
12. 

13. 

Hoe groot is het raaraoppervlak ? 
(Gemeten in den dag van het kozyn). 

Kunnen de ramen geheel of gedeelte
lijk worden geopend? 

Is de lichtschepping direct of indirect? 
Bestaat er aanmeer l Lichtschepping? 

dan eeno zijde der J 
woning gelegenheid tot I Luchtschepping? 

Hoe is in 't algemeen de verlichting en 
ventilatie ? 

Zyn in de woning sehoorstecnen of 
andere vaste rookleidingen aangebracht? 

Zyn daarby wasemkanalcn aanwezig? 
Bestaat er ook eenig gebrek aan schoor-

stcenen of rookleidingen? 
Zoo ja, welk en bestaat hierdoor ook 

brandgevaar ? 

Lengte: 

Breedte: 

late vertrek. 
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I N L E I D I N G 

De Woningwet die in 1901 werd aangenomen, bevatte onder meer richtlij

nen voor gemeenten om de kwaliteit van huizen te verbeteren en te bewa

ken. Om aan de bepalingen van de wet te kunnen voldoen, is in veel ge

meenten een inventarisatie gemaakt van een deel van het woningbestand 

door middel van een systematisch woningonderzoek. De uitkomsten van 

dit onderzoek bevatten relevante informatie over de indeling van de hui

zen, de staat waarin deze verkeerden, de wijze van bewoning en huurprij

zen. 
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1 H I S T O R I S C H E S I T U E R I N G 

In de loop van de negentiende eeuw ontstond er aandacht voor de woon

omstandigheden van de laagste sociale klassen. Katalysator hierbij waren 

de hygiënisten, artsen die van mening waren dat slechte woonsituaties 

bijdroegen tot de verspreiding van ziekten. In geneeskundige plaatsbe

schrijvingen, die door hen in de tweede helft van de negentiende eeuw 

voor een groot aantal steden vervaardigd werden, werd via een medische 

topografie gewezen op stadsdelen waar de risico's extra groot waren.1 De 

hygiënisten waren ook een drijvende kracht achter de oprichting van de 

eerste woningbouwverenigingen, overigens in samenspel met de stedelij

ke elites, die direct belang hadden bij het tot stand komen van deze collec

tieve voorziening omdat in de vestingsteden de ongezonde arbeiders

buurten zich in hun directe omgeving bevonden.2 

De urbanisaticgolf aan het einde van de negentiende eeuw, die samen

viel met de ontmanteling van de laatste vestingen (Vestingwet 1874), 

maakte planologische sturing van de uitbreidingsprocessen van steden 

noodzakelijk. Tot dan toe hadden de voorschriften voor wonen en bouwen 

slechts een lokaal en ad hoc karakter gedragen. Het ging hierbij immers 

grotendeels om invullingen binnen de vestingwallen. Ook bevatten de 

politieverordeningen in de meeste gemeenten wel bepalingen omtrent 

het onbewoonbaar verklaren van woningen; de artikelen 135 en 180 van 

de Gemeentewet van 1851 boden hiervoor mogelijkheden. Nu waren 

evenwel maatregelen vereist die soms de schaal en in ieder geval de 

draagkracht van individuele gemeenten te boven gingen. Dat laatste was 

onder meer het geval bij nieuwe infrastructurele voorzieningen en bij de 

subsidiëring van woningbouwverenigingen. 

Daarom kwam de rijksoverheid in 1901 met de Woningwet. Deze wet 

vereiste dat steden met meer dan 10.000 inwoners een uitbreidingsplan 

opstelden. Bovendien bevatte de wet richtlijnen voor het onbewoonbaar 

verklaren van huizen. Ook werd via de wet geregeld dat woningbouw

verenigingen voortaan voorschotten van overheidswege konden ontvan

gen. Omdat de meeste gemeentebesturen geen zicht hadden op de kwali

teit van de woningvoorraad, besloten zij deze systematisch te onderzoe

ken. 
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2 A D M I N I S T R A T I E V E 

O N T S T A A N S G E S C H I E D E N I S 

Formele grondslag en uitvoeringsbesluiten 

De formele grondslag van de systematische woningonderzoeken is te vin

den in de Woningwet van 22 juni 1901 (Staatsblad nr. 158) die in augustus 

1902 in werking trad. Daarnaast bevatte de Gezondheidswet van 21 juni 

1901 (Stbl. nr. 157) eveneens artikelen die een woningonderzoek wenselijk 

maakten. Ook deze wet trad op 1 augustus 1902 in werking. Paragraaf 1 

van de Woningwet bevat onder meer bepalingen betreffende aan wonin

gen te stellen eisen (art. 1-8), in paragraaf 3 wordt de verbetering van 

woningen geregeld en de rol van de gezondheidscommissie daarbij (art. 

11-13), terwijl paragraaf 4 gaat over onbewoonbaarverklaring. De be

voegdheden van de Gezondheidscommissie met betrekking tot de volks

huisvesting (zie hierna) worden omschreven in artikel 6 van de Gezond

heidswet. 

De uitvoering van de Woningwet werd grotendeels overgelaten aan 

de gemeenten, waarbij Gedeputeerde Staten en het Rijk als controlerende 

instanties optraden. Een systematisch woningonderzoek werd niet dwin

gend voorgeschreven, maar bleek voor veel gemeenten een noodzaak om 

adequaat aan de eisen van de Woningwet te kunnen voldoen. 

Procedure 

Aangezien het woningonderzoek niet wettelijk was voorgeschreven, ver

schilde de opzet en de uitvoering van het onderzoek per gemeente. De 

procedure wordt hier grotendeels weergegeven voor de gemeente Gro

ningen. Overigens was er intensief contact tussen gemeenten over de 

opzet van dit onderzoek. Zo heeft men in Groningen uitgebreid gebruik 

gemaakt van de ervaringen in Utrecht, Leiden en Deventer, steden die al 

vóór de afkondiging van de Woningwet een systematisch woningonder

zoek hadden gestart. 

In Groningen, maar ook meestal elders was het systematisch woning-

onderzoek een initiatief van 15 en w .' Nadat de gemeenteraad in 1902 had 

ingestemd met dit onderzoek, werd besloten dat de uitvoering moest ge

schieden door de juist opgerichte Raadscommissie voor de Volkshuisves

ting. Deze moest daarbij samenwerken met de Gezondheidscommissie, 

die elke gemeente moest instellen in het kader van de Gezondheidswet.4 

Deze gezondheidscommissies, grotendeels bestaande uit artsen, bouw-
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kundigen en juristen, waren geen raadscommissies maar werden benoemd 

door de Commissaris van de Koningin. Zij vormden dus een onderdeel 

van het staatstoezicht op de volksgezondheid. Zij kregen de wettelijke 

plicht toe te zien op de bewoonbaarheid van huizen, zodat de gezond

heidscommissies in elke gemeente een belangrijke rol gespeeld hebben bij 

het systematisch woningonderzoek. Een commissie voor de volkshuis

vesting kwam er daarentegen niet overal aan te pas. In Leeuwarden bij

voorbeeld werd het onderzoek geleid door een van gemeentewege be

noemde Inspecteur voor de Volkshuisvesting, terwijl in Winschoten de 

gemeenteveldwachter een belangrijke rol speelde. 

De vragenlijst in Groningen werd ontworpen door de directeur van 

de dienst van Openbare Werken, J.M. Mulock Houwer, die daarbij voor-

beelden gebruikte uil Utrecht, Leiden en Deventer, de gemeente waar hij 

voordien werkzaam was geweest. Gemeenten die later met een onder

zoek startten, maakten vaak gebruik van vragenlijsten die waren opge

steld door de Centrale Gezondheidsraad.5 Het onderzoek zelf werd in de 

meeste gemeenten op dezelfde manier uitgevoerd: de gemeente werd 

verdeeld in een aantal blokken. Per blok werd een 'opnemingsbrigade' 

aangesteld, vaak bestaande uit twee personen die onder toezicht van 

leden van de Gezondheidscommissie en eventueel andere betrokken 

instanties, de formulieren invulde. Men beperkte zich tot de huizen met 

drie of minder kamers, maar die maakten in de meeste gevallen wel zo'n 

70% van de woningvoorraad uit. De volkstelling van 1899, die enige vra

gen bevatte over de woonruimte, diende vaak als leidraad. 

De uitkomsten van het woningonderzoek werden meestal aan de 

raad gepresenteerd in de vorm van tabellen. Soms, zoals in Groningen, 

zijn tekeningen gemaakt, waarop per woonblok de kwaliteit van de 

woningen is weergegeven. In het beste geval zijn de uitkomsten ook per 

pand opgetekend. 

Het directe effect van het woningonderzoek was dat het aantal onbe

woonbaar verklaringen drastisch toenam. 
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3 V I S U E L E K E N N I S M A K I N G 

De relevante bepalingen van de Woningwet 

Zoals hierboven al is aangegeven, bevatten de paragrafen i, 3 en 4 van de 

Woningwet bepalingen die een systematisch woningonderzoek noodza

kelijk maakten (afbeelding ia en ib). 

De vragenlijsten 

De vragenlijsten verschillen per gemeente, maar die verschillen betreffen 

details. De aandachtspunten komen wel overeen. De hier opgenomen 

vragenlijst van het Groningse onderzoek omvat 27 vragen (afbeelding 2a 

tot en met 2d). Ze betreffen: 

0 Informatie betreffende het adres en de datum van opname 

1 De eigenaar (naam, beroep en adres) 

2 De hoofdbewoner (naam, beroep) 

3 Het soort woning 

4 De ligging (aan wat voor openbare ruimte, bereikbaarheid voor 

brandweer) 

5 Het materiaal van de vloer en de hoogte daarvan ten opzichte van 

de openbare weg 

6 Een gezamenlijke of aparte toegang 

7 De aanwezigheid van een erf 

8 Het materiaal van het dak en de muren 

9 Het aantal vertrekken 

10 De aanwezigheid van bijruimtes, zoals schuren en stallen 

11 De afmetingen van de binnenruimtes 

12 De afmetingen van de ramen en de mogelijkheid tot openen daarvan 

13 Gegevens omtrent de rookafvoer 

14 De bestemming van de vertrekken en het aantal mensen dat daar 

slaapt 

15 De bestemming van de bijruimtes en het aantal mensen dat daar 

slaapt 

16 De periode dat de woning al bewoond is door de huidige bewoner 

plus het aantal bewoners 

17 Het aantal dienstboden en kostgangers 

18 Gegevens over de watervoorziening 
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19 Gegevens over het privaat 

20 Gegevens over de riolering 

2i De huurprijs 

22 De aanwezigheid van vee 

23 Gegevens over ongezonde toestanden in de buurt 

24 De gebreken van de woni ng 

25 De urgentie om aan die gebreken iets te doen 

26 De netheid van de bewoners 

27 Algemene opmerkingen. 

Bij deze vragenlijst was ter informatie van de 'opnemingsbrigades' een 

toelichting gevoegd (afbeelding3). 

De uitkomsten 

De ingevulde formulieren zijn op verschillende wijzen verwerkt. In de 

meeste gevallen zijn er geaggregeerde statistieken vervaardigd waarin de 

antwoorden op de vragen zijn samengevat (afbeelding 4). 

In plaats van deze statistieken zijn ook wel kaarten getekend waarop 

per blok of per wijk via kleurcodes de kwaliteit van de individuele huizen 

is aangegeven (afbeelding 5). Op andere kaarten is voor dezelfde blokken 

onder meer de inhoud van de huizen, de aanwezigheid van privaten en 

waterleiding, alsmede de verhouding tussen ruimte en inwoners opgeno

men (afbeelding 6). 

Ook zijn soms de gegevens per huis van de vragenlijsten overgeno

men in registers (afbeelding 7). 
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W E T VAN 22 J U N I ïgo i ( S T A A T S B L A D N o . 158) 

houdende wettelijke bepalingen betreffende de Volkshuisvesting. 

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooien lezen, saluut! doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat hel wenschelijk is bepalingen 

vast te stellen betreffende de volkshuisvesting; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

§ 1. Voorschriften betreffende aan woningen te stellen eischen. 

ART. 1. 1. De gemeenteraad stelt voorschriften vast betreffende de eischen, 
waaraan moet worden voldaan: 

a. bij het bouwen van woningen, 
b. bij het geheel of voor een gedeelte vernieuwen van woningen, 
c. met betrekking tot bestaande niet onder b begrepen woningen. 
2. De gemeenteraad stelt voorschriften vast nopens behoorlijke bewoning. 

ART. 2. 1. De voorschriften, in artikel 1 bedoeld, kunnen verschillend 
zijn naar gelang van den aard en de bestemming der woningen, alsmede 
van hare ligging. 

2. Bij die voorschriften kunnen eischen worden gesteld omtrent de zuivering 
van ongedierte, de afscheiding van slaapplaatsen, het aantal woningen in een 
zelfde gebouw in verband met de inrichting van dat gebouw, alsmede omtrent 
het aantal bewoners in verband met de ruimte der vertrekken. 

3. De eischen omtrent het aantal bewoners in verband met de ruimte der 
vertrekken blijven builen toepassing ten aanzien van woningen, waarin: 

a. geene andere personen wonen dan die haar reeds bewoonden bij het 
indienen van de verordening, waarbij de eischen worden gesteld; 

b. de overschrijding het gevolg is van vermeerdering van het gezin door 
geboorte of door wederopneming van tijdelijk elders gevestigde leden na het 
tijdstip, waarop de woning door het gezin betrokken werd. 

4. Onder gezin zijn begrepen de" bloed- en aanverwanten, die volgens 
de artikelen 376-378 en artikel 383 van het Burgerlijk Wetboek in de termen 
kunnen vallen om op onderhoud aanspraak te maken. 

ART. 3. 1. Ten aanzien van geheel of voor een gedeelte te vernieuwen 
of nieuw te bouwen woningen of als woning in gebruik te nemen gebouwen 
of gedeelten van gebouwen worden door den gemeenteraad voorschriften 
vastgesteld betreffende: 

a. de plaatsing van de gebouwen ten opzichte van den openbaren weg en 
van elkander, 
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b. het hoogtepeil van den vloer der beneden-woonvertrekken en de hoogte 
van de gebouwen, 

c. de afmetingen der ter bewoning in te richten vertrekken en van trappen 
en portalen, 

d. privaten, 
e. beschikbaarheid van drinkwater, 
ƒ. voorkoming van brandgevaar, 
g. voorkoming van vochtigheid, 
h. hechtheid van fundamenten, muren, vloeren, trappen, zolderingen en dak, 
/. verwijdering van rook, water en vuil, 
j . toevoer van licht en lucht. 
2. Ten aanzien van de vernieuwing van een gedeelte eener woning worden 

alleen die voorschriften van toepassing verklaard, die met het te vernieuwen 
gedeelte verband houden. 

3. Ten aanzien van bestaande niet onder het eerste lid begrepen woningen 
worden door den gemeenteraad voorschriften vastgesteld betreffende de in het 
eerste lid onder e—j vermelde punten. 

ART. 4. 1. Met betrekking tot een of meer der in artikel 3,, vermelde 
punten kan door Gedeputeerde Staten, den inspecteur, belast met liet toezicht 
op de handhaving van de wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting, 
gehoord, bij een met redenen omkleed besluit vrijstelling worden verleend, 
hetzij voor alle woningen, hetzij naar gelang van haren aard, bestemming of 
ligging voor sommige. 

2. Door Gedeputeerde Staten kan, den inspecteur gehoord, bij een met 
redenen omkleed besluit vrijstelling worden verleend van de verplichting tot 
het vaststellen van voorschriften nopens behoorlijke bewoning. 

3. De vrijstelling, bedoeld in het eerste en in het tweede lid, wordt voor 
niet langer dan vijf jaren verleend op aanvrage van den gemeenteraad en kan, 
den inspecteur gehoord, op aanvrage van den gemeenteraad, bij een mei 
redenen omkleed besluit worden verlengd, telkens voor een bepaalden tijd, 
vijf jaren niet te boven gaande. 

4. Gedeputeerde Staten deelen, met overlegging van het raadsbesluit en 
van het advies van den inspecteur, hunne beslissing mede aan den centralen 
gezondheidsraad. Deze brengt daaromtrent, zoo hij termen tot vernietiging 
dezer beslissing aanwezig acht, een met redenen omkleed advies uit aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

5. Wordt door Ons het besluit van Gedeputeerde Staten vernietigd, dan 
hebben deze opnieuw uitspraak te doen met inachtneming van Onze beslissing. 

6. De artikelen 166 en 169—173 der Provinciale wet zijn ten deze van 
toepassing. 

ART. 5. 1. Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van Burge
meester en Wethouders: 

a. een gebouw op te richten of geheel of voor een gedeelte te vernieuwen, 
b. krachtens eenig zakelijk recht tot woning in gebruik te nemen of als 

eigenaar of in eenige andere hoedanigheid tot woning in gebruik te geven 
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, laatstelijk niet als woning 
gebezigd. 

2. In gemeenten, waar voorschriften met betrekking tot gebouwen zijn 
vastgesteld, wordt de vergunning, behoudens het bepaalde bij het eerste lid 
van artikel 6, alléén geweigerd op grond, dat aan die voorschriften niet wordt 
voldaan. 

3. Een besluit tot het verleenen van voorwaardelijke vergunning of tot 
weigering der vergunning is altijd met redenen omkleed. 
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4. Van het besluit, bedoeld in het voorgaande lid, is beroep op den 
gemeenteraad toegelaten, volgens regelen, bij plaatselijke verordening vast 
te stellen. 

ART. 6. 1. Voorzoovcr eene verordening met betrekking tot gebouwen 
Burgemeester en Wethouders daartoe uitdrukkelijk bevoegd verklaart, kunnen zij: 

a. nadere eischen vaststellen ten opzichte van in die verordening bepaal
delijk aangewezen punten; 

b. vrijstelling verleenen van het voldoen aan in die verordening bepaaldelijk 
omschreven eischen. 

2. In het geval, omschreven sub a van het voorgaand lid, is beroep op 
den gemeenteraad toegelaten, volgens regelen, bij plaatselijke verordening-
vast te stellen. 

3. Van het besluit van den gemeenteraad wordt door Burgemeester en 
Wethouders onverwijld kennis gegeven aan hem, die het beroep heeft ingesteld. 

4. Wijkt het besluit van den gemeenteraad van dat van Burgemeester en 
Wethouders af, dan geldt bedoelde kennisgeving als eene door Burgemeester 
en Wethouders verleende vergunning. 

ART. 7. 1. De besluiten tot vaststelling, aanvulling, wijziging of intrekking 
van de in artikel 1 bedoelde voorschriften zijn aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten aan wie zij binnen tweemaal 24 uren na de vaststelling worden 
toegezonden onderworpen. De goedkeuring betreft, zoo zij aan eene veror
dening in haar geheel wordt verleend, alleen die voorschriften, welke aan 
goedkeuring onderworpen zijn. De artikelen 196 en 197 der Gemeentewet zijn 
ten deze van toepassing, met dien verstande, dat de daar genoemde termijn 
wordt gesteld op twee maanden. 

2. Alvorens te beslissen winnen Gedeputeerde Staten het advies van den 
inspecteur in. 

3. Het besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij de goedkeuring wordt 
geweigerd, is altijd met redenen omkleed. Van dit besluit kan de gemeenteraad 
binnen 30 dagen, te rekenen van de dagteekening der beslissing van Gede
puteerde Staten, bij Ons voorziening vragen. Artikel 201 der Gemeentewet is 
ten deze van toepassing. 

4. Gedeputeerde Staten deelen, niet overlegging van hel raadsbesluit en 
van het advies van ikn inspecteur, hunne beslissing mede aan den centralen 
gezondheidsraad. Deze brengt daaromtrent, zoo hij termen tot vernietiging 
dezer beslissing aanwezig acht, een met redenen omkleed advies uit aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken. 

5. Wordt, buiten het geval van voorziening bedoeld in het derde lid, 
door Ons het besluit van Gedeputeerde Staten vernietigd, dan hebben deze 
opnieuw uitspraak te doen met inachtneming van Onze beslissing. 

6. De artikelen 160 en 169-173 der Provinciale wet en de artikelen 166, 
168, 172 en 174—177 der Gemeentewet zijn ten deze van toepassing, met 
dien verstande, dat de afkondiging geschiedt binnen veertien dagen na dag
teekening van het besluit, waarbij de goedkeuring wordt verleend en dat 
het formulier van afkondiging bij algemeenen maatregel van bestuur wordt 
vastgesteld. 

ART. 8. 1. Indien binnen twee jaren na het in werking treden dezer wet 
geen voorschriften, als bedoeld in artikel 1 en goedgekeurd overeenkomstig 
artikel 7, tot stand zijn gekomen, noodigen Gedeputeerde Staten Burgemeester 
en Wethouders uit zoodanige voorschriften te ontwerpen en binnen een be
paalden termijn bij hen in te zenden. 

2. Over het ingediend ontwerp winnen Gedeputeerde Staten het advies van 
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den inspecteur in en stellen daarna zoodanige voorschriften vast, als zij lot 
uitvoering van de bepalingen dezer wet noodig achten. 

3. Wordt door Burgemeester en Wethouders binnen den bepaalden termijn 
geen ontwerp ingediend, dan gaan Gedeputeerde Staten, den inspecteur ge
hoord, zelfstandig tot vaststelling van de voorschriften over. 

4. De besluiten, door Gedeputeerde Staten ingevolge het tweede en derde 
lid vastgesteld, zijn aan Onze goedkeuring onderworpen. 

5. Bij de toezending' van de vastgestelde en door Ons goedgekeurde voor
schriften leggen Gedeputeerde Staten aan den gemeenteraad over het advies 
van den inspecteur, alsmede het ontwerp van Burgemeester en Wethouders, 
indien dit binnen den gestelden termijn is ingekomen. 

6. De door Ons goedgekeurde voorschriften worden door Burgemeester en 
Wethouders binnen veertien dagen, nadat zij die van Gedeputeerde Staten 
hebben ontvangen, afgekondigd, met inachtneming van het bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgestelde formulier. De artikelen 172, 174, 175, 
eerste lid, en 176 der Gemeentewet zijn ten deze van toepassing. 

7. De getneeenteraad is bevoegd de door Gedeputeerde Staten vastgestelde 
voorschriften aan te vullen, te wijzigen of in te trekken. De bepalingen van 
artikel 7 zijn daarbij van toepassing. 

8. Zijn Gedeputeerde Staten, den inspecteur gehoord, van oordeel, dat 
aanvulling, wijziging of intrekking van voorschriften, als bedoeld in artikel 1, 
noodzakelijk is, zoo noodigen zij, met overlegging van het advies van den 
inspecteur, den gemeenteraad uit tot die aanvulling, wijziging of intrekking 
over te gaan. 

9. Voor zoover medewerking hiertoe door den raad wordt geweigerd kun
nen Gedeputeerde Staten, Burgemeester en Wethouders gehoord, na verloop 
van zes maanden sedert de in het voorgaande lid vermelde uitnoodiging, met 
Onze goedkeuring die voorschriften aanvullen, wijzigen of intrekken. 

§ 2. Aangifte omtrent het aantal bewoners. 

ART. 9. 1. Verhuurders van woningen, welke drie of minder ter bewoning 
bestemde vertrekken bevatten, zijn, onverschillig of de woning op zich zelve 
een gebouw vormt, dan wel van een gebouw deel uitmaakt, verplicht bij het 
bestuur der gemeente, waarin de woning is gelegen, binnen een door het 
gemeentebestuur vast te stellen termijn, aangifte te doen van: 

a. hunnen naam, hunne voornamen en woonplaats; 
b. de ligging, zoo mogelijk met aanduiding van straal en nummer, van 

het gebouw, waarin de woning bevindt; 
c. het aantal vertrekken der woning; 
d. het aantal der bewoners met vermelding van naam en beroep. 
2. Onder verhuurders worden verstaan de personen, die hetzij voor zich 

zelven hetzij in eenige hoedanigheid eene woning schriftelijk of mondeling 
verhuren. 

3. De eerste aangiften geschieden binnen den door het gemeentebestuur 
vastgestelden termijn, uiterlijk twee jaren na het in werking treden dezer wet. 

4. Verhuurders, in het eerste lid vermeld, zijn voorts verplicht nieuwe 
aangifte te doen binnen eene maand nadat de woning door een nieuwen 
huurder is belrokken tenzij deze inmiddels de bewoning heeft gestaakt. 

5. Binnen vier jaren na het in werking treden dezer wet wordt bij alge
meenen maatregel van bestuur, volgens daarbij vast te stellen regelen, met 
betrekking tot kostgangers en daarmede gelijkgesteldeu verplichting tot aangifte 
opgelegd aan hen, bij wie bedoelde personen inwonen. 

6. De modellen voor de aangiften worden vastgesteld door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zakan. 

" i : ' " '"~ " " " ' " ' " - ' " ' " " " ' T * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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crzoclc in Je Gemeente 

2a-d 
Vragenlijst voor 
het systematisch 
woningonderzoek 
te Groningen. 

MvAx 4^ Af. 

Strii.it 0117..: gat 

Huisnr. yj 

Datum der opname: // iS/r^ststr 

Portefcuillo: U. No. I No. 

Wio is do eigenaar der woning? 
Wat is zijn beroep? 
Waai- woont hij? 

Wat is do oigennaam van den hoofd-
bowoncr? 

De voornaam van den lioofdbewoncr? 
Het beroep van den hoofdbenoncr? 

Vormt de VOning een perceel op zich /.elf? 
Zoo niet, hoeveel woningen bevat het 

perceel? 

Tot welke soort behoort do onderzochte 
woning? 

Uoo is de woning gelegen? 
a. aan straat, diop, kade, steeg, gang of 

slop enz. ter breedte van: 
h. aan binnenplaats, hofje, gasthuis, enz.: 

breed ter plaatso van de onderzochte 

dein 
waarvan do toegangsweg breed .«. 
do lengto en brcodto van het pi 
enz. z(jn: 
on waarop uitkomen woningen ton 
getale van: 

c. in een gebouw los van couig bouw-
verband : 
naar welke hemelstreek geeft de hoofd-
lichtschepping uitzicht? 
is de woning door braudbluschiniddclcn 
te bereiken? 

Als de onderzochte woning ecne kel
derwoning of eene bencdenwoning is, hoe 
is dan de ligging (*) van den benednnvluer 
ten opzichte van hot hoogte peil van de kruin 
vanden annliggonden weg, straat of trottoir? 

Waaruit bestaat de vloer j { j ! Ï ! j 
v a n h e t I 3«' vertrek: 

(*) In büzondr ri geval 
gero men ilc ligging aan 
do woning aanligbende 'ei 

Heeft de woning met andoro woningen 
een gemecnschappelijken toegang? 

Zoo ja, hoeveel woningen maken daar
van gebruik? 

Welke zijn de gemiddcldo afmetingen 
van dien toegang? 

Van welke soort is die toegang? 

Behoort tyj de woning eon erf? 
Zoo ja, welke zijn do gemiddelde af

metingen van dat erf? 

Waaruit bestaat de dakbedekking van 
het gebouw, waarin zich de woning be
vindt? 

Hoe dik zyn de buitenmuren? 
Zyn de buitenmuren geheel van steen 

of van hont en steen? 
Bestaan de buitenmuren geheel of ge

deeltelijk uit andere materialen? 
Zoo ja, nit welke? 

Hoe groot is het aantal vertrekken der 
woning? 

Indien do woning geen zoldcrwoning 
is, behoort daarbij dan een wilder? 

pet. **J,Wr r/Ss,:*? 

renlieping. ven 

mderdanS Meier, t.-ïn 3 lol o Meier. n n 5 lol 8 Meier. »an 8 tot 12 Meier, meer dan IS Meier. 

O n d e r d a t p o i l 

^ ' « I _ ™ — ' • I ~ '«« 
n o r e n d a t p e i l 

tan IMB c.»I. | 15 c-M. of 1 

/* 
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Zoo ju, is tlo/.c geheel of KOtloollaiyk 
beschoten? 

Indien gedeeltelijk bnwJinloii, wolk pn-
doolto is iln.it hexfJiolcii? 

Zyn er onder liet bovonvnrinohlo aantal 
vertrokken, ook ilio op den zolder zyn 
gelegen ? 

Zoo ja, hoeveel e» welko? 
(Als: govolkamor, arkcncelknmor, ge-

wone zolderkamer met een dnklicht,) 

Bchooron or, behalve de reods vermelde 
vertrekken nog andoro büruimtcn tot de 
woning? 

(Schuurtjes, stallen, loodsen, bcrgplaat-
son enz.) 

Zoo ja, welko is hun aard en ligging? 
Hoe dik zyn de builenniurcn? 
Uit welke materialen beslaan de muren 

en de dakbedekking? 

Welke zyn de gemiddelde afmetingen!') 
van do trappen, portalen, gangen en by-
inimten, zoomede van de winkelruimten 
wanneer deze laatstcn niet als vertrekken 
worden beschouwd? 

Welko zyn de gomiddcldc afmetingen (*) 
dor vertrokken en van don zolder? 

(Indien de vertrekken op den zoldor zyn 
golcgon, dit in 't oogvallend te vermelden.) 

bevinden zich in of by do vertrekken 
ook bedsteden of aleovou, zoo ja, welke 
zyn do gemiddelde afiuctingcn? (*) 

Welko zijn do gemiddelde afmetingen (*) 
der trappon en van do aan- en optrede 
dier trappen ? 

nsesehreretr miUn. 

„ !cY f* j,./i»ïf»~ 

llreedic: 

ngraimlrn. | Winkelruit 

. 6<s/<<~({ 

ren. Ileil.lnl™. Alm.™. Jle.l.U.len. 

LtnRlo: 
Breedte: 

) 11 reed te 
1 fan rto 
' ..nlrede. 

-é«.f/f/j l •/<*<*< #+-&f>'. 

Hoe groot is het raamoppcrvlak? 
(Gemeten in den dag van het kozijn). 

Kunnen de ramen geheel of gedeelte
lijk worden geopend? 

Is de lichtschepping direct of indirect? 
Bestaat er aanmeer I Lichtschepping? 

dan ecno zijde der f . 
woning gelegenheid tot ' lichtschepping? 

Hoo is in 't algemeen do verlichting en 
ventilatie ? 

Zolder. 

t^i/f-iSie-eY-

a.C /* rA A'Jf 

Zijn in do woning sclioorstccncn of 
andere vaste rooklcidingen aangebracht? 

Zyn daarby wasemkanaleii aanwezig? 
Bestaat or ook conig gebrek aan schoor-

stcenen of rooklcidingen ? 
Zoo ja. wolk en bestaat hierdoor ook 

brandgevaar ? 

Waartoo wonlcn de vertrekken ge-
b ruikt? 

(Indien zy op den zolder zyn golcgon. 
dit te vermelden.) 

•w^-*t^--*-

en welke slaapplaatsen bevin-
zich in of by het lc vertrek? 

Hoor hoeveel en door welke personen 
wolden deze slaapplaaLson gebruikt en 
hooveel zyn jonger of oudor dan 10 jaar? 

A t c o ï e n . Bcrtatoden l e d i k a n t e n K r i b b e n . 

Mannen [ V r o u w e n Mannen 

- H * - r i l ' ] -It>| i H —ie i - I " 

V r o n w e n U m m e n 

- N | * M 

• 

V r o u w e n Mannen 

_w|+ia|-ii > 1' 

Vrouwen 

lllj + IC 

VI. e en 

Mannen i V r o a w e o 

|l . n - l o | 4 - I O 
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H^et 

Hoeveel en w e l k e s l a a p p l a a t s e n Ijevin-
ilcn z ich iu of bij he l JiU vertrek? 

Door liocvecl cu door w e l k e pe r sonen 
worden dezo s l a a p p l a a t s e n g e b r u i k t on 
hoeveel zijn j o n g e r of oui lcr dan l i i j a a r ? 

Hoeveel en w e l k e s l a a p p l a a t s e n bcvin-
Uoii zich iu of bij b e t 3de vertrek? 

Door lloovool en door welke personen 
worden llozo s l a a p p l a a t s e n g e b r u i k t on 
IioovceI zijn j o n g e r of o u d e r dan l O j n a r ? 

v a l t e r a a n g a a n d e d e v o l t r o k k e n of 
ilc s l a a p p l a a t s e n on liet g e b r u i k d a a r v a n 
ook nog ie t s op to m e r k e n ? 

1 Ik-.l.lo.lon. [ U.lilui.lcii. | Krililnm. Vlwn 

I I 

W a a r t o e w o r d t de bijriiiinlc g e b r u i k t ? 
(Zie v r a a g Iu) en w a a r u i t b e s t a a t d e v l o e r ? 

W a a r t o e w o r d t do zolder ge in n i k t ? 
(Zie v r a a g '.).) 

Hoeveel en w e l k e s l a a p p l a a t s e n bevin
den zieb iu do bijruimt v? 

Door hoeveel en door w e l k e personen 
Worden d e z e s l aapp laa t sen g e b r u i k t eu 
zijn j o n g e r of oudot' dun UI j a a r ? 

Hoeveel eu w e l k e s l aapp laa t sen bevin
den z ich op den *older¥ 

Door hoeveel on door w e l k e pe r sonen 
worden deze s l aapp laa t sen g e b r u i k t en 
zijn j o n g e r of ouder d a n lti j a a r ? 

V a l t e r a n n g a a n d o d e bijrui intc of d o n 
zoldor id' d e s l aapp laa t sen on he t g e b r u i k 
d a a r v a n nug ie l s op to m e r k e n ? 

H o e l a n g is d e w o n i n g door du Ie; 
WOOrdige b e w o n e r s b e w o o n d ? 

Of is z(j o n b e w o o n d : 

H o c g r o o t is he t aan ta l bewone r s : 
a. boven do 10 j a a r . 
4. beneden d e ltl j a a r . 

tlUUin I VrOBTOt « ru | Vrou»i:.l| )l« 

_III |+IU|-II . | i inl-iu| • nif—io|. luj-w MM'-,O|.H'-.-..| + , . . - . . . |+ ,U | - , .H4H ' - , . .1M. 

LcUiUnlcn. I Knlibou. Vlo. 

ij^S-^,^^^ 

kim-n. | J k d . t e . l u i . | l.oj.kiulcii. j Kribl*n. Vlo 
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Zijn e r ondor de bewoners , die n ie t tot he t I 

gOZUl van den hoofilliowouer belmoren cu 1 
w e r k z a u m /.(jn tuil behoeve vuu diens j 
h u i s h o u d i n g of bedrijf, (d iens tboden, 
k n e c h t s on a n d e r e n ) ? Zoo j a , hoevee l ? : 

Z j jn ur o n d e r do bewoners zougc-1 
naamilc kos tgangers , coiniiieiisaals of kost- j 
k inderen ? Zoo j a , hooveol? 

Hoe w o r d t voorzien in de behoefte aan 
w a t o r ? ( a l s : leiding-, wel- , reuen-, diep- , 
g rach t - , sloot- of guuiecululijlc s tandpj jp-
w a t c r ) . ^ c ' v " - ' • J SJX.S ; 'S s^/ 
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Indien nansliiiling aan rono waterlei
ding beslaat, of ecu rcgenlmk, pomp of 
put aanwezig is, wordt ilanrvnn 1I1111 ook 
door bewoners vn» nndern woningen 
gebruik gemaakt? 

Zoo ja. ilooi" de bewoners van hoeveel 
wonitigon? 

Indien de watcrleidingkrnan, cii7... zirh 
bovindt builen do woning, op welken 
afstand ligt 7.(j daarvan? 

I leeft do woning een eigen, of met 
anilcro woningen, een gemeenschappelijk 
privaat? 

Indien gemeenschappelijk, voor hoeveel 
woningen ? 

Indien liet privaat binnen de woning 
is, waar is het? 

Indien liet privaat buiten de woning is. 
op welken afstand staat hot dan van de 
woning verwijderd? 

Hoe geschiedt de luchtvcrversching van 
hot privaat? 

Is er in do woning gelegenheid lot 
loo/.ing van huishoudwator? 

lloo geschiedt deze loozing? 
Veroorzaakt z(j ook stank? 
Zijn er ook stankafsluitors aanwezig? 

Wat is de huurprijs der woning? 
Worden door den huurder nog andere 

kosten buiten de opgegeven huur betaald? 
Zoo ja, waarvoor en hoeveel? 
(Waterleiding, onderhoud, enz.) • 
Is in den opgegeven huurprijs ook 

begrepen huur voor het gebruik van 
andere gehouwen of gronden (vrijstaande 
werkplaatsen, tcclgrondon enz.)? 

Zoo ja, hoovcel bedraagt dan, naar 
schatting do eigenlijke woninghuur? 

Geniet do bewoner hulp van de Gemeente 
voor de betaling der huur? 

Zoo ja, hoeveel? 

Wordt een gedeelte van do woning of 
van het erf gebezigd tot het houden van 
dieren. Zoo ja, weiko dieren en waar? 

(Katten en honden dio voor genoegen 
worden gehouden, bchoovcn niet te wor
den vermeld.) 

Bestaan in do oiimiddclyke omgoving 
van de woning toestanden, waarvan nadec-
ligen invloed op de woning of de bewo
ners aangetoond of verwacht kan worden? 

Welke van de hieronder genoemde 
gebreken heeft do woning? 

a. onvoldoende hcclithoid van eenig 
onderdeel: (muren, dakbedekking, ramen, 
trappen, goten enz.) 

5. Vocht. 
(Als gevolg vnn ecu onvoldoend tras-

raam, doorslaan van muren, lekken der 
goten enz.) 

r. Rook, stank, wandgedierto of andcro 
gebroken: 

Is omnidiielijkc voorziening van gebre
ken noodzakelijk? 

Zoo ja. welke? 

Hos is de bewoning uit een oogpunt 
van zindelijkheid? 

'Deze vraag to beantwoorden mot: 
(Jood. matig, slecht.) 

Algcmcenc npmerkinge 
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TOELICHTING TOT OE VRAGENLIJST 
VOOR HI'.T 

Systematisch Woningonderzoek 
IN l )E 

GEMEENTE GRONINGEN. 

Toelichting tot 

de vragenlijst voor 

het systematisch 

w o n i n g o n d e r z o e k 

te Groningen . 

Als woning besehouwe men elk gebouw of gedeelte 
van een gebouw, dat in gebruik is als woning vooreen 
afzondciiyk gezin of voor ecu alleen levend persoon of 
dat tot zoodanig gebruik bestemd is. 

Als perceel bcschouwc men elk gebouw of gedeelte 
van een gebouw dat afzondciiyk verkoopbaar is. 

Als straten, diepen en kaden, besehouwe men alle 
verkeerswegen (voor zoover zy niet begrepen z\jn, onder 
de rubriek stegen, sloppen en gangen), waaraan wonin
gen zy'n gelegen. Indien zy' slechts aan cenc zy'dc zijn 
betimmerd of bebouwd, dan wordt de breedte geacht 
grooter te zy'n dan 12 M. 

Als stegen besehouwe men alle, ai of niet voor het 
openbaar verkeer bestemde, doorloopendo verkeerswegen, 
waarin de afstand tusschen de tegenover elkander lig
gende gebouwen of getimmerten minder dan 3 M. bedraagt. 

Als sloppen en gangen besehouwe men doodloopende 
verkeerswegen, aan beide zyden bebouwd of betimmerd 
en minder dan 3 M. breed. 

De ligging der woning wordt niet bepaald door de 
plaatsing der deur, maar door de plaatsing der hoofd-
Iichtschepping (voorgevel). 

Als binnenplaatsen, waartoe ook de hofjes en gast
huizen worden gerekend, besehouwe men ombouwde 

pleinen, van den openbaren straat toegankelijk dooreen 

of meer poorten of gangen. 

Als „los van eenig bouwverband" besehouwe meu de 

gebouwen, die <feheel vry in het veld staan. 

Als zolder besehouwe mon de ruimte onder het daJc, 

waarvan de opstaande wanden, geheel of ten deele door 

de dakvlakken worden gevormd en die aan de bewoners 

van eenig nut kan zyn, zy' het. ook sloehits als bergplaats. 

(«ehcel afgesloten ruimten onder het dak, die niet 

tocgankelyk zy'n voor de bewoners, besehouwe men niet 

als zolders. 

Do zolder (als zoodanig) worde nimmer als een vertrek 

beschouwd, de vertrekken op den zolder worden wel 

meegeteld doch ook afzondciiyk aangeduid (zie vraag !)). 

Waar de zolder van een gebouw geheel is ingericht 

tot ecne geheel afzonderlijke-woning, daar is die zolder 

ecne, zoldcrwoiiing. 

Als vaste rooklcidingen besehouwe men zulke, die 

van blijvende» aard zy'n en niet met den bewoner weder 

verdwijnen. 

Ten opzichte der privaten neme men aan, dat dit 

aanwezig is. wanneer daarvoor een, zy' het ook nog zoo 

eenvoudig, getimmerte is aangebracht. 

Winkelruimten worden alleen dan als vertrekken be

schouwd, wanneer uit cenige omstandigheid van bewoning 

blijkt. 
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Tabel 3 

Geaggregeerde 
statistiek van het 
woningonderzoek 
te Leeuwarden. 

i I 

2 ! 

é i 
i 

4 
5 

t> j 

: 
9 i 

10 I 
11 i 
12 ! 

13 ' 

14 | 
i ö ; 

i 

16 ! 

17 • 

18 i 

19 : 

20 : 

21 ! 

22 | 

23 I 
24 

W O N I N G O N D E R ZO EI 
STAAT DK 

W i j k e n . 

Uowoondo 1, 2, 3 kamerwoningen . 

Aantal onderzochte 1, 2. 8 kamot woniiigon . . . 

Totaal aantal woningen in liKKJ 

Woningan, golegon IIUII slop, stoog of p laa ts 

1 kamerwoningen . . 

2 kamerwoningen 

3 kamerwoningen. 

1—3 kamorwoningen voldoende hoog, 2.50 M. on meer 

idem laag 2.60 M. tot 2.20 M 

idora zoor l aag van 2.20 M. to t 1.50 M 

1—3 kamerwoningen mot iriindor dan 10 M*. lucht per volwassen persoon in s laapkamer-

Geraiddold aantal bewonors in dio wooingen . 

1—3 kamorwouingou met onvoldoende -verlichting ('/, kameroppervlakte of minder) . 

1—3 „ me t zolders als s laapplaa ts w a a r v a n : 

zoldors beschoten . . . • 

zolders n ie t boschoten 

1—3 kamerwoningen als bovenwoning 

1—3 

1—3 

1 - 3 

1—3 

1—3 

1—3 

1—3 

1—3 

1 - 3 

Woningon mot 

met vloeren boneden de aan l iggende s traat , gracht , onz. 

mot steonon vloeren 

zonder pr ivaa t • 

mot gemeenschappeli jk of publiok pr ivaat 

zonder w.i torvoorziening of me t onbru ikbaar wa te r . 

aangesloten aim de water le iding 

dio s lecht worden ondorhouden 

dio vocht ig zijn . 

waarin rook of stuuk hoorsc.lit 

van oen luim prijs beneden ƒ 1.00 'n weeks . . . . 

vortrok waarvan do oppervlakto minder dan 14 M' . 18 

n 1 - i . i n n 10 M' . „ . 

1—3 kamorwoningen met niet inindor dan 30 M*. opporvlakto 

1-3 „ „ „ „ 20 M'. „ 

1-3 , „ , „ , l ü M ' , 

flomiddold aantal bowonors der l kamerwoningen per woning 

idem „ 2 „ „ „ 

idem „ 3 „ n u 

Groots te aantal bewoners dor 1 kamerwoningen 

idoin „ 2 „ 

idem - 3 , • 
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PE L E E U W A R DEN. 
[OEVËELUEDEN. 

L 

B 

17 

18 

14 

8 

17 

2 

4 

4 

8 

9 m 

5.4 

9 

8 

4 

9 

7 

4 

9 

7 

B. 

200 

200 

308 

63 

88 

G2 

60 

180 

51 

19 

68 

5.2 

27 

16 

4 

12 

68 

25 

7 

0 

f> 1 2 5 

1 II 

9 

3 

5 

1 

3 

L 

9 

9 

» 
1 

3.6 

4.2 

3.4 

0 

) 
7 

141 

38 

4(" 

15 

:< 
r>:i 

13 

130 

74 

25 

:t 

3.6 

3.4 

11 

8 

9 

Ü,D, 

E, F. 

217 

217 

621 

66 

107 

71 

39 

132 

62 

23 

77 

5 

23 

29 

17 

12 

91 

15 

12 

44 

44 

36 

136 

40 

54 

22 

28 

57 

19 

124 

67 

21 

3.6 

3.4 

4.7 

10 

8 

10 

0. 

174 

175 

386 

115 

94 

49 

32 

88 

68 

29 

63 

5.2 

46 

18 

«3 

16 

62 

22 

4 

4 

64 

19 

113 

42 

47 

19 

24 

5» 

19 

115 

58 

16 

3.1 

3.1 

4 
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S'CHAAL l a S D D 

Kaart met 
gezond heids-
kenmerken van 
een onderzocht 
Gronings 
huizenblok. 
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CHAAL 1 a 5 D D 

6 
Kaart met 
bewonings-
kenmerken van 
een onderzocht 
Gronings 
huizenblok. 
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4 B R O N K R I T I S C H C O M M E N T A A R 

Het systematisch woningonderzoek was primair gericht op het in kaart 

brengen van huizen waarvan de kwaliteit te wensen overliet. Dat betekent 

dat de keuze van de te onderzoeken panden subjectief geweest is. Over 

het algemeen heeft men zich beperkt tot huizen met drie kamers of min

der maar ook binnen deze categorie zijn meestal niet alle huizen onder

zocht. Zo vond Schroor voor Leeuwarden dat de uitkomst van de volk

stelling van 1899 bijna 6% meer eenkamerwoningen aangaf dan het woning

onderzoek. ' Nu was het ook niet eenvoudig om vast te stellen wat nu 

precies als een kamer aangemerkt moest worden. Voor een keuken was 

dat nog wel duidelijk, maar een alkoof en een zolder waren al weer pro

blematischer. Per gemeente, en waarschijnlijk ook nog wel per onder-

zoeksbrigade, zijn de knopen verschillend doorgehakt. 

Mogelijke gebruikswijzen van de bron in historisch onderzoek 

Zoals al is aangegeven zijn de uitkomsten van de woningonderzoeken 

veel gebruikt in het kader van het gemeentelijk beleid. Ook de arbeiders

beweging en gezondheidscommissies hebben er gebruik van gemaakt, 

voornamelijk als drukmiddel voor verbetering van de volkshuisvesting. 

Voor historische publicaties is maar zelden van het basismateriaal 

van het systematisch woningonderzoek gebruik gemaakt. Wel wordt in 

diverse stadshistorische publicaties naar de geaggregeerde uitkomsten 

verwezen (zie de literatuur in bijlage B). 

Het belang van de bron is in eerste instantie gelegen in het feit dat 

deze een kwalitatieve aanvulling geeft op de eveneens in deze bundel be

handelde registers met de uitkomsten van de herzieningen van de grondbelas

ting en dan met name de herzieningen van 1897 en 1904. De uitkomsten 

van het systematisch woningonderzoek geven gedetailleerde informatie 

over de kwaliteit van de woningen die in de registers slechts globaal wordt 

aangeduid. Bovendien bevatten de uitkomsten informatie over de werke

lijk betaalde huren, terwijl de registers schattingen bevatten. Ook zijn in de 

uitkomsten naast de naam en het beroep van de eigenaar die van de 

hoofdbewoner opgegeven. 

Dit alles maakt de bron relevant voor lokaal onderzoek naar de volks

huisvesting en de volksgezondheid rond 1900. De bron geeft unieke infor

matie over de wijze waarop huizen bewoond werden. Tevens is de bron 

van belang voor aanvullend onderzoek naar de sociale stratificatie, althans 
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als de ingevulde vragenlijsten per huis bewaard zijn. Dan is het namelijk 

mogelijk om de huurwaarde te koppelen aan de naam van de bewoner. 

De hoofdelijke omslag, een plaatselijke belasting die vaak gebruikt wordt 

om een sociale stratificatie te construeren, is in veel plaatsen gebaseerd op 

de huurwaarde. De laagste sociale groepen werden daarin echter meestal 

niet aangeslagen. Omdat het systematisch woningonderzoek zich juist 

richtte op de goedkoopste woningen, maken de uitkomsten het mogelijk 

de status van de bewoners van die huizen preciezer aan te geven.7 

Voorts geeft de bron relevante informatie voor architectuurhistorisch 

onderzoek en - met name als er kaarten gemaakt zijn - historisch onder

zoek naar de ruimtelijke ordening. En daarnaast is de bron van belang 

voor onderzoek naar afzonderlijke huizen en als een additionele bron bij 

genealogisch onderzoek. 

Aanvullende bronnen 

Als aanvullende bron komt naast de registers met de uitkomsten van de her

zieningen van de grondbelasting in de eerste plaats in aanmerking de uitkom

sten der woningstatistiek voor het Koninkrijk der Nederlanden, die deel uit

maakte van de Volkstelling van 1899. Vergeleken met de uitkomsten van het 

systematisch woningonderzoek, is de informatiewaarde van deze eerste 

CBS-woningtelling tamelijk gering. Voor gemeenten met meer dan 10.000 

inwoners geeft de woningstatistiek slechts tabellen met aantallen huizen, 

gemeten naar het aantal vertrekken. Verder wordt geaggregeerd aange

geven hoeveel van die vertrekken in contact met de buitenlucht stonden 

en hoe de verdeling van de beroepen van de hoofdbewoners over de soor

ten huizen was. Wel is het natuurlijk zo dat in de volks-/woningtelling 

alle huizen zijn meegenomen, terwijl de meeste systematische woningon-

derzoeken zich beperkten tot de kleinere huizen. 

Een voordeel van het systematisch woningonderzoek is, dat dit ook 

voor veel kleinere gemeenten is verricht. Deze zijn in de woningstatistiek 

per provincie op de grote hoop gegooid. Wel heeft J.H. Faber, de toenma

lige Inspecteur voor de Volksgezondheid in de, inmiddels verdwenen, 

basisgegevens van de volks-/woningtelling bewerkt voor de vier noorde

lijke provincies. Deze bewerking is met name van belang omdat deze 

schattingen bevat voor de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners. 

Daarnaast zijn er al vóór de afkondiging van de Woningwet woning-

onderzoeken uitgevoerd door de Volksbond, Vereeniging tegen drank

misbruik. Ook Gezondheidscommissies die toen al in enkele gemeenten 

bestonden, hielden zich er toen al mee bezig. Zo deed de Amsterdamse 

Gezondheidscommissie in 1874 een onderzoek naar kelderwoningen. 

Ook andere instellingen zoals de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 
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en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hebben in deze periode woning-

onderzoek verricht.4 

Verder zijn er met name in het kader van de Gezondheidswet ge

meentelijke woningtellingen gehouden. Deze waren meestal minder uit

gebreid. Zo omvatte die in Amsterdam in 1909 maar zes vragen: over lig

ging, huurprijs, het wel of niet bewoond zijn, of er al dan niet een nering 

werd uitgeoefend, en dan met als laatste vraag 'is de woning een krot'. 

Deze woningtellingen, alsmede de systematische woningonderzoe-

ken hebben de basis gevormd voor woningkartotheken, die vooral in de 

grootste steden zijn opgezet. Per huis zijn dan op kaarten of op lijsten de 

namen van huurders en verhuurders aangegeven, alsmede de huurprijs. 

Dit hield ook verband met de verplichting van de Woningwet registers 

aan te leggen van verhuurde woningen. Deze verhuurregisters vormen 

eveneens een aanvullende bron, met dien verstande dat ze vaak zijn aan

gelegd op basis van de gegevens van het systematisch woningonderzoek. 

In plaatsen waar de basisgegevens van dit woningonderzoek verdwenen 

zijn, zouden de verhuurregisters, indien wel aanwezig, dus nog een deel 

van die basisgegevens kunnen bevatten. De extra informatie die de ver

huurregisters c.q. woningkartoteken kunnen bieden, betreft de mutaties 

in de bewoning. Maar van deze gegevens is bekend dat ze niet erg betrouw

baar zijn."1 
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B I J L A G E N 

A Vindplaatsen 

De uitkomsten van het systematisch onderzoek bevinden zich in gemeen

tearchieven. Aangezien het meestal een initiatief van de gemeentebestu

ren betrof, maken ze deel uit van het secretariearchief. Vaak is daarbij een 

apart dossier gevormd met gegevens over de besluitvorming, de opzet en 

de uitkomsten. Niet altijd zullen de gegevens zich evenwel daar bevin

den. In plaatsen waar het initiatief meer van de gezondheidscommissies 

is uitgegaan, kunnen de gegevens zich in de archieven van die commis

sies bevinden. In enkele plaatsen is het woningonderzoek verricht door 

plaatselijke afdelingen van de Volksbond, Vereeniging tegen Drankmis

bruik of van het Centraal Bureau voor Katholieke Sociale Actie. Meestal 

waren deze onderzoeken bescheidener van opzet maar in een enkel geval, 

zoals in Alkmaar, werd het onderzoek heel systematisch opgezet (zie lite

ratuur). 

Wat er precies bewaard is gebleven, verschilt per gemeente. Een on

derzoekje in de archieven van n gemeenten die in 1900 tot de grootste 

van Nederland behoorden, leverde het volgende resultaat op:* 

Rotterdam: In deze stad belastte een subcommissie van de Gezondheids

commissie zich tussen 1903 en 1907 met het systematisch woningonder

zoek. Het archief van die commissie bevat verzamelstaten met gegevens 

per huis, met klappers. In de bibliotheek bevindt zich een Verslag van het 

woningonderzoek in de Gemeente Rotterdam, ingesteld door de Gezondheids 

Commissie (Rotterdam 1904). 

's-Gravenhage: Hier werd van 1903-1907 een systematisch woningonder

zoek gehouden door de Gezondheidscommissie. De ingevulde vragen

lijsten met gegevens per huis zijn niet meer aanwezig. Het archief van de 

Gezondheidscommissie bevat er nog maar een paar. Wel bevat dit archief 

de op grond van het woningonderzoek opgestelde verhuurregisters 

(1903-1918) waarin zich gegevens per huis bevinden. In de bibliotheek be

vinden zich 8 delen gedrukte Tabellen getrokken uit de registers en vragenlijs

ten van het systematisch onderzoek van de kleine woningen in een gedeelte van 

's-Gravenhage en een gedeelte van Scheveningen, uitgegeven door de Gezondheids

commissie 's-Gravenhage 1904-1908. 

Utrecht: In deze stad is het onderzoek in 1902 door de gemeente uitge-
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voerd. De gegevens per huis bevinden zich in het secretarie-archief (on

der 'niet-openbare gebouwen')- Enkele samenvattingen zijn opgenomen 

in de Verslagen van den toestand. 

Groningen: Op het systematisch woningonderzoek in de gemeente Gro

ningen, dat tussen 1902 en 1904 van gemeentewege is gehouden, is in de 

tekst van dit hoofdstuk al uitgebreid ingegaan. De bewaard gebleven ge

gevens bevinden zich in het secretarie-archief. Er zijn geen samenvatten

de statistieken, maar er is wel een serie boeken waarin de gegevens per 

huis zijn vermeld. Uniek zijn de gedetailleerde tekeningen met kwaliteits-

gegevens per huis, die zich grotendeels in de topografische verzameling 

bevinden. 

Haarlem: Noch in het (ongeïnventariseerde) secretarie-archief, noch in het 

archief van de Gezondheidscommissie zijn resultaten van een systema

tisch woningonderzoek gevonden. Wel omvat het archief van de Gezond

heidscommissie een 'register van verhuurde woningen te Haarlem, opge

maakt ingevolge de Woningwet' (1903), met kwaliteitskenmerken. 

Arnhem: Het basismateriaal van het in 1908/1909 gehouden 'stelselmatig 

woningonderzoek' is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Enige 

informatie omtrent de resultaten is te vinden in de Verslagen van den toe

stand. 

Leiden: Het systematisch woningonderzoek in Leiden vond al plaats voor 

de invoering van de Woningwet. Het secretarie-archief bevat een gedrukt 

Verslag van het woningonderzoek in de gemeente Leiden 1899-1900. Dit omvat 

geaccumuleerde gegevens per blok, aangevuld tot 1910, met overzichts-

kaarten. 

Nijmegen: Het systematisch woningonderzoek is hier tussen 1900 en 1907 

verricht door de gemeente in nauwe samenwerking met de Gezondheids

commissie. Het archief van de Gezondheidscommissie bevat een aantal 

ingevulde vragenlijsten en statistieken. De uitkomsten zijn perceelsgewijs 

en geaggregeerd in een viertal boekjes afgedrukt, die zich in de biblio

theek bevinden: Rapport van een onderzoek naar de woningtoestand te Nijme

gen in de jaren 1900-1903/Rapport van het onderzoek naar den woningtoestand 

in Ottogas, St. Anthoniusplein.../Tweede gedeelte woningonderzoek in de bui

tenwijken/Verslag van het woningonderzoek in de gemeente Nijmegen. 

Maastricht: In Maastricht voerde de Gezondheidscommissie sinds 1904 

een systematisch woningonderzoek uit. Het archief van die commissie 

bevat enige statistieken. Samenvattingen per straat zijn opgenomen in het 
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verslag van de Gezondheidscommissie over 1906 dat is afgedrukt in het 

Verslag van den toestand over dat jaar (bijlage J). Tamelijk uniek is dat voor 

Maastricht de originele opnameformulieren per huis bewaard zijn geble

ven. Ze bevinden zich in het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 

(archief J.M. Souren). 

Leeuwarden: Hier belastte de gemeente zich tussen 1903 en 1904 met het 

woningonderzoek. Samenvattingen en gegevens per huis bevinden zich 

in het secretarie-archief (Archief Inspecteur Woningtoezicht Leeuwarden). 

Zwolle: Het archief van de Gezondheidscommissie, dat hier van 1905 tot 

1909 een woningonderzoek deed, is verdwenen. Gelukkig zijn de meeste 

resultaten (per huis) afgedrukt in het vierdelige Overzicht van het algemeen 

woningonderzoek ingesteld door de Gezondheidscommissie voor de gemeente 

Zwolle, dat zich in de bibliotheek bevindt. 

's-Hertogenbosch: Het archief van de Gezondheidscommissie is verdwe

nen. De Gezondheidscommissie voerde tussen 1903 en 1908 in deze stad 

een systematisch woningonderzoek uit. De belangrijkste resultaten zijn 

opgenomen in het verslag van de Gezondheidscommissie in het Verslag 

van den toestand over 1906. 

Overigens moet van dit overzicht niet de suggestie uitgaan dat alleen in 

grotere plaatsen dit soort gegevens te vinden zijn. Juist in kleinere ge

meenten waren het gemeentebestuur en /of de gezondheidscommissies 

heel actief, zoals het voorbeeld van Appingedam leert (zie literatuur). 

Omdat de onderzoekers daar zeer vertrouwd waren met de plaatselijke 

situatie, is dit de betrouwbaarheid van de resultaten waarschijnlijk zeel

ten goede gekomen. 

* Met dank aan Gert Feikens en Geertrui Van Synghel voor hun assis

tentie. De rangschikking van de gemeenten is naar hun toenmalige groot

te. Van de gemeenten die in 1900 meer dan 30.000 inwoners hadden, ont

breken alleen Amsterdam, Tilburg, Dordrecht en Delft. 
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