
.A,TDSLTNG
GEZONÐIIEIDSTNCIII{TEK T "NO 

O"

ItaBport no 6

JULL 1951

uoDoco 3 304-053 "2/ "7 z 613"861 ". 361.16

ilOOllDIILIEU ÀLS ¡YICTOR IN IIET
I,[¿l,S S À] EU CÐPR 0B LEÐ,{

. d.oor

¿,.H"Iú" Basarb
architect

o

Gehele of gedeeltelijke publ-icatie van d.it
geoorloofd. tonzij daar''boe d.oor d.s Àfd.eliirg
niek T"l'tr"0. toestomming is vorleend."

rapport is niet
Gezbnd.heid.stech-

Te1" ¡776090

i,tt¡

Don Haag Koningska<ie 12





J:llu¿@e
In clit rapport r,iorclt bolicht h.et r,voonmilieu al-s factor

in het zgno massajeugd.probloem, in samenhang rnet and.ere

rnilieufaotoren" Het rvei'd- opgesteld. op verzoek van het paecla--

gogisch Instltuut aan d_e Rijksuniversi-teít to Utrecht en

vormt een bljd.rage tot het rapport d.at d.oor genoemd. instituut,
in sàmeru?erking met vijf and.ore paedagogisohe ins'bituten, aan
d.e Iüinistor van Ond.ervlijs, Kunsten en '¡?etenschappen rvord.t uit,
gebracht over een ond.erzoek naar d.e geestosgesteld.heid. van d.e

massaþugd..

Bij d.o bostud.ering van d.it ond.erwerp heeft onmo het con-
taot met het ccntraal Burcau voor d.e statistiek on met onkel-e
botrokken d.iensten van Bouw- en lToningtoezicht en volkshuis-
vestiirg belangrijk bijged.ragen tot het vorkrijgen van een in-
zLcht, alsmed.e tot het formuloren van enige aanbevelingen"
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1" IIet Pl'olleg.
Het heeft iveinig nut een enkel aspect van d.i-t gecompliceerd-o

probleenl na,rneli jÌ< het r'¡oontechnische, in strikte eenzijd.igheid' te
bena.leren, índ.ion naar een opLossing noet lvorden gestreefd-, d-ie in
de samenfeving af s Jch e e I gefund.eerdmoet zijn" rlii
stand.punt moge a1s veroir'¡sclruld.igirrg, be'r,er nog als rechtvaard.i-
gingr gelderr 1,¡anneer een speciafj-s'c uj-t een bepaald- gebied. ook aan-
g'roñzoni-o telreinen be'creed-t ten o'incle' het grote verband te kunn?tr
àL"n, dat een riclitsnoer bij eÌlce detailoplossing moet ziin"

IIoe rnoer de speoialisatíe in d.eze tijd. toeneemt, des to d'rin-
gender openbaart zicir d.e nood"zaak tot coörd.inatie op verschillend.o
geL ied.en 

"

1" 1 foonr¡iLieu in verband. niet and-ere mif ieurs

De jeugd. of een bepaafd- d"eel d.aarvan }<ait niot l-os van de ge-
lref e samenleving l'¡orclen gezien" lìranneor men d.e invfoed van monso-
lijko orngovingen on verblijvon op oe nassajeugd. lvil ond.erkennen en

verbeterene d.an zal nen niei alleen d.e aanCacht moeten richten op

d.evroningrd.ieals basis van het 8ez ins- en
pr iv é 1ever,] zel--er devoornaanstefactor is, d.ochd.aarbi-j
geli jl.:ti jd.ig ook mcoten 'oetrekken cle school-, d.e fabriek, d'e arbeid-s-
plaats in hei algemeen en de plaatsen voor ontlvilsireli-ng en ontspan-
r,ing, waar d-iverse opvoedende efemen,ten aanrtezig kunnen zijn of in-
gevóerd. rvord.en. Àl C.eze ond.erdefen clienen te rvord.en beschou¡,'rd- in
hot karle: van een algemeen socíaaf stluctuurplan"

In tegenstell-ing rrle1; de ivoning, d.ie haar invloed doei geld.en
op éên gezin, zíjn ð-o scl:oole de fabr'iek en d.e pl-aatsen ve.n recie-
atie bronnen van invloed voor gehele groepen Van gezinnon. Iigt bij
d.e school en cie recroatio het accent op het kind2 d-us op d. e

m e n s a 1s d- o o 1, bii d.e a:beid.spLaats ligt het accent nog

teveelop d.e mens af s r¡id-de1"
De opvoedend-e kracht en cle gezinsbinùing o.ie uitgaan van eell

goed.e behuizi-ng 1,rolclen ernstig afbreul-' gedaan2 inclien d.e'overige
verblijfplaatsãn op een lager peil staan" Omgekeerd' is het ooì,r- 26,
¿at bijvoorbeeld. de invfoe,l van een goed.e schooLe 1"/3û,r men bij het
!:ind. eler,ientaire bogrippen varr. rre'antuoord.el-i jkheic:., ord'e, rein-
heid. en schoonhoid. l,;an bijbrengen of versterkone d.oor een slecht vloon-

miliou grotend.eels t¡ccr tcniot r'¡ordt gcd'aan" In bciclo gevallen
heefteen verspill-ing van enengio e n
m i d. d. o f e n plaa't,s" Indicn echtor in eflc miliou en efl-' vcr-
blijf naaî oen hoge standaard. v¡ord-t gcstroefd. zal claardoor eell
bevruchtenclo v¡issolivcrlcing kunnen ontstaan, d-ie het gezamonlijl'-
effec-u ín bolangri jke matc versterict.

1"2 l{oningvoorraad. cn onbcvoonbare r,zoningen

Het is niot eenvoud-ig hot i'roonpoif 'voor clc laagste catogo-
rieön ôcr ocvol-king c-::-:r'l.Ccl1ijk tc vcrbeter'ello !eze groepen ziin
voor het nclcird.oef geìruisvcst ln oud.c sfe:ohte rzoningon2 d.io h<)laas

oen zocr groot d.ee I van onzo ¡,'/oninðvoorread. uitr¡aken en die niOt snol
genoeg tzord.en veïvangen" !e bevol-kinstoenamo i-s nog altijd' belang-
ri¡i< groter d.an de vcrnccrcloring van i'/oonruimtc" Tc ïleinig oud-e
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lToningen vord.Gn afgcbrolccn.
Ien beeld. hiervan geef'u ond.elstaand.e tabel, ontleend. aan

gegevens aanvtezig bij hei Centraafburoau voor d.e Statistiek
'en v¡aarin d.e stand var: de r,'roningvoorraad.e de vlonÍngtoename on
d.e v'roningverrnind.ering van de laatste vier jaren is aongegeven
op 31 Decembor van el-k jii..r.r.

IIet is d.uiclelijk d-at d-e cijfers in d.e 6e kol-om, betref-
fend.e orùlrekking l'/egens onbewoonbaar verklaring in goen enkele
red.elijl:e verhoud.ing staan tot d.e ci jfers voor d.e lzoningvoor-
raad. ( 2e koLom) en d-e daaraan toegevoegde lvoning"r (3e kolom)"
l.Tanneer men cle toegevoegde lvoningen over d.e laatste vier jaren
optelt, d.an blijkt d.a'b tegenover 152"7 6l toegevoegd.e tr'roningen
sl-echts 1 137 afgevoerd-e onbe'r,'¡oonbaar verkl-aard.e rzoningen staan,
zijnd.e oilgeveer A r'i,,t.

Ernsl;iger ziei het er uit, \ïanneer men d"e toes'oand. in d.e
d"r'ie grote steden van ons l-and. nad.er beschouv¡t"

Zo vevd. in 1948 d.oor het Gcneentehjk Souv¡- on lloningtoe-
ziciel in Ðen Iiaag het afvoeron van 106 r,'roningen hoogst nood.za-
keli jk geacht " Deze voorgesieÌd.o afvoor lcon tot op hoclen nog
niet l','o:'d-en gerealiseerd., Iiet aantal- is nu echter tot 400 opge-
lopen" Uit het crite:ciurrn d.at me¡i voor onbevroonbaar verkiaring
stelt, blijkt d.uidolijk, clat djt aantal- geenszins a1le slechte
'r,voningen omvat 

"Tot onbervoonbaar verhl-¿r,ring lro,-d.i eerst d.an overgegaan,
ind.ien eenr,zoning aanhet m or e nd o e 1 vand.e eisen
vervat in d.e {, volgencle pir.nten niet vold.oet:

I . t" a,v. do

2" toa.vo d.e

ligging (bv" rug aan rug bouvre hof jeobouw, te dicirt
o.,, i eiend.ì-ng)/-índ.e1ing (bv" éên karnerr,zoningon mst I'toilotrr buitcn
net of zond-er kleine keuken)

3" t.a.v. d.e tochnj-sclre samenstefling (bv" geÌroel onvold.oend.e af-
slr-riting tegen kou, vocht en onged.ierte)

Tabel I

Jaax

1

'!TOn1n$-
voorraad

2

onttrokl:en vroni ngen

r,fbraak
¡/egens
rampen,
orand"en,
)nvooru "
rrns tan-
iigbecì-en

5

1700n-
baar
VET-
k1a-
ring

o

nb e-U veI-
boulvi

7

velan-
d.erd.e
bestem-
ming

B

totaal-
ontirolc
,ken

9

19 47

19 48

1949

1950

2"128.203 -

2.16' "251
2.211"719

2.263.968 54.847 | tr.r+g

944

914
1"or;5

1.113

113

1go

)+o

48B

1392

210

212

233

1220

Ll¿o

614

764

3669

1760

2227

2r9B
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4" t.o"v" d.e hygi-ënische voorzlenin¡;en (veefal voorl<onend. uit on-
d.er 1, 2 et 3 genoemder onhluikbaar sanitair, onvol-d.oen-
cle afvoer naar riol-ering, versleten en verûane vl-oeren
C.ie moeiLi j-l schoon te'houd-en zlin, rtaa::d.oor rotting en
schinmel optreo.en)

Taar rnogelijlc word-en hj-er oi;d.e vervaflen lzoningen gemooernisee::d.
en zocloende voorl-opig recielijk be',.¡oonbaar gomaai:t" Vanzelfsprel:encl
i':an d-oorgaens aan d.e lig.;ing weinig vord.en verbeterd-, ornd"at daar-
aan veelal- afbra¿rk van beJendingen verbond-en is"

Tn cle gerneente loiterclam v¿ord.t ctc onbcl,¡eonbaa:: vorl.,laring op
grorìci van cLe tToningr'¿ct seclert 1940 niet meer aanhangig gemaalct"
LLi-een bij bour.ru'a11igìreirl- r'¡ordt ingeglepen. Een grote moeilijk-beicì.
ligt ooll in het feit d-p'b'berroners van d.e sl-echtste rtoningen gewend-

zijrr f " 2r'15 tot f . 3e-- por r,veell huishuur te Òe';alone tervi jI d-e

betere vroningen waarheen zLi noeten \'/ot'd.en overgebracll+, io 4t5O
tot f o ') e- per r:reek lcosten,

Bíj cle cLienst van voll:shuisvosiing is thans een pfan in voor-
bereid.ing orn voor ileze.be,,zoners z8o Coorgangsrvoningeit gereod te
nalien" !it zijn ,,voningàn, clie in t.,reecle instantie afgel'.eurd. ,ou-d-et
moeten :,vorclen, d.och dic cloo:: enige verboul'¡ing en herstelling.nog
ti jd.elijlt bru-ikbaar zouôen Ìarnrren ziin. l'len voel-t híel niet voor
ironten barakl..en of hou'uei'r. noodr'¡oningenr ciie vooral- met het oog op
ongecÌierte ernstige bezlvar:cn kunnen Ìiebbeno

Iiet blijl'-t d.at vele vofivaard.ige a::beiders not hun gezinn,.;n in
cÌe in feito onbel'¿oonbare 1,/oningen verbli jvenr voolnemelijk in d.e

voormaligo rairdgemeenten ( overschie, Ilillegelsberg en IJselmond.e) 
"

Ilier hee:lt cle j-nd.ustrie ricìr in snel tei,rpo uitgebreio. Vefe ê ê n-
kan er \Toning enzijntl:.ans nogingebruik, ôaardeze
kloine gerneenten zich cics'cijd-s niet sneì genoeg aan clo ind.ust::i'él-e
ontrzikkef iirg hebben aangepast.

Ooh in d.o gemeente Julsterdam staat d-e onbel'¡oonbaar verkian'ing
op glond. van tie tToninglret sod-ert 1.940 stil. Veel van hetgeen vool'
clie tijcl onbervoonbaar r/as vcrkfaa::cÌ is hcd.en nog in gebruik" lÍoocl-
vorgunriingen l-rord.en veel ',;e lang geltrolongeord.

,¿\ljeen vond. sloping plaats 1?ogens boul'¡valfigheio- van vtoningcn
díe om airclcre redenen nog niet voor oilbevoonbaal verl:laring in aau-
i:rerking kwa,ncn, meesta,l kLeinc ôtagerzoningen en vôó;- en achtcrr,'¡o-
ningen" (Sorns moeten r,-,roningcn op hct laatsto rnomont \-/egens govaar
voor irrstorting ï,roïd-cn ontruimd." ) fn ae jalen 1950-'51 t¡otd-an 46
zoningen \icgens bour'¡vall-igheid. gesloopt" Iìr zijn thans bouwpian:icn
j-n voorbcreiding rzaerbij aì-s conscflucntie van straatvcrbrod-ing
sfechte vorringblokhcn voor een groot ûed.eelte zr,-llcn verd.','¡i jnen"

Ilcrl¡,¡aard-ig is d.at in d-e gcmeento Leeur:¡ard-en cle onbovoonbaar-
vcrl:f aring cn ontruiming stcecls voortgang hebbcn gevond.en. In d.o
jaren 1)/,1 ifn'lO I'rcrd.en 254 voningeir onberzoonbaar vorkl-aard. v¡aar-
van ,9 1¡ on'cr¿il:rd-. 3c¡veirciien werdcn in r)-Ltzelfde tijdvak nog ongcvccr
EO tloningc,r, meestai krottcn, ontruirircL.

In hct saneringsj,l..r.ji nam d.o vijk ì"JcerÌ:lanl-'rr oort bijzond.cro
p-[ai:,ts in" Ion comple:c v&n + t50 l-.rottcn tzerd scd.crt 1947 vervantcn
d.ool 16 ni-cur'¡c '',;oningoi'l dic zeer gunsti3 gelegen zijn rond.om cn na-
bij cen vi jvcr mc'b parliaanlog, hct zg" plan rtl,reerl<lanl:rl"

In sancn¡,¡erking mct .J.c plaatsclijl,c d.ienst van Sociale Zakcn
(C.ic ootl Ìroogst beìan5rijl: ilerk d.oc+r, nobot" ter'¡erbstclling van

î"1I"0" - tlmind-cr -
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rinind.er vaLid.o arbeicle:.-str) is men bezig net nau-r¡lleurige ro-
gistlatie v¿rn i'/oningtoestand-en en s';reeft men ertlaa:r rloor sys-
tematischo verschuiving naar iets beiere I,voningen , van d.e al-
l-erslechtste af ie komen" In ð,eze geneente zijn nog vefe één-
kanerr'¡oningeil \'/aariir grote gezinnen verbLijven en ¡,'¡aar d.e toe-
stand¿{rool d.c gemeenteLí j};e d-iens'cen onhoud.ba¿:,r rrorcien ¿;eacht"

IIe'b valt niet te ontk-ennene dat ','roningtoestand.en zoafs
dezs z'ich- uit C.o hie"'voo:: vermeld.e geüevens aftekenen fnuilcend.
zijn voor: opheffing en heropvoed.ing van bepaa1d-ee net nano cle
-Laagete, oategorie'érr åel bevolkin¿ sii rlut c1e eaer.git¡ urr hel,
geld- d.ie in het lcacler van d.e socialo hulpverlening wo::clen be-
steed. orrclelr deze omstand.igi:ed.en veinig of goon effoct kunngn
Lrebben 

"ilet is vanl,veinig beiekenis orn lang stil te staan bij d-e
vraag ttraar-om in het algeneen de plaatselijke ovorheid. niot in
veel sieri:ere mate de niet mensv¡aardige i-roningen afvoeit en in
rzelke opzichten zij ð.aar:--n d-oor or,rstand.ighed.en \,/ord.t bel-enmerd..
Ðevraagrijst of rzell-icht clo c e n t r a 1e o v e rh e i d.
j-n d.eze een befangriji'-c verbetering zou kunnen bor,¡ei}:on d.oor
b.vo aan cle voorv¡aarden voo:r d.e r,.¡oniirgbouv¡financierlng in een
geneente cle eis teverbind.eu dat een rn i n ir-n um p er v
centage varr' d.e nieurybouw voor on-
nl i d.d. e 11i j lco v orv ang ing van cLe onbor,zoonba-
re ',voningcn rzord-e bestemcÌ" Ðe bepaling van clit percentage za!
vanzolfsprelcencl op neo:r gedetailleerd.e gegevens moeten berusten
dan in d.ezc bclcnopto ui-tcenzetting naar voron zi¡n gebracht,

Ðe lver'l<cfljk onbe';¡oonbaie rvoning is erger dan het ,.:¡oon-
ruimte-tekoit, clat door cle afbraalc eï van ryord.t veroorzaakt.

Do onbcuoonbare r'¡oninü is ecn f i c t i e uit hot
oogpr":.nt van rzoningvoorraacì en tezeffd.crtijd. d.oor haar aanr,ze-
zigheid. ecn r e a 1 i t c i t van sociale ollend.e",larrneer
d.ii feit scirorpcr 1n het l-icht rzorclt gesteld., moet hct onge-
tlvijfeld- leÍC.o¡r tot oon aanzicnlijk groterc afvoer van d.eze
lzoningcrr, zo nod.ig t e n k o s 'b e v a n b o u iv v o -
lume met and.cro bcsternning.

tren tclcort aan rvoonrnimte lian d.uid.olijk onLijnC lrorclon
gezLen en is daard.oor genalckelijker te bcstrijd.cn d.an het ge-
canouflcerdc ongrijpbarc tclcort on het socj-aa1 vorvaf d.at in
onbol'rooribarc r'¡oitin gen zLt 

"I{ot fei-t all-ccn recd.s d.at d.o velplichte vervanging van
onbewoonbarc rzonin3cn o,an d.c ord.e zou l'/orden gcstefd.2 zou rnGor
clan to'¿ nu'boe cLe aand-acht op d.ib problcem vestigen on oon
stimulcrenric invLoed. l.-unnen uitocfenon .op het gerneentelijlc be-
leid- in d.cze.

0m d.e opruiming van onbcr'¡oonbarc r-roningen in d.c tockouist
in .f i,nanciool opzicht nict onnod.ig te verzr'¡aron zal hot nuttig
zijn d.at d.o ovcrheid. n i c t, o f s I c o h t s o n -
d.er bi jzo]n cj.c-:-'c voorryaarden vergun-
ninggecft onbctvoonbarcvoningcnvool p akhu i s -
r u i m t c tc gcbruillcn. Iiiormedc l.:an rzorclen voorliorilcn d.at
d.o expl-oi-tan'ten op grond. van hct hcffcn van ecn hogere huur

T"l{00" -Ânn-
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een veol hogere vergocd.ing bij d.e onteigening zul-l-en kunnen eisel.
Dc onbel'¡oonbaar vcrklaring van voningen - d.ie hed.en ten d.ago

vrijrzel goreciuceord- is tot eon k',zesiic van onrniditellijka v e i -
I i g h e i d. , omdai practì-sch allccn bij kans op instorting
vord.t ingegrcpen- is nriniair een gcz ond.hc i d.s aan-
g e I e g e n h e i d. " ilot j.s d.aarom al-s een crnstige l-acune to
beschoul-rcn, dat noch d.c pl-aatseli jke gezond.heid.sd-ienst, noch d.c

Lled.ischc en Pharmaceu-lische Inspcctic van d.e ilollcsgczond.heid.,(cl-cze
Laatsto in vcrband- mct io hygí'dne ven ',¡ater, bod.em en lucht) eon
ooorslaggevcnd.e stcm bij d.e onbcrioonbaar verlcLaring blijken te
hebben" lïel- kan men van d.ie zijd-c incid.enteeÌ op voni-ngverbetering
of onber:'oonbaar verkl-¿rring aand.ringene maar d.e beslissi-ngon liggcn
geheel- bi; het plaatsel-ijL: bestuur en d.e tcohnische diensten"

Het is niet te veivond.cren, d.ai het bescirikbarrstefl-en van
red.elijk goed.e r,'ioningen aan de lagere categorie?in veel- teleurstef-
iing heeft opgeleverd." llet sLechte gebruik, d.at d.eze er van maken
leid.t tot hoge onderhou-d.skosten" In d.e praktíjk heeft d.it ten ge-
volgee dat å-eze cat,egorieën d.oor rvoningstichtingen zor[ef afs d-oor
particuliere ìn¡oningexploi-tanten steed.s zoveef nogeli;k word.en ont-
r,veken, ten gunsie van cle betere categolieën.

Vri jr:,lei algemeen heerst de mening¡ eerst hercpvoed.en, d.aarna
overbrengen naar een nieur,ze rn¡oniirg" Voor d.eze heropvoed-ing is ech-
ier vóór affes r u í m t e nod-ig" ;Til men het gezin moer aan
d.e vroning bind.ene d,an moet d-aar ten m'inste plaats zijn voor cÌe ge-
zinsLeclen" :Til men om nu rnaar een punt te noemen voor het opgroei-
end.e kind. d.e morel.e gevaren bestrijd.en, d.ie voortvloeien uit o n -
v o f cL o e n d. e s I a a'o r u i nr -b e, d.an mag mon het sarnen-
hokken in enkel-e vertrekhen zeker: niet l-aten voortbostaan"

1.3 Omvang van d.e betrolclcen bevolÌringqqroop

I'len geve er zich rel--enschap vanr dat het hier gaat on een
vrij grote bevol-kingsgroep, in hoofd.zaak gevornd- door ongeschool-
d.e arbeid.ers met hun gezínnen. Dit is eeiì groepel?aarvan d.e sariren-
leving in al- ztjn gelecLingen ruim gebruik maakte rvier bestaan uit-
teraard. aan sterke fl-uctuaties ond-erhevig is maar d.ie tevens ni-n-
cler d.an v¡efke and-ere groep ook over d.e nod.ige geestolijke en rnate-
riële reserven beschil:t om zich te kunnen aanpassen, zor,vel in d"e

hoogtepunien afs in d.e d.ieptepunten van het bestaan.

Een indruk van d,e onlvanß van ð,eze Eroep ongeschoold.en kal
v¡orden verkregen uit tellingen van hei Centraaf Burcau voor rio
Statistiek bij d.e in 1949 SehoucLen l-oon-enquête " Ðeze omvat r"¡el--
j-swaar slechts 6Of' van d-e ind.ustriêle bed.rijven, d.och r,,rord.t cloor
het C.3oSo als hoogst naarschijnlijk representatief beschourvd.
voor het to-baal aantal arbeid.ers in llederfand"

De meerd.orjarige mannelijke ¿¡rbeid.ers konden op grond. van d.e-
ze loon-enquête word.en verùeeld. volgeno ond.erstaand.e tabe1"

Tabel II

geoefend- onger:choo ld.geschoold.

T oNoOo -Het-
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Het C"3"S" d.efinieert d.ezo arbeid.ers a1s volgt3
G es chc o 1d. zijnzij, d.ievakopleidi-nggenotenop
vaksoholen of l.ijlcsvrerkplaatsen, voor vakoplei-d-ing"
G e o ef end" zijnvahalbeid.ors, d.ie,zichgespeoial-i-
seerd hebþen"
Ong e s cho o,1 C zi¡nzij, d.iegeenvaki'rennisheb-
ben ,)

Volgens 'd.e volksteiling fn ß47 r'/aren er in 'botaal- 1.335"000
ha4d.arbeid-elii, ./r.ls men cle in d-it aantal begrepen 214"000 land.-
bouv¡arbeid.srs al-s een anarte catego:rj.e buiten beschour'¡j-ng laat,
d.an zijn e:: in totaa.l 1,121"000 hanclarbeid-erse lrâârvon zlf" of
rond. 2!8"000 o n g e s c h o o I d..

1 "4 Loonverhouding en huurbestediirg

Ðe loon'¡erhoud.ingen voor d.e
(Icind.ertoeslagen, sociale lasten
ten) zijn voor ons l-and- al-s voJ.gt

Tabel

ges choo ld.

geoefend.

onges choo td

r,yce}:fonen van do d.rie groepen
€od.o buiten beschou,,'/ing gela-

(volgens C"3"S,)t
rrï

fo 22r60

" t6, 30

20 r25

äoevcl op het eerste gezicht rle vorschil-len niet zo groot
lijken moei mon toch in hot oog hou.dcn d.at op een budgot, d.at
invel-e opzicl¡.tenop ecn m inimum isgebaseerd, teruijl
d.e loonsverhogingen stced.s achter d.c pri jssti jgingen aanlopen,
ecn verschil van enkolo guld.ens betrckl:el-ijk Zr,vaar lvocgt"
Vood.sol on soms klecling {iaan vóóx all-es, ook h.et benod.igd.o geld.
voor ontsirairning (bioscoop2 snoe1lcn, rokcn e.d. ) neemt eon
voornarnc -olaa-bs in" Ðe uitlrijhnogelijl<lrodon zi jn Lroogst boperlet,
tseporking van licht en brani.stofgcbruik botekcni rncer d.an phy-
si'ek ongcrrak; het schcp'f tevens gccstolijkc en culturclo bolom-
meri-ngcn 

"Ilet inkomen van d.e ongeschoold.e arbeid.cr is onzekcr en cr
zijn _oeriod-cn van nc"Icel-oosheid. te ovcrbruggen, \'/aarin hij moet
rond.komon met uitkoringen d.ie aanlrcrkclijk bcncd.cn hct loonpeil
liggcn, zoC-at j.n wcrl¡,c1Íjldreid. cic vcrhoud.ing voor d.c ongesohool-
d.cn o n g u n s t i g'c r iigt d.an îabcl III aangecft.

Ecn fao'bor d.ie zeker nict ovcr l:ct hoofd. gezien mag rvord,cn
is d.at d,c onoirtlrikicelclcn hun inkomcn rvcinig oord.cellcund.í6 vlotcn
tc bohorcn en 'bo bestcd.en.

T van-îtoõl-ïãìr Sus¿:.nto cn îrinus vcrnicld.cn ccn vicifcd.ige
ind.cling in rrVahopicid.ing 1!lcthod-c Iind.hovcntt b1z 2)"

fo 48r5o
tt 52s50

" 46 s5o

T.1ü" O 
"
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De kinrlertoeslag en befastingvermind.erlng vonnen lvel een te-
getnoctlcornlng, d.och geen volled.ige conpensatie van ce kosten, d.io

ãe opvocd.ing van lcindcrcir ned.cbrcpgt. .Dit telcort 
''teegt 

juist het
z.raÐ"Tst,, in clergelijkc ge ziroci'Ìo

Ilicrtegenovcr sta,a,t d-at in ð-eze ¡;czinnen c.e lcind.eren al
Vrogg mooten gaan I'erciicncn, :od.a-b cr oolc arbcidcrsgczinnon zíin
d.ic gczamonlijk ocn gr'otcr inkonen hcbben d-an hct gczin vancan lage-
rc ambtcnear" Ii;on overschatte d.it acrntel echtcr nict"

Ðat C,c geld.en van cle lcind.ertocslag soms l,'¡orclen rnisbrulkt
mag ¡riul,,,ta.r-.tler, gezicu ¿1S ccn euvcl van d.oro irog jongc socialo
voárzicning, mear rùoct ilolcl-cn gcvctcn aen clc onvcr:antr,zoord'c1iji:-
l:cid. cn lcortzi-chtighcicl van beíd.c of óón d.cr oudcrs" Ook d'it -Ls

grotcnclccfs cen lcrcstie van opvood.ing cn ontviìc1:c1ing.
In eJ-k 8eval is cl-e i:-ans op bijverd-ienste d-oor cLe kind.eren

in d.e eersto 1{ iaten van het hurvel-i jlc uitgesloten"
Uit ]ret matãriaal van cle vol-lisbelling 1)!l Lcan gi-obaa} ì'/olr-

;ijd.sgroeP van
'be j-d.ers ) rond. 41 5 " 000 arbeid-ers
¡d r'¡aren. Äan¿j-enomen kan v¡ord-en
tond- 72.000 tot d.e o n $ e -
i men er van uitgaat d.at elk

d.ezer gezinnen gemid.d.eld. zou bestaan uit d.e beid.e ouclers + 2

lcind_erén, dan zou d, e z e g oe! 6ezinnen alleen reed.s op

4. x 1Z"OóO = 2BB"OOO personen kunner: lvord.en geschate vraarvan d-e

helft kinderen"
uit ervaring bi-ijkt, d.at in deze gezínnenr ook af zijn d.e

verdi-ensten zod-a;íg gårte4en d.at een betere rvoning kan r,rord.en be-
taald., men daartoe-mãesta1 toch niet overgaat, aangenomen d.at d'e

kans bestaat van woning te v¡isselen" Lie¡ vind.t nu eenmaaL clat

voor hulsvesting niet neer kan of mag'rord'en betaalC- dan de enlce-

1e guld.ens per r,veek, die nen gevrencl vras'

Volgens gegevens .van het C".B"So over de huisboud-rekoningen
van hanô- en hoof darbeiders in kleine ell mid'd'elgrote sted'en over
1g49t r,-¡ord.t in d.e inkomensgroep van f " 4o¡-- tot f " 50r-- per

n..l' (excLusief kinrlerbijslag) 3r4,'' aesteed aan cie Ìruishuur" Voor

cle inkomensgroep van f " 50t-- tot f " 60r-- per weel: bed.raagt deze

post J ,Jl', ván het inl<omen" (Gezinsstellcte van d-e ond.erzochte ge-
àinn"n-bedroeg resp. IrJ en [r1 personen)
ilieruit blijkt tevens d.at d.e huur i:et zwaarsl d.rui:t op d'o kLcin-
ste inkomcns"

1 "5 Ongcschool-cl-e arbeid.

In een democratíschc damenlevi-ng, d.ie al-lccn gebaseercl lcan

zijn op índ.ivid.ueel d.cnlccn en persoonli jlcc vorantvoord.eli jkhcicl,
is d.c bovolkingsgrocp, gevormd. d.oor ongcschoold-c arbcid'skrachtcn2
d-icrblijlr-onslog"tot't"uitsociaicrapporten')r,reinigind'ivid-u-
alitcit bczit en hoogstcns ecn massabc,,'^rstzijn hccft, cen groct
gevaar voor dc verstorirÌg van het r.laatschappelijk cvcnr,vicht"

t) Uet bctreft hicr inteïne ver'slagcn van sociaLe r,tcrkers van
plaatsclijke socialc oicnstcn.

T"1,ToO" - ,L:'.C U -
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Ilct ad.jcctieÍ' ongcechoold.2 clat oen zel<ere oirvoLlcomenheid.
en or-Lvolizaard.igheid. uitclruki, ci: çierk geassocieercL,,vordt,
zover met d.e a,rbeid-el als net d.e ar.beid.2 heeft langzamerhand.
een stati sche betelcen-ì-s gekregen" Dit leid.t onvillekeurig
meer tot aanpassing d.an to'i; verbetering van d-e verhoud.ingen,
cLie dzaruít z|jtt onts'b::11," Oii¿etrzi jíe1d. zullen or ind-i-vid.uen
zijn, ciie ten enenmale over oÌrvol-doend.e geesteJ-ij}:-e vermogens
beschikken" Er is echter ool< ecn groot d.eel van d.e ongeschool--
d.enr dat nj-et tot een normal-e ontviÌ:hel-ing en prod.uctiviteit
}:an komene aJ.s: gevolg v'an uiterli jÌre omstand.ighe<J.en (ontble-
ken van de mogeli jkJ'eid- tot opleid.ing en training). LIet be-
trekking tot d.eze groep clieni; het begrip ongeschoo'tdr d.at vaak
niet veef meer' dair een vaag excuus voor onkund.e en beperking
inhoudt, te verd.r,:lijnen" trr bestaa'b eenvoud.ige, mio.d.elma,tige en
noeifi jke arbeid, zovei voo:' het Ìroofd. als voor cie hand., er is
lichte en er 1s zi'¡are arbeid" Iiaar a I1e arbeid., a l L e
Ìrand.e1iüg d.ient ber'rusì; gericht en met veranttvoord.elijkheid. te
geschied.e;r" Ðaartoe is voor iecler ind.i-vid.u aL naar zijn vermo-
gen een zekere opleiding nod.ig" Iiet nractÍsch geireel ontbreken
d.aarvan'bij cle lagere categorie'én r'¿erl<t nled.e tot iret vorrnen
van een Eloep, die globaal gesprol:en voor niets belangsieJ-ling
hoeft, behalve voor het grof nateriêle, voorts rveinig of geen
verantrvoordelijkJreid bezit en zeLfs niet eens d.e capaciteit
heeft zlcrt ongelukl:ig te gevoelen ir een bestaan of een omge-

, ving rlie niet mensizaard.ig ¿¡enoemcL l:air tvord.en"
iTanneer een gezin uj-t een d.ergelijke groep rvord.t ge-

plaabst in een goed.c l:loiring, d.an zal d.it vleinig of geen resul-
taat opJ-er/eren. I{et ro;l-'ûcren var betere huisvesting voor cLe

lagere categorieìin kan alloen doclnrati¡3 gesohi-ed.en in het ka-
der van ccn br,cecL ogigezr:t algeheel vcrbeteringsplan, een plan
lvaarin clo gohe L,¿ rnaatschappcli jko
a Ò h t e r g r o n cl vand-eze trocpr'¡ord.tbetrokkcn on.!ìraar-
d.oor d.c onber¡i'rist Levend.c nassa tot zcl-fv¡erkza,amheid., zelfont-
plooiing cn vera,ntl'¡oord.clijkhcid.sbcsef kan rvold.en gebracht. rn
tlit proccs kan dan dc vroning ecn zccÌ. groot aandcel hcbbon"

Het valt nict to ontLennene d.at clo toencmcnd.e ind.ustria-
lisatic cn niochanisatic d.o instand.ìroud.ing cn zclfs uitbreid-ing
van voolgcnocmd.e gxoep meor bcvord.crt d.an tegengaat" IIoe mecr
d.c massa-arbeid. zich ontr,'¡i]-:kolt j-n d.c richting van cle rtlopend.e
band.r¡ cn spccialisatic, clcs te stcrkcr zal d.o mogclijkheid. tot

, zolfizcriçzaamhcid. cn het eigcn dcnkcn bij hot ind.iviclu afrrcrncn.
0p d.it punt zou mcn onzo sancnfcvj-ng stcrk kunncn vcloord.elen"
I'en zal d.ae.r,om aLl-c lcrachten moctcn inspanncn om clcsonclanÌ(s to
traohtcn dc aanvlezigc vcll*ccrd.c tcnd.cnzcn tc compenscrcn on
voorr,vaarclen te schcppcn, d.ic vrcugd.c in hct l-evcn cn in d.c ar-
beid. mogciijk makcn.

2 " D_ e v¡o q i n g__ :u Þ- "!gS¿S_*r** n. li{:_g e z r g $ Igv-e n

,, itranneer nu nad.er word.t ingegaan op he'o lyoonaspect in het
probleen van de nassajeugd., d-ie in zelcere zin met e l- k e
rnaatschappelijke groop is geassocieerd., d.an is hrer toch in
lret bijzonrier ged"a.clit aan d.e trs o c i a a I zvt akke nrro

ToNo 0o -Dit-
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Ðit r,vi1 alferminst zeggene d,at bepaafcle riohtJ-ijnen niet van toe-
passing zoud.en zi.jn'op d.e and.ere caiegorieën'

lTanneer nnen d.e r?oning besctrou',-¡t als mid.d.el tot o p v o e -
d" i n g, &an za! men zich d-aierbij tnoeten basoren op d.o m'inimalo
behooften van een n o r m a a 1 g e z i n"

In het prooes vari i:cropvoed-ing zaf men m e o r moeten
uitgaan van een rvoning op een hoger poil dan zijn bevoners en
m Í n d e r van een ',voning, aangepast aan hun laag pei1"

In het kad.er van oit rapport e d-at d.us ais uitgangspunt stelt
d. e n o rm a I e 1?o n i ngo zalrneer het l:arakter clan d"e

technie]: van enkele ond.erd.ef en v¡orclen bosproken t). Daarvoor lco-
r¿en d.e volgende punten in aanmerking"

2.1 \{oningtype

Afs eerste punt geld-t d.e keuze van het troniugtype, namelijl<
c1e vrij o |êngezinswonitrg oí d.e ótagevioning" Zond.er voorbehoud.
verd.ien'b d.e vr i j o é6ngez insl"roning devoor-
keur, iti iret bijzond.er voor clo laagste categorie'én" Dit type
bied.i; een zeker isofement2 dat in hoge rnate bevoraerfijk is voor'
d.e ind.ivid.uai;ie en voor d-e conoentratie vair Ìret gezinsleven"
Jtager,loniî¿en, wier st::u.ctuur uiteraard. medebrengt het I o -
me ons chappe lijk geb::uikenvanruimten, zoals toe-
gangen, trappenhu|zen, ¡1a1erijen, bergruinlten en tuinen vorrien
een bron var confLicten en onrust. liier komen velscirill-end.o 1o-
vensgewoonten en temperamenten met efkaar in botsing" De horiroh-
tale a-fscheid.iirg tusson ótagewoningcn, govormd. ooor d.e verd.io-
ping'v1ocrcn, vrordt mindcr scherp ervaren dan d.e vertícafe af-
schcid.lng tusscn d.e vrijc úóngozinsl:loningen, gevormd d.oor d.o

scheid-ingÊmureno Ðe éta6crzoning mj.st d.e expansiernogcJ-ijkhcd.en,
dio in ocn zold.cr cn in aen tuin aanvczig ziin, Ooic hoorb en zict
mcn in d.c vrijc ôôngczinsvroning mind.cr van clkaar, dan vuanncct
mcn bovcn clkaar :rocnt" Voor d.e fed.cn'van een grocpe d.ic uit d.o

massasfccr in clc incLivid.uol-c sfccr moetcn r,vord.cir gcbraoht zijn
dcze factorcn hoogst bclangrijk"

In hct algcmcen zal bcr,voniirg van kl-einc ótagclzonj-ngen d.oor
gczinncn mct vcel kind.crcn hct s1:clcn op straat, r,'taarop d.o oud.crs
cn in hct bijzond.cr de mocdcrs, r:rocili jI< toczicht }';unncn houd.cn
bcvord.crcrr" Bctcr gesituecrd.cn, oic ruimor gchulsvcst aijn cn d.ic
ovcr mcc:: mogclì-jkhcd.en bcschikkcn, l;unncu genocmac bozvrarcn gc-
nakkcl-i ji<cr compcnscrcll o

Ook uii het oogpuni van vcrsprcid-c huÍsvcstíng van dc rrsoci-
ao,f zì,vaidccrcrlrr ond.cr d.c bctere oatcgoricön, ocn mcthod.e, d.io d.oor
sommigon zocr befangrijk rord.t geaoht raot botrckking tot d.o maat-
sohappcli jlcc ophcff ing 2 zow d.c vri jc éóngczinsr,'ronin¡;¡ zo mogcli jic
tr'¡ce ean tvcc gcgrocpeerô tc prcfcrcren zijn"

') Ðoor d-o ¿'rfd.cling Gczondhoid.stcchniclc T"ido0" 'r,-rord,t stud.ic cn
ond.crzock verricht o"mo op het gcbicd. vâT1 v61r,',rarrning, vcnti-
latic2 .;armte en gel-uid.isol-at1o, vochtweríng, stofbestrijciing,
vuila;'voer cn verli-chtinge i'/ââTovcr divcrse mcdcd.e lingcn zlin
vers chencn.

T.N"0" - lcgen -
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'I'e¿Jen deze metlrod.e zoud.en echte:n ornstige bez,¡¿''eir kun-
nen \rclclen ingobracht" ilen internitie:lend.e lractievell vermen-
gingr zoa,ls bijvoor'oeclC. kan word.err toegepast bi j d.e recrea-
tic orr bij l-ret ond.erizijs, on d.ie cl-oo:: d.e onmidd.ollijÌ<e 1eÍ-
d.ing kan vprd.cn beïnvlocd. 1 zal resultoten kunncn oplcveren,
d.ic nict ten i<oste van ôórr d.er ca';cgo::icin bchocvcir tc r,zor-
d.cn volklcgcrl . Iiet coniinu opleggen ochter van een ltpassieverl
vermenging in cle huísvestinge rTaerond.e¡' d.e hoger ontrzikkel-
d.en en mcer gevoeligen onvermijd.elijl: zulfon moeten lijd.ene
li jkt stellig niêt verantvoorcL"

Hot motief , d.at in ons l-and. 'i¡ogens ruinrtegobrek"zo veel
r:rogelijk noogboul'r zou moeten v¡o::clen toegepaste r,volcit, op
grond. varl gegevens inz¿Iie het bod.ongebruik, sterk bostred.en ')"
2.2 Geluid.lvering

Geluid.hinder ican bij d.e vertioaal gegroe-
peerd.e i'¡oonoenheden moestaf moeil-j-j1:or r,zord.en bostreden dan
bij c1e lrolizontaal gegroolreerd.e vlije âêngezrns-r'¡oningeno Ook
zlja 1:ol zokere iroog+ue geluidl'roreircie constructies eenvoud.i-
ger en goeclkoper te reafiseren in scheid.íngsmuren cian in
vloelen ciio d.e scheíd.ing tussen trzee woonlagen vorrneno
In verbanii met het nagaan van xeacties op geluid.hind.er is
het merkvaard.ig enige voorlopige conclusies uit een studie
te memoreren, d.ie in Told,O"-verband. r'¡erd, verricht tr), en
r'¡aaruit Ìret volgendo is ontleend-t

t' De oprnerkzaamheici voor on d.e verlzerking van gel-uiden
Itschi jnb ioe te nenoä, iraarmate het beschavings;oe 11 stijgt"
It 0p een hoger beschavlngspeil, bi j een betere intell-i-
rrgentÍe en b1j over-l'/eJend. hoofd.rzcll:zaamhed.cn blijlct geiuid.-
lrhinri.er storend.er in te 'r,rerken op 1?erk?restatics d.an bij
rreen lagcr beschavingspcil, bij lagere inteli-igontie oir bij
rry/erkzaanhecldn 1v¿¿3 r,',rsinig hoofclarbcid. bij tc pas l:omt"
rrl,len vin.J.t ovc:: hct algcneen gc}-riclon van d.a buren hind,o-
rrlijkcr clan geluid.cn, d.1c in clc cigcn woning r'¡ord.en gcllro-
frd.ucccr:d,, omd.at ncn bij d.o eerstc mocilijkcr kan ingrijpcn"'rr De ceìmenstellir:g van cie bevotiting van een woningbLok
t'blijki invLoed. te hebben op d-e 3eJ-uicì.hind.er cloor d.e bewo-
irners ond.ervoncleno 3ij eon hetelogeno groep bo,,voirers blii-
rrken clíe berToners, d.ie op een hoger ontr'¡ikkelingspeil staan
rrd.an b.un rnedeber,'loners, bij uellle laatste catogori-e relatief
rrmeer ge J-uid.hind-er veroo t zaal<t' r,'¡ord.t, spo ed.iger go.l-uid.hin-
lrd.er te oi:rLervind.sn" Di-b zou inpliceren, d.at uit een oog-
rrpunt van het tegongaan van geluid.hind.er in lvonin¿blokken

TlEae-acr-vies van Ir van Tijen aan hot Congros voor Oponbare
Gezond.heid.sregeling, Lotterdarn 1 950"

rr ) Zie voord.rachi van C.3itter r psychol-oog bi j de Âfd.eling
Gezonrrheidstechniek 1.1I" O. , gehou-clon voor het !1ste go-
zond-ireid.scongres, zta Ti jd.schrifi voor Sociafe Genoes-' kund.e d-d.. 29 Sel:tembe:: 1950, Pag. 339"
Inmid.d-el-s werd cle bostuLdering van dit onclerr,rerp voortgezoto

1t "N¿ 0" -een-
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rreen Ìronogene bevoJ.l<ingssarnonsteLl-ing van deze rvoningblokken
Itte verlci-ezon i-s"
tr Verbetering van gelr-rid.isolatj-e blijlct vooral- op pri js ge-
llstefd. te vorcien d-oor de ond.ervraagcien van hoger ont',vikke-
rllingspcil en grotere øelfi¡erlczaanhei-d.lr 

"

Hieruit lcan o"m. het volgende viord.on afgeleid.:
ãø l.ict betrokking tot zel-flverkzaanheid. en zelfs-ruclie is d.e

ôtagc,,'roning, vrai dc geluid.sfeel betrefte in iret nadeel"
KnutseLarbeicl en spclcn, d.ie nog al oens fanyaai vcroorza-
ken, I:unnen rnei mincler hind.or in d.e vrije ééngezinslroning
g'cscìried.eli, lTaar mcn bovcnd.icn vaak over ocn zold.or en
alti-jd ovor oen tuin beschikt"

bo lloterogcne grocpcn noct rûen in vcrband. mct zecr uitocnlo-
pcnd.e levensgc-,,zoontcn cn stcrk þcvaricerd.c gcvoclighoid.
voor gc1uid., zcket nic'b in ótagcvoningen ond.orbrcngen.
Dc mcigci-ijkLrcid. tot l:.ct gezancnlijk ber,zoner van woongc-
bour'¡on cn hct .'Joncn in ótagcuoníngeir is nict uitsLuitend.
ccn l:vcstie van bourzconstructic en ruimtcgloe-ocring, maar
oolç van sociaLc beschaving, dic bij d.c laagsto klasse-
nog niet gcroaliscerd. is en lzaalaan bij dc and.ere catogo-
rieö:l hcl-aas nog vecJ- oritbrccici.

2"3 Ruimtc cn ind.oling
Gcbrck aan ruirntc cn bekrompen afrnctíngcn veroorzakerr span-

ning cn nervositcj-t" Dit heeft op d.cn d.uur cen zccr nad.cligc
uitlverking op hct zonur/gesl-,e1" Ilierin zoud.en oorzakon lcunncn
Ìiggcn voor irct on-bstaan cn d.c vcrergcring van allcrlci zicictcn t )"

Gebrcl< aan ruimtc bcnocifijkt hct samcnzijn in hct gczino
LIen loolt of zil clkancicr in d.e 1?cg cn gaat spocd.ig zijn hcil
buitcn cLc d.cur zoclcen" Vooral- op Cic gcz-inncne r¡aarbij inncrlÍjk
rccds groot gcbrek aan binaing is 2 zaT onvold.ocnd.o ruimtc ecn
fatal-c uit.,'¡ori:ing hcbbcn" Dib za1 d.c horopvocd.ing accr bcmoci-
1i jkcrr 

"
Dc r,'¿oonl;amcr moct zod.anige afr:rctingcn hcbbenr d.at cr voor

lret sar¡cnzijnvanhct c om p L o t o gezin vol-d.ocnd.o ruimto
iso

Kamcrs vol mct mcubcLcn hiucÌcron d.c berzegingcn on zijn
mocilijk to ond.orhoLrd.cir. Xohtcr noctcn ooic d.c varhoud.ing van do
afmctingcn cn d.o ind-cling van do wancicn gclegcnhcid. gcvcn tot
behoo::l-i jl.:c plaatsing van mcubols. lcn smaLlc kamcr lovcrt zorzcl
voor bcr','cging afs voor mcubilcring mociJ-ijkhod.cn op" ilet gevoel
van ruimte r,vord.t het meest ervaren in vertrelcken, die ongeveor
vierkant zijn" I-iet oppervlalctegebruilç van een vierÌ'lant vertrel;
is effectiever dan van eeir d.iop en smaf vertrek. Iìet kan een
voord-eel zj-jn, d.at d.e 'r,zoonica'nor e:ipansie heeft in cie vorbind.ing
mct d.e lcouhen" Ilet gebruik van cle vloonicamer kan aanmericolijk

t ) ZLes Lcta
lfl{ous ing

Iìheuma'¿olo¿;ica, ;iug" 1936t !a$. {! a ir.John Poynton iI"D.
in the probÌen of rheu¡latismorl
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'ulor.don ontLast, ind.ion d.e keulcen ruim genoeg is on d.s maal-
tijd.en te gebruiken. Ðii geeft vereenvoud.iging en besparing
in d.e huishoud.elijke verr'ichtingen en in het ond.erhoud. van
d.e r,voonka¡rer. De keuken raag echtel' geen volled.ige ','¡oonlceukenzijn, r,zaard.oor de r'¡oonkamor in een r,'/einig gebruikte rrmooie

ka¡netll øou ontaaicleno

0ebrek aan bergluimte bevord.ert
in hoge rnate d.e onord.elijkheid. en slord.igheid. on kost d.e toch
reed.s over'oelaste huisvrouv¡ veeL tijcl en energio" Vooral in
groto 6ezinnen lcan men daar niet tegen op. IIot is d-aaronl
hoogst bed.onkel-ijk vranneer ond.er d.e d.ruk d.er omstand.ighed.en
k a s t e n in nieur'¡e bour,vplannen r'¡orclen geschrapt, \iooral
d.e mind.or bed.eeld.en, clie zich lveinig of geen meubilair kunnen
aa¡rschaffen, vlorden hierd.qor ged.uneerclo
Bovend.ien zi jn vele vertreld<en rte bel:rompon gepro jeoteerd. om

lcastmeubels te kunnen bevatten. Iiet ligt voor d.e hand. d.at 4e
opvoed-ing tot ord.el-ijkbeid. ond.er cÌergelijke omstancÌighed.en
zeer mooitijk, zo nLet oirmogeli jk rvord.t gemaakt.

E ]'k v e r t r c k d.ient overeenkomstig øijn moge-
lijke ,bezøt ting on bestemr:ring van
d.oelmatigc bergruimte te zijn voorzieno 3ij het ontverpen van
ryoningen gecft men er zich meestaL te rveinig rekonschap van
yraar) op rzelke wijze en in v¡elkc hoeveel-heid- kled.ingr schoei-
sel r huishoud.goodoren, ri jwielen, brand.stoff en en voorrad.on
mooten ¡,vord.en geborgen" VooraL d.e étager,:roningen komen in d.it
opzicht vcef tekort.

Ðe ruímtegroepering in d.e r,'roning moet d.e bcv¿onerË ond.er-

mige gezinslod.en zich kunnon torugtreklccn voor stud.io, spol
of rust, zond.er ovcrlast van elkaal te ond.ervind.cn" In d.it
opzicht is ook d.e ô1ngezinswoning r'¡ccr hot gunstigst, in hot
bijzond.er voor inclivid.uon, bij vrie mcer porsoonlijkhoid. moet
Irorcien aangektveokt" Ðc huishoud.ing cn het sanonzijn is ín d.it
woontypo gohoel afgezond.erd. op,d.e bcgane grond. geconoentreerde
tervlijl d.c verdieping en cle zold.cr d.e ovorige lvoonfuncties
kunnon opnomeno Deøe splitsing van fu;rctios is bij d.e flat-
êtage, vaar allc vcrtrel<l<en op ôón niveau liggen veel moeilijker
to verlvczcnJ-i jken.

Is d.c rioonkern, d.ic gevormd. r,'¡ordt d.oor d.o l'¡oonkamer en d.e

keuken onigsains ruirn gcd.imentionneerd., d.an kan doze zich bin-
nen vrij ruirne gronzen aan de gezinsglootto aanpassen" Een
zoffd.e afrneting lcan d.an mct r,:,'oinig beat-raar d.icnst d.oon voor
gez am on l ijk verblijf vanbv" zf tot B personon. Voor
d.o sLaapplaatsr,rord.t ochtcr ind.iv i du o o 1 ruimte
go'éist cn treed.t d.us d.e bchoefte aan d.ifforentiatic van do
r,'.'oninggrootto stcrker naar vorenô

L[et nad.ruk zj-j er ccli1;cr op gelTezene d,at d.sze Cifferentia-
tio niot te ver mag r'¡orden d.oorgcvoerd., daar mon anders de
gez insuitbrei-ùing binnen boPaa, I-
d.e gr o nzon nietmeerkan opvangen" Daard.oor zou

T.N"0. - ovorbezotting -
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overbezetting of frequente verhuiuing in d.e hand l'¡ord.on ge'!7e1'1it'

Om d-oze rcclen d.ieno nen 6 ô np o r s o o n s s I a a pk a -
m c T s van d.o minlmale afmotíng, zoafs d.ie door d.o bourWeror-
d.oningen r'¡orclen toegostaan, te vermijd-cn" Ðczc vcrt::ckkcn ziin
hoogsi oncloclrnati-g cn lcid.en zGcr spocd.ig tot ovcrbczotting" ir
is niet vccf mcer plaats in d.an voor. ccrr bed. o1 ecn stocf. ¡lIs
resc¡vc voor logcren, hctgcen in el-I-. ¡;ezín mct nor'nalc familie-
cn vricnàcirbctrekkingcn kan voorkoncn cn d.at uit hct oogpunt van
Sooiaal Vcrkccr níot bcfcnmerd. raag r-lord.cn, - flCn d-cnlçe oom" aan

het logc:,:cn van oud.erc !:ind.crcn, d.io buitcnshuis fevcn en dig clc

t'ami-liebanC nog nod.i8 hcbbcn - is cou ùer'gulijlc vclrtrek r,vaard'e-

loosoBovcnd.icnis^d.cruimtcv,'oinigcffici"dnteùaarclitvortrek
pel pc1.soon mcc1 nt¿ oppervlak eist d.an con sl¿,apkamer d-io bo-
rekend. is oP ti'¡oc bcd.don"

In togcnstclling met c1c twccpcrsoonskamor 'l-rieri.t d.o éénper-
soonskamol r,zcinig of gcen rcsoïvc voor afzoncì.crJ-ijk spefcn of
ï,,crkcn" Eet gcbruik van opklapbcd.dcn cn van opklapbaro
vand.tafcls cn wand.liasten2 d.ie op vold.ocnd.o hoogto bovcn d.e vloOr
zijn aangobracht, opcnt vcl-o moélclijkJicd.cn voor d.c vcrruiming
.roñ'hot il-ooroppervfak voor spcl of a.nd.crc bezighcicl. Tor bcvor-
d.cring vc,n d.o hygiöno cn d.c ontl'¡il-J:cl-ing rren d-c pcrsoonJ'íjkheid'
isccn pïe"ôtisch bruikbaxe ruirnto,
rzaar hct kind. zich als hct r:¿arc in zÍjn cigcn d.or¡cin kan tcrug-
trckkcne vtn grote bctc]<cnis

De afneting en ind.eJ-ing van de slaapkamers moeten zod.anig

word.en geV.ozen, d.ai d.o bed.d.en behoorl-ijk bereikbaar kunnen r'rol-
d.en opgãsteld. j-n verband r,ret het o-rmaken en het schoonhoud.en van

d.e kamers.
Het plaatsen van trzoe bed.d'en boven efkaar heeft bezv¡areno

IIet bovenstu ¡"d. is r,roeifiik op te nlahen, veroorzaakt stofhincler
in het onclerste en geeft gemakkel-ijk aanLeid-ing tot onord'e1ijk-
heid.e onclat hot buiten l:et SezidnI' Iígt"

Bij het ontv,rerpen van d.e slaapl-.arnef' voor d.e oud.ors houde

men tekeníng met òe pfaatsi-ng van een babybed.je en t v¡ e e
afzonclerlij}robed.d.enoEenkfeineruintebe¡,'or-
d.ert het gebruik va.n tlveepersoonsbedden, d.ie behalve and.ere na-
d.eten het bezv¡aar hebbene d.at men nie-b vrij kan rüstello vooraf
in geval van zllekte- en z,$aogerschap zj-in ô,eze nad.elen ornstig"

In een vrije é%n¡ezinsvroning net êén verd-ieping en platd"al-.

kan op """ oppntvlal<, overeenkomend. met dat van de r'¡oonkelln op

d-e begane grond., ten lioogste êân Srotere er'l tr,'¡ee lcleinere sLaap-
kamerã, in totaa] volòoend-e voor ton Lroogste zes personenr op d-o

verd.ieping vord.en onclergebracht "
Ni_et genoeg kan 1."/oiden ger,rezen op d.e expansi enogelijkhed.en,

d.ie beschilcbaar komen incLien d.it type naar boven i'rorcLt uitgo-
breid.met een zoI de r vand.egelijke constÌuctie. Behalve
do ruimte voor- knutselen, spel on bergíng en het clrogen van d-e

rvas kunnen d.aar¡ eventueei met gecleeftãf iife opoffering van d'eze

ruimton, slaapkamers v¡orden afgescheiden" constructief is het
mogeli ji: d.e ind.eling op het montageprincípe te baseren, zod.a+'

naãr bãhoefte van d.ã r,voningbezettin¿1 de zold.er kan r'¡ord.en inge-
schake 1d."-----' Ni"t affeen mot betielçking tot huisvestingreserver clooh

T oNo 0" -ook-
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ooÌ< ten aa,nzian van hct probleem van cLc vri jctijd.sbcstcd.ing
blj ongunstige v.recrsgosteld.heid. is d.e zold.er oen zecr bo-
langrijl.: olcmont"

I{et is zeer te betrouren d.at na de oorlog t:/egens mate-
riaalbesparing vcl-e zolcrers onvolcloend.e tverden geconstru- ,

eer-d., en d.aarcioor practi-sch v¡einig bruikbaar zLjn.
Brj 6tagewoningen kan het een bezilaar zijn in het sou-

terrain ind.ivid.uel-e knutselruimten in te richton, d.aar d.eze
ruimten buiten hot toezicht liggen. IIet aLter.natief zou d.an
zijn knu'bsel-en ond.er leid.ing in een geneenschap?elij};e
luiru Le

2.4 ll¡'gr'énische en huishoud.eli jke voorzi eningen
In verband. me'b het gebruih van d.e v¡oonkamer f.ierd. reed.s

gei/rezen op d.e betekenis van de l-,eullelt voor hot nr,ri;tigon der
maaltijd.en" Dit vereist oen betret<kelijk rui-me keuken, d.ie
het d.e huisvrouv¡ mogeJ-i jli maaict het huishoud.elijl: vôrk zo
veel mogeJ-ijk en zond.er bel-emmering in d.e keuken te verrioh-
ten en d.us d.e woonkamer neer vrij to Troud.en voor het lToon-
verkeer en samenzijn, \?aarop zij genal<kelijk het toeziclit
moet kunneil houd.eno fn een bekrompen J.;.euÌ<en, t?aar onvold.oen-
d.e relçening is gehoud.en r,ret bergruirnte, nooh met d.o juiste
volgord.e en verscheid.enheid. van hui-shoud.elijke verrÍohtin-
gene. een lceuken rzaarin nen zích in zLjn bewegingen voel-t be-
]emmerd. en d.e natuurlijl:e lichaamsaotie r¿./ordt ond.ercì.rukt,
treed.t v e r m o e i d. h e i d. veel snellor op d.an in
oen doefmatige lceuJcon, rvaarin men ziclr onbelemmerd. bevregen
Içano fn een ruime keuken 1o o p t mon meer van het een
naar het and.er, terwijl men in oen kleine }ceulcen vrijrvel op
d.ezeLfd.epJ.aats s t aat "Uithet oogpuntvanarbeid.s-
physiologie is het van grote vraarcle, d.at lnet zeer vermoeien-
d.e staair, clat bij voei huishoud.elijl< r,vork nu eenmaal onver-
nijdeli jk is, øoveel mogelijk norcLt beporkt on v¡or.d.t afge-
v¡isseld. ntet een lopenùe beweging"

Hot boryaren en afvoeren van hui'svuiL, gebaseerd. op hot
gebruilc van het steed.s ncer toepasbing vind.end.e gesloten
stand.aa::d.vuil-nisvat, behooft bij d.o vrijo ô.1ngezinslvoning
geon mocilijt<hed.en op te levorono lì¡el geve men aand.acht aan
cen doclnatigc plaatsing van hot vuilrrisvat ') "

De aan- on afvoor van 'r,vater voor huishoud.ing, vras- on
lichao.¡lsvcrzorging vormt een groot probleeme \'/aarbij d.o f1-
nanciêfe nogelijklod.cn onerzijd.s on d.e irygi?ine en d.e bescha-
ving and.orzijcls vaak met ofkand.er in strijd. zijn.

Iiet is een feite d.at ín zoer vcl-c lzoningon - on niot
eens uitsluitend. in d.ie clor minaerbed.eeld.en - o n v o L -
d. o o n d. e 1v a s I e I e g e n ]r e i d. aanrzozig is.

TfloõE 'rerkgroep voor belïaren en afvoeren van huj-svuil
in rzoningen, onder auspíciën van d.e :ifd.eling 0ezond.heid.s-
techniek T"1'T00" gevornd., l'lordt over d-it ond.errverp een
prae-ad.vies uitgeblracht 

"
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Deze bepaalt zich d.an hoofd.zakelj-jle tot d.e kraan en de gootsteen
in d.e kcuL:en" Het behoeft goen botoo¡;e d.at or op d.eze vrijze r'¡oi-
nig terecht l.-omt van eeri d.agelijkse l-ichaamsverzorging in oen
nin of moer omvangrj-jk gezin" lien heeft in d.e vroege oohtend.u::on
niet d-e tijd. om op el-lland.e:: te weclrten en te lreinig vrijheid. ont

zich .,rerke1i jk groncli; te reinigcn"
Ien clouchecel heeft niet veef irute a1s de r,r¡arn''ratervoorzio-

ning ontb::eekt en d.e i/"C" er ned.e geconbineerd. is" Ðililvijfs l'¡orcLt
cle d.ouchecol gobJ-old<eerd d.oor het ge'brui-Il van d.e ,,roC" BohaLve d.e

d.ouchocef roud.en er teii reiirste no6 êôn of t',vee r,"¡asbaklien aanvrezig
noeten zLin"

Iiet goecì.e gebruik van d-r¡ dc¡uchecef of lvasruimte is in iroge
mate aÍ.hankelijk van het feit oÍ'd.ete af dan niei vervarmd. kan
worden en vofùoead.o ís geS.soleerd-' IIet is aan te bevelen d.e

clouchecol in ellc geval op een zo 1-¡al'n mogelijlie plaats te projoc-
teren zoals boven of naast oen velll'/arncle ruirnte en nabÍj er:n
rookkanaaf " Ligll de t'¡asruinte aan een buitennuur: d.an beperlce rnen
ho-b glasoppervlak tot het hoogst noclige met het oog op afkoeling.

¡Tar:mvatervoorzierring, die rnecsial -v:¡ord.t goconbineerd. met ecn
oentrafe vatmtovoorziening', is - d.e financÍö1e d.raagkracht van d.o

bev¿oncls cn het problecrn van d.e neting van hot gcbruik nog buitcn
beschou',zing latend. - in ôtager,'tonin¿jcn cn r,'roongebouwen gemal:hcJ.ij-
kor cn gocdicopcr tc realiseren dan in vrije óängczi-nsr,'Ioningeno
Lloir zal bij d.e vrijc ô\ngozLnsr,voning in principo mccr aang,cvezen
zijn op ind.ivid.ucl-c voorzioningcn cn apparatuur" In velo gcvallotr
zou mcn ilcgeiren ciic no6 mooten forcn ccn huis tc bettononr claarmc-
d.e tc vccl- vcrantizoord.cl-ijidreid. oplcggcn" lïeL vcrcLicnt irct aanbc-
voling d.e bour'¡ zod.anig in i;e richtene d.at divorse voorzieningen
oventueef Jater nog gotroffen l"unnen tzorden. l'oor clergelijke wo-
ningen ís oen centrale bad.inrichting in d.e nabijheid. onmisbaar,
zoweL uit d.irecte hygiênische ovelr,veging als om d.e p a e d. a -
g o g i s c h e rr a a r d. o elr Íano

rlen aanzion vatl gerrieenscirappelijl:o inrichti-ngen 'lvaar cle rzas
kan i'¡olclen gedaan, groeit in hot alSeLreen c1e opvattingr d.at dezc
alleen zin hebben in wijl:ene !-/aar bestaand.e ttoningen onvol-d.oenclo
aocommodatie bied.eit, itoch d-at men j-ir nieuw te bour,'¡en r,voonr,vijken
voor d-e arbeid.ers en d-e irl-sine nlciclonstand beter íir de vroning een
r,¡¡ask-arnel iran voorzien, iirgoricb.t net, of althans berekend. o?r l?as-
apparatuur ')" letralve economische kunnen oo}: vele p.ractische ba-
zt¡ralen tegen het geneenschappelijl:c 1,/ashuis 'fforcleir aangevoerd ').
De huísnoeclers rnoeten met een tarieli 7L: zVare r,Zas heen en ',Veer f o-
pen, moeten d.e jongere ]ç'incleren neellel-lerr of ter plaatse oncLer

toezicl:t stelfen (hetgeen koston veroorzaakt) " L!i zijn niet vrij
in d.e k-eüze,van de vlastijd. on vind.en het ouaangcnaall d.at hun vlas-
goed. d.oor and-eren word.t gezien.

TI ,it .t ¿er,'/or1p rTe::d- u,iivoerig behancr.efd- op cle vcrgad.ering van
d"e ¡'rfclclj-i1ß vooi' Gezonclir.eid.stecÌrniek van hct lio¡t.Tnst" van
Ingonicurs, v¡aalrvan ver:slag i-nltDe Ingenieurtt no 25 en no 2'1 ,
jaar6,'ang 1!þ1 lverd. tiitgebracht

'l "rI. 0 
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I-iet voorclee 1 van gernecnscliappelijhe inrichtingen isg betero
outillagc cn hu1p, zod,at het lvassen zcLf niet d.e inspannirrg
vcrgt Ìn ecn rroning d.is ni'et op officient l-/a,ssen is ingo-
richt" In ciit verband. zÍj vermeld. dat hot bour.n¡olluno voor
',raskamers i-n d.e I'roningcn gcheei valt onder d.e Iìijksfinancic-
ringsrcgoling, dat voo: ecntralc tzasrl'.imton cchter nict.

iiat bc'¿reft d.c vraag of ccntral-c izashuizcn ge-:¡onst zijn
clicnc, d.at men bij nicl-,.';¡boui7 dc voorkcux gevo aan het in-
richtcnva:r v o l- d. o e nd. o cn cl o e Lm a t i g e.i7as-
en bad.gcJ-cgonhcicl (d.oucho) in ae rzoning, opclat mcn langza-
mclhand. za1 gcr','ennon aen nicer frcc¡-icntc Lichaamsreiniging
d.an alf ccir d.e (bcrucl:to) Íatord.agsc tvasbeurt.

2.5 Siirncnhuislclirnc.at cn vocht'r'icring

Icn goecl binnenhuislcl-iriiaat maalct hct vcrbl-ijf in d.o r'¡o-
ning aangenaarn en aantrekkelijk en
bevorcloyt reinheicl , gezor:clheid. en l¡erlczaamheid.. tren vooxnarne
factor d.aarbij is d.e rnethode van ver\7arnì€rìo Deze moet een
gunstige \rarmtevercleli-ng in d.e vroning r,rogolijk rnaken" Daar-
naast is d.e boulvconstructie, d.ie vocht- en tochtl.¡erend. moet
zijn en enerzijds moet beschermon tegen lvalmtever!'iezene an-,
d.erzijd.s volô.oend.e afveer noet vormen tegen zonnelzarmte, van
het grootste belang"

De verr,zarmin¿ is in d.ese tijd. van bepe::king een d.or
grooiste 1:roblemen. 'Ioclt s'tell-e men zich uiteind.olijh ten
d.oel om zoveel mogelijk te komen toi een a 1g e h e 1e
vroningverl'rarming, althans in meer vertr,eklçen ver\?û,rming mo-
gelijlr te malieno Ãen voning, die slechts op één plaats te
verwarrneir is, øal ged.urend.e hei r'¡in'berseizoen nirirr,ior effi-
ci'ént gebruiict kunnen vorclen" Ðe ervaringen, d.íe in d.e bozet-
tingstijd. on nog lang d.aarna in ctit opzi-cht word.en opged.aân,
hebben ilit overd.uid.elijli aangetoond." fen groot d.eel- van het
in d.e 'i'roning geproduceerd.e vocht cond.enseert in d.o niet ver-
warmd.e rui-mten, traarC.oor cle slaapl:emers met inhoud. van kle-
d.ingstulcken en bed.d-egoed. meestal l:l-am en kil zul1en aand.oeno
De ventiLatie rvord.t vegens d.e r.ratj-ge verivarming d.iil,'lijls
zeer bellerlct" Uiteraard woldt in een koucle en lcil-Io omgeving
te vecl- Illed.ing ged.ragen en te weinig aan lichaamsvorzorging
ged.aan" i{et is nod.ig, d.at d.e temperatuur in de r:roning nirnmer
zod.anig d.aalt e d.at aLlerl-ei rzoonfuncties',:ord.en beLemrnerd."
In principe zou het aan te bevelen zijn een methode van ver-
Itarming toe te passen, die in d.e gehelo rzoning eon zekero
basistemperatuur oi.llevert en ciie, behalvo een d.oelmatige ver-
varming van het'rtoonvertrek, ool< ee¡r oconomische bijverìTar-
ming in and.ere ruirnten nogciijk maallt,

,/aal hct brand.stofgebruik bij gezinnen met LlJ-eino inlco-
rnens recd-s zccr bepcrlct is zal mcn zo veel mogelijÌr compon-
satic moctcn zoeken in ccn ';lalmie-isol-orend.o bou'l¡constructie
en spociaal- in ccn tochtverencle u.itvocring van rarcene d.euren,
I:ozi jncn cn d.al<construc'uie 

"
Ðc vcntilatis d.lcnt zo ingcricht I,c zijn, ciat clc lucht-

vorvcrsing offcctief cn niot hinderl-ijk is cn mct zo vcinig
mogcli jk ';ra,rntcverlios gcpaard. gaai"
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2,6 VcrLich+¡i:r.¿ cn o:ri'Jirtcii-ng

De verlichting j-s varr grote psychologische betelcenis, ilei is
aan te bcvelen d.e lroäing zod.anig te ontvorpen, dat er een d. o o r-
I i o h t rng inhetr-¡ooncentrumkanoptred.en" Ilet isbelairg-
::ijk, d"at cle iogenovcr elliaar liggend.o raamryand.en ongeveer oost cn
vest gcori'énteerd. zt-jn, zoð-at, hot zonlicht tvisseLcnd. inval-t" l]ísse-
linginhct d.aglicht geeft r,-¡i s s e 1i ng v an s t omm ing
in d.o voning en verbreeki d.e eentonigÌrcid., d.ic vooral d.rukkend. }:an
zijn in vcrtrelcken op of omtrcnt het noord.on geJ.egeno

Zond.or op d.ozc 1:laato tc lcunncn ingaan op cl_e normoi.r voor d.e
lichtsterkte en d.e hcrnelfactor zij er op ge1ïezen, d.at in hct alge-
neen relatief d.iepo en smal-le vioningcn cn in hct bijzond.er d.icpe,
smafle ve:trekken slechtc vcrLichtingsmogelijkhod.on bied.en, moboto
d.o Ìnval van hot d-aglichto rn ecn ciicpc smafle ','ioning ontstaan in
het centruri onvermijd.oJ-ijk d.onlcere hoeken cn ruimtcn" fn vertrckken
van cen meor vierkante grond.vorm is d.e afstand. van cle raamvand tot
de achterr'¡and. van het vertrelc lcleincr" Ook d.c lichtverspreid.ing ven
uit het central-c lichtpunt in hot nccr viericanto vcrtrek is bcter
d.an in ecn small-e diepe lçamero

2"7 Uitvocring en o.fr,zcrking

L'Icd.c van belang voor d.o stemming in de tvoning is d.e lrijzc l'/ac.r-
op irct intericur is uitgcvoerd cn afgcvorlct.

L[cn houd.o d.e k]-curcnsfcer in d.c r-roning zo 1 i c h t mogc-
lijk" Ook al zijn liohtc kl-euren lzat spood.igcr vuil-, zij d.uingcn in
c1k gcva1 tot grotere reinheid_ en ord.elijkheid."

tren solid.e uj-tvoe;ir:¿ .¡"n d.e a'r:beid.ersvloning is een d.ringend.e
eiso Vooral- schenke men aandacht aan d.ie ond.erd.elen, d.ie sterlc aan
mechaniscLro beschatiiging bloot staan, moeili jk vornieur,vd. kunnen
't'¡ord.en en cle woning oen verval-1en en vorr,vaarl_oosd. aanzj_en lqLnnen
Seveno

tren overmad,'b van g1as, grote glasvlakken zond.er ond.erverd.eting
en gemaldrelijk }<wetsbare, Iaag geplaatsie glaspanel-en moeten r-¡ord.en
vermed.en" Voor vel-e gezinnen is glasschade catastrofaal tooov. het
huishoud.bud.get, vooral- onld.at bíj herhaalcleli jk voorhomend.e glasbreuk
d.e verzel<ering r,vordt geannuJ-eerd."

Zo is het om een voo::beeLd. to noerilen aan te bevel-eir d.e binnen-
d.eurkozijnen, d.íe in d.ergeli jice r,roningen veel- te lijd.en bi-ijlcen to
hebben, uit te vooren in staal"

ürat v] oeren en trappen betref t rzorcit d-oor d.e boutvp'iJve¡heid. al
reed.s sterlc gestreefd. naar afiverllingen, die oen beclekking met lopers
en vLoer]<l-ed.en niet meer volstlelct nod.ig hebben. Dit is zolyel eco-
nomisch ais hygiênisch van ¡,'¡aard.e voor arbeid-ersl"loningen.

2.8 De tuin
uit het oogpunt van vrije tijcì.sbested.ing on het kv¿eken van be-

langstelli-ng voor schoonheid. is d.e 'buin een bela:igrijic element" Je
vrije éóngezÍnswoning zal- over hot algemeen zolvel aan d.e vôê,rzijd.o
als aan c].e achterzijd.e ecn tuin hebben"

Ind-ien nten d.o veelal- ontsierencie schuren in d-e tuin aohte?lzego
zou kunnen laton en vÒor borging van tuingereed.sohap eod.o 4orgt
d-oor in ell..e woning een bijlceuken op te nemen, d.an zal_ d.it ten zecrsts
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bijd.ragen tot eon overzichtelijke ord.clijk en aesthctisoh
aanzj-cn van het tninencomplex"'Dozc bijlicukens niogùn schto-¡
geen aanloid.izrg geven tot uitboul'/cn aan d.s achtergevorr \4¡ââ,r-
d.oor d.o licirtinval lvord.i belemmerô."' Ontcgonzoggelijlc hecft de ind.ivid.uele tuin vele voord.o-
len bovcn d.e geneenscirappclijkc tuin. Toch zal hct zrvaarto-
punt vòor bcicto liggen in oen ord.elijk eir verantwoord.elijk
gebruik, dat uiteind.ol-ijk slcohts langs paed.agogisch.o wog kan
r,¡ordon beroikt. Dilozljls rzord.t d.e klacht gehoord., d.at d.o go-
mocnschap3loli jhe tuincn ( on ook cl.c d.aaraan gronøend.e gemeon-
schappclijlie sontcrrain-vcrd.ieping) cLoor d.e opgroeicnd.o jeugd.
r,vord.en vorníe1d. cn geha-rcnd., zod.ai d.czo tuinen sons goslotcn
moeten lzorclen" Dit r,zijst, behalvc op gebrok aan vejtantrvoord.o-
Iijkheid.szin, tcvens op gcbrelcen ín c1c sohool.opvoecling en op
to vloinig erpansieruimtc voor d.o jcugd. voor sport en spe1"

In hot bijzond.cr t"cn aanzicn van de sociaal zlraldçon zal
mcn zich or rekenschap van mootcn ûcvcn, d.at gcmecnschappelij-

ocns mogcn 'r,yord.cn betrcd.on, d.o ind.ivid.uelo tuincn niet kunnen
vervangen" In tvoonv/ijken d.ie grotend.ecls ult ótagelroningen
best¡.an 2 za\ hot gobrelc aan cigen tuin gccompensecrd. moeton
tr','ord.end.oorcen ruimc moge1i jhheid. voor
a o t i c v o x o o r e a t i e in vollcstuincn, sohooltuí-
nen en spccltuincno Ontrcni hot ntrt en d.c bchoefte ciaarvan' zi-jnl,vaard.ovollo gcgevons tc vind.cn o"mo in d.e publicaties ven
d.o R.ijkscl.ienst voor het ldationalc pl-an t ) van d.c Ncd.erland.sc
Unio van speeltuinorganisatie (I[.U.S"0.), d.o 3ond. van Ar¡stc¡-
d.amsc' spccJ.tuinvcrcnigi-ir¿cn tr) or,,t ) "

t) ni¡fsaícnst voor hct l.iationaa.l ?len¡ Voorstud.ic voor
enlcelc normon vool uitbreid.ingsplannen, inzakc d.o Opcn-
luchtrec::eatic in cLc'lzoonplera.ts (1949).

tt) ItSpcel-buincnrt d.oor NoSoon, Ðiircctolrr van hct .Amsterd.arns
Spceltuinverbond., Å.loK"?arée, oucr-voorzitter ven hct
¿imstcrd.erns Speeltuinvorbond. (infci.aing) en J. d.u 3ois,
voôrzitter NoU"S"Oo (tristorisoh ovorzicht van spocltuin-
vrcrlc) 1947,

tt t ) Publicatie IrI"U"S"O" ¡ rlOntr,'iklcclingsmogeli jkhcd.en voor
d.orp, stad- en fand.il cloor E" lìubbens-Frankon, op grond.
van gegevens verstre]:t d.oor 0o ve,i1 .A,nclel-Ripke, I(in-
d.orpsychiator, ?rof " Dr Ir J"loPo Bijhourver, afd.. Tuin
èn Land.schaparchitectuur, llagoningon, J" d.u 3oíse voor-
zittev l[.U"So0o gtl Ðr G.0"J" l.ioti;rop, adviseur voor
trloed.erschapszorg en liind.erhygiëno bij d.e',fereld.gozond.-
heid.solganisati-e ( tçfO),
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In d-it verband- dienen enkele aspecten¡ r,vellie in het bijzon-
der voor clo sociaaf zi'¡akken van befang zíin, nad-or te rvorden be-
schouçd-"

3. I De orngeving

In cle buurt, I'/aa,rvan d.e vroning organisch deef uitmaalct en
d"ie in zijn verschiffende elemen'ben en voorzieningen de voort-
zotting van iret v¿oonr¡il-i-eu vormt - l-es orolongements d.u logis,
zoals Le Corbusier d.it typisch uitd.rul;t - liggen grote mogelijh-
hed"en tot d.e ontwikiçel-ing van geneenschaìtrszin, verantv¡oord'el-ijI:-
heid en zeffwerkzaanireid." 3ij geneenschappelijke buurtvoorzio-
ningen zoafs cl-ubhuizen, hindervelbl-ijvçn, babycrèchos en r/ras-
en bad.Ì:uizen rnoot ecliter ten aanzien van cte r,voonfuncties hot ac-
cent gelegdv'rorden op a anvu l- 1i ng enniet opver-
vanging,

3ehalve in bijzond-ere gevalten rnag de sooial-e zorg princi-
piëel- niet in d-o plaats gaan trod-er1 van de gezinszolgo Dit lijkt
bijvoorbeeld. min of meer het geval te zijn in Scand.inaviê" llen
tref i: d"aar zeer geperfectionneerd.e inrichtingen aan d.ie bij be-
paal-d.e vtoningcomplexen behoren en l'raar mon zijn lcind-erenr van
baby tot ca 17 jaat, kan ond.erbrengen en faten verzo]'gen" Voor
cLe opgroeiend.e jeugd. zijn er studieverblijven en reor,oatiezafen"
Ì,fen heefi hier kLaarbtijkelijk compensatie gezocht voor de zettr
beperkte r u í m t e itr cle v,roning t) en tev'ens tegenoet r,vil-
len konen aan d-e arbeid. van d"e moed-ers buitenshuis.

Zo vindi" men ool< in cie Engelse ind.ustriecen'rra bij groto
r,-roningc onplexen baby-- en lcinclerb evraarplaats en r vi&âr buit ensiruis
,,yerkencle r:lood.ers (vaak oorlogsrved.utren) hun }cinderen overdag kun-
nen ond-orbrengen tr)" lit r:rag mon ecl:ter niei afs een no::mafo
toestand. gaan zien" Ðe invl-oed. van de rnoooer op het zeer jongo
kind. is van het grootste belang"

iloer-¡of l:et een i-¡breul< op d-e pelsoonlijlce vrijheid. geacht
moet ',vorile:r, inclien nen de gehurrd-e vrouv'¡ arbeid- zou verbiedon
(merkr,raard.ig gerroeg en zeer inconsequent schijnt rnon bov" ten
aanzien van schooitn¿:.allsterVe:rkzaanhecien nimmer enige bed.enking
te koesteren) is het toch orijuist omstanoigÌreden te scheppen
of te latcn voortbostaan die arbeid. buiten het gezin zoud-en ver-
gemakl:e1i jken of nood.zakc-l.i jlc maken" Uit sociale rapporton blijk-t
d-a-b ook in ons land. huisrnoed.ers uit rzerken moeten gaan ter
no o ð.za ke l- i j lce aanvulJ-i¡gvanciogozinsinlconsten on
d.us hun gezin botrekl,-clijk noeten ver'llaarl-ozen cn ton rninsto d.o

jonge kind.eren tcr verzorging eld.crs moeten ond-erbrongen"

r) ttied.ed-eling no 3 i\fger¡oen 0"C"G" ToIT"0o ¡ NotiÌ;ies inzake
Volkshuisvosting in Dcncmarken 1)!6 

"

ti) Ilod.ed.eling no 5 ¡llgemcsn C.C"G" T"itr"0. t Verslag van een
studicrcis 1n .úngeland 1947 "

tj- 
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¡iLs m<¡n d.an uit deze rapporten tevcns ziot, d.at d.e moed.ors
riio niet uit ¡;¡erkelt ga,f,n overbeLas'u en vaak overr,lerkt zj-jn -
tongcvolgc v,¿n vccl icind-crene onvolclocnd-e hui-shoucrcli jko
inrichting cn rzeinig irlcd.ing - dan is het bcgrijpelijk, elat
in gczinncn v¿raxvan d.e nocd.er t-¡èl uit lzcrkcn gaat, clc ver-
zo::ging on bc'r¡oning erns',,ig moctcir lijd.cno lilon bcd.cnlco b"v"
dat sornmigc moeclers schoonmaak';¡crk in kantoren moctcn ver-
richtcn Lr..ssen I en I r-iur rs mid.r],r"gs, of. rs morgcns vaoeg,
d.us juist op d.ie tijd.stippon lraarop zij voor d.o g o z i n s-
v ot'z or g i ng bij uitstelcnod.ig zijn. fnd.ozovormi¡¡ cc:r min of meer ged.',-,'ongcr.L gchccl of ged.eeltolijlc kostr,.¡in-
norschapvand.cmocd-cr co¡r s o c i aa I ouv e L, d.at
al-lcon cloor he'u soheppcn van gunstigcr bcstaansvoortrTaard"en
op d.o juistc ,lijze lcan -rTorrj.en bes,¿rcdcno (zie ook hoofdstuk
4).

0"m" ford.t in mcergenoemd.e social-e rapporten bij hor-
haling gerozcn op hct grotc nut van buurthuizen. ûven vaak
vorclt echtcr ooÌ< ncd.cged-cold.e cat hct aan vold.oond.o nid.d.o-
lene J"cid-ing en bclangstelllng olitbrcckt om een buurilruis
behoorlijk in stand. tc houd.en of efícctier' tc cLocn verkon,
Ðit L¡uurthuiaclenacnl zou vecl- meer d.oeLber'rust in d.o volks-
huisvestj-ng rnoeten t'¡ord-cn ingcbolrvd-" In d.e mecsto grote ge-
meenten';¡old-t op d.it gebicd. recd,s zeer vcel nutti8 r,zerk ge-
daan. ¿ifs ccn cnkcf voorbcold. caarvan ican het zog,oyro cul-tu-
rclc ccntrm in hct woningconplox voor ilsociaal zrzakkenrl
aan hot Zuid-p1ein te !.ottcrd.am gcnocmci word.cn" Bohafve voor
spel on rccrcatj-e is d-eal o"m" ccn consulta.biebureau, oen
bad.huise ccrl ¿elegcnhcid. voor ond.crrioh,t in knutseJ-arboid.,
voor lezingene toncelepcf cn soci¿al vcrkeer. Ooli is or een
goed.c bibli-otheeke eerr l-ecszaal cn ccn lcskoulçcn" Ecn d.er-
gclljlce inrichtlng kan bcsohouwd. r':ordcn als ecn ve elzijd.lgo
aanvulLint ven hct ',zoonmilj-eu in i"o mccst gunstige botoko-
nis. lc lcilrd.orbctreerÐfee'ùs is claar ooli uitsluiteno orn moe-
d"c::s in gcvcl vair zielcto of nood.zal:clijl;e afivczighcid. to
hclpcn"

3el.relvc ho*u buurtiruis zel oo].- d"e nod_erno s c h o o L
ccrr cJcr,rcnt vi:n socieLc bind.ing lcunncn vollmene dat voor
a1lo lagcn ven dc bcvofl;ing iraard.cvol is t)"

IIei sproekt vanze]f d.at vele van d.e irierboven geuito
v/enson net betrekking tot irun technj-sche verl?euenlijking,
althans voor het ¡nornent, in strijd lijken met d.e nood.zakolijlc
goachte versoberingen en'boperkrngen.

t) lit pr-rnt r.'rord.t d-oor crc Connmissie voor, Schoienbouv, inge-
steld. d"oor hct lTed.e¡l-ancls Congres voor Openbare Gezond.-
hei-asrogeling, ín ir¿.i in voorbereiclir.g zijnd.e prae-
ad.vies s-berk naer voron gebracht"
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iTanncer rnen zich echter v o.f 1e d. i g rel:onschap zou
geven van d.e soci-al-s, cultu-rele en ook financi.tile consoquentíes
d.ie het nalaten van cLe nood.zalcel-ijke verbeteringen zou hebben,
d.an kan ¡.'¡ol-l-icht c1e r-leg gevond.en vorclen deze velboterJ-ngen, d.es-
nood.s tcn ]--oste van mind.er d.ringend-e on nind.er belangrijÌ<e zakon
d.oor ic voerenô

3.2 le r,'roning in huur en in eigenclom

Hot valt niet te ontkennen, clat d.e houd.ing on he'u god.rag
vari tle J-re',;urrol sLer'l'. LeÏnvl-oed. r,'¡olclt d.oor het felt of de v/oiling
al of nIel: zijn eigen bezrt is. In het laatste geval zal hij d.e
rzoiring mct veel meor zorg gebruileen, zich neelr verairtr.loord.eliji<
gevoelen voor d.e staat vaarin deze ve-rkeert" Sovend.ien rvorkt
het besef van d.itbezit be'r'rust of onber'rust versterlceno. op het
ind.ivid.ual-itoitsgcvocl-" lIet geeft een sensatie van onafhanlço-
lijkùej-cl oi'l van Los tc zijn van d.e massa" Ðsze stimul-ans is
juist bijzoncler belangrijli voor d.ie ind.ivid.uen d.ie goen persoon-
lijlùcid. hebben ont'"'rilciielcl, d.ie lvoinig of goen vorantwoord.elljk-
heid. kchncn en d.ie practlsch goen an'bities hebber:..

llicr togenovcr staat cvenv¡cl-, d.at het bohercn van oigon be-
zite voo:: ind-ivid.uen tzic:: lnateri'ófo mid.dclen beper.kt t:n lvier bo-
staansmogcl-i jkhcd-en,.zissclvallig zLjn, groto rnocil-l ji:hod.en on
.¿orgcn lcan oplovel'en, zod.at terrens het gevaar besiaat2 d.at het
bezit nict stecd.s in stand- gchoud.cn zaf lcunnen lroltd.en"

Ccblq]<sn is, d.at in hct bijzond.cr bij d.e lagere bovolkings-
groepen tlcinig vcrantl'¡oorctcli jkhci d- voor de gehuurdc r.roning
t¡ord.t gevocld., tenzijl ool.: anderzijd.s d.oor d.e exploiianton on-
vold.ocnd.c 17ord.t ged.aan om de woningcn op ecn behoorl-ijk poil to
houd.cn o

Iict partioul-ier initiaticf e d.at
toå.vo d.c uoningvoorziening principi'écl op het makon van
v i n s t is ingesteld-, hoeft vooral- I,en aanzícn van d.o huis-
vosting van d.c laagstc catcgorioön crnstig gofaald." Ðit irceft
geloid. tot hct stichten van d.o woningbou',ruvereniSingen, d.le aan-
vankelijli nog voortgingen op d.e l-age norrmen d.ie eenmaal govos-
tigd. wa::en, d.och langzanerhand. aan::lerkelijk botere izoningen
gingon prod.uoeren. Iloelrel- geen eigend.on: in strikte zin, vorrnt
d.e verenigingslroiring toch oon zeker ¿;ezamenlijk bezit van een
groep" Iiet zicir ve::enigen met ho-'r d.oe1 goed.e woningen te bourren,
heeft zovel socÍaaf aLs ind.j-vid.uoel- op d.e led.en oen opheffond.e
j-nvlood-" Ðeze sfeer is on6etr,vijfelcl gunstig voor d.e ontr,vikk-o-
ling van persoonlijkheid., zøIîv¡evkzaamheid., verantvoordeli jkheid.
en gemeenschapsgevoel, tervi jJ- d.o voorvaard.en voor het beheer,
d.ie vool d.e overheld-sfinancieriirg r,?erd-on geste1d., in norr¡ale ge-
vall-en ecn lraarborg volrríìen voor behoorJ-ijke instand.houd.ing van
het ryoonob ject" Dit bcheer2 d.at in vele grote genoenten gecen-
tral-iseerd. is, zou d.oor ùeze beivoners ind.iviclueol-, ni-mmer in
-technisch en financiëe1 opzic]rrt z6 l:urnnen 'l'¡ord.en gevoerd. te n:id.-
d.en van al-l-erlei conjunctr-rurschonu.relingeno

I{et zou al-s een nad.eel kunnen vord.en gezien, d.at cle ind.ivi-
d.uole financi'rile bi;d.ragen in de r¡orrrr van contributie aan d.e

l';oningbouvrvereniging zo l.:1ein is dat deze sLechts syrnbol-isch
kgn rvorcien genoemd., hetgeen tot verslapping van hot streven
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aanleid-ing geeft en r,yeliicht het gevoel van rrsteunen op d.o
Overheid.rr in d.e hand. ¡,¡erkt" Een vergroti-ng van d.o financi?J-
l-e intoresse van d.e bewoners zoll niet and.ers clan hoiLzaam
l:unnen rzerl::en'en in ste:.]:ero mate d-o voningon als gemeen-
schappelij!: bezit d.ocn elvareno

tro:r merkv¡aard.ige vorm van gerrrccnschappelijk bczi| is d.e
verenlging rrBourr','rnaatschal¡pij tot vcrl=ì-jging van cigcn vro-
ningenlr, d.ie reed.s in 1868 tc Âmstcrdam v¡erd. opgericht, mot
zeer bepcrk'be mid.d.ofcn en ond.er. zcct bolemmoroncle s¡ociale :

omstand.ig'hoclen, d.io d.c br-ritengerzonc nroccl en bet id.calisrno van
d.c oprichters tekencn. IIct eerstc doeL d.er maaischappij viasIthct d.ocn bo-¿'u¡en van huizcn, ingeri-cht voor lroi:.ingcn volgens
clo behocften van ocn ¡,;er.knansgczin cn overcenkonstig d.o roge-
len d.or gczond.hoid.slccrrt. Ir r'/as toon nog gecn l,Tor:ringlzot en
betroklccl-ijk lvoinig toczicht op d.c VoLksge zond.hcid-"

Dit c:cpcrimont is q.aarom zo belangrijk, omd.at hct, bo-
halve d.oor slechts oi:Iiclo Dcrsonen uit een and.er rnilicu, go-
ilragon r/erd. d.oor cen bcvoLl:ingsgroep, clic ltat levensomstan-
d.ighed.cn botroft, or heel lzat slccl.rtçr aan toe v¡as d.an d.o
lagorc bovolkingsgroepon van heclcn ten d.ago t )"'Zee'^ In hct kort zij hierover het volg-cnd.ã verrocld.:

Ðe aand-elon ad. 1. 5t-- met f" 0210 per t'/eck bijoen ge-
bracht cloor aanvankelijk J00 personen, bcnevens voorschot
ond.or hypothecair vcrbancL rnaaktc dc bourz van d.c ocrste i'¡o-
ningon rnogelijk. Door verloting vcrd.cn aand.oclhoud.crs als
toekomçtig ei-genaar aangel'/ezeno Ðoor storting van d.e huur-
penningcn (aanvankelijìr î. 1r-- per veck) e 1?ord.cn d.cze rvo-
ningen na vcrloop van tijd. cigendom, tcrt'ijl tcvens voor d.it
bed.rag het beheerr lvcrd. govocrd." l\,iccrmalen verd. ger.eorgani-
seerd. om iot cen stabielo vprm tc gcrakcn" Thans is d-cze
maatschappij z o ar v o rm o g e nd. d.oor het bozit aan
huizon oir oigen groncle dat zij ln d.o loop d.er jaren hoeft gc-
l<r,zeekt. !e aanvaarcling van Ìret crfpachtstclssl te ¡lnstord.am in
1896 cn d.c inwerkingtrccling van d.c lToning;rot in 19012 vtijzig-
d.en cle 17crliliijze. Tn hct l.:ad.cr dôr r.crcniging tzcrd. d.o Stioh-
ting ll0:rzc ',ìroningtr opgericht t'¡aarcioor d.o oud.c Leuze llVerkrij-
ging van cigon ';¿oningenrr plaats maaktc voot: rtVcl.bctcring d.er
Vo lkshrlisves t ingrt"- Het is niot essontj-ocl of ôc rzoning ín mceld.ero of in
mind.ore matc bczit is" OerzoonLi jI.- zaL mcn in d.c lagclc bovol-
lcingsgrocpen niet ovcr vol-docnd.e gcld.mid.d.el-en bcschj-kken om

een uoning vcrkeJ-ijh in oigcnd.om tc vc::Icrijgen. iïaar het op
aan komt is, d,at or,ocn zclçcro bind.j-ng lrord.t vcrisregon tusson
bcrvonör on voníng" Ðit is uitoraard. tc bcreiiccn via hct ool-

: ]octicvc bour,vcn in ccn vcrcniging of coöpcratic d.io het r-¡inst-
d.òcl nict lcent, r'¡aarin hot b c z L t, toch gcaccentucord.

t ) Ged.orrliboek, uitgcgcven ter gelogenhcid. van hct 5O-jarig
bestaan d.er Vercnigj-ng Bourimaatschappij tot vcr].-rijsing
van cigcn vroningerr, opgericht 2 lTovcmber 1868 ( 191 8 ) "
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lcant/ord-enr,rod.c d-oorhet v e r\-i e r v e n v an a an d. e-
1en enhet storten van contr'ibutie o

llct heffcn van cen contributíe d.1c g r o t o r is d.an het bc-
d.rag, nod.ig om d.c lcosten van d.o ad.ninistratie te d.elçI:on, kan ver-
betering cn vcrfraaiing van d.c i,'roning mogelijk mal:eno Boíd.e vor-
men van d.ocLnamc lcunnon zaex zekar cen grotc prao'cisoho en paed.a-
gogischc betekcnis hcbbcn"

Zclfs zoud.en er nog mogclijkhcd"cir kunnen liggcn in hct
stichten van huurd.crsvcrenigingon, d-io zlch ton d-oc1 stellen bo-
vord"erinA ve.n het riooncomfort cn cen gocd. r,zoninßgebruiko Ðozc
d.oelstclling is in principo zowef voor d-o bewoncrs afs voor clc
vroningexploitati-c ven essentiöcl bolang"

{' llonÍng, l:¡c1stand. en schofing
Llr.atscheppolíjk gozien is hct onjuist het scheppen van tToon-

. cond.itles, d-ie uit het oogpunt van geestelijke en lichamelijko
volksgozond.heid. e s s e n t i'ó s L en e I e m e n t a i r
genoemd. liunnen r,vord.on, geheel afhankel-ijk te stel-l-en van d.e fi-
nanci'éle l'¡eistand. van het ind.Ívidu" In een samenleving, d.ie pre-
tend.eert hoog georganisoerd. te zijn en d.ie voor haar instand.hou-
d.ing verant'çroord-eiÍ jkheicl, ord.e en officí?5nte zeffirerkzaamheid.
van haar fed.en eist, zou d-it een grote inconsoquentio betekenen.
Iohter zou het ook oen fout zijn r,ranneer het ind.ivid.u buiten
proporti-e gaat steunen op sociafe voorzieningen, hetgeen vloor
zijn eigen verant¡,'roord.elijkheid- en l'¡erkzaamhoid. zou ond.ermijnen"'

In d.eze ged.achtengang is het d.e plicht van d.e samenlgving
om te þevord.eren d.at Ìret grootst nogelijke d.eel van haar l-ed.en
zoveelnogelijk s e 1f suppor t ing ivord.t. Sij d.e al-
gemeile beschouv¡ing van hot probleem is in d.it verband. (zie 1"{)
gevreøen op cle nood.zakelijkheid van iret heropvood.en van d.e groep
rrongescl:.ooLcienrt, 'd.oor d.eze categorie in al haar milieurs krach-
ti-g aan te pakken" I{et vaLt niet te ontkonnen, d-at het gebrek
aan Ëind.ende morefe 1'/aarclenl vreinig of geen o-ovoed.ing tot ver-
antv¡oord.elijkheid. en d.ientegevolge een iotaLe onvoolbereiaheid.
voor het l-oven, zich noeten r'¡relcen ln oen zekete o n v o 1-
ltaa r d. i gh e i d. vanhet inoivid.u" Iiet gevolgd.aarvan is
oirkund.e, lage prod.uctiviteit, arbeid.sverzuirn, net als consequen-
tio hoge sociale lasten, een loor.r op laag niveau on ongeregeld.e
verd.iensten.

IJon krijgt zel-fs d.e ind.rui< d.at ziekte bij d.eze categorie
frequenter en langcLuliger is d.an bij and.ere bevol-kingsgroepeno
Iiet rlÌoper' in cle Ongevallenvetrr rvord.i Ìrior opvallend. frequenter
geconstateerd dail bij d.e betere categorie'én" Sehafve nalatigheid.
in het opvolgen van med.ische voorschriften ie hier ook vaak on-
verschilLÍgheid. tooov, d-e arbeid aanvrezig.' De neeste gezinnen uit .d.eze groep kunnon oen goed.e vroning
noch beialen, noch ber,roneno Àfloen d-ie vorm van heropvoed.ing,
die uiteincielijk er op is gericht, crat d.eze mensen hun vroning
zelf zúIlen kunnon bekostigen en op do juiste wijze gebruiken
zal economisch verantr-¡oord. zijn en een bJ-ijvend- effect hebben,

Ðit icleaal- is hed.en ten d.age ook bij d.o groep valid,e ge-
schooLd.e a::bei-ders nog l-ang niet velrzezenli jkt t zoals ooâo blijkt
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uit d.e gelesetveord.hgj.d., d-ie d.e .rvonin6bouvnrerenigingen nog
aan d.e d.ag leggen ten aanzien vin iret d.oorvoeren van oon-
trale voorzj-eningen a1o ì? a r m r? a t e r on v o x -
t? a r m i'n g , hoewel- men het grote hygiênioche belang or
van terd.ege inziet" I,ien zou d.an d.e be';¡oners een.vekelijkso
verprichting van f . {ei0 riroeten oploggon r). ilet li jkt v¡el-
licht nict geheel onmogelijk d.at ccn d.ergelijk 'ood.rag d.oox
eon arbeid.crsgezin met g e r e g e I d. o t1 o r r.r a I o
inkom s t en zoulcunnenr,vorclcn opgebracht, cloohmen
d.urft hct niei aan het gpzin d.c onige rruitrzijlmq¿lcIljkheidt,
d.io ligt in d.c bospaling van ',zarmicgcbrui-k, te ontnemcno
Ðit punt ligt thans des tc moeil-ijkcr, d.aar ten gevolge van
d-e stíjging van d.c bour'¡l;ostcn d.c hurcn van bcstaancro v¡o-
ningon cn nieurvc lvoningen nog stccd.s nict in ovcrcenstcm-
ning l<onclcn 'r,'¿olclen gcbracht met hci tierkclijlce nivcau" Dit
neomt ochtor niet r;roge d.at ]ret d.oorvooren van d.eze voorzio-
'ningen op rrselfsupportingrr-basis als eind.d.ooL oient te v¿or-
d.on nagestrgefd"

, Een and.ere factor bij het d.oorvoeron van centralo
warrntcvoorziening is, d.at behalve d.e clraagkracht ooi< d.o bo-
hoofte storlc uiteenfoopt" I{ierbij d.ient in aanmerking te
r'¡ordcn genomon¡ dat d.c afizczighcicl van behoefte vaak voort-
lcomt uit d.e gcwoonto vån zioh te behclpon en te beporken,
of l'¡cl uit bctrokkclijlce onverschj-11ighcid- cn onvold.eenúe
zorg voor zichzel-f en zijn omgovingo

' De staät van rrseifi,,rpportingrr, zovel in geestolijk aIs
materieel opzicht lcan niet r,rord.en bereikt zond.er vooraf-
gaande scholing en traiirj-ng voor het leven en vooï d.e ar-
beid." Iiet is d.uitielijk gebleken d.at irct onvoorbereid. binnen-
trod.cn ven d.e jeugd. in het bed.rijfsl.cvell gr.oot gcvaar voor
nrislukkon on afglijd.en inhoud.t, in hct bijzond.or voor d.o
jeugd. ui'c d.c groep sociaal zrzalçken" Voor hot gczinsvorband.
en ho'b r'¡oonmilieu is hct fataal- ind.icn jonge meisjes zonder
egíge training uit d.e fabliek in het hul'rolijli tred.cn. In
d-it verband. zijn b.v" d-e Ì,Iatcr amabilis scholeir van zeer
grote bctclconis. Er ontbroekt oohtcr. in hct algomeoir nog
een rnogelijkhcid. om d.e jcugd., d.ic nict op vak- oÍ' ambacht-
scholen tcrecht komt, na het volbrengen van d.e loerplich-
iige lecftijd. op to vangen, In d.czc richting strecft b"v,
het Paed.agogisch Centrum van d-e id"OoV. to Àmsterd.ar,r, d.ie in
experirnentcerschoLcn (7c cn Be locrjaar) mot z"go leerstof-
kernen r'¡crkt, d.ie gebasccrd. zijn op d.c practijk van hot 1o-
voft o

Hicrmed.c is cchtcr nog niet tcgcrnoet gelcomon aan d.o,
in vefe gcvallen nood.zalcclijke behocftc in dezc bcvolkings-
groep oin hct onvold-oende gczinsinkomcn aan to vul_len"

-{---t) Zic¡ rrÐc lToningbouvlvcrcnigingri, Octobor 1950 no 10,
blz. 1oJ 'i/n 1oB"
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Dit elcncnt is l'¡c1 aanvczig in hct j-nstituut d.cr l1jksr-rerkplaat-
scn voor vakontt-¡ikkeling llaer jongemannen
vanef 1B jaar in staat worden gestolci zich in 6 maanclen practisch
on theoretisch te bekwa,lnen in een vako llier rvord.en op sociale
basis uítleeringen gegevenc Deze rnethocLe heeft veel resultaat en
men aoht d.e uitgaven, dle or aan velbond.en zijn, in sociaaf eco-
nomisclr opzicht zeer goed- besteeC.e daal deze r'¡erkers in het be'
d.rijfsleven hogere l-onen verd.ienen dan d.e niet geschool-d.en en 8e-
regeld. verk hebben en afaus bijd.ragen tot hogere belastingop-
brengst en nind.er sociale hulp vragon. Ðe toelatÍng tot d'ezo
r,verkp1a,a,t$(fn na, aanrneld.in6 bij hei Çewestelijk /r,rbeid-sburoau fre-
sciried.t op grond van een test.

3elangrijk zou het zijn, indien ook voor kind-eron met eon
betrekkeLijk gering bevattingsvolrtrogen een d.ergelijlie overbrug-
gingsmogeli-j!;hoid. ryord.t geschapen, om zich te l<unnen voorborei-
d.en tot cleelnamo aan het oponbare }even" E 1k ]tind- d-at d.e

sohool veriaat in een stad.ium, t'/aarin persoonlijkJreid- en stabi-
liteit nog onvold-oend.e zijn ontr,'ritd--eld-, heeft díe overbrugging
nod.ig" ILet inbou'lzen van bijzond.ere opleid.ingon in hei bed.rijfs-
leven, t'/aat'naal.' thans i'¡orclt gestreefd. en v,¡aalvan d-e l-'osten d.oor
d.e overheid. zullen ',zord.en gedragen, geeft hj-orin slechts ten
dele een oplossing"

i/aar het ond.erwijs zich steeds rneel op d.e ontwild;eIing van
het ind-ivid.u gaat riohten, zou het zeker aanbeveling verd.ienen
d.e jeugd. reed.s vroeg vertlouv¡d- te make[ oolII" mot efementaire
begrippenomtrent hySi'éne ¡ b ourive n en vo/Ìe rro

In'enkefe opziehton is Ìriermed.e in itrecierland. reed.s met succes
een aanvang gemaalct zoals t"a.v, d.e stai.sroiniging ')" l',lon kcnt .

hier in d.c groto stedcn ook d.e opcnbare verkeersinÊtluotie vool
d"o jougd. cn d.o bescherming van openbarc plantsocnono Zo r,vorOt

in d.e Verenigde Staten de brand.veiligireid. ond.or Ce jeugd. actiof
gepropagcerd- t). Tn d-eze riohtíng liggcn ongs'úv¡if,fe1d. nog vclo
paed.ago gische moge 1i jkhed.en 

"

Conclusis
Rcsumerende kan ten aanzien van hct l'¡oonmilieU als factor'

1n het zgn" massajeugd.probl-eem het volgcnde 'r,vord.en geconclud.ccrC.¡

1" I{oe¡,"¡el cl-c r,voning moet r'¡orden gczien als éón d.e.r-- voornaamste
factorcn in d"c bind.íng van hei gezin en d.e vorming van d.o

pcrsoorrlijkheid., bcschouwe nen toch nimmer het vcrsohaffen
van cen bctere vroníng in het kadeÏ van socialc opvoed.ing

') Zie Technidch liaand.bl-ad. voor Gemccnteroiniging no ! en no b

19502 Dr Ir If "J" cle 3ruyne rrlc praeventie bij d.e stadsroi-
niging.tl
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als con op z'ichzel-f staand. mid.d.el" Inclien d.e groep sociaal
zv¡akken niet gelijktijd.ig r,vord.t aangepakt j-n aL haa¡ rnilieurse
v¡aard.oor oen gunstÍge r,vissehverking k-an optredeir, d.an is cLit
midd.el vrijwel nutteLoos"
tsij d.o te steLlen eisen aan v¿oningeil voor d.e groeplrsociaal
zr,zakkenrr zal men in principe moeten uitgaan van d.ezelfd.e ei-
sene d.ie aan d.o huisvesting van norrnale gezinnen moeten .\,vor-

d.en gestcJ-d."

IIet blijlct uít d.e sta-bistiek d.at cLe vcrvanging van onbolvoon-
bare r,vonihge-rr totaal onbetehenond. is in verhoud.i_ng tot d.e
troningvooÏ:"aarl on d_e i,'¡oninttoenolne,
Deze verirouding geeft cl-e ind.ruk d.at d.c cul-tulelc en social-e
schad.o voortvloeiendo ui-t onbowoonbar:c ivoningen stcrÌ: rzord.t
ond"erschat. Ðoor heì; jaten voo::tbestaatr d.ozcr lvoningen .lvord.t
d.e totale i'roningvoorraad groter aangcücven d.an overeen to
brengen is r.rot de r'¿erkefijke bruikbaarhcid-" Hot 1rârc llens€-
tijk ,1a'b - evenafs d-it in cle geneentc J,eeur,"¡ard.cn geschied.t -
algemeen en in overeenstemr,ring mct d.e piaaiselijke situatie,
regelnratig een d.eel- van d.e nieuv¡bour-¡ r'¡ord.t besterad. voor lr.et
vorvangen van in feite onbo.,'¡oonbarc vot:ingerr, zonod.ig ton
koste van and.ere bestemmingen van h.ct boui'rvofuile.

3ij hand.elingen en boslissingen inzakc het onbor'¡oonbaar ver-
l<Jaren van woningen, d-at toch in principc ocn zaal-- van
licharnelijkc en geestelijhe volksgczond.l:eid. is, tvare hot aan
te bevelen d.at ingeschalcel-d. word.en d-o pì-aatsolijke of een
cllçend.e gczondÌieid.sd-ienst en d.e ilieclisch.c en d.e Pharmaceutische
Tnspoctic d.er VolksgezonuJrci-d. ( laatstgcnoomd.e voor d-e hygi'éne
van v¡ater, bod.em en lucht).
Bij d.e huisvesting van clc groep sociaal- zv¡akken in liet lcader
van maatschappelijl:e opvocding zij men voorzichtig met clo
toepassing van het bo¿inse 1: eerst ì:.oro;ovoed.cn on d-aarna een
betere vroni-ng" E6n dsr mcest elemcntaire voorr/'¡aard-ene waarop
d"oze l:cropvood.ing kan stranden is lr-rimte in d.e tzoning. I,lon
voere d.e voningd.iffcrentiatio niet zover d.oor, d.at aanpassing
aan d.o onmidd.ellijke gloej- van een gezín niot rneer nogolijk
i^
Iù.

.A.fs v¿oninô voor de grocp sociaal- zvalùcn kiozo mon bij voor-
kour b.et 'vrijo óéngezinshuis, omd.at d.it typo het zo nod.igo
isolemeni voor i-nd.ivid.uatie in veel- hogcro mate bieclt d.an d.o

étagerlonin¿.

3ij het algeineen d.oorvoerell van bepcrkingen en versoberingen
mag d.e lcvaliteit van d.e masËal'/oning niot boned.on een bepaald.
pcil d.alen, Ile sociale en cufturele functie van de noning
r'¿ord.o gcbandhaafd-, en evcntueel- velbeterd., d.osnood.s ten kosto
van mind.er belangrijke on ¡nind.or d.lingond.o zaken.

3ij alle hu1p, d.ic in het lcad.or van d.c heropvoccling van
d.c sociaal zrzakkon r¡orci'; åcgeven stlevc rrcn er naar dezo
groop in zoveel mogelijlr- opzichton rroclf-suppo::tingrr te
rnakon' IIe t begrip rrongescl:.ooLd.lr, voor zover d.it uorcit
gekoppold. aan onvoft'¡aarcì-i-8hcid. on bcperktheid. van ai:bcid.

4.
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en arbeid.er, d.iont geheel
vaar schuilt, dat onlmnde,
don gestabiliseerd., Dr is
nod.ig voo: aLle arbeid. en
ook zij 

"lToning, lvelstand
vetband."

en scholing hourien ten naullste met elkaar

n{et betreicking tot genreenschappelijke vrijk- of l:uurtvoorzie-
nÍr:gen steIlo men voorop d.at d.e sociale zorg nimmer cìo gozins-
en incivid.ueLe zol'g nag vervangon, cloch d.eze slochts zaÍ nogen
aanvuLleno

Ðc verschil-Iend.e mogelijkhed.en voor schoS.ing¡ hcropvoecling cn
d.e voolboroid.ing tot de gezinsvorrning on d.e d.eelna¡no aan het
openba:re leven d.ienen to lvord.cn gecoörd.inoerd. en uitgebreid..
Er moot voor de jeugd i-n het algernoen en in het bijzórrd.er
voor kind.oren van sociaal- zwalcl:en, een overbrugging van het
schoolloven naar het oponbare leven mogelijk rvord.oñ gemaakt.
uit plactische en paeclagogische overivèging be'rord.ere men voor
d.e sociaal zvrakken zoveer mogcri jk het co'lloctiovs v,roningbc-zit, mct' het oog op d.e bcla:rgrijhe stimulans d.ic d.it voor het
verantlzoord.oli jkheidsgevoe J inhoud.t .
lfaar hot ond.ervrijs zi-ch stced.s mccr op d.e ontr-rikkeling van
hct ind.ivid.u gaat ricÌrten; is hct aan te beveLen d.e jãugd. ook
vroog vcrtrouv¿d. te makcn mot d.c elementairc v¡aard.e van hygiö-
flor gocri. boui'lvn on I"/oncno Ðezc onclcr\,Íerpen zoud.en met vruõhtin hct oncÌerr,'lijsÞrog.::j:tma kunnen r,'¡ofd.cn ingolast.

te vero.wijnen, omd.at d.aarin het ge-
beperking en onvolv¡aard.igheid. rvor-

een zekere training en opleid.ing
aLle hand.eling, hoe eenvoud.ig d.ie

Tnlfo0.
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6. Conclusions

Summarizing, it is possible to d-::av¡ up the folloizing con-
clusi-ons in regard. to hor.rc environrnent as a factor of infl-uence
in the Llass Touth Problem¡

1" iThilst the home j-s certainly one of the main factors in main-
taining family uni.ly and cleveloping porsonality, it should.
not be thought that ihe more pxoviçion of better housing ac-
comnoclatíon is a self-complete meaÌ1s of imp::ovement in the
sphere of Social Dd.uoation.
Unless the rrsocj-ally d.eficientrr category is d.ealt r'¡ith slnul-
taneousry in all its spheres of 1ife, so that thc various
factors of influerrce riìa}¡ operate benoficially by tJ:eir inter-
action, the application of the one rioans offered. by better
housing rzill be practically fruitless.

2o In d.rar'¡ing up tlie recluirements to be fu1fi1led. by houses for
the rrsocially d.eficientrr cate¿ory, the same requireraents
should. rrincipaLiy be applied q,s in the case of d.lzellíngs for
nolmal fanilies -r

3" from the statis'tics it appoars tha'c th.e number of replace-
ments of houses unfit for habitation is insignificant in pro-,
portion to the total availablo accommod.ation and. the incroaso
in the nunber of houses"
This clcsparity ryould. seem to inply that tho cultu¡al and.
soci¿l- d.etriment arisíng from housos unfit for irabitation is
very much und.errated."
¿\s a result of such houses being al-lol:¡ed. to oontinue, the to-
tal avgilsbLe housing aocommodation is stated. at a higher fi-
gure than is representecl by the actual service-ability valueo
It rzouLC- be d.esirable to ad.opt as a general pol-ic/ - as is
being clone in the munrcipality of leeuv¡a¡cLen - the practice
of legr-rlarly a11ocating a certain percentage of the total
number of 'nerivly-built houses for' the replacomont of housos
unfj-t for l:abitation accord.ing as this may be required. by 1o-
caI cond-i'bions in each case - at the saorifice, if necossary,
of other al]ocations of the build.ing volrr^toa.

4, Consid.oring that an¡' actions or d.ecisions in connection v¡ith
the conclemning of houses as rrunfit fo:: habitationrr are d.efi-
nitoly a matter of public health, both of bod.y and. n:ind.r it
is d.esirable that the l-ooal lloal-t]: Services or other acoro-
d.ited. heaith authori'uy and. the IIed.ical and. ?barnaoeutioal
Dopari;ments of the l,Tational Health Service shoul-d. be l-inked"

. up wi-th the l{ouslng Àut}rority.
5. ','lhen d.eal-ing vrith ihe housiirg of the rrsooially cleficientrr

category r:¡ithin the franer,:¡ork of Social Educa'i;ion it is nocos-
sary to exorcise sorne d.ogroe of oaution in applying the
prlnciple : rrJ-j-rst re-eCuoate anci then provid.e a better hornerro
One of the elementaly cond.itions on account of r,'¡hioh this
re-ed.ucation may corne to griof is that of space in the homeo
Tho policy of d.ifferentia',,ion in the natter oÍ' housíng
should. not, therefore, be carri-ecl to such a point that thero
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is no possibility of ad.aptaiion to the jmmed.iato growth of a
fetrily.

6. The type of d.vrelling to be prefer¡eci for tþerrsocially d.ofi-
oientrt category is tbe self-containoC. single-family house, as
the necessary isoJ-a-üici¡r conclucive to ind.ivid.uation is affor-
d,ect by this'bype far nore th.an bj-j tirc flat-type dr,zellÍ-ng"

7. ]ïith all the econonies ancl restrictj-ons to be car¡ied out in
general, the quality of the niass-buili; clv¡elling shouid' never
be allor-¡od. to fall belo',r a celtain st¡.nd.ard" îhe socía1 and-

e.nltur¿l fi¡ncti,on of tìie d.wellin; should. be moi:t'¿ained ande
where possiþ]e, inprovecì., even at the expense of loss impor-
tanì or less urgent objects"

B, In all forms of assisiance aiming at the re-ed.ucutíon of the
sôcia11y cleficient, efforis shoulcl be d..irected. tol'¡ards making
this categol.y aË self-sripportí1g as possible. îhe d.esignaiion
rrunskilled.rr, vlhero associated r-¡i'oh the id.oa of infeliority or
d.eficÍency in z,egard. to the';¡orkor o,: hís rvork, should be dis-
oardod altogether, as tiro use of the term in this sellso may
ver.y tzell irnply tirat ignolance, i)crsonal d.eficiency and. info-
riority. are to be rogarûed as porrnanontly eqtaì)lishod.'
A cortaín ar.lount of 'craining ancl ;oractice is i:ecessary for
all forrns of laboür and. for a]l- o,ctions hol,7ever simple they
ffi r:e. --
Housing, prosperity and. training for employnent aro closely
intef linked. concePt j-ol:s 

"

9. ïÍith rcgar¿ to Schemes of collcctive plovisio:l íor social
v¡elfare to be put iirto effect iri certain districts or locali-
ties, it should. be 'porno in nj-nd. thet sociaf v¡clfare schemeg
can.at best only s!Ìpplemcnt but cannot supers.ecie the i'¡ork
achicvable l,'¡ithin thc struc¿r,r.lro of faníiy life or by ind.ivi-
dual offort'

10. The valious faciLities fo,' vocetional traininge re-ocluoationt
preparation for fe,rnÍ1y responsibil-itj-es alld. paliicipa"ion in
public fifo siroulC. bo co-ord.inatcd. and. extended" lho youth in
general, &nd especially cLrild.ren in fanilios of tho trgociall-y
d.eficientrr category sirould" bo affordccl the mcans of tid.ing
them ovcr the period. from schooL-lifc to life as voT'king men-
be¡s of socioty'

11. i'ron thc ped.agogic as 'r,rcIl as fron il:c practioal point of
vieçe over.y possible c'ffort shouLcì -ae made to brlng about col-
Lecilve hoüÉtê or,vnership anong the socially d.efec'r,j-ve, this
being a valuabLe stimrrlus to the sense of sociaf lresponsibiiity.

12. l[ov¿ t]rat Sd.ucation is concerning iiseLf more and. mote lvith tho
training of the inclivíd.ual, the yor'-ti.r shouLd. at an early stage
be nade acguainted rzith the elenent'aty value of hygienet good,

build.ing and housing. I'irese subjecis migÌrt ad.vantagcously be
embod.iod. in the ed.ucational pro¿;ranne .
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