Het ontstaan van vier arbeiderswoningbouwverenigingen
Ben de Veth
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p de ledenavond van de historische kring van 22 september 1998 hield Ben de Veth, manager Marketing &
PR bij de Gooise woningcorporatie Atrium, een lezing over de
geschiedenis van de woningbouwverenigingen voor arbeiders.
Aanleiding was de schenking door Atrium aan ‘Albertus Perk’
van een groot aantal vooroorlogse glasdia’s. Zijn boeiende lezing en ook de glasdia’s trokken echter maar een gering aantal
belangstellenden, wat gezien het belang van zijn verhaal jammer is. Met een selectie uit de glasdia’s wordt hier een deel van
zijn lezing met enige aanvullingen nogmaals aan de leden aangeboden.1

Wonen in de negentiende eeuw
Het ontstaan van woningbouwverenigingen had direct
te maken met de slechte woonomstandigheden van armen en arbeiders in de negentiende en het begin van
de twintigste eeuw. In die tijd kon men drie typen behuizing voor deze groep onderscheiden:
– hutjes en stulpjes van dagloners, aan de rand van het
dorp;
– oude boerderijen, die niet of slechts deels als zodanig in gebruik waren, waarin in de stallen en op de
deel woningen waren afgeschot;

Woningen aan de Ruitersweg.
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– nieuwe gebouwde woninkjes bestemd voor arbeiders en bestaande uit rijtjes één- of tweekamerhuisjes met een klein zoldertje onder een schuin dak. De
kamertjes waren klein, soms niet groter dan een
bedstee, er was geen keukenruimte en geen wasruimte. Het was er klein, koud, vochtig, donker en
men moest wegens het gebrek aan ruimte soms eten
op de rand van de bedstee. Onderhoud werd er door
de huisbazen vrijwel niet gepleegd en al spoedig na
de bouw kregen ze dan ook het uiterlijk van krotten.
Deze huizen lagen verspreid in het dorp en vormden
daar zogeheten achterbuurtjes. Bekend zijn nog
buurtjes als het Noordse Bosje, de Doelenstegen,
het Ruitersbosje en het Fransche Pad.
In het algemeen gesproken blonk het openbare leven
in die tijd ook niet uit door grote hygiëne. Er waren
nauwelijks verharde wegen, riolering bestond nog
niet, mestvaalten sierden de openbare weg en het water werd met een pomp uit de grond gehaald, waar het
afvalwater al eerder in terecht was gekomen. De mestvaalten lagen zo dicht bij de dorpspompen dat het opgepompte water een onmiskenbare poepgeur had. Infectieziekten (tyfus en zelfs cholera) kwamen dan ook
veelvuldig voor. De lucht was ook ernstig verontreinigd door de te lage schoorstenen van de fabrieken en
door het overal in het dorp ronddwarrelende koehaar-

stof, dat vrijkwam bij het verwerken van koehaar door
de honderden tapijtwevers.
De Woningwet
Doctor Jan van Hengel is de meest bekende van degenen die zich in Hilversum uitspraken tegen deze levensomstandigheden en vóór riolering, waterleiding
en goede behuizing. Ook anderen – juristen, bouwkundigen en ingenieurs – schreven rapporten waardoor de bewustwording onder bestuurders en bevolking dat er verbetering moest komen, langzaam op
gang kwam. Vanaf 1886 verscheen het tijdschrift De Ingenieur dat als spreekbuis van een groep jonge ingenieurs de wantoestanden aan de kaak stelde. In 1897
werd in dit tijdschrift de volgende stelling gepubliceerd: De bodem waarop de mens leeft, moet vrij blijven van
alle zelfstandige eenheden, welke nadelige gasvorming of organische producten in de atmosfeer kunnen brengen of het
grondwater kunnen besmetten; de openbare wateren moeten zo
rein en zuiver mogelijk worden gehouden; de lucht in onze woningen, in openbare gebouwen en vooral in scholen moet zoveel
mogelijk in samenstelling gelijk aan die der zuivere buitenlucht
zijn of worden gehouden; de atmosfeer moet door geene schadelijke stoffen worden verontreinigd.
De actualiteitswaarde van die stelling is ruim honderd
jaar later nog even hoog. Onder deze druk uit vele hoe-

Woonkamer van een woning
in het 19e eeuwse buurtje aan
de Ruitersweg. Alle stoelen
werden overdag aan de kant
gezet want met ook nog een
wieg in de kamer werd de
ruimte wel erg krap.
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Op deze zolder van een woning aan de Ruitersweg zal
het ’s winters, door het ontbreken van verwarming en
isolatie, een ijspaleis zijn geweest. Hier sliep een heel gezin in één ruimte.

ken van samenleving kwam de volkshuisvesting ook in
politiek Den Haag op de agenda. Het was ir. Lely (minister van Waterstaat aan het eind van de vorige eeuw)
die een gehele paragraaf in de troonrede wijdde aan de

sociale kwestie en voorstellen deed voor een wet, onder andere ter verbetering van de volkshuisvesting.
De Woningwet trad in 1902 in werking. In deze wet
stonden regels waaraan woningen moesten voldoen,

Complex woningen aan de Zinniastraat van de Arbeidersbouwvereniging ‘Hilversum’ uit 1931. De tuinstadgedachte werd hier in de
praktijk gebracht door de bouw van huizen met (voor-)tuinen gelegen aan een plantsoen.
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de wet regelde het toezicht op de woningbouw en nog
ingrijpender: het werd mogelijk om met overheidssteun woningen voor de arbeidende klasse te laten
bouwen door woningbouwverenigingen en gemeenten. De Woningwet heeft het aanzien van Nederland
zeer veranderd. De door woningbouwvereniging en
gemeente met geld van het Rijk gerealiseerde woningbouw heeft de ‘woonwijken’ ontwikkeld, door één of
meer woningbouwverenigingen gerealiseerde complexen van woningen in één gebied, in ontwerp op elkaar afgestemd en met het oog op een specifieke groep
bewoners. Deze wijze van bouwen maakte het ook mogelijk voor stedenbouwkundigen en architecten als
Dudok, De Bazel en Oud om de groei van de steden te
regisseren en vorm te geven.
De woningen voor arbeiders zagen er door de eisen
van de Woningwet heel anders uit dan die uit de negentiende-eeuwse achterbuurtjes: de éénkamerwoning bestond niet meer; de woonkamer diende uitsluitend om overdag in te verblijven en niet meer
tevens als slaapkamer; bedsteden waren verboden en
in plaats daarvan kwamen aparte slaapkamers; de

326

hht-ep 2006/4

(kleine) keuken diende uitsluitend om te koken. Het
privaat mocht niet in directe verbinding staan met
woonkamer of keuken, daarvoor kwam een aparte
ruimte in de tuin achter de keuken of inpandig in een
aparte ruimte. Wassen deed men zich op de slaapkamer of op de overloop met water uit een lampetkan.
Voor de wekelijkse bad- of douchebeurt werden per
wijk badhuizen gebouwd. En ongekende luxe: de huizen hadden een voortuin (vaak van klein formaat) en
een achtertuin.
De Volksbondbouwvereniging
De oudste Hilversumse arbeidersbouwvereniging
werd opgericht op 25 februari 1907 vanuit de plaatselijke afdeling van de Volksbond tegen Drankmisbruik,
die vooral onder arbeiders actief was. De afdeling was
opgericht uit ergernis over het feit dat één van de tapijtfabrikanten er een gewoonte van had gemaakt om
zijn personeel hun weekloon uit te betalen in het café
van Jan van der Ster. Dat loon werd onvermijdelijk omgezet in drank, ten koste van het budget van de huisgezinnen van de arbeiders.
Één van de instrumenten waarmee de Volksbond haar
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Exterieur (links) en interieur
van woningen van het eerste
woningcomplex van ‘Ons Ideaal’ aan de Ericastraat uit
1921. De kamer en suite gaf
gelegenheid tot het scheiden
van eet- en zitkamer. De ouderslaapkamer was tamelijk
riant.
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doel trachtte te bereiken was het bouwen van gezonde,
doelmatige en gezellige woningen die de huiselijkheid bevorderen. Zij probeerde dat aanvankelijk zonder een bouwvereniging op te richten en probeerde al in 1906 de medewerking van de gemeente te verkrijgen voor de bouw
van 140 woningen aan de Oude Amersfoortseweg. De
gemeente voelde daar aanvankelijk weinig voor. De
woningschaarste zou immers wel worden opgelost
door particuliere bouw. Ook zal het voor de gemeente
nog onwennig zijn geweest om voor het eerst financiële steun aan te vragen bij het Rijk conform de Woningwet.
Na oprichting van de bouwvereniging wendde de Volksbond zich in 1907 nogmaals tot de gemeente. Nu pakte men het anders aan: in het bestuur van de vereniging
had men leden van de gemeentelijke gezondheidscommissie en van de gemeenteraad benoemd en men
had reeds 300 gegoede Hilversummers benaderd om
startkapitaal te verzamelen. Men schreef in het verzoek
aan de gemeente om te bemiddelen bij de steunaanvraag: Een persoonlijk onderzoek in de arbeiderswijken heeft ons
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geleerd dat een buitengewoon groot aantal werklieden, noodgedwongen, woningen in de huurprijzen van ƒ2,50 en ƒ2,75
per week hebben betrokken, omdat in de buurten waarin de
huurprijzen van ƒ1,75 à ƒ2,00 gelden, de woningtoestanden
vaak allerellendigst zijn, zoodat overtuigend bewezen is, dat aan
goede, gezonde, doelmatig ingerichte woningen, die voor ongeveer ƒ2,25 worden verhuurd, gebrek heerscht.
Het college van burgemeester en wethouders trok
deze redenering ernstig in twijfel en vrijwel de gehele gemeenteraad volgde het voorstel om te weigeren
de Rijkslening ten behoeve van de bouwvereniging
aan te vragen. De Volksbondbouwvereniging schreef
in een circulaire aan de investeerders in 1908: We hebben dus onze bouwplannen voorlopig van onze agenda moeten afvoeren tot tijd en wijle Gemeentebestuur en -Raad zullen zijn samengesteld uit mannen die een ander begrip
hebben van de eischen des tijds, een tijdstip dat wellicht niet
meer zoo ver verwijderd zal zijn, en ontslaan hiermede onze
vrienden, onder dankbetuiging, van hunnen voorlopige inschrijvingen.
De stemming bij de gemeente sloeg inderdaad om en
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in 1914 kon de Volksbond 54 woningen realiseren aan
de Larenseweg. Het zou het enige vooroorlogse complex van de vereniging blijven. De huren van deze woningen bedroegen aanvankelijk ƒ2,90 en ƒ3,15 per
week. De eerste huurders waren niet allemaal de beoogde arbeiders maar bijvoorbeeld ook kleine renteniers en gepensioneerde ambtenaren die Hilversum
om ligging en klimaat tot woonplaats kozen. Wanneer
deze verhuisden, werden zij vervangen door anderen,
die hier geregeld werkten, doch uit woningnood elders
moesten verblijven of met vrouw en kinderen in één
vertrekje of op een zolder hun toevlucht moesten zoeken. De huren stegen in 1933 tot circa ƒ4,50 vanwege

Exterieur en interieur van woningen aan de Nachtegaalstraat,
gebouwd door ‘Ons Ideaal’ in 1923. Hoewel de woningen een
stuk kleiner waren dan die aan de Ericastraat, was de woonkamer toch aanmerkelijk groter dan menigeen gewend was en ook
de inpandige WC zal een voor bewoners, afkomstig uit de 19e
eeuwse arbeiderswoningen, een ongekende luxe zijn geweest.
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Winkel aan de Jan van der Heijdenstraat, onderdeel van een complex uit 1926. Veel van de complexen werden ontworpen met algemene voorzieningen zoals winkels en badhuis.

de verbetering van het complex door het aanbrengen
van inpandige WC’s en gevelverhogingen.
Arbeidersbouwvereniging ‘Hilversum’ (ABH)
De ABH werd opgericht op 19 april 1910 na een conflict
met een huisbaas over een gedwongen huisuitzetting.
De ABH was de eerste woningbouwvereniging in Hilversum die er in slaagde een woningcomplex te realiseren met Rijkssteun en gemeentelijke medewerking
conform de bepalingen in de Woningwet. Landelijk
gezien was het de zevende bouwvereniging die hierin
slaagde.
Om het eerste complex te realiseren had men de toen
bekende Arie Keppler, directeur van de Woningdienst
in Amsterdam, aangetrokken als adviseur. Grond verkreeg men door in een advertentie om aanbiedingen te
vragen; blijkbaar was de locatie van het te bouwen
complex niet erg interessant. In 1912 kocht men grond
aan de Neuweg voor ƒ1,75 per m2 en wist daar al snel
50 woningen te doen verrijzen. De bouwkosten per
woning bedroegen zo’n ƒ2.250 en de huurprijs lag, afhankelijk van het type woning, tussen de ƒ2,85 en
ƒ3,85 per week.
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De leden van de ABH kwamen wel allen uit de arbeidende stand en van de eerste 27 leden waren er 26 diamantslijper en één was als arbeider werkzaam bij de
spoorwegen. In de periode voor de Tweede Wereldoorlog werden door de ABH zeven woningbouwcomplexen gerealiseerd met in totaal 439 woningen.
Woningbouwvereniging van Erfgooiers
Deze woningbouwvereniging kon ontstaan door de directe banden met het instituut van de erfgooiers ofwel
Stad en Lande van Gooiland, de uit de middeleeuwen
stammende vereniging van gebruikers van de ‘gemene’ gronden in het Gooi. In de vorige eeuw was deze
vereniging al geëvolueerd tot een belangenorganisatie
van niet alleen scharende (weidende) erfgooiers maar
ook van niet-scharende arbeiders.
Directe aanleiding voor de oprichting van een bouwvereniging voor juist de erfgooiers was wederom het uit
huis zetten van een Hilversumse arbeider, niet-scharend
lid van erfgooiers, toen zijn huisbaas de woning wenste te verkopen. Zo groot was de verontwaardiging hierover dat enkele erfgooiers, onder leiding van de stukadoor Jan Knegt, in 1914 een eigen woningbouwvereni-
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Ons Gebouw, het hoofdkwartier van de Hilversumse Bestuurdersbond, waar de oprichtingsvergadering van ‘Ons Ideaal’ plaatsvond.

ging oprichtten. De woningbehoefte was groot en de
Vereniging Stad en Lande was bereid op billijke voorwaarden (ƒ0,015 per m2 per jaar) grond in erfpacht aan
de nieuwbakken vereniging uit te geven. De voorzitter
van Stad en Lande, E. Luden, vond dit zelfs een taak die
even belangrijk was als andere taken van Stad en Lande
zoals modernisering van het landbouwonderwijs en de
verbetering van de veestapel.
Niet iedereen was zo gelukkig met de uitgifte van landbouwgrond voor woningbouw. De scharende erfgooiers vreesden dat het landbouwareaal onverantwoord
zou verminderen en zelfs Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland waren tegenstander van verkoop van
de gronden. Uitgifte in erfpacht kon uiteindelijk wel
door de beugel maar de regeringscommissaris Seerp
Gratama, de ontwerper van de Erfgooierswet uit 1912,
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vond dat alleen verantwoord als er ruime erven aan de
woningen werden toegevoegd ter bevordering van den
(kleinen) landbouw. De eerste bouwplannen van de woningbouwvereniging laten inderdaad diepe achtertuinen zien; hoevelen deze inderdaad als moestuin gebruikten is niet bekend.
De meeste leden van de woningbouwvereniging waren
arbeiders (al dan niet geschoold) en niet-scharend,
slechts enkelen waren nog (keuter)boer en scharend
lid van Stad en Lande. Het bestuur bestond bij de oprichting uit een stukadoor, een arbeider bij Ripolin,
een failliete tapijtfabrikant, een drukker en nog een tapijtfabrikant die tevens gemeenteraadslid was. Tussen
1917 en 1932 werden vier woningbouwcomplexen gerealiseerd (het eerste aan de Johan Geradtsweg) met in
totaal 322 woningen.
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De liquidatie van Stad en Lande in 1979 maakte het
noodzakelijk de erfpachtgronden waar de woningen op
stonden te verkopen, zodat de opbrengsten onder
scharende en niet-scharende Erfgooiers konden worden verdeeld. Alle niet bebouwde grond, voor zover die
inmiddels niet was overgedaan aan het Gooisch Natuurreservaat, was al verkocht. Enkele mooi in de natuur gelegen percelen brachten ƒ3,60 per m2 op. De
landbouwgronden werden voor ƒ1,80 per m2 aan de
scharende erfgooiers verkocht. De commerciële grondprijs in de woonwijken lag heel wat hoger en werd geschat op wel ƒ81 per m2. Stad en Lande vergat echter niet
de oorspronkelijke intentie waarmee de grond in het
verleden in erfpacht was gegeven aan de woningbouwvereniging en vroeg een sociale prijs van ƒ3 per m2, wat
per woning neerkwam op circa ƒ1433.
Arbeidersbouwvereniging ‘Ons Ideaal’
In 1919 werd de laatste arbeidersbouwvereniging van
Hilversum opgericht tijdens een bijeenkomst in het

gebouw van de Hilversumse Bestuurdersbond. De notulen geven sprekend weer wie de oprichters waren en
welke zaken men allemaal moest regelen:
Bij een gekomen waren eenige Gemeentewerklieden in de HBB
en Agenten van Politie en Post Beambten om samen te komen
tot oprichting van een Woningbouwvereeniging die men Ons
Idiaal (sic!) wenscht te noemen, er waren toen ook reeds eenige dagen geleden eenigen hunner bij een geweest, en van welke
Bouwvereeniging de Heeren Architecten van de Berg en Bunders
de Plannen der woningen zouden uit werken, toen was reeds een
voorlopig bestuur gekozen doch verders was men niet gekomen
om te bespreken [...]. De vergadering besloot de Koninklijke
goedkeuring te vragen op de statuten als eerste vereischte om te
kunnen bouwen. Als grondslag wordt genomen de statuten van
de Woningbouw Hilversum, waarin de noodzakelijke veranderingen worden ingebracht. Artikel voor artikel worden besproken en vastgesteld en daarna zonder hoofdelijke stemming
worden aangenomen en goedgekeurd. Aan het voorlopig bestuur wordt nog toegevoegd W.L. Arts, Postbeambte, en besloten wordt dat Van Beek de functie van voorzitter voorlopig zal

Leeuwenhoekstraat, gebouwd door ‘Ons Ideaal’ in 1928. Oog voor detail was er zeker bij de architecten die voor de woningcomplexen tekenden. Kijk hier bijvoorbeeld naar de tuinhekjes.
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Woningen aan de Marconistraat en de Koomanstraat (volgende bladzijde), deels gebouwd door de gemeente in 1930 naar ontwerp
van W.M. Dudok, deels door ‘Ons Ideaal’. Goed te zien is hoe men door bouw in verschillende hoogten en diverse gevelwanden eentonigheid en uniformiteit in de wijk wist te voorkomen.

waar nemen terwijl ondergetekende als Secritaris zal optreden.
Karsbeek wordt 2e secritaris. De Heeren van de Berg en Bunders
mede de vergadering aanwezig zullen op de volgende vergadering eenige teekeningen toonen van Wooning Tipe die onder
hun leiding tot flinke Woning kunnen worden omgezet. Men
besluit om op Maandag 16 juni weer bij elkaar te komen om
het huishoudelijk regelement vast te stellen, daarin bepalingen
op te nemen welke verplichtingen de huurders na zullen moeten
komen. Hierna sluit de Voorzitter de Vergadering. Was getekend: H.A.J. van Beek, voorzitter / J.A. de Bruin, secretaris.
Als men in aanmerking neemt dat de twee ondertekenaars stratenmaker waren en welke rompslomp en
hoeveel geld bij een dergelijke onderneming kwam kijken, kan men slechts de diepste bewondering voor zo-

25 jaar Eigen Perk

veel ondernemingslust hebben. Al in 1920 fuseerde
‘Ons Ideaal’ onder behoud van de eigen naam met de
woningbouwvereniging ‘Over ’t Spoor’, een vereniging
van en voor spoorwegwerklieden die moeite had om tot
bouwen te komen. Men legde de nadruk op het neutrale
karakter van de vereniging en koos dan ook commissarissen van elke politieke kleur en richting. Het eerste
complex met 54 woningen werd in 1921 gerealiseerd
aan de Ericastraat. Deze woningen waren bijzonder
groot, 300 m3, en stonden twee aan twee onder één kap.
Het lijken wel middenstandswoningen, zei men, en ze
waren ook al meteen voorzien van een inpandige WC.
Eén van de bij de bouw betrokken firma’s had zelfs een
modelinrichting voor enige woningen verzorgd. De
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bouwkosten waren dan ook in verhouding tot andere
complexen bijzonder hoog (ƒ7.250 per woning), evenals de huur van ƒ5,30 tot ƒ5,70 per week. Het tweede
complex zou aan de Nachtegaalstraat in de wijk Over ’t
Spoor worden gerealiseerd. De bouwkosten voor deze
veel kleinere woningen bedroegen nog maar de helft.
Vóór de Tweede Wereldoorlog bouwde ‘Ons Ideaal’
552 woningen, inclusief 22 bejaardenwoningen die
nog in 1941 werden opgeleverd.

Noot
1. Als aanvulling op de tekst van de lezing werd tevens gebruik
gemaakt van de publicatie Onder de Pannen? De geschiedenis van 75
jaar Woningbouwvereniging van Erfgooiers. Hilversum, 1989.
Hierin wordt de ontstaansgeschiedenis van alleen de woningbouwverenigingen voor arbeiders beschreven. De vier beschreven verenigingen fuseerden in 1974 waarbij de naam Erf-

334

hht-ep 2006/4

gooiers behouden bleef. Bij het Streekarchief voor het Gooi en
Vechtstreek zijn ook jubileumboeken van andere bouwverenigingen als St. Joseph en Patrimonium in te zien. Ook kan men
daar de dossiers en tekeningen inzien van alle complexen die
in Hilversum door woningbouwverenigingen, -corporaties en
door de gemeente met rijkssteun zijn gebouwd. Hierin vindt
men de statuten, huishoudelijke reglementen, gegevens over
huurprijzen, architecten, ontwerpen etc.
De illustraties bij dit artikel zijn afkomstig uit de door Atrium
aan de historische kring geschonken collectie glasdia’s. Al
deze opnamen zijn gemaakt door de bekende Hilversumse fotograaf Max Miché in eerste drie decennia van deze eeuw. De
hier gekozen opnamen zijn waarschijnlijk gemaakt in opdracht van de bouwverenigingen.
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