
25-2-1891 en H.D. Kramer aannemer
(-kade 1887) 27 jan. 1884 Jan Blancke importeur eerste bewoner –
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Hemonystraat 12 febr. 1885 Adam Drielsma – H.D. Kramer timmerman
10-6-1880 aug. 1885 Jaques Polak subst. griff. Hof Justitie 

7 mei 1883 L.K. den Wenneken arts H.D. Kramer timmerman
9 mei 1883 C.J.F. Wille koopman J.W. Hartgerink aannemer

mei 1884 Maria Holthaus onderwijzeres (wed.)
Stadhoudersk.125 nov. 1883 Abram Baud kolonel bij de genie J.W. Hartgerink cs
18-2-1872 en H.D. Kramer aannemer

nov. 1883 E. van Ingen –
126 aug. 1884 L.J. van Teijlingen kolonel bij de genie idem idem
127 april 1884 A.J.C.J.S. Brugsma directeur gasfabriek idem idem
128 nov. 1883 Jitske Mulder assuradeur Karel v.d. Eijnden tapper

nov. 1883 Cornelis Dorland –
129 nov. 1883 K. van den Eijnden tapper idem idem

nov. 1883 Louis Doize –
137 nov. 1883 Ch.F. Schoch – eerste bewoner oud officier
138 nov. 1883 J.A. Ceulen ingenieur H.D. Kramer timmerman
139 nov. 1883 H.A. de Geer (gepensioneerd) J.W. Hartgerink –, te Deventer

en J.H. Hartgerink en te Katwijk
140 nov. 1883 N.H. Nierstratz ingenieur idem idem
141 nov. 1883 H.W. Ketjen (gepensioneerd) Willem Boom aannemer
149 nov. 1883 J.W. Hartgerink timmerman eerste bewoner aannemer

nov. 1883 Mr. J.P. Moltzer advocaat
150 nov. 1883 H.D. Kramer makelaar eerste bewoner timmerman

nov. 1883 J.H. Simon contr. der belasting
151 april 1885 Cornelia Fleumer (weduwe) Jetje Mulder te Baarn
152 dec. 1884 J.J. Hooij Schmitte jr.[weduwe] idem idem
153 nov. 1885 L.S. Gompertz koopman J.W. Hartgerink cs

en H.D. Kramer aannemer
154 sept. 1884 W. Stroeder hoogleraar eerste bewoner hoogleraar
155 nov. 1885 F.R. Seelig wijnkoper J.W. Hartgerink cs

en H.D. Kramer aannemer
156 juli 1885 H. Klein-Burink (alleenst. vrouw) idem idem
158 nov. 1886 A.J. v. Vollenhoven advocaat J.W. Hartgerink c.s.

(mei 1901 Pieter Zeeman) en H.D. Kramer aannemer
159 sept. 1886 A.F. Dronsberg houtkoper idem idem

v.d. Linden
(hk. Amsteld.)160 mei 1887 B.M. Ricard koopman eerste bewoner koopman
Marnixstraat 283 april 1886 J.J. van Soeren tekenonderwijzer Chr. Geref. Gem. –
18-12-1872 285 – Barnabasschool – idem –

287 maart 1886 A.M. Mann (weduwe) idem –
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Bijlage 2 Bronnen betreffende de huizen

Hier en in de noten is gebruik gemaakt van de volgende archieven in het Gemeentearchief Amsterdam (GAA):

Secretarieafdeling Algemene Zaken: AZ, toegangsnummer 5081
Burgemeester en wethouders: B & W, toegangsnummer 5166
Bevolkingsregister: Bev. reg., toegangsnummer 5000
Bouwopzichters: BOZ, toegangsnummer 5220
Burgerlijke stand: Burg. stand, toegangsnummer 5009
Gemeenteraad: Gem. raad, toegangsnummer 5079
Gemeentelijk kadaster: Kad., toegangsnummer 5358
Notarieel archief: NA, toegangsnummer 5075
Secretarieafdeling Publieke Werken: PW, toegangsnummer 5180
Woningboeken: WB, toegangsnummer 5417

De bouwprojecten zijn via de indicateurs van het archief van AZ, PW en BOZ goed te volgen. In de indicateurs wer-
den alle ingekomen stukken ingeschreven, waarbij deze een volgnummer, de afkorting van de dienst en het jaartal
kregen, bijvoorbeeld 3263AZ1870. Op de indicateurs zijn toegangen middels registers met Engelse hoofden (bij-
voorbeeld bouwingen, nummering) en naamindexen. Werd een stuk doorgezonden naar een andere instantie dan
kreeg het ook daar een nummer, zodat het meer nummers kan dragen. Hier is ter wille van de duidelijkheid het
jaartal vooraan geplaatst; bij BOZ wordt ook naar de serie inspectierapporten van dat jaar verwezen. De kadaster-
nummers zijn gepubliceerd in het Nummerregister van 1887 en 1901.

Vondelstraat 62-70

1870: 1753AZ / 489 PW / 184BOZ, rapport 218; 2027AZ; 2098AZ / 606PW / 262 BOZ, rapp. 276; 2185AZ / 630
en 632PW; 3049AZ / 911PW; 3737AZ / 1147PW; 1008BOZ, rapp. 968; 9860AZ / 3370PW / 1516BOZ, rapp.
1455.

nr 62: Bev. reg. XX 25H, f. 1224-1225, Kad. B 1790 art. 941
nr 64: Bev. reg. XX 25I, f. 1226-1227, Kad. B 1791 art. 899
nr 66: Bev. reg. XX 25 K, f. 1229-1230, Kad. B 1792 art. 864
nr 68: Bev. reg. XX 25 L, f. 1232-1233, Kad. B 1793 art. 883 (en 1002)
nr 70: Bev. reg. XX 25M, f. 1235, Kad. B 1794 art. 1002

Vondelstraat 88-92
1871: 1188AZ / 354 PW / 143BOZ, rapp. 151; 6039AZ / 2179PW / 971BOZ, rapp. 932; 8234AZ / 2993PW /

1314BOZ, rapp. 1266. 
nr 88: Bev. reg. XX 25V, f. 1246, Kad. B 1918 art. 893
nr 90: Bev. reg. XX 25 W, f. 1247, Kad. B 1917 art. 994
nr 92: Bev. reg. XX 25 X, f. 1248, Kad. B 1916 art. 883

Vondelstraat 96-102
1871: 11028AZ / 4089PW / 1670BOZ
1872: 9965AZ /3676PW / 1629BOZ, rapp. 1493; 10305AZ
1873: 3368AZ / 1399PW / 614BOZ, rapp. 305
nr 96: Bev. reg. XX 25Z, f. 1250, Kad. B 2019 art. 994
nr 98: Bev. reg. XX 25AA, f. 1251, Kad. B 2009 art 883
nr 100: Bev. reg. XX 25 BB, f. 1253, Kad. B 2008 art. 1007
nr 102: Bev. reg. XX 25CC, f. 1254, Kad. B 2007 art. 1006

Nassaukade 174-175
1871: 6196AZ / 2240PW / 992BOZ, rapp. 982
1872: 3004AZ / 1053PW / 449BOZ, rapp. 434; 3218AZ
nr 445: oud nr 174, Bev. reg. XX 176B, f. 1306-1307, Kad. E 5340 art. 7661
nr 446: oud nr 175, Bev. reg. XX 176A, f. 1304-1305, Kad. E 5341 art. 7659
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Raamstraat 8-10
1872: 1841AZ / 625 PW / 265BOZ, rapp. 283; 7878AZ / 2956PW / 1327BOZ, rapp. 1246
nr 8: Bev. reg. HH 101, f. 234, Kad. E 5340 art. 7661
nr 10: Bev. reg. HH 101A, f. 237-238, Kad. E 5341 art. 7659

Govert Flinckstraat 400-416 / Amsteldijk 11-15
1872: 12517AZ / 4681PW / 2053BOZ, rapp. 1893
1873: 6321AZ / 2473PW / 1105BOZ; 7211AZ / 2802PW; 8744AZ / 3430PW; 9084AZ; 3576PW; 9195AZ / 3606PW /

1528BOZ; 9472AZ / 3747PW / 1590BOZ; 11134AZ; 11475AZ / 4422PW / 1939BOZ; 12004AZ / 4642PW; 4919PW
1874: 623AZ / 221PW / 87BOZ; 1980AZ / 741PW; 2410AZ / 900PW / 364BOZ; 4457AZ / 1661PW; 5111AZ /

1891PW; 2829PW; 9663AZ / 3582PW / 1454BOZ; 9924AZ
1875: 10381AZ / 4093PW; 13610AZ / 5460PW / 1792BOZ, rapp. 373
nr 400: oud nr 368, Bev. reg. IJIJ 391, f. 1104-1105, Kad. B 2393 art. 1028
nr 402: oud nr 370, Bev. reg. IJIJ 392 f. 1107 en dl. 103, f. 149, Kad. B 2394 art. 1028
nr 404: oud nr 372, Bev. reg. IJIJ 394 f. 1110-1111 en dl. 103, fl. 154, Kad. B 2395 art. 1025
nr 406: oud nr 374, Bev. reg. IJIJ 394, f. 1113-1116 en dl. 103, f. 159, 161, Kad. B 2341 art. 1070
nr 408: oud nr 376, Bev. reg. IJIJ 395, f. 1119-1122 en dl. 103, f. 165-167, Kad. B 2342 art. 883
nr 410: oud nr 378, Bev. reg. IJIJ 396, f. 1125-1127, Kad. B 2343 art. 1043
nr 412: oud nr 380, Bev. reg. IJIJ 397, f. 1131-1134 en dl. 103, f. 177, 180, Kad. B 2344 art. 1044
nr 414: oud nr 382, Bev. reg. IJIJ 398, f. 1137-1139 en dl. 103, f. 185, Kad. B 2345 art. 1025
nr 416: oud nr 384, Bev. reg. IJIJ 399, f. 1071-1072 en dl. 103, f. 191, Kad. B 2346 art. 1025
nr 11: oud nr 5, Bev. reg. IJIJ 216H, f. 1075-1078 en dl. 8, f. 225 – 227, Kad. B 2347 art. 1028
nr 12: oud nr 6, Bev. reg. IJIJ 216I, f. 1079-1081 en dl. 8, f. 230, Kad. B 2348 art. 1028
nr 13: oud nr 7, Bev. reg. IJIJ 216K, f. 1184 en dl. 8, f. 233-234, Kad. B 3761 art. 1580
nr 14: oud nr 8, Bev. reg. IJIJ 216L, f. 1289-1290 en dl. 8, f. 237-238, Kad. B 2586 art. 1025
nr 15: oud nr 9, Bev. reg. IJIJ 216M, f. 1293-1294 en dl. 8, f. 241-242, Kad. B 2587 art. 1025

Sarphatistraat 103-107, 139-141
1874: 6602AZ / 2456PW / 1053BOZ; 7451AZ / 2824PW / 1196BOZ; 9343AZ / 3495PW / 1416BOZ
1875: 63 en 64AZ / 18 en 19 PW / 10BOZ; 2575AZ / 980PW / 400BOZ, rapp. 80; 2897AZ / 1562PW / 408BOZ;

3931AZ / 1562PW / 522BOZ
1876: 2897 en 2898AZ / 1152 en 1158PW. Datafiche GAA Hist.-top. atlas 13933/4 en 10093/6
nr 103: oud nr 79, Bev. reg. W 88M, f. 3527 en dl. 437, f. 145, Kad. H 7221 art. 7710
nr 105: oud nr 81, Bev. reg. W 88L, f. 3525 en dl. 437, f. 148, Kad. H 7222 art. 8920
nr 107: oud nr 83, Bev. reg. W 88K, f. 2523-2524 en dl. 437, f. 151-152, Kad. H 7445 art. 7851
nr 139: oud nr 113, Bev. reg. dl. 437, f. 218-219, Kad. H 7990 art. 8687
nr 141: oud nr 115, Bev. reg. dl. 437, f. 221-223, Kad. H 7991 art. 8687

Spinozastraat 19-21
1875: 1427AZ / 525PW / 211BOZ; 8197AZ / 3274PW / 1083BOZ, rapp. 208; 8198AZ
nr 19: Bev. reg. W 92K f. 3402-3403 en dl. 457, f. 267-270, Kad. H 8037 art. 7781 en 8452
nr 20: Bev. reg. W 92F f. 3398 en dl. 457, f. 271-273, Kad. H 8038 art. 7781 en 8452

Sarphatikade 2-8
1878: 4879AZ / 1975PW / 624BOZ; 12404AZ / 5253PW; 14018AZ / 5828PW
1879: 1336AZ / 484PW / 168BOZ; 15580AZ / 5968PW / 2364BOZ. datafiche 7048/9
1880: 1559AZ / 598PW
1881: 515AZ / 255PW / 113 BOZ, rapp. 124
nr 2: Bev. reg. dl. 436B, f. 4, Kad. I 5866 art. 10066
nr 3: Bev. reg. dl. 436B, f. 7, Kad. I 5867 art. 10661 en 11072
nr 4: Bev. reg. dl. 436B, f. 10, Kad. I 6065 art. 10661 en 9698
nr 5: Bev. reg. dl. 436B, f. 13, Kad. I 6066 art. 10428 en 10697
nr 6: Bev. reg. dl. 436B, f. 16, Kad. I 6067 art. 10066 en 11072
nr 7: Bev. reg. dl. 436B, f. 19, Kad. I 6068 art. 10428, 10662 en 

10712
nr 8: Bev. reg. dl. 436B, f. 22, Kad. I 6069 art. 10066
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Hemonylaan 26-27 / Hemonystraat 12 en 7-9
1883: 17322AZ / 7325PW / 2410BOZ. datafiche 1107
nr 26: Bev. reg. dl. 149D, f. 176, Kad. B 6422 art. 1906
nr 27: Bev. reg. dl. 149D, f. 183, Kad. B 6421 art. 2394
nr 12: Bev. reg. dl. 149D, f. 31, Kad. B 5770 art. 2141
nr 7: Bev. reg. dl. 149A, f. 19, Kad. B 5770 art. 2141
nr 9: Bev. reg. dl. 149A, f. 25-26, Kad. B 5766 art. 2138

Stadhouderskade 125-160
1881: 17006AZ / 7326PW / 3103 en 3110BOZ
1882: 7363AZ / 3590PW /1405BOZ; 11274AZ / 5427PW / 1996BOZ; 13157AZ / 6267PW / 2313BOZ
1883: 3178AZ / 1342PW / 535BOZ; 5916AZ / 2496PW / 480BOZ; 11072AZ / 4680PW / 1389BOZ; 18355AZ /

7774PW; 18901AZ / 8010PW; 20665AZ / 8716PW
1884: 422PW; 1086AZ / 452PW / 140BOZ; 2691AZ / 1124PW en 1516PW; 2731AZ / 1517PW; 3503AZ (aankoop

water); 4226AZ /1741PW; 4693AZ / 1930PW / 584BOZ; 8514AZ / 3453PW; 8546AZ / 3473PW / 1011BOZ;
3505 en 3735PW; 10973AZ / 4957PW; 14285AZ / 6728PW / 1605BOZ; 14966AZ / 7056PW (verzoek om
aanplant bomen); 17872AZ / 8523PW / 2006BOZ

1885: 14941AZ / 6251PW / 1682BOZ
1886: 6686AZ / 2676PW / 778BOZ. Datafische 4172 en 7325/7 (Amstelhoek)
nr 125: oud 85K, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 144-145, Kad. B 6131 art. 1906
nr 126: oud 85L, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 149, Kad. B 6130 art. 1906
nr 127: oud 85M, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 153, Kad. B 6129 art. 1906
nr 128: oud 85N, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 157-158, Kad. B 6409 art. 1081
nr 129: oud 86, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 161, Kad. B 6410 art. 1081
nr 137: oud 86H, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 187, Kad. B 5753 art. 2043
nr 138: oud 86I, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 191, Kad. B 5754 art. 2141
nr 139: oud 86K, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 193, Kad. B 5755 art. 797 en 2138
nr 140: oud 86L, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 195, Kad. B 5758 art. 2366
nr 141: oud 86M, Bev. reg. dl. 46 nw, f, 197, Kad. B 5757 art. 2366
nr 149: oud 86U, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 221, Kad. B 5765 art. 2138
nr 150: oud 86V, Bev. reg. dl. 465 nw, f. 225-226, Kad. B 5771 art. 2141, R 3032 

art. 689 en 5922
nr 151: Bev. reg. dl. 465 nw, f. 230, Kad. B 6411 art. 2287
nr 152: Bev. reg. dl. 465 nw, f. 232, Kad. B 6604 art. 2287
nr 153: Bev. reg. dl. 465 nw, f. 235, Kad. B 6605 art. 1906
nr 154: Bev. reg. dl. 465 nw, f. 238, Kad. B 6606 art. 2241
nr 155: Bev. reg. dl. 465 nw, f. 241, Kad. B 6415 art. 1906
nr 156: Bev. reg. dl. 465 nw, f. 244, Kad. B 6416 art. 1906
nr 158: Bev. reg. dl. 465 nw, f. 250, WB S34, f. 147, Kad. B 6607 art. 1906, R 4309 

art. 2615 en 2743
nr 159: Bev. reg. dl. 465 nw, f. 253, Kad. B 6608 art. 1906
nr 160: Bev. reg. dl. 465 nw, f. 256, Kad. B 6888 art. 2495 en R 3044 

(schuur aan de Amsteldijk) art. 466

Marnixstraat 283-287
1885: 5516AZ / 2307PW / 647BOZ
1886: 425AZ / 186 PW / 58 BOZ. (zie ook GAA Vereniging voor gereformeerd onderwijs, toegangsnummer 1072,

nr. 8; de huur van de twee bovenwoningen bedroeg ƒ350 en ƒ450 per jaar)
283: Bev. reg. dl. 308D, f. 135, Kad. L 4298 art. 2213
285: Barnabasschool, idem
287: Bev. reg. dl. 308D, f. 140, idem
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‘Hok, niet voor menschen geschikt’. Armoede, onreinheid en
onbewoonbaar verklaarde percelen in Amsterdam

In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw ging het plaatselijk bestuur zich steeds intensiever be-
moeien met de openbare hygiëne in de stad. Een van de taken die het Amsterdamse gemeentebestuur in
de jaren vijftig op zich ging nemen was het hygiënisch woningtoezicht. De keuring van een perceel kon
drie gevolgen hebben: het pand werd geschikt geacht voor bewoning, het was voor verbetering vatbaar
(dan moest de eigenaar binnen een bepaalde termijn verbeteringen aanbrengen), of het werd afgekeurd
(en dan volgde ontruiming). De gemeente controleerde of aan een bevel tot ontruiming of verbetering van
de woning gevolg was gegeven. Er ging bijna een halve eeuw overheen voordat het tot een professionali-
sering van dit toezicht kwam en het woningonderzoek en het onbewoonbaar verklaren van woningen sys-
tematisch werden aangepakt. In de hoofdstad was sprake van tenminste drie belangrijke momenten bij
de ontwikkeling van dit hygiënisch woningtoezicht: in de bouwverordening werden eisen opgenomen
waaraan woningen moesten voldoen (1858), er vond een omvangrijk onderzoek plaats naar bewoonde
kelders in de stad (1872) en er werd een gemeentelijk bureau voor woninginspectie opgericht (1897). De
vraag waarom het zolang duurde voordat het in de hoofdstad tot een systematische aanpak van de wo-
ningcontrole en onbewoonbaarverklaringen kwam, staat centraal in dit artikel.

Overheidscontrole

De Gemeentewet van 1851 zorgde er voor dat een oude en overwegend conservatief ingestel-
de bestuurlijke elite in Amsterdam werd afgelost door een jonger, meer liberaal ingesteld
stadsbestuur.1 Dit schiep ruimte voor veranderingen. Men kwam tot de overtuiging dat er op
het sociaal-hygiënische vlak een regulerende taak was weggelegd voor de plaatselijke over-
heid. Zo werd bijvoorbeeld de keuring van waren ter hand genomen.2 De regels waren van
toepassing op alle levensmiddelen en dranken die in de stad voor de verkoop werden aange-
boden. In totaal werden vijf wetenschappelijke keurders en zeventien keurmeesters belast
met het onderzoek van meel, brood, vlees, vis en drinkwater, maar ook van wijn en bier.3

De controle op deze overheidstaak viel onder de Gezondheidscommissie. Het toezicht op
de hygiëne en de gezondheidszorg behoorde tot haar competentie. Deze commissie speelde
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de sociale zorg en het toezicht op de gezond-
heidszorg in de hoofdstad. In de Gezondheidscommissie zat een mengeling van deskundigen:
raadsleden, architecten en bouwkundigen, artsen, scheikundigen en juristen. De commissie
heeft prominente leden gehad als de architecten G.B. Salm, A.L. van Gendt en H.P. Berlage,
de sociaal-medici A.W.C. Berns en R.H. Saltet en de bioloog H. de Vries.

Peter Hofland
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1 P.J. Hofland, m.m.v. B. Hesp, Leden van de Raad. De Amsterdamse Gemeenteraad 1814-1941 (Amsterdam 1998) 41-47.
2 In 1858 werd deze overheidscontrole door de gemeenteraad bij verordening vastgesteld. Zie het gedeelte over de

Keuringsdienst van Waren in J.H. van den Hoek Ostende, ‘Overzicht van de ontwikkeling van de Diensten en Be-
drijven’; dit typoscript berust in de bibliotheek van het Gemeentearchief Amsterdam, waar ook alle verder te noe-
men bronnen aanwezig zijn.

3 Gemeenteblad (1858) nr. 8.



Vooral de rol van artsen was van belang. Onder geneeskundigen ontstond in de tweede
helft van de 19e eeuw een sociale bewogenheid en leefde de wens tot verbetering van de so-
ciale hygiëne door overheidsmaatregelen.4 Deze hygiënisten namen de hervorming van de
gezondheidszorg elders in Europa als voorbeeld. Medici gingen intensieve buitenlandse con-
tacten aan en deze contacten werkten inspirerend op hun activiteiten op het plaatselijke
vlak.5 Zo hield de Gezondheidscommissie Burgemeester en Wethouders van Amsterdam bij-
voorbeeld voor dat er in verschillende buitenlandse steden sprake was van een ‘voortdurend
sanitair toezicht’ en dat dit ook voor de hoofdstad nuttig was.6 De historicus Houwaart heeft
benadrukt dat de hygiënisten bij de overname en toepassing van buitenlandse vernieuwingen
rekening moesten houden met de hier geldende wetenschappelijke en maatschappelijke tra-
ditie.7 De Gezondheidscommissie in de hoofdstad had ook geregeld te kampen met dergelij-
ke beperkingen op het organisatorische, technische en financiële vlak. Haar mogelijkheden
tot beïnvloeding van maatschappelijke ontwikkelingen bleken uiteindelijk tamelijk gering.

Bij de genoemde keuring van levensmiddelen liep de hoofdstad voorop: Amsterdam was de
eerste Nederlandse gemeente die de controle bij verordening vastlegde. Toen na een aantal
jaren geconstateerd werd dat zich geen omvangrijk geknoei met levensmiddelen had voorge-
daan, noch dat er op grote schaal voor de gezondheid schadelijke bestanddelen waren aan-
getroffen, werd de keuring weer teruggedraaid op een lager peil. Niet alle leden van de Ge-
zondheidscommissie waren er overigens van overtuigd dat op dit vlak een taak voor de
overheid was weggelegd: zij hadden bezwaren tegen het beginsel van keuring en wilden de
‘markt’ vrij spel geven. De taak van de overheid zou zich moeten beperken tot het waarschu-
wen van de bevolking. Voorstanders daarentegen achtten de keuring ‘eene weldaad voor de
lagere volksklasse, zoolang deze nog niet genoeg ontwikkeld is om de deugdelijkheid harer
voedingsmiddelen zelve te kunnen beoordelen’.8

Ook op andere maatschappelijke terreinen, zoals de stadsreiniging, de aanleg van riolering
en waterleiding, het onderzoek naar woonomstandigheden en voorstellen tot onbewoon-
baarverklaring, vergrootte de plaatselijke overheid haar inbreng. Het daaruit voortvloeiende
toezicht viel allemaal onder de supervisie van de Gezondheidscommissie. De commissie had
verder bemoeienis met problemen die voortvloeiden uit afgegeven hinderwetvergunningen.
Geregeld werden bewoners geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van allerlei kleine
bedrijfjes in hun dichtbevolkte buurt. Zo was er in de Sleepersgang bij de Kromboomsloot
een darmenzouterij gevestigd waar omwonenden eind jaren tachtig van de 19e eeuw over
klaagden. De Gezondheidscommissie wees Burgemeester en Wethouders er op dat zij vroeger
weliswaar gunstig geadviseerd had over het afgeven van een vergunning en dat zij ook geen
aanleiding zag om de vergunning in te trekken, maar dat men inmiddels tot de overtuiging
gekomen was ‘dat dergelijke bedrijven uit de bebouwde kom van de gemeente moeten wor-

4 E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat & volksgezondheid in Nederland, 1840-1890 (Groningen 1991) 20, 332-333 en
336-339.

5 Zie bijvoorbeeld het rapport van de directeur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst van 21 januari 1898: Secre-
tarie-afdeling Algemene Zaken 5181/1122, stuknr. 3144 (hierna: Dossier GGD). Op de eerste pagina citeert hij een
resolutie aangenomen in 1888 op de 14e vergadering van de Verein für öffentliche Gesundheitspflege: ‘Wohnun-
gen in Kellern d.h. in Geschossen deren Fuszboden unter der Erdoberfläche liegt sind nicht zulässig’; zie verdere
‘buitenlandse verwijzingen’ op p. 1, 2 en 12.

6 Gemeenteverslag (1885). Wanneer het Gemeenteverslag als bron wordt opgegeven is steeds bedoeld het daarin opge-
nomen jaarverslag van de Gezondheidscommissie (met name de bijlage); vanaf 1897 is dat opgenomen in het jaar-
verslag van de Gezondheidsdienst.

7 Houwaart, De hygiënisten, 20 en 262.
8 Gemeenteverslag (1865).
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den geweerd’.9 Toch waren deze stankverspreidende bedrijfjes ook na de eeuwwisseling niet
onmiddellijk verdwenen.10

Van de aanleg van een voorziening als riolering, die in de loop van de tweede helft van de
19e eeuw langzaam op gang kwam, profiteerden aanvankelijk vooral de hogere en midden-
groepen in de nieuwe Amsterdamse stadswijken. In de oude binnenstad, met name de Joden-
buurt en de Jordaan, waar de arbeiders, kleine handelaren, winkeliers en dergelijke woon-
achtig waren, was de genoemde voorziening vooralsnog afwezig.

Woningtoezicht

Deze achtergebleven buurten kwamen wel in beeld toen de plaatselijke overheid zich actiever
ging bemoeien met de woningbouw en de woninghygiëne in de stad. In de jaren vijftig wer-
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9 Gemeenteverslag (1889). De afgifte van nieuwe vergunningen voor de uitoefening van slachterijbedrijven in dichtbe-
volkte buurten achtte de Gezondheidscommissie ‘onwenschelijk, omdat bij onachtzaamheid der ondernemers zoo
licht hinder voor de omwonenden ontstaat en deze belemmerd worden in hunne pogingen om zich de frisse lucht
te verschaffen, waaraan in de woningen dier buurten de behoefte zich zoo sterk doet gevoelen. Toezicht op deze be-
drijfjes, verscholen vaak op binnenplaatsjes tussen allerlei andere gebouwen, is zeer moeilijk uit te voeren en de in-
trekking van de vergunning niet goed mogelijk omdat de benadeling die ontstaan zal, grote vormen aanneemt’. De
conclusie van de commissie was dat men degelijke bedrijfjes moest concentreren op een abattoir.

10 Informatie van mijn collega H. Snel, die voorbeelden kent van families die actief waren als darmenzouters.

Afb. 1. Bezemkar van de Stadsreiniging in 1878. Gemeentearchief Amsterdam.



den namelijk ook regels opgesteld en minimale eisen waaraan woningen moesten voldoen.11

De indieners van het voorstel voor een nieuwe bouwverordening wezen naar Rotterdam, waar
deze regeling drie jaar eerder tot stand gekomen was. Bij de opstellers van de bouwverorde-
ning speelde met name een grote beduchtheid voor de verspreiding van besmettelijke ziekten
als cholera een rol. De verordening regelde dat voor bouwactiviteiten voortaan een vergun-
ning nodig was en verder kwamen er specifieke voorschriften voor het bouwen (bouwhoogte,
dikte van muren) en voor de aanleg van hygiënische voorzieningen (verplichting van priva-
ten, afvoer van vuil water).

Belangrijk onderdeel van de nieuwe verordening was tenslotte nog dat Burgemeester en
Wethouders de mogelijkheid kregen om woningen ongeschikt voor bewoning te verklaren.
De overheid startte daarop met woningonderzoeken, aanvankelijk aarzelend en willekeurig,
later meer systematisch.12 Wanneer uit inspectie bleek dat een perceel vanwege de gebrekkige
inrichting of verregaande onreinheid nadelig voor de gezondheid was en er geen verbeterin-
gen mogelijk waren, kon een proces van onbewoonbaarverklaring in gang gezet worden. De
Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht, later de Gezondheidscommissie, stelde de voor-
stellen voor onbewoonbaarverklaringen op. Deze werden door het college van Burgemeesters
en Wethouders aan de Gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Zo werden met name
de meest ongezonde woningen in de stad bestreden: de vele duizenden kelderwoningen. Er
kwam een verbod op het bouwen van woningen onder de grond en er werd een minimum-
hoogte voor vertrekken vastgesteld. Toen in december 1864 de sanctiebepalingen werden
aangescherpt, waardoor bouwinspecteurs gerechtigd waren om woningen binnen te gaan,
werd het toezicht strenger en regelmatiger. De omslachtige procedures en het ontbreken van
direct toezicht zorgden er echter voor dat de resultaten van alle inspanningen uiteindelijk
nogal mager waren.13 In 1870 werden belangrijke aanscherpingen in de bouwverordening op-
genomen: er werd bijvoorbeeld een minimum oppervlakte voor woningen vastgesteld. De
maatregelen dienden ook om het ontstaan van nieuwe sloppen (smalle behuizingen, gelegen
in gangen die naar de achterpanden leidden) tegen te gaan.14

De bekende 19e-eeuwse arts Samuel Sarphati, oprichter van woningbouwvereniging Saler-
no, constateerde dat ‘een derde der geheele bevolking gedwongen is te verblijven in holen en
hokken, welke wij voor onze huisdieren zouden afkeuren’.15 De leden van de Gezondheids-
commissie die verantwoordelijk waren voor het woningonderzoek, konden tot eenzelfde con-
clusie komen. Toch schrokken zij voor de consequenties terug. Wanneer het tot onbewoon-
baarverklaringen op grote schaal kwam, moest er immers vervangende woonruimte
beschikbaar zijn. De woningbouw voor deze groepen zou vanaf de jaren zeventig van de 19e
eeuw weliswaar op gang komen, maar niet in voldoende mate.

11 M. de Roever, ‘De eerste onbewoonbaar verklaarde woningen. Enige vroege toepassingen van het bouwtoezicht’,
Maandblad Amstelodamum 81 (1994), 101-113.

12 Gemeenteverslag (1871).
13 Houwaart, De hygiënisten, 262.
14 In 1870 werd een Algemene Politie Verordening (APV) van kracht waarin ook de bouwverordening was opgenomen

(Hfdst. XV). De minimumoppervlakte die werd vastgesteld was 25 vierkante el. Ook het ontstaan van nieuwe slop-
pen werd tegengegaan door de eis dat de toegang tot nieuwbouw van meer dan vijf huizen die niet aan de openba-
re weg lagen, ten minste twee el bedroeg. De Roever, ‘De eerste onbewoonbaar verklaarde woningen’, 106.

15 Geciteerd bij Houwaart, De hygiënisten, 263.
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Rapporten

Van de woningonderzoeken werd door leden van de Gezondheidscommissie een inspectie-
formulier opgesteld.16 Een bewaard gebleven rapport van zo’n woninginspectie geeft een in-
druk van wat zij bij hun tochten door de Amsterdamse sloppen en stegen aan krotten aan-
troffen. Het ging in dit geval om een pand dat bereikbaar was via de Bruinistengang, een zeer
nauwe gang in de Barndesteeg bij de Nieuwmarkt. Het was volgens de commissie een zeer ei-
genaardig perceel, overblijfsel van een vroeger klooster, met een verzameling vertrekken aan
vrij brede portalen gelegen en verhuurd als eenkamerwoningen. Sommige kamers stonden
leeg, andere werden bewoond. De Gezondheidscommissie stelde voor dat het pand geschikt
werd gemaakt voor kleinere bedrijfjes, voor bewoning mocht het niet langer worden bestemd.
Uit elk oogpunt, van gezondheid, zedelijkheid en veiligheid, moest verdere bewoning worden
verboden. Een bevel tot spoedige ontruiming was daarom van belang. De leden van de Ge-
zondheidscommissie troffen het pand zo aan:

De benedenverdieping is ingericht tot pakhuis. De bovenverdiepingen bevatten elk oor-
spronkelijk zes kamers en de zolderverdieping acht kamers. Op de eerste verdieping is een
kamer in gebruik als lijstenmakerswerkplaats, terwijl twee andere kamers door het vervan-
gen van de tussenmuur door stutten vervormd zijn tot een ruimte die zeer zeker geen woon-
ruimte genoemd mag worden. De overige kamers zijn zogenaamde eenkamerwoningen.
Veel vensterruiten zijn gebroken en deels beplakt met papier. De verdiepingen zijn bereik-
baar langs versleten en ongemakkelijke trappen. In het voorportaal, bij de hoofdingang en
op de trap naar de eerste verdieping is het donker. De woonvertrekken zijn gelegen aan bei-
de zijden van brede, ook duistere portalen. Doorlopende privaten worden in het perceel
niet aangetroffen. Het perceel is oud en verregaand verwaarloosd. In een van de woningen
zijn de naden tussen de vloerdelen met oude jalouzielatten bedekt. De vloeren van de por-
talen zijn hier en daar verrot. De kozijnen van de ramen zijn deels versleten. De huur van de
woningen een en twee hoog bedraagt ƒ1,– per woning per week en die van de zolderwo-
ningen ƒ0,75 per woning per week. Negen woningen werden bewoond bevonden. Zij waren
merendeels zeer armelijk ingericht. Sommige werden bewoond door oude, alleenstaande
vrouwtjes. In een van de woningen trof de commissie een vader met enkele, in lompen ge-
hulde kinderen, die barrevoets over de bevuilde en zeer ruwe en versleten vloer rondhup-
pelden. De man, koopman, paste wegens slapte van zaken naar zijn zeggen op de kinderen,
terwijl moeder uit werken was. In een andere woning trof de commissie een nog jeugdige,
maar afgeleefde vrouw aan, die ogenschijnlijk reeds vele stormen van het leven had meege-
maakt. In het gehele perceel heerst diepe ellende.17

Voor deze woning maakte de Gezondheidscommissie een voorstel tot onbewoonbaarverkla-
ring op. Dit voorstel, samen met een aantal andere onbewoonbaarverklaringen door Burge-
meester en Wethouders ingediend bij de Gemeenteraad, leidde tot een uitvoerige politieke
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16 Het daadwerkelijke onderzoek naar de woonomstandigheden werd uitgevoerd door een subcommissie uit de Ge-
zondheidscommissie, vergezeld door twee bouwinspecteurs. De opgemaakte rapporten vindt men in het archief van
de commissie.

17 Gemeentearchief Amsterdam, Archief Gezondheidscommissie 5269/41, stuknr. 652. Het uitvoerige rapport uit 1908
is overigens niet representatief voor de rapporten die de commissie opmaakte; deze waren namelijk veel beknopter.
Het rapport in de tekst is bekort en de spelling is enigszins gemoderniseerd.
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Afb. 2a-d. De beruchte Bruinisten-
gang in de Barndesteeg (Nieuw-
marktbuurt), met een aantal sloppen-
woningen die werden voorgedragen
voor onbewoonbaarverklaring. Ge-
meentearchief Amsterdam.
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discussie. Met name het feit dat veelal ‘kleine’ huiseigenaren door de voorstellen getroffen
werden, zonder enige tegemoetkoming, zat een aantal raadsleden dwars.18 Het kon gaan om
eigenaren die tevens bewoner van een huis waren en er soms al zeer lang woonden, of om ei-
genaren die vanwege een onbewoonbaarverklaring hun enige (geringe) bron van inkomsten
zagen wegvallen. Er gingen in de Amsterdamse politiek wel stemmen op om in dergelijke ge-
vallen schadeloosstellingen toe te kennen. Tot concrete voorstellen kwam het echter niet, om-
dat men ervan uitging dat dit een zaak was van de landelijke overheid.19

Klachten

De benodigde technische assistentie voor de onbewoonbaarverklaringen verkreeg de com-
missie van bouwinspecteurs van de dienst Publieke Werken.20 Bij de inspectie van woningen
werd gekeken naar voor de hand liggende factoren als de hoogte van de vertrekken, de voch-
tigheidsgraad van de woning, of er voldoende daglicht binnenviel en of een drinkwatervoor-
ziening, waterafvoer en privaat aanwezig waren.

Veel particuliere Amsterdammers wendden zich met klachten over woningtoestanden tot
het gemeentebestuur. De problemen konden veroorzaakt worden door de slechte staat van
percelen, of door de afwezigheid van sanitaire voorzieningen. De oorzaak kon echter ook lig-
gen in de wijze van bewoning door de huurders.21 Zo diende in de jaren negentig een aantal
bewoners van de Barndesteeg een klacht in bij Burgemeester en Wethouders over ‘het lieder-
lijk gedrag’ van medebewoners van een perceel in een gang in de genoemde steeg. Na over-
leg bracht de eigenares verschillende verbeteringen aan, maar ook werden vier gezinnen uit
het perceel verwijderd, die door hun ‘onzedelijken levenswandel’ aanleiding gaven tot klach-
ten.22 Uit onderzoek bleek dat de gang die toegang gaf tot het perceel in zeer vervuilde toe-
stand verkeerde. Waterleiding was geheel afwezig en fecaliën werden in emmers verzameld en
’s ochtends aan de beerwagen afgegeven. De gemeenschappelijke gootstenen waren alle ver-
stopt en verspreidden stank. De trappen, gangen en portalen waren slecht verlicht, vuil en in
een erbarmelijke staat van onderhoud. Van de woningen zelf waren sommige zindelijk, ande-
re vuil en verwaarloosd. In het perceel werd waterleiding aangelegd, de gootstenen werden
hersteld, de kamers, gangen en portalen gereinigd en tenslotte werd een in de buurt wonen-
de opzichter belast met het toezicht op ‘orde en reinheid’. Het gevolg van deze maatregelen
was volgens de Gezondheidsdienst dat de vertrekken ‘allengs bewoond werden door een pu-
bliek van beter gehalte’. Juist in de periode dat dit voorval zich afspeelde (de jaren negentig)
kwam de eerste aanzet voor een geregeld woningbeheer in Amsterdam van de grond. Hierbij
gingen woningopzichteressen een belangrijke rol spelen.23

18 Gemeenteblad (1909) II, 65, 206-216.
19 Zie de discussie in de raad in 1909 naar aanleiding van voorstellen voor de onbewoonbaarverklaring van 63 wonin-

gen. Gemeenteblad (1909) II, 206-227.
20 Gemeenteverslag (1870).
21 Zo kwamen er in 1897 254 klachten (mondeling en schriftelijk) binnen over slechte woningtoestanden. Ongeveer

60% had van doen met (gebrekkige) riolering, beerkuilen, waterlozingen, vervuilde erven, etcetera; een kleine 10%
met vochtige kelders, sousterrains en vertrekken. Gemeenteverslag (1897).

22 Gemeenteverslag (1897).
23 Een en ander is uitvoerig beschreven in de dissertatie van Ali de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikke-

lingen in Nederland 1870-1940 (Meppel/Amsterdam 1984); met name hoofdstuk VII.
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Herhaaldelijk bleek de Gezondheidscommissie dat er ook klachten waren ingediend zon-
der dat de eigenaren van de percelen ‘van de grieven in kennis waren gesteld’, of dat hen ge-
vraagd was om bepaalde verbeteringen aan te brengen.24 Het kon hier gaan om pogingen tot
uitstel van de betaling van huur of om bestaande huurcontracten te verbreken.25 Volgens de
commissie was het verzoek van een administrateur om een kelderwoning in de Ellendigesteeg
te keuren bedoeld om de huurders te verdrijven, onder ‘het voorwendsel van insalubriteit’
(ongezonde toestand).26 Het kwam echter ook voor dat huiseigenaren bewoners het indienen
van klachten kwalijk namen en met uitzetting uit de woning dreigden, dan wel er inderdaad
toe overgingen. De meeste eigenaren gingen echter spoedig na overleg met de commissie tot
sanering over.

Kelder- en eenkamerwoningen

Tot de ernstigste gevallen van ongezonde woningen behoorden de sloppen- en kelderwonin-
gen. Donkere, smalle behuizingen in een zogenaamde gang, die naar achterpanden leidden,
kwamen vooral in de Jordaan en in de oude binnenstad veelvuldig voor. Een voorbeeld van
een gezinssituatie in een van deze achtergebleven stadsdelen: ‘De moeder is weduwe en heeft
vier kinderen. Zij is werkster bij buren en verdient volgens opgaaf ƒ2,– per week. De
(week)huur is ƒ1,85. De woning is een armoedig kamertje in een gang’.27

Naast de vele eenkamerwoningen waren er rond de jaren zeventig van de 19e eeuw onge-
veer vijfduizend kelderwoningen in de hoofdstad. Deze kelders lagen geheel of gedeeltelijk
ondergronds en waren dan ook zeer vochtig en donker. Het ontbrak de woningen aan vol-
doende luchtverversing en elementaire voorzieningen als waterafvoer of een toilet. Huidziek-
ten en rheumatische gewrichtsstoornissen, chronische nierziekten en allerlei andere aandoe-
ningen werden toegeschreven aan het wonen in kelders.28 De gemeente wist dat besmettelijke
ziekten onder kelderbewoners meer slachtoffers maakten dan onder de andere stedelingen.
De Gezondheidsdienst constateerde dat de sterfte, vooral die onder kinderen, evident hoger
lag in de kelderwoningen dan in de overige behuizingen in de stad.29 Ook artsen attendeer-
den de politiek op de gevolgen van dergelijke woningen. Zo wees een geneeskundige in 1871
op een zeer vochtige kelder, ‘ten gevolge waarvan onlangs daarin twee sterfgevallen zouden
hebben plaatsgehad’.30 De woonomstandigheden in kelders hadden volgens medici niet
slechts lichamelijke gevolgen:
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24 Het volgende is gebaseerd op verschillende jaarverslagen van de Gezondheidscommissie, opgenomen in het Ge-
meenteverslag.

25 Aldus de directeur van de Gezondheidsdienst in een concept-rapport over het hygiënisch woningtoezicht (ongeda-
teerd, maar rond 1897/98 opgesteld); Dossier GGD.

26 Gemeenteverslag (1865).
27 In het archief van de secretarie-afdeling Onderwijs, berustend op het Gemeentearchief Amsterdam, zijn rapporten

aanwezig die in de jaren negentig van de 19e eeuw werden opgemaakt door armbezoekers naar aanleiding van aan-
vragen van gezinshoofden om kosteloos onderwijs (hierna: Onderwijsrapporten’).

28 Dossier GGD (rapport 21 januari, blz. 4).
29 Het kindersterftecijfer lag op 54%; in de kelders stierven gemiddeld per jaar 580 mensen, waarvan 318 kinderen be-

neden de tien jaar; de cholerasterfte lag 4% hoger onder de kelderbewoners (cijfers over 1869-1872). Bron: ibidem,
blz. 2.

30 Gemeenteverslag (1871), jaarverslag Gezondheidscommissie. De kelder werd kort daarop vrijwillig ontruimd.



Bij den man leiden zij tot uithuizigheid en tot het opzoeken van den kroeg; [...] bij de
vrouw leiden zij tot vervuiling en onzindelijkheid in hare woning en verwaarloozing van
haar gezin, zodat de leden van het gezin kunnen komen tot een staat van moreele depres-
sie en degeneratie, die hen het dier meer doen naderen.31

Ongeveer acht procent van de Amsterdammers (ruim 20.000 mensen) woonde in deze kel-
derwoningen. In sommige buurten lag dit percentage echter veel hoger, bijvoorbeeld in de
buurt van de Reguliers- en de Lijnbaansgracht, waar het rond de twintig procent bedroeg.

In de kelder- en sloppenwoningen werden vaak allerlei bedrijfjes uitgeoefend, zoals de ver-
koop van groenten, vis, melk en kruidenierswaren op kleine schaal. De opslag van dergelijke
waar kon weer leiden tot ongewenste neveneffecten. Het Burgerlijk Armbestuur attendeerde
de Gezondheidscommissie op een perceel in de Foeliedwarsstraat, bewoond door een gezin
van acht personen, in welke woning ‘zogenaamde versche waar werd geborgen, welke een wal-
gelijken stank verspreidde’.32

Een probleem dat voortvloeide uit de onbewoonbaarverklaringen was dat men niet alleen
mensen dakloos maakte, maar ook gezinnen brodeloos.33 Kleine ambachtslieden, warenhan-
delaren en schoenlappers bijvoorbeeld hadden hun klanten met name in de straat waar zij
woonden en werkten. Om aan voldoende inkomen te geraken werkten meestal beide echtge-
noten: ‘De man is kruier, de vrouw verkoopt snoepgoed. Zij verklaren slechts ƒ0,50 per dag te
verdienen. De woning is een armoedig kamertje in een gang’.34 Het ging bij de bewoners van
de krotten doorgaans om mensen die een relatief lage huur betaalden en naar verwachting
de hogere huur van door particuliere verenigingen gebouwde woningen niet zouden kunnen
opbrengen.35 Een hoge gemeenteambtenaar vroeg zich in 1898 dan ook af of het niet op de
weg van de gemeente lag om goede en goedkope woningen te bouwen.

Kelderonderzoek

De Gezondheidscommissie gaf veel aandacht aan de problematiek van de kelderwoningen in
Amsterdam. Het eerste systematische onderzoek naar deze woningen vond plaats aan het be-
gin van de jaren zeventig van de 19e eeuw.36 Het kwam echter pas tot stand onder dreigende
externe druk. In 1871 kondigde de Vereeniging tot Bestrijding van Pauperisme namelijk een
onderzoek aan naar de hygiënische toestand van woningen in enkele arme buurten van de
stad, met het oog op een uit te brengen openbaar rapport.37 De vereniging vroeg de Gezond-
heidscommissie om medewerking bij het formuleren van vragen aan bewoners. Nog in het-

31 Dossier GGD (rapport 21 januari, blz. 5).
32 Gemeenteverslag 1873. De Gezondheidscommissie ‘achtte zich niet bevoegd in deze tusschenbeide te treden’. De

koopwaar viel bovendien niet onder de verbodsbepalingen van de APV (art. 427).
33 De arts C. de Man schreef in een nota d.d. 5 februari 1898: ‘Ook de bewoners lijden meerendeels in verhouding tot

hun inkomsten belangrijke schade ten gevolge van de opheffing van kelderwoningen’. Ook de directeur van de Ge-
zondheidsdienst signaleerde dit probleem, in zijn rapport van 8 januari 1898; Dossier GGD.

34 Onderwijsrapporten.
35 Dossier GGD (rapport 8 januari, blz. 3-5).
36 Gemeenteverslag (1872). Op 11 december 1872 besloot de Gemeenteraad tot toekenning van een krediet aan de Ge-

zondheidscommissie van ten hoogste ƒ1500,– ten behoeve van dit kelderonderzoek.
37 Gemeenteverslag (1871) De Gezondheidscommissie meldde in dit jaar dat zij van plan was een eigen bibliotheek op te

zetten, om zo te voorzien in de behoefte van een ‘hygiënische boekerij, een noodzakelijke vraagbaak’.
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zelfde jaar meldde de commissie dat de mogelijkheden werden onderzocht om ‘eene volledi-
ge kennis van den toestand der woningen van mingegoeden’ te verkrijgen, zodat kon worden
overgegaan tot ontruiming in de volgorde van ongeschiktheid voor bewoning. Er werd dus
een eigen, grootscheeps onderzoek opgezet. Dit onderzoek werd verricht door tien speciaal
daarvoor aangetrokken krachten. Elke kelderwoning werd bezocht door twee personen, die
samen duizend woningen bezichtigden. Aan de hand van vaste punten werden staten opge-
maakt. Van de circa vijfduizend aangetroffen bewoonde kelders bleken er volgens de com-
missie 3650 ongeschikt voor bewoning.38 De Gezondheidscommissie was van mening dat alle
kelderwoningen in de stad afgekeurd moesten worden, maar het onderzoek leidde er niet toe
dat dit op korte termijn gebeurde. Afkeuring op grote schaal zou ook moeilijk gaan, want de
bewoners van deze woningen kon men niet massaal op straat zetten.

Een direct gevolg van dit kelderrapport van 1872 was de oprichting van de Amsterdamsche
Vereeniging tot het Bouwen van Arbeiderwoningen, die van het gemeentebestuur grond en een
forse lening ter beschikking kreeg.39 In december 1877 kwamen woningen van deze vereniging
in de Marnixstraat gereed. Het bestuur wilde bij het verhuren van deze percelen de voorkeur ge-
ven aan gezinnen of personen van wie de woningen ongeschikt zouden worden verklaard. Men
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38 Het rapport is te vinden in het Gemeenteblad (1874) I, bijlage A.
39 Dossier GGD (rapport 21 januari, blz. 6).

Afb. 3. Gang in de Foeliedwars-
straat, met een aantal sloppenwo-
ningen die werden voorgedragen
voor onbewoonbaarverklaring.
Gemeentearchief Amsterdam.



verzocht het gemeentebestuur haast te maken met het proces van onbewoonbaarverklaringen.40

Hoewel Burgemeester en Wethouders van mening waren dat de bewoners van de ongezonde kel-
ders zich niet naar de nieuwe woningen zouden verplaatsen en zich daarvoor ook al een groot
aantal andere kandidaten hadden gemeld, besloot men om met de ontruiming van de kelders te
beginnen. Burgemeester en Wethouders wilden van de Gezondheidscommissie weten welke kel-
ders het eerst in aanmerking kwamen.41 Bij dit nieuwe onderzoek kwam naar voren dat in de paar
jaar sinds de verschijning van het rapport in 1872 bijna de helft van kelders niet meer in gebruik
was als woning; de meeste waren veranderd in bergplaatsen.42 Het onderzoek op zich had dus al
resultaten opgeleverd. In de meeste buurten van de stad zou het aantal kelderwoningen in het
laatste kwart van de 19e eeuw afnemen. Op de Eilanden (Kattenburg, Wittenburg en Oosten-
burg) was het aantal in de jaren zestig eerst nog aanmerkelijk toegenomen.43

Tabel 1. Aantallen woningonderzoeken en adviezen tot onbewoonbaarverklaring, 1870-190344

onderz. onbew. onderz. onbew.

1870 7 5 1897 971 1
1875 29 23 1898 1149 111
1880 6 4 1899 2492 74
1885 6 2 1900 755 48
1890 0 0 1901 963 40
1895 3 1 1902 4072 1139
1896 5 2 1903 480 2880

In de jaren tachtig en negentig was het aantal voorstellen tot onbewoonbaarverklaring weer
minimaal. Een belangrijke oorzaak lijkt vooral te zijn geweest dat het college van Burgemees-
ter en Wethouders en de Gemeenteraad de volkshuisvesting niet zagen als een speerpunt van
beleid. Belangrijker nog was dat het ontbrak aan de benodigde professionele organisatie voor
de uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan het woningonderzoek. Naast technische
kennis vergde de taak ook veel tijd. Het is opvallend dat het onderzoek vooral impulsen kreeg
onder druk van buitenaf, zoals bijvoorbeeld klachten van particulieren.45 Belangrijker nog
was de druk van maatschappelijke organisaties.

40 Aldus een brief d.d. 23 juni 1877 van het bestuur van de vereniging aan Burgemeester en Wethouders; Gemeentever-
slag (1877).

41 Overlegd in juli 1877 (de lijst was gegrond op het onderzoek van 1872). Op de lijst van de commissie stonden 125
kelderwoningen die het eerst voor afkeuring in aanmerking kwamen. Alle schoten in vijf of meer opzichten tekort
(hoogte van vertrekken, ligging van de vloer beneden het straatoppervlak, mate van vochtigheid, gebrek aan lucht-
verversing of licht); 323 kelderwoningen hadden vier redenen tot afkeuring. Zie Gemeenteverslag (1879).

42 Het ging om 52 van de 125 kelders: zeven waren er verdwenen, vijf bij de bovenwoning betrokken, vier in bewoon-
bare toestand gebracht en 36 veranderd in bergplaatsen. Tussen 1877 en 1881 werden nog drie onderzoeken ver-
richt naar ongeveer 500 kelderwoningen (Dossier GGD, blz. 14): 88 werden onbewoonbaar verklaard (vooral op
Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg), ‘een groot deel’ veranderde na aanmaning van bestemming (meestal in
pakkelders) en een onbekend aantal verloor na verbouwing de woonbestemming. Deze onbewoonbaarverklaringen
zijn niet opgenomen in het Gemeenteverslag.

43 Gemeenteverslag (1865).
44 Bron: Gemeenteverslagen (1870-1903). Het in de tekst beschreven onderzoek naar de kelderwoningen, opgezet in

1872, werd uitgevoerd in het jaar daarop. Deze 5000 woningonderzoeken zijn buiten beschouwing gelaten, evenals
de in 1877 onderzochte 125 woningen.

45 Gemeenteverslag (1881).
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Druk van buiten

Hiervoor zagen we al dat er een gemeentelijk onderzoek naar kelderwoningen tot stand
kwam onder druk van een vereniging die zelf een onderzoek wilde verrichten. Zo’n situatie
deed zich opnieuw voor in het midden van de jaren tachtig van de 19e eeuw. Burgemeester en
Wethouders hadden een brief ontvangen van de Commissie tot Bestrijding van de Besmette-
lijke Oogziekte onder Minvermogende Israëlieten.46 Behalve met epidemieën als cholera en
tuberculose had Amsterdam vanaf de jaren zeventig te kampen met allerlei oogkwalen. De
verspreiding ervan werd bevorderd door slechte hygiënische omstandigheden en ondervoe-
ding. De ziekte manifesteerde zich met name onder de joodse Amsterdammers. Een tijdge-
noot, de medicus Rijnberk, die promoveerde op dit onderwerp, merkte op dat armoede en
onreinheid in de Jodenbuurt in bijzonder sterke mate optraden. Het besmettelijk ooglijden
bracht hij in verband met de opeenhoping van de bevolking in de overbevolkte buurten en de
slecht ingerichte woningen.47 Hoewel de Gezondheidscommissie erkende dat de hygiënische
toestand in de Jodenbuurt sterk te wensen overliet, was zij van mening dat er onvoldoende re-
den was voor onbewoonbaarverklaringen.48

Steeds vaker werd het verband gelegd tussen de openbare hygiëne en woontoestanden.
Burgemeester en Wethouders zochten naar middelen om eigenaren te dwingen voorzienin-
gen te treffen, zoals riolering en een drinkwaterleiding.49 Het naast en tegen elkaar in werken
van verschillende Amsterdamse instanties echter doorkruiste soms een voortvarend beleid. In
de nieuwe wijken van de stad werd gebruik gemaakt van het (pneumatisch) Liernurstelsel; in
de oude stad, in de meest bevolkte wijken, ontbraken ‘niet alleen elk stelsel, maar ook de mid-
delen van afvoer geheel’. De Gezondheidscommissie vond dat ook daar gekozen moest wor-
den voor een doorspoeling van privaten. Men stelde voor een proef te doen in de overbe-
volkte woningen van de Uilenburgerstraat. Omdat de Stadsreiniging andere ideeën had,
kwam het echter niet tot een vervolg.50

Bureau voor woningtoezicht

Een aanbeveling die de Gezondheidscommissie vanaf het midden van de jaren tachtig van de
19e eeuw bij herhaling aan Burgemeester en Wethouders deed, betrof het instellen van een bu-
reau dat permanent sanitair toezicht op woningen zou uitoefenen.51 Dit toezicht moest uitge-
voerd worden door speciaal daarvoor aangestelde ambtenaren, die zich richtten op woningen
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46 Gemeenteverslag (1885). Het ging om een particuliere, uit Nederlands-Israëlitische kring afkomstige commissie.
47 N. van Rijnberk, Over het endemisch ooglijden der minvermogende bevolking te Amsterdam (Amsterdam 1881) 61.
48 Gemeenteverslag (1885). De Gezondheidscommissie beklemtoonde dat aan de stadsreiniging meer zorg besteed moest

worden; vooral de reinheid van trappen en portalen liet veel te wensen over. De oorzaak was dat fecaliën en huiswa-
ter niet afgevoerd konden worden, waardoor de portalen verzamelplaatsen van drek waren. Alleen overvloedige
ventilatie kon onhoudbare stank voorkomen. Ook was er een bijna volkomen gebrek aan schoon water. Dit water
werd vrijwel uitsluitend verkregen uit de vaak betrekkelijk veraf gelegen standpijpen van de Duinwaterleiding,
meestal door tussenkomst van personen die daar een nerinkje van maakten, maar ‘wier vaatwerk niet door bijzon-
dere rijnheid uitmunt’.

49 Gemeenteverslag (1887). De Duinwatermaatschappij was volgens de haar verleende concessie verplicht om in alle be-
staande en toekomstige wegen buizen aan te leggen voor de wateraanvoer.

50 Gemeenteverslagen (1889, 1891-1892).
51 Gemeenteverslag (1888). De aanbeveling ook in 1887. Volgens de Gezondheidscommissie had zij dit in 1885 al naar vo-

ren gebracht, naar aanleiding van de heersende oogziekten onder arme joodse Amsterdammers.
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Afb. 4. ‘Woning’ in de Foeliedwarsstraat, in 1899 voorgedragen voor onbewoonbaarverklaring. Gemeen-
tearchief Amsterdam.



waar het gebrek aan ruimte, voortvloeiende uit armoede der bewoners [...] een toestand
van onzindelijkheid doet geboren worden of bevordert, die niet slechts voor de bewoners
zelve nadeelig is, maar ook, gelijk uit de geschiedenis der besmettelijke oogziekte is geble-
ken, voor den algemeenen gezondheidstoestand zeer schadelijk worden kan.52

De woninginspecteurs zouden het gemeentebestuur moeten adviseren welke buurten en wo-
ningen het eerst voor afkeuring in aanmerking kwamen. De Gezondheidscommissie ging ervan
uit dat deze ambtenaren door persoonlijke bekendheid met de toestand ter plekke en door hun
invloed op de bevolking de taak van het gemeentebestuur zeer zou vergemakkelijken.

Ook de politiek pakte in de jaren negentig deze zaak op. Zo pleitte de progressief-liberale
politicus mr M.W.F. Treub voor veranderingen. Hij hield het college van Burgemeester en
Wethouders in 1892 voor dat het ‘thans het juiste oogenblik is om op dit gebied wat ernstiger
op te treden; om zich niet te bepalen tot een enkel geval, maar een onderzoek in te stellen
naar de woningen in het algemeen’.53 Er moest volgens Treub een officieel rapport komen
over de ongeschiktheid van woningen. In ieder geval lag het op de weg van de gemeente om
de bestaande toestanden zoveel mogelijk openbaar te maken, om zo te werken aan de verbe-
tering. De wethouder van Publieke Werken verklaarde dat Burgemeester en Wethouders hier-
aan graag zouden meewerken, maar speelde de vraag door aan de Gezondheidscommissie
voor advies. Deze commissie had het antwoord hierop al verschillende malen gegeven: het hy-
giënisch woningonderzoek moest, wilde het tot betrouwbare resultaten leidden, niet uitgaan
van een commissie, maar van een gemeentelijk bureau met ambtenaren die voortdurend toe-
zicht uitoefenden. Dit bureau diende te worden ondergebracht bij de Gemeentelijke Ge-
zondheidsdienst. Het moest met statistische methodieken werken en verder onderzoek op dit
terrein initiëren. De Gezondheidscommissie zelf kon niet met dit werk worden belast, want
alle woningen in de gemeente moesten worden bezocht, opgemeten en beoordeeld: een zo
omvangrijke arbeid ‘dat wel geene Commissieleden zouden zijn te vinden die in afzienbaren
tijd tot eenig vruchtbaar resultaat zouden kunnen geraken’.54

Volksbond

De oprichting van zo’n woninginspectiebureau leek dichterbij te komen door nieuwe druk
van buitenaf. Het was de afdeling Amsterdam van de Volksbond Vereeniging tegen Drank-
misbruik, die hierover in juni 1893 twee adressen stuurde naar de Gemeenteraad.55 In het
eerste vroeg de Volksbond om maatregelen ter verbetering van de stadsreiniging, onder meer
door bevordering van de reinheid en bestrating van gangen, de uitbreiding van onteigening
van ongezonde woningen en de sloop van gangen en sloppen. In het tweede adres verzocht
de Volksbond om de opstelling van een lijst van kelderwoningen die aan geen enkele redelij-
ke eis voor een menselijk verblijf voldeden. Elk jaar zou tot een vast aantal onbewoonbaarver-
klaringen (de Volksbond noemde het aantal van honderd) besloten moeten worden. Op
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52 Gemeenteverslag (1887).
53 Interpellatie van Treub in Gemeenteblad (1892) II, 681 naar aanleiding van een voordracht van Burgemeester en Wet-

houders tot onbewoonbaarverklaring van Jacob van Lennepstraat 70.
54 Gemeenteverslag (1892).
55 Gemeenteverslag (1893). De adressen in het Gemeentearchief Amsterdam, Archief van de secretarieafdeling Publieke

Werken 1893/4159 en 4160, en in 1894/84 (rapport Gezondheidscommissie).



eigen initiatief had de Volksbond op de Eilanden onderzoek gedaan naar de staat van kelder-
woningen. Zij had medewerking verkregen van onder andere de architecten H.P. Berlage en
E. Cuypers. De onderzoekers noteerden per straat gegevens over de inhoud van de vertrek-
ken, de aan- of afwezigheid van privaten, waterleiding en -afvoer, verlichting, de ligging van de
vloer onder het straatniveau, de huurprijs, het aantal bewoners en de bewoonbaarheid (‘el-
lendig’, ‘vochtig’ en ‘voldoende’). Van de ongeveer tweehonderd onderzochte woningen wer-
den er 45 betiteld als ellendig, 37 als vochtig; van verschillende kelders werd gezegd dat het
stonk. Vier kelderwoningen hadden een plafondhoogte lager dan 1.60 meter, 51 kelders la-
gen anderhalve meter onder het straatniveau. In een van de onderzochte kelders moest vol-
gens de Volksbond voortdurend gepompt worden, in een andere liep het privaat van de bo-
venburen uit en drong het (grond)water door de vloer heen.

De Gezondheidscommissie, door Burgemeesters en Wethouders verzocht om een reactie,
zat in een lastig parket. Zij moest in feite haar eigen werkzaamheden beoordelen. De com-
missie betuigde weliswaar haar ingenomenheid met het door de Volksbond verrichte werk
en voor de steun in de strijd tegen ongezonde woningen, maar kwam verder met een scherp
oordeel. Men had het onderzoek van de Volksbond nagegaan en de als onbewoonbaar aan-
gemerkte kelders onderzocht.56 De onderzoekers van de Volksbond werd een subjectief oor-
deel toegedicht omdat de woninginspectie niet door steeds dezelfde, maar door verschillen-
de teams was verricht. Het werk was volgens de Gezondheidscommissie niet uitgevoerd door
(in hygiënisch en technisch opzicht) deskundigen, de opgaven waren soms foutief en on-
volledig. De keuze voor de Eilanden vond men niet gelukkig: deze buurt verkeerde door het
bijna volslagen gemis aan sloppen en gangen in veel gunstiger positie dan veel andere buur-
ten in de oude stad, met name de Jordaan en de Jodenbuurt. De commissie beschouwde
slechts zeventien kelders als onbewoonbaar, acht waren voor verbetering vatbaar, achttien
voldeden aan redelijke eisen, vier kelders bestonden niet (foutieve nummers of straten), vijf
konden niet onderzocht worden vanwege afwezigheid van bewoners. Bovendien vond de
commissie een onderzoek naar kelderwoningen alleen eenzijdig: ook vele woningen gelijk-
vloers, bovenwoningen en dakkamertjes waren schadelijk voor de gezondheid, of even on-
geschikt tot woonverblijf als de kelders. Ergerlijke misstanden waren volgens de Gezond-
heidscommissie weliswaar regel in de arbeidersbuurten, maar in de wijken van de meer
gegoeden geen uitzondering. Zij was ervan overtuigd dat een verscherpt toezicht aanmerke-
lijke verbeteringen zou brengen, reden te meer om spoedig het hygiënisch woningtoezicht
in te stellen.57

Overigens wees de commissie er ook nog op dat er van onbewoonbaarverklaringen op grote
schaal geen sprake kon zijn,‘tenzij eene woningruimte kan worden aangeboden aequivalent aan
de bestaande’. Kelderwoningen waren relatief goedkoop, in de meeste werd een bedrijfje uitge-
oefend waardoor de huur gedekt was. De gehechtheid van de bewoners aan hun buurt lag voor
een groot deel aan de combinatie van wonen en werken. Een verplaatsing van bewoners naar een
bovenwoning in een afgelegen wijk, met meer huur en de onmogelijkheid om een winkeltje te
drijven, gevoegd bij de onbekendheid met de buurt, zouden er toe leiden dat zij minder gemak-
kelijk werk zouden vinden. Tegenover beperkte vooruitgang op het vlak van de openbare ge-

56 Gemeenteverslag (1893). Het ging om 52 kelders; hoe de Gezondheidscommissie aan dit aantal kwam is onduidelijk:
noch uit de brief, noch uit de staat van onderzochte kelderwoningen komt dit aantal naar voren.

57 Dit bleek uit bezoeken in buurt T, de Eilanden: in veel kelders waren in de korte tijd die verlopen was tussen de be-
zoekjes van de Volksbond en van de Gezondheidscommissie verbeteringen aangebracht: nieuwe vloeren aangelegd,
muren bepleisterd, etc.
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zondheid stond volgens de Gezondheidscommissie ‘een groot verlies aan welvaart’. Een bijko-
mend probleem was dat veel krotbewoners niet terecht konden in de arbeiderswoningen van de
verenigingen, omdat deze ‘slechts willen hebben zindelijke, ordelijke menschen, die men meest-
al niet onder de krottenbewoners zal moeten zoeken’.58 De commissie vond het een taak van de
overheid de bouw van gezonde en goedkope arbeiderswoningen aan te moedigen. Bij de in-
richting van bouwblokken moest er gelegenheid zijn voor arbeidersgezinnen om door het drij-
ven van een kleine (winkel)nering voldoende inkomsten te verwerven.

Tenslotte wees men het gemeentebestuur opnieuw op het belang van een georganiseerd sa-
nitair woningtoezicht, vergelijkbaar met het gereguleerde toezicht zoals dit in verschillende
Engelse steden functioneerde. Technisch en hygiënisch geschoolde ambtenaren konden dan
volgens een vast plan toezicht uitoefenen op de naleving van de voorschriften. Uiteindelijk
zou het tot 1896 duren voordat er een gemeentelijk bureau voor woninginspectie kwam.59

De directeur van de gemeentelijke Gezondheidsdienst, onder wie dit bureau kwam te vallen,
kwam in 1898 met de opzet voor een systematisch en buurtgewijs hygiënisch toezicht en de mo-
gelijkheid tot afkeuring van slechte woningen.60 Per jaar zouden honderd woningen, vooral
krotten in gangen en sloppen van de stad, voor bewoning ongeschikt verklaard worden. Ook
het onbewoonbaarverklaren van kelderwoningen zou opnieuw gestart worden. Er werden ne-
gen eisen geformuleerd waaraan kelders moesten voldoen. Volgens een schatting waren er ze-
ker zevenduizend woningen die onderzocht moesten worden. Burgemeester en Wethouders
stemden in hoofdlijnen in met de denkbeelden van de directeur van de Gezondheidsdienst.61

Zij vonden het gewenst dat met het onbewoonbaarverklaren van kelders die niet aan de mini-
mumeisen voldeden onmiddellijk werd begonnen. Dit gold ook voor andere percelen die niet
aan de eisen voldeden. Uit de eerder weergegeven tabel 1 blijkt dat de woninginspectie en het
onbewoonbaarverklaren dankzij de werkzaamheden van het bureau een forse impuls kregen.

Conclusie

Waarom duurde het in de hoofdstad zo lang voordat het tot een systematische aanpak bij de
woningcontrole en tot grootscheepse afkeuring van krotwoningen kwam? Aan inzicht in de
problematiek heeft het niet gelegen. Als voornaamste adviesorgaan was de Gezondheidscom-
missie verantwoordelijk voor de openbare hygiëne. De commissie was een doorgaans actieve
instelling die goed op de hoogte was van de vele maatschappelijke onvolkomenheden in de
stad. Lange tijd accepteerde de commissie die tekortkomingen, ten dele gedwongen door de
hier geldende tradities en beperkingen, maar ook omdat men de tijd nog niet rijp achtte voor
een al te ingrijpend optreden. Er moest immers ook een alternatief voorhanden zijn voor
mensen die uit hun ‘huis’ gezet werden. Voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden,
zoals het woningtoezicht en het onbewoonbaarverklaren, ontbrak het in Amsterdam verder
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58 Aldus de directeur van de Gezondheidsdienst in zijn rapport van 8 januari, blz. 5; Dosssier GGD.
59 Besluit van de Gemeenteraad van 23 september 1896; Dossier GGD (brief van de directeur van de Gezondheids-

dienst, d.d. 16 februari 1898).
60 Dit plan is opgesteld door de Commissie bedoeld bij art. 275 der APV (brief d.d. 21 januari 1898); ik ben ervan uit

gegaan dat de genoemde plannen met name afkomstig zijn van de Gezondheidsdienst. Bron: Dossier GGD. Overi-
gens bleef de Gezondheidscommissie nog een tijd lang een rol spelen bij het proces van de onbewoonbaarverkla-
ring van woningen.

61 Besluit van 8 maart 1898; afschrift in Dossier GGD.



aan de benodigde professionele ambtelijke instellingen en aan samenwerking tussen de be-
staande organen.62 Van belang was het dat de plaatselijke overheid in de jaren negentig van
de 19e eeuw bereid raakte tot meer interventie in het maatschappelijk leven. Dit maakte een
professionalisering van de werkzaamheden mogelijk en zorgde er uiteindelijk voor dat de wo-
ninginspectie en de uitvoering van onbewoonbaarverklaringen een grote impuls kregen. Het
groeiende aantal initiatieven voor het bouwen van goedkope (huur)woningen, mogelijk ge-
maakt door de Woningwet, zorgde tenslotte voor de noodzakelijke alternatieven.

62 Dit laatste werd opgemerkt door de directeur van de Gezondheidsdienst. Dossier GGD.
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Den Haag, van dorp naar stad. Hoofdstukken uit de stedelijke
ontwikkeling van Den Haag in de periode 1600-1900

Anders dan andere dorpen heeft Den Haag de stap van dorp naar stad niet gezet via het verkrijgen
van stadsrecht. De grafelijkheid en later het gewestelijk bestuur voelde er eenvoudig niets voor om de
macht van het hof te spiegelen aan die van de magistraat, het bestuur van het ambacht Die Haghe, de
latere gemeente Den Haag. Waar elders in steden de magistraat de baas was, heeft Den Haag die posi-
tie stukje bij beetje op het landsbestuur moeten veroveren. Dat ging met golven: ging het goed met het
land, dan ging het goed met Den Haag, maar telkens wanneer Den Haag dat in bestuursmacht dacht
te kunnen vertalen, keerde het tij tegen en moest de magistraat zich weer schikken naar de realiteit
waarbij het hof in het dorp de dienst uitmaakte. Dat kwam onder meer tot uitdrukking in het bouwtoe-
zicht. In het dorp woonden tal van lieden, vaak edelen, die op de een of andere manier aan het hof wa-
ren gelieerd. Over hen had de magistraat geen rechtsmacht. Vroeg een van die hoge heren toestemming
tot plaatsing van bijvoorbeeld een ‘glinting’ voor het huis, om het verkeer (en plassende manspersonen)
van de gevel weg te houden, dan liep de behandeling ervan via de Rekenkamer en niet via de magi-
straat. Die moest maar afwachten waar in het dorp nu weer zo’n hekje opdook.1

Den Haag in de 16e eeuw

De malaise die Den Haag sinds het overlijden van Karel de Stoute in 1477 in haar greep had ge-
houden, eindigde rond 1555, toen Philips II het roer van zijn vader Karel V over nam. Den Haag
telde in dat jaar ruim 1.100 huizen; rond 1570 was dat aantal opgelopen tot 1.200 à 1.300, waar-
mee het dorp tussen de 7.000 en 8.000 inwoners had. De opbloei bleek van korte duur. In 1568
brak de oorlog uit en Den Haag kreeg nu afwisselend vijandelijke troepen en huurtroepen van
de Prins in te kwartieren. De ellende was niet te overzien. Ziekte en onheil stortten zich over het
dorp uit en maakten met name de winter van 1573/74 tot een van de zwaarste uit zijn geschie-
denis. In 1575 kon de balans worden opgemaakt: bijna een op de twintig personen was aan pest
overleden en 5% van de huizen was onbewoonbaar, nog afgezien van de tientallen huizen die
toen al gesloopt waren. Den Haag stond aan de rand van de afgrond en alsof dat niet genoeg was,
werd de stad in het voorjaar van 1576 getroffen door een aardbeving, zoals die ‘bij menschen me-
morie noyt gehoort nochte gesien es, storme ende tempeest, daerdeur behalve die affgevallen
huysen Den Hage beschadigt es over de vier ofte vijff duysent gulden’.2
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1 Ik ga hier niet op door, omdat het buiten het kader van dit artikel valt. Geïnteresseerde lezers verwijs ik graag naar een
boek van mijn hand, Bouwen aan de Hofstad. De geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250-1900, in sociaal en cultu-
reel perspectief (Delft 1998). Waar annotatie in dit artikel ontbreekt, is de informatie terug te vinden in dat boek.

2 Citaat in J. Smit, Den Haag in den Geuzentijd (Den Haag 1922) 217. Toen Pieter Bor, de als betrouwbaar bekend staan-
de historie-schrijver, de stad in het najaar van 1576 bezocht, maakte deze op hem een wezenloze indruk: de huizen,
meest ‘ledich en onbewoont’, zijn zo ‘ontramponeert door de garnisoenen [...] dattet seer verdrietelijk en bedroef-
lijk was te zien [...]. De straten waren met gras bewassen; van veele heerlijke en schoone huyzen waren deuren, ven-
steren, solderen [= het vloerhout van de verdieping] al ’t houtwerck verbrant; in de beste en cierlijcxste cameren
hadden de paerden ende beesten haere legers gehadt; het ijserwerk, anckers ende anders was uitte huysen gerooft,
sodat men soude gemeent hebben, dat die huysen niet en mochten staende blijven ende seer weinig inwoonderen
waeren daer gebleven’. Ibidem, 267-268.



Nauwelijks hadden de vreemde troepen Den Haag verlaten of de magistraat ving aan de
orde te herstellen. Tussen 1577 en 1585 keerden de regeringscolleges, die zich tijdens de
krijgshandelingen binnen het sterk beveste Delft hadden opgehouden, naar Den Haag terug.
Als bestuurlijk centrum van het gewest en van de Unie der Verenigde Provinciën won Den
Haag snel aan betekenis. Daar hing echter een prijskaartje aan, in de zin dat Den Haag meer
moest gaan bijdragen aan ’s lands belastingen. Tegelijk rees de vraag in hoeverre Den Haag
moest opdraaien voor de kosten die gemaakt werden voor voorzieningen die ook ten voorde-
le waren van hen die hier wel verblijf hielden, maar niet woonachtig waren en daarom niet
bijdroegen in de opbrengst van de dorpsbelasting. Volgens de magistraat was de belasting-
druk daardoor zo zwaar geworden, dat twintig van de rijkste en aanzienlijkste families daarin
aanleiding hadden gezien om uit Den Haag te vertrekken. Het achterliggende probleem
daarbij was dat – en dit was zoals eerder opgemerkt anders dan in steden, waar de magistraat
de scepter zwaaide – er in Den Haag niet één centraal bestuur was. Meerdere bestuursorga-
nen bezaten elk over een deel van de bevolking rechts- en bestuursmacht, of eisten die op.3

Zo had de magistraat rechtsmacht over de permanente inwoners. De Rekenkamer had dat
over haar eigen ambtenaren. Zij voerde tevens het beheer over de grafelijkheidsgrond – de
grond in de directe omgeving van het hof. Bovendien gaf zij in het dorp de grond uit en druk-
te zo een stempel op het bouwtoezicht aldaar. Het Hof van Holland vervolgens had volledige
rechtsmacht over edelen en suppoosten. De Hoge Raad had in Den Haag geen specifieke
rechtsmacht.

Met alle onduidelijkheid over welk bestuursorgaan welke bevoegdheid had, was wel duide-
lijk dat Hof en Rekenkamer aan de ene kant en de magistraat aan de andere kant geen belas-
ting konden vragen van elkaars rechtsonderhorigen. In 1584 werd dat een probleem toen er,
vanwege onder meer de kosten die het beleg van Antwerpen meebracht, grote gewestelijke le-
ningen werden gevraagd. Toen moesten deze drie colleges ondanks hun protesten wel sa-
menwerken. De Hoge Raad werd ook bij de samenwerking betrokken, omdat zijn personeel
dezelfde fiscale privileges genoot als het personeel van het Hof van Holland en de Rekenka-
mer. De vier colleges vonden elkaar in 1587 in het oprichten van een samenwerkingsorgaan:
De Sociëteit van ’s-Gravenhage, waarin de vier jurisdicties gecombineerd werden om belastin-
gen te kunnen innen. Als eerste resultaat van de samenwerking werd in 1587 de accijns op
wijn en bier verhoogd en werd op een aantal andere producten accijns ingevoerd.

Een heuse stadsuitleg

De opbloei van Den Haag zette door. Aanzienlijken uit alle provinciën vestigden zich in het
dorp, ambachten herleefden en er werd druk gebouwd. De opbloei van het dorp ging ge-
paard met grote woningnood. Tegen het einde van de 16e eeuw was de gemiddelde woning-
bezetting meer dan zeven personen per huis. Alle erven in het dorp die met de troebelen wa-
ren vrijgevallen, waren successievelijk weer bebouwd geraakt en geleidelijk ontstond er
behoefte aan stadsuitbreiding.

In 1607 werd de Turfmarkt aangelegd. De bouwpercelen werden hier door de magistraat
uitgegeven, wat gelegenheid gaf voorwaarden aan de bebouwing te stellen. Op elke kavel

3 Uitgebreid in H.P. Wagenaar, Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van den Hage alleen. De Sociëteit
van ’s-Gravenhage (1587-1802), een onderzoek naar bureaucratisering (Hilversum 2000).
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mocht slechts één huis worden gebouwd, dat op verzoek van de burgemeesters twee verdie-
pingen hoog moest worden, met bezijden het huis eventueel een poort om het achtererf ge-
schikt te maken voor opslag.

Nadat in 1609 de verhouding tussen Hof, Rekenkamer en de magistraat van Den Haag in-
zake de in 1560 verworven bevoegdheid tot het uitvaardigen van keuren al was herzien, werd
dat op 27 september 1614 vastgelegd. Den Haag had daarmee keurbevoegdheid en op dat
punt verschilde het niet meer van een stad. Alleen keuren die aan directe belangen van ede-
len en suppoosten raakten, mochten niet gepubliceerd worden zonder voorgaand overleg
met het Hof.4 Wat betreft het uitgeven van grond werd vastgelegd dat de Rekenkamer ‘sal be-
houden de geregtigheden, omme [...] te consenteren het betimmeren van de ledige erven in
den Hage, sulcx als hetzelve tot noch toe onderhouden is geweest’. Voorts zal ‘de gerechte
van ’sGraven-Hage [...] autorituyt en judicature hebben over de transporten van huysen, er-
ven, erffscheydinge, servituyten, ende alle reële questien ende saeken overal in den Hage,
uytgesondert van het Buyten- en Binnenhof’.5

Kort na de bouw van de huizen aan de Turfmarkt zal zich een kwalijk riekend probleem heb-
ben geopenbaard: de gracht stonk. Net als andere grachten ter plaatse had de Turfmarkt vrij-
wel stilstaand water, terwijl op genoemde grachten menig riool een uitloop zal hebben gehad.
Vooral in de zomerperiode moet dat aanleiding hebben gegeven tot stankoverlast. De proble-
matiek vormde de achtergrond van een grootschalig plan voor de aanleg van een stelsel van
singelgrachten in de jaren 1613-1619.6 De aanleg creëerde tevens de ruimte voor de bouw van
een nieuwe wijk: De Nieuwe Hage7, een uitbreidingsgebied eens zo groot als het oude dorp.
Gevoed door de Beek ging het stelsel via de Trekvliet afwateren op de boezem van Delfland,
waarmee het in open verbinding stond. In 1615 stuitte het werk op grondspeculanten, wat voor
de magistraat aanleiding was de Staten een machtiging te vragen om de gronden te mogen ont-
eigenen. Die werd verleend omdat het noodzakelijk was de ‘plaetse van ’sGravenhage [...] uyt-
tezette, omme de schepen, schuyten, neeringen, metten gevolge en ankleve vandien be-
quamelyk te accomoderen’.8 De magistraat werd bevoegd verklaard de landen en gronden

binnen de alrede ingetrocken plaetsen, mitsgaders alsulke als de supplianten verstaen zul-
len nodig te hebben, te mogen aennemen en behouden tot tauxatie van twee uytten Rade
van de Hove van Holland [...] en van Schepenen van den Hage, dewelke te samen ook de
eygenaers van de landen en gronden inde voorsz ingetrocken ofte noch intetrecken plaet-
sen gelegen, en die de supplianten voor desen tyd niet van doen en sullen hebben, ten
dienste en tot sublevement van de onkosten van de voorsz werken zullen mogen afschatten
de verbeteringe, die dezelve eygenaars door de voorsz intreckinge sullen hebben.

Of met andere woorden: de magistraat mocht zich de benodigde gronden, ook die binnen
het gebied van de singels, tegen de oorspronkelijke, agrarische waarde toe-eigenen. Daarmee
kreeg de magistraat in het uitbreidingsgebied de gronduitgifte in handen. De uitvoering van
het project kan baliekluivers gemakkelijk de wenkbrauwen hebben doen fronsen, want grá-
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5 Ibidem, 449 (XI).
6 W. Moll, ‘In welke jaren zijn de grachten rond ’s-Gravenhage gegraven’, Jaarboek Die Haghe (1932) 21-27.
7 De Riemer, Beschryving I, 771 (in 1675 zo genoemd).
8 De Riemer, Beschryving II, 451.



ven gebeurde vooral aan de oost- en westzijde van het dorp, waar men door de oude strand-
wal heen moest waarop oud Den Haag is gelegen. Aan de zuidzijde werd niet of nauwelijks ge-
graven. Daar namelijk lag de grond al gauw twee tot drie meter lager en moest door het op-
werpen van twee kaden een bedding worden gecreëerd. De afwatering van de ingesloten
gronden werd daarmee een probleem. Dit werd opgelost door deze zogenoemde binnenpol-
ders, via een houten duiker onder de nieuwe singelgracht door, af te laten wateren op de
Veenpolder, die bemalen werd.9 Binnen de singelgrachten werden diverse binnengrachten
uitgezet. Vanwege het grachtenstelsel kreeg Den Haag groot belang bij een goede waterhuis-
houding en waar het dorp de eeuwen daarvoor steeds op de achtergrond was gebleven, ging
het nu bij het hoogheemraadschap Delfland zijn belangen nadrukkelijk bepleiten.

In 1616 gaf de magistraat de Bierkade ter bebouwing uit. En net als bij de Turfmarkt ge-
beurd was, werden bij de uitgifte van de erven voorwaarden gesteld aan de bebouwing. De
huizen moesten tenminste 23 voet hoog zijn en een borstwering hebben van drie voet hoog.
De voorgevel moest volgens een voorgeschreven patroon ‘gespeckt’ zijn, met andere woorden
gemetseld worden met witte lagen metselwerk daarin, wat uitdrukking gaf aan de mode van
die tijd: Hollandse Renaissance. Wanneer het merendeel van de huizen gebouwd zou zijn, zo
was bepaald, zou de kade bestraat worden, half op kosten van de stad, half op kosten van de
kopers. De erven moesten binnen twee jaar bebouwd zijn en bouwers kregen twaalf jaar vrij-
dom van de belasting op onroerend goed.10

Bouwen aan de Hofstad

Op 15 oktober 1614, nog geen drie weken nadat de keurbevoegdheid was vastgelegd, vaar-
digde de magistraat de keur op straatgoten uit. Het blijkt dan dat er ‘dagelijks zeer grote
klachten vallen over het ontbreken van secreten in vele woningen’. Woningen waren boven-
kamers die afzonderlijk werden verhuurd, iets dat niet los gezien kan worden van de woning-
nood in die tijd. Deze bovenkamers waren oorspronkelijk niet ingericht tot afzonderlijke be-
woning, met alle gevolgen van dien. ‘Bovenwoners’, zo had men al in 1528 in Amsterdam
ervaren, wierpen bij gebrek aan een gootsteen hun water, ‘schoon ofte vuyl sonder discretie
daerinne te gebruyken, van boven neder op ter strate’. En dat niet alleen, soms gooide men
ook ‘onreyne materiën’ uit de vensters.11 Tegen die achtergrond bepaalde de magistraat van
Den Haag bij keur van 28 maart 1616 dat zulke bovenwoningen, voorzover verhuurd, binnen
een bepaalde tijd op de beerput van het huis dienden te zijn aangesloten, waarbij het verbo-
den werd te lozen op enig publiek water of riool. Waar een dergelijke uitlozing bestond,
moest deze ten spoedigste weggenomen worden, eveneens op boete van ƒ17,–.12 Met deze
keur was Den Haag zeker niet vroeg te noemen. In Leiden was al in 1463 bij keur bepaald dat
elk huis ‘een stille putte, of een privaet of heymelicheit, hoe dan ment noemen sal’ moest
hebben. En in Amsterdam bepaalde de magistraat in 1528, ‘dat men geen huysen en woenin-
ge zal moeten maecken zonder privaet’. Het Haarlemse stadsbestuur bepaalde in 1540 het-
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zelfde ook voor huizen met een weekhuur boven ƒ4,–.13 Dat huurbedrag betekende dat hui-
zen voor arbeiders verstoken bleven van de verplichting tot het maken van een beerput. Al
deze bepalingen moeten dus niet gelezen worden als het voorschrift dat elk huis moest zijn
uitgerust met een sekreet als voorloper van het watercloset, zoals wel is gedacht.14 Hier werd
niet anders bepaald dan dat elk huis op eigen grond een beerput moest hebben, om te voor-
komen dat de grachten en de goot noodgedwongen als riool werden gebruikt. Dat Den Haag
in dezen achter liep bij Leiden, Amsterdam en Haarlem laat zich verklaren uit het feit dat die
steden van oudsher een grachtenstelsel hadden en zo al eerder met het probleem van water-
vervuiling waren geconfronteerd.15

De keur op de straatgoten refereert ook aan een ander punt van stedelijke zorg. De straat-
goten in het dorp waren onderdeel van de ‘Haeghse goet’, een stelsel van in aanvang open
goten, bestemd voor de afvoer van water en straatvuil. De eigenaar van het huis waar de goot
voor lag, was verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.16 Bepaald werd nu dat open goten
achttien centimeter breed moesten zijn en overdekte of onder stoepen lopende goten twin-
tig. Een reinigingsdienst bestond nog niet en aanwonenden moesten de goot zelf schoon-
houden. Omdat daarbij enige coördinatie gewenst was, had de magistraat vastgelegd wie met
schoonmaken moest beginnen en wie daarna moest, opdat de een niet zou bederven wat de
ander reeds in orde had gebracht. In verband met het daglicht in de verschillende jaargetij-
den werd precies opgegeven hoe laat men moest beginnen.17

Bij keur van 28 maart 1616 werd het tevens verboden om huizen, schuren, loodsen en stal-
len, ‘respondeerende op gemeyne wegen, straaten, gangen ende passagien’, te bouwen of zo-
danig te verbouwen, vergroten, veranderen of vernieuwen, dan met toestemming van de ma-
gistraat,

ofte heure Gecommitteerden, eerst ende alvooren te kennen gegeven ende aangegeven
hadde, omme daar op alsulcken reguard ende resolutie genomen te worden als naar be-
horen; Ende dat op de boete van seventien ’s-Heeren ponden [= gulden], t ’elken reyse,
ende soo meenigmaal te verbeuren, als iemant bevonden sal worden dezen gecontrave-
nieert ende overgetreden hebben: In welke voorsz boeten niet alleenlyk vervallen sullen
syn de eygenaars der voorsz huysen en anders, maar oock mede de timmerluyden, metse-
laars, werkluyden ende anderen &c’18

Dit betekende dat elke bouwactiviteit aan een publieke straat en weg vooraf aan de magistraat
gemeld moest worden, op straffe van een boete van ƒ17,– voor zowel de eigenaar als de werk-
lui. De burgemeesters waren belast met de behandeling van aanvragen, waarbij men zich be-
diende van ‘voorafgaande oculaire inspectie’. 
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In 1624 werd de Amsterdamse Veerkade aangelegd. Om hier te kunnen bouwen moest de
grond eerst opgehoogd worden. Dat gebeurde met zand dat vrijkwam bij het graven aan de
Loosduinsevaart, een werk waarmee in 1622 was aangevangen. Den Haag telde toen circa
2.400 huizen. Uitgaande van gegevens over 1627 waren dat voor ongeveer eenderde huurhui-
zen.19 Sinds de verwoestingen van vijftig jaar eerder was het aantal huizen verdubbeld. En nog
steeds kwamen er straten en grachten bij en dat bracht weer het maken van kademuren en
bruggen mee. Dat alles vroeg toezicht, onderhoud en beheer en zo ontstond behoefte aan
een ‘fabricage’, de voorloper van de dienst gemeentewerken. In 1636 werd tot instelling daar-
van besloten. Afwijkend van andere steden ging de voorkeur ernaar uit iemand uit de vroed-
schap tot fabriek te stellen en voor dit ambt de functiebenaming ‘contrarolleur’ aan te hou-
den. Den Haag kende daarmee twee controleurs: de genoemde stadscontroleur en de
controleur van het hof, die onder de Rekenkamer ressorteerde.

In 1648, het jaar van de vrede van Munster, werd het Nieuwe Voorhout bestraat:

de nieuwe straat tegenover ’t Bosch van de valbrugge af bij ’t nieuwe geschuthuis tot aan
Gerrit Simonsz van Borgonen, en is de straet gemaekt in de maand Juli van 1648 en by de
bueren betaalt en bij Job Willemsz. van Swieten [= de stadscontroleur] gemeeten en gere-
kent wat ieder te betalen hadde. Daar is van den Hage en van de Graaffelijkheid tot een
vereeringe gegeven tot subsidie van de gemeene bueren 300 gulden.20

Door deze activiteit wordt het ons vergund te zien hoe een kademuur tot stand kwam. Op 29
april 1647 hadden zich ten overstaan van een notaris twee meestermetselaars verbonden
‘omme volgens besteck van de gesamentlicke buijren van de Princessegracht te maken een
steene kaije met alle sijn gevolch, reijkende van de Plantagiebrugge, zuijtaen tot de laetste ge-
maeckte steene strate’.21

Gaandeweg begon Den Haag een rijk dorp te worden, daarbij op geheel eigen wijze pro-
fiterend van de Gouden Eeuw. Anders dan Amsterdam, dat als havenplaats volop de vruchten
plukte van de successen van de in 1602 opgerichte Verenigde Oostindische Compagnie, ont-
wikkelde Den Haag zich als de plaats waar in alle rust plezierig kon worden gewoond. In 1627
was Den Haag per hoofd van de bevolking rijker dan Amsterdam. Bovendien woonden er
meer excessief rijken. In 1674 was de rijkdom van Den Haag in absolute zin verdubbeld, ter-
wijl het aantal superrijken nog gegroeid bleek. Deze kapitaalkrachtige groep ingezetenen was
de motor voor een relatief hoge, constante bouwproductie van netto zo’n veertig huizen per
jaar. Dat bleef zo, ook na 1650, toen er landelijk gezien sprake was van een economische te-
rugval.

Rooimeesters

De aanleg van het grachtenstelsel was het begin geweest van een planmatige, stedelijke ont-
wikkeling. Sinds 1614 gold de eis dat bovenwoningen moesten lozen op een beerput, een be-

19 Jaarboek Die Haghe (1897) 1-20.
20 De Riemer, Beschryving I, 776.
21 Citaat uit H. Brugmans, ‘Uit de protocollen der Haagsche notarissen’, Jaarboek Die Haghe (1908) 120-121; zie over

bruggen Ter Gouw, Geschiedenis van Amsterdam V, 245.
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paling die in 1660 ging gelden voor alle huizen. Het was verboden om de beerput over te laten
lopen op een riool om zo op publiek water te kunnen lozen, laat staan dat een sekreet direct
op zo’n riool mocht lozen. Sinds 1616 was het verplicht voor elke nieuw- en verbouw aan een
publieke straat vooraf de goedkeuring te hebben van de magistraat. Ook golden er regels voor
het maken van luifels, stoepen en bordessen en moest hemelwater ordentelijk, via regenpij-
pen, naar beneden worden geleid. Aardig wat regels dus en dat vereiste toezicht op de naleving
ervan. Het was dan ook niet toevallig dat in 1664, in het octrooi dat het straatgeld regelde, voor
het eerst voor Den Haag gesproken werd over de rooimeester als instituut: ‘de geswooren Roy-
ers by de Supplianten daar toe gestelt, ofte noch te stellen’. Zij moesten ervoor zorgen, ‘ende
sulcx mede om te mogen verbieden op seeckere peyne [= straf]’, dat ‘niemant eenige huysen
ofte platingen [= beschoeiingen] van nieuws sal mogen bouwen, steeken ofte setten, ofte oude
(de straat raackende) vernieuwen’, zonder daar de rooimeesters bij te halen.

In 1706 krijgen we nog een glimp te zien van de uitgifte van bouwpercelen door het hof. De
Rekenkamer bracht toen, met het vaststellen van voorwaarden voor bebouwing, het gebied in
exploitatie dat bekend is geworden als de Nieuwe Uitleg. De elf grote, aan de Princessegracht
gelegen percelen moesten hoog zijn tenminste ‘sessen dertigh voeten, Rijnlantsche maat’. De
huizen moesten gebouwd zijn ‘binnen den tijt van acht eerstkomende jaeren ten langsten, op
verbeurte van hondert ponden [= gulden] ’t elcken jaer bij forme van recognitie’. Verder
mocht de bouw niet starten dan na overleg met de hofcontroleur. De kopers van de erven wa-
ren verder elk gehouden mee te betalen aan ‘de straeten van ysselse klinckert [...] nae pro-
portie vande vierkante voeten, die haar erven komen te beslaen, soo van vooren, als van ach-
teren, [...] welcke straeten bij de verkopers sullen worden onderhouden’. Ook het maken van
de kademuren en de brug kwam voor rekening van de kopers. Tegenover deze verplichtingen
stonden voor de kopers de volgende rechten: ‘de verkoopers permitteeren aande kopers van
de elff groote erven dat sij buyten de afgepaalde rojenge [= rooiing, aanwijzing waar de voor-
gevel moest komen], ter breedte van ses en een halve voet voor haare huijsen mogen doen
maken en stellen de bordessen, hecken, paalen ofte ysere balien’.22 Werd hier dus de contro-
leur van het hof naar voren gehaald, die van de stad bleek dichtbij. Enkele erven aan de ach-
tergelegen Jan Evertstraat namelijk werden gekocht door Johannes van Rooyen, voor wie zijn
oom Pieter van Rooyen, ‘controlleur van den Haegh’, borg stond.

In 1730 telde de stad ruim 6.000 huizen. Daarvan viel het tijdgenoot en historieschrijver Ja-
cob de Riemer op dat er zo weinig slechte en geen vervallen of onbewoonbare panden ge-
vonden werden.23 De woningnood was inmiddels gelenigd, want waar de gemiddelde woning-
bezetting in het begin van de 17e eeuw nog ongeveer zeven personen per huis was, was die nu
nog ongeveer vijfenhalf persoon per huis.

Stinkende grachten

In de 17e en 18e eeuw groeide Den Haag gestaag. Telde de stad rond 1620 nog zo’n 2.400
huizen, in 1680 was met 4.750 dat aantal bijna verdubbeld. Grosso modo gold dat ook voor het
aantal inwoners. Velen daarvan zullen, ondanks het verbod daarop, de grachten benut heb-
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22 Algemeen Rijksarchief, Archief 3.01.27.01, inv.nr 19 (’t Sevende Register met de Roode Leeuw no. XIX).
23 De Riemer, Beschryving I, 97, alwaar ook de aantallen huizen in de diverse jaren. Zie ook J.W. Schick, Over de gezond-
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ben om zich van alle mogelijke vuil te ontdoen. In andere steden gebeurde precies hetzelfde.
Den Haag was daarbij echter in het nadeel. Het dorp lag niet aan open water en miste de wer-
king van de getijden, die (sterk reinigend) zilt water aan en af konden voeren. Zelfs lag het
niet aan een (stromende) rivier, tenzij we de Beek overschatten. En aan dat alles kon weinig
meer veranderd worden. Het stelsel van singelgrachten en het doortrekken van de Loos-
duinsevaart tot in de Nieuwe Maas had de doorstroming van de grachten bevorderd, maar
daarmee waren de mogelijkheden de stroming het werk te laten doen uitgeput, afgezien van
het feit dat de grachten door uitbaggeren op diepte werden gehouden.

Voor de stroming in de grachten lijkt Den Haag het vooral gehad te moeten hebben van
een stevige regenbui. Het probleem van de stinkende grachten speelde daarmee vooral in
droge tijden en dus in de zomer, waarmee we weer terug bij af zijn. Misschien moest men het
daarom nog wel het allermeest hebben van de frisse zeewind.

De deskundigen zullen het er tegen deze achtergrond snel over eens zijn geweest dat het
probleem van de stinkende grachten niet binnen de grenzen van Den Haag kon worden op-
gelost, maar alleen in waterschapsverband – en dan nog kon een plan altijd stranden op ‘mis-
verstand en verkeerde jaloezieën tussen Rijnland en Delfland’.24

Met het Hoogheemraadschap Rijnland verschijnt een nieuwe partij op het speelveld. Dat
had de volgende achtergrond. De boezems van Rijnland en Delfland stonden met elkaar in
verbinding via de Rijswijkse Vliet, waarop het Haagse grachtenstelsel via de Trekvliet aansloot.
Probleem nu was dat Rijnland de bergingscapaciteit van de boezem regelmatig maximaal be-
nutte en zo Delfland geen andere mogelijkheid gaf dan te lozen tot boven het maalpeil van
de boezem. Door dit (te) hoge waterpeil werden de wallekanten van de boezemdijken te zeer
belast. Dit bracht het gevaar mee dat deze gingen lekken en het na verloop van tijd zelfs kon-
den begeven. In 1770 was daarom op gewestelijk niveau besloten strikt de hand te houden
aan het maalpeil. Voor Den Haag betekende dit dat het waterpeil in de grachten lager kwam
te staan en dat het grachtenstelsel nog sterker het karakter van een open riool kreeg.25 Het
stonk in Den Haag, en misschien was de stank die uit de Haagse grachten opsteeg wel symbo-
lisch voor de toestand waarin de Republiek verkeerde.

De wederopbouw na de Franse Tijd

Den Haag had zwaar onder de Fransen te lijden. De terugkeer van hof en regering in 1813
was voor Den Haag daarom van groot belang. Weliswaar moest de residentiële status van 1816
tot 1830 met Brussel gedeeld worden, maar in Den Haag was direct weer leven in de brouwe-
rij gekomen.26 Daar stond tegenover dat het Koninkrijk gebukt ging onder een zware belas-
tingdruk, een gevolg van oude schulden van de Republiek en de torenhoge oorlogsschatting
die de Franse overheersing had nagelaten. Dit was uiteraard een rem op de consumptieve be-
stedingen. Voor de gewone man waren het zware tijden. Treurig dieptepunt was het jaar 1817,
toen als gevolg van misoogsten de prijzen van tarwe, rogge en aardappelen tot angstaanja-

24 Hierover uitgebreid R. Vijfvinkel e.a., Haags werken en werkers. 350 jaar Gemeentewerken 1636-1986 (’s-Gravenhage
1986) 55-63.

25 Met dank aan G.J. Klapwijk van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de vriendelijke mededeling.
26 P.R.D. Stokvis, De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse tijd tot de Eerste Wereldoorlog (Zwol-

le 1987) 86.
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gende hoogten stegen. Van de ongeveer 41.500 inwoners die de stad toen telde, ontvingen er
7.415 – één op de zes – een vorm van bijstand. Den Haag stak daarmee nog gunstig af bij ste-
den als Leiden en Amsterdam, waar de helft van de inwoners bedeeld werd.

Over het geheel genomen herstelde de stad vrij voorspoedig. Huizen werden weer opge-
knapt en er was zelfs weer sprake van nieuwbouw. Telde Den Haag in 1814, na een periode
van sloop, nog 8.112 huizen, zestien jaar later, in 1830, waren dat er al weer 8.600.27 Dat was
een netto groeitempo (nieuwbouw minus sloop) van 30 huizen per jaar.

Met het herstel van de stad viel ook weer het licht op de verontreiniging van de grachten.
De krachtige hand die in 1770 het maalpeil van de boezem had hersteld, was verslapt en met
name in de wintertijd stond het water regelmatig veertien tot zestien centimeter boven het ge-
wone boezempeil. En dat terwijl in de lage gedeelten van de stad bij 6 à 8 centimeter het wa-
ter al in de kelders stond.28 Tegen die achtergrond werd in 1825 het maalpeil van 1770 her-
bevestigd, met wederom als gevolg dat het waterpeil in de grachten lager kwam te staan. En
weer zal er de klacht geweest zijn, dat de grachten sterk op open riolen leken. Nu echter
plaatste men het zoeken naar een oplossing in breder verband. In 1824 was het idee geboren
om een kanaal naar Scheveningen aan te leggen. Dat opende het perspectief op een zeeha-
ven. Ook zou – minstens zo belangrijk – een kanaal wellicht de mogelijkheid geven vervuild
grachtwater op zee te gaan lozen. Het Hoogheemraadschap van Delfland lijkt onder de plan-
nenmakerij nogal nuchter te zijn gebleven. Het verlaagde als gezegd het maalpeil en lijkt
vooralsnog het meeste nut te hebben gezien in de uitbreiding van het areaal boezemwater dat
het graven van het kanaal ging opleveren. Voor alle zekerheid verbond het aan de toestem-
ming voor het graafwerk de voorwaarde dat het einde van het kanaal op 750 voet van het
strand zou blijven.29

In de jaren 1830-1840 werden er nog steeds niet meer dan gemiddeld 35 huizen per jaar
gebouwd, en dat was bij lange na niet genoeg om de bevolkingsaanwas op te kunnen vangen.
Telde Den Haag in 1830 nog 56.000 inwoners, in 1840 waren dat er 63.500. Dat betekende
een stijging met 13%, waartegenover een uitbreiding van de woningvoorraad stond met
slechts 4%. Noodgedwongen trokken huishoudens bij elkaar in, met als gevolg dat er in 1842
in de 8.950 huizen die de stad telde 12.837 huisgezinnen woonden. Daarvan kon in de jaren
1841-1842 de helft als arm bestempeld worden.30

In 1840 werd een ingrijpende grondwetswijziging van kracht en trad in de persoon van Wil-
lem II een nieuwe koning aan. Er kwam meer vaart in de economie en ook werden de vruch-
ten geplukt van investeringen in de infrastructuur die onder en vooral dankzij koning Willem
I waren gedaan. In 1839 bijvoorbeeld was tussen Amsterdam en Haarlem de eerste spoorlijn
aangelegd, die in 1843 Den Haag bereikte en vier jaar later ook Rotterdam.

In de periode 1840-1850 trok de woningproductie met gemiddeld 135 huizen per jaar echt
aan. De bevolkingsgroei hield daarmee echter gelijke tred en zo bleef de gemiddelde wo-
ningbezetting met zeven personen per huis onveranderd hoog. De stad zou zich nu in hoog
tempo gaan verdichten. Terwijl er in 1842 ‘nog ledige plaatsen [waren] aan te wijzen, waar
vroeger fraaie gebouwen stonden’, waren tien jaar later ‘de open ruimten in de stad zeer af-
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27 Ibidem, 41 noot 19 (aantallen huizen).
28 H. Bonder, ‘Koning Lodewijk Napoleon en de Haagsche waterverversing’, Jaarboek Die Haghe (1944) 186.
29 Vijfvinkel e.a., Haags werken, 159 e.v.
30 L.F. van Loo, Den arme gegeven, Een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid in Nederland, 1784-1965 (Mep-
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genomen [en] vele tuinen volgebouwd’. Voor het eerst sinds lange tijd werd er weer voor ar-
beidersgezinnen gebouwd.31 Het waren kleine, naar één zijde georiënteerde huisjes, die ge-
bouwd werden in de vorm van een hofje achter de randbebouwing op een binnenterrein.
Ook werden ze wel gebouwd in strookbebouwing aan de rand van de stad. Arbeidersgezinnen
prefereerden een dergelijk nieuwbouwhuisje boven een kamer in een overbevolkt huis aan de
straat.32 Met het bouwen van arbeiderswoningen veranderde het karakter van de woning-
bouw. Niet langer werd er vrijwel uitsluitend in opdracht van de toekomstige bewoner ge-
bouwd, maar ook voor de (anonieme) markt, of zoals dat genoemd werd: op speculatie. Met
woningnood als garantie voor afzet kwam met ‘speculatiebouw’ de kwaliteit van het bouwen
onder druk te staan.

De behoefte aan bouwlocaties was bijna niet te stuiten en daarbij viel het oog op enkele
nog onbebouwd gebleven poldertjes binnen de singelgrachten. Vooral het poldertje oostelijk
van de Nieuwe Haven had de belangstelling van bouwers, hoewel dit gebied ver beneden de
gewone waterstand van de grachten lag.33 Om er te kunnen bouwen moest de grond eerst op-
gehoogd worden, wat gebeurde, al werden om kosten van fundering te sparen de huisjes niet
genoegzaam hoog geplaatst. Veelal was de grond daaronder met veen bezet, en lagen de wo-
ningen in de winter soms nog geen twintig centimeter boven de waterstand van Delfland. Op
die vochtige locaties dus werden met het oogmerk om veel woningen te bouwen met weinig
geld vanaf eind jaren 1840 honderden arbeiderswoningen uit de grond gestampt.

Wat de vorm van die woningen betreft, zijn de meeste 4 [Hollandse] el [= meter] breed en 5
el tot 5,5 el lang, waarvan nog moet worden afgetrokken de trap en bedstede met een zoge-
naamd keldertje daaronder. De hoogte is bijna bij alle [woningen] minder dan drie el, en
zelfs zijn er onderscheidene, welke slechts een hoogte hebben van 2,5 el. Een voornaam ge-
brek in die woningen is, dat er niet de minste doorstroming van lucht plaats heeft; naar de wij-
ze van verdeling is er slechts plaats voor één raam tot licht en de deur, naast het raam ge-
plaatst, laat geen verse lucht doorstromen, en dit in een vertrek van ongeveer 50 teerling el [=

31 Enige grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van ’s-Gravenhage (Den Haag 1948) 83-87.
32 Zie het zogenoemde K.I.V.I.-Rapport: Verslag aan den Koning over de vereischten en inrigting van arbeiderswoningen, door

ene commissie uit het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Verhandelingen van het K.I.V.I. (’s-Gravenhage 1855) 64.
33 Schick, Gezondheidstoestand, 56.
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Afb. 1. Gezicht op Den Haag en het station van de HIJSM in 1843. Verzameling Haags gemeentearchief 



m3], waarin zich nacht en dag onderscheidene personen bevinden en waar het eten bereid
wordt, bij vele op kachels, die in het vertrek vooruitspringen. Tenslotte werden de muren als
slecht gemetseld bestempeld en de huisjes bleken van binnen meestal vochtig.34

Desondanks werd deze nieuwbouw een verbetering genoemd: ‘In de woningen, vooral die
der mindere klassen, welke in de laatste jaren aangelegd zijn, bespeurt men aanmerkelijke
vooruitgang’, luidde het oordeel van een medicus in 1852.35 Nog het meest zei dit iets over de
woonruimte voor arbeiders in de bestaande voorraad, waarbij de gangen en poorten aan de
Voldersgracht, het Paddemoes, het Spui, de Gedempte Gracht, de Geest en de Koediefstraat
het treurig dieptepunt vormden. In deze wijken lag de gemiddelde woningbezetting op ruim
acht personen per huis, waar dat voor de hele stad op zeven en voor Scheveningen op vieren-
half lag.
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35 Schick, Gezondheidstoestand, 59-60.

Afb. 2. Hofje aan het Haagse Kor-
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sloopt rond 1935. Verzameling
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Van publieke en openbare straten

Tegelijkertijd vond onder Thorbecke een herstructurering van het staatsbestel plaats. Een ef-
fect daarvan op gemeenteniveau was de bundeling van alle oude keuren tot een Algemene
Politieverordening (APV). Daarin stonden ook de bepalingen waaraan men zich bij het bou-
wen moest houden. De APV was van toepassing op het hele grondgebied van de gemeente.
Wat betreft het bouwen waren daarop twee uitzonderingen mogelijk. Ten eerste: een verzoek
om rooiing en het indienen van een geveltekening was alleen nodig bij bouwen aan een pu-
blieke straat of weg. Bij de bouw van een hofje golden deze eisen dus niet, omdat die in de re-
gel achter de randbebouwing of ergens aan de rand van de stad werden opgericht. Ten twee-
de: het overgrote deel van Scheveningen was gedurende de periode 1860-1878 vrijgesteld van
enkele eisen betreffende de zwaarte van metselwerk. Alle overige bouwbepalingen golden
voor het hele grondgebied van de gemeente en voor de bouw van alle huizen, inclusief hofjes.

Om dieper in te kunnen gaan op de wijze waarop de stedelijke groei zich voltrok, moet in-
gegaan worden op het verschil tussen publieke en openbare wegen. Een publieke weg of
straat betekende vroeger niets meer of minder dan dat deze voor algemeen (publiek) gebruik
was. Het onderhoud eraan kwam voor rekening van de aanwonenden. Dat stelsel was in zo-
verre onrechtvaardig dat de aanwonenden op deze manier dienden te betalen voor de schade
die veroorzaakt werd door het doorgaande verkeer. Voor invalswegen koos men daarom vaak
voor het heffen van tol. Voor gewone straten moest men het hebben van het straatgeld, zoals
dat in Den Haag sinds 1664 geheven werd.

Kenmerkend verschil tussen een openbare weg en een publieke weg was dat de onder-
grond van een publieke weg in particuliere handen was. In de praktijk betekende het dat
de gemeente de straat nog niet had overgenomen. Publieke wegen zien we dan ook door-
gaans aan de rand van de stad liggen; de gemeente had het dan nog niet nodig geoordeeld
om de weg over te nemen. De publieke en openbare wegen stonden in de zogenaamde
‘legger van paden en wegen’, een officieel gemeentelijk register. Openbare wegen werden
vanwege de gemeente onderhouden, het onderhoud aan publieke wegen was bij verorde-
ning geregeld.36

Anders lag het bij particuliere straten. Deze waren, net als publieke straten, gelegen op par-
ticuliere grond, met echter dat verschil, dat het eigendomsrecht bij in principe slechts één ei-
genaar lag, vaak de ontwikkelaar van het bouwproject. In eerste instantie moet men denken
aan gewone straten, dus met een voldoende maat voor rijverkeer. Werd zo’n particuliere
straat van belang voor de verkeerscirculatie, dan was de gemeente bereid om deze van de ei-
genaar over te nemen. Tegenover het afstaan van de grond stond nu dat de gemeente de
straat, als openbare straat, ging onderhouden.37 Het overnemen van een straat was geen wet
van Meden en Perzen, want een eigenaar kon om hem moverende redenen van overdracht af-
zien. De weg bleef dan een particuliere straat. Om in dat geval te voorkomen dat Jan en alle-
man van zijn straat gebruik ging maken en er voor hem extra onderhoudskosten ontstonden,
plaatste de eigenaar een bordje ‘Eigen weg’. Soms ook werd een rigoureuzer middel toege-

36 Haags Gemeentearchief, Verordening op het onderhoud van openbare straten, pleinen, stegen en sloppen, waarvan
de eigendom niet aan de gemeente behoort (nr. 19), d.d. 10 juli 1852.

37 Haags Gemeentearchief, Handelingen der Gemeenteraad van ’s-Gravenhage (hierna: HdG) 1858, 77-78; HdG 1859,
77 (XIX).
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past, als bij de Hekkelaan, waar aan de kant van de Nieuwe Haven in de 18e eeuw een toe-
gangshek stond, waarvan alleen de bewoners van de straat een sleutel bezaten.38

Hofjes en ander ongerief

Formeel golden ook de straatjes van hofjes als particuliere straten. En zoals de gemeente par-
ticuliere straten overnam, had de gemeente ook die straatjes kunnen overnemen. Maar daar
voelde zij niets voor en het was wel duidelijk waarom. In eerste instantie had dat vooral een
praktische achtergrond: de straatjes speelden geen rol in het stedelijk verkeersnet, eenvoudig
omdat ze niet geschikt waren voor rijverkeer. Hofjesbouwers vonden het wel goed zo, want zij
verkozen bij de opzet van een hofje een smal straatje zodat er meer woningen konden worden
gebouwd. De consequentie dat ze als eigenaar het straatje zelf moesten onderhouden namen
ze voor lief. Om echter zoveel mogelijk te ontkomen aan de onderhoudskosten trachtte een
hofjeseigenaar het rijverkeer, met name zwaarbeladen wagens als die van de reiniging en de
kolenboer, uit het hofje te weren. Daarbij liet hij niets aan het toeval over. Zo had een hofje in
principe slechts één toegang, wat doorgaand verkeer op voorhand uitsloot, en werd die toe-
gang zo smal mogelijk gehouden. Tenslotte stond er teneinde ieder misverstand uit te sluiten
in de poort van het hofje standaard een anti-inrijpaaltje. Privaat belang (hofje) en publiek be-
lang (toegankelijkheid) ontmoetten elkaar in de toegangsbreedte van het hofje. Bij de vijf-
jaarlijkse herziening van de bouwvoorschriften kreeg die toegang dan ook steeds enige aan-
dacht. Daarbij ging het om des keizers baard, want de standpunten stonden vast: geen verkeer
in het hofje (de exploitant), geen verkeersfunctie voor hofjes (de gemeente), waarna men el-
kaar vond in het uitgangspunt: geen rijverkeer in hofjes.

Tot zover de praktische kant van het probleem. Formeel en ook juridisch was echter het
laatste woord nog niet gezegd. Want in feite was het enige verschil tussen een gewone straat
en een straatje in een hofje dat het laatstgenoemde smal was, soms zelfs zeer smal. De vraag
kon dan ook gesteld worden op welke formele grond de gemeente besloot de ene particulie-
re straat wel en de andere (die in een hofje) niet over te nemen. Om tegen een eventueel ver-
zoek tot overname van dergelijke straatjes gewapend te zijn, was in de APV van 1865 het zoge-
noemde hofjesartikel opgenomen. Via een ingenieuze formulering werden de straatjes van
hofjes tot niet bereden straten benoemd: ‘Nieuw te bouwen hofjes [zijn] verzamelingen van
meer dan vijf [later vier] huizen, niet alle liggende aan een bereden wordende straat.’ Zo op
het eerste gezicht lijkt dat niet meer dan een onschuldige bevestiging van de bestaande prak-
tijk, maar het was meer dan dat. De definitie plaatste de straatjes van hofjes, als niet bereden
straten, buiten het algemeen nut en de gemeente plaatste zich daarmee impliciet buiten de
discussie over de verkaveling van hofjes. Tegelijk vormde het hofjesartikel voor hofjesbouwers
een legitimatie om elk straatje, zelfs het nauwste, te kunnen volstouwen met woningen.

Uit het oogpunt van gemeentefinanciën zou men dit niet-overnamebeleid inzake straatjes
van hofjes nog hebben kunnen billijken, maar onbedoeld heeft het beleid daarmee ingehou-
den dat de verantwoordelijkheid voor aanleg, onderhoud en beheer van riolering, bestrating,
verlichting en ook reiniging in een hofje tot in lengte van jaren bij de exploitant ervan bleef
liggen. Daarmee is de achtergrond geschetst van veel van de problemen die zich in de loop
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van de tijd rond hofjes hebben voorgedaan. Eerst in 1878
bepaalde de gemeente in artikel 4 van de Verordening Re-
gelende de Bouwpolitie dat alle door particulieren onder-
houden openbare straten in ‘behoorlijke staat’ moesten
worden gebracht en gehouden, hetgeen expliciet ook van
toepassing werd verklaard op hofjes.

Stedenbouw

Rond 1860 trad Den Haag buiten haar 17e-eeuwse stelsel van
singelgrachten en daarmee veranderde het karakter van de
stedenbouw. De kritische beschouwingen over de kwaliteit
van de stadsuitbreiding enerzijds en de beperkte mogelijk-
heden van de gemeente om daarop te sturen anderzijds, ge-
combineerd met de sterke vraag naar woonruimte, hadden
de weg vrijgemaakt voor ‘bouwgrondmaatschappijen’. Deze
kochten gronden op, ontwierpen daarop een stratenplan en
verkochten het plan in de vorm van bouwkavels aan geïnte-
resseerde bouwers. Dergelijke stratenplannen behoefden
niet de goedkeuring van de gemeente.39 De gemeente op zijn
beurt wenste daar natuurlijk wel invloed op uit te oefenen.

Al vrij snel, in 1865, bond een ontwikkelaar de kat de bel
aan. Een aan een bouwgrondmaatschappij geassocieerde ar-
chitect, S.J. de Vletter, weigerde akkoord te gaan met de aan-
merkingen die de gemeente op zijn plan had. Vooruitlopend
op de akkoordverklaring van de gemeente besloot de maat-
schappij een aantal percelen alvast aan bouwers te verkopen.
De bewoners van de gerealiseerde nieuwbouw kwamen zo
met een niet ingerichte straat te zitten en op luide toon be-
klaagden zij zich bij de gemeente over hun erbarmelijke
woonomgeving, en dat terwijl ze toch nette belastingbetalen-
de burgers waren. Onder die druk bezweek de raad en daar-
mee lagen de kaarten voor de komende tijd op tafel.40

Op een aantal plaatsen in de stad was het kwaad toen ech-
ter al geschied. Het voordeel van de bouwgrondmaatschap-
pijen was dat precies gebouwd werd waar de markt op dat
moment om vroeg. Het nadeel was echter dat er door het
onafhankelijk van elkaar opereren van bouwgrondmaat-

39 Zie bijvoorbeeld HdG 1858, 77-78.
40 De rol van bouwgrondmaatschappijen uitgebreid in R. Leferink i.s.m. R.

Kleinegris, ‘Stadsuitbreiding als particuliere bedrijfstak, 1850-1914’, Jaar-
boek Die Haghe (1985) 100-133, aldaar 107-111.
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schappijen een aantal merkwaardige verkeersknooppunten ontstond, die ook nu nog in de
stad zichtbaar zijn. De herziening van de APV in 1871 bracht daarin verandering. Onder ver-
wijzing naar Delft, waar in 1863 hetzelfde was gebeurd, schrapte Den Haag de eis dat bij het
bouwen aan een openbare straat een geveltekening diende te worden ingeleverd. Omdat met
het schrappen van deze eis de mogelijkheid verviel om op bouwhoogte te sturen, stelde het
college van Burgemeester en Wethouders voor om in het vervolg de gemeenteraad de bouw-
hoogte en in verband daarmee ook de breedte van nieuwe straten te laten vaststellen. Naar de
mening van de raad ging dat echter niet ver genoeg en met een amendement haalde hij de
bevoegdheid naar zich toe om ook de richting van nieuw aan te leggen straten vast te stellen.
Een mijlpaal, want het richting geven aan de uitgroei van de stad werd nu belangrijker ge-
vonden dan private bouwbelangen. 

Daarbij had de gemeente nog een ijzer in het vuur. Zij moest immers nog besluiten of ze de
straten van het stratenplan wel of niet ging overnemen. Er zal over het plan dus wel vooraf
overleg hebben plaats gevonden tussen ontwikkelaar en gemeente. Daarbij zal de inzet van de
gemeente zijn geweest om het stratenplan goed aan te laten sluiten op de bestaande wegen-
structuur. Daartegenover stond de wens van de ontwikkelaar om zoveel mogelijk geschikte
bouwkavels te realiseren en de aanleg, de inrichting en het onderhoud van de straten voor re-
kening van de gemeente te laten komen. Het effect is geweest dat de gemeente alle kosten
rond aanleg en inrichting van straten bij de ontwikkelaar in rekening is gaan brengen. In een
tijdsbestek van goed tien jaar gebeurde dat achtereenvolgens met de kosten van ophogen, be-
straten en rioleren, tot uiteindelijk alle kosten in de exploitatieopzet van de grondmaat-
schappij zaten. In 1882 werd dit in een afzonderlijke verordening geregeld.41

Naar een breder maatschappelijk perspectief

Nu de stedenbouw op moderne leest geschoeid was, begon de hofjesbouw anachronistische
trekken te vertonen: huisjes, nu ook gebouwd als twee woningen boven elkaar, die te klein wa-
ren, te weinig comfort boden, niet aan de (openbare) straat lagen, maar daarentegen solide
waren gebouwd. Men begon ook de nadelen te zien van het bouwen achter de rooilijn. Zo
gingen nutsvoorzieningen als drinkwater, gas en later stadsriolering en elektriciteit aan veel
hofjes voorbij, zowel letterlijk als figuurlijk. Met hun ligging achter de rooilijn begon gaande-
weg ook de bereikbaarheid van hofjes een storende factor te worden. Gedacht moet worden
aan leveranciers als de kolenboer, aan ambtenaren van de Duinwaterleiding, de openbare rei-
niging, het elektriciteitsbedrijf en niet te vergeten de huisbaas, die wekelijks de huur kwam
ophalen.

Veel van de problemen zoals die zich in de hofjes voor deden waren terug te voeren op hun
uitzonderingspositie ten opzichte van huizen aan de straat. Om nu in één keer orde op zaken
te stellen, werd in 1892 alle bouw op meer dan tien meter achter de rooilijn verboden, tenzij
vrijstelling werd verkregen. Deze mogelijkheid tot vrijstelling was bewust gecreëerd, omdat
met het aanscherpen van het beleid niet beoogd werd de bouw van hofjes onmogelijk te ma-
ken.42 Hofjes werden nu gezien als gewone straten of straatjes, die de gemeente bereid was
over te nemen.
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Het mag dan niet vooropgezet doel geweest zijn, onder deze voorwaarden kwam de bouw
van hofjes geleidelijk tot stilstand en werd er uiteindelijk nog slechts aan gewone straten ge-
bouwd. Vanaf 1870 werd ook gebouwd in het type beneden- en bovenwoning en rond 1900
kwam het zogenaamde Haags portiek in zwang. Beide woningtypen kenmerkten zich door
een eigen voordeur aan de straat. Daarmee sloten zij aan bij wat in een hofje altijd gewoon
was geweest.

In 1893 deed zich een gelegenheid voor om een start te maken met de sanering van een ge-
deelte van de binnenstad, gelegen tussen de Gedempte Gracht en de St. Jacobstraat. De Ver-
eniging tot Verschaffen van Woningen aan Minvermogenden had op een veiling een paar
sloppen gekocht met in totaal vijfentwintig hofjeswoningen. Het was de bedoeling deze te slo-
pen en ter plaatse nieuwbouw te plegen. Het initiatief kreeg veel bijval, juist omdat het hier
ging om een van de meest verpauperde delen van de stad. Ook het college van Burgemeester
en Wethouders prees het initiatief. Er werd echter zwaar aan getild dat de nieuwe woningen
als gevolg van de krappe bouwlocatie een te magere kwaliteit zouden krijgen. Daarmee dreig-
de de situatie te ontstaan dat weliswaar nieuwbouw werd gerealiseerd, maar dat de woonkwa-
liteit vrijwel direct te wensen zou overlaten. Het raadslid W.B. van Liefland, zelf architect,
achtte het raadzamer om dwars door de slechte bebouwing een weg te projecteren, om zo een
grond voor onteigening te creëren. Volgens hem kon er dan meteen een goed plan worden
gemaakt. Het bleek echter dat de initiatiefnemers het plan niet rond konden krijgen zonder
financiële steun van de gemeente. Door de aankoop van de krotten en het slopen en bouw-
rijp maken waren de grondkosten veel hoger dan wanneer er aan de rand van de stad ge-
bouwd zou zijn. Daarmee werd het probleem nog lastiger. Uiteindelijk bleken Burgemeester
en Wethouders nog wel bereid te zijn om de bouwvoorschriften wat op te rekken, maar het
verzoek om financieel bij te dragen stuitte op principiële bezwaren:

Burgemeester en Wethouders stellen zich op het standpunt, dat de Raad beslist welke voor-
waarden moeten worden gesteld voor het eventueel toestaan van bouwplannen en dat als
eenmaal die voorwaarden zijn vastgesteld, het niet aangaat om de ene bouwondernemer
tot naleving van die voorwaarden geldelijk te ondersteunen en de anderen niet.43

De discussie op gemeentelijk niveau laat zich wellicht beter begrijpen wanneer bedacht wordt
dat inmiddels op landelijk niveau gediscussieerd werd over wat gaandeweg ‘het woningvraag-
stuk’ was gaan heten. In 1897 waren er verkiezingen, waaraan voor het eerst ook de voorhoe-
de van de arbeidende stand mocht meedoen. Onder mr H. Goeman Borgesius trad een libe-
rale regering aan, en die plaatste de volkshuisvesting hoog op haar agenda. De feiten
rechtvaardigden dat ook. In 1899 woonde bijna 60% van de Nederlandse bevolking in een
één- of tweekamerwoning. Den Haag stak hierbij nog gunstig af (zie de onderstaande tabel),
waaruit maar blijkt dat Den Haag een stad was van hoeden en petten.44
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Tabel 1. Woningvoorraad, uitgedrukt in aantal kamers

aantal kamers (incl. keuken) 1 2 3 4 en meer

Den Haag 19.0% 23.0% 17.0% 41.0%
Zuid-Holland 24.5% 33.5% 17.5% 24.5%
Nederland 28.5% 30.5% 17.5% 23.5%

Vanwege de relatie tussen volkshuisvesting en volksgezondheid, maar ook omdat het woning-
vraagstuk gezien werd als het hart van de zogenoemde sociale kwestie, was er brede parle-
mentaire steun voor woningwetgeving. In 1901 werd de Woningwet aangenomen. Deze be-
paalde onder meer dat elke gemeente een bouwverordening moest opstellen en gemeenten
met meer dan 10.000 inwoners bovendien een uitbreidingsplan. Daarmee legde de Woning-
wet de grondslag voor een geïntegreerd stelsel van toezicht op het bouwen.
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Verhuizen in woelige tijden. Vluchten van en naar Den Haag
tijdens de Opstand

Zelden moesten er zoveel mensen vluchten als tijdens de beginjaren van de Opstand. Alle vluchtelingen
liepen een groot risico hun goederen kwijt te raken, en moesten daarom beslissingen nemen over wat mee
te nemen of hoe hun achtergelaten bezittingen veilig te stellen. Aangezien in Den Haag gedurende dit
tijdvak meer dan in andere steden de bakens werden verzet – nu eens hadden de Spaansgezinde katho-
lieken de macht in handen, dan weer de Opstandelingen – richt dit onderzoek zich naar het verschijn-
sel verhuizen, vluchten en risico in deze woonplaats. Om het risico te spreiden gebruikten de 16e-eeuw-
se vluchtelingen diverse strategieën.

Verhuizen

Iedereen verhuist wel eens in zijn leven. In het verleden was het niet anders. De mobiliteit is
altijd groot geweest. Daarom is het merkwaardig dat in de geschiedschrijving over de woon-
cultuur en het wonen in ruime zin des woords aan het verschijnsel verhuizen zelf zo weinig
aandacht is besteed. Ook bij onderzoek naar migratiebewegingen en grote volksverhuizingen
in vroegere eeuwen krijgt het vervoer van de bezittingen van de migranten geen aandacht. En
dan te bedenken dat het gehele proces, waarbij keuzen worden gemaakt om iets mee te ne-
men of weg te gooien, te verkopen hetzij gewoonweg achter te laten, altijd een ingrijpend mo-
ment betekent in iemands leven, ten goede of ten kwade.1

Laten wij beginnen met de positieve kanten van het verhuizen. De beslissing om de biezen
te pakken en elders zijn heil te zoeken werd meestal genomen om een betere wending aan
het leven te geven. Daarvoor zijn vele motieven aan te wijzen. Voor de hand ligt allereerst het
verwerven van een aangename woning die een verbetering betekent ten opzichte van het
vroegere huis. Die verhuizing kan dicht in de buurt liggen van de vertrouwde omgeving, of
juist een sprong in het duister betekenen in een totaal nieuwe wereld. In deze welvarende tij-
den kan het dan gaan om een tweede huis in een prettig klimaat, een fraai pandje aan een ro-
mantische gracht of een woning in de buurt van naaste familieleden. Luxeproblemen, zoals
de vraag welke meubels en ander huisraad in aanmerking komen om mee te nemen, wat kan
worden weggegooid of welke goederen nieuw moeten worden aangeschaft, spelen bij de be-
sluitvorming een belangrijke rol rondom een verhuizing tijdens een aangename en plezierige
periode. Het besluit om te vertrekken kan ook door veel prozaïscher motieven zijn ingegeven.
Het perspectief op een betere baan is een veel voorkomende aanleiding om te verhuizen.

Maar een verhuizing kan ook een traumatische ervaring zijn. Wat te denken van echtschei-
dingen, wanneer een van de partners vertrekt en een deel van de spullen meeneemt – voor
het achterblijvend gezin een zichtbare wonde. Dan krijgen de weggehaalde goederen en lege
plekken een akelige betekenis, een zichtbaar bewijs van een tragische breuk. Eveneens in de
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familiale sfeer is het opruimen van een woning van overleden ouders emotioneel gezien meer
complex. De afbraak is verdrietig, omdat het om een definitief afscheid gaat. Maar omdat alle
voorwerpen herinneringen oproepen, kunnen deze wel degelijk ook een dierbare betekenis
krijgen als een symbool van een verloren tijd. Minder ingrijpend maar toch een teken van een
overgangsfase en een duidelijke breuk met het verleden is de verhuizing van ouderen naar
een bejaarden- of verzorgingshuis. Ook het verlaten van het ouderlijk nest door kinderen laat
zo zijn sporen na in een woning. Een kinderkamer ziet er dan geheel anders uit en door deze
verandering van de samenstelling van het huisraad (en van de rommel in huis) wordt zicht-
baar dat er een andere levensfase voor het gezin is ingetreden. Bij al deze typen verhuizingen
worden mensen zich bewust van de emotionele betekenis die meubels en huisraad kunnen
hebben.

In het kader van de globalisering en de grote migratiegolven die na de val van de Muur en
door de verarming in Derde Wereldlanden of diverse oorlogen in gang zijn gezet, komen de
verhuizingen in een geheel ander daglicht te staan.2 Voor regeringen in de Europese landen
vormen deze aardverschuivingen grote politieke problemen. Terwijl allerlei onderzoeken
naar politieke en economische achtergronden of naar sociale problemen worden verricht,
vindt men het verhuizen zelf niet relevant.3 Nog niemand heeft de vraag gesteld wat de asiel-
zoekers uit oorlogvoerende landen in hun bagage meenemen als aandenken uit hun moe-
derland. Zeker illegale immigranten kunnen meestal maar heel weinig bezittingen meene-
men. Zijn het foto’s, juwelen of voorwerpen met een magische betekenis? Niemand weet het
precies, want het is nog nooit systematisch onderzocht. Afgezien van natuurlijk emotionele
waarde die aan meegenomen spullen wordt gegeven, moeten de migranten veel afwegingen
maken bij de beslissing wat mee te nemen naar hun nieuwe woonplaats. Daarbij speelt ook
het risico om spullen tijdens de verhuizing en de reis kwijt te raken een grote rol.

Verhuizen, vluchten en risico

Mensen die op drift zijn geraakt op de vlucht voor oorlog of vervolging beseffen ineens hoe-
veel waarde, emotioneel in de eerste plaats, maar natuurlijk ook uitgedrukt in geld, hun goe-
deren en meubels voor hen hebben. Zeker wanneer een groot deel van het huisraad en de
kleding achtergelaten moet worden. Bijna iedereen had tijdens de Tweede Wereldoorlog een
vluchtkoffertje naast zijn bed staan. Bij het pakken van die bagage kwamen stellig veel emoties
los. Op zulke momenten stonden mensen voor de keuze welk – noodzakelijkerwijs geringe –
deel van hun bezit mee te nemen. De eerste afweging was vermoedelijk praktisch: hoeveel kan
ik dragen? Daarna werden de beslissingen moeilijker. Welke voorwerpen met een dierbare
herinnering moest men inpakken? Was het raadzaam om veel geld mee te nemen en waarde-
volle sieraden, of was het risico dat deze gestolen of afgenomen zouden worden te groot? Het
is bekend dat tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgden aan familie of buren goederen in
bewaring gaven. Op het al of niet teruggeven van die goederen na de oorlog wil ik hier niet

2 De enige publicatie naar mijn weten die wel over het verschijnsel verhuizen gaat, is Russell W. Belk, ‘Moving posses-
sions: an analysis based on personel documents from the 1847-1869 Mormon migration’, Journal of consumer research
19 (1992).

3 In het overzichtswerk van Jan Lucassen en Rinus Penninx, Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders. Immigranten in Ne-
derland 1550-1993 (Amsterdam 1994) staan allerlei theoretische beschouwingen over migranten, maar aan het ver-
schijnsel verhuizen wordt geen aandacht besteed.
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ingaan, maar het is duidelijk dat mensen die beseften dat zij gevaar liepen om te moeten
vluchten of om opgepakt te worden, meestal van tevoren bedachten wat wel en wat niet mee
te nemen. Hierbij is de afweging van het te lopen risico van groot belang.

Het is op dit facet, vluchten, verhuizen en risico, dat ik verder wil ingaan. In de Europese
geschiedenis vonden vele oorlogen plaats die ware volksverhuizingen veroorzaakten. Niet al-
leen oorlogshandelingen, maar ook religieuze opvattingen en achtergronden dwongen vele
duizenden naar een ander land te emigreren.4 Zelden in de geschiedenis van Holland raak-
ten er zoveel mensen op drift als tijdens de Opstand tegen Spanje. Ketters werden vervolgd
en verbannen, katholieke priesters en Spaansgezinde bestuurders waren hun leven niet ze-
ker zodra de Geuzen terrein wonnen. Zwervende groepjes ontslagen soldaten maakten het
platteland onveilig en voor hun plunderingen sloegen velen op de vlucht. Volgens Jan de
Vries en Ad van der Woude, die bij hun studie naar de economische groei van Nederland in
de periode van 1500 tot 1815 vooral lange-termijnontwikkelingen bestudeerden, vormde de
eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog van grofweg 1550 tot 1590 een breuk in de econo-
mische en demografische groei, een periode van verval tussen twee perioden van voorspoed
en welvaart.5 Omdat tijdens de troebelen in dit tijdvak de bakens dikwijls werden verzet – de
katholieke Spaanse en Spaansgezinde bestuurders oefenden wisselend met de Opstandelin-
gen het gezag uit – moest steeds of de ene of de andere partij vluchten. De chaotische toe-
standen, het lijden van met name de plattelandsbevolking en de dikwijls voor de eenvoudi-
ge boeren volstrekt onduidelijke politieke situatie zijn door Henk van Nierop in zijn boek
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5 Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (Amsterdam
1995) 103-104. Zij spreken van een pakket van vervolgingen, belegeringen, plunderingen, verbanningen, gedwon-
gen en vrijwillige emigraties.

Afb. 1. De rampen en de voorspoed door de oorlog. Koperen gedenkpenning door Gerard van Bylaer,
1587. Collectie Haags Historisch Museum.



Het verraad van het Noorderkwartier navrant in beeld gebracht.6 Eigenlijk doet het volgens hem
denken aan burgeroorlogen, zoals die in Joegoslavië in de jaren negentig van de 20e eeuw
hebben gewoed. 

Vluchten uit Den Haag

In het Zuiderkwartier van Holland was het niet veel beter. Alle verhalen over de belegeringen
van Haarlem en Leiden hebben al eeuwenlang tot de verbeelding gesproken, evenals de
rampzalige toestanden op het platteland. Den Haag heeft als stad minstens even erg geleden.
Zonder noemenswaardige verdedigingswerken lag de stad er open en bloot bij. Een slagboom
bij een toegangsweg hield niemand tegen. Omdat het desondanks een zetel was van belang-
rijke overheidsinstellingen, woonden er deftige, rijke bestuurders en hovelingen – spannend
genoeg voor allerlei rondtrekkende groepen van ontslagen soldaten en zwervers. Bovendien
kregen de inwoners diverse malen het bevel om troepen ter plekke te laten inkwartieren.
Hierdoor raakten ook de voedselvoorraden op, zodat bovendien honger mensen de stad uit-
jaagde. Een troosteloze aanblik gaf het straatbeeld van Den Haag in 1577.

De straeten waren mit gras bewassen, van veele heerlijke en schoone huysen waren deuren,
vensteren, solderen en al ’t houtwerck verbrant, in de beste en cierlijcxste cameren hadden
de paerden ende beesten haere legers gehadt; het ijserwerck, anckers ende anders was uyt-
te huyssen gerooft sodat men soude gemeent hebben, dat de huysen niet en mochten
staende blijven ende seer weinig inwoonderen waeren daer gebleven.7

Vermoedelijk gaf de geschiedschrijver Pieter Bor een wat overdreven beeld van de trooste-
loosheid van Den Haag, maar dat veel mensen Den Haag waren ontvlucht staat buiten kijf.

De onrust en ontreddering begonnen in het roerige jaar 1566. In augustus ontvluchtte Wil-
helmus Lindanus, de bisschop van Roermond, die ook als deken van de Hofkapel op het Bin-
nenhof optrad, in allerijl de stad. Hij had alle redenen om bang te zijn. Een grote menigte
had zich onder bescherming van Delftse schutters verzameld op het Voorhout om daar op
een provocerende manier een hagepreek te houden. De Beeldenstorm raasde over het land
en de vorige dag was Delft al aan de beurt geweest. Als lid van de Raad van Inquisitie voor de
vervolging van ketters vreesde hij waarschijnlijk terecht voor zijn leven. De Haagse schutterij
hield zich afzijdig en al logeerde hij in het vermoedelijk wel door wachters beschermde Bin-
nenhof, veilig voelde hij zich daar niet. Voor alle zekerheid had de bisschop precies op tijd
kostbare gewaden en reliquieën uit de Hofkapel, net als zijn eigen vege lijf, gered.8 Hijzelf
nam een binnenweggetje door het Haagse Bos om belagers te ontlopen, maar de historie ver-
meldt niet hoe de kerkschatten werden verhuisd. Op dezelfde dag of een dag later bestorm-

6 Henk van Nierop, Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand (Amsterdam
1999).

7 Verslag van Pieter Bor, geciteerd in J. Smit, Den Haag in den Geuzentijd (Den Haag 1922) 267-268. Erg origineel is dit
citaat niet, maar wel zeer beeldend. Het is ook gebruikt in H.E. van Gelder, ’s-Gravenhage in zeven eeuwen (Amsterdam
1937), Marika Keblusek, Boeken in de Hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw (Hilversum 1997) en Thera Wijs-
enbeek, Het Lange Voorhout. Monumenten, mensen en macht (Zwolle 1998).

8 Smit, Geuzentijd, 48-49. Een inventaris van deze kostbare kerkgoederen is zonder titel gepubliceerd door J. Smit in
jaargang 1922 van de Bijdragen voor het Bisdom Haarlem.
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den allerlei lieden de kerken en kloosters van Den Haag; allerlei gemakkelijk te vervoeren
kostbaarheden bleken hier en elders echter op tijd in veiligheid te zijn gebracht. Deze episo-
de kunnen we beschouwen als een startsein voor een grote uittocht uit de stad.

Represailles van de katholieke overheid tegen de Beeldenstormers bleven niet uit. Na de
instelling van de Raad van Beroerten door Alva werden er 11.130 protestanten in de Noorde-
lijke en Zuidelijke Nederlanden verbannen en 1073 mensen kregen een doodvonnis.9 Dit
bracht een golf van vluchtelingen teweeg, niet alleen van lieden die officieel in de ban waren
gedaan, al of niet met hun gezinnen, maar ook anderen namen de benen uit angst dat hun le-
ven gevaar liep. Zij doken onder of vluchtten, vooral naar Duitsland en Engeland.10 Onder de
duizenden uitgeweken protestanten bevonden zich ook vele inwoners van Den Haag.

Confiscaties 

Vertrek naar het buitenland betekende voor al deze bannelingen – of zij nu edelen waren of
arme sloebers – dat hun goederen door de Bloedraad, zoals de Raad van Beroerten werd ge-
noemd, officieel in beslag werden genomen.11 Voor een overheid die in zware financiële
nood verkeerde, lag hier een buitenkansje om geld te vangen. Dit betekende natuurlijk voor
de slachtoffers en hun families dat zij moesten redden wat er te redden viel.12

Wanneer wij de door de Bloedraad opgestelde inventaris van bezittingen zouden moeten
geloven, dan waren de erfgenamen van de landsadvocaat mr Jacob van den Eynde er wel erg
bekaaid van afgekomen. Hij kwam uit een vooraanstaande familie van rijke regenten. In 1560
werd hij landsadvocaat. Hij bleef katholiek, maar werd in maart 1568 gearresteerd omdat hij
voor verzachting van de straffen voor ketters had gepleit. Onder zware begeleiding werd hij
naar Brussel vervoerd, waar hij onder onopgehelderde omstandigheden in 1569 in de gevan-
genis overleed. Twee jaar na zijn dood zorgden de Staten van Holland ervoor dat hij werd vrij-
gesproken. Deze merkwaardige gang van zaken had een bijbedoeling: het slachtoffer van de
Bloedraad scheen belangrijke stukken van de Staten van Holland naar zijn gevangenis te heb-
ben meegenomen en die stukken wilden de Staten weer terug hebben. Overigens bleken die
documenten al gestolen te zijn door soldaten; later kreeg Paulus Buys ze te koop aangebo-
den.13

Na de arrestatie van Van den Eynde werd door de machthebbers dus een inventaris opge-
maakt van zijn bezittingen, met het doel deze in beslag te nemen. Zijn woonhuis in Den Haag
bleek een huurhuis te zijn, van een huis in Delft bezat de gearresteerde samen met zijn zuster
slechts een derde part. Volgens dezelfde akte was van al zijn landerijen het eigendom voor het
grootste deel in handen van de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vader. Andere stuk-
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9 J. Scheerder, ‘De werking van de inquisitie’ in: Opstand en pacificatie in de Lage Landen (Gent 1976) 163-164.
10 A.A. van Schelven, De Nederduitsche vluchtelingenkerken in Engeland en Duitschland in hunner betekenis voor de Reformatie in

de Nederlanden (’s-Gravenhage 1908 en 1909); W. Nijenhuis, ‘Nederlandse vluchtelingen en vluchtelingenkerken in
het zestiende-eeuwse Duitsland’, Kerk en theologie (1992) 92-112.

11 J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van functies en organisatie in de periode 1544-1588 (’s-
Gravenhage 1990) 39.

12 Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw, bewerkt door H.A. Enno van Gelder (2 dln;
’s-Gravenhage 1973). In deze bronnenuitgave van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën krijgen we een indruk van
het bezit aan onroerend goed van de bannelingen en van de goederen die zij – al of niet in paniek gevlucht – moes-
ten achterlaten.

13 Koopmans, De Staten van Holland, 99.



ken land waren al verkocht. Kortom, alle bezittingen werden aan anderen toegeschreven. Bo-
vendien beweerden zijn erfgenamen dat zijn moeder, die bij zijn overlijden nog leefde, de
pachtopbrengsten kreeg; weer andere inkomsten stonden op naam van zijn eigen zes kinde-
ren. Zijn salaris werd wel opgeëist. Maar een groot deel van zijn omvangrijke bezit bleef zo
buiten de handen van de overheid. Foefjes en uitvluchten zorgden ervoor dat ook een deel
van zijn huisraad en zeker het zilver, juwelen en andere kostbaarheden in familiehanden ble-
ven. Toen de inventaris door de tegenpartij werd opgemaakt, hadden zijn dochters allerlei
kleding en kostbaarheden in hun eigen koffers en kisten gestopt. Blijkbaar uit respect voor de
deftige familie en voor het ambt van de nu vervolgde belangrijke bestuurder werden deze
schuilplaatsen verder niet onderzocht. De ontvanger die de inventaris moest opmaken, vroeg
aan hoger geplaatsten wat hij met de zogenaamde vrouwenhelft van de meubels moest doen.
De vrouw van Van der Eynde zal wel verklaard hebben dat zij alle meubels ten huwelijk had in-
gebracht. Voorlopig bleven deze buiten de confiscatie.

Ook met de boeken was een truc uitgehaald. Een deel was kennelijk direct in het huis van
zijn moeder in Delft ondergebracht en daar tussen de andere boeken neergezet. Een min of
meer wanhopige opsteller van de inventaris, die best begreep dat hij werd misleid of die toch
het gezin wilde helpen, schakelde de pastoor van de Grote Kerk in Den Haag in om naar Delft
te varen om daar in het huis van de moeder van de landsadvocaat naar de boeken te gaan kij-
ken. De inventaris zwijgt over zilver, juwelen of andere kostbaarheden. Deze gemakkelijk te
verstoppen of te vervoeren spullen waren duidelijk al in veiligheid gebracht. Hoe dat gebeur-
de staat natuurlijk niet in de akte van confiscatie van goederen beschreven. Zat er echt een
kostbaar deel van de bezittingen van de familie, zoals sieraden of zilveren gebruiksvoorwer-
pen, in de koffers van de dochters? Waren deze gemakkelijk vervoerbare voorwerpen elders
ondergebracht of begraven?14

Andere trucs om de Bloedraad te misleiden doemen op uit een boedelbeschrijving van een
andere Haagse advocaat, Johan Wolff de oude, ook wel Jan Thin de oude genoemd.15 Hij be-
hoorde tot de harde kern van de protestantse beweging en deed als een van de voormannen
bij de demonstratieve hagepreek op het Voorhout mee aan de organisatie. Daarom werd hij
in 1569 uit Den Haag verbannen. Voor de lokale gemeenschap was hij een belangrijk man, la-
ter zou hij notaris worden en vermoedelijk is hij ook nog tresorier van Den Haag geweest. Zijn
huis stond dicht bij het stadhuis. De verwarring over zijn eigendomsrechten en bezit aan on-
roerend goed was voor de Bloedraad wederom groot. In 1566 al had de advocaat zijn huis ‘op
zeeckere voorwaerden ende conditien te coopee ghezeten’ aan de kleermaker Henrick Sij-
monszoon. Dit moest de kleermaker duur bekopen. Hij wilde er gezien de vervelende achter-
gronden van de confiscatie graag vanaf. Maar het huis bleek al verhuurd te zijn aan de deur-
waarder Cornelis Franszoon. Sinds 1566 had het huis twee jaar leeg gestaan omdat het
grondig gerestaureerd moest worden. Door de leegstand en omdat de verbouwing bovendien
veel geld kostte, volgens het officiële document, moest daar rekening mee worden gehouden
bij de vaststelling van het vermogen van deze advocaat. Bovendien, aldus dezelfde bron, bezat
zijn vrouw de helft van dit woonhuis. Verder werd geen onroerend goed achterhaald, dus
hiervan kreeg de Bloedraad niets in handen. Daarom maakten de handlangers van Alva jacht
op de andere goederen van de advocaat, zoals kostbaarheden, het meubilair en het huisraad.

14 Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit II, 203-207.
15 Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit II, 279; volgens Smit, Geuzentijd, 41 en 92, moet hij beslist niet onbemid-

deld zijn geweest.

Verhuizen in woelige tijden

164



Twee uitdraagsters, Hillegont Pieters en Machtelt Fransdochter, ‘priseerden’ (lees: schatten
de waarde van) het huisraad op een bedrag van 37 Vlaamse ponden, ongeveer een vijfde deel
van de waarde van het huis. Helaas werd dit deel van de bezittingen niet verder beschreven.
Zij bleven in handen van zijn vrouw, al moest zij er wel een borgstelling voor betalen. Overi-
gens meldde zich een zekere huisvrouw van Gerrit Cornelisdochter met een verhaal dat zij ei-
genaresse was van een oude bedstede, aard- en nagelvast in het huis, inclusief een ‘gestoffeer-
de kroon’. De bedragen van deze deftige meubelstukken moesten van de taxatie nog worden
afgetrokken. Het lijkt trouwens wel een hemelbed! Ook in dit geval probeerde de achterge-
bleven familie van de banneling het een en ander te redden.

Drama’s alom. De familie van de landmeter Jasper Adriaanszoon werd evenmin gespaard.
Ook hij woonde dichtbij het Haagse stadhuis. Deze huisvader sneuvelde in de slag bij Jemgum
op 21 juli 1568, in dienst van de legers van Lodewijk van Nassau.16 Maar ook bij dit gezin zou
de Bloedraad geen gelden of goederen kunnen verwerven. Wisten de heren dan niet, zo
spreekt uit de akte, dat het huis van de familie in 1567 al was verkocht tegen contante betaling
aan Adriaen Schrevelszoon, bij wie nu zijn weduwe was gaan wonen? Het geld van de verkoop
van het huis had Jasper Adriaanszoon belegd in een lijfrente voor zijn vrouw die werd uitge-
geven door het Weeshuis. Had Jasper een voorgevoel gehad dat hij niet meer zou terugkeren?
In ieder geval had hij zijn huis te gelde gemaakt om zijn vrouw een uitkering te kunnen ge-
ven, met kennelijk een afspraak dat zij er wel mocht blijven wonen. Een hoogst ongebruike-
lijke constructie, zodat men kan vermoeden dat de Bloedraad misleid werd. Was er een deal
gemaakt? Zielig werd er in ieder geval wel gedaan, want omdat de weduwe van Jasper zo arm
was, mocht zij haar meubels in 1568 houden. Een jaar later, in 1569, overleed ook de weduwe.
De gelden van de lijfrente vervielen toen aan het Weeshuis.

Vrouwen in een gevaarlijke omgeving

Uit deze onrustige periode is nog een Haagse inventaris uit 1569 bewaard gebleven van Kat-
rijn Jansdochter, de weduwe van Maerten Corneliszoon de Zwart. Zij woonde in het huis Den
Bonten Osch op het Spui, naast de Kapelbrug. Zij had een slagerswinkel, niet geheel een ver-
rassing gezien de naam van de woning. In haar voorhuis stonden verschillende potten vol ge-
zout vlees, spek en smeer. In tijden van nood en schaarste kon men veel geld verdienen met
de verkoop van voedsel, want dit was natuurlijk een elementaire levensbehoefte. In hetzelfde
voorhuis stonden twee kasten: een linnenkast en een grote houten kast waarin vrouwenkle-
ding was opgeborgen. Demonstratief stond in haar winkel een heiligenbeeld van Maria Mag-
dalena. Maar elders in huis, op de boven-voorkamer en in de keuken, waren een bijbel en een
evangelieboek opgeborgen. In deze periode betekende dit dat de eigenaar zich had aange-
sloten bij de nieuwe protestante stromingen. Maar zij hoefde kennelijk niet te vluchten, en
gezien de inrichting van haar woning en haar bezit aan obligaties, haar andere kostbaarheden
en contant geld, was er ook niets in beslag genomen.17 Zij komt dan ook niet voor in de lijsten
van de vervolgden uit Den Haag. Onder de 38 door de Bloedraad veroordeelde protestanten,
van wie het grootste deel toch tot de middenstanders behoorde, bevond zich slechts één
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vrouw, Neeltgen Holinckx.18 Van de mondigheid en daadkrachtigheid van de Hollandse vrou-
wen, later alom bejubeld en geprezen, werd in deze periode volop gebruik gemaakt. Zoals we
al zagen bij de confiscaties bleven zij meestal in hun huis wonen om te redden wat er te red-
den viel. Ook de overheden hadden medelijden met de ‘zwakke vrouwtjes’ en lieten de dames
wel wonen waar zij zaten, temidden van hun vertrouwde meubels.

De laatste boedelinventaris die door de Weeskamer werd opgemaakt in de jaren dat in Den
Haag de Spaansgezinden en katholieken nog de macht in handen hadden, dateert uit 1571,
toen de situatie al niet meer beheersbaar was geworden. Het ging om de nagelaten boedel
van Annneke Willems uit Zoetermeer. Zij had in deze woelige jaren haar toevlucht gezocht in
Den Haag. Het platteland werd geplunderd door troepen, vooral van Geuzen, en voor haar
veiligheid was zij ingetrokken in een huurhuis op het Spui, eigendom van een zekere Meeus
Jacobs, die al was overleden. Het huisraad van haar boerderij uit Zoetermeer was duidelijk
naar Den Haag gebracht. Allerlei speciale voorwerpen in haar inboedel – onder andere een
vergulde crucifix en een stenen beeld van de kruisiging – duiden op een katholieke achter-
grond. Klaarblijkelijk verwachtte zij in Den Haag, waar de Spaansgezinden na de schrik van
de Beeldenstorm min of meer het heft weer in handen hadden genomen, een veilig heenko-
men te kunnen vinden. Op papier was zij bepaald niet arm; zij bezat behalve haar huis in Zoe-
termeer daar in de buurt ook nog een andere boerderij met land. Ook moesten nog veel
mensen een schuld aan haar betalen, over pacht, geleverde rogge of gewoon voor geleend
geld. Maar in deze barre oorlogsjaren viel er natuurlijk niet veel te verwachten. Het is dan ook
opvallend dat deze vrouw helemaal geen sieraden meer had. Die waren hoogstwaarschijnlijk
verkocht om aan geld te komen.19

Elders vluchtten ook bewoners van het platteland naar veilig gewaande oorden. Een boer
uit het ambacht van Zoeterwoude had zijn toevlucht gezocht in Leiden. Behalve zijn huisraad
had hij ook drie koeien naar de stad meegenomen. Hij had beter een andere plaats kunnen
uitzoeken, want in Leiden maakte de boer waarschijnlijk het verschrikkelijke beleg mee.20

Voor de vluchtelingen was het natuurlijk een grote gok welke plaats te kiezen.
Een ander probleem was de verkrijging van contant geld. Het had in deze jaren geen en-

kele zin meer om meubels te verkopen. Er waren door de vervolgingen zoveel mensen ge-
vlucht, die allemaal moeilijk vervoerbare meubels van de hand poogden te doen. Op veilin-
gen in Den Haag en elders in Holland waren de prijzen hiervan daarom bijzonder laag.21

Alleen al dit verschijnsel gaf aan hoe gevaarlijk en onzeker de leefomstandigheden hier wa-
ren. Slechts kleding bracht nog goede prijzen op.22

Risico liep iedereen in deze periode. Voor de katholieken in Den Haag leken de perspec-
tieven sinds 1569 wel goed te zijn. De Bloedraad deed zijn werk, discutabele boeken werden
verbrand, gevaarlijke protestanten waren op de vlucht geslagen of verbannen. Het Spaansge-
zinde bewind deed er alles aan om de gemoederen te sussen en een sfeer te scheppen van vei-
ligheid. Graaf Maximiliaan van Bossu, gouverneur van Holland en Utrecht, liet zijn residentie
op het Binnenhof opknappen en muurschilderingen aanbrengen op de galerij, wat veel werk

18 Algemeen Rijksarchief, Grafelijkheidsrekenkamer, inv. nr. 861; transcriptie door H.B. Eldermans, ‘Raad van Beroer-
ten: veroordeelden uit ’s-Gravenhage en Delft over 1568-1569’ (typoscript Den Haag 1991).

19 HGA, Weeskamer, inv. nr. 267.
20 Th. H. Lunsingh Scheurleer, C.W. Fock en A.J. van Dissel, Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht I (6 dln;

Leiden 1985-1992) 428.
21 Smit, Geuzentijd, 99.
22 Lunsingh Scheurleer, Fock en Van Dissel, Het Rapenburg IVb, 667-668.
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opleverde voor de lokale ambachtslieden. De gebrandschilderde ramen in de Kloosterkerk
werden gerestaureerd. Bijna een politieke boodschap om aan de bevolking te laten zien wie
de macht in handen had. Dat was vermoedelijk de achtergrond dat katholieke vluchtelingen
naar Den Haag kwamen en niet naar de beter beveiligde steden als Leiden of Delft trokken.
Maar de burgers van Den Haag, die ook te lijden hadden van de inkwartiering van Spaanse
troepen, wisten wel beter en voelden zich helemaal niet veilig. Sinds 1569 hielden Geuzen
plundertochten aan de kust en de verschillende buurten van Den Haag hadden een nachtwa-
ke geregeld, in de hoop de Geuzen tegen te houden. Het ging toen om rondtrekkende en
plunderende oud-soldaten die vooral op het platteland ‘op den huisman leefden’.23

Een verlaten Den Haag

In het jaar 1571, toen de inventaris van Anneke Willems werd opgemaakt, trokken de Spaanse
troepen zich in november terug uit Holland. Daarom namen alle Spaansgezinde bestuurders
de benen. De regenten van het Weeshuis in de Nobelstraat bijvoorbeeld waren allemaal ge-
vlucht voor de komst van de Geuzen in 1571. Alleen een zekere Dirck Janszoon Pauw, die in
1571 en 1572 de functie van waarnemend baljuw had gekregen, bleef in Den Haag achter. De
omstandigheden in het Weeshuis namen dramatische vormen aan. In deze jaren woonden er
ongeveer vijftig tot zestig kinderen. In de oorlogssituatie werden veel kinderen in de steek ge-
laten, waardoor het er zoveel waren. Volgens de geruchten hadden zeker rond de vierduizend
inwoners in die periode de stad verlaten, waar in 1561 nog 1280 huizen werden bewoond. Zelfs
wanneer men rekening houdt met het feit dat in veel huizen in Den Haag kamers werden ver-
huurd, vormde deze leegloop echt een aderlating voor de gemeenschap. Spaansgezinde be-
stuurders namen nu de benen, terwijl zoals we zagen al eerder fervente protestanten waren ge-
vlucht. Afgezien van echt lijfelijk gevaar werd de last van de inkwartiering voor de politiek
minder uitgesproken Hagenaars te zwaar – nog een reden om te verhuizen en een toevlucht te
zoeken in een stad zonder soldaten. Het met stadsmuren beveiligde Delft, waar de Geuzen
minder een bedreiging vormden, vormde een favoriet toevluchtsoord voor de Hagenaars.

In 1573 keerden de katholieke bestuurders weer terug, min of meer samen met de Spaan-
se troepen. Maar reeds een jaar later vonden deze regenten het risico te groot om in Den
Haag te blijven wonen. Daarom kozen Spaansgezinde raadsheren, procureurs, klerken van
het Hof van Holland en andere bestuurders van de provinciale instellingen in 1574 weer het
hazenpad en trokken over het strand ‘met wijf, kinderen, kleederen, kleinodiën ende alle
haere juweelen’ naar Amsterdam, dat weigerde om over te lopen naar de calvinistische fac-
tie.24 Onder deze stroom deftige Haagse vluchtelingen bevonden zich ook leden van de Re-
kenkamer. De archieven van deze instelling en de bibliotheek bleken al eerder naar het veilig
gewaande Delft en Utrecht te zijn verhuisd. Ook de regenten van Den Haag raakten in pa-
niek. Via Amsterdam zouden deze katholieke bestuurders hun toevlucht zoeken in Utrecht.
Sommigen vertrokken direct naar de Domstad. Omdat door de vlucht van de lokale regenten
ook de Weeskamer niet meer functioneerde, ontbreken voor deze periode inventarissen die
door deze instelling ter bescherming van weeskinderen werden opgemaakt.

Tot overmaat van ramp brak er in 1574 pest uit in het toch al troosteloze Den Haag. Ver-
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moedelijk werd deze ziekte verspreid door de rondtrekkende soldaten, zoals dikwijls gebeur-
de.25 Ook onder de weeskinderen vielen slachtoffers. Het was een op zijn zachtst gezegd
merkwaardige maatregel om in het Weeshuis, namelijk in het bakhuis en het washuis van de
instelling, een ziekenhuis voor pestlijders uit de gehele stad in te richten. Voor de kinderen
betekende dit natuurlijk een gruwelijke confrontatie met de ellende van een besmettelijke
ziekte.26 Dat in 1574 Den Haag zelfs nog getroffen schijnt te zijn door een aardbeving, maakt
het beeld van verval en verwoesting alleen nog maar groter.

Kennelijk schraapte iedereen pas in 1577 weer moed bij elkaar, want boeren uit Monster en
Wateringen kregen de opdracht om de hopen vuiligheden, vooral menselijke mest, met drie
of vier wagens af te voeren. De schone lei betekende eveneens een terugkeer in dat jaar van
de Grafelijkheidsrekenkamer en de Staten van Holland, waardoor Den Haag geleidelijk aan
weer steeds meer aanzienlijke bewoners telde.27 De Hoge Raad en de Staten-Generaal volg-
den in respectievelijk 1582 en 1585.28

Nog een laatste uittocht van de zojuist teruggekeerde notabelen vond plaats in 1584. Direkt
na de moord op Willem van Oranje brak er paniek uit en sloegen allerlei belangrijke be-
stuurders op de vlucht. Dit bracht kennelijk weer een stroom verhuizingen te weeg, want op
de vier uitvalswegen van Den Haag werden de kostbare goederen van de vluchtende bewoners
van de stad scherp bewaakt tegen mogelijke diefstal.29 Maar de rust keerde weer snel terug.
Dit blijkt wel uit het feit dat Den Haag ook een toevluchtsoord werd voor vluchtelingen uit de
Zuidelijke Nederlanden.

Vluchtelingen naar Den Haag

Komen we met behulp van de confiscaties door de Bloedraad te weten wat mensen niet meer
konden redden, uit boedelbeschrijvingen van immigranten die vanuit de Zuidelijke Neder-
landen naar Den Haag vluchtten of zich om economische redenen daar vestigden, is het mo-
gelijk een indruk te krijgen van wat een vluchteling meenam.

Mariken Mercelisdochter was samen met haar man Guillaume de Roie (of Roere) naar de
Noordelijke Nederlanden gevlucht en het echtpaar had zich in Den Haag gevestigd. In 1591
overleed zij en liet daarbij twee kleine kinderen achter. Haar man was als koopman veel op
reis en bleef soms jaren weg. Al hun geld hadden deze jonge mensen in kostbare juwelen en
rariteiten gestoken. Zelden heb ik zo’n opsomming van edelstenen gezien. Saffieren, robij-
nen, parels en gemmen van agaat zaten in sieraden verwerkt; soms in de vorm van een drui-
ventros gemaakt met parels, of van een kunstig gemaakte schildpad of slang met allerlei edel-
stenen. Afgezien van broches en kettingen bezaten zij ook doosjes met het uiterst kostbare
muskus en heel veel papiertjes met losse smaragden, robijnen, diamanten en gemmen met
portretten. In de inventaris stond als eerste voorwerp een boom van bloedkoraal in een kast-
je beschreven. Deze rariteit vormde vermoedelijk het kostbaarste stuk van hun schatten.

Op hun vlucht naar de Noordelijke Nederlanden had het echtpaar nauwelijks geld maar
wel in drie kleine koffers ofwel kleine kistjes een fortuin aan juwelen meegenomen, tevens

25 Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen (Bergen 1988) 78.
26 H. Hardenberg, Het Burgerweeshuis te ’s-Gravenhage 1564-1964 (’s-Gravenhage 1964) 84.
27 Smit, Geuzentijd, 277 en 296; Van Gelder, ’s-Gravenhage in zeven eeuwen, 110; Koopmans, Staten van Holland, 182.
28 Wijsenbeek, Lange Voorhout, 46.
29 Smit, Geuzentijd, 340.
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een handel en een middel van bestaan. Het is bijna zeker dat Mariken op de Plaats in Den
Haag naast de Gevangenpoort een winkel had. Achter haar huis in de tuin stond een soort
kast met ophanghaken waarin haar sieraden ten toon konden worden gesteld, zoals de zilver-
kashouders ook deden.30 Toen de Weeskamer zich ontfermde over haar boedel en de zorg
voor de kinderen verder regelde, bleek dat haar man constant op reis was en zij verantwoor-
delijk was voor de juwelierszaak. Anders dan de pracht en praal van haar fortuin en handels-
waar deden vermoeden, leefde dit huisgezin in een zeer spaarzaam en sober ingericht huis. In
het voorhuis was een winkel ingericht, met een goudgewicht, een paar kleine kastjes en enke-
le stoelen waarop de klanten konden plaatsnemen. Twee kleine schilderijtjes moesten het ver-
trek opfleuren. In de twee andere kamers van hun woning, een keuken en een zolder, stond
wel het minimale meubilair voor een gezin met twee kleine kinderen. Bovendien werd de
keuken ook nog als een soort magazijn gebruikt voor het opbergen van ‘cramerijen, ver-
scheydenen rommeling en anders’. Kasten stonden er niet, wel nog twee kisten waarin alle
huisraad kon worden opgeborgen, met uitzondering misschien van de stoelen.31 Gezien de
samenstelling van de inboedel en het meenemen van die kostbaarheden waarin al het geld
was belegd, gaat het duidelijk om een gezin dat er rekening mee hield om niet lang in de
Noordelijke Nederlanden te blijven – een tijdelijk verblijf dat tevens kon zorgen voor een re-
delijk bestaan. 
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30 De zilverkashouders verkochten zilveren of gouden voorwerpen, maar vervaardigden deze nooit zelf. Vooral plaatse-
lijke goud- en zilversmeden leverden aan deze ‘winkeliers’. Ook bij Mariken was dit zo. De Haagse (?) zilversmid
Evert van Achelen had haar bijvoorbeeld een broche geleverd van draadwerk (‘fillegrain’).

31 HGA, Weeskamer, inv. nr. 1864.

Afb. 2. Anonieme schilder, De Plaats rond 1590. Collectie Haags Historisch Museum.



In een vergelijkbare situatie bevonden
zich rijke joodse kooplieden die, verjaagd uit
Spanje en Portugal, eveneens hun kapitaal
hadden belegd in gemakkelijk verplaatsbare
kostbaarheden als robijnen, smaragden, pa-
rels en diamanten. In de jaren negentig van
de 16e eeuw verschenen de eerste Sefardi-
sche kooplieden in de Noordelijke Neder-
landen, en zij zagen allemaal hun verblijf
hier als een tijdelijke rustplaats bij hun vele
omzwervingen. Volgens mevrouw Fuks-
Mansfeld zou het tot 1666 duren voordat
deze groep kooplieden feitelijk maar ook
mentaal hun koffers gingen uitpakken, en
Amsterdam voor het eerst als een permanen-
te verblijfplaats beschouwden.32

In de periode na 1572 bleef de politieke si-
tuatie natuurlijk nog zeer onzeker; niemand
wist of de Spaansgezinden of de Opstandelin-
gen definitief de macht zouden verkrijgen. In
dit licht moet men natuurlijk ook kijken naar
de grote stromen vluchtelingen die na de mui-
terij in en de plundering van Antwerpen in
1585 of al eerder na de Beeldenstorm in onze

richting trokken. Terecht heeft Koopmans erop gewezen dat van de tussen de 60.000 en 100.000
immigranten uit de zuidelijke gewesten velen in ieder geval bij hun vlucht dachten dat zij weldra
konden terugkeren. De meesten rekenden niet op een heel lang verblijf in onze contreien.33

De banden met het verleden en met de achtergebleven familie hadden in ieder geval de
naar Den Haag geëmigreerde Nicolaes van Mechelen en zijn vrouw Catharina Goethens niet
verbroken. Na het overlijden van Catharina werden haar broer en zuster bedacht met een
som van tweehonderd gulden. Was dit een erfdeel of hadden zij geld geleend om te verhui-
zen? Uit de notering in de boedelbeschrijving valt dit niet op te maken.34 Verder bezaten zij
nog een huis in Antwerpen op de Keizerlei (in de inventaris staat Keizersstraat), De Gulden
Turk genaamd. Het was duidelijk dat dit huis tijdens de val van Antwerpen en de muiterijen
door Spaanse soldaten schade had opgelopen, want er stond nog steeds een post open voor
reparaties. Een teken dat zij misschien nog wel dachten aan een terugkeer is dat het huis in
Antwerpen werd aangehouden en zelfs weer gerepareerd, maar niet verkocht.

Uit de Haagse bezittingen ten tijde van het overlijden van Catharina Goethens in 1597 of
1598 zou men een zekere aarzeling kunnen bemerken over een al of niet definitief verblijf in
de Noordelijke Nederlanden. In tegenstelling tot de familie De Roie had dit ook niet geheel

32 R.G. Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam tot 1795 (Hilversum 1989) 118.
33 J.W. Koopmans, ‘Vreemdelingen in Hollandse dienst 1545-1588’ in: A.H. Huussen jr. e.a. (red.), Vreemdelingen. Onge-

wenst en bemind (Groningen 1991) 37-47.
34 Over contacten tussen vluchtelingen en familieleden in Vlaanderen is een aardig artikel verschenen: Raingard Esser,

‘News across the channel. Contact and communication between the Dutch and Walloon refugees in Norwich and
their families in Flanders, 1565-1640’, Immigrants and minorities ... (1995) 139-152. Jaargang?
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Afb. 3. Anonieme schilder, Een 17e-eeuwse zilver-
kashouderij. Verblijfplaats onbekend. Overgeno-
men uit Elias Voet jr., Merken van Haagsche goud-
en zilversmeden (’s-Gravenhage 1941) 141.



onbemiddelde gezin veel geld gestoken in de aanschaf van het huis De Vette Bonte Osse op
het Spui in Den Haag, waar in 1569 de al eerder genoemde Katrijn Jansdochter had ge-
woond.35 Vergelijken we nu de inrichting van het huis door Catharina Goethens en Nicolaes
van Mechelen met het huishouden van Katrijn dan was het maar een sobere boel. Vergeleken
met families van ongeveer dezelfde statuur bezat het echtpaar erg weinig wandversiering:
slechts twee waterverftekeningen en twee kleine schilderijtjes. Spiegels ontbraken en er wa-
ren weinig kussens of gordijnen te vinden die de woning op een andere manier konden op-
fleuren. De deftigheid van de familie kon alleen worden afgelezen aan een uitstalling van tin-
nen schalen en zilveren voorwerpen op een tafel in het voorhuis.36 Het ging hier om
voorwerpen die gemakkelijk te vervoeren zijn.37 Een linnenkast in het voorhuis, meestal de
trots van de familie en een statussymbool van burgers, ontbrak eveneens. En dat was des te op-
merkelijker aangezien het voorhuis verder duidelijk als een woonvertrek en een soort ont-
vangstruimte was ingericht. Een ander opvallend verschil met de inrichting van hetzelfde huis
– weliswaar twintig jaar geleden, maar ook vergeleken met andere huishoudens in de jaren
negentig van de 16e eeuw – is het totaal ontbreken van aardewerk. Volgens mij duiden zowel
het ontbreken van een spiegel als van schilderijen, een fraaie linnenkast en aardewerk op een
huishouden dat veel moest verhuizen en tevens van plan was om weer terug te gaan naar hun
moederstad. Anders hadden zij zeker de hierboven genoemde voorwerpen wel aangeschaft.

Meer definitief moet de emigratie naar Den Haag geweest zijn van de schilder en kunst-
handelaar Balthasar Flessiers. Hij verhuisde of vluchtte vanuit Gent in de periode tussen 1575
en 1579 naar Middelburg, waar hij vermoedelijk slechts kort verbleef. Pas in 1585, toen de si-
tuatie in Vlaanderen erg gevaarlijk was geworden, betaalde hij in Middelburg zijn contributie
aan het schildersgilde. Het zou kunnen zijn dat hij na het Ontzet van Leiden zijn risico spreid-
de door in Middelburg alvast schilderijen op te slaan als een voorraad van zijn handel. In 1587
treffen we hem aan in het schildersgilde in Den Haag, waar hij de rest van zijn leven zou blij-
ven wonen.38 Ook zijn banden met het zuiden blijken in 1596 nog niet geheel verbroken te
zijn. In dat jaar werd na het overlijden van zijn vrouw Truyken (Geertruy) Canter een boedel-
beschrijving opgemaakt.39 Het echtpaar bezat toen nog steeds een huis in Brussel. In hun
Haagse woonhuis, dat bijna helemaal in beslag werd genomen door atelierruimte, een vertrek
om verf te maken en een opslagplaats voor schilderijen, ezels en lijsten, vinden we een paar ty-
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35 HGA, Weeskamer, inv. nr. 996. Tussen de voorwerpen in huis bevond zich een grote koperen vleespot en elders een
vleeskuip met vlees. Zulke benamingen of voorraden vindt men niet vaak. Dit zou erop kunnen wijzen dat Nicolaes
van Mechelen ook in vlees handelde, te meer omdat hij bij allerlei mensen nog grote tegoeden had, al ontbreekt
een specificatie daarvan.

36 Bij het huisraad trof ik nog een heel opvallend voorwerp aan, namelijk een koperen kroon, ofwel een lamp met kaar-
sen om aan het plafond te hangen. Deze voorwerpen kwamen maar heel zelden voor in de interieurs, terwijl deze
wel veel op interieurschilderijen werden afgebeeld. Zie Thera Wijsenbeek-Olthuis, ‘Het Hollandse interieur in
beeld en geschrift’, Theoretische geschiedenis 23 (1996) 145-162, 154. In de protestante kerken zouden de koperen kro-
nen samen met de kansels de enige kostbare versiering vormen. De aanwezigheid van deze koperen kroon in de
boedel van een Zuid-Nederlands gezin zou misschien een aanwijzing kunnen vormen voor de herkomst van dit ge-
bruiksvoorwerp. Nader onderzoek zal dit eventueel kunnen aantonen.

37 Tot ongeveer halverwege de 17e eeuw konden de kostbaarheden en statussymbolen van vorstelijke personen en de
hoge adel gemakkelijk worden vervoerd. Het ging dan om sieraden, zilveren voorwerpen, wandtapijten en kostbare
gordijnen en omhangen voor hemelbedden. Die statussymbolen namen edelen mee wanneer zij van het ene kasteel
naar het andere trokken. Zie Thera Wijsenbeek-Olthuis, ‘Noblesse oblige. Material culture of the nobility in Hol-
land’ in: A. Schuurman en P. Spierenburg (ed.), Private domain, public inquiry. Families and life-styles int the Netherlands
and Europe, 1550 to the present (Hilversum 1996) 112-124.

38 Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder Lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700 (Zwolle
1998) 305.

39 HGA, Weeskamer, inv. nr. 1407.



pische Zuid-Nederlandse voorwerpen. Allereerst een clavecimbel, een instrument dat veel
meer in Vlaamse en Brabantse families voorkwam dan in gezinnen met een Noordnederland-
se afkomst. Nog iets typisch Brussels of in ieder geval afkomstig van de Zuidelijke Nederlan-
den is een kantkloskussen, en in een kist met kleren lag een Antwerpse huik. Maar in tegen-
stelling tot de hiervoor beschreven familie treffen wij nu een huisgezin aan dat zich duidelijk
permanent had gevestigd. Zijn bedrijf bestond volgens de inventaris uit meer dan honderd
schilderijen en mappen met prenten, onder andere van Goltzius. De inboedel bevat geen
aanwijzingen voor een mogelijke verhuizing of plannen voor een repatriëring, behalve na-
tuurlijk de omvangrijke voorraad schilderijen. Het echtpaar had een linnenkast aangeschaft
voor hun ontvangstkamer, breekbare spiegels hingen aan de muur en broos aardewerk stond
in de keuken, evenals kruiken met tinnen deksels in andere kamers. Dochters van de schilder
zouden later trouwen met in Holland werkzame schilders, onder anderen met Jan Porcellis
Flessiers, in zijn tijd een bekend en geliefd kunstenaar.40 Hij was een van de vele Vlaamse
schilders die naar de Noordelijke Nederlanden uitweken omdat daar een veel betere afzet-
markt bestond voor schilderijen.41

40 Tenminste volgens A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden (1852-1878) lemma Flessiers.
41 Jan Briels, Vlaamse schilders in de Noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630 (Haarlem 1987) 386.

Volgens Briels is er geen werk van Flessiers bekend: ibidem, 33.
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Afb. 4. Een doek van Balthasar
Flessiers: Portret van Heva Vliege
tot Muers op 39-jarige leeftijd.
Volgens de verhalen had deze
wonderbaarlijke vrouw vele jaren
niets gegeten. Stichting Museum
Amstelkring.



Sporen van vlucht en verhuizingen in laat 16e-eeuwse interieurs

In het minstens zeven kamers tellende huis van Dirk van Noye in de Hoge Nieuwstraat in Den
Haag stonden in bijna alle kamers kisten: kisten met kleding, kisten met boeken en kisten met
dekens. Alleen in het voorhuis hing wat aan de muur: een schilderij van Bethlehem, een af-
beelding van het Beleg van Alkmaar en vier kaarten. Het tinnen serviesgoed was opgeborgen
in een mand, en op en in het buffet stond helemaal niets. Verder stonden er overal dozen met
zeer verschillende voorwerpen, linnengoed bijvoorbeeld en een koperen kroon.42 Zoals we al
zagen zouden voor het laatst tijdens de Opstand grote groepen Haagse burgers op de vlucht
slaan op 10 en 11 juli 1584, tijdens de paniek na de moord op Willem van Oranje. De inven-
taris van Dirk van Noye werd tien dagen later opgemaakt. Dit zal wel verklaren waarom zo veel
spullen in kisten, manden en dozen waren verpakt.

Verder valt het op dat in dit huis ledikanten stonden met stoffen draperieën. Ook dit waren
gemakkelijk vervoerbare meubels, die vooral door de adel werden gebruikt. In de minder mo-
biele huishoudens in de grote steden sliepen ook de vermogende burgers in de 16e eeuw veel
in bedsteden en soms in ‘coetsen’.43 Kostbaarheden als zilver of sieraden zijn niet opgenomen
bij deze boedelbeschrijving, maar het feit dat er ook een koffer stond met obligaties, schuld-
bekentenissen en eigendomsbewijzen van landerijen geeft wel aan dat het hier niet om een
huishouden ging waarvan het hoofd van het gezin langdurig afwezig was.

Wel zeventien koffers en kisten bezat in 1590 de kersverse weduwnaar Mattheus Janszoon
Cramer. Ten dele had dit met zijn beroep als handelaar te maken, maar schilderijen of spie-
gels bezat deze man evenmin. Zijn totale meubilair bestond alleen uit een oude klerenkast en
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42 HGA, Weeskamer, inv. nr. 2089.
43 J. Pijzel-Dommisse en C.E. Zonnevylle-Heyning, ‘De inrichting van het huis van Oude Maria Dircksdochter’ in: J.R.

ter Molen, Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinventaris (Amsterdam 1986)
24-32. Overigens bezat Dirk van Noye ook een ‘coetse’, maar die was leeg en niet behangen met gordijnen.

Afb. 5. De ondergang van de rooms-katholieke kerk. Koperen gedenkpenning door onbekende maker,
1584. Collectie Haags Historisch Museum.



een slecht buffet. Zelfs stoelen ontbraken. Zat hij op een kist, bij de pakken neer? Wie zal het
zeggen. Uit zijn verdiensten en schulden blijkt dat hij zowel in Den Haag als in Delft zaken
deed – een spreiding van risico, aangezien in gevaarlijke tijden de koopkrachtige burgers van
Den Haag meestal naar het veel beter beschermde Delft vluchtten. Ook bezat hij in beide ste-
den huizen, maar officieel woonde hij op het Haagse Achterom en verhuurde hij zijn Delftse
huizen, een teken dat de rust was weergekeerd.44

Dit blijkt ook uit de overige negentien boedelbeschrijvingen uit de periode tussen 1590 en
1599 die zich in het Haagse Weeskamerarchief bevinden.45 Klerenkasten en linnenkasten wer-
den weer aangeschaft en het aantal kisten daalde aanzienlijk. Langzaam maar zeker vulden de
muren zich weer met schilderijen en de breekbare spiegels. Ook is het opmerkelijk dat de
hoeveelheid aardewerk weer toenam en er is zelfs een bierglas in deze boedels aangetroffen.
De economie herstelde zich onverwacht snel en dat weerspiegelde zich in de aanschaf van zil-
veren voorwerpen en sieraden. Op deze wijze werden de sporen van de gevaarlijke tijden in
het interieur weer uitgewist. Een kleine interne verhuizing laat ons wel zien dat de tijden wa-
ren veranderd. Bij de wieldraaier Cornelis Pieterszoon op het Noordeinde verdween ‘Onze
Lieve Vrouwe in de zomer’ naar de zolder, evenals een ander schilderij van Maria en een por-
tret van Jezus Salvator.46 De bakens waren verzet en om zijn klanten te behouden deed hij er
beter aan deze katholieke afbeeldingen uit het zicht te hangen. 

44 HGA, Weeskamer, inv. nr. 776.
45 Het ging om personen uit diverse beroepsgroepen: een volder, een koster, twee schippers, een kleermaker, een

droogscheerder, een vioolbouwer die tevens kamers verhuurde aan edelen, een wielmaker, een burgemeester, een
klerk, twee schoenmakers en een boogmaker.

46 HGA, Weeskamer, inv. nr. 322.
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