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Wonen. De fundamenten voor deze woningcor-
poratie werden een eeuw geleden gelegd door 
de sociaal-democratische woningcorporatie Het 
Volksbelang, de eerste in zijn soort in Gouda. 
In 1915 leverde de woningcorporatie zijn eerste 
complex op aan de Willem Tombergstraat. Een 
jaar later volgde het Rode Dorp. In beide geval-
len ging het om degelijke en betaalbare arbei-
derswoningen. Voor de Goudse arbeidersgezin-
nen waren deze woningen een ongekende luxe. 

Met de beide complexen droeg Het Volksbe-
lang bij aan de oplossing van de woningnood, 
die op dat moment in Gouda levensgroot was. 
Want achter de statige grachtenpanden van de 
Gouwe, de Turfmarkt en de Haven ging een 
duister netwerk van nauwe straatjes, steegjes en 
sloppen schuil, waar de armere Gouwenaars een 
schamel bestaan leidden. Dit artikel gaat over 
die wereld vol armoede en geeft een beeld van de 
volkshuisvesting in de negentiende eeuw tot en 
met de bouw van de eerste arbeiderswoningen 
door Het Volksbelang. 

Woningen die voldoen aan de behoefte 
van de werkman
 volkshuisvesting in gouda 1815-1915

Ronald van der Wal

In de Vissteeg tussen de Lage Gouwe en Achter de Vismarkt zijn 
de sporen van oude bewo ning nog goed te zien (foto: Cornelis de 
Keizer: Empire Imaging)
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over de woningen der werklieden en de bewaarplaatsen 
hunner kinderen vooral toegepast op Gouda. De gemid-
delde arbeiderswoning telde niet meer dan twee kamers. 
Het schaarse daglicht viel naar binnen via een boven-
raam, dat vaak in een steeg of gang uitkwam en in de 
regel niet kon worden geopend. Deze vertrekken werden 
bewoond door huisgezinnen van soms tien tot elf leden.

Men kon zich volgens de dokter dan ook nauwelijks 
bewegen. In het vertrek werd niet alleen ge woond maar 
ook geslapen. Maar al te vaak trof men er één of twee 
bedsteden aan, soms één of twee wiegen, als een ge-
huwde zoon of dochter inwoonde. Dat laatste was vaak 
het geval omdat kinderen vroeg huwden vanwege een 
onverwachte zwangerschap. Een eigen woning hadden 
zij dan niet en dus trokken zij vaak bij hun ouders in. 
Ook Luijten vond dit een zorgelijke ontwikkeling. In zijn 
brochure schreef hij hierover:

Niet zelden treden deze menschen in het huwelijk, 
wanneer zij nauwelijks de kinderschoenen zijn ontwa-
schen, om zorgeloos de toekomst in te gaan, zoo dat 
mij meermalen voorkomt, dat zij reeds in de eerste 
dagen na de sluiting van hun huwelijk, de hulp der 
weldadigheid behoe ven, om in de nooden van het le-
ven te voorzien.3

De hygiëne in veel woningen was gebrekkig. Omdat de 
woning nauwelijks kon worden gelucht hing er voort-
durend een bedompte atmosfeer. Deze werd nog eens 
vermengd met de rook die opsteeg uit de haard, die 
tegelijkertijd als kookplaats diende. De opening van de 
schoorsteen, waardoor ten minste een deel van de be-
dorven lucht uit de ruimte kon ontsnappen, was meestal 
afgesloten om de pijp van de kachel te ontvangen, waar-
door deze beter kon trekken. 

Evenals Büchner wees Luijten op de voortdurende wa-
teroverlast. Want door het verval liepen de lager gelegen 
gedeelten van de stad regelmatig onder water. Dat ge-
beurde niet alleen bij extreem hoge waterstanden. Want 
om de beide volmolens in de stad te kun nen laten draai-
en en de doorvaart van schepen te garanderen, werd er 
dikwijls boven het peil ge malen. Het water drong dan de 

Woningnood

In de eerste helft van de negentiende werd Gouda ge-
teisterd door grote armoede. Het was een uit vloeisel van 
het economisch verval dat zich al aan het einde van de 
zeventiende eeuw had ingezet als gevolg van een toene-
mende concurrentie en internationale handelsbeperkin-
gen. Bloeiende en vooral typisch Goudse bedrijfstakken 
zoals de pijpenindustrie kwijnden langzaam weg. Tijdens 
de Franse tijd (1795-1813) en na het vertrek van de Fran-
se troepen lag het ooit zo welvarende Gouda er troos-
teloos bij. Veel Gouwenaars waren werkloos en aan de 
bedelstaf geraakt. Zij zwierven langs de straten en in de 
omliggende dorpen. De sloop van slecht onderhouden 
panden had happen uit de statige huizen rijen genomen. 
In een Engels tijdschrift werd Gouda afgeschilderd  als ‘a 
decayed old town with a great grassgrown square’.1

Volgens dr. W.F. Büchner, die in 1802 tot stadsarts van 
Gouda was benoemd, was de ar moede en het verval ner-
gens groter dan in Gouda. Vooral de lagere stand ging 
gebukt onder deze langdurige crisis. In zijn Bijdragen tot 
de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda, 
uit 1842, treffen wij, behalve een uitvoerige beschrijving 
van de hygiëne in de stad, ook enkele passa ges over de 
woonomstandigheden aan. Zo wees de stadsarts op de 
hoogteverschillen in de stad. De Veerstal, de Haven en 
de Gouwe behoorden tot het hoger gelegen gedeelte 
en waren gebouwd op de voortgezette bedijking van de 
rivieren de IJssel en de Gouwe. Daarachter bevond zich 
het laaggele gen deel van de stad. Hier woonde vooral 
de lagere stand. Hun behuizing was klein en simpel. In 
Büchners eigen woorden: ‘De meeste woningen, door 
de mingegoede en arme volksklassen be woond, hebben 
slechts ééne verdieping’.2

Büchners opvolger, stadsdokter A. Luijten, tekende in 
1855 zijn beschouwingen op in zijn bro chure Een woord 

1. Goudsche Courant, 1 mei 1870. 
2. W.F. Büchner, Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statis-
tiek van Gouda, Gouda 1842, p. 22. 
3. A. Luijten, Een woord over de woningen der werklieden en de bewaar-
plaatsen hunner kinderen vooral toegepast op Gouda, Gouda 1855. 
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woningen binnen en stond soms tien tot twintig centi-
meter hoog. Zo dra het waterpeil daalde vielen de straten 
weer droog, maar de gevolgen van de overstroming wa-
ren nog lange tijd merkbaar. 

De gronden met water doorweekt, maken de wonin-
gen vochtig, aan schimmel en zwam on derhevig, en 
geven eene onuitputbare bron voor schadelijke uit-
wasemingen. Zoowel des win ters als des zomers leven 
en ademen de bewoners dier huizen in eenen door 
moeras en an dere uitdampingen bedorvenen, zeer 
vochtigen dampkring.4

Het kost dan ook weinig fantasie om te bedenken hoe 
men in zo’n omgeving moest wonen en slapen. 

Ook Luijten had schrikbarende voorbeelden van de 
watersnood, want zo wenste hij dit wel te noemen. Bij 
een bezoek aan een patiënt moest hij eerst onder een 
deurstijl door die zo laag was dat hij moest bukken. Ver-
volgens daalde hij een kleine trap af. Omdat de woning 
lager lag dan de straat, veranderde deze bij hoog water 
steeds weer in een waterplas. 

Zooveel planken als die arme menschen hadden kun-
nen verkrijgen, waren daar in het water gelegd, de deur, 
die het voor van het achtervertrek scheidt, afgenomen 
en daarover gelegd, een valluik dat de opening sluit en 
toegang tot het zoldertje geeft, was afgehaald en daarbij 
gebragt. Zoo naderde ik als over een vlot den zieke in het 
binnenvertrek dien ik daar vond in eene bedstede, even 
boven het water. 

De arme bewoners hadden de achterdeur met aarde 
gedamd, maar ook deze daad kon het water niet keren. 
Het kwam gewoon uit de vloer omhoog. 

Niet alleen de kwaliteit van de woningen stond een ge-
zond leven in de mindere buurten in de weg, ook in de 
directe woonomgeving liet de hygiëne te wensen over. 
Buiten in de straten en stegen was het letterlijk een ben-
de. Het ophalen van het huisvuil en de as uit de haarden 
was aan strikte regels gebonden. Het stadsbestuur had 
de afvoer van het vuilnis echter verpacht en dus in par-
ticuliere handen gegeven en dat was geen succes. Het 
huisvuil werd onregelmatig en buiten de voorgeschreven 

tijden opgehaald. De politie had onvoldoende personeel 
om de regels consequent te handhaven. Büchner had al 
aangegeven dat de onregelmatige inzameling van het 
huisvuil ertoe leidde dat bijna ‘alle huise lijke onrein-
heid’, maar ook het afval van slachterijen, looijerijen 
en andere bedrijfjes in de grachten werd uitgestort.5 De 
historicus Auke van der Woud noemt de negentiende 
eeuwse stad een zintuig lijke ervaring. Zeker ’s zomers 
bij warm weer moet de stank ondraaglijk zijn geweest. 
Het rottende vuilnis, de uitwerpselen van de vele rij- en 
trekpaarden, die zich door de stad bewegen bewogen, 
en niet te vergeten het sterk vervuilde grachtenwater 
maakten de stad op zo’n moment tot een weinig aanlok-
kelijk oord.

Zowel Büchner als Luijten behoorden tot de hygiënis-

Het Klooster aan de Nieuwe Haven (sahm)
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aan op de instelling van lokale Gezondheidscommissies.6 
Büchner en Luijten wezen beiden op de gebrekkige hygi-
ene in de stad. Daarom scoorde Gouda ook zo hoog in de 
landelijke sterftestatistiek.

Ter verbetering van de situatie drongen de hygië-
nisten onder meer aan op het stichten van lo kale Ge-
zondheidscommissies, die moesten waken over de hy-
giëne en leefomgeving in een ge meente. Gouda kreeg 
zo’n commissie in 1861. Jaarlijks bracht deze Openbare 
Gezondheidscommis sie rapport uit over de gezond-
heidstoestand in de gemeente, waarbij zij ook lette op 
de volkshuisves ting. 

Groei

Op het moment dat Luijten zijn brochure schreef, stond 
Gouda aan de vooravond van grote verande ringen. Na 
een halve eeuw van vrijwel aanhoudende economische 
neergang en grote armoede begon een nieuwe periode 
van economische groei. Wie naar een keerpunt zoekt, 
komt al snel bij de stichting van de Stearine Kaarsenfa-
briek, het lokale symbool van industriële groei. De fa-
briek begon in 1853 met negentien werknemers op de 
Raam. Vanwege het grote succes van haar producten 
werd de pro ductie vergroot en het bedrijf verplaatst naar 
de Schielands Hoge Zeedijk. Het aantal arbeiders was in 
1855 al verdubbeld en die groei hield decennialang aan. 
Ook de Machinale Garenspinnerij, die in 1861 haar deu-
ren opende, tekende voor een niet onaanzienlijk deel 
van de economische groei van de stad. Beide bedrijven 
waren de motor van het herstel. In hun succes trokken zij 
vele andere toeleve ringsbedrijfjes mee. 

Goudse bedrijven zaten nu herhaaldelijk verlegen om 
arbeidskrachten. In een stad met zoveel werklozen was 
dit aanvankelijk geen probleem. Maar toen de economi-
sche groei doorzette, moesten de ondernemers ook bui-
ten de stadsgrenzen gaan werven. Gouda begon weer te 
groeien. Woonden er in 1851 nog 13.693 mensen, in 1860 
waren dit er 14.838 en in 1870 16.608.7 Al deze mensen 
moesten een dak boven hun hoofd zien te vinden. Dat 
was niet altijd eenvoudig.

In de jaren zestig werd er voor het eerst buiten de sin-

ten, een beweging binnen de genees kunde die een di-
rect verband legde tussen hygiëne en volksgezondheid. 
Door het aanleggen van statistieken in de zogeheten leer 
der volksziekten brachten de hygiënisten verband tussen 
ziekte, ziekteoorzaak, individu, politiek en  maatschap-
pij. Ziekten waren in hun ogen een uitdrukking van het 
leefmilieu, een gevolg van onvoldoende beschaving en 
een verkeerd politiek milieu. Uit hun kring gingen ge-
luiden op voor hervorming. Zo drong men onder meer 

’t Klooster anno 2012 (foto Cornelis de Keizer: Empire Imaging)

4. Büchner, p. 51-52.
5.  Ibidem, 52.
6.  E.S. Houwaart, De hygiënisten, z.p. 2002, p. 5-7; A. van der Woud, 
Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw, 
Amsterdam 2010, 254-257.
7.  Gemeenteverslagen Gouda, 1851 – 1860 en 1870.
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gels gebouwd. In de nabijheid van de fa brieken verrezen 
aan de Prins Hendrikstraat en Onder Boompjes enkele 
rijen arbeiderswoningen. Aan de andere zijde van de 
stad werd de Boelekade aangelegd. Het aantal nieuwe 
woningen was echter veel te klein om aan de groeiende 
vraag om woonruimte te voldoen. De situatie werd er 
dan ook niet beter op. Veel gezinnen moesten nood-
gedwongen hun intrek nemen in kleine bedompte bin-
nenstadswoningen.

Om enige controle op de kwaliteit van de huizen te 
kunnen uitoefenen, stelde de gemeente in 1864 een 
verordening op het bouwen, betrekken, ontruimen en 
afbreken van woningen op. Door mid del van deze ver-
ordening wilde men vooral voorkomen dat er als gevolg 
van slecht onderhoud ge vaarlijk situaties zouden ont-
staan. De controle op de panden was in handen van de 
gemeentebouw meester. Tijdens zijn inspecties stuit-
te hij geregeld op treurige woonomstandigheden van 
Goudse arbeidersgezinnen. In zijn rapport over 1868 be-
schreef hij een woning in het voormalige Turnhouts hofje, 
ter hoogte van de huidige Nieuwe Haven 226.  De woning 
was eigenlijk niet meer dan een soort achterkeuken, die 
vroeger behoord zou hebben aan een huisje op de Nieu-
we Haven. Hier woonde een man, vrouw, met dochter 
en twee kinderen op een oppervlakte van nog geen 5,5 
vierkante meter.8

Ook de Openbare Gezondheidscommissie, die vanaf 
1867 de kwaliteit van de woningen in haar jaarverslag 
opnam, gaf in 1868 aan dat het in ’t algemeen zeer moei-
lijk was om woningen be woonbaar of onbewoonbaar te 
verklaren. Allerlei omstandigheden konden daarop van 
invloed zijn: 

‘de talrijkheid, de leeftijd, het beroep enz. der bewo-
ners, maken een woning in ’t ene geval voor bewoning 
geheel ongeschikt, terwijl in ’t andere geval diezelfde 
woning niet zo ondoel matig zal voorkomen.’ 9 

Blijkbaar had de commissie behoefte aan houvast wan-
neer het om de indeling en inrichting van de wo ning ging. 
Die gaf de bouwverordening nauwelijks. Niettemin bleef 
de gezondheidscommissie kritisch en dan vooral op de 
hygiëne in de woningen. Bij een eerste schouw in 1867 
verklaarde zij al dat ‘een groot gedeelte der woningen 
van den mingegoeden zeer nadelig voor de gezondheid 
is.’10

In 1872 deed ook de Goudse afdeling van de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen onderzoek naar de 
woonsituatie. Het onderzoek maakte deel uit van de 
grote landelijk nutsenquête naar de toe stand van de 
arbeidende klasse. Wat betreft de woonsituatie van de 
Goudse arbeidersbevolking spra ken de enquêteurs in het 
algemeen van ‘allerellendigste uitkomsten.’ Meer gede-
tailleerd schreven zij: ‘Een eenigszins ruim binnenvertrek 
waar de man zich na afloop van het werk kan nederzetten 
om zich met lectuur of eene andere uitspanning bezig te 
houden, ontbreekt bijna overal.’ En verder: ‘Vocht, rook 
en tocht zijn in de meeste arbeiderswoningen dagelijk-
sche gasten’. Het was niet zo vreemd dat veel arbeiders 

8.  B. de Wit, Op hoop van zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-
1913, Gouda 2004, p. 211.
9.  B. de Wit, 2004, pp. 211-212.
10.  Verslag van de gezondheidscommissie, opgenomen in het Ge-
meenteverslag over 1867. 
11.  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Verslag over den toe-
stand der arbeidende klasse alhier, 1872.
12.  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Verslag over den toe-
stand der arbeidende klasse alhier, 1872.

Inrichting van een arbeiderswoning, ca. 1910. Ondanks de krappe behui-
zing betreft het hier nog een luxere versie. (sahm)
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aan hun woningen en ook de huiseigenaren verzaakten 
deze plicht.12

De enquêteurs verwezen in hun rapport naar de so-
ciale kwestie, een term die vanaf het einde van de ja-
ren tachtig opgang maakte en waarmee men doelde op 
deerniswekkende leef- en werkom standigheden van de 
arbeidersklasse. In 1870 verenigde een clubje sociaal 
liberalen zich in het Comité ter bestrijding der Sociale 
Kwestie. Hun betrokkenheid kwam niet alleen voort uit 
compassie maar ook uit ongerustheid. Een ontevreden 
massa die in armoede leefde kon een bedreiging worden 
voor de gevestigde orde. Stakingen en gewelddadige 
massaprotesten in het buitenland waren het schrikbeeld. 
Daarom pleitte het comité er voor de arbeidersklasse te 
verheffen door middel van onderwijs, volksopvoeding en 
verbetering van de woon- en werkomstandigheden. Die 

Petroliebuurt, een slop aan de Raam (sahm)

een groot deel van vrije tijd buiten de deur besteedden, 
op straat en in kroegen. Daar vonden zij de gezelligheid 
die zij in hun nauwe en schamel ingerichte woningen 
misten.11

Schuldig aan de slechte staat van de woningen waren zo-
wel de huurders als huisbazen. Dit was een verklaarbaar 
standpunt, gezien in het licht van de heersende maat-
schappelijke verhoudingen. Zeker de huiseigenaren, die 
de minste soort woningen verhuurden, konden in de 
ogen van de enquêteurs vaak niet anders handelen. Zij 
waren door de loop der omstandigheden niet uit vrije 
verkiezing in deze positie gekomen en wensten liever 
andere inkomsten. Ook voor hen was het risico groot. 
Het innen van de vele achterstallige huur was niet ge-
makkelijk. Huisontruimingen gingen vaak met hoge kos-
ten gepaard. De huurders besteed den maar weinig zorg 
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verheffing moest vooral van de arbeidersbevolking zelf 
uitgaan. Voor sociale wetgeving als middel om van over-
heidswege verbeteringen af te dwingen was het nog te 
vroeg in een tijd dat de overheid nog op grote afstand 
stond. Veel meer hield men vast aan het stelsel van lais-
sez faire, laissez passer.13

De arbeidsenquête van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen kan worden gezien als een eerste uitvloei-
sel van dit streven. Het was een middel om de toestand 
van de arbeidende klasse in kaart te brengen. Zo stelden 
de Goudse enquêteurs onder andere dat een deel van 
de zogeheten ‘sociale questie’ veroorzaakt werd door de 
slechte woonomstandigheden in de stad. Ook zij zoch-
ten de oplos sing in beter onderwijs en een fatsoenlijk 
werkmansloon. Wat betreft de toestand van de wonin-
gen pleitten zij voor de stichting van woningbouwvereni-
gingen ‘aanvankelijk door particulieren opgericht, doch 
met de bedoeling dat de woningen in een later stadium 
door de arbeiders werden zelf werden beheerd, in een 
coöperatieve vorm.’14 Zolang de arbeiders goeddeels on-
georganiseerd bleven zou van dit laatste niet veel terecht 
komen. 

Woekeren met ruimte: aanbouw en verbouw

Ook gedurende de laatste twee decennia van de negen-
tiende eeuw maakte het Goudse bedrijfsleven gouden 
tijden door waardoor de vraag naar arbeidskrachten 
groot bleef. De Goudse bevolking klom naar 22.000 in 
1900. Ten opzichte van 1850 was er sprake van een ver-
dubbeling. Het overgrote deel van de mensen woonde 
in de binnenstad. De oude Middeleeuwse binnenstad 
fungeerde nu als een knellend keurslijf. Aannemers en 
huiseigenaren roken hun kans. De weinige open ruimte 
die er nog was, werd in rap tempo volgebouwd. Soms 
met arbeiderswoningen, zoals het pas ontdekte complex 
aan de Vest of het in 1898 gebouwde Oranjehofje aan 
de Raam waar tien kleine arbeiderswoningen werden ge-
bouwd. In de meeste sloppen en stegen, ging het toch 
vooral om aanbouw en splitsing van bestaande panden. 
In werkplaatsen, stallen en pakhuizen op achtererven 
werden kamers getimmerd met de bedoeling deze af-

zonderlijk te verhuren. De woningen waren klein, geho-
rig, tochtig en vochtig.  Vanwege het gebrek aan sanitair 
– het gemak moest vaak met meerdere gezinnen wor-
den gedeeld – liet ook de hygiëne te wensen over. Om 
over de brandveiligheid maar te zwijgen. Het onderhoud 
schoot meestal te kort. Huurders vroegen er ook niet 
om, bang dat de verbetering door een huurver hoging 
werd gevolgd. Afbraak en verval vormden in de sloppen 
dan ook een normaal beeld: kapotte afvoeren, gebroken 
ruiten, vermolmde vloeren, verveloze kozijnen en lek-
kende daken.15 

Zo vulde de stad zich met ´nieuwe woningen´, die 
vaak niet meer dan twee kamers telden. Deze waren 
vooral te vinden in het Raamgebied, de straten rond 
de Groeneweg en de Nieuwe Haven. In een aantal ste-
gen, zoals de Vissteeg tussen de Lage Gouwe en Ach-
ter de Vismarkt, het Klooster aan de Nieuwe Haven en 
de  Petroliebuurt aan de Raam zijn de sporen van deze 
bewoning ook nu nog zichtbaar. Anders is dit bij de ge-
renoveerde en daarom nog steeds bewoonde Looier-
spoort, een steeg tussen de Lange Groenendaal en de 
Turfmarkt, die vroeger ook wel de Duvelspoort werd ge-
noemd. Hier werden in 1879 twaalf huisjes gebouwd, elk 
bestaande uit één vertrek op de begane grond en een 
zolder. Ook hier woonden vaak grote gezinnen. Dat de 
gevels niet precies tegenover elkaar staan begunstigde 
de lichtval.

Dat de woningen niet aan alle eisen voldeden, was ook 
toen al bekend. Zo bleef de wateroverlast de lager gele-
gen arme buurten teisteren. Soms was het een kwestie 
van puur ongeluk, zoals in 1887 toen een bediende van 
het gemaal tijdens zijn dienst in slaap was gesukkeld. 
Daardoor had hij de pompen te laat in werking gezet, 
waardoor de stad onaangenaam werd verrast met ex-
treem hoog water. Een groot aantal huizen, met name 
die van de arme gezinnen, liep onder. Omdat veel kin-
deren op de grond moesten slapen was de overlast daar 
het grootst, berichtte de Goudsche Courant.16 

Behalve wateroverlast vertoonden de woningen 
ook veel andere gebreken. De gemeentebouwmeester 
schreef in 1899 zelfs dat onder een stipte uitvoering 
van de gemeentelijke bouwverordening de helft van de 
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bebouwde gedeelten in de stad zou moeten worden af-
gebroken.17 Ook de vakbonden, die zich inmiddels in de 
stad hadden gevestigd, roerden zich. Het bestuur van de 
Goudse afdeling van het Algemeen Nederlands Werklie-
denverbond drong er in 1899 bij het gemeentebestuur 
op aan om een speciale commissie de huisvesting van de 
Goudse arbeiders te laten onderzoeken. Het gemeente-
bestuur ging hier niet op in.18

Bouwen buiten de grachtengordel

Zoals gezegd groeide de stad langzaam uit zijn voegen. 
Een goed beeld geeft het buurtoverzicht van de Gezond-
heidscommissie uit 1878. In de Raambuurt woonden 
toen 3.210 mensen. Volgens de huidige tellingen van 
Centraal Bureau voor de Statistiek woonden hier in 2010 
slechts 1.550 mensen. In de buurt, begrensd door de 
Westhaven en de Tiendeweg, woonden 2,528 mensen. 
In 2010 waren dit er 1.220.19

Buiten de singels werd er wel gebouwd maar veel te 
weinig. De nieuwe huizen die vaak in verenigingsverband 
werden gebouwd - zoals de enquêteurs in 1872 hadden 
bepleit -, waren hoofd zakelijk middenstandswoningen, 
bedoeld voor de gegoede burgerij. Een voorbeeld hier-
van is de Crabethstraat. Voor de arbeiders werd er nau-
welijks gebouwd. Ook niet door de grote bedrijven.

Pas na 1880 kwamen de bouwactiviteiten buiten de 
singels op gang. Dit gebeurde onder meer in de Korte 
Akkeren waar het gebied tussen de Wachtelstraat en de 
Prins Hendrikstraat werd volgebouwd. Tussen 1880 en 
1910 groeide de wijk van 1200 naar 3700 bewoners. Aan 
de oostkant van de stad verrezen de IJssellaan en delen 
van de Kadebuurt.20 De arbeiderswoningen in de Korte 
Akkeren waren het product van particulier initiatief. Zij 
vormden vooral een lange-termijn belegging voor de 
kleine middenstand, ambachtslieden en geschoolde ar-
beiders. Ten opzichte van de woonsi tuatie van veel ar-
beiders in de binnenstad, waren deze woningen vele ma-
len beter. Een gemiddelde arbeiderswoning in de Korte 
Akkeren was ongeveer drieëneenhalve meter breed en 
zeveneneenhalf tot acht meter diep. De voordeur gaf di-
rect toegang tot de voorkamer waarin zich één of twee 

De Looierspoort, bestaande uit 12 arbeiderswoningen gebouwd in 1879 
(Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

13.  D.J. Wolfram, Vrij van wat neerdrukt en beklemt. Staat, gemeen-
schap, sociale politiek, 1870-1918,  Amsterdam 2003, pp.
14.  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Verslag over den toe-
stand der arbeidende klasse alhier, 1872.
15.  A. van der Woud, p. 105.
16.  Goudsche Courant, 3 augustus 1887.
17.  B. de Wit, 2004,  pp. 393-394. 
18.  Ibidem.
19.  Gemeenteraad Gouda, Raadsverslagen 1878 en www.cbsinuw-
buurt.nl
20.  B. de Wit, De woonomstandigheden van de arbeiders en armen in 
Gouda van 1850 tot 1940, eigen uitgave 1976, p. 14-15.
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den – en een woonvertrek van minimaal 7,50 vierkante 
meter bevinden. Iedere woning moest over een eigen 
privaat kunnen beschikken, waarvan de deur niet mocht 
uitko men op een van de woonvertrekken of de keuken. 
Plus dat elke woning een aansluiting moest hebben op 
de plaatselijke waterleiding of in ieder geval gebruik kon 
maken van een eigen gemetselde put. Verder bevatte de 
verordening bepalingen met betrekking tot het brand-
gevaar en de vochtregulering in de woningen. Verplichte 
roosters zorgden voor een goede luchtcirculatie.23

De Woningwet maakte ook de weg vrij voor de wo-
ningcorporaties, die voor de bouw van zoge heten wo-
ningwetwoningen een rijkslening konden aanvragen, 
zonder dat zij beschikten over een eigen kapitaal. Ook 
kon financiële steun worden verleend bij het dekken van 
exploitatietekorten. Ten slotte was er de mogelijkheid 
van onteigening van gronden of gebouwen ‘in het belang 
van de volks huisvesting.

In het hele land werden nu corporaties opgericht. Om 
in aanmerking te komen voor overheids steun moesten 
zij uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de verbe-
tering van de volkshuisvesting en formeel zijn toegelaten 
door de minister van Volkshuisvesting. Na een trage start 
nam het aantal toegelaten woningbouwverenigingen na 
1910 geleidelijk toe. 

bedste den bevonden. Verder hadden de huizen een ach-
terkamer, soms een bijkeuken, een klein achtererf en 
een bovenverdieping met twee kamers. In 1900 woonden 
hierin gemiddeld vijf personen.21

Het gevolg van deze nieuwbouwprojecten was een 
eerste trek naar de buitenwijk. De mensen die het zich 
konden permitteren huurden een nieuwe woning in de 
Korte Akkeren of in de Kadebuurt. Zij die achterbleven 
behoorden veelal tot de absolute onderlaag van de sa-
menleving en daarmee veranderde ook het sociale karak-
ter in delen van de stad.22 

De Woningwet en de woningcorporatie

Overal in het land trof men toestanden als in Gouda aan. 
Steeds meer raakte men er dan ook van doordrongen dat 
particulier initiatief alleen niet de oplossing kon geven. 
Daarvoor waren de problemen in de volkshuisvesting te 
groot. Bovendien bouwde het gros van de particuliere 
aannemers alleen met een winstoogmerk. Waar men in 
de jaren zeventig nog afwijzend stond tegenover sociale 
wetgeving, drong vanaf de jaren tachtig steeds meer het 
besef door dat de overheid op terreinen als openbare 
gezondheid, arbeidsomstandigheden en wonen de regie 
moest nemen. In de Tweede Kamer drongen progressief 
liberalen en sociaal-democraten aan op sociale wetge-
ving. In 1901 kwamen uiteindelijk de Gezondheidswet en 
de Woningwet tot stand. De eerste stelde onder meer 
strenge eisen aan de hygiëne in en rond de woningen. De 
Woningwet, die in 1902 werd ingevoerd, verplichtte de 
gemeen ten tot het opstellen van bouw- en woningveror-
deningen, waarbij eveneens de hygiëne centraal stond. 
Tevens dienden gemeentebesturen de bouw van nieuwe 
wijken en buurten vast te leggen in uitbrei dingsplannen. 
Dit waren de voorlopers van de huidige bestemmings-
plannen. 

Gouda stelde in 1903 een nieuwe Bouw- en woning-
verordening vast, die geheel voldeed aan de eisen van 
de nieuwe wetgeving. Voortaan moest iedere nieuwe 
woning een oppervlakte hebben van 26 vierkante me-
ter. Daarin moesten zich een vertrek van minimaal 12 
vierkante meter – niet mee gerekend kasten en bedste-

Oude arbeiderswoningen aan De Vest. De woningen waren jaren lang 
in gebruik als opslag van een oud ijzerhandelaar. De woningen zullen 
worden hersteld en ter verkoop aangeboden (foto: Cornelis de Keizer, 
Empire Imaging)
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14 september 1912 werd zij als woningcorporatie in de 
zin van de Woningwet erkend. Dat laatste betekende 
ook dat zij in aanmerking kwam voor subsidie.26 Daarmee 
werd Het Volksbelang de eerste erkende woningcorpora-
tie in Gouda.

De eerste complexen: De Willem Tombergstraat
en Het Rode Dorp 

De eerste bouwprojecten van Het Volksbelang omvatten 
een complex van 73 woningen aan de Willem Tomberg-
straat en de Cornelis Ketelstraat en een complex van 132 
woningen in de nieuwe wijk het Rode Dorp. Met name dit 
laatste project was voor de nieuwe woningcorporatie het 
paradepaardje.  Het Rode Dorp zou worden gebouwd als 
een geheel nieuwe wijk, waarmee Het Volksbelang zijn 
stempel zou drukken op de Goudse volkshuisvesting. 
Het complex voldeed aan alle idealen van de vroeg twin-
tigste-eeuwse stedenbouw. Model stond het concept 
van (het) de tuinstad, naar het idee van de Engelse ste-
denbouwkundige Ebenezer Howard. Hij had de tuinstad 
in 1898 geïntroduceerd als de ideale woonomgeving. 
Tuinsteden waren nederzettingen die op enige afstand 
van de oude steden lagen. Ruimte en groen waren rij-
kelijk aanwezig in een besloten, intieme en geborgen 
vormgeving.27 Al deze elementen waren terug te vinden 
in het plan van het Rode Dorp. 

Speciaal voor de bouw van deze wijk had de vereniging 
vier flinke stukken grond aangekocht aan de noordwest 
zijde van de stad tussen de velden van de Winterdijk en 
de Nieuwe Gouwe. Het geheel lag op loopafstand van 
de binnenstad en niet al te ver van de fabrieken aan de 
overzijde van het water en aan de rand van het in 1901 
aangelegde Van Bergen IJzendoornpark. De architecten  
waren J.M. Bakker en de Gouwenaar H.J. Nederhorst. Op 
hun tekentafels ontstond een klein tuindorp bestaande 
uit acht blokken laagbouwwoningen verkaveld om een 
groen plein met speeltuin. De woningen voldeden vol-
ledig aan de normen van de nieuwe Woningwet en de 
Gemeentelijke Bouwverordening. De bouwkosten be-
droegen 2.170 gulden per woning.28

De zaken liepen echter anders dan verwacht. In de 

In Gouda namen de sociaal-democraten het voor-
touw. Op zondag 23 juni 1912 kwamen ne gen mannen 
bijeen in Melksalon Vredebest. Aan hun beroepen was af 
te lezen dat een deel tot de arbeidersklasse behoorde: 
een letterzetter, een kuiper, een stoffeerder, een fa-
brieksarbeider en een stoker, maar ook een goudsmid 
en een kantoorbediende.24 Hun doel was het bouwen en 
verhuren van degelijke en betaalbare woningen voor de 
Goudse arbeidersbevolking. In de melksalon werkten zij 
hun plan uit voor de oprichting van een eigen woning-
bouwvereniging voor de arbeidersbevolking van Gouda. 
Zij noemden hun vereniging ‘Het Volksbelang’. Hendrik 
Soufree werd voorzitter. Het doel was helder. De wo-
ningbouwvereniging zou ‘uitsluitend in het belang van 
de verbetering der volkshuisvesting te Gouda werkzaam 
zijn.’ Zij zette zich in voor de bouw van ‘hygiënisch inge-
richte woningen, die voldoen aan de behoeften van een 
werkmansgezin.’25 De officiële oprichtingsdatum was 30 
juni 1912.

In principe kon iedere Gouwenaar zich als lid van Het 
Volksbelang inschrijven. Dat de corporatie vanwege zijn 
verbondenheid met de sociaal-democratie hoofdzakelijk 
leden en sympathisanten van de Sociaal Democratische 
Arbeiderspartij trok, sprak voor zich. Elk lid werd tevens 
aandeelhouder voor een aandeel ter grootte van een be-
drag van 25 gulden. Dat was voor het toenmalige budget 
van een arbeider een enorm bedrag. Het kon dan ook 
in termijnen worden voldaan. De minimale afdracht be-
droeg 10 cent per week. In ruil voor dit bedrag ontving 
het nieuwe lid een kleurig aandeel. Het Volksbelang was 
de eerste erkende woningbouwvereniging in Gouda. Op 

21.  W. Denslagen, Gouda, Zeist 2001, p. 469.
22.  A. van der Woud, p. 49.
23.  Bouwverordening Gemeente Gouda 190, sahm, Archief Secre-
tarie, 1813-1921, inv. 2898.
24.  Archief Het Volksbelang, sahm, doos 1. 
25.  Statuten van Het Volksbelang, Archief Het Volksbelang, sahm, 
doos 3. 
26.  Archief Het Volksbelang, doos 1.
27.  M. van Rooijen, ‘Politieke achtergronden van de tuinstad’, in 
P.M.M. Klep e.a. (red), Wonen in het verleden. Ekonomie, politiek, volks-
huisvesting, cultuur en bibliografie, Amsterdam 1987, pp. 157-170.
28. Archief Het Volksbelang, doos 1.
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gemeenteraadsvergadering van 2 september 1913 wer-
den de bouwplannen voor het Rode Dorp voor het eerst 
behandeld. Aangezien het gemeentebestuur een jaar 
eerder had aangegeven ‘zich niet geroepen te voelen tot 
het bouwen van goedkope arbeiderswoningen, wonin-
gen voor minvermogenden  en dus zeker niet van huur-
woningen in het algemeen’ werden de plannen van Het 
Volksbelang  door een deel van de raadsleden toege-
juicht. Het raadslid Van der Torren vond vooral de ligging 
van de wijk goed.

Bovendien ligt het in de onmiddellijke nabijheid van 
ons grootste park, zoodat de bewoners van dit nieuwe 
stadsgedeelte daarvan een ruim gebruik kunnen maken, 
wat voorzeker voor hun gezondheid, de ontwikkeling 
hunner kinderen van zeer veel belang is; en zeer veel zal 
bijdragen om hen liefde voor de natuur te doen krijgen 
en het schoonheidsgevoel meer te ontwikkelen. 

Hierover liepen de gedachten uiteen. Een ander raads-
lid was namelijk bang dat de arbeidersjeugd uit het Rode 
Dorp het Van Bergen IJzendoornpark als speelplaats zou 
kiezen en vernielingen aan zou richten. Ook zou zo´n ar-
beiderswijk de kopers van de nog te bouwen luxe villa´s 
in het park kunnen afschrikken. Welke welgestelde Gou-
wenaar wilde nu naast een arbeiderswijk wonen. Deze 
argumenten laten wel zien welk beeld de gegoede bur-
gerij van de arbeidersbevolking had. Ten slotte vond men 
de afstand van de woningen naar de fabrieken te groot, 
waardoor de arbeiders iedere dag een flink eind moesten 
lopen.29

Veel meer hout sneed het verweer van het katholieke 
raadslid, de architect Dessing. Hij vond het aantal te bou-
wen woningen te groot en waarschuwde voor leegstand. 
Hij stelde voor om slechts 73 woningen te bouwen in het 
Rode Dorp en veertig in de Willem Tombergstraat. Dat 
aantal zou voorlopig voldoende moeten zijn. Het college 
van burgemeester en wethouders wilde vervolgens dat 
Het Volksbelang voorrang gaf aan de bouw van een com-
plex aan de Willem Tombergstraat, ‘dat moest dienen 
om oude van dagen een geschikte woning te geven.’ In 
moderne taal betrof het hier de bouw van seniorenwo-
ningen: kleine eenvoudige rijtjeshuizen.30 Hier was blijk-
baar op dat moment een grote behoefte aan. 

29. Gemeente Gouda, Vergadering gemeenteraad, 2 september 
1913.
30. Gemeente Gouda, Vergadering gemeenteraad, 2 september 
1913. 
31.  Het Volksbelang, Jaarverslag 1916, sahm.
32.  Zie ook: R. van der Wal, 100 jaar Mozaïek Wonen Het Volksbelang, 
Mozaïek Wonen 2012.
33.  Het Volksbelang, Jaarverslag 1916, sahm.
34.  R. van der Wal, 2012. 

Woningwetwoningen in de Willem Tombergstraat. Zoals dit straatbeeld 
laat zien ontbreken de ‘ouden van dagen’ (sahm)

Het Rode Dorp (sahm)
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Over het algemeen voldoen de woningen zeer goed aan 
de gestelde eischen van ruim en fris te zijn. Het geheel 
vormt een heel mooi gezicht. De ruime bouw, de breede 
straataanleg, het prachtige plantsoen, het flinke speel-
terrein, alles getuigd van goed uitgevoerde plannen.

De woningen waren modern, tochtvrij en voorzien van 
een binnen-wc en stromend water. Daarnaast werd de 
onbebouwd gebleven grond tussen de Winterdijk en de 
Noorderstraat aan leden van de vereniging verhuurd als 
zogeheten ‘turfgrond’, bestemd voor volkstuintjes. De 
animo om daar een eigen tuin te beginnen was groot. In 
een mum van tijd was het hele terrein verhuurd.34

Tot slot

Met de Willem Tombergstraat en het Rode Dorp, zette 
het Volksbelang de eerste stappen op de weg naar een 
moderne volkshuisvesting.  In 1918 kreeg de woningcor-
poratie gezelschap van het Rooms Katholieke St. Joseph. 
Een jaar later werd het neutrale Ons Ideaal opgericht. 
De protestants christelijke corporatie De Goede Woning  
sloot in 1920 de rij. Deze vier woningcorporaties gingen 
na enkele interne reorganisaties en fusies in 2005 op 
Mozaïek Wonen. Samen beheerden zij toen zo’n 7.000 
woningen. De oude woningcorporaties zijn veranderd 
van verenigingen waarin bestuurders zich geheel belan-
geloos inzetten, tot professionele werkorganisaties. Dat 
betekent niet dat de idealistische kantjes inmiddels zijn 
afgesleten. Mozaïek Wonen vervult nog steeds een ster-
ke sociaal-maatschappelijke taak in de stad. Zo werkt 
zij voortdurend aan de leefbaarheid in de wijken. Niet 
alleen de verbouwing van de Parochiekerk in de Korte 
Akkeren tot Gezondheidscentrum is hier een voorbeeld 
van, maar ook het niet geheel onomstreden sociaal pen-
sion in Bloemendaal.

Het originele Rode Dorp is inmiddels gesloopt. Op haar 
plaats verrijst nu een kleine nieuwbouwwijk met daarin 
24 huurwoningen. Deze zullen nog deze zomer worden 
opgeleverd. De bouw van dit project – zeg maar Rode 
Dorp 2.0 – wordt gerealiseerd door Mozaïek Wonen. 

Mede door de inzet van het raadslid Van de Ree, die 
ook commissaris van Het Volksbelang was, ging de bouw 
van het Rode Dorp toch door. In oktober 1913 stelde de 
gemeente een bedrag van 138.000 gulden beschikbaar 
voor de bouw van de nieuwe wijk. Voorwaarde was wel 
dat er minder woningen werden gebouwd. Van de oor-
spronkelijk 132 te bouwen woningen werden er maar 69 
gerealiseerd. En dit onder het strikte beding, dat eerst 
het complex Willem Tombergstraat werd gebouwd. Het 
Volksbelang had weinig keus en begon in 1914 met de 
bouw van de bejaardenwoningen, waarvan de eerste in 
1915 werden opgeleverd. Van die oorspronkelijke be-
stemming kwam overigens weinig terecht. Bijna alle wo-
ningen werden door jong gehuwden betrokken. Slechts 
in één geval werd een woning verhuurd aan senioren.31

De bouw van het Rode Dorp ging in 1915 van start. 
Dit ging niet geheel zonder problemen. Een van de aan-
nemers ging nog tijdens de bouw failliet. Het bestuur 
moest haastig op zoek naar een nieuwe aannemer en 
vond deze na bemiddeling van Nederhorst in Den Haag. 
Dit bedrijf kon echter het werk niet voor de oorspron-
kelijke bouwprijs uitvoeren en dus ging de rekening met 
8.000 gulden omhoog. 32

Ook gingen er geruchten dat architect Bakker tijdens 
de bouw een aantal bouwkundige aanpassingen zou heb-
ben gedaan, die in strijd waren met de bouwvergunning. 
Hierdoor zou hij hebben bespaard op de bouwkosten. 
Het gemeentebestuur liet dit onderzoeken, maar kon 
niets ten laste van de architect, noch Het Volksbelang 
vinden. Volgens het bestuur van de woningcorporatie 
was het allemaal laster, vermoedelijk rondgestrooid door 
enkele particuliere aannemers of verhuurders. Het was 
bekend dat zij de woningcorporatie als een bedreiging 
zagen, een concurrent die in hun vijver viste. Op deze 
manier probeerden zij Het Volksbelang in een kwaad 
daglicht te stellen.33

Op 17 april 1916 werden de eerste woningen door 
de nieuwe bewoners betrokken. Of de nieuwe wijk zijn 
naam ontleende aan de politieke kleur van Het Volksbe-
lang of aan de rode dakpannen die de wijk zijn typische 
kleur gaven, is nooit helemaal duidelijk geworden. Vol 
trots vermeldde het bestuur in zijn jaarverslag:


