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Inleiding
De eerste helft van de jaren '80 van deze eeuw stond in het teken van een veelomvattend
crisisbesef. Overal weerklonken geluiden over verarming, verloedering, afbraak. De schuldige
was snel gevonden. Politici riepen om het hardst dat de verzorgingsstaat te duur was; een
aantal verworvenheden moest daarom afgebroken worden. Het particulier initiatief, de
burgerij, moest de "zorgzame samenleving" realiseren, de overheid diende zich terug te trekken
en zich alleen tot de primaire taken te beperken.
Deze door economische noodzaak gedicteerde ideeën leidden tot een grondslagendebat
onder de architecten van de verzorgingsstaat: de sociale en economische wetenschappers. In
de economie werd het Keynesiaans paradigma vervangen door de neo-klassieke en monetaire
zienswijzen. Deze economische fundamentalisten gaven een "wetenschappelijke" basis aan het
idee dat de maakbaarheid van de samenleving een illusie is, dat de samenleving niet door de
overheid gemaakt kan worden. Geef het particulier initiatief, de krachten van vraag en aanbod,
de vrije ruimte en alles komt vanzelf wel in orde, zo is hun overtuiging.
De sociale wetenschappen vielen ten prooi aan gevoelens van onrust en frustratie. Wat was
hun plaats nog, nu de verzorgingsstaat zo onder vuur stond? De vraag wat ze nu eigenlijk
bereikt hadden, wat het effect van hun handelen nu wel was, werd voortdurend gesteld. Een
aantal sociologen en filosofen kwam tot vernietigende conclusies. Mensen als Foucault in
Frankrijk en Chr. Lasch in de Verenigde Staten1 toonden aan dat het sociale werk de vrijheid
die de mensen beloofd was, juist in een groteske onvrijheid had getransformeerd. In plaats van
de mensen mondig te maken werden zij gebonden aan maatschappelijk werkers, psychiaters,
seksuologen. Terwijl sociaal werkers de mensen in de waan hadden gebracht dat door hun
arbeid de bevrijding en de zelfverwezenlijking van het individu gerealiseerd werden, hadden zij
deze humanistische doeleinden in werkelijkheid nooit nagestreefd. Integendeel, zij hadden de
laatste "veilige haven in een harteloze wereld", het gezin, volledig aan hun toezicht onderworpen en afhankelijk gemaakt.
Hoe fundamenteel deze kritiek ook was, de critici bleven de wensen en uitgangspunten van
de sociologen delen: een bijdrage leveren aan een betere, menswaardige en vrije samenleving.
De idealen van economische en sociale vooruitgang bleven gehandhaafd, ondanks het
algemeen crisisbesef.
De kritiek op de sociale wetenschappen en de discussies die naar aanleiding daarvan
gevoerd zijn, vormen de uitgangspunten van dit verhaal. Centraal in deze discussies stonden,
om in termen van Foucault te spreken, "disciplinerende vertogen". Hoe waren ze ontstaan?
Wat was hun invloed? Hoe werkten ze? Met dergelijke vragen ging men onderwerpen te lijf als
1

Het werk van Foucault zal nog ter sprake komen. Het belangrijkste werk van Lasch in dit verband is: C. Lasch, Haven
in a heartless world (New York 1977), Nederlandse vertaling: Haven in een harteloze wereld (Amsterdam 1981). In
Nederland baarde het werk van Hans Achterhuis, De markt van welzijn en geluk: een kritiek van de andragogie (Baarn
1979) veel opzien.
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het ontstaan van het maatschappelijk werk, de psychiatrie en psychoanalyse, het arbeidsethos
en het ontstaan van het moderne kerngezin.2
Op de verschenen studies kan veel kritiek worden uitgeoefend. De essentiële vraag of de
vertogen ook werkelijk effect hebben gehad werd zelden afdoende behandeld, fungeerde
dikwijls als vooronderstelling. De relatie tussen het maatschappelijk werk en het ontstaan van
het moderne kerngezin werd a priori gelegd, maar zelden of nooit aangetoond.
Een dergelijke vooronderstelling is uitermate betwistbaar. Waren er niet andere krachten
werkzaam, waardoor het moderne kerngezin, het symbool van de onvrije individu, werd
gevormd? De historica C. Lis gaf op deze vraag een bevestigend antwoord. Zij zag een verband
tussen een dergelijk proces en een specifieke situatie waarin de arbeidsmarkt zich op dat
moment bevond. Een verandering in de vraag naar arbeidskrachten (bijvoorbeeld vrouwen of
hooggeschoolde arbeiders) veroorzaakte een aanpassing van het gedrag en de samenlevingsvormen van de aanbieders van de arbeid.3 Anderen meenden dat sociale politiek nauwelijks
effect heeft gehad, omdat de hulpbehoevenden niet bereikt werden. De Britse historicus G.S.
Jones betoogde dat de 19e eeuwse sociale woningbouw voor het probleem van de woningnood
geen oplossing was, omdat de armste daklozen, die een goede woning het hardst nodig
hadden, deze relatief dure woningen helemaal niet konden betalen.4
Hiermee is het onderwerp en het tijdsbestek al in grote lijnen aangegeven. De centrale vraag
luidt: wat is het effect geweest van sociale politiek in de tweede helft van de 19e eeuw? Heeft
zij inderdaad geleid tot de vorming van een gedisciplineerd proletarisch kerngezin?
Uiteraard dient deze vraag toegespitst te worden naar ruimte en tijd. Het bestudeerde
tijdvak omvat grofweg de periode 1860-1900. In de jaren 1855-1866 werden in Nederland een
aantal belangrijke institutionele veranderingen doorgevoerd: de Armenwet van 1854, de
oprichting van allerlei gemeentelijke gezondheidscommissies vanaf 1855, het uitvaardigen van
een aantal gemeentelijke verordeningen. Ook werd in 1866 ons land getroffen door één van de
laatste grote cholera-epidemieën. Wat is er na deze epidemie gebeurd om een herhaling te
voorkomen? Is dit beleid succesvol geweest?
Rond 1900 werden eveneens een aantal institutionele hervormingen doorgevoerd. In de
periode 1897-1901 was het liberale kabinet Goeman Borgesius-Pierson uitermate actief op
wetgevend terrein. In 1901 werd de Woningwet in het parlement aangenomen, evenals de
Kinderwetten, de Leerplichtwet, de Gezondheidswet en de Ongevallenwet. De landelijke
overheid ging zelf actief ingrijpen en gaf daarnaast de lokale overheden instrumenten om
2

Een selectie: H. Achterhuis, Arbeid, een eigenaardig medicijn (Baarn 1984), F.W. van Wel, Gezinnen onder toezicht.
De stichting volkswoningen te Utrecht, 1924-1975 (Amsterdam 1988); Voor een overzicht: A. de Regt,
Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid: ontwikkelingen in Nederland 1870-1940: een historisch-sociologische studie
(Meppel 1984), 11 en 136-142.
3
C. Lis, "Gezinsvorming en vrouwenarbeid tijdens een versnellingsfase in de ontwikkeling van het kapitalisme,
1750-1850", in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 10 (1984), 380-405.
4
G.S. Jones, Outcast London. A Study in the Relationship between Classes in Victorian Society (Oxford 1971), part II,
159-235.
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beleid te maken en uit te voeren. Dit had grote gevolgen voor de gemeentelijke
sociaal-politieke instituties. De reeds bestaande gezondheidscommissies werden in 1902
gereorganiseerd. Tevens werden circa 1900 de principes van de "moderne armenzorg" steeds
meer aanvaard en in beleid omgezet. Een aantal traditionele armenzorgverenigingen werd
hervormd.
Naast de beperking in tijd, dient ook de ruimte nader toegespitst te worden. Effecten van
sociale politiek kunnen alleen bepaald worden aan de hand van een kleine groep mensen. Hier
kom ik nog op terug. Voorlopig is het voldoende om aan te geven dat de stad Utrecht als kader
fungeert. Dit heeft vooral praktische redenen: weinig reistijd en -kosten, en een korte
inwerkperiode vanwege enige bekendheid vooraf met haar geschiedenis en archief.
Het begrip "sociale politiek" is al enkele malen gevallen. Sociale politiek wordt hier
gedefinieerd als "het pogen de maatschappelijke werkelijkheid te beheersen ten einde
economische en sociale vooruitgang te bewerkstelligen".
Drie termen wil ik kort toelichten, namelijk "beheersen", "maatschappelijke werkelijkheid"
en "economische en sociale vooruitgang". Beheersen zal gebruikt worden in een dubbele
betekenis: ten eerste als het uitoefenen van invloed op iemands denken en doen en ten tweede
als het hebben van kennis van zaken. Je kunt pas invloed op iemand uit oefenen, wanneer je
van het bestaan van deze persoon (of groep) op de hoogte bent en wanneer je weet hoe je tot
de betreffende persoon moet doordringen, bijvoorbeeld door te appelleren aan haar of zijn
verwachtingspatroon of rechtvaardigheidsgevoel. De kennis wordt uitgedrukt in begrippen
waarvan de inhoud in belangrijke mate is vervormd door waardeoordelen. De kennis is niet
objectief, niet waardevrij. Ze beheerst ook in de eerstgenoemde betekenis, namelijk in de vorm
van normering en stigmatisering.
Dit normerend verhaal resulteert, samen met andere van dergelijke verhandelingen, in de
"maatschappelijke werkelijkheid". Met dit begrip wordt dus niet bedoeld de werkelijkheid van
de maatschappij (een soort objectief verhaal dat mijns inziens nooit te reconstrueren is), maar
deze werkelijkheid bekeken door de bril van de sociaal-politieke instituties.
Economische en sociale vooruitgang is een uitermate breed begrip. Het zal bekeken worden
op drie terreinen, namelijk op het gebied van de gezondheid, de welvaart en de zedelijkheid.
Een belangrijk doel van de sociale politiek is het verbeteren van de volksgezondheid, dat wil
zeggen de preventie van epidemieën, de bestrijding van hygiënische wantoestanden etcetera.
Welvaartsverbetering komt aan bod via haar spiegelbeeld, armoedebestrijding. Daarbij staan
de resultaten van de bedelingsactiviteiten door een aantal armenzorginstellingen voorop. Ook
het verbeteren van de moraal is een belangrijk sociaal-politiek aspect. Hieronder vallen zaken
als het aanleren van het moderne arbeidsethos, het stimuleren van godsdienstzin, het
bestrijden van drankgebruik etc. Uiteraard kunnen al deze zaken niet volledig behandeld
worden. Daarom zal er nogmaals een selectie nodig blijken.
De kernvraag: Wat is het effect geweest van sociale politiek in de tweede helft van de 19e
eeuw in Utrecht, kan in een aantal deelvragen opgesplitst worden.
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De eerste vraag die beantwoord moet worden, luidt: was er wel sprake van sociaal-politieke
activiteiten in Utrecht in het genoemde tijdperk? In hoeverre voldeed Utrecht aan de voorwaarden voor sociale politiek? De sociologische studies zijn over het algemeen zeer spaarzaam in
het geven van verklaringen voor sociale politiek. Historici, zoals Lis en Soly, G.S. Jones en A.
Wohl hebben daarentegen wel een aantal factoren genoemd. Zij wijzen onder andere op de
explosieve groei van de steden vanaf circa 1850, de gewijzigde situatie op de arbeidsmarkt en
de toenemende ruimtelijke en sociale segregatie binnen de steden. Deze ontwikkelingen
veroorzaakten allerlei toestanden die op een zeker moment als probleem werden ervaren (zie
hoofdstuk 1). Bekeken zal worden of in Utrecht in de tweede helft van de 19e eeuw dergelijke
processen hebben plaatsgevonden en in hoeverre sociaal-politieke instituties in Utrecht te
verwachten zijn.
Ik kan de lezer nu al geruststellen: er zijn in Utrecht een aantal van dergelijke organisaties
werkzaam geweest. Enkelen zullen de revue passeren. Gezien de verschillende probleemstellingen en oplossingen die zij propageerden, kunnen drie soorten organisaties worden
onderscheiden: hygiënisten, armenzorginstellingen en woningbouwverenigingen.
Zoals hiervoor vermeld, hadden zij gemeen dat zij allen streefden naar economische en
sociale vooruitgang, of om in termen van Foucault te spreken, het nuttig gebruik van het
lichaam. Hoe kon dit verwezenlijkt worden? De verschillende organisaties zagen dikwijls ieder
zeer diverse struikelblokken voor de vooruitgang. De ene institutie kon grote problemen
hebben met een bepaald verschijnsel, terwijl een andere er geen enkele moeite mee had. De
oplossingen die hieruit voortvloeiden waren eveneens zeer divers van aard. Ondanks deze
verscheidenheid kunnen in het gehele proces van problematisering tot praktisch beleid
gemeenschappelijke kenmerken worden onderscheiden. De Franse filosoof Michel Foucault
heeft over deze mechanismen een uitermate complexe en speculatieve theorie opgesteld.
Centraal in het denken van Foucault staat zijn theorie over macht.5 De macht ziet hij als een
soort magnetisch veld, dat mensen aan elkaar bindt, maar ook afstoot. Er is niet één
machtscentrum, maar een verzameling voortdurend aanwezige krachtsverhoudingen waarin
mensen tegenover elkaar staan. De macht is overal, in elke relatie tussen mensen. Niemand
bezit macht, macht is niet gebonden aan bepaalde groepen. Macht wordt uitgeoefend in de
relatie van de ene mens tegenover de ander. Deze machtsuitoefening treft een individu niet
uitwendig, bijv. via fysiek geweld, maar werkt intern: de dwang van de ene mens ten opzichte
van de ander wordt geïnternaliseerd. Via deze internalisering vinden machtsverhoudingen
steunpunten binnen de mens en vormen ze een keten of systeem. Deze systemen veranderen
voortdurend, hervormen zich, versterken zich of worden omgekeerd. Macht is dus heel
dynamisch, bestaat uit voortdurende confrontaties, is een constante strijd. Hiermee is het
eerste aspect van wat ik eerder als "beheersen" heb aangeduid, nader uitgelegd.
Het tweede aspect van het "beheersen" omvatte de kennis. Volgens Foucault hangen kennis
en macht nauw samen, in de zin van "macht is kennis". Deze stelling wordt samengevat en
5

M. Foucault, Discipline and Punish. The Birth of the Prison (New York 1977), 26-28; Foucault, De wil tot weten.
Geschiedenis van de seksualiteit I (Nijmegen 1984), 93-97.
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uitgewerkt in de term biopolitiek. Biopolitiek wordt gedefinieerd als "de technieken die dienen
om de mens in het machtsveld te plaatsen, die in menselijke lichamen interveniëren en hen
onderwerpen door hen om te vormen tot objecten van kennis". 6 In de biopolitiek staat het
onderzoek centraal. In het onderzoek komen de "hiërarchische observatie" en het
"normaliserend oordeel" samen. De observatie maakt mensen zichtbaar en plaatst ze dus in
een relatie tot elkaar, in een machtsveld. Deze relatie is in feite ongelijk: het gedrag van de
geobserveerde wordt in een kader geplaatst, gevormd door het geheel van normen en wetten,
en daarmee vergeleken. Zo differentieert en classificeert het "normaliserend oordeel" (groepen
van) individuen, zij bepaalt in hoeverre de geobserveerden zich aan de normen hebben
gehouden. Zowel de observator, de onderzoeker, als de geobserveerde, het studieobject, lezen
het gedrag van de laatste af op een schaal van goed en kwaad. Dit resulteert niet alleen in een
oordeel door de onderzoeker, maar ook in een zelfoordeel door de geanalyseerde. De mens
wordt volgens Foucault voortdurend gedwongen tot de vraag: wat doe ik? en tot een
bekentenis naar aanleiding hiervan.
Essentieel is de volgende stap. Het (incidentele) gedrag van de geobserveerde wordt
geïncorporeerd, het gedrag wordt een wezenlijk onderdeel van de persoon, het wordt zijn
karakter. Iemand die een misdaad begaat wordt als crimineel bestempeld, iemand die sodomie
bedrijft wordt homoseksueel, iemand die irrationeel gedrag vertoont wordt krankzinnig
verklaard etc. Oorzaak en gevolg worden dus omgedraaid: het gedrag van iemand wordt
verklaard uit zijn of haar vermeende, dieper liggende karakter. De mens krijgt een ziel. 7 De
zelfonderzoekende vraag "wat doe ik?" wordt vervangen door de vraag "wie ben ik?"
Historici staan (terecht) zeer sceptisch tegenover deze theorie. Foucault verkondigt allerlei
stellingen, waarvan de bewijzen en verklaringen nog al eens dubieus zijn. Waardoor vond er
ineens rond 1800 een "vertoogexplosie" plaats? Zijn verklaring, als zou de macht tot dan oneconomisch gebruikt zijn, hetgeen toen als probleem werd ervaren,8 is interessant voor filosofen
die in zijn taal spreken, maar voor buitenstaanders volstrekt onvoldoende. We zullen ook zien
dat in Nederland (en Utrecht) pas rond 1860 de disciplinerende vertogen toenemen in aantal
en invloed.9
Daarnaast krijgen sociaal-psychologische factoren weinig aandacht. De nadruk ligt bij
individueel-psychologische mechanismen. Vindt disciplinering niet ook plaats op sociaal niveau,
bijvoorbeeld volgens door de Duitse socioloog Norbert Elias beschreven mechanismen? 10
Wanneer de resultaten van de sociale politiek gewaardeerd worden, kan men
sociaal-psychologische factoren als stigmatisering niet onbesproken laten.
6

Foucault, Discipline and Punish, 28.
Idem 16-30, 170-194, 248-255; Foucault, De wil tot weten, 36-47, 60-72 en 109-113.
8
Foucault, Discipline and Punish, 75-82.
9
Foucault laat de "grote campagne voor de moralisering van de arme klassen" circa 1830 van start gaan (De wil tot
weten, 120).
10
N. Elias, Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen (2 dln, 4e druk,
Utrecht/Antwerpen 1984).
7
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Tenslotte is de psychologische factor van het onderzoek en de bekentenis nauwelijks
empirisch aantoonbaar.11 Daarentegen zijn wel duidelijk aantoonbaar de sociale gevolgen van
dit proces, namelijk de al dan niet in wetenschappelijke termen verwoorde stigmatisering.
De ideeën van Foucault staan te ver af van empirisch waarneembare feiten om hieraan een
wetenschappelijk onderzoek op te hangen. Een aantal elementen uit zijn theorie zijn echter
bruikbaar als vooronderstellingen. In verband met zijn visie op macht zijn twee aspecten van
belang: 1. het idee dat macht een produktieve kracht is, niet een onderdrukkende 12 en 2. dat
macht niet (alleen) in wetten uitgedrukt wordt.13 Macht wordt gezien als een produktieve
kracht, veel meer dan een onderdrukkende. Binnen de macht probeert de ene mens de ander
tot een zo groot mogelijke prestatie te dwingen. Uitbreiding van de macht (en kennis) is een
voorwaarde voor het gestelde doel: vooruitgang. De uitbreiding dient niet alleen gezocht te
worden in de toename van de staatsmacht. Macht wordt niet in de eerste plaats door de
wetgever uitgeoefend. Achter het optreden van de wet staat een leger "deskundigen", zoals
medici en sociale wetenschappers, die de inhoud en de uitvoering van de wet bepalen.14
Daarnaast zijn er allerlei informele machtsnetwerken, die geen gebruik maken van de in de wet
vastgelegde regels. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de rol van de kerk, de armenzorg, de
school.15 Zij hanteren ieder eigen machtsmechanismen, die niet in de wet geregeld zijn, maar
die zij ontlenen aan bijvoorbeeld religieuze of wetenschappelijke autoriteit. Kennis van het
individu vergaren zij onder andere via de biecht, het huisbezoek of het proefwerk. Het resultaat
hiervan wordt geclassificeerd (rapportcijfer), waarna de betreffende persoon gestimuleerd of
gemaand wordt zijn of haar presteren te verbeteren.
De theorie van Foucault is mede van belang omdat het onderzoek, de kennisvergaring, ter
discussie wordt gesteld. De historische bronnen, die voor een deel uit deze onderzoeken
bestaan, blijken uitermate subjectief te zijn, ze oefenen macht uit door hun ordenende en
normerende inhoud.
Met dit laatstgenoemde uitgangspunt wil ik bij de machtsuitoefening vraagtekens plaatsen,
het waarheidsgehalte van deze vertogen ter discussie stellen. Ze zijn tot stand gekomen met
het doel om bepaalde in de ogen van de sociaal-politieke instituties onverteerbare zaken aan te
tonen. De problematisering en de analyse van de "maatschappelijke werkelijkheid" is uitermate
subjectief, misschien zelfs willekeurig. Zaken, die uit het oogpunt van de organisaties niet
relevant zijn of die niet afwijken van hun normen, worden verzwegen. In feite zegt de gegeven
informatie meer over de organisaties dan over de situatie zoals die geweest is.
11

Dit geldt uiteraard ook voor sociaal-psychologische factoren. Zo kan de vraag in hoeverre sociale politiek effect
ressorteerde door middel van het stellen van afschrikwekkende voorbeelden, niet met behulp van empirische
gegevens beantwoord worden.
12
Foucault, De wil tot weten, 136-139; Foucault, Discipline and Punish, 194, 218-228.
13
Foucault, De wil tot weten, 83-92.
14
Foucault, Discipline and Punish, 248-255, 296-308.
15
Zie ook: F.M.L. Thompson, "Social Control in Victorian Britain", in: The Economic History Review 34, nr. 2 (May
1981) 189-208, aldaar 197. Hij meent dat de politie juist een erg belangrijke rol heeft gespeeld in het
disciplineringsproces. Andere historici hebben volgens hem het belang van het optreden van de wet onderschat.
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Met dit in het achterhoofd menen een aantal sociologen en historici, in navolging van
Foucault, dat er buiten de vertogen geen waarheid bestaat. De geschiedschrijving van de
sociale politiek kan niet meer pretenderen, dan dat zij deze vertogen reproduceert. 16 Tegen
deze houding wil ik me verzetten. Ze leidt dikwijls tot een onkritische houding ten opzichte van
de bronnen. Klakkeloos worden allerlei vertogen uit de 19e eeuw overgenomen en
gepresenteerd als historische feiten. Een opmerking als "in Purmerend was in 1800 15% van de
bevolking beroepsbedelaar",17 als een vaststaand feit behandeld, geeft weinig blijk van een
historisch-kritische blik. Waren de beroepsbedelaars wel bedelaars van beroep? Waren de
zaken die geproblematiseerd werden wel problematisch? Kan tegenover het 19e eeuwse
disciplinerende vertoog een 20e eeuws historisch vertoog worden geplaatst?
Dergelijke vragen kunnen op verschillende wijzen beantwoord worden. Het meest logisch is,
om uit te gaan van het vertoog en vervolgens te proberen daar andere feiten naast te stellen.
Deze werkwijze zal in grote lijnen gevolgd worden. Ook nu weer zijn enkele kanttekeningen op
zijn plaats.
Veel vertogen vonden op stedelijk niveau plaats. Een aantal sociologische studies kiest dan
ook voor een dergelijk niveau. Ook voor de bestuurlijke praktijk (verordeningen) gold de stad
als referentiekader.
Toch is het de vraag of de keuze voor het stadsniveau wel terecht is. Het praktisch beleid van
de armenzorg en hygiënisten was in de allereerste plaats op het niveau van individuele
gezinnen, eventueel op straatniveau, gericht. Wanneer je echt greep wilt krijgen op de effecten
van sociale politiek moet je naar een dergelijk (gezins)niveau afdalen.18
De bestudering van sociale politiek zou bijvoorbeeld op wijkniveau kunnen geschieden. De
keuze voor een dergelijke ruimte houdt in dat de negatieve beeldvorming ten opzichte van
volkswijken (in Utrecht bijvoorbeeld Wijk C) getoetst kan worden. Een dergelijk onderzoek zou
echter betekenen dat duizenden gezinnen bestudeerd moeten worden. Misschien een
uitdaging voor een promovendus in het bezit van ruimschootse ervaring met prosopografisch
onderzoek met behulp van de computer? Mij ontbreken deze eigenschappen en de tijd om een
dergelijk grootschalig onderzoek op te zetten.
Een andere mogelijkheid is, om een beperkt aantal gezinnen te kiezen, die gemeen hebben,
dat ze alle deel uitmaken van het beleid van een sociaal-politieke institutie. Deze keuze heeft
een aantal theoretische bezwaren. De interventie vormt in dat geval het uitgangspunt. Het
gevaar is niet denkbeeldig dat het onderzoek wordt tot een reproduktie van de vertogen,
hetgeen precies is wat vele sociale wetenschappers voor mij gedaan hebben en ik onwenselijk
16

Zie o.a. J. Donzelot, The Policing of families (New York 1979) en het daarop geïnspireerde werk van F. van Wel.
17. R. van der Ploeg en R. Zinkstok, Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in
Nederland in de negentiende eeuw (Baarn 1986), 85.
18
Dit is het succes van de boeken van o.a. A.M.M. Dercksen en L.H. Jansen Verplanke, Geschiedenis van de
onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914-1970 (Meppel 1987) en F.W. van Wel. Zij maakten met behulp
van interviews met de betrokken gezinnen niet alleen duidelijk wat het effect is geweest van het maatschappelijk
werk in de heropvoedingsoorden, maar stelden tegelijk ook de psychiatrische vertogen over deze gezinnen ter
discussie. Vooral Dercksen en Verplanke leverden scherpe kritiek.
17
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acht. De groep gezinnen heeft in dat geval, buiten het feit dat zij onder invloed staat van één en
dezelfde interventie, geen andere gemeenschappelijke kenmerken. Het vormt daarmee een
losse groep individuele gezinnen, die zichzelf niet als groep zag en ook niet als zodanig gezien
werd door andere sociaal-politieke instituties. Door één vertoog centraal te stellen, wordt een
behandeling van andere vertogen dikwijls vrijwel onmogelijk. Opsporing van de gezinnen in
andere bronnen en bij andere organisaties wordt zeer moeilijk en tijdrovend, terwijl om
marginaliseringstendensen aan te tonen de verschillende vertogen niet los gelaten mogen
worden. Marginalisering is niet (alleen) aan te tonen met behulp van objectieve criteria, 19 maar
is juist een door een grote groep mensen gedeelde opinie. De groep, die onderwerp van het
onderzoek wordt, moet dus een zekere homogeniteit vertonen in de ogen van meerdere
sociaal-politieke instellingen. Een groepsbewustzijn is niet noodzakelijk, maar kan wel van
betekenis zijn, in het geval dat het sociaal-politiek ingrijpen ongewenst is en er tot verzet wordt
opgeroepen.
Gekozen is voor een groep gezinnen die aan de gestelde eisen voldoen, namelijk de
bevolking van een straat. Meerdere vormen van sociale politiek, die op individueel of straatniveau worden bedreven, kunnen worden opgespoord. Het zoeken aan de hand van een
straatnaam (één van de belangrijkste ordeningsmiddelen) is makkelijker dan dat je op naam van
het gezinshoofd of adres zou moeten zoeken. Daardoor kunnen vrij snel en gemakkelijk
archieven van meerdere instituties doorgenomen worden.
De potentiële objecten van de interventies vormen het uitgangspunt. Controle van de
vertogen, een van de doeleinden van dit onderzoek, is eenvoudiger, omdat de straat (het adres)
tevens een ordeningscriterium is voor controlerende bronnen, dat wil zeggen voor andere
bronnen dan de hygiënistische en filantropische vertogen. Essentieel is, dat er een
controlegroep aanwezig is in de vorm van gezinnen die niet onderworpen zijn aan
sociaal-politiek optreden. Om niet de interventie het uitgangspunt te laten zijn, maar de groep,
is het wenselijk dat een aantal leden niet of nauwelijks binnen het sociaal-politieke beleid
vallen. Juist deze laatste twee aspecten, het feit dat er ook bronnen zijn, die geen functie in het
vertoog hadden en dat er groepen mensen bestonden, waarvan de verschillende instituties
zwegen, wordt nogal eens vergeten.
Voor de verschillende organisaties is de straat (het adres) tevens een belangrijk
ordeningsprincipe. Dit heeft duidelijke implicaties, die verder gaan dan het zuiver ordenende
begrip. De naam van een straat lijkt een neutraal gegeven, maar is dat allerminst: door de
naamgeving van "straat" of "steeg", maar ook doordat het noemen van een straatnaam
bepaalde beelden oproept. Wanneer hygiënisten over de Hooipoort in Wijk C spraken, hadden
ze niet alleen het administratieve gebied voor ogen, maar verbonden zij daaraan bepaalde
beelden van de hygiënische toestand. Het noemen van een straatnaam is een normerende
19

Dit is mijns inziens de fundamentele fout die Peter Vuyst c.s. hebben gemaakt. Zij drukten de mate van
marginaliteit uit in relatief waardevrije sociale en demografische factoren als beroep, huwelijksleeftijd, aantal
kinderen, verhuisfrequentie etc. Hierbij gingen zij volledig voorbij aan de subjectieve inhoud van het begrip
"marginaal". Zie: R. Loontjens, M. Schrover en P. Vuyst, Op zoek naar de wortels der marginaliteit: vijftig Utrechtse
families ten tijde van de industrialisatie, 1850-1920 (doct.scr. SEG, Utrecht 1985).
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activiteit. De individuele gezinnen werden niet los gezien van hun woonomgeving.
Voor de bewoners is de straat een belangrijk deel van hun leefomgeving. Deze omgeving
bepaalt mede de ruimte voor sociaal-politieke activiteiten. Burenhulp bijvoorbeeld kan een
belangrijke alternatieve "overlevingsstrategie" zijn voor bijvoorbeeld armenzorg. 20
De werkwijze in dit onderzoek komt op het volgende neer: op basis van relatief waardevrije
bronnen (bevolkingsregister, belastingkohieren, bouwtekeningen, registers van ziekten e.d.) zal
aangegeven worden in hoeverre een groep mensen, in dit geval de bevolking van een straat,
getroffen werd door bepaalde problemen. Vervolgens wordt de vraag behandeld of
sociaal-politieke instituties deze problemen geproblematiseerd hebben, of zij er onderzoek
naar deden en er oplossingen voor aangaven.
Wanneer bepaalde toestanden werden geproblematiseerd, waren in theorie twee reacties
mogelijk: de problematisering leidde niet tot actief ingrijpen, het bleef in signaleringen steken;
of: sociaal-politieke organisaties probeerden de door de vertogen aangedragen oplossingen wel
in praktisch beleid om te zetten. Wanneer dit inderdaad gebeurde, wordt de volgende vraag
relevant: heeft dit ingrijpen succes gehad? Wat voor effect heeft het beleid gehad: werd het
probleem opgelost, uit de wereld geruimd? Werden de gevolgen van het probleem verzacht,
zodat het probleem aanvaardbaar werd? Werden de probleemgevallen geïsoleerd? Volgens
Foucault gebeurde dit laatste in een aantal gevallen: krankzinnigen en criminelen bijvoorbeeld
werden achter slot en grendel gezet.21 Het gevolg van deze praktijk was dikwijls stigmatisering.
Een andere mogelijkheid was dat het beleid volledig mislukte en de eventueel opgetreden
veranderingen door externe factoren, ontwikkelingen buiten het beleid, te verklaren waren.

Het bevolkingsregister van de stad Utrecht
In het bovenstaande werd opgemerkt dat statistisch materiaal relatief waardevrij is. Er zitten
minder disciplinerende bedoelingen achter dan het geval is bij sociaal-politieke vertogen. Toch
zal in deze scriptie meermalen een aantal van deze "objectieve" bronnen aan kritiek worden
onderworpen. Ook zij vertonen gebreken waardoor een compleet beeld onmogelijk is. Hier wil
ik een aantal van de moeilijkheden bespreken, die het werken met het bevolkingsregister
oplevert.
Bij Koninklijk Besluit van 22-12-1849 werd elke gemeente in Nederland verplicht een
bevolkingsregister bij te houden. De grondslag hiervoor vormde aanvankelijk het wettig domicilie, in 1861 werd dit de werkelijke woonplaats. Over de vraag wie het bevolkingsregister in
Utrecht bijhield, bestaan verschillende meningen. De wijkmeester wordt genoemd, maar ook

20

Voor het begrip "overlevingsstrategie" en de behandeling van enkele van dergelijke strategieën zie o.a. C. Lis,
"Gezinsvorming en vrouwenarbeid", 380-405, m.n. 388-391 en G.J. de Groot, "Door slapte gedaan gekregen". Losse
arbeiders en hun gezinnen in Amsterdam tussen 1880 en 1920", in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 14 (1988),
160-187.
21
Foucault, Discipline and Punish, 195-209.
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de ambtenaar van de Burgerlijke stand.22
Hoe het ook zij, het bijhouden van het bevolkingsregister gebeurde allerminst nauwkeurig,
met name tot 1880. Drie redenen kunnen hiervoor genoemd worden: 1. het gebrekkig functioneren van de administratie, 2. het feit dat veel mensen geen of gebrekkig aangifte deden, en
3. het feit dat een meer nauwkeurige en volledige registratie niet noodzakelijk werd geacht.
ad 1. De 10-jaarlijkse volkstellingen vormden het uitgangspunt van de registers. Het was de
bedoeling dat vanuit dit beginpunt voortdurend alle mutaties (in bijvoorbeeld de omvang en
samenstelling van de huishoudens) in het register, dat per huisnummer geordend was,
aangegeven werden, althans na 1850. Voor 1850 was dit niet verplicht. In Utrecht zijn in de
registers van de volkstellingen van 1830 de gegevens van de huishoudens gedeeltelijk (tot circa
1836 en in 1839) wel bijgehouden. Daarentegen zijn de registers van rond 1860 niet volledig.
Circa 1860-1862 zijn veel mutaties nog in de delen van 1850 opgenomen, die in de registers
van 1860-1880 ontbreken.23 De eerstgenoemde delen omvatten dus niet alleen de periode
1850-1860. Daarentegen is in deze delen in ieder geval de periode 1858-60 niet bijgehouden.24
De delen 1860-80 zijn dus (gedeeltelijk) niet in 1860 begonnen, maar één of twee jaar later.
Ook rond 1870 zijn de delen 1860-80 niet nauwkeurig bijgehouden. De periode rond de
volkstelling van 1879 heeft de wijkmeester het waarschijnlijk te druk gehad met de telling of
heeft hij het niet nodig geacht de registers nauwgezet bij te houden, aangezien er zeer spoedig
betere opgaven zouden verschijnen. In ieder geval sluiten de registers voor de perioden
1860-80 en die van 1880-90 bijzonder slecht op elkaar aan, althans in Wijk I, waarvan de
registers zijn doorgenomen. Een gezin dat volgens het bevolkingsregister op 31 december 1879
in de Bekkerstraat woonde, verbleef op 1 januari 1880 ineens in de Gasthuissteeg. Is de verhuizing niet genoteerd of komt het doordat de huisnummering is veranderd? Vermoedelijk is in dit
geval de eerstgenoemde reden van toepassing.
Het werk met de registers wordt bemoeilijkt doordat men in 1880 overging van de oude
wijknummers op de moderne huisnummering. De wijknummering had er toe geleid dat in de
wijken die zich na 1850 snel uitbreidden (waaronder Abstede/Wittevrouwen) het aantal
bis-nummers het aantal gewone nummers vele malen overtrof. Zo had het nummer I 166 maar
liefst 40 bis-nummers (van 166a-166z en van 166aa-166pp). Ongetwijfeld was de wijkmeester het
22

R.W. Hartjesveld, "Wel, wee en de centen." Doctoraalonderzoek naar de ontwikkeling van de gezondheid van de
Utrechtse bevolking gedurende het tijdvak 1819-1914 (doct.scr. SEG, Utrecht 1985), 12 meent dat een ambtenaar van
de Burgerlijke stand het register bijhield; Loontjens e.a., 39 vermoeden dat het de wijkmeester was. Ik kies voor de
laatste redenering op basis van de jaarverslagen van de wijkmeesters, waaruit bleek dat zij mede verantwoordelijk
waren voor de registers. Zie: GAU, Stad V, inv.nr. 389x, Notulen betreffende de fabricage, april-juni 1872, nr. 264 L
Wijk I. Jaarlijks verslag (1869). Het bevolkingsregister werd niet overal in Nederland volgens dezelfde principes
bijgehouden. Tot 1900 werkte men in Utrecht met een systeem, dat op adres geordend was. In Amersfoort
daarentegen, was de naam van het gezinshoofd het ordeningscriterium. Wanneer een gezin binnen de stad
verhuisde, werd het oude adres doorgehaald en het nieuwe adres bijgeschreven op het oude folio. In Utrecht werd in
dat geval het gezin op het oude adres geschrapt en op het nieuwe adres ingeschreven.
23
De volkstelling van 1869 vormde slechts in een beperkt aantal wijken in Utrecht (o.a. in Wijk C) de basis voor een
nieuwe reeks bevolkingsregisters. De meeste registers uit 1860 lopen door tot 1880.
24
Mededeling van P. Hofmans, medewerker GAU.
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spoor af en toe volkomen bijster.25
Moeilijkheden ontstonden ook doordat de wijkmeester niet zorgvuldig werkte. Een mooi
voorbeeld is het geval van een gezin, dat in de Gasthuissteeg woonde, verhuisde en weer
terugkwam, en waarvan de gezinsleden ineens andere geboortedata hadden. In een enkel geval
was de datum 10 jaar of meer veranderd. Controle met behulp van de gegevens van de
burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- en sterfteregisters) is dus raadzaam.
Ook andere gegevens dienen gecontroleerd te worden. Zo bleek uit het archief van de
Nederlands-Hervormde Diaconie dat een gezin dat op nummer I 165 woonde, in het
bevolkingsregister op nummer I 162 stond ingeschreven, en vice versa. 26 Wanneer een
ambtenaar een gezin inschreef op wijknummer I 66 in plaats van op I 166 werd de zaak er niet
duidelijker op. Dergelijke fouten zijn meermalen gemaakt.
Ad 2. De bewoners zelf moesten aangifte doen bij een wijziging van woonplaats of
gezinssamenstelling. Dit gebeurde tot 1880 lang niet altijd, zodat we regelmatig in het vakje
voor "vertrek" de aanduiding tegenkomen: 1 dec. 1869: Volkstelling. De betreffende persoon
woonde dan niet meer in het huis toen de volkstelling gehouden werd, maar wanneer en
waarheen deze vertrokken was, was niet meer te achterhalen. Ook de fouten in de
geboortedata kunnen door de bewoners veroorzaakt zijn, doordat zij hun geboortedatum niet
precies wisten. Of schreef de wijkmeester deze laatste gegevens soms foutief over uit het
register van het adres waar het betreffende gezin vandaan kwam?
Ad 3. Zijn de demografische en geografische aspecten door menselijke fouten gebrekkig, ook
de economische gegevens leveren veel problemen op. De vermeldingen van de beroepen van
de ingeschrevenen zijn zeer onvolledig.27 Meestal is alleen het beroep van het (mannelijke)
hoofd van het gezin vermeld. Controle met behulp van bijvoorbeeld informatie van de
armenzorgregisters brengen behoorlijke verschillen aan het licht. Uit de armenzorgregisters
blijkt vaak dat de echtgenote bijverdiende en dat vrijwel alle kinderen ouder dan 12 jaar een
baan hadden. Waarschijnlijk heeft men het niet nodig geacht deze gegevens op te nemen
25

De omnummeringslijsten die er van de stad bestaan geven enige indruk van de chaos. Voor de binnenstad viel het
over het algemeen nog wel mee, maar vooral in de buitenwijken was het een wirwar van cijfers en letters. Van een
aantal huisnummers uit de periode voor 1880 kon zelfs niet meer achterhaald worden, welk nummer ze na 1880
hadden gekregen. Klachten over de toestand van voor 1880 waren er legio. De wijkmeesters klaagden dat het
bevolkingsregister onoverzichtelijk werd (personen uit het zelfde gezin en het zelfde huis kwamen in verschillende
delen terecht) (GAU, stad V, 389x, Notulen betreffende de fabricage, nr. 264 L d.d. 30-6-1872), de Vereeniging tot
Verbetering der Volksgezondheid stelde de kwestie regelmatig aan de orde: zonder een deugdelijke nummering was
er geen goed inzicht te verkrijgen in de verspreiding van ziekten, van de sterfte etc. (GAU, VVV, inv.nr. 3, Verslagen
van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid, opgericht te Utrecht gedurende de cholera-epidemie in
1866, III (1868), 44, IV (1869), 87-88. In het vervolg: Jaarverslag VVV. Ook de registers van de Burgerlijke Stand
(geboorte-, trouw- en sterfteregisters) geven tot 1880 lang niet altijd de juiste adressen. Dikwijls werd volstaan met I
166, wanneer een gezin op één van de veertig I 166-nummers woonde.
26
GAU, Nederlands Hervormde Diaconie, voorl. inv.nr. 779, Leggerboek voor de Vrije woningen der Diaconie van de
Nederduitsche Gereformeerde Gemeente Utrecht (ca. 1840-ca. 1890). Ook deze bron is verre van volledig, zo blijkt
uit een vergelijking met het bevolkingsregister.
27
Zie ook o.a. S. Leydesdorff, Verborgen arbeid, vergeten arbeid: een verkenning in de geschiedenis van de
vrouwenarbeid rond negentienhonderd (Assen 1977), 18-19.
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gezien de functie van het register als naslagwerk voor de belastingen en de dienstplicht. Het
was voldoende dat alleen het beroep van de belangrijkste kostwinner bekend was. Een meer
gedetailleerde vastlegging van gegevens was voor de zuiver statistische belangen die de
registers voor het overige diende, niet noodzakelijk en misschien ook wel onmogelijk. Het
bijhouden er van was zonder enige twijfel een enorm werk.
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Hoofdstuk 1. De arbeidsmarkt in Utrecht 1850-1900
Voor sociaal-politiek ingrijpen zoals dat in de 19e eeuw plaatsvond, kunnen twee
voorwaarden worden genoemd: het geloof dat sociale en economische vooruitgang wenselijk
en mogelijk was en het idee dat zonder dit ingrijpen de gewenste vooruitgang niet te
verwezenlijken was. Indien de maatschappelijke krachten vrij spel gelaten werd, zouden
bepaalde sociale problemen steeds groter worden. 28 Enkele historici hebben gewezen op de
achtergronden en het karakter van deze problemen.29 Deze waren van tweeërlei aard.
De al bestaande sociale kloof tussen de bourgeoisie en de arbeidende klasse werd als gevolg
van proletariseringstendensen steeds groter. Het traditionele ambacht, dat als brug tussen
beide sociale lagen gefungeerd had, kwam in een structurele crisis terecht als gevolg van de
opkomst van relatief goedkopere produktiemethoden. Veel ambachtslieden werden werkloos
en verarmden. De nieuwe produktiemethoden, waarin met name jonge loonafhankelijke
arbeiders werkzaam waren, werden gekenmerkt door conjuncturele werkloosheid. Een
"reserveleger" van veelal losse arbeiders ontstond om deze conjunctuurschommelingen op te
vangen. Hun aanwezigheid had een sterk loondrukkend effect. Hiernaast namen de inkomsten
van arbeidersgezinnen af doordat zowel vrouwen als kinderen steeds meer van de
arbeidsmarkt verdrongen werden, al dan niet met behulp van wettelijke maatregelen. Wanneer
zij toch arbeid verrichtten, was dat dikwijls in slecht betaald thuiswerk, hetgeen ook een
loondrukkend effect had op de arbeid van hun mannelijke collega's. Kortom, een
traditioneel-ambachtelijke nijverheid maakte plaats voor een industriële economie met een
loonafhankelijke beroepsbevolking, die geteisterd werd door structurele en conjuncturele
werkloosheid.
Naast deze toenemende verarmingstendensen en in verband daarmee staande, vond er in
de snel groeiende steden een proces van ruimtelijke segregatie plaats. Rijken en armen
concentreerden zich in toenemende mate in aparte buurten. In de armenbuurten nam de
bevolking per oppervlakte-eenheid enorm toe. De sanitaire voorzieningen bleven hierbij achter.
De elite sloot de ogen voor deze toenemende sociale en geografische ongelijkheid en de
problemen die dat met zich meebracht. Pas op het moment dat de betere standen door crises
en onrust (werkloosheid, cholera-epidemieën, strenge winters en revoluties) op harde wijze
met de werkelijkheid werden geconfronteerd, achtten zij het noodzakelijk in te grijpen. De
28

A. Wohl, Endangered Lives. Public Health in Victorian Britain (London 1984), 6-8.
De proletariseringsthese is o.a. uitgewerkt in C. Lis, H. Soly en D. van Damme, Op vrije voeten?; sociale politiek in
West-Europa (1450-1914) (Leuven 1985). G.S. Jones, Outcast London behandelt o.a. het probleem van de losse arbeid
en de huisvestingsproblematiek in de 2e helft van de 19e eeuw. Voor gettovorming zie o.a. C. Lis, "Proletarisch wonen
in Westeuropese steden in de 19e eeuw: van wildgroei naar sociale controle", in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste
Geschiedenis (1977) 325-366, en A.S. Wohl, The Eternal Slum. Housing and Social Policy in Victorian London (London
1977). Een uitstekend werk waarin deze aspecten worden geïntegreerd is: C. Lis, Social Change and the Labouring
Poor. Antwerp 1770-1860 (New Haven/London 1986).
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problemen die al die tijd aanwezig waren geweest, werden nu geproblematiseerd. 30
De vraag is of deze processen ook in Utrecht plaats hebben gehad. Vonden ook daar de
genoemde desintegratieprocessen plaats die sociale politiek rechtvaardigden? Veranderde het
karakter van de arbeidsmarkt zodanig, dat de sociale ongelijkheid toenam?

Structurele economische ontwikkelingen
De Utrechtse economie in de 19e eeuw werd beheerst door de nijverheid en de
dienstensector. De nijverheid circa 1850 kan traditioneel genoemd worden. De belangrijkste
kenmerken hiervan zijn: 1. vooral fabricage van eindprodukten, weinig basisindustrie; 2.
productie gericht op de lokale markt; 3. veel kleine ambachten, weinig kapitaalintensieve
nijverheid; 4. veel geschoold en specialistisch werk.31
Tabel 1.1. De economische sectoren in Utrecht 1849-1899 in procenten van de totale
beroepsbevolking.
landbouw
nijverheid
losse arbeid
huishoudelijk pers.
diensten/handel
Bron: Bijlage 1.1.

1849
4,6
48,2
5,5
16,3
25,4

1859
4,1
46,2
5,0
18,8
25,9

1889
3,5
46,2
4,6
15,2
30,8

1899
3,2
47,3
2,1
14,0
33,6

Ad 1. In Utrecht was weinig basisindustrie, de productie van eindprodukten overheerste. Zo
was bijvoorbeeld de textiel van geringe betekenis terwijl de kledingnijverheid vrij omvangrijk
was. De belangrijkste uitzondering was het steenbakkersbedrijf. De steenbakkerijen (langs de
Vecht) waren al eeuwenlang belangrijke toeleveringsbedrijven van de bouw.
Voor het ontbreken van basisindustrie kunnen meerdere oorzaken aangegeven worden.
Allereerst het gebrek aan natuurlijke grond- en brandstoffen in de regio (katoen, steenkool
etc.). Door de transportkosten was het niet rendabel onbewerkte massagoederen
(grondstoffen) naar Utrecht te vervoeren. Ook het algemeen loonniveau in Utrecht voorkwam
de vestiging van basisindustrie. Het werk in deze bedrijven was dikwijls ongeschoolde arbeid
(spinnen en weven bijvoorbeeld), dat op het platteland of in de nieuwe industriesteden
(Enschede, Tilburg etc.) goedkoper was dan in een stad met een lange ambachtelijke traditie
met een over het algemeen hoger loonpeil.32
Dit bezwaar gold minder voor eindprodukten. De bewerking ervan vereiste dikwijls een
zekere mate van scholing. Het hogere loonniveau werd gecompenseerd door een hogere
30
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arbeidsproduktiviteit en door lagere transportkosten: de eindprodukten werden als het ware
op de afzetmarkt geproduceerd. Veel ambachtslieden hadden naast hun werkplaats ook
meteen een winkel.33
Ad 2. De meeste produkten werden dus op de lokale markt afgezet. Het betrof hier vooral de
eerste levensbehoeften en consumptieartikelen (voedingsmiddelen, kleding, schoeisel etc.).
Ook de bouwnijverheid werkte uiteraard vooral voor Utrechtse woningzoekenden.
Toch zijn hierop enkele uitzonderingen te noemen. Zo vonden bijvoorbeeld Utrechtse
sigaren, mosterd, chocolade, suiker en zelfs brood gretig aftrek buiten de stadsgrenzen en zelfs
in het buitenland.34
Ad 3. Grotere bedrijven (met meer dan 20 arbeiders) waren in de meeste bedrijfstakken
eerder uitzondering dan regel (zie bijlage 1.2.). In de bouwnijverheid kwamen tot het einde van
de 19e eeuw uitsluitend kleine bedrijven voor.35 De belangrijkste grote ondernemingen tot
omstreeks 1880 waren de sigarenfabrieken, de drukkerijen, enkele steenbakkerijen en de
werkplaatsen van de spoorwegen. Deze bedrijven waren voornamelijk arbeidsintensief (de
sigarenfabrieken en steenbakkerijen), hadden een monopoloïde karakter (de gasfabriek) 36 of
waren te Utrecht gevestigd vanwege haar centrale ligging (de spoorwegwerkplaatsen).
De steenfabricage was overwegend ongeschoolde seizoenarbeid. De steenovens werden in
het najaar gedoofd. De werknemers namen om te voorzien in hun behoefte aan arbeidskracht
meestal volledige gezinnen aan. De vrouwen walkten (kneedden) de klei, de mannen vormden
de stenen, terwijl de kinderen vooral sorteer- en stapelwerkzaamheden verrichtten. In Utrecht,
waar kinderarbeid geen groot probleem was, kwamen veel klachten juist in deze bedrijfstak
voor (naast de textielnijverheid).37 De arbeidsomstandigheden waren niet best: zwaar werk,
lange werktijden en altijd de zekerheid dat in de winter ander werk gezocht moest worden. 38
De lonen waren daarentegen over het algemeen hoger dan in bijvoorbeeld de textiel. 39
Ook de sigarennijverheid was typisch arbeidsintensief handwerk. Ofschoon in principe
thuiswerk mogelijk was, kwam dit in Utrecht weinig voor. Omdat er sigaren van betere kwaliteit
geproduceerd werden, wilden de fabrikanten voortdurend oog houden op de bewerking van de
tabak. Zij waren bang dat er bij thuiswerk te veel van de dure grondstof verloren zou gaan.40
De grootste fabriek was die van Ribbius Pelletier aan de Oudegracht. Zijn afzet beperkte zich
33
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Afbeelding 1. Sigarenmakerij
Pelletier in 1913. Tussen de
sigarenmakers in kan men de
jongens zien zitten, die bosjes
moesten maken.
Bron: Sluyterman, Ondernemen
in sigaren, tegenover p. 91

niet tot de provincie, zoals bij veel bedrijven gebruikelijk was, integendeel. Egypte, Duitsland en
Suriname waren belangrijke afzetmarkten.41
In zijn fabriek konden, net als op de steenovens, hele gezinnen werk vinden. De sigarenmakers draaiden de sigaren, terwijl kinderen (officieel na schooltijd) de tabaksbladeren van de
nerven ontdeden. Aanvankelijk waren deze stripjongens in dienst bij de fabrikant, maar na 1877
verdwenen ze uit de loonboeken. Vanaf die tijd werden ze waarschijnlijk door de sigarenmakers
zelf betaald. Zo verdwenen ze uit de statistieken, maar op foto's van het produktieproces zijn ze
in grote getale terug te vinden.42 Apart voor vrouwen en meisjes richtte Ribbius Pelletier in
1859 een werkplaats op, om hen "nuttige arbeid" te leren, maar ook om verzekerd te zijn van
voldoende goedkope arbeidskrachten. Daar was volgens Pelletier nog al eens een gebrek aan.43
Ad 4. Bij veel traditionele nijverheid kun je spreken van geschoolde arbeid. Kleermakers,
meubelmakers, schoenmakers, voor allen is een zekere mate van vakbekwaamheid
noodzakelijk. Zij vervaardigden veelal produkten voor de betere standen, minder voor het
gewone volk. De armen maakten bijvoorbeeld zo veel mogelijk zelf hun kleren. Ook de metaal
produceerde luxe goederen (rijtuigen bijvoorbeeld). Dit was voor een deel specialistisch werk:
de zilver- en goudsmeden, de instrumentmakers. Deze instrumenten vonden onder andere
afzet bij de medische faculteit van de universiteit. Ook de vele boekdrukkerijen zullen
ongetwijfeld geprofiteerd hebben van de studenten. Deze bedrijven waren voor een deel
middelgrote ondernemingen (20-100 werknemers) die al vrij vroeg, in de jaren 1860, van
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stoomkracht gebruik gingen maken.44
De traditionele ambachtsnijverheid vond vooral binnen de singels plaats. 45 De
sigarenfabrieken en drukkerijen waren de enige grote bedrijven in de binnenstad. De
gemeentepolitiek, die grote kapitaalintensieve bedrijven het niet altijd gemakkelijk maakte zich
in de binnenstad te vestigen, was hiervoor een belangrijke reden. De steenovens werden al in
de late middeleeuwen uit de stad geweerd vanwege het brandgevaar. In de 19e eeuw
verleende het stadsbestuur zelden toestemming voor de vestiging van chemische en
metaalfabrieken binnen de stadssingels. Angst voor vervuiling en overlast waren belangrijke
redenen. Wanneer de Gezondheidscommissie een negatief advies uitbracht, moest een bedrijf
zijn vestigingsvoornemens intrekken of aanpassen. Ook bedrijfssluitingen om dergelijke
redenen kwamen wel voor, bijv. van huidenzouterijen.
De bedrijven zelf hadden natuurlijk ook belang bij vestiging buiten de singels. Daar had men
alle ruimte om uit te breiden, waren de grondprijzen ongetwijfeld lager en was het milieubeleid
van de gemeente toleranter. Veel bedrijven vestigden zich aan de noordrand van de stad, langs
de Vecht, of in het westen in de buurt van het Centraal Station (zie bijlage 1.3.).
Het voorgaande beeld, dat in de eerste plaats betrekking heeft op de periode tot circa 1870,
verschoof langzaam in een andere richting, vooral tijdens en na de crisis in de jaren 1880. De
ambachtslieden begonnen terrein te verliezen aan produktiemethoden met een hogere
arbeidsproduktiviteit of methoden waarbij van goedkopere arbeid gebruik kon worden
gemaakt. Steeds meer gingen zij de concurrentie voelen van de fabriekmatige productie of van
nijverheid met lage lonen (thuiswerk, vrouwenarbeid). Deze kwalitatieve ontwikkelingen
werden vooral in de Gemeenteverslagen beschreven. De verschillende beroepstellingen
nuanceren dit beeld enigszins.
De achteruitgang van de ambachtsnijverheid werd onder andere veroorzaakt door
substitutie van produkten. Zo ondervonden de kuipers veel nadeel van het toenemend gebruik
van verzinkte ijzeren tonnen.46 Ook de mandenmakers gingen aanvankelijk achteruit. Door het
toenemend gebruik van steenkool verminderde de vraag naar turfmanden. Kinderwagens en
wiegen werden steeds meer van ijzer gemaakt in plaats van riet.47 Van het toenemend gebruik
van ijzeren produkten profiteerden de smeden. Steeds vaker begonnen zij een ijzerwinkel, waar
zij zelf geproduceerde huishoudelijke artikelen verkochten.48 Loodgieters en zinkwerkers ging
het steeds meer voor de wind door het toenemend gebruik van zinken daken en de aanleg van
gas- en waterleidingen.49
In een aantal andere bedrijfstakken stonden de ambachtslieden onder druk. Een gedeelte
van hen dreigde ten onder te gaan door concurrentie uit het buitenland. De horloge- en
44
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klokkenmakers bijvoorbeeld konden niet op tegen de import uit de Zwitserse fabrieken. 50 De
smeden verloren een deel van de produktie van kachels, die sinds de afschaffing van de accijns
op brandstoffen in de jaren 1860 sterk gegroeid was,51 aan de in het buitenland gegoten
kachels.52
Maar ook produkten elders in Nederland (goedkoper) gemaakt, vormden een bedreiging
voor de Utrechtse ambachtsman (en die in de andere grote steden). De schoenmakers
ondervonden in toenemende mate hinder van de in Noord-Brabant gemaakte schoenen. In
Utrecht waren, net als bij de sigarenmakers, de lonen vrij hoog in vergelijking met de in
Noord-Brabant betaalde lonen. Toen vanaf de jaren 1860 in de Langstraat de goedkope
produktie fors groeide, kwam de schoenmakerij in de domstad in een structurele crisis terecht.
De fabricage werd tot een minimum teruggebracht. Door de lage lonen in Brabant was het niet
rendabel om in Utrecht de schoenproduktie te mechaniseren. De schoenmakers restte niets
anders dan zich te beperken tot herstelwerkzaamheden en de verkoop van de in Brabant
geproduceerde schoenen.53
Produktiemethoden waarbij de loonkosten werden geminimaliseerd zijn vooral bekend in de
kledingnijverheid. In de jaren 1890 kwamen in veel grote steden, waaronder Utrecht, confectiemagazijnen op, die goedkoper kleding konden leveren dan de traditionele kleermakers, doordat
zij met goedkope krachten (vrouwen) werkten en met relatief lage kosten (veel thuiswerk). Veel
kleermakers konden alleen hun beroep blijven uitoefenen door een contract aan te gaan met
dergelijke magazijnen. Al spoedig weerklonken klachten over lage lonen. Het werken in ateliers
bleef in Utrecht vrij beperkt.54
De bakkers voerden een bittere concurrentiestrijd met de broodfabrieken. De eerste
broodfabriek in Utrecht werd opgericht na de afschaffing van de accijns op het gemaal in 1855.
Maar vooral na 1885 uitten de bakkers veelvuldig hun klachten. Toen namelijk werd de tweede
fabriek, de Korenschoof, die tot dan een beperkte produktie had gehad, door brand verwoest
en geheel gemoderniseerd.55
Tegenover het relatieve verval van enkele traditionele ambachten stond de opkomst van de
moderne grootindustrie en van het moderne gemechaniseerde ambacht. Gingen gedurende de
tweede helft van de 19e eeuw een aantal ambachten teloor, anderen bleken zich beter te
kunnen aanpassen aan de veranderde omstandigheden.
De meubelmakers zijn hier een voorbeeld van. Vooral in de jaren 1880 schakelden een
50
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aantal werkplaatsen van handwerk over op gedeeltelijk machinale bewerking. Tegelijkertijd
ging men over op serieproduktie: het werken op bestelling maakte plaats voor productie op
speculatie. In de Gemeenteverslagen klonken enthousiaste geluiden ten aanzien van deze
ontwikkelingen. De meubelmakers konden nu weer concurreren met het buitenland. Zij waren
in staat fijn werk van hoge kwaliteit te leveren dankzij nieuwe uitvindingen. 56 Uiteraard gingen
niet alle werkplaatsen over op mechanisatie en serieproduktie. Zij die op traditionele wijze
bleven werken zullen het waarschijnlijk wel moeilijker hebben gehad, 57 hoewel vele
gespecialiseerde meubelmakers waarschijnlijk toch wel op bestellingen van de elite konden
blijven rekenen. Dit gold ongetwijfeld ook voor al eerder genoemde ambachten, zoals de
kleermakers of bakkers.
Ook andere bedrijven wisten hun produktiepakket en -methoden aan te passen. We hebben
dit al gezien bij de loodgieters en zinkwerkers. Na aanvankelijke aarzeling stortten zij zich op de
aanleg van gas- en waterleidingen. De produktie van deze leidingen geschiedde door een
voormalige landbouwwerktuigenfabriek. Nadat zij in de jaren '50 veel succes had gehad, was de
fabriek in de jaren '60 fors achteruit gegaan vanwege concurrentie uit Engeland. In de jaren '70
was ze daarom overgegaan op de gas- en waterleidingfabricage.58
In de loop van de jaren '70 en '80 kwam dus kapitaalintensieve industrie op. De verschillende
metaalfabrieken van de familie Smulders bijvoorbeeld investeerden in het genoemde tijdperk
fors. Zij breidden uit, gingen over op stoomkracht en ontwikkelden nieuwe procédés. De
oorzaak van deze investeringsaktiviteiten, juist tijdens een economische crisis, kan mede
veroorzaakt zijn door de lage rente en dus de relatieve goedkoopte van kapitaal. 59
In nauw verband met de toenemende kapitalisering van de produktie stond het werken op
voorraad. De produktie geschiedde in het vervolg steeds meer voor de anonieme markt.
Een belangrijke bedrijfstak waar dit proces is waar te nemen, was de bouwnijverheid. De
Utrechtse bouw lijkt in hoge mate overeen te stemmen met het beeld dat Ad Knotter heeft
gegeven voor Amsterdam. 60 Tot 1870 werden openbare werken vooral verricht in
aanbesteding door arbeiders van elders (onder andere Noord-Brabant),61 in de woningbouw
werden vooral Utrechtse ambachtslieden ingeschakeld. Of deze "dubbele arbeidsmarkt" in de
jaren 1870 werd opgeheven,62 is mij niet bekend, maar wel waarschijnlijk. Uit het oproer dat in
56

De Jong, 35; GV, Verslag KvKF 1885, 5; 1887, 5; idem 1891, 13; idem 1894, 9.
Idem 1891, 7; Idem 1892, 10.
58
Van der Meulen, 31.
59
De Jong, 44-45. J.A. de Jonge, "Het economisch leven in Nederland, 1873-1895", in: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, deel 13 (Haarlem 1978), 35-56, aldaar 44-45 signaleert dat in de jaren 1880 de investeringsaktiviteiten
in de stoomwerktuigenindustrie relatief hoog waren in vergelijking met investeringen in andere nijverheidstakken. Hij
zoekt de verklaring hiervoor in de relatieve loonstarheid in tijden van depressie, waardoor kapitalisering van de
produktie rendabel wordt.
60
A. Knotter, "De Amsterdamse bouwnijverheid in de 19e eeuw tot ca. 1870. Loonstarheid en trekarbeid op een
dubbele arbeidsmarkt", in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 10 (1984), 123-154.
61
GV, verslag KvKF 1877, 2; GV 1854, 79.
62
Knotter, 138-140.
57

-23-

1894 ontstond toen Vlaamse werklieden werden aangenomen voor de bouw van de
overkapping van het Centraal Station,63 blijkt dat Utrechtse arbeiders aan het eind van de 19e
eeuw gewoon waren aan dergelijke projecten te werken. Het feit dat grondwerkers toen in de
Utrechtse werkloosheidsstatistieken voorkwamen,64 bevestigt dit nog eens.
Woningbouw vond tot de jaren 1870 voornamelijk op bestelling plaats. Het werk werd door
een "werkgever" aan een baas besteld of opgedragen voor een overeengekomen som, meestal
zonder dat er sprake was van concurrentie van andere bazen.65 In de jaren '70 kwam de
speculatiebouw op: het inschrijven op aanbestedingen. Wie de laagste inschrijving had, kreeg
de opdracht. 66 Dit systeem had een aantal belangrijke gevolgen. 67 De winstvoet daalde
doordat de prijs van de aanbestedingen over het algemeen lager was dan bij het oude systeem.
Er werd zelfs wel beneden de kostprijs ingeschreven. De kleine zelfstandige kwam daardoor in
de problemen. Hij kon niet beneden de kostprijs bieden, de aannemer kon dat wel. Deze
probeerde zo veel mogelijk op grondstoffen en arbeid te besparen. De materialen werden
goedkoper68 en de arbeid poogde men flexibeler te maken. Het systeem van daglonen maakte
plaats voor het betalen van uur- en stuklonen. Overwerk werd hierdoor aantrekkelijker voor de
arbeiders. Zo ving de aannemer de pieken op die ontstonden als gevolg van de verplichting het
werk zo snel mogelijk op te leveren. Door het overwerk hoefde hij dus geen extra
arbeidskrachten aan te nemen.69
Het stelsel van aanbesteding betekende niet alleen een flexibeler arbeidstijd, maar tevens
minder vaste arbeidscontracten. In het oude stelsel hadden de bazen een vrij groot aantal
werklieden vast in dienst.70 Doordat de baas minder aan een opleveringsdatum vast zat, kon
deze in rustige tijden het werktempo verminderen en daarmee een vaste kern van arbeiders in
dienst houden. Dit was met het stelsel van aangenomen werk onmogelijk. Hoewel aannemers
wel probeerden veel goede arbeidskrachten vast te houden,71 was dit niet altijd mogelijk. De
vraag naar arbeid, die vroeger stabieler was geweest, kreeg nu sterker dan ooit een
hollen-en-stilstaan-karakter. In tijden van hoogconjunctuur werkte men in de winter zo lang
mogelijk door,72 tijdens depressies ontstond een massale werkloosheid.
De beschreven ontwikkelingen stemmen redelijk overeen met wat historici al eerder hadden
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ontdekt in onderzoeken van arbeidsmarkten in andere steden (onder andere Londen,
Antwerpen, Amsterdam). Desondanks dient het verhaal met behulp van de beroepstellingen
enigszins genuanceerd te worden. De genoemde veranderingen zijn vooral van kwalitatieve
aard. De vraag is of deze ontwikkelingen in kwantitatief materiaal zijn terug te vinden.
Aan de hand van het voorgaande kan de beroepsbevolking in drie categorieën ingedeeld
worden: 1. ambachten die zwaar te lijden hadden van concurrentie van produktiemethoden
met relatief goedkope arbeidskrachten, zonder dat zij zelf op deze goedkope systemen
overstapten (bijvoorbeeld schoenmakers); 2. ambachten die zich gedeeltelijk verplaatsten naar
fabrieken (bijvoorbeeld bakkers) en 3. nieuwe vormen van fabrieksarbeid (bijvoorbeeld de
zware metaal). Laten elk van deze categorieën verschillende ontwikkelingen zien?
De kwalitatieve achteruitgang die in een aantal bedrijfstakken plaatsvond, betekende
allerminst dat deze takken verdwenen. Het aantal schoenmakers verminderde weliswaar
(relatief) maar volgens de beroepstellingen verdween de schoenmakerij geenszins uit Utrecht.
Het aantal jongeren nam zelfs relatief toe. Dit is niet conform de verwachting. Dikwijls wordt
gesuggereerd dat de ambachten die in een structurele crisis terecht kwamen, verdwenen
doordat jongeren een ander beroep kozen. De overgebleven arbeiders waren oude mannen die
geen ander beroep konden of wilden leren. Zo stierf het beroep op een gegeven moment uit. 73
Tabel 1.2. Het aantal schoenmakers in Utrecht 1859-1899.
totaal
jaar
1859
1889
1899

abs.
461
617
595

in % (1)
2,1
2,0
1,6

abs.
247
390
396

zelfstandig
in % (2)
53,6
63,2
66,6

abs.
214
227
199

werknemers
in % (2)
46,4
36,8
63,4

Tabel 1.2a. Het aantal schoenmakers jonger dan 23 jaar.
totaal
zelfstandig
werknemers
jaar
abs.
in % (2)
abs.
in % (3)
abs.
in % (3)
1859
104
22,6
6
5,8
98
94,2
1889
177
28,7
26
14,7
151
85,3
1899
158
26,6
20
12,7
138
87,3
1. van de totale beroepsbevolking
2. van het totale aantal schoenmakers
3. van het totale aantal schoenmakers jonger dan 23 jaar
Bron: Uitkomsten van de Volkstellingen 1859 en Uitkomsten van de Beroepstellingen 1889, 1899.

De toename van het aantal jonge schoenmakers in Utrecht bestond voor een belangrijk deel
uit de groei van het aantal zelfstandigen. Waarschijnlijk heeft het volgende proces
plaatsgevonden: door de concurrentie uit Noord-Brabant hebben een aantal bedrijfjes moeten
inkrimpen. Een aantal van de ontslagenen, voornamelijk jongeren beneden de 23 jaar (nog
zonder een gezin te onderhouden) begonnen ondanks de malaise een eigen bedrijfje. Enerzijds
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werkten zij waarschijnlijk goedkoper dan hun ex-patronen. Een schoenmakerij vergt weinig
beginkapitaal; dat vormde geen beletsel. Anderzijds was het beroep voor jongeren zeer
aantrekkelijk. De geringe loongegevens, die ik heb, suggereren dat de verdiensten voor
jongeren in de schoenmakerij relatief hoog waren.74 Zo ondervonden de oudere zelfstandige
schoenmakers een toenemende concurrentie van jongeren, naast de concurrentie die er al was
uit Noord-Brabant. In plaats van dat het beroep langzaam uitsterft, gaat het over op
goedkopere jonge arbeidskrachten.75
Tabel 1.3. Het aantal bakkers in Utrecht 1859-1899.
totaal
zelfstandig
-23 jaar
jaar
abs.
in % (1)
abs.
in % (2)
abs.
in % (2)
1859
340
1,6
132
38,8
104
30,6
1889
581
1,9
190
32,7
183
31,5
1899
744
2,0
194
26,0
243
32,7
1. van de totale beroepsbevolking in Utrecht
2. van het totaal aantal bakkers in Utrecht
Bron: Uitkomsten van de Volkstellingen 1859 en Uitkomsten van de Beroepstellingen 1889, 1899.

Een heel ander beeld komen we tegen bij de bakkers. Hier zien we een toename van het
aantal bakkers in procenten van de totale beroepsbevolking, een behoorlijke daling van het
aantal zelfstandigen en een vrijwel constant blijvend aandeel van het aantal jongeren. De
toenemende loonafhankelijkheid in het bakkersbedrijf had nauwelijks gevolgen voor het
percentage jongeren dat in de bedrijfstak zijn brood verdiende.
In de metaal (de bewerking van metalen, de rij- en werktuigbouw en de spoorwegen) was de
mate van loonafhankelijkheid groter dan in welke bedrijfstak ook.
Tabel 1.4. Het aantal werklieden in de metaalnijverheid in Utrecht in 1859-1899.
totaal
jaar
1859
1889
1899
Bron: zie tabel 1.3.

abs.
1482
3461
4874

in % (1)
6,8
11,3
13,2

abs.
346
306

zelfstandig
in % (2)
10,0
6,3

-23 jaar
abs.
533
822
1252

in % (2)
36,0
23,8
25,7

De ontwikkeling van toenemende proletarisering heeft al vroeg plaats gehad, waarschijnlijk
al voor 1876. Toen was de gemiddelde bedrijfsgrootte in de metaal al behoorlijk hoog (zie
bijlage 1.2.). Opvallend is dat de leeftijd van de arbeiders over het algemeen is toegenomen,
het aantal arbeiders jonger dan 23 jaar daalde relatief. We zien hier dus het omgekeerde van
wat bij de schoenmakers is gebeurd. Klaarblijkelijk vonden in de expanderende kapitaalintensie74

GAU, RKPAB, Registers van bedeelden. Ook De Jonge, De industrialisatie, 78 betoogt dat de lonen, in ieder geval in
de fabrieken, relatief hoog waren.
75
Rapport Werkverschaffing, 11.
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ve bedrijfstakken in de eerste plaats de oudere arbeiders (die een gezin te onderhouden
hadden) werkgelegenheid. In de metaal kozen de ondernemers er niet voor zo goedkoop
mogelijke arbeidskrachten in dienst te nemen. Van ouderen kun je meer ervaring,
vakbekwaamheid en arbeidsdiscipline verwachten, hetgeen in dergelijke kapitaalintensieve
bedrijfstakken belangrijker is dan de hoogte van de lonen. De kwaliteit van de arbeid
(arbeidsproduktiviteit) prevaleerde boven de prijs van de arbeid.

Werkloosheid
Doordat statistieken spaarzaam zijn en zeer onbetrouwbaar is het moeilijk om over
werkloosheid "harde" uitspraken te doen. Het is waarschijnlijk dat seizoenswerkloosheid voor
veel arbeiders een jaarlijks terugkerend verschijnsel was. Veel economische factoren waren
seizoensgebonden: de vraag naar consumptiegoederen was het hoogst in de maanden mei tot
juli, de aanvoer van grondstoffen in de periode november tot maart, maar dan bereikte de
produktie zijn dieptepunt.76 Met name de bouw was in Utrecht verantwoordelijk voor de
seizoenswerkloosheid in de winter (zie tabel 1.5.). Desondanks leken in Utrecht de problemen
minder groot dan elders. Werkverschaffingsprojecten, in de winters van 1853/54 en 1854/55
opgezet, kwamen in de tweede helft van de 19e eeuw niet voor, zelfs niet in de jaren 1880,
toen bijvoorbeeld in Amsterdam een aantal projecten van de grond kwam. Pas in de beginjaren
'90 zetten verschillende confessionele en liberale (vak)organisaties enkele projecten op.77 Voor
het eerst werden toen ook onderzoeken gedaan naar de omvang van de werkeloosheid.
Een grote enquête in de winter van 1893 wees uit dat van ruim 11.000 ondervraagde
arbeiders er meer dan 2000 regelmatig zonder werk waren. De commissie die het rapport
opstelde, trok hiervan de arbeidsongeschikten en ouderen af. Er resteerden toen nog ruim
1200 arbeiders. Deze werden werkloos geacht, dat wil zeggen in staat tot werken, maar zonder
werk. 90% van hen kunnen seizoenswerklozen worden genoemd. Dat is dus 10% van het totale
aantal geënquêteerden (zie tabel 1.5.).
De op één na grootste groep werklozen kunnen we tot het bouwvak rekenen. De grootste
groep bestond uit losse werklieden, die overal waar ze werk konden krijgen, hun arbeidskracht
aanboden. In de praktijk werkte een belangrijk deel van hen in de bouw, maar ook veel
fabrieken werkten met losse arbeiders, dagloners, als aanvulling op een vaste kern van
werknemers. Bij de spoorwegen bijvoorbeeld was veel ongeschoold personeel werkzaam op de
werkplaatsen. Zij werden steeds voor één dag aangenomen en konden de volgende dag slechts
hopen dat er weer werk voor hen was. Sommige fabrieken die zeer ongezond en zwaar werk
deden (de loodwitfabriek bijvoorbeeld) hadden in de praktijk slechts enkele vaste arbeiders in
dienst: doordat vele arbeiders na korte tijd ziek werden, zelfs arbeidsongeschikt, was het
verloop er enorm. Arbeiders beschouwden dit werk als de laatste mogelijkheid om aan de
armenzorg te ontsnappen.78
76
77
78

Jones, Outcast London, 34-38.
Rapport Werkverschaffing.
Enquête, door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 Januari 1890 (Staatsblad no 1), (eerste
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Wat waren nu de mogelijkheden op de arbeidsmarkt om in de winter aan perioden van
werkloosheid te ontsnappen? Extra werkgelegenheid was voornamelijk te vinden in de
beroepen die in de toegenomen behoefte aan energie voorzagen. De gasfabriek nam 's winters
een 80-tal arbeiders extra aan; de handel in brandstoffen leverde enkele sjouwers werk op.
Datzelfde gold voor sneeuwruimen en de aanleg van de ijsbaan.79 Ruim 200 arbeiders vonden
in de herfst en een gedeelte van de winter (van oktober tot januari) werk in de
beetwortelsuikerfabriek, die in 1871 was opgericht. 80 Het spreekt van zelf dat deze
werkzaamheden de uitval in de bouw (en aanverwante bedrijfstakken) niet konden
compenseren. Vandaar het relatief grote aantal werkloze bouwvakkers in de winter.
Conjuncturele werkloosheid hangt nauw samen met seizoenswerkloosheid. Tot het einde
van de jaren 1870 werd de conjunctuur mede bepaald door graanprijzen, oorlogen of andere
politieke crises, strenge winters. Een aantal van deze factoren veroorzaakten ook de
seizoenswerkloosheid. In conjunctureel ongunstige tijden zal bijvoorbeeld de bouw 's winters
vroeg zijn werkzaamheden staken. Beide soorten werkloosheid waren dus moeilijk van elkaar te
scheiden, laat staan apart te kwantificeren. Je kunt je zelfs afvragen of er tot 1877 ooit sprake is
geweest van conjuncturele werkloosheid. In dat jaar trof voor het eerst een crisis vrijwel alle
bedrijfstakken tegelijk.
Kapitaalintensieve nijverheid was zeer gevoelig voor conjunctuurschommelingen. Zo leidde
de chemische nijverheid in Utrecht een wisselvallig bestaan. Tijdens een opleving vestigde zich
een bedrijfje. Deze stichting ging meestal gepaard met omvangrijke investeringen. Wanneer de
conjunctuur echter tegenzat, verdween het bedrijf vaak even snel als het opgekomen was, of
schakelde het over op andere produkten. Zo kon een ondernemer meerdere malen een
bedrijfje beginnen, met een nieuw produkt experimenteren en vervolgens weer ten onder
gaan. Een voorbeeld hiervan in Utrecht was de beenzwartfabriek, die in verschillende perioden
naast beenzwart onder andere zwavelzuur, soda en ammoniak produceerde.81 De vraag naar
de verschillende produkten was onderhevig aan conjuncturele en structurele ontwikkelingen.
Zwavelzuur werd tot de jaren 1880 vooral gebruikt bij kleurstofbereiding uit meekrap. Toen
chemische kleurstoffen opkwamen ging de Utrechtse fabriek op een heel andere markt over:
zwavelzuur vond sindsdien vooral toepassing bij de produktie van dynamiet. Het beenzwart
werd gebruikt bij de beetwortelsuikerfabrikage. Toen in 1886 een crisis deze bedrijfstak trof,
ging het bedrijf uit de beenderen lijm produceren.
Met behulp van de saldi van beleningen en lossingen bij de Bank van Lening,82 kan de
conjunctuur zichtbaar worden gemaakt. Aangenomen wordt dat in een crisisperiode er meer
afdeeling), De maatschappelijke toestanden der arbeiders, in verband met Zieken-, Begrafenis- en andere
Verzekerings- en Ondersteuningsfondsen, niet aan eenige onderneming of inrichting van nijverheid verbonden. Deel I
('s Gravenhage z.j.), 199.
79
Rapport Werkloosheid, 4.
80
Ibidem; De Jong, 59.
81
De Jong, 30.
82
Vergelijk Jones, Outcast London, 49.
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Afbeelding 1.2 De saldi van
aflossingen en beleningen bij de
Utrechtsche Bank van Lening
1864-1892.
Bron: Gemeenteverslagen
1864-1892

panden beleend werden dan gelost. Het betreft hier jaarcijfers; seizoensinvloeden zijn uit de
cijfers verdwenen. Na een strenge winter in het voorjaar, was het mogelijk dat de arbeiders de
panden die in de winter waren blijven staan, in de zomer losten. Het saldo kwam dan op nul.
Uit de afbeelding 1.2. blijkt dat tot ongeveer 1875 het saldo van de beleningen en
aflossingen een erg grillig verloop had. Daarna vertoonde het saldo een regelmatige
golfbeweging, die over het geheel genomen daalde. De Bank van Lening werd dan ook in 1892
gesloten. Het vijf-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde, die dit extra duidelijk maakt, laat een
vrijwel constant dalende lijn zien. Deze lijn lijkt op het eerste gezicht op de Kondratieff, die de
structurele economische ontwikkeling aangaf. Toch is voorzichtigheid geboden. Een ander
beleid ten aanzien van het belenen van spullen kan een trendbreuk te zien geven, die niet door
economische factoren veroorzaakt is.
Tabel 1.5. De beroepen van 1219 werklozen in Utrecht in 1893.
beroep
abs.
%
sjouwers en losse werklieden
574
47,1
metselaars, schilders timmerlieden, behangers
348
28,5
grondwerkers, stukadoors en opperlieden
steenhouwers
11
0,9
venters
11
0,9
Bron: Rapport der raadscommissie, inzake den omvang der werkloosheid in
November 1893 (Utrecht z.j.), 14-15.

beroep
abs.
%
kleermakers
44
3,6
schoenmakers
36
3,0
meubelmakers
4
0,3
rest
191
15,7
totaal
1219
de gemeente Utrecht, vastgesteld 10

Structureel werklozen komen uiteraard als zodanig in de werkloosheidsstatistieken niet
voor, tenzij je er de al eerder genoemde arbeidsongeschikten en oudere werklozen toe rekent.
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Er van uitgaande dat in de enquête uit februari 1893 de losse arbeiders, de bouwvakarbeiders
en de venters seizoen- en conjunctuurwerklozen zijn en de kleermakers, schoenmakers en
meubelmakers structureel werklozen, blijkt het aantal structureel werklozen geschat kan
worden op zo’n 7 % (tabel 1.5.).
Bij een andere enquête werd de kanttekening geplaatst dat het aantal werkloze
meubelmakers dikwijls groter was dan uit dergelijke enquêtes naar voren kwam.83 Op grond
van deze gegevens mag het aantal structureel werklozen op 10% van het totale aantal
"geregistreerde" werklozen worden geschat. Dat lijkt laag. Waarschijnlijk moeten we een aantal
van deze werklozen ook zoeken bij de sjouwers en losse werklieden of in beroepen als
glazenwasser,84 schoorsteenveger e.d. Een veelgehoorde klacht betrof de toename van het
aantal ongeschoolde arbeiders: jongeren zouden steeds minder een vak leren en sneller uit
werk worden gestuurd om geld te verdienen.85 Deze klacht lijkt in de eerste plaats voort te zijn
gekomen uit een toenemende behoefte aan geschoolde (fabrieks)arbeiders. Toch is er, zeker in
het kader van de achteruitgang van het traditionele ambacht wel iets te zeggen voor de
klachten over de toename van het aantal losse werklieden, zelfs ondanks het feit dat de
beroepstellingen anders doen vermoeden (zie tabel 1.1.).

Vrouwen- en kinderarbeid
De problemen die proletarisering en werkloosheid veroorzaakten werden nog groter
doordat vrouwen en kinderen in toenemende mate van de arbeidsmarkt verdwenen. Zij
konden steeds minder voor een aanvullend inkomen zorgen, wanneer de man weer eens
werkloos was. Geldt dit ook voor Utrecht?
"De meisjes die de lagere school verlaten, leeren eigenlijk geen handwerk, zij beginnen met
loop-, kinder- of dagdiensten te verrigten, of loopen den ganschen dag langs de straat; ouder
zijnde worden zij werkster of breister en genieten een karig loon, en wanneer zij huwen, moet
gewoonlijk de man alleen kostwinner zijn".86 Dit citaat uit het Gemeenteverslag van 1859 gaf
aan waarom in Utrecht de opening van de vrouwenfabriek van Ribbius Pelletier zo'n bijzondere
gebeurtenis was. Arbeid van gehuwde vrouwen was een zeldzaamheid, althans volgens de
officiële cijfers. Het feit dat gehuwde vrouwen volgens de beroepstellingen relatief vaak
"bedrijfshoofden" waren (zie bijlage 1.4), doet vermoeden dat zij in de categorie van
loonafhankelijken dikwijls ondergewaardeerd zijn. Veel vrouwen hebben zonder enige twijfel
hun echtgenoot geholpen in zijn ambachtswerkplaats of verdienden een paar stuivers met
wassen of schoonmaken.
Arbeid van ongehuwde vrouwen kwam, zo lijkt het, veel meer voor. Utrecht kende, zoals
elke grote stad, een groot aantal ongehuwde vrouwen en weduwen ouder dan 22 jaar.87 Zelfs
83
84
85
86
87

Rapport Werkverschaffing, 11.
GV, KvKF 1899, 16.
Rapport Werkloosheid, 4.
GV, KvKF 1859, 11. Zie ook Jaarverslag VVV IX (1877), 70.
Het aantal ongehuwde vrouwen in de leeftijd van 23 jaar en ouder in Utrecht.
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als deze bij hun verwanten inwoonden, hebben zij ongetwijfeld een bijdrage moeten leveren
aan de gezinsinkomsten. Daarnaast probeerden jonge meisjes, zoals het bovenstaande citaat al
aangaf, vooral als dienstmeid of in de kledingnijverheid de gezinsinkomsten aan te vullen.
tabel 1.6. Het aantal werkzame vrouwen in Utrecht volgens de beroepstellingen.
abs.
in % v.d. beroepsbev.
1849
6102
33,0
1859
6925
31,9
1889
7478
24,3
1899
9256
25,0
Bron: Uitkomsten van de Volkstellingen 1849 en 1859 en Uitkomsten van de Beroepstellingen 1889 en 1899.

In welke bedrijfstakken waren de meeste vrouwen werkzaam? Volgens de beroepstelling van
1899 was verreweg het meest voorkomende vrouwenberoep dienstmeid (bijlage 1.4.). Verder
werkten er enkele honderden vrouwen in de kleding en reiniging, in de handel en in de horeca.
Als we de officiële cijfers moeten geloven is het aantal op de arbeidsmarkt werkzame
vrouwen in Utrecht afgenomen gedurende de tweede helft van de 19e eeuw. In zekere zin zien
we dat vrouwen zich meer en meer terugtrokken van de arbeidsmarkt en zich concentreerden
op het huishouden. Of hebben deze ontwikkelingen hun oorsprong in een gebrekkige
registratie? Of in een toenemende onderwaardering van vrouwenarbeid aan het eind van de
19e eeuw? Hoe dan ook, zelfs als deze cijfers er ver naast zitten, kunnen we wel stellen, dat de
bewering dat vrouwen in 1900 minder dan in 1850 de gezinsinkomsten vermeerderden, voor
Utrecht niet ontkracht wordt. De schaduwarbeid, waarmee vrouwen zich in toenemende mate
gingen bezighouden, werd niet of nauwelijks betaald. Als we het belang van deze sectoren
(bijvoorbeeld de huisindustrie) uit zouden kunnen drukken in een percentage van de totale
loonsom of van het nationale inkomen, zou ongetwijfeld blijken dat deze sectoren tot de
marginale beroepen behoorden. Hetgeen beslist niet wil zeggen, dat de arbeidsprestaties in
dergelijke beroepen van marginale betekenis waren.
Het percentage werkende jongeren nam in verhouding tot de oudere beroepsbevolking, in
tegenstelling tot het aantal vrouwelijke arbeiders, licht toe. Deze cijfers afgezet tegen het totale
aantal jongeren in Utrecht laat echter nauwelijks een verschuiving zien.

jaar
absoluut
in % v.d. bevolking
1849
8723
18
1859
8113
15
1889
10093
12
1899
11688
11
Bron: Uitkomsten van de volkstellingen 1849, 1859, 1889, 1899.
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Tabel 1.7. Het aantal werkende jongeren tot en met 22 jaar in de geregistreerde
beroepsbevolking 1859-1899.
jaar
absoluut
in % (1)
in % (2)
1859
4659
21,5
19,5
1889
7932
25,8
19,3
1899
10166
27,5
20,1
1. van de totale beroepsbevolking in Utrecht
2. van het totale aantal jongeren in Utrecht
Bron: Uitkomsten van de Beroepstellingen 1889 en 1899 en Uitkomsten van de Volkstellingen 1859, 1889 en 1899.

Gebrek aan (inkomsten)gegevens maken het evenwel onmogelijk om te bepalen in hoeverre
het negatief inkomenseffect van de afname van de vrouwenarbeid het positief effect van de
toename van het aantal werkende jongeren teniet heeft gedaan. In hoeverre er sprake is van
een relatieve achteruitgang kan misschien blijken na bestudering van deze ontwikkelingen op
micro-niveau.
Tabel 1.8. Het aandeel van jeugdigen tot 23 jaar in de beroepsbevolking in enkele Utrechtse
bedrijfstakken.
1859
1899
abs.
%
abs.
%
boekdrukkerijen
122
35,2
267
37,3
sigarenmakers (1)
366
63,2
449
39,4
bakkers
104
30,5
243
32,7
bouwnijverheid
403
21,2
1018
25,1
metaal
533
36,0
1252
25,7
schoenmakers
104
22,6
158
26,6
(1)
Deze teruggang kan veroorzaakt zijn doordat de kinderen van sigarenmakers uit de loonboeken verdwenen. Ze
werkten sindsdien voor rekening van hun vader en werden dientengevolge niet meer als sigarenmaker aangeduid.
Bron: Uitkomsten van de Beroepstellingen 1899 en Uitkomsten van de Volkstellingen 1859.

Zoals we eerder gezien hebben, ontstond er vermoedelijk een zekere scheiding op de
arbeidsmarkt. 88 Jongeren, die goedkoper waren, concentreerden zich meer en meer in
arbeidsintensieve bedrijfstakken, terwijl in de kapitaalintensieve bedrijfstakken (zoals de
metaal) de beroepsbevolking relatief verouderde. De klachten over de geringe
vakbekwaamheid van jongeren kunnen, naast de al eerder genoemde redenen, ook door deze
ontwikkeling verklaard worden: in toenemende mate gingen jongeren in arbeidsintensieve en
ongeschoolde beroepen werken. Wanneer ze volwassen werden, ontbeerden ze de
vakopleiding die jongeren vroeger in het traditionele ambacht wel genoten hadden. De vaste
carrière, door het leerlingenstelsel gegarandeerd, verdween steeds meer. Het tijdstip voor de
definitieve beroepskeuze leek te verschuiven naar de periode dat arbeiders in het huwelijk
traden.

88

Jones, Outcast London, 69-70.
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Conclusie.
In de tweede helft van de 19e eeuw vonden een aantal structurele veranderingen op de
Utrechtse arbeidsmarkt plaats. Het traditionele ambacht bleek te duur en nam in een aantal
bedrijfstakken af ten gunste van relatief goedkopere vormen van arbeid: kapitaalintensieve
produktie, goedkope produktiemethoden (bijvoorbeeld thuiswerk) of produktie in gebieden
met lagere lonen (op het platteland). De gegevens uit de beroepstellingen bevestigen het
ontstaan van gescheiden arbeidsmarkten: van jongeren (in arbeidsintensieve bedrijfstakken als
de sigarennijverheid) en ouderen (in kapitaalintensieve bedrijfstakken als de metaal). Vrouwen
boden zich in geringe mate op de arbeidsmarkt aan. Hun aanbod, zo wordt door G.S. Jones
gesuggereerd, 89 werd in de eerste plaats bepaald door de vraag naar mannelijke
arbeidskrachten. Wanneer deze gering was, moesten vrouwen, om het gezinsinkomen aan te
vullen, uit gaan werken. In Utrecht werkten ze voornamelijk in marginale beroepen, als
werkster. Soms hadden ze een klein handeltje. Van een grote vraag naar vrouwenarbeid
vanwege de lage lonen is vrijwel niets gebleken.
Op de Utrechtse arbeidsmarkt voltrokken zich dus een aantal veranderingen, die ook in
andere steden gesignaleerd zijn. Omdat het hier slechts de bedoeling was deze ontwikkelingen
voor Utrecht aan te tonen, kan een diepgaande vergelijking nog niet gemaakt worden. Ook de
vraag of de armoede nu al dan niet is toegenomen, kan moeilijk beantwoord worden.
Als gevolg van de genoemde ontwikkelingen deed vanaf circa 1880 een regelmatige
conjunctuurbeweging zijn intrede. Seizoenswerkloosheid en de structurele werkloosheid als
gevolg van genoemde veranderingen werd aangevuld met conjunctuurwerkloosheid. In
hoeverre deze nieuwe vormen van "inaktiviteit" een toename betekende van het aantal
"inaktieven" is niet duidelijk. Dikwijls wordt gesuggereerd dat circa 1850 zo'n 50% van de
beroepsbevolking op enigerlei wijze (tijdelijk) door werkloosheid werd getroffen. Wanneer dit
gegeven correct is, kan het probleem minder omvangrijk zijn geworden. Maar aangezien de
behandelde enquêtes uit de jaren negentig de verborgen werkloosheid (onder andere van
vrouwen die zich weinig aanboden op de arbeidsmarkt) niet aan het licht brengen, blijft elke
conclusie riskant. Zeker is in ieder geval dat ten gevolge van veranderingen in de structuur van
de arbeidsmarkt, bij bepaalde groepen arbeiders verarming is opgetreden. Gedacht moet
worden aan een aantal met "verouderde" produktiemethoden werkende ambachtslieden. Een
aantal van hen zal regelmatig zich op de markt voor losse arbeid begeven hebben en hiermee
ook deze markt onder druk hebben gezet. Hoe sterk deze achteruitgang toe heeft geslagen, zal
pas na grondig onderzoek van vraag en aanbod van arbeid, van loon- en prijsontwikkelingen
kunnen blijken.

89

Idem 84.

-33-

Hoofdstuk 2. Kanttekeningen bij het verschijnsel "gettovorming".
Naast de armoede- en proletariseringsproblemen wordt door de literatuur gettovorming als
een tweede belangrijk probleem beoordeeld.90
Vanaf circa 1850 groeiden de steden in West-Europa in snel tempo. De stedelijke
voorzieningen waren hier niet op berekend. De groei vond aanvankelijk niet plaats door
uitbreiding van de stadsgrenzen, maar door opeenhoping binnen de stadsmuren of binnen de
singels. Daar was de groei allerminst evenwichtig verspreid. Bepaalde wijken, waar vooral de
elite woonde, bleven grotendeels verschoond van de immigratie van plattelanders. Zij kwamen
in allerlei achterbuurtjes en zijstraatjes terecht.
De hierdoor ontstane woningnood in bepaalde buurten werd door een aantal factoren
versterkt.
1) Door de aanleg van allerlei infrastructurele werken (spoorwegen, havens) werden delen
van de eerder genoemde buurtjes gesloopt. De bewoners, in meerderheid dagloners, wilden
dicht bij hun werk wonen en verhuisden naar buurten een paar straten verder, zodat deze ook
overvol werden, zo ze dat al niet waren.
2) De oplossing van dit probleem ligt voor de hand: het bouwen van huizen. Dit gebeurde in
onvoldoende mate. Arbeiderswoningen waren weinig rendabele investeringen: ze leverden een
lage huur op, terwijl de grondprijzen juist fors gestegen waren. Grote investeerders konden met
de aanleg van spoorwegen of met investeringen in industriële projecten veel meer winst
maken. De woningvoorraad groeide dus weinig, of zelfs helemaal niet. Het gevolg ligt voor de
hand: "overcrowding", een zeer hoge woningbezetting, en sanitaire voorzieningen die gezien de
bevolkingstoename zienderogen verslechterden.91
Op zich hoeven deze ontwikkelingen niet tot sociale politiek te leiden. In de meeste steden
waren de sanitaire voorzieningen tenslotte al eeuwenlang erg slecht. Het ingrijpen door de elite
kan door middel van twee factoren worden verklaard: 1) het ontstaan van het idee dat de
problemen opgelost konden worden; 2) de toestand werd op een bepaald moment een gevaar
voor de elite. Epidemieën troffen hen ook, zij het in mindere mate. De toegenomen armoede
(als gevolg van werkloosheid) konden sociale onrust of zelfs revolutie (Parijs 1848 en 1871)
veroorzaken. De sociale controle die de elite altijd had uitgeoefend over "het gemeen" was
grotendeels verdwenen door het eerdergenoemde proces van ruimtelijke segregatie. De angst
voor het gewone volk inspireerde de burgerij, medici voorop, tot ingrijpen.
Vonden in Utrecht dergelijke processen ook plaats?
In de tweede helft van de 19e eeuw groeide de stad Utrecht snel. De bevolking nam in hoog
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tempo toe, vooral na 1880 (zie tabel 2.1.).
Tabel 2.1. De bevolkingsontwikkeling van Utrecht 1849-1899.
jaar

aantal inwoners

aantal inwoners
in de binnenstad
39591
37315

1849
52989
1879
67585
1899
102086
Bron: Uitkomsten van de volkstellingen 1849, 1879, 1899.

aantal inwoners
in buitenwijken
13398
30270

totaal aantal
woningen
8697
12213
17723

gemiddelde
woningbezetting
6,09
5,53
5,76

Gelijk met de stijging van de bevolking zien we een daling in het inwonertal in de binnenstad
tussen 1850 en 1880. Ook de gemiddelde woningbezetting nam in dit tijdperk af. Betekent dit
dat het geschetste beeld niet opgaat? Drie redenen manen tot voorzichtigheid: 1. de huizen
kunnen gemiddeld kleiner zijn geworden, zodat de bevolkingsdichtheid in oppervlakte is
toegenomen 2. de uittocht naar de buitenwijk kan veroorzaakt zijn door de ongunstige situatie
in de binnenstad. 3. De hier gepresenteerde gemiddelde cijfers verdoezelen het feit dat in
bepaalde gebieden de overbevolking erg hoog was, terwijl in andere buurten relatief weinig

Afbeelding 2.1. De geografische spreiding
van de kiesgerechtigden in Utrecht in
1850.
NB. De mate waarin een straat zwart is
gekleurd, geeft aan in hoeveel procent van
de huizen iemand woonde, die
kiesgerechtigd was.
Bron: Lijst der bevoegden tot het kiezen
van den Gemeenteraad 1851. Gemeente
Utrecht.
GAU, Topografische Atlas, Kaart AB 124, C
12.238
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problemen waren. Waar woonde de elite? Waar woonden de armen?
Op afbeelding 2.1. en in bijlage 2.1. staan aangegeven waar in Utrecht in 1850 de
kiesgerechtigden woonden in de binnenstad. In Utrecht was de mannelijke bevolking ouder dan
23 jaar die meer dan f30,- per jaar belasting betaalde, kiesgerechtigd. De woonplaats van deze
groep kan een indicatie zijn hoe de welstand in Utrecht geografisch verspreid was.
De uitkomsten zijn niet onverwacht: de elite woonde aan straten als de Oudegracht, het
Vredenburg, de Nieuwe- en Kromme-Nieuwegracht. Nog steeds bepalen herenhuizen hier het
straatbeeld. De armen woonden vooral in de zijstraten en aan de buitenkant van de stad, in de
buurt van de singels: in Wijk C, langs de Springweg, het gebied tussen Nicolaaskerkhof en
Lepelenburg en in de buurt bij het Lucasbolwerk.
Dit beeld van ruimtelijke segregatie wordt bevestigd door een groot onderzoek uit 1868.
Ofschoon de bedoeling was, om op basis van "objectieve" gegevens de problemen aan te
geven, wil ik hier toch al een hygiënische studie naar voren halen, namelijk het Rapport
betrekkelijk het voorstel tot opruimen van sloppen, stegen en perceelen te Utrecht, in het belang
van den algemeenen gezondheidstoestand.92 Het rapport was het resultaat van een onderzoek,
gehouden naar aanleiding van de cholera-epidemie twee jaar eerder. Het was een eerste
belangrijke inventarisatie van de voor de gezondheid meest schadelijke toestanden in de stad.
Op de bijgevoegde kaart (afbeelding 2.2.) is te zien dat deze misstanden vooral werden
gevonden in de buurten die hier eerder aangewezen zijn in verband met het geringe aantal
kiesgerechtigden.
Van gettowijken is in Utrecht geen sprake, daarvoor liggen de buurtjes teveel uit elkaar. Ze
vormen geen echte systemen, geen labyrinten, zoals in de literatuur wel gesuggereerd wordt.
Alleen Wijk C vormde een uitzondering. In de bij het rapport uitgebrachte adviezen werd
gesuggereerd om de verbeteringswerkzaamheden in deze wijk te beginnen.
Wijk C was ook de enige wijk in Utrecht binnen de singels, waarvan zowel de
woningvoorraad als het aantal inwoners toenamen in de periode 1850-1880 (bijlage 2.2.).
Aangezien de wijk in oppervlakte niets veranderde, is het logisch om hier een verslechtering
van de huisvestingssituatie te verwachten. De nieuwgebouwde huizen zijn ongetwijfeld zeer
kleine woningen geweest, die de schaarse open ruimte in de wijk alsnog opgevuld hebben.
In de rest van de binnenstad lijkt de situatie in zekere mate verbeterd. Het aantal inwoners
in de wijken daalde sneller dan het aantal beschikbare huizen, zodat over het geheel genomen
de gemiddelde woningbezetting afnam.
Van grootscheepse sloopaktiviteiten in Utrecht in de periode 1850-1880 is geen sprake
geweest. Grote infrastructurele werken vonden niet binnen de singels plaats. De spoorwegen
werden buiten de singels gelegd. Toen de spoorwegen een plan ontwikkelden om een lijn aan
te leggen over de oostelijke stadswal, strandde dit op grootscheepse protesten van de
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burgerij.93 Van het op grote schaal slopen van allerlei buurten werd ook om andere redenen zo
veel mogelijk afgezien: "bij den tegenwoordigen toestand van overbevolking kan niet tot
afbreken worden overgegaan, tenzij gelijktijdig elders een evenredig aantal woningen wordt
aangebouwd".94 Maar ook van dit laatste was in Utrecht geen sprake, althans niet binnen de
singels. Vrijwel de enige uitbreiding in de binnenstad tussen 1850 en 1880 was de bouw van de
Zeven Steegjes rond 1860.95 De "maatschappijen tot verbetering van woningen van arbeiders
en minvermogenden" bouwden vrijwel alleen buiten de singels, omdat de grondprijzen te hoog
waren voor een rendabele woningexploitatie. 96
Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat vanaf 1850 de situatie in de
binnenstad niet verslechterde, uitgezonderd in Wijk C. Deze conclusie behoeft echter enige
nuancering.
De verbetering in de periode 1850-1880 was geen rechtlijnige ontwikkeling. Zoals we nog
zullen zien trof de cholera Utrecht tot 1866 in relatief geringe mate. In 1866 daarentegen
behoorde Utrecht tot een der zwaarst getroffen steden in Nederland. Dit duidt op een

93
94
95
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J.E.A.L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen (Utrecht/Antwerpen 1971), 341.
Rapport opruimen stegen
Struick, 342
Idem, 346
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Afbeelding 2.2. De sloppen,
aangewezen door de
Raadscommissie van 1868.
Bron: Rapport betrekkelijk het
voorstel tot opruimen van
sloppen, stegen en perceelen
te Utrecht, in het belang van
den algemeenen
gezondheidstoestand (Utrecht
1868). GAU, Topografische
Atlas, Kaart AB 124, C 12.238

aanzienlijke verslechtering van de hygiënische situatie tussen 1850 en 1866.
Ten tweede moet de vraag gesteld worden waarom de bevolking in de binnenstad in aantal
terugliep. Werd de situatie in 1850 al niet beheerst door woningnood, opeengepakte gezinnen
en slechte sanitaire voorzieningen? De verbetering was maar zeer relatief. De woningnood
verminderde wel, maar werd niet opgelost. Dat de problemen in de binnenstad rond 1880
geenszins verdwenen waren, bewees een onderzoek naar de sloppen in de wijken A,B,C,D en E
in 1882/83. Nog steeds werd er geklaagd over onvoldoende lucht en licht, slechte privaten,
gebrek aan water enzovoorts.97 De geringe nieuwbouw had geleid tot een woningvoorraad die
steeds meer verouderde.
Tenslotte is het de vraag in hoeverre veel problemen niet eenvoudig werden verplaatst van
de binnenstad naar de buitenwijken. Het rapport uit 1868 schreef over wijk I (Buiten
Wittevrouwen): "Nergens is eene nieuwe regelmatige straat verrezen, overal smalle stegen,
meestal niet doorlopend en voorzien van nieuwe hofjes en sloppen, die het begin zijn om bij
verderen aanbouw toestand te vormen, veel erger dan die van de oudste gedeelten der stad.98
Juist in de buitenwijken maakte cholera de meeste slachtoffers. Ook andere ziekten troffen
deze wijken relatief zwaar.99
Zo zien we, net als in het geval van de eerder beschreven proletariseringstendensen, dat veel
problemen in de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden door structurele veranderingen. De
vooruitgang van de fabrieksarbeid werd door de ambachtslieden "betaald". De verbetering van
de toestanden in de binnenstad leidde tot nieuwe onaanvaardbare toestanden in de
buitenwijken. Deze veranderingen wonnen vooral na 1880 aan betekenis, maar waren al in de
jaren 1850 in gang gezet. Dit waren geen goede jaren. De cholera-epidemie van 1848/49 was
amper achter de rug, of de cholera sloeg weer toe: in 1853/54, in 1854/55 en in 1859. In de
twee eerstgenoemde winters nam de werkloosheid een dergelijke omvang aan, dat de overheid
het raadzaam achtte werkverschaffingsprojecten op te zetten. De voedselprijzen stegen als
gevolg van de Krimoorlog. Ook op politiek en religieus gebied rommelde het: de aprilbeweging
van 1853 had zijn hoogtepunt in Utrecht. Naast de nog te behandelen wetenschappelijke en
politieke veranderingen hebben deze ontwikkelingen zonder enige twijfel tot toenemende
bezorgdheid geleid, aanvankelijk bij enkelingen, maar met name na 1866 bij grote delen van de
elite.

97

GAU, Gezondheidscommissie, inv.nr. 65 Rapport omtrent de steegen, hofjes en sloppen in de gemeente (Utrecht
1882/83).
98
Rapport opruimen stegen
99
GAU, Gezondheidscommissie, inv.nr. 24, Voorlopig Rapport aan de Edel. Achtb. Raad over de middelen om de
cholera zoveel mogelijk tegen te gaan. Aanwijzing der bronnen van ziekte 22 Aug. 1855, Lijsten van door de cholera
aangetaste woningen; Hartjesveld, 251.

-38-

Hoofdstuk 3. Sociaal-politieke instituties te Utrecht.
In de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden onder invloed van de in de vorige
hoofdstukken geschetste problemen, die elders eveneens in meer of mindere mate optraden,
in West Europa talrijke nieuwe sociaal-politieke instituties. In de literatuur100 worden drie
soorten organisaties als de meest relevante aangeduid: de moderne armenzorg, sociale
woningbouwverenigingen en de hygiënisten. Bij deze laatste groep, die zeer divers van aard
was, stond het verbeteren van de volksgezondheid voorop.
Sociale woningbouwverenigingen zullen in dit hoofdstuk niet behandeld worden. Het archief
van de "3e Maatschappij tot verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden
te Utrecht", de belangrijkste sociale woningbouwvereniging in Utrecht in de tweede helft van
de 19e eeuw, is zoek geraakt101 en de vier wel bewaarde jaarverslagen zijn zo beknopt, dat een
behandeling in dit hoofdstuk mij niet zinvol lijkt. De vereniging zal nog aan bod komen wanneer
haar huizen in de Gasthuissteeg besproken wordt. Dit geldt ook voor enkele andere
organisaties die een op het eerste gezicht minder belangrijke rol speelden in het
sociaal-politieke gebeuren in Utrecht, maar in de Gasthuissteeg belangrijk werk verrichten. De
in dit hoofdstuk behandelde verenigingen speelden in Utrecht een prominente rol door hun
theoretische invloed of door hun groot praktisch bereik.

Hygiënisten.
In Utrecht hebben de gezondheidskundigen relatief vroeg een rol van betekenis gespeeld. Al
in 1855 werd een Gemeentelijke Gezondheidscommissie opgericht. Maar al jaren voor die
datum hadden medici en scheikundigen zich met vraagstukken betreffende de algemene
gezondheidstoestand en de hygiëne bezig gehouden. 102 Hoe was deze belangstelling te
verklaren?
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat circa 1850 ook in Utrecht ghettovorming optrad, met al
haar negatieve gevolgen voor de openbare hygiëne. Anders dan vóór 1850 kregen deze
problemen nu wel aandacht. De cholera-epidemieën waren dikwijls katalysatoren. Pogingen de
ziekte te verklaren en te bestrijden leidden ertoe dat allerlei misstanden aan het licht kwamen:
watervervuiling, gebrekkige huisvesting van het "gemeen" etcetera. Naast het feit dat deze
problemen op zich ongetwijfeld tot onrust en angst hebben geleid, zoals G.S. Jones beweerde,
zijn er een aantal andere redenen te noemen voor de toename in de belangstelling. Deze liggen
100

Zie o.a.: Dercksen en Verplanke, 11-19; A. de Regt, passim en C. Lis, "Proletarisch wonen", passim.
Aldus Van Wel, 20 noot 13. In de eindfase van mijn onderzoek bleek het archief evenwel weer gevonden te zijn, te
laat om nog te raadplegen. Ook is het archief nog niet geordend.
102
Vooral G.J. Mulder moet hier genoemd worden, onder wiens inspirerende leiding het eerste chemisch
laboratorium in Utrecht werd opgericht. Zijn aanpak heeft school gemaakt. Leerlingen waren onder andere Donders
en Snellen. Zie: D. Bosschaert, De stad Utrecht als medisch ontwikkelingsgebied (Rotterdam 1969), 26-30 en J.P.
Fockema Andreae e.a. (red.), De Utrechtse Universiteit 1815-1936 (Utrecht 1936), 291-295.
101

-39-

buiten de direct sociaal-politieke, namelijk in de wetenschappelijke en politieke sfeer.
De ontwikkelingen op de universiteit waren een belangrijke factor. Veel van de hygiënisten
waren op enigerlei wijze verbonden aan de medische en natuurkundige faculteiten. De
ontwikkeling van deze wetenschappen in meer empirische richting had tot gevolg dat veel
medici en scheikundigen hun schrijftafels verlieten en hun onderzoeksterrein verlegden naar
het laboratorium en de stad.103 De zuiver-wetenschappelijke opvattingen werden los gelaten.
Meer dan in vroegere tijden werd toegepaste wetenschap een ideaal. Ook de universiteit kreeg
een verantwoordelijkheid voor de algemene gezondheidstoestand toegewezen. De oprichting
van het Ooglijdersgasthuis door F.C. Donders in 1860 is slechts één van de vele voorbeelden
van deze koerswijziging. De creatie in 1877 van een afzonderlijke leerstoel voor openbare
hygiëne (met als een van de onderdelen "geneeskundige politie") een ander. 104 De belangrijkste hygiënistische organisaties, de Gezondheidscommissie en de Vereeniging tot Verbetering
der Volksgezondheid, kwamen van de grond door de activiteiten van wetenschappers.
Deze activiteiten zouden echter weinig praktische gevolgen hebben gehad wanneer het
politieke en maatschappelijke draagvlak zou hebben ontbroken. Veel hedendaagse historici zien
het 19e eeuwse Utrecht als een van de meest conservatieve steden van het land,105 als een
stad waarin de verschillende standen, door een onoverbrugbare kloof van elkaar gescheiden,
zich zo min mogelijk met elkaar bemoeiden. Struick schetst het conservatisme als een benepen
asociale instelling. Dat dit geen recht doet aan de opvattingen van de Utrechtse elite circa 1850
behoeft geen betoog. Juist rondom 1848 werden ook in de Domstad liberalen actief die
geleidelijk de politieke machtsverhoudingen doorbraken. In de tweede helft van de jaren 1850
kregen ze een meerderheid in de gemeenteraad.106 Hoewel de historicus Von Santen hen het
predikaat "conservatief-liberaal" meegaf,107 nam juist in deze periode de Gemeenteraad vele
vooruitstrevende besluiten, die aansluitend bij de Gemeentewet van 1851, aan de
gemeentelijke verantwoordelijkheid op velerlei gebieden een nieuwe inhoud gaven.
Voorbeelden hiervan zijn de in 1857 uitgevaardigde Verordening op het bouwen en slopen en
de in 1855 opgerichte Gemeentelijke Gezondheidscommissie. Hiermee werd niet alleen de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de openbare hygiëne erkend, maar werden ook
instrumenten geschapen om deze verantwoordelijkheden in praktisch beleid om te zetten.
De Utrechtse Gemeentelijke Gezondheidscommissie was één van de oudste van het land. In
1854 hield de hoogleraar scheikunde G.J. Mulder een vlammend betoog in de gemeenteraad.
Hij vond dat de gemeente te weinig deed aan gezondheidspolitiek. De langzamerhand
toegenomen kennis op dit gebied werd te weinig omgezet in praktisch beleid. Naar aanleiding
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van deze rede werd in 1855 de Gemeentelijke Gezondheidscommissie opgericht. Zij kreeg de
taak maatregelen "aan te wijzen" om de gezondheid van de Utrechtse bevolking te
waarborgen.108 Door middel van onderzoeken moest zij alles "hetwelk in deze Stad voor de
gezondheid der bewoners ongunstig is" 109 aantonen, beschrijven en er oplossingen voor
aangeven. Het werkterrein werd nauwelijks afgebakend. De gemeente was van mening dat veel
commissies tot nu toe gefaald hadden omdat ze de problemen vanuit een te beperkte optiek
hadden bekeken. Alleen wanneer alle aspecten van een probleem in ogenschouw zouden
worden genomen, kon het effectief bestreden worden. Een geïntegreerde aanpak was dus
wenselijk en noodzakelijk. De samenstelling van de commissie was dan ook zeer divers: ze
bestond uit twee leden van de gemeenteraad, twee rechtsgeleerden, twee geneeskundigen,
twee natuurkundigen, twee scheikundigen en twee bouwkundigen.110
De werkzaamheden van de commissie kunnen in twee categorieën worden onderscheiden:
de algemene onderzoeken en de bijzondere controlewerkzaamheden. 111 De algemene
onderzoeken werden verricht met het doel bepaalde algemene problemen aan het licht te
brengen en oplossingen voor deze problemen aan te geven (bijvoorbeeld een scheikundig
onderzoek naar drinkwatervervuiling of het uitgebreide hygiënische onderzoek van 1896-1899).
Daarnaast controleerde de vereniging de naleving van de gemeentelijke verordeningen.
Anders dan bij de eerste groep werkzaamheden betrof het hier meestal een beperkt aantal
duidelijk
aangegeven
probleemgevallen
(bijvoorbeeld
geen
of
een
slechte
drinkwatervoorziening in een beperkt aantal huizen) en leidde het dikwijls tot ingrijpen in de
situatie. De commissie kon, door te dreigen met onbewoonbaarverklaring, huiseigenaren
dwingen bepaalde wantoestanden uit de weg te ruimen.
De Gezondheidscommissie beschikte op deze wijze over een aantal belangrijke
machtsmiddelen. Financieel steunde zij op de gemeentekas. Het feit dat ze daarom ook
verantwoording moest afleggen aan de gemeenteraad,112 heeft in ieder geval het voordeel
gehad dat een groot deel van het archief voor historisch onderzoek bewaard gebleven is.
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In de schaduw van de Gezondheidscommissie waren er nog een aantal andere gemeentelijke
instanties actief op het gebied van huisvesting en hygiëne: de Choleracommissie bijvoorbeeld,
opgericht tijdens de epidemie van 1866. Zij verschafte hulp aan "behoeftige lijders en hun
gezinnen" tijdens en na deze epidemie en organiseerde wanneer er een cholera-epidemie
dreigde, alle voorzorgsmaatregelen. 113 Ook begaf zij zich op het gebied van de
Gezondheidscommissie in die zin dat ze, meestal vlak na (waarschuwingen voor) een epidemie
op onderzoek uitging naar plaatsen waar men het uitbreken van de ziekte het eerst
verwachtte. Aangezien echter het aantal epidemie(dreiging)en na 1866 beperkt bleef, leidde de
commissie meest van tijd een sluimerend bestaan.
Dit was minder het geval met de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid (VVV).
Deze particuliere vereniging, één van de vele gelijkgestemde en -genaamde verenigingen in het
land, werd opgericht in 1866 tijdens de cholera-epidemie door een aantal bezorgde en sociaal
bewogen ingezetenen. De medicus H. Snellen was één van de prominente leden. De epidemie
had het besef dat dergelijke uitbarstingen van volksziekten voorkomen en bestreden moesten
worden, omgezet in daadkracht.
De onderwerpen die de vereniging behandelde waren net zo divers als de oorzaken die men
voor het armoede- en gezondheidsprobleem aanwees. De VVV was georganiseerd in vier
secties die correspondeerden met de terreinen waarop de vereniging actief was: 1. de
nasporingen der volksziekten; 2. de verbetering der volksvoeding; 3. de zorg voor goed
drinkwater en de opsporing en opruiming van schadelijk vuil; 4. de zorg voor goede
woningen. 114 Aan armenzorg deed men niet. "Geven geeft armoede" 115 was de voor
hygiënisten in die tijd typerende mening. De oprichters geloofden daarentegen heilig in de
macht van kennis: "kennis leidt tot handelen"116, was hun optimistisch credo.
De belangrijkste werkzaamheden vormden daarom de onderzoeken naar de voor de
gezondheid schadelijke toestanden en het aandragen van oplossingen voor de gesignaleerde
problemen. De rapporten werden dikwijls opgestuurd naar de gemeente, zowel aan B. en W.
als aan de Gezondheidscommissie, met het dringende verzoek de voorstellen serieus te
bekijken. Daarnaast hield de vereniging met enige regelmaat lezingen over kwesties die in die
tijd onderwerp van publieke discussie waren, zoals de kermis, de prostitutie en het
gymnastiek-onderwijs. Opvallend is dat de "sociale quaestie", de opkomst van de
arbeidersbeweging, relatief weinig aandacht kreeg.117
Uit de jaarverslagen ontstaat een beeld van de vereniging als een lobby van geïnteresseerde
sociaal bewogen deskundigen. In de talloze vergaderingen en lezingen formuleerden de medici,
de bouwkundigen, de scheikundigen kwesties die in het sociaal-politieke debat in de belang113
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stelling stonden; zij waren in de eerste plaats verantwoordelijk voor de hygiënistische vertogen.
Dat het formuleren van deze vertogen in de praktijk voor de Utrechtse bevolking veel nut heeft
gehad, mag evenwel betwijfeld worden. Daarvoor vereisten de beleidsadviezen die ingediend
werden dikwijls te drastische maatregelen. Ze sloten vaak te weinig aan bij de bestaande
toestanden. De gemeentelijke overheid kon of wilde de radicale voorstellen niet omzetten in
praktisch beleid, dit tot grote teleurstelling van het VVV. De vereniging had, ondanks het feit
dat ze uit zeer geziene wetenschappers bestond, nauwelijks directe machtsmiddelen om beleid
af te dwingen. Zij kon alleen hopen dat via het informele circuit de overheid overtuigd kon
worden van haar goede bedoelingen.
De invloed van de vereniging op de sociaal-politieke toestand mag dus niet overschat
worden. Het belang van de vereniging moet in de eerste plaats gezocht worden in het feit dat
nergens in Utrecht zo duidelijk de opvattingen van de 19e-eeuwse hygiënisten geformuleerd
werden als in de jaarverslagen van de VVV. Het praktisch beleid moet gezocht worden bij de
instanties die daar verantwoordelijk voor waren, in de eerste plaats de Gemeentelijke
Gezondheidscommissie.
In 1901 stierf de vereniging een zachte dood, nadat zij in de jaren '90 al nauwelijks meer
actief was geweest.118 Vermoedelijk heeft het actiever optreden van de Gezondheidscommissie vanaf de jaren '80 veel werk van de VVV uit handen genomen.

Armenzorg.
In de literatuur over 19e eeuwse sociaal-politieke instituties wordt meestal de zogenaamde
traditionele armenzorg niet behandeld. De "moderne armenzorg" krijgt alle nadruk. Tevens
worden, dikwijls kritiekloos, de opvattingen van deze modernen ten aanzien van de
traditionelen overgenomen. De moderne armenzorg verweet de traditionele instellingen dat zij
de armoede niet verminderden, maar juist vergrootten en dat zij niets bijdroegen aan het
bevorderen van de zedelijkheid.119 Het beeld van de "indiscriminate almsgivers" wordt door
historici nauwelijks betwist. Ook de doelstellingen of oprichtingsmotieven lijken weinig aan te
sluiten bij de in hoofdstuk 1 behandelde proletariserings- en verarmingstendensen.
Desondanks zullen hier twee traditionele instellingen behandeld worden, het Roomsch
Katholiek Parochiaal Armbestuur en St. Vincentius. Er zijn meerdere redenen die dit
rechtvaardigen. De moderne armenzorg werd in Utrecht pas aan het eind van de eeuw
geïntroduceerd. De Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg werd pas in 1890 opgericht. De
armenzorg in Utrecht werd gedurende de 19e eeuw gedomineerd door de traditionele
liefdadigheid.
Ten tweede hebben ook de "indiscriminate almsgivers" een sociaal-politieke betekenis,
echter in zeer verschillende richtingen en met tegenstrijdige effecten. Doordat de bedeling als
aanvulling op het loon fungeerde, hield de armenzorg het aanbod van arbeid op de
arbeidsmarkt bij een zeer laag loon in stand. Het had dus een loondrukkend effect. Als gevolg
118
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hiervan was kapitaalintensieve nijverheid onrendabel. Daarentegen werden arbeidsintensieve
produktiemethoden, dikwijls met een proletarisch karakter, gestimuleerd. Op deze manier
werden verarmingsprocessen op gang gebracht en in stand gehouden. Tegenover deze
negatieve gevolgen van de armenzorg staat het feit dat het stimuleren van de arbeidsintensieve
nijverheid een positief effect heeft gehad (op korte termijn) op de werkgelegenheid. Arbeiders
die bij een toenemende kapitalisering van de produktie (toenemende kapitaalcoëfficiënt) als
structureel werklozen op straat zouden komen te staan, bleven nu aan het werk. Tegenover het
positieve inkomenseffect van de bedeling (het zorgde voor inkomsten naast of in plaats van het
arbeidsloon) staat dus de vraag of de loonontwikkeling bij afwezigheid van de armenzorg
identiek zou zijn verlopen of dat de ondernemers gedwongen zouden zijn geweest de lonen te
verhogen.
Een derde overweging om de traditionele armenzorg te behandelen betreft het feit dat veel
opvattingen van de moderne armenzorg ook in de doelstellingen van de traditionele armenzorg
zijn terug te vinden. De theorie en de praktijk van de traditionele filantropen verschilden niet zo
veel van de principes van de moderne armenzorg, als dat hervormers en critici als mevrouw
Muller-Lulofs ons willen doen geloven.120
Vanwege een praktische reden is besloten beide eerdergenoemde katholieke verenigingen
onder de loep te nemen. Anders dan het geval is bij de Nederlands-Hervormde Diaconie, de
grootste armenzorginstelling van Utrecht, zijn de archieven van het Parochiaal Armbestuur en
Vincentius al geïnventariseerd.
Gelijk met de politieke emancipatie van de liberalen in de gemeenteraad, poogden de
katholieken zich te verlossen van hun half-illegale status. Het herstel van de kerkelijke
hiërarchie in 1854 wordt beschouwd als één van de successen in deze strijd.
De katholieke armenzorg was uiteraard al veel ouder. De Rooms Catholieke Armenkamer in
Utrecht dateerde van 1674. Doch na het herstel van de hiërarchie werd de armenzorg
gereorganiseerd. Het in 1855 tot stand gekomen Algemeen Reglement was gedurende de rest
van de eeuw de leidraad voor katholieke liefdadigheidsinstellingen.121
Karakteristiek voor zowel Vincentius als het Parochiaal Armbestuur was de hiërarchische
structuur waarvan zij een onderdeel waren. De parochiale instellingen vormden in feite het
onderste schakeltje in een keten van hiërarchisch georganiseerde instituties. Vincentius was
ingebed in een strak systeem, dat een aanvang nam in Parijs waar de Algemene Raad zetelde,
via Den Haag (de Hoofdraad) liep, tenslotte in Utrecht kwam (de Bijzondere Raad) en eindigde
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in de parochie (de Conferentie). Parijs bepaalde met behulp van de reglementen (het
zogenaamde Handboek) de beleidsruimte waarbinnen de conferenties moesten blijven. 122
Het RKPAB was verantwoording schuldig aan de aartsbisschop en gehouden aan het door de
aartsbisschop uitgevaardigde "Algemeen Reglement voor de Parochiale en andere Katholieke
instellingen van liefdadigheid in het Aartsbisdom van Utrecht" (1855).123 In het reglement zijn
talloze bepalingen te vinden die manen tot enige terughoudendheid in het gebruik van het
beeld van het RKPAB als "indiscriminate almsgivers".
Doel van het armbestuur was "te voorzien in den nood der in de Parochie aanwezige armen
en hulpbehoevenden."124 Deze hulp zag de kerk niet in de eerste plaats in materiële termen:
de "eerste en voornaamste behoefte" betrof "de zedelijke belangen der armen en
hulpbehoevenden." Ten grondslag aan deze opvatting lag het idee dat de armoede veroorzaakt
werd door zedelijk verval. Alleen wanneer de moraal van de arme verbeterde, was er de
mogelijkheid dat deze zich uit de ergste nood op zou kunnen heffen. Zich geheel losmaken uit
de armoede was onmogelijk aangezien God deze toestand zo gewild had. 125
In principe kwam iedereen voor bedeling in aanmerking. Alleen "de openbare zedelijkheid
door hun gedrag kwetsende personen" werden van bedeling uitgesloten. De categorieën die in
de eerste plaats voor bedeling in aanmerking kwamen waren dan ook: 1) wezen en kinderen
van armen, 2) armen die zich in godsdienstig en zedelijk opzicht naar de normen van de kerk
gedroegen en 3) ouden van dagen, invaliden en dergelijke. Deze personen werden door middel
van huisbezoeken met raad en daad bijgestaan. 126
De materiële bedeling door het parochiaal armbestuur bestond in meerderheid uit geldelijke
uitkeringen. De moderne armenzorg had kritiek op met name dit systeem. Mensen als
mevrouw Muller-Lulofs wilden door het verstrekken van de bedeling in natura voorkomen dat
de armen het geld aan "onnutte" goederen (bijvoorbeeld drank) zouden kunnen besteden. Hier
staat tegenover dat een bonnensysteem weinig opvoedkundige waarde heeft: mensen wordt
niet geleerd met geld om te gaan.
Opvallend is dat het RKPAB zeer vaak een "financieringstekort" had. In de jaren '80 leken de
uitgaven vier keer zo hoog als de (geregistreerde) inkomsten.127 Deze bestonden uit legaten,
collecten en giften. Smissaert veronderstelt, waarschijnlijk terecht, dat dit verschil
gecompenseerd werd door de inkomsten uit de eigen fondsen. In hoeverre de hoogte van de
inkomsten bepalend is geweest voor de hoogte van de uitkeringen en het aantal bedeelden, dat
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het bestuur toestond, kon dus niet uit de Gemeenteverslagen afgeleid worden.128
De Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo was in 1833 in Parijs door enkele studenten
opgericht. De ideeën van het Katholieke Reveil (dat zich afzette tegen het rationalisme, het
atheïsme en het materialisme) verspreidden zich snel over West-Europa. In 1849 werd in
Utrecht een plaatselijke conferentie opgericht, drie jaar nadat de eerste vereniging in
Nederland van de grond was gekomen.129
Een studentenvereniging is Vincentius in Utrecht nooit geweest. Er waren slechts enkele
studenten lid van. Een belangrijk deel van de leden waren afkomstig uit de middenstand en de
vrije beroepen.130
Het doel van de vereniging was in de eerste plaats de zelfheiliging van de leden, dat wil
zeggen de versterking van de christelijke geest bij de leden en "de weldadige invloed van het
katholicisme, door daden, te tonen". 131 Men meende deze doelstelling onder andere te
kunnen bereiken door een uitgebreide naastenliefde te bedrijven. 132 Deze naastenliefde
("liefdewerken") vormde het praktische werk van de vereniging. Het bestond uit een breed
scala van activiteiten, van ondersteuning in de huishuur tot het verzorgen van een bibliotheek
waar de armen stichtelijke lectuur konden lenen.133 De prioriteit lag bij het huisbezoek. De
praktijk ervan zal nog ter sprake komen.
Meer dan het Parochiaal Armbestuur benadrukte de vereniging haar zedelijk karakter. De
bedeling was slechts een ondergeschikt aspect van hun werk, zo vonden de leden. "Men
behoort niet uit het oog te verliezen dat onze Vereeniging in het algemeen beschouwd (...)
geene bedeeling verleent. Zij bezoekt het arme gezin, zij beurt het op, geeft het goede raad,
trekt zich zijne zedelijke en stoffelijke belangen aan en geeft bij dat bezoek al of niet naar
goedvinden eenige levensmiddelen of kleederen waarvan de hoeveelheid of de waarde altijd
ontoereikend is om in de behoefte van het gezin te voorzien. Die daad is geheel vrijwillig en
wanneer die kleine ondersteuning de eene week is verstrekt, volgt daaruit volstrekt niet dat zij
in eene volgende insgelijks zal worden gegeven".134 Er werd gepoogd de armen een bepaalde
religieuze en zedelijke levenswandel aan te leren die hen moest opheffen uit de armoede en de
ongodsdienstigheid.
Evenals de moderne armenzorgverenigingen beperkte Vincentius bewust het aantal
bedeelden. "Alleen die R.K. gezinnen kunnen worden bedeeld, waarin kinderen van beneden
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twaalf jaar zijn en waarin het oudste kind (minstens) 7 jaar oud is". 135 De vereniging richtte zich
dus in essentie op jonge gezinnen met (schoolgaande) kinderen. Van dergelijke gezinnen
hadden de armbezoekers nog hoop hen op het juiste katholieke pad te brengen en te houden.
Bij oudere gezinnen waar het zaad der twijfel wortel had kunnen schieten, ontbrak dikwijls een
vruchtbare voedingsbodem voor een terugkeer naar het geloof. Daarnaast hadden jonge
kinderrijke gezinnen dikwijls materiële hulp harder nodig dan oudere gezinnen. In de gezinnen
waar de vrouw zich voortdurend moest bekommeren om de kinderen was er minder
gelegenheid om regelmatig bij te verdienen. Daarom waren zij dikwijls bevattelijker voor de
zedenpreken van de armbezoekers, vooral wanneer deze gepaard gingen met kleding- en
voedseluitdelingen. In gezinnen met oudere kinderen verdienden deze meestal enkele guldens
per week bij, zodat deze huishoudens dikwijls minder noodlijdend waren.
Vooral de opvoeding van de kinderen achtte Vincentius van groot belang. Regelmatig
werden onderwijsactiviteiten geïnitieerd (onder andere ambachtsonderwijs) of maatregelen
genomen die sterk aan de 20e eeuwse kinderbescherming doen denken.
Was het aantal potentiële bedeelden vanuit de vraagzijde dus al beperkt, twee
randvoorwaarden vanuit de aanbodzijde beperkten hun aantal nog verder: de financiële ruimte
en het aantal armbezoekers. Per gezin werden twee armbezoekers aangesteld die elk gezin
minstens één maal in de week moesten bezoeken. Het spreekt vanzelf, dat toen het aantal
armbezoekers nog relatief gering was, men ook weinig gezinnen kon bedelen. Het aantal
armbezoekers nam vooral toe na 1879, gelijk met het aantal bedeelden.136 Een dergelijke
ontwikkeling is ook waar te nemen in de inkomsten van de vereniging (dankzij giften, legaten,
uit concerten en loterijen). Vanaf 1885 nam de financiële ruimte met sprongen toe.137 Vanaf
het midden van de jaren '80 kon de vereniging dus over meer mankracht (in tegenstelling tot de
moderne armenzorg waren er geen huisbezoeksters) en middelen beschikken.
In theorie vertoonden dus zowel St. Vincentius als het Parochiaal Armbestuur eigenschappen
van de moderne armenzorg. Beiden kenden vormen van huisbezoek, beiden stelden eisen aan
de levenswandel van de bedeelden. Vincentius deed het meest aan organisaties als
Liefdadigheid naar Vermogen denken. Het belangrijkste verschil ligt in de confessionele aard
van de organisatie.138 Zowel het doel (zelfheiliging) als de doelgroep (alleen RK gezinnen)
vormden belangrijke verschillen met de in principe neutrale moderne armenzorg.
Het Parochiaal Armbestuur had een ander karakter. Deze vereniging richtte zich tenslotte op
alle RK gezinnen die buiten hun schuld in armoedige omstandigheden verkeerden, ook als door
structurele factoren (ouderdom, invaliditeit) geen verbetering voor de gezinnen in het
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vooruitzicht lag. Zij fungeerde als een groot sociaal vangnet. Desondanks liet ook zij gezinnen
die haar niet bevielen links liggen. Van een vrijwel onbeperkte bedelingsmachine was, althans
volgens de reglementen, geen sprake.
Alle tot nu toe besproken organisaties werkten op lokaal niveau. In het voorgaande is
wetgeving op sociaal-politiek gebied nauwelijks ter sprake gekomen. De landelijke overheid
heeft dan ook een terughoudende rol gespeeld. Er was natuurlijk wel enige bezorgdheid na de
cholera-epidemie van 1866. Dit resulteerde in een landelijk onderzoek, een equivalent van het
eerder vermelde Utrechtse onderzoek, en de afkondiging van de Wet op de besmettelijke
ziekten in 1872, waarin aangifte en isolatie van de zieken verplicht werd gesteld. 139
Den Haag heeft verder allerminst een stimulerend beleid gevoerd. In Engeland kwamen het
parlement en de regering regelmatig met wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van de
huisvestingspolitiek (de Torrens Act in 1868 en de Cross Act in 1874). Wanneer gemeenten
bijvoorbeeld buurten wilden slopen of een waterleiding aan wilden leggen, konden zij leningen
aanvragen bij het rijk.140 In Nederland is op dat gebied tot 1900 vrijwel niets gebeurd. Alleen
op het gebied van de arbeidswetgeving werd enige activiteit ontplooid: de wetten van 1874 en
1889. Typerend is bijvoorbeeld, dat de Armenwet van 1854 bepaalde dat in allerlaatste
instantie, "bij volstrekte onvermijdelijkheid", de armen bij de gemeente konden aankloppen.
Sociale politiek werd zo veel mogelijk aan het particulier initiatief overgelaten.

Conclusie
De belangrijkste instituties die in de tweede helft van de 19e eeuw de sociale politiek
bepaalden, werden in de periode tijdens en tussen de twee grote cholera-epidemieën, tussen
1849 en 1866/7, opgericht. Gedurende deze periode kregen, vanuit verschillende
gezichtspunten, de verschillende problemen het predikaat onaanvaardbaar. Een aantal instellingen en individuen besloot in te grijpen om de tot probleem verklaarde toestanden te
verhelpen of tenminste de gevolgen ervan te beperken.
De gezichtspunten die hygiënisten en armenbezoekers tot hun dadendrang aanzetten waren
tegengesteld aan elkaar: de hygiënisten gingen uit van een rationalistische wetenschappelijke
benadering, de beschreven armenzorginstellingen verzetten zich daar juist tegen. De medici
waren van mening dat de verschillende problemen "environmental problems" waren. Er van
uitgaande dat ieder mens een rationeel denkend wezen is, werden de misstanden in de eerste
plaats buiten het individu gezocht, in zijn of haar leefomgeving. Men was er van overtuigd, dat
een nauwgezet onderzoek waarin de problemen werden geanalyseerd, de oplossingen vanzelf
zouden opleveren. Of deze echter zo makkelijk in praktisch beleid om te zetten waren als veel
hygiënisten meenden, staat nog te bezien.
Zoals we gezien hebben, waren de Rooms-Katholieke armbezoekers een heel andere mening
toegedaan. Zij leidden de misstanden terug tot een gebrek aan zedelijkheid en godsdien139
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stigheid.
Beide groepen organiseerden zich dan ook in verschillende soorten maatschappelijke
instituties, ieder met eigen machtsmiddelen en eigen doeleinden. De armenzorg maakte deel
uit van de kerkelijke organisatie. Zij had geen banden met de wereldlijke overheid. De kerkelijke
structuur werd als alternatief gezien voor het publieke systeem, dat mede verantwoordelijk
werd gesteld voor het zedelijk verval van de armen (door het openbaar onderwijs
bijvoorbeeld). Bij de versterking van dit systeem, dat uit religieus, politiek en sociaal
(menslievend) oogpunt superieur werd geacht, werd de armenzorg een essentiële rol
toebedacht. De armenzorg bediende zich van allerlei veelal niet vastgelegde machtsregels,
aangevuld met materiële bedeling, om de controle op de massa uit te breiden en te
intensiveren.
De hygiënisten trachtten hun idealen van een gezonde bevolking en een groeiende welvaart
te bereiken door zich in het bestaande publieke systeem te voegen en haar bevoegdheden en
invloed uit te breiden. Anders dan het kerkelijk systeem vormden, althans in theorie, het
geschreven woord (de wet en gemeentelijke verordeningen) het uitgangspunt van het
handelen. In theorie beschikten de medici dus over meer formele machtsmiddelen dan de
armbezoekers. Hoe de systemen in de praktijk werkten, staat nog te bezien.
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Hoofdstuk 4. De keuze van de straat: de Gasthuissteeg.
In het vorige hoofdstuk is het organisatorisch kader aangegeven waarbinnen sociale politiek
in Utrecht plaats vond. Om de praktijk van de sociale politiek te kunnen analyseren, dienen we,
zoals al eerder vermeld, het onderzoek van het macro (stads)niveau te verplaatsen naar het
micro-niveau: de straat(bewoners) en hun problemen.
Welke problemen zijn onderwerp van deze studie? Gezien het doel en karakter van de
scriptie kunnen slechts een beperkt aantal problemen worden bekeken. Daarentegen kaartten
alleen al hygiënisten een zeer divers scala van problemen aan: slechte huisvesting, gebrekkige
sanitaire voorzieningen, allerlei ziektes, alcoholmisbruik etcetera. Ook de oplossingen die voor
deze misstanden werden genoemd waren zeer divers: zij varieerden van het stimuleren van
onderwijs tot het oprichten van slachthuizen, van het reguleren van nieuwbouw tot het
instellen van gaarkeukens.
Slechts een beperkt aantal zaken kunnen bekeken worden. Twee criteria bepalen de keuze:
1. de problemen moeten in principe op micro-niveau spelen en 2. er dienen voldoende bronnen
met adresaanduidingen aanwezig te zijn. Allerlei problemen die op stedelijk niveau speelden
zullen niet uitgebreid behandeld worden. Ik noem bijvoorbeeld de drankbestrijding en de
faekaliënafvoer. Deze zaken kunnen op zich een grote invloed hebben uitgeoefend op de
situatie in de straat. Omdat echter op geen enkele manier aangegeven kon worden hoever die
invloed nu precies ging, leek een uitgebreide behandeling mij niet zinvol. Anderen hebben
dergelijke zaken al behandeld,141 zonder dat zij aan konden tonen wat nu werkelijk de effecten
van dergelijk sociaal-politiek ingrijpen waren.
Hier zullen vooral problemen behandeld worden, die de individuele gezinnen troffen en
waarvan uitgebreide inventarisaties zijn gemaakt. Alleen op deze wijze kunnen de individuele
problemen en de reactie van de verschillende instellingen geïsoleerd en dus gewaardeerd
worden. Helemaal los van het problematiserend vertoog kom je nooit. Bepaalde misstanden die
niet als probleem werden gezien, zullen niet of nauwelijks ter sprake kunnen worden gebracht.
Gekozen is om de vertogen over de Gasthuissteeg, een straatje in Buiten-Wittevrouwen,
onder de loep te nemen. Geen straat in Utrecht werd in 1866 zo zwaar getroffen door de
cholera. Het buurtje was daarom onderwerp van een hygiënistische studie over de
gebeurtenissen in de zomer van dat jaar en verwacht mocht worden dat een legertje
gezondheidkundigen zich met de straat en haar bewoners ging bemoeien. Ook de katholieke
armenzorg was prominent aanwezig. De gezinnen behoorden voor het merendeel tot de
katholieke kerk. Daarnaast bezat een sociale woningbouwvereniging er enkele huizen. Het was
dus een straat die intensief onder toezicht stond van allerlei disciplinerende instanties, althans
in theorie. Of deze organisaties ook werkelijk diep in het leven van de bewoners van de straat
141

Zie voor Utrecht met name de werken van Hartjesveld en Bosschaert en de daar genoemde literatuur en bronnen.
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Afbeelding 4.1. De omgeving van de Gasthuissteeg
rond 1900. Uitsnede kaart van Utrecht, GAU,
Topografische Atlas, kaart AB 162 (recto), C 12.236

ingrepen, staat nog te bezien.
Na een korte schets van de straat zal geprobeerd worden kritisch te bekijken welke
problemen in de straat speelden en of en hoe de verschillende instellingen hierop reageerden.
Ook de gevolgen van het eventuele optreden voor de bewoners zijn van belang. Werden de
gezinnen een keurig gedisciplineerd arbeidersproletariaat of vielen er gezinnen buiten de boot
en marginaliseerden zij? De cholera-epidemie van 1866, die de straat in de schijnwerpers zette,
zal als eerste probleem behandeld worden.

De Gasthuissteeg tot 1866.
De Gasthuisstraat is één van de oudere straten buiten de voormalige Wittenvrouwenpoort
(in de 19e eeuw Wijk I genaamd). Met de rug naar de plaats waar deze poort heeft gestaan is
het de eerste straat rechts na de Wittevrouwensingel. Op dit moment (1989) staan er van de
oorspronkelijke bebouwing alleen nog de zogenaamde Breyerskameren. Wat er nog over was
van de oude huizen is aan het eind van de jaren 1960, samen met de ernaast gelegen
Stevens-fundatie, gesloopt om plaats te maken voor een parkeerplaats voor de bezoekers van
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Afbeelding 4.2. De ouderdom van de bebouwing.

de stadsschouwburg. Tegenwoordig staan op de plaats van de Stevensfundatie en op de
zuid-oostelijke zijde van de straat lage flatgebouwen. Tijdens de schrijfperiode is een aanvang
gemaakt met het opnieuw bebouwen van de rest van de straat.
De straat dankt haar naam aan het Kruis-gasthuis dat tussen de Gasthuisstraat en de
Kruisstraat heeft gestaan. Opgericht in 1408, verschafte het onderdak aan (arme) reizigers. In
1811 werd het gesloten. Het fungeerde toen als oude-vrouwenhuis. De gebouwen werden
vervolgens door het leger als fourage- en hooimagazijnen en als arsenaal gebruikt, tot ze in
1833 door de regenten van de Verenigde gods- en gasthuizen verkocht werden, samen met het
land dat tussen de Gasthuissteeg en de Kruissteeg lag. 142
De oudste woningen in de straat dateren uit het begin van de 17e eeuw. Ze stonden (en
staan) aan het zuidwestelijk gedeelte aan de Wittevrouwensingel. In 1749 werden ze, samen
met enkele nieuwgebouwde huizen, bij testament door burgemeester Johannes Breyer
geschonken aan de Nederlands Hervormde Diaconie. De Breyerskameren functioneerden
sindsdien, tot 1962, als vrijwoningen voor protestantse gezinnen.143
Ondertussen was ten noorden van deze woningen een tiental huizen verrezen, gebouwd
door particulieren. De grond was in 1714 door de gemeente in erfpacht uitgegeven. Na de
oorlog van 1672-74 hadden de toenmalige eigenaars hun percelen verwaarloosd. Voor de
142

L.E. Bosch, "Stevens-Fundatie, voorheen het Kruis-gasthuis", in: Utrechtsche Volksalmanak voor het jaar 1866
(Utrecht 1866), 83-94.
143
H. Blaauwendraad, "De restauratie van de Breyerskameren", in: Maandblad Oud-Utrecht, 52 (1979), 137-139.
N.B.: vrijwoningen zijn huizen, dikwijls van armenzorginstellingen of fundaties, waarover de bewoners, meestal arme
weduwen, geen huur hoefden te betalen.
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gemeente was dit onaanvaardbaar. Zij eigende zich het land toe en gaf het uit in erfpacht onder
voorwaarde dat het land "betimmert" (bebouwd) en de lasten er over betaald zouden worden.
Tevens werd bepaald dat de gebruikers "niet gepermitteerd syn daarinne neringe te doen" (ter
bescherming van de gilden), maar dit verbod werd in de tweede helft van de 19e eeuw niet
meer van toepassing geacht omdat het strijdig was "met de tegenwoordig heerschende vrijheid
van handel en nijverheid".144 Overeenkomstig de afspraak verrezen er in de periode 1715-1730
een tiental huizen, waarschijnlijk de nummers 145-155.
Op de plaats van het Kruis-gasthuis en ten zuiden er van, aan de oostzijde van de steeg,
werden in de jaren 1830 en 1840 een vijftigtal huizen gebouwd door H. van den Berkhof. Hij
had in 1833 het gasthuis en de daarbij behorende grond opgekocht. In 1836 trokken de eerste
bewoners in zijn huizen.
Eén van de belangrijkste redenen om de Gasthuissteeg als uitgangspunt te nemen is de
vondst van een onderzoek geweest van de Utrechtse medicus H. Snellen, dat hij in 1866
instelde naar de oorzaken van en de gebeurtenissen tijdens de cholera-epidemie van dat jaar,
toegespitst op de straat. Het verscheen in het Verslag van de Vereeniging tot Verbetering der
Volksgezondheid, de vereniging die hij in dat jaar had helpen oprichten. 145
Snellen beschreef nauwgezet hoe de straat er in 1866 uit zag (zie afbeelding 5.1.). Komende
van de Biltstraat vond hij zowel rechts als links een nauwe doorgang, die naar twee plaatsjes
leidde. Rond het plaatsje rechts stonden vóór 1860 4 huizen (I 144 a-144d) en een dubbel huis
van twee verdiepingen (145 en 146). Vlak na 1860 waren hier met toestemming van het
stadsbestuur nog enkele huizen aangebouwd, ondanks het feit dat het bouwreglement met
voeten getreden werd.146 De weg naar het plaatsje werd toen namelijk versmald tot minder
dan de voorgeschreven 8 el. De 44 bewoners die hier woonden moesten het stellen met één
pomp en drie sekreten.
Het plaatsje links had 15 huizen en 75 bewoners. Zij voorzagen zich van water uit één pomp.
Ook de 78 bewoners in de 15 huizen aan de straat zelf tot zover de plaatsjes reikten, beschikten
slechts over één pomp en één sekreet.
Verder de straat in lagen rechts twee blokken huizen van elk 4 woningen. "Tot voor twee
jaren verkeerden deze beide blokken in droevigen staat. De huisjes waren zeer laag, de vloeren
lager dan de begane grond. De plaatsjes achter deze huizen, geheel zonder afwatering,
vormden een grote poel. Het daar staande vuile water werd door de bewoners, tot voorkoming
144

GAU, Rechterlijke rapporten, nr. 150 (175), Rapport over een schuldplichtigheid gaande uit een perceel
oostwaarts van de Gasthuissteeg (aan de zuidzijde van de Biltstraat). Manuaal no. 170 (juni 1884); nr.151 (73),
Rapport over een schuldplichtigheid gaande uit percelen in de Gasthuissteeg. Manuaal no. 173 (maart 1877); nr.152
(690), Rapport over de stads kleine schulden, Manuaal no. 172 en 1022, gaande uit de perceelen Gasthuissteeg 42, 44
en 54 (april 1914).
145
H. Snellen,"Locale uitbreiding der cholera-epidemie" (Utrecht 1866), in: Jaarverslag VVV I (1866), 57-78.
146
De huisnummering in dit gedeelte van de straat is zeer verwarrend. Desondanks meen ik dat Snellen hier een fout
maakt. De huizen 144a-d zijn gebouwd in 1860-61. Het huis met het nummer 145 werd pas in 1861-62 met een
verdieping opgehoogd. Zie voor dit alles hoofdstuk 7.
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van overlast, allengs ingedijkt, en zoo had de oppervlakte van deze poelen eene belangrijke
hoogte bereikt.
De Maatschappij tot verbetering van woningen kocht het eerste blok, dat verreweg in de
meest ellendige toestand verkeerde, aan en verbeterde het. De 4 huizen (148 a, 149a, 150a en
151) werden toen enige voeten verhoogd, eveneens de plaats daarachter, en voor goede
afwatering werd gezorgd. Wij vinden er eene goede pomp en twee sekreten. Het blok
daarnaast (152-155) is nog altijd even laag: de plaats daarachter is in den regel een poel. Er is
een sekreet, dat dien naam niet verdient", aldus Snellen.
Aan de kant van de Wittenvrouwensingel lagen de Breyerskameren. De bewoners van de in
totaal 18 huizen beschikten ook over slechts één pomp.
Tenslotte lag links nog het grote blok van 21 woningen. Hier vielen in 1866 de meeste
cholera-slachtoffers te betreuren. De huizen, allen gebouwd in de jaren 1840, waren volgens
Snellen goed gebouwd en werden betrekkelijk goed onderhouden. Elke woning bestond uit
twee vertrekken en een zolder. Aan de voorzijde en de achterzijde bevonden zich in elk huis
een raam en een deur. Er was dus volop licht en (doorstroming van) frisse lucht. Achter de
huizen lag een straatje of trottoir, waar een rij lindebomen langs stond. De rest van de plaats
diende als bleekveld. Dit was afgescheiden van de huizen van de Stevensfundatie door een
muur.147
Het verslag van Snellen is vrijwel volledig opgenomen omdat het de enige beschrijving is van
de straat die ik heb kunnen vinden. Het is met name van belang omdat het verhaal één van de
mooiste voorbeelden is van een hygiënistisch vertoog. Het artikel bevat veel elementen,
waaraan het disciplinerend vertoog voldoet, in de zin die Foucault er aan gaf in Discipline and
Punish.
Het normafwijkende (abnormaal hoge ziekte- en sterftecijfers) werd door Snellen van de rest
van de stad afgezonderd en tot probleem verklaard. Daar moest iets aan worden gedaan. De
volgende stap was, om de verklaring voor het probleem te vinden. Daartoe werd de straat
minitieus onderzocht. De straat werd ingedeeld in huizenblokken en gecategoriseerd, in
rangorde gezet, naar mate de sanitaire toestand beter of slechter was. Dit hebben we zojuist
gezien. Via deze methode vond Snellen de verklaring voor het probleem en kon hij de oplossing
aangeven.148 Wat deze laatste stappen inhielden zullen we nog zien. Eerst moet het probleem,
de cholera-epidemie van 1866 nader bekeken worden.

147

De gehele beschrijving is te vinden in: Jaarverslag VVV I (1866), 60-63.
Eén van de belangrijkste verschillen van dit vertoog met de regels die Foucault opstelde, is dat bij dit vertoog de
betrokkenen zelf nauwelijks een rol spelen. Psychologische factoren (de ziel, het geweten) waar Foucault een zekere
nadruk op legt, komen in dit vertoog niet ter sprake.
148
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Afbeelding 4.3 De huisnummering in de Gasthuissteeg, tot 1880 (boven) en rond 1900 (onder)
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Afbeelding 5.1 De Gasthuissteeg in 1866. Bron: Jaarverslag VVV I (1866), na pag. 77
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Hoofdstuk 5. De cholera-epidemie van 1866.
Cholera was voor de 19e eeuw wat de pest voor de late Middeleeuwen en de vroeg-nieuwe
tijd is geweest. Net als de pest was de ziekte afkomstig uit Azië en raasde ze in een aantal korte
felle epidemieën over West-Europa. De belangrijkste epidemieën vonden plaats in de jaren
1831-33, 1848-49, 1853-54, 1859 en 1866. De epidemie van 1866 stak al in het najaar van 1865
de kop op in Zuid-Frankrijk. Van daar uit verspreidde ze zich langzaam naar het noorden. In het
voorjaar van 1866 bereikte ze Nederland voor het eerst (in Rotterdam). In Utrecht werd het
eerste ziektegeval op 29 april gemeld; op 26 oktober zou het laatste geval aangegeven
worden.149
Deze epidemie betekende voor Utrecht een geweldige schok. In de voorgaande epidemieën
waren nooit meer dan 700 mensen ziek geworden, in 1866 werden maar liefst circa 2400 zieken
geteld, waarvan er circa 1725 stierven (respectievelijk 4% en 2,5% van de bevolking).150 Een
vergelijking met andere steden laat zien dat Utrecht relatief zwaar getroffen werd. In
Amsterdam vielen relatief veel minder slachtoffers. In Nederland als geheel stierven er 19.000
mensen. Dat is 0,55% van de bevolking. In Engeland was de epidemie in 1866 minder
catastrofaal dan de eerdere cholera-epidemieën.151

Het verloop van de epidemie in de Gasthuissteeg.
Dankzij het onderzoek van Snellen kunnen we de cholera in de Gasthuissteeg nauwkeurig
volgen. Wel moet opgemerkt worden dat Snellen alle huizen van de Breyerscameren tot de
steeg rekende, hoewel 10 van de 18 huizen tot de Wittevrouwensingel behoorden. De door
hem gegeven cijfers gelden dus strikt genomen voor iets meer huizen en bewoners dan alleen
die van de straat.152 De ziekte- en sterftegevallen in de straat worden op afbeelding 5.1
aangegeven. Afbeelding 5.2. laat zien dat de belangrijkste ziekte- en sterfgevallen vielen in een
relatief korte periode: van 23 juni tot 3 juli. Liefst 17% van de bevolking van de straat werd ziek,
10% overleed.153 Voor de stad Utrecht waren de cijfers respectievelijk 4% en 2,5%. Het aantal
sterfgevallen was, ingedeeld in leeftijdscategorieën, relatief hoog in de leeftijdsklassen tot 10
jaar en ouder dan 40 jaar.154
149

GAU, Cholera Commissie, inv.nr. 47, Verslag betreffende de cholera-epidemie in den zomer van het jaar 1866,
door Burgemeester en Wethouders van Utrecht aangeboden aan den gemeenteraad (Utrecht 1867), 21; F.E. Vos,
Onderzoekingen over de Cholera-epidemie van 1866, in de gemeente Utrecht (Alphen a/d Rijn 1867), 119.
150
M.A. Melle, "De cholera-epidemie van 1866 in Utrecht", in: Jaarboek Oud Utrecht (1950), 130-148, aldaar 133.
151
Voor Amsterdam: J. A. Verdoorn, Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw (2e druk, Nijmegen 1981),
44-47; voor Nederland: M.A. Melle, 133; voor Engeland: Wohl, Endangered Lives, 118.
152
Waar dat mogelijk was, zijn de cijfers gecorrigeerd. Aangezien slechts een gering aantal mensen ten onrechte zijn
meegeteld, zal het algemene beeld door hen nauwelijks beïnvloed zijn.
153
Jaarverslag VVV I (1866), 59.
154
Het aantal bewoners, ziekte- en sterfgevallen als gevolg van de cholera in de Gasthuissteeg in 1866, verdeeld naar
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Om Snellens analyse van de epidemie te verduidelijken, moet het wetenschappelijk kader
aangegeven worden, waarbinnen zijn vertoog plaats vond. Hoe dachten medici in de 19e eeuw
over cholera? Over de wijze waarop cholera ontstond, in welke vorm ze optrad en hoe ze zich
verspreidde waren de wetenschappers het allerminst eens.155 De "miasma-theorie" verwierp
het idee dat cholera een besmettelijke ziekte was. Cholera zou spontaan ter plaatse ontstaan
door krachtige scheikundige werkingen in de buitenlucht. Een variant van deze theorie ging er
van uit dat onder bepaalde omstandigheden de ziekte wel besmettelijk was, bijvoorbeeld door
onreinheid of bij opeenhoping van ziekten. Daarnaast was er de leer van de "contagieuze"
ziekten, die verkondigde dat cholera van mens tot mens besmettelijk was, maar ook via het
drinkwater kon worden verspreid. Deze leer, die het dichtst bij de moderne inzichten ligt, werd
fel bestreden door de Duitse hoogleraar Von Pettenkofer, die in de jaren 1850 en 1860 veel
gezag had. Hij ging er van uit dat in de door cholera-faeces vervuilde bodem onder bepaalde
omstandigheden gassen ontstonden, die als "schadelijke uitdampingen" zouden opstijgen en
door de mens ingeademd cholera zouden doen ontstaan. Veel wetenschappelijke literatuur
ging er dan ook van uit dat wanneer de "schadelijke uitdampingen" verminderden, cholera
geen kans kreeg te ontstaan.156 Snellen, wiens visie aansloot bij de leer van de contagieuze
ziekten, probeerde met zijn onderzoek de theorie van Von Pettenkofer naar het rijk der fabelen
te verwijzen.157
Zoals al vermeld, kunnen Snellens redeneringen in een aantal stappen worden ontleed. Het
problematiseren en categoriseren is eerder beschreven. Gebleken was, dat een bepaald
gedeelte van de straat relatief zwaar getroffen was. De analyse bestond vervolgens uit een
nauwkeurige beschrijving van de gebeurtenissen gedurende de maanden juni en juli in dit ergst
getroffen blok huizen. De verklaring voor en de beleidsadviezen tegen de ziekte kwamen hier
automatisch uit voort.
leeftijd.
0-9 jaar
10-19 jaar 20-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50-59 jaar 60- jaar totaal
abs. %
abs. %
abs. %
abs. %
abs. %
abs. %
abs. %
abs. %
inwoners
100 26,3 66
17,4 48
12,6 42
11,9 49
12,9 28
7,4 47
12,4 380 100
aangetasten 19
30,2 2
3,2 4
6,3 9
14,3 9
14,3 7
11,1 13
20,6 63
100
gestorven
12
32,4 1
2,7 2
5,4 2
5,4 7
18,9 5
13,5 10
27,0 37
100
Bron: Jaarverslag VVV I (1866), 66-68.
155
Vos, 129-133; I. Vogelzang, De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de drinkwaterleidingen
(Gouda 1956), 227-228 en A.J. van den Bergh, Utrechtsche hygiënische vraagstukken historisch beschouwd (Utrecht
1946), 51-52.
156
De theoretici die de ideeën van Von Pettenkofer aanhingen, propageerden dikwijls hygiënische maatregelen die
dicht bij de moderne beleidsopvattingen liggen, ondanks het feit dat tegenwoordig de uitgangspunten van Von
Pettenkofer verworpen worden. Zie bijvoorbeeld de opvattingen van de medicus Conradi Aveenz, die onder meer
betoogde dat wanneer de armen meer in schone bedden zouden slapen, het cholera-gevaar zou verminderen. De
mensen zouden dan minder stoffen inademen die de cholera veroorzaakten (GAU, Cholera Commissie, inv.nr. 54, N.E.
Conradi Aveenz, Een vriend der Cholera waaraan men niet denkt (Amsterdam 1866). Moderne medici kunnen zich
achter dit pleidooi scharen, ofschoon zij allerminst de argumentatie zullen onderschrijven.
157
Jaarverslag VVV I (1866), 69-70.
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Afbeelding 5.2. De ontwikkeling van de cholera in de Gasthuissteeg in 1866 en de hulp in dat verband gegeven
door de Choleracommissie
Bron: Jaarverslag VVV I (1866), 64; GAU, Choleracommissie, inv.nr. 43, Register van verstrekte levensmiddelen etc.
1866

Snellen analyseerde de ziekte door nauwgezet een aantal individuele ziektegevallen te
beschrijven en te bekijken hoe de ziekte zich verspreidde door de straat. Het verhaal luidt als
volgt.158 De spullen van de eerste lijder (beddegoed, kleren, kommen en potten) werden
gelucht en gereinigd op het straatje achter het huizenblok. Dit straatje zat vol gaten en oneffenheden waar het vuile water in bleef staan en in de bodem drong. Een gedeelte van het vuile
water kwam in de zinkputten terecht, zoals het hoorde. Deze waren evenwel niet meer
waterdicht, zodat ook op deze manier het vuil in de bodem terecht kwam. Hier werd het later
uit opgepompt. Aan het straatje stonden twee pompen, die normaal gesproken uitstekend
water leverden. De uitwendige pompen, die van hout waren, waren echter vermolmd. Dikwijls
werden dan ook vuil en insekten opgepompt.
Zo was het al dan niet voorkomen van cholera mede afhankelijk van de pomp die het gezin
gebruikte, aldus Snellen. Het optreden van de ziekte was geconcentreerd rond een aantal
pompen. Van het aan het zwaarst getroffen blok grenzende rijtje huizen was tijdens de
epidemie de daarbij behorende pomp reeds drie maanden defect en buiten gebruik. Van de
twee huizen die het eerst volgden, haalde de bewoner van no. 166s het water op de Biltstraat.
Het gezin had geen last van cholera. De buurman in 166 t voorzag zich van water uit de
verdachte pomp en werd prompt eind juni ziek.
Was een persoon eenmaal besmet, dan volgden er vaak meerdere familieleden. De ziekte
verspreidde zich dus via allerlei familienetwerken. Eén van de eerste zieken was een bewoner
uit 166g. Zijn broer, die in 144b woonde, kreeg de cholera vrijwel tegelijkertijd, zijn vader uit
166i enkele dagen later. Zij aten en werkten dikwijls samen.
158

Idem 72-77.
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Maatregelen en reacties.
Na deze analyse lag het voor de hand hoe de ziekte bestreden en voorkomen kon worden.
Zorg voor schoon drinkwater en de ziekte zal verdwijnen. Toen de slechte pompen op 4 en 5 juli
door waterdichte pompen werden vervangen kwamen nieuwe gevallen van besmetting
inderdaad niet meer voor in het blok huizen. 159
De conclusie van Snellen, dat cholera uitsluitend via de spijsverteringsorganen het lichaam
binnendringt (en dus niet via de luchtwegen), werd door andere medici betwist. Eén van hen
ontkende niet dat het pompwater in de door Snellen onderzochte gevallen een belangrijke rol
had gespeeld, maar vond bij onderzoekingen elders in de stad geen bevestiging voor deze
theorie.160 Ook binnen de straat kwamen choleragevallen voor die strijdig lijken met Snellens
beweringen, althans niet met zijn redeneringen verklaard konden worden. Hoe was het eerste
geval van cholera in de straat ontstaan? Hoe was het mogelijk, dat in de huizen van de 3e
Maatschappij vier gevallen van cholera waren opgetreden, terwijl in de huizen ernaast,
waarvan de hygiënische omstandigheden veel slechter waren, niemand ziek was geworden?
Hoe kwam het dat in de rest van de straat de cholera slechts incidenteel toe sloeg? Je zou
verwachten dat wanneer iemand ziek werd, het gehele blok ziek zou worden. Iedereen dronk
tenslotte van hetzelfde water.
Bij een dergelijke twijfel en onenigheid over de oorzaken van de cholera lag het voor de
hand geen maatregelen onbeproefd te laten om de ziekte te bestrijden. Veel van deze
maatregelen herinneren aan de bestrijding van de pestepidemieën.161 Of de gemeente de
miasmatheorie of de leer van de "contagieuze" ziekte aanhing gaf voor het beleid niet veel
verschil. In beide gevallen werden met name lucht en water als bronnen of verspreiders van de
ziekte aangewezen. Vooral buurten waar de lucht niet vrij kon doorstromen (doodlopende
wegen) achtte men "haarden van besmetting". Opgehoopt vuil in de goten en riolen zouden
"schadelijke uitwasemingen" veroorzaken. Maar ook stilstaand en vervuild water vormde een
gevaar, zo was de overtuiging van de gemeente Utrecht.162
De enige maatregel die het stadsbestuur nam voordat de epidemie in de stad uitbrak, was
het inrichten van het cholera-hospitaal (vgl. het pesthuis).163 Toen de ziekte de stad bereikt
had, volgde een overvloed aan ad-hoc maatregelen. 164 Het inkomend verkeer (o.a. de
scheepvaart) werd beperkt en scherp gecontroleerd.165 Verder werden er publikaties verspreid
159

Idem 73.
Vos, 2.
161
M. Foucault, Discipline and Punish, 195-200.
162
GAU, Gezondheidscommissie, inv.nr. 24, Voorlopig Rapport, passim.
163
GAU, Cholera Commissie, inv.nr. 47, Verslag cholera-epidemie, 2-3.
164
Wohl, Endangered Lives, 123-124. Het karakter van het Utrechts beleid wijkt niet wezenlijk af van de door Wohl
beschreven Engelse politiek.
165
GAU, Cholera Commissie, inv.nr. 47, Verslag cholera-epidemie, 13. Men meende dat de cholera zich niet alleen
door het water, maar ook over het water (via het scheepvaartverkeer) verspreidde: Vogelzang, 238. Volgens A. Wohl,
160

-60-

met een aantal adviezen van overwegend hygiënische aard. Het werd afgeraden gracht- en
slootwater te drinken of karnemelk (die werd vaak verdund met water). Geadviseerd werd
beter schoon te maken en zeer voorzichtig te zijn met de uitwerpselen van de cholera-lijders.166
De drinkwatervoorziening werd tijdelijk verbeterd: door de gehele stad werden tonnen met
schoon water verspreid. Wagens reden rond om ze bij te vullen en schoon te houden. 167 Naast
de normale bedeling in natura werd er extra voedsel gedistribueerd door verschillende deels
nieuw opgerichte commissies.168 De VVV en de Gezondheidscommissie bijvoorbeeld kochten
soep in bij Vincentius en verkochten deze vervolgens aan de armen. Een depot van deze
soepuitdelingen was in de Gasthuissteeg gevestigd.169
Om de "schadelijke uitdampingen" te beperken en de "reinheid en zindelijkheid" te
bevorderen besloot de gemeente de riolen door te spoelen en zette zij de Weerdsluis open om
de doorstroming van het water te versterken. Gieren overdag werd afgeraden.170
Tevens was het beleid er op gericht om waar de epidemie al uitgebroken was, deze toch
zoveel mogelijk te beperken. Alle "aangetaste woningen" werden gedesinfecteerd met chloorkalk en ijzervitriool.171 Voor de tijdelijk daklozen werd een loods ingericht, maar meestal
weigerden de gezinnen het hen aangeboden onderdak.172 In een aantal wijken, waaronder
Wijk I, werden alle privaten, riolen, mestvaalten en dergelijke gedesinfecteerd.173 Een aparte
dienst verbrandde het stro waarop de overledenen hadden gelegen.174 De lijken zelf werden in
een aparte loods opgebaard tot ze begraven werden.175
De ziekenzorg werd voor de tijd van de epidemie hervormd. Normaal gesproken had iedere
gezindte een eigen dokter. Ook de armendokters waren naar kerkgenootschap georganiseerd.
In de Gasthuissteeg waren vóór de epidemie maar liefst 6 verschillende dokters werkzaam.176
De hervorming in 1866 hield in dat het domein van de dokters tijdelijk op geografische gronden
werd bepaald in plaats van religieuze en sociale. De stad werd in wijken verdeeld. Eén
geneesheer zorgde voor alle zieken in zijn wijk, ongeacht gezindte of welstand. Het eerste
medicijn mochten de zieken op stadskosten bij de dichtstbijzijnde apotheek laten halen. Voor
meer medicijnen moesten de armen weer bij de apotheek van hun armenzorginstellingen
zijn.177
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Vrijwel alle genoemde maatregelen waren zonder enige twijfel van toepassing op de
Gasthuissteeg en haar bewoners. Wat is er met hen gebeurd, nadat in korte tijd de cholera zo
hard had toegeslagen? Is het gevoerde beleid succesvol geweest? Werden de getroffen
gezinnen werkelijk opgevangen of moesten ze de gevolgen van de epidemie maar zelf zien te
verwerken?
Het zwaarst getroffen blok werd door de eigenaar opgeknapt. De huizen werden
opgeschilderd en verbeterd. De pompen werden vernieuwd; toen Snellen zijn onderzoek
instelde, gaven ze al weer "helder en smakelijk water". Het straatje achter de huizen werd
geëffend, zodat het water daar niet meer bleef staan.178 Overigens is van enig ingrijpen van
bijvoorbeeld de Gezondheidscommissie niets gebleken. Het opknappen van de straat gebeurde
na een aanmaning door de politie, die op de toestand was geattendeerd door de VVV.
De huisvestingssituatie verbeterde dus, zij het tijdelijk en in beperkte mate. Namen de
bewoners hiermee genoegen? Wat deden de bewoners tijdens en vlak na de epidemie?
Vertoonden zij vluchtgedrag: verlieten zij hals over kop de plaats des onheils, of bleven zij rustig
in hun huizen wonen? Volgens het bevolkingsregister (zie tabel 5.1.) gebeurde het laatste in
meerderheid. Meer dan de helft van de gezinnen die gezinsleden hadden verloren als gevolg
van de cholera bleef tenminste tot 1871 in de straat wonen. Een deel van hen verhuisde zelfs
nooit. Een aantal vrouwen die door de cholera weduwe geworden waren, stierf in het huis,
waar zij tijdens de epidemie hadden gewoond.
Tabel 5.1. De verhuisactiviteiten van de bewoners uit de Gasthuissteeg na juni 1866.
niet door cholera getroffen gezinnen met alleen zieken
gezinnen verhuisden
verhuisden
gezinnen met sterfgevallen, verhuisden
binnen:
aantal gaan naar binnen:
aantal gaan naar binnen:
aantal
gaan naar
1-3
1-3
1
C 444
1-3
1
E 108/H 466/F 100
maanden
maanden
maanden
3-6
3-6
3-6
2
I 163 (buren) +
maanden
maanden
maanden
I 299/300 (werkhuis)
6-12
4
6-12
6-12
maanden
maanden
maanden
1-5 jaar
14
1-5 jaar
3
1-5 jaar
8
5- jaar
28
5- jaar
5
5- jaar
14
Uitgestorven gezinnen
2
Bron: GAU, Bevolkingsregisters, 1860-1900; GAU, Commissie voor nagelaten betrekkingen van cholera-lijders, inv.nr.
16, Alfabetisch register van cholera-slachtoffers uit Wijk I, met vermelding van de nabestaanden, 1866.

Het bevolkingsregister bleek, zoals al vaker vermeld, onnauwkeurig. Uit deze bron bleek dat
drie gezinnen (of wat daar van over was) binnen één jaar verhuisden; twee ervan pas in de
eerste helft van 1867. Andere bronnen (uit 1866) gaven echter aan, dat de overgebleven
178
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gezinsleden spoedig na de epidemie verhuisd waren. Gezien de redenen die voor de
verhuizingen gegeven werden, lijken deze bronnen betrouwbaarder. Het ging hier in beide
gevallen om kinderen die door de epidemie wezen waren geworden. In het eerste geval werden
de kinderen door de buren opgenomen, in het tweede geval ging de enig overgebleven dochter
inwonen bij haar werkgevers. Zij had een dienstje op de Maliebaan.179
In hoeverre bewoners van de straat tijdelijk onderdak vonden bij bijvoorbeeld familie die
niet in de straat woonde is dus vermoedelijk niet in het bevolkingsregister vermeld. Het is
mogelijk dat een aantal gezinnen enkele weken hun heil elders zochten en weer terugkeerden
toen de epidemie in de straat uitgewoed was. Daar staat tegenover dat er voor de bewoners
niet veel veilige vluchtplaatsen waren. Van een aantal huishoudens woonde veel familieleden in
de straat (zie hoofdstuk 8). Omdat vrijwel geen enkele buurt waar armen woonden, gespaard
werd, was er voor de overigen nauwelijks een plaats, waar de cholera hen niet bedreigde.
Wanneer de bewoners voor korte tijd verhuisden, betekende dat dikwijls dat zij hoogstens van
de regen in de drup belandden. En de vraag is dan nog of zij wel welkom waren.
Vluchtgedrag op grote schaal lijkt dus onwaarschijnlijk. Het omgekeerde leek eerder het
geval. Vrij spoedig na de epidemie vestigde zich in de straat een aantal gezinnen die ook door
de cholera familieleden verloren hadden.180 Wat hield de bewoners in de straat? Ik wil hier
twee mogelijke "overlevingsstrategieën” behandelen, die de gevolgen van de cholera mogelijk
hebben verminderd. In hoeverre een derde strategie, namelijk buren- en familiehulp in de
straat voorkwam, zal later nog ter sprake komen.
Echtgenoten die man of vrouw verloren hadden, konden hertrouwen om te ontsnappen aan
de armoedecyclus waarin hun gezinnen dreigden te komen. Vooral voor weduwen was het van
belang om een nieuwe partner te zoeken. Zij zullen vanwege het lage loon, dat zij voor hun
arbeidskracht ontvingen (zie hoofdstuk 8), meer moeite gehad hebben rond te komen dan
weduwnaren.
Tabel 5.2. Het aantal huwelijkssluitingen onder "nagelaten betrekkingen van cholera-lijders".
sterfgeval

achtergelaten

hertrouwd
sterft in de
straat

vrouw
man
1
weduwe
geen man
4
man
vrouw
1
man + vrouw
2
Bron: zie tabel 5.1. en GAU, Huwelijksregisters Burgerlijke Stand 1860-1900.
179

hertrouwden niet
woont in 1900
nog in de straat

2

verhuist
5
5

GAU, Commissie nagelaten betrekkingen, inv.nr. 12, Register van de bij de Commissie voor nagelaten
betrekkingen van cholera-lijders aangemelde en ondersteunde personen, onderverdeeld naar de stadswijken
1866-67; inv.nr. 16, Alfabetisch register van cholera-slachtoffers uit Wijk I, met vermelding van de nabestaanden
1866.
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Het betrof hier onder andere een weduwe die zich in de Breyerscameren vestigde. Zie GAU, Bevolkingsregisters
1860-80 en GAU, Commissie nagelaten betrekkingen, inv.nr. 16, Alfabetisch register.
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Uit tabel 5.2. blijkt dat slechts één weduwnaar hertrouwde. Het merendeel van de weduwen
bleef in de straat wonen tot ze stierven of in het oude-mannen en -vrouwenhuis of in het
krankzinnigengesticht terecht kwamen. Zij waren dus geen populaire huwelijkskandidaten. De
meesten van hen waren ouder dan 40 jaar en bovendien minvermogend.
Tabel 5.3. De leeftijd van de weduwen en weduwnaren als gevolg van de cholera in de
Gasthuissteeg in 1866.
leeftijd
-40 jaar
41-50 jaar
51-60 jaar
Bron: zie tabel 5.1.

weduwen
2
2
3

weduwnaren
2
2
1

Alle vrouwen die door de cholera weduwe geworden waren, bleven dus ongehuwd. Konden
zij zich dat wel permitteren; hadden zij genoeg inkomsten? Wat voor rol speelden de sociaal-politieke instituties nu eigenlijk? Kan de door de armenzorg geboden hulp een stabiliserend
effect hebben gehad, in die zin dat door de bedeling veel bewoners in de straat konden blijven
wonen?

Hulp aan de bewoners
Reeds tijdens de epidemie verschafte de op 12/13 juni opgerichte Choleracommissie veel
materiële hulp. Deze varieerde van bossen stro tot rijst of gort, van zeep en kalk tot spek en
ham.181 De zieken kregen in de eerste plaats extra voedsel om aan te sterken. Daarnaast werd
uit sanitair oogpunt zeep en kalk gegeven of vers stro, zodat het stro waarop de zieken hadden
gelegen, vernietigd kon worden. Elke dag werden grote hoeveelheden goederen verschaft. In
de Gasthuissteeg bereikten deze bedelingsactiviteiten een hoogtepunt in de periode 26 juni 12 juli. De hoeveelheid hulp liep vrijwel parallel, zij het enkele weken doorlopend, met de
ontwikkeling van het aantal ziektegevallen (zie afbeelding 5.2.). Vooral kinderen kregen veel
hulp. Weduwen, tenzij ze kinderen hadden, moesten het dikwijls zonder deze zorg stellen (zie
bijlage 5.1.).
De goederenuitdelingen gingen tot enkele weken nadat de epidemie uitgeraasd was gewoon
door. Van veel zieken waren het beddegoed en de kleren verbrand. Deze spullen moesten
aangevuld worden. De hulpverlening kreeg toen meer het karakter van bedeling, van
liefdadigheid, in plaats van ziekenzorg. Weer kregen in de eerste plaats grote gezinnen met veel
kinderen bedeling. Het totaal aantal uitdelingen verminderde echter fors.
In de periode augustus tot en met oktober kregen slechts twee gezinnen uit de
Gasthuissteeg onregelmatig hulp. Alleen het zwaarst getroffen gezin (de weduwe had haar
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Afbeelding 5.3. Uit: Melle, “De
cholera-epidemie van 1866 in Utrecht, 143

man, een kind en haar zuster verloren) bleef regelmatig goederen ontvangen. Zij kwam ook bij
andere instanties voor bedeling in aanmerking. Sinds 1866 was ze jarenlang een vaste klant van
het Parochiaal Armbestuur.182
De taak van de Choleracommissie werd na het beëindigen van haar liefdadigheidswerk
overgenomen door de Commissie tot ondersteuning van nagelaten betrekkingen van
choleralijders. Het ad-hoc bedelen zonder nauwgezet onderzoek maakte plaats voor een
systematischer beleid. Doel was om de gezinnen die door de cholera hun kostwinners hadden
verloren en dus hulpbehoevend waren de komende winter door te helpen. Daarom werden
lijsten aangelegd van alle choleraslachtoffers met daarbij vermeld de gezinsleden die de
182
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epidemie overleefd hadden.183 Deze lijsten bevatten dikwijls zeer nauwkeurige informatie
maar soms sloeg de commissie de plank volledig mis. In het geval van een in de Gasthuissteeg
gestorven vrouw en kind stond vermeld dat het gezin met hun dood uitgestorven was, terwijl
volgens het bevolkingsregister een man en een kind na de epidemie achtergebleven waren.
Reeds in 1868 hertrouwde de man; bij zijn nieuwe vrouw kreeg hij daarna nog een aantal
kinderen. Gezien de vergissing van de commissie kreeg het gezin natuurlijk geen bedeling.
Belangrijker is evenwel dat hiermee duidelijk werd dat het eerste onderzoek verre van foutloos
was.
Het onderzoek in de Gasthuissteeg telde 38 sterfgevallen en 33 gezinnen, die een dode te
betreuren hadden. Na de eerste selectie werden 15 huishoudens aan een diepgaand onderzoek
onderworpen.184 Men bekeek de gezinstoestand (aantal kinderen, godsdienst) en de financiële
situatie voor en na het sterfgeval: de inkomsten (onder andere of het gezin bedeling had
gekregen van de Choleracommissie en of het gezin spullen had beleend bij de lommerd) en
uitgaven (onder andere de hoogte van de huur). Verder informeerde men of eventuele familie
in de behoeften van het gezin kon voorzien en tenslotte werd de zedelijke toestand bekeken.
Bij de geestelijke of werkgever werden onder meer inlichtingen ingewonnen over drankgebruik.
Op grond van deze informatie werd besloten het gezin al dan niet hulp te verlenen.
Wanneer we de gezinnen die onderstand kregen vergelijken met de gezinnen die afgewezen
werden, dan zien we het volgende (tabel 5.4.).
Tabel 5.4. De in de Gasthuissteeg woonachtige aangenomen en de afgewezen gezinnen door
de commissie nagelaten betrekkingen, 1866.
type gezin
afgewezen
aangenomen
man+vrouw+kinderen
7
vrouw+kinderen
6
man+kinderen
3
kinderen
2
3
man
2
man+schoonzoon
2
man+vrouw+kinderen+andere verw.
2
Bron: GAU, Commissie nagelaten betrekkingen, inv.nr. 12, Register van de bij de Commissie voor nagelaten
betrekkingen van Cholera-lijders aangemelde en ondersteunde personen, onderverdeeld naar stadswijken, 1866-67;
idem inv.nr. 17, Formulieren met naam en adres der voor hulp in aanmerking komende personen uit Wijk I, en met
vermelding van levensomstandigheden en de aard der verstrekte hulp, 1866-67.

Geweigerd werden gezinnen waarvan de man nog in leven was. Deze gezinnen werden
geacht voor zichzelf te kunnen zorgen. Daarentegen meende men dat wezen (ook al werden ze
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in een gezin geplaatst) of weduwen met kinderen wel hulpbehoevend waren. De twee wezen
die bedeling werd geweigerd waren het al eerder genoemde meisje, dat bij haar werkgever in
ging wonen en een buitenechtelijk kind dat op aanraden van de pastoor op morele gronden
werd afgewezen. Het kind had al veel hulp gekregen van de kerk, was uitbesteed geweest bij
een gezin maar was daar weggelopen. Ze woonde nu bij haar oom en tante in. 185
De belangrijkste grond van waaruit bedeling werd verstrekt was dus de door de
gezinssituatie bepaalde financiële toestand. Doordat de commissie zich strikt beperkte tot de
haars inziens meest hulpbehoevende gezinnen was het bedrag aan uitgekeerde goederen vrij
aanzienlijk in vergelijking met de bedragen die bijvoorbeeld het Parochiaal Armbestuur normaal
uitkeerde. De bedeelde kinderen kregen in de periode oktober 1866 tot april 1867 gemiddeld in
totaal f 10,- bedeling, de gezinnen van de weduwen in totaal f 57,-. Deze bedragen werden
uitgekeerd in goederen (voedsel en kleding).186
Om de omvang van deze bedragen enigszins duidelijk te maken volgen enkele berekeningen.
Een mud aardappelen kostte f 3,-.187 Met het gemiddelde bedrag dat een gezin ontving kon het
19 mud aardappelen kopen, dat wil zeggen 1330 kg. Van Leeuwen en Smits beweerden dat een
gezin bestaande uit man, vrouw en 2 tot 3 kinderen ongeveer 6,8 kg aardappelen per dag nodig
hadden.188 Ofschoon in de bedeelde gezinnen uit de Gasthuissteeg de man was overleden,
wordt voor het gemak toch uitgegaan van dit standaardgezin. De gemiddelde bedeling die de
Commissie voor de nagelaten betrekkingen dus verstrekte aan de 6 gezinnen in de
Gasthuissteeg was het equivalent van bijna 200 dagen, meer dan een half jaar, voedsel in
aardappelen! Uitgedrukt in broodconsumptie was het bedrag van de bedeling een stuk minder.
Een brood kostte per kg f 0,19 - f 0,27 al naar gelang de tijd van het jaar.189 Ik ga uit van f 0,23.
Een gezin had per dag 2,5 kg nodig.190 Met een bedrag van f 57,- kon een gezin dus circa 100
dagen voorzien in zijn voedselvoorziening. Wanneer de hulp gelijkelijk in aardappelen en brood
zou zijn verstrekt, kreeg een gezin een hoeveelheid voedsel die voor circa 150 dagen genoeg
calorieën leverde, om te overleven.
Uiteraard ging niet alle hulp op aan voedsel: ook brandstof (turf) en kleding werden
uitgedeeld. In de praktijk was de hulp dus diverser dan hier berekend. Wanneer een gezin er
uitsluitend van had moeten leven, voorzag het dus voor een kortere tijd in de levensbehoeften
dan hiervoor aangegeven. Desondanks kan wel geconcludeerd worden dat de commissie in de
winter van 1866/67 voor een uitermate belangrijk deel in het levensonderhoud van een aantal
185

Ibidem.
GAU, Commissie nagelaten betrekkingen, inv. nr. 10, Rekening courantboek voor Wijk I 1866-67; inv.nr. 13, Staat
van het aan de verschillende personen uitgereikte vanwege de Commissie tot ondersteuning van nagelaten
betrekkingen van Cholera-lijders 1866-67.
187
Ibidem.
188
M.H.D. van Leeuwen en F. Smits, "Bedeling en arbeidsmarkt in Amsterdam in de eerste helft van de negentiende
eeuw", in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 13, nr. 4 (1987), 432-457, aldaar 435.
189
Bosschaert, 101. In hoeverre men voor deze prijs ook de daarbij behorende hoeveelheid kreeg, is natuurlijk de
vraag. De VVV klaagde dat de broden in werkelijkheid dikwijls lichter waren dan waarvoor ze werden verkocht.
(Jaarverslag VVV V (1870), 108).
190
Van Leeuwen en Smits, 435.
186

-67-

zwaar door de cholera getroffen gezinnen voorzien heeft. Door de bedeling werd hen de tijd
gegund zich aan de veranderde gezinssituatie aan te passen. De weduwen konden de winter
door komen zonder dat zij hun levens diepgaand hebben hoeven wijzigen. De gezinnen hebben
op overlevingsstrategieën als verhuizen of het plegen van diefstal waarschijnlijk minder een
beroep hoeven te doen. In deze zin hebben de activiteiten van de commissie een bijdrage
geleverd aan de stabilisatie van de Utrechtse samenleving.
Het Roomsch Katholiek Parochiaal Armbestuur leek minder vrijgevig, althans op korte
termijn. Verschillende door de cholera getroffen gezinnen waren terug te vinden in de
bedelingsregisters van deze instelling. De zes katholieke gezinnen uit de Gasthuissteeg waar
sterfgevallen te betreuren waren, vroegen in juli en augustus bedeling aan. 191 Een
buitenechtelijk kind (een ander dan het hiervoor genoemde) werd doorverwezen naar het
Burgerlijk Armbestuur. De vijf andere gezinnen kregen vlak na de epidemie een paar gulden
toegestopt om hen uit de eerste nood te helpen.192 Aangezien de bestuurders "in de jongste
droevige dagen, geen nauwgezet onderzoek naar de omstandigheden der zich bij ons om hulp
aangemelde personen kunnen doen", hadden zij "daarin bepaalde aanleiding gevonden om de
hulp slechts tijdelijk toe te zeggen". 193 Slechts drie gezinnen werden na de epidemie
aangenomen voor regelmatige bedeling. Afgewezen werden het eerder besproken
buitenechtelijke kind (dat overigens in 1868 wel bedeling kreeg), een ander buitenechtelijk kind
dat bij familie inwoonde (die in de periode 1868-76 bedeeld werd) en een weduwnaar.
De drie gezinnen die wel bedeling kregen, waren ook al door de Choleracommissie en door
de Commissie nagelaten betrekkingen uitgebreid bedeeld. Zij hadden van de laatstgenoemde
commissie respectievelijk f 117,70, f 75,- en f 20,66 ontvangen. Het betrof hier drie weduwen
waarvan twee met kleine kinderen. Van het Parochiaal Armbestuur kregen zij respectievelijk f
5,- per maand, f 4,- en f 2,- per maand, ook niet onaanzienlijke bedragen uitgedrukt in kilo's
aardappelen. De onderlinge verschillen in de bedelingsbedragen kunnen verklaard worden door
het aantal en de leeftijd van de kinderen in ogenschouw te nemen dat ten laste van de
weduwen kwam. De eerste had 7 jonge kinderen (de oudste was 12, de jongste 8 weken), de
tweede had 4 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar, de derde had nog maar één dochter in
huis. Zij was 21 jaar en al gehuwd.194

Conclusie
De cholera-epidemie trof de Gasthuissteeg zwaarder dan waar ook in Utrecht. Onder
191

GAU, RKPAB, inv. nrs. 627 en 628, Bedelingsregisters d.d. 4-7-1866, 12-7-1866, 27-7-1866, 31-7-1866, 7-8-1866 en
10-8-1866.
192
44. Elders werden slechts 4 gezinnen genoemd: GAU, Commissie nagelaten betrekkingen, inv.nr. 3, Ingekomen
stukken 1866, brief nr. 13, Staat der door 't RCPAB der stad Utrecht, gevestigd te Utrecht in de Donkerstraat, aan de
natenoeme personen, tengevolge der jongste Cholera ziekte, voorlopig toegelegde bedeling.
193
Idem, brief nr. 14, het RCPAB aan de Commissie nagelaten betrekkingen 15-10-1866.
194
GAU, RKPAB, inv.nrs. 627 en 628, Bedelingsregisters 12-7-1866, 31-7-1866 en 10-8-1866.
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kinderen en ouden van dagen waren de meeste slachtoffers te vinden. Hoe cynisch dat ook
klinkt, de indruk bestaat dat juist daardoor de gevolgen op de lange termijn voor de gezinnen
wel meevielen. Veel huishoudens hebben ongetwijfeld grote emotionele schade ondervonden
van de epidemie maar zijn vrijwel meteen nadat Snellen hen voor het eerst onderwerp maakte
van een wetenschappelijk vertoog ook weer losgelaten. Zij moesten op eigen benen verder.
Wel werd een aantal van hen door de commissie nagelaten betrekkingen de moeilijke eerste
winter door geholpen. Pas jaren later, toen zij door ouderdom en weduwe- of weduwnaarschap
hulpbehoevend werden, kwamen ze in de handen van de armenzorg terecht.
Slechts drie (rooms-katholieke) gezinnen raakten als gevolg van de cholera definitief aan de
bedelstaf. 195 Dat waren gezinnen waarvan de kostwinner overleden was. Zij ontvingen
aanvankelijk een uitermate omvangrijke hulp, zeker wanneer je alle hulp door de verschillende
instanties bij elkaar optelt. Dit heeft hen vermoedelijk op het "rechte pad" gehouden. Door de
commissies ongetwijfeld als onwenselijk beschouwde gedragingen als bedelen, diefstal of
prostitutie konden hiermee voorkomen worden.
Tegelijk verschafte de epidemie aan zowel hygiënisten als armbezoekers een reden om de
straat met een zekere regelmaat te inspecteren. De Gasthuissteeg had naam gemaakt. Dikwijls
werden, ook wanneer niet gerefereerd werd aan de cholera-epidemie van 1866, "de sloppen in
de Gasthuissteeg" in één adem genoemd met andere buurten waarop door onder andere de
Gezondheidscommissie een oogje in het zeil diende te worden gehouden. Misschien wel
typerend is, dat de cholera de meeste slachtoffers maakte in het rijtje huizen dat niet tot de
sloppen behoorde.

195

Van belang is om nogmaals op te merken dat alleen van de rooms-katholieke gezinnen bepaald kon worden of zij
na de epidemie vast bedeeld werden. Hoeveel protestantse gezinnen in de registers van de diaconie terecht kwamen,
heb ik niet uitgezocht.
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Hoofdstuk 6. De gezondheid: problemen en oplossingen.
Lijken de gevolgen van de cholera-epidemie op lange termijn dus wel mee te vallen, het feit
dat de epidemie de straat zo zwaar trof, duidde er desondanks op dat de straat allerminst een
gewone straat in Utrecht was. De vraag is, of dit door gebeurtenissen in de rest van de eeuw
bevestigd wordt. Was de gezondheidstoestand van de bewoners van de Gasthuissteeg beter of
slechter dan die van de "gemiddelde Utrechters"?
Aan de beantwoording van deze vraag zitten twee kanten. Enerzijds is de
gezondheidstoestand van de bewoners een graadmeter voor de sociale en economische
toestand in de straat en tegelijk is het een indicatie in hoeverre sociaal-politieke maatregelen
na de cholera-epidemie succesvol zijn geweest. De gezondheidstoestand van de bewoners is
reden voor en resultaat van sociaal-politiek ingrijpen. De onontwarbaarheid van deze twee
aspecten maakt sociale politiek zo'n moeilijk te waarderen verschijnsel. Het zijn strategieën die
niet los te weken zijn van de context waarin ze werkzaam zijn. Desondanks zal ik pogen om
enkele problemen op het gebied van de gezondheid aan te geven en om de oplossingen die
vanuit de stedelijke overheid en de burgerij werden gelanceerd op hun effecten te waarderen.
Om de gezondheidstoestand van de straatbewoners te bepalen zijn er een aantal
kwantitatieve gegevens beschikbaar. Uit de bevolkingsregisters zijn de sterftecijfers eenvoudig
af te leiden. Men dient er wel rekening mee te houden dat de registers wat betreft de
sterftecijfers niet volledig zijn. De "levenloos geborenen" werden niet vermeld. 196 De
geregistreerde sterfte is dus waarschijnlijk lager dan het werkelijk aantal sterfgevallen.
Afbeelding 6.1. geeft de sterftecijfers van de straat in vergelijking met de gehele stad aan. Er
vallen een aantal zaken op.
In de eerste plaats het vrij grillige karakter van de cijfers van de straat ten opzichte van die
van de stad. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt doordat wanneer onder een beperkte groep
straatbewoners een kleine epidemie van een besmettelijke ziekte uitbrak, dit tot forse uithalen
leidde. In de totaalcijfers van de stad komt een dergelijke beperkte ziekte-explosie uiteraard in
een minder felle fluctuatie in de grafiek tot uitdrukking. De belangrijkste sterftepiek, die uit
1866, is al besproken. De op één na hoogste sterfte (in 1870-71) werd veroorzaakt door een
pokkenepidemie.
De sterftecijfers voor de Gasthuissteeg waren aanmerkelijk hoger dan die voor de gehele
stad. Hiervoor kunnen twee verklaringen worden gegeven: 1) de bevolking in de straat was
gemiddeld ouder (vergrijzing); 2) de gezondheidstoestand was slechter.

196

Dit is geconcludeerd nadat uit ander bronnenmateriaal was gebleken, dat vrouwen zwanger waren, maar in de
bevolkingsregisters niets van een geboorte was te vinden (bijvoorbeeld GAU, RKPAB, inv.nr. 630, bedelingsregisters
d.d. 28-1-1873). Zie ook Wohl, Endangered Lives, 11.
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… sterfte in de stad in promilles
―sterfte in de Gasthuissteeg in promilles

Afbeelding 6.1. De sterfte in de Gasthuissteeg en de stad Utrecht 1860-1900
Bron: Bevolkingsregister 1860-1900 en Hartjesveld, 360

Uit bijlage 6.1. blijkt dat de bevolking in de straat inderdaad iets ouder was dan de
gemiddelde Utrechtse bevolking. Vrouwen in de leeftijd van 50-62 jaar waren relatief
oververtegenwoordigd. Merkwaardig is, dat dit in 1850 nog geenszins het geval was. Is de
cholera-epidemie, die een aantal vrouwen tot weduwe maakte, verantwoordelijk geweest voor
dit vrouwenoverschot? Zoals we gezien hebben bleef het grootste deel van hen lange tijd
(ongehuwd) in de straat wonen. Hoe dan ook, de straatbewoners waren relatief ouder,
ofschoon gezinnen met jonge kinderen het beeld bleven bepalen.
Was deze vergrijzing verantwoordelijk voor de hoge sterfte? Het percentage van de
sterfgevallen in de leeftijdscategorie ouder dan 50 jaar nam inderdaad licht toe, maar bleef
toch relatief laag. Het cijfer lag zelfs iets beneden het stedelijk gemiddelde (bijlage 6.2.). De
sterfte in de straat werd voor een minstens zo belangrijk deel veroorzaakt door de zuigelingensterfte, de sterfte onder de kinderen van minder dan één jaar. Tot 1890 was het aandeel van
deze sterfte in de totale sterfte ongeveer gelijk voor zowel de straat als de stad. In de jaren
1890 steeg dit sterftecijfer tot circa 40% van de totale sterfte in de straat. In de stad bleef het
aandeel van de zuigelingensterfte in de totale sterfte op ongeveer 30% liggen.197
197

Hartjesveld, 366 en Bijlage 6.2. Zie ook: Wohl, Endangered Lives, 10-11.
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De oorzaken van de hoge zuigelingensterfte zullen nog ter sprake komen. Hier moet vermeld
worden dat de zuigelingensterfte in de jaren 1890 relatief hoog was, maar in absolute getallen
niet hoger dan in de jaren 1860 en 1870. Dat deze cijfers van elkaar afwijken ligt aan het feit dat
de sterfte in de andere leeftijdscategorieën daalde in vergelijking met de zuigelingensterfte. De
kindersterfte (1-4 jaar) en de sterfte onder ouderen (50 jaar en ouder) waren juist in de jaren
1890 relatief gering.
Tot 1890 was de sterfte in de straat dus relatief hoog in vergelijking met de gehele stad. In
de jaren 1890 werd dit verschil kleiner, de zuigelingensterfte uitgezonderd. De algemene
gezondheidstoestand in de Gasthuissteeg lijkt in deze jaren dus beter geworden, nog meer dan
de gezondheid van de gehele Utrechtse bevolking is toegenomen.Over de mate waarin
besmettelijke ziekten voorkwamen, zijn ook gegevens beschikbaar. In 1871 werd het via een
verordening, in 1872 bij de wet verplicht om van een aantal besmettelijke ziekten aangifte te
doen.198 Alle registers waarin elke zieke werd genoteerd, zijn bewaard gebleven. 199
Deze bron lijkt redelijk betrouwbaar. Toen er bij enkele dokters gevallen van een
besmettelijke ziekte bekend werden die door de betrokken gezinnen niet waren aangegeven,
werden de gezinnen streng gestraft. Ze kregen een fikse boete.200 De overheid achtte het van
groot belang inzicht te verkrijgen in de verspreiding van de verschillende besmettelijke ziekten.
Ook werd in de registers genoteerd of er in het gezin waar een besmettelijke ziekte was
geconstateerd, kinderen naar school gingen. Hen werd de toegang tot de school ontzegd om
verdere uitbreiding van de ziekte te voorkomen.
Bevatten de registers dus een aantal betrouwbare gegevens, anderzijds zijn de
adresaanduidingen niet volledig. Ofschoon alle adressen van de zieken werden geregistreerd,
stonden bij veel van hen het adres van het ziekenhuis. Was dit meer een centrum van
ziekteverspreiding dan van ziektebestrijding? Of werden de zieken pas ingeschreven nadat ze
naar het ziekenhuis waren gebracht? Wat het antwoord op deze vragen ook is, in de jaren
negentig lag naar schatting 20-25% van alle geregistreerde zieken in het ziekenhuis. Het zou te
veel tijd vergen om precies te bepalen hoeveel mensen uit de steeg een besmettelijke ziekte
kregen.
Uit afbeelding 6.2. blijkt dat de straat tijdens korte epidemieën relatief zwaar werd getroffen
(pokken 1871/2, mazelen 1875, 1879, 1882 en 1898), 201 terwijl in andere jaren de straat
relatief weinig last had van ziekten. Epidemieën van roodvonk en difterie gingen de straat
198

Ook tijdens de epidemie van 1866 was het verplicht om de ziektegevallen bij de burgerlijke stand te melden: GAU,
Cholera Commissie, inv.nr. 47, Verslag cholera-epidemie, 4.
199
GAU, Stad V, inv.nr. 638xx, Algemeen register van aangifte van besmettelijke ziekte te Utrecht, ingevolge
Verordening van 18 Maart 1871.
200
xxx
a
GAU, Stad V, inv.nr. 703 , Notulen van B. en W. betreffende de gezondheidsdienst, nr 117 en 119 , d.d.
29-8-1876.
201
De eerste vier genoemde waren voor de gehele stad epidemieën: Van den Bergh, 62 en 65.
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Afbeelding 6.2. Het aantal
geregistreerde gevallen van
besmettelijke ziekten in de
Gasthuissteeg en in de stad
Utrecht 1871-1900.
Bron: GAU, Stad V, inv.nr. 638xx,
Algemeen register van aangifte
van besmettelijke ziekten te
Utrecht, ingevolge Verordening
van 18 Maart 1871; Hartjesveld,
406

vrijwel ongestoord voorbij.
De straat was dus allerminst ziektevrij. Uit tabel 6.1. blijkt dat er over het algemeen meer
ziektegevallen (en sterfgevallen als gevolg van deze ziektes) voorkwamen dan men zou
verwachten, gezien het aantal inwoners in de straat. Met name pokken en tyfus kwamen
relatief veel voor.
Tabel 6.1. Een aantal besmettelijke ziekten in de Gasthuissteeg 1871-1900.
ziekte
cholera
tyfus
febris typh.
variolae
varioloides
roodvonk
difterie
mazelen

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

aantal stad
111
74
217
60
1073
235
579
23
88
2
2205
232
705
136
15532

aantal straat
3
2
5
1
23
7
6
1
2
103

% straat t.o.v. stad

1,38
3,33
0,47
0,43
3,44
28,00

0,27
0,43
0,28
0,66
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bev. straat als % v.d. stad

2
621
2
0,32
1
7
2
1
Totaal
1
22004
142
0,65
0,46
2
1482
13
0,87
1: Het aantal ziektemeldingen
2: Het aantal sterfgevallen als gevolg van de ziekte
Bron: GAU, Stad V, inv.nr. 638xx, Algemeen register van aangifte van besmettelijke ziekten te Utrecht, ingevolge
Verordening van 18 Maart 1871; Hartjesveld, 406.
dysenterie

Uit het voorgaande komen dus drie problemen naar voren die de straat relatief zwaar
troffen: de hoge zuigelingensterfte en de grote verspreiding van pokken en tyfus. Is er net als
bij de cholera sprake van, dat de ziekten zich in bepaalde gedeelten van de stad
concentreerden of lijkt er in dit opzicht geen verband? Wat werd er gedaan om deze problemen
te beheersen? Werden ze wel als problemen gezien?

De zuigelingensterfte.

Over hoe ouders tegen hun kinderen aankeken bestaat bij historici onenigheid. 202 De
tijdgenoten meenden dikwijls een onverschillige houding te zien. Typerend zijn de verwijten
van medici dat de ouders de naam of de leeftijd van hun kinderen niet kenden. 203 Ook
kindermoord, het doelbewust verwaarlozen van kinderen om een begrafenisuitkering op te
strijken, veroorzaakte grote verontwaardiging van de tijdgenoten en leidde tot discussies onder
historici.204 De vraag is hoeveel belang men aan dergelijke uitspraken moet hechten. Vormden
dergelijke signaleringen het topje van de ijsberg, of waren het juist uitzonderingsgevallen en
daarom oorzaak van de morele verontwaardiging en verbazing bij de tijdgenoten?
De houding van de ouders kan van invloed zijn geweest op het niveau van de
zuigelingensterfte. De verzorging door de min van Emma Bovary, zoals Flaubert die beschreef,
was allerminst bevorderlijk voor de goede gezondheid van de kleine Berthe. 205 Aangenomen
dat deze beschrijving een kern van waarheid bevatte, is het niet verwonderlijk dat de
zuigelingensterfte erg hoog was. Over de vraag of dit gelaten werd geaccepteerd of dat de
ouders de dood van een kind ernstig betreurden, zullen historici het wel nooit eens worden.

202

De Regt, 103-105, Bosschaert, 78-80 en E. Shorter, The Making of the Modern Family (Glasgow 1979), 170-190,
Wohl, 41-42.
203
Zie o.a. A.E. Post, Mededeelingen over de pokken-epidemie te Utrecht 1870-71 (Utrecht 1871), II.
204
De Regt, 107-109, Hartjesveld 184-191 en Shorter 172-175.
205
Uiteraard is dit verhaal allerminst waardevrij. Juist Flaubert behoorde tot één der belangrijkste critici in Frankrijk
van de levenswijze van de bourgeoisie en dus ook van de burgerlijke gewoonte om de kinderen het eerste jaar door
een min te laten verzorgen.
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Afbeelding 6.3. De indeling van de straat in verschillende blokken

Wat werden als de oorzaken van de hoge sterfte gezien? Naast de merkwaardige houding
van de ouders worden door historici verschillende redenen aangegeven, die tot één oorzaak
herleid kunnen worden: armoede. Armoede veroorzaakte de ondervoeding van de moeder, het
wonen in een koude en tochtige woning en slechte hygiënische omstandigheden, zoals slecht
drinkwater en een smerig huis. Vooral de voeding zou een rol hebben gespeeld. Er werd met
kunstmatige voeding uitermate slordig omgesprongen, zowel door de handel als door de
moeder. Melk werd vermengd met verontreinigd water; de fles waaruit het kind te drinken
kreeg werd zelden schoongemaakt. Ook verkeerde voeding (voor de kindermaag onverteerbare
pap of bijvoorbeeld alcohol of opium om het kind rustig te houden) wat dikwijls tot
ondervoeding leidde, zou van belang zijn geweest. Moeders werd daarom geadviseerd om
borstvoeding te geven, maar deze raad zou te weinig worden opgevolgd, onder andere omdat
de moeder te kort na de bevalling al weer uit ging werken.206
De Engelse historicus A. Wohl was zeer sceptisch ten opzichte van de 19e eeuwse sociale
politiek op dit gebied. Hij meende dat er aan de zuigelingensterfte om verschillende redenen
weinig werd gedaan, onder andere omdat de tijdgenoten meenden dat er niets aan te doen
was of belemmerd werden door de gedachte dat het onderwerp privé was, dat anderen er
niets mee te maken hadden.207
In Utrecht werden desalniettemin de ouders door verschillende instanties bijgestaan
wanneer een vrouw zwanger was. De bedeling van het Parochiaal Armbestuur ging bij elk kind

206
207

De Regt, 104-106; Wohl, Endangered Lives, 12-25, 29, 34-36; Bosschaert, 78-80 en Shorter 170-190.
Wohl, Endangered Lives, 17-21, 31-32.
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omhoog, zij het minder dan evenredig.208 In deze paragraaf zal het werk van de Vereeniging tot
ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen besproken worden. Wat waren de praktische
effecten van haar werk? Lukte het de huisbezoeksters de sterfte onder de pasgeborenen terug
te dringen? Voordat deze vraag beantwoord zal worden moet de zuigelingensterfte in de
Gasthuissteeg nader worden bekeken.
De straat kan in een aantal blokken ingedeeld worden. De Breyerscameren zijn al besproken.
Hier woonden vooral protestantse weduwen. De beste huizen van de straat waren de huizen
van de 3e Maatschappij tot verbetering van woningen voor arbeidenden en minvermogenden,
samen met het huizenblok dat gebouwd werd in 1887/88. Van de zes kiesgerechtigden die in
1900 in de straat woonden, waren er drie in deze acht huizen woonachtig.209 Er woonde zelfs
een lid van de SDAP.210 De sloppen waren de huizen aan de kant van de Biltstraat. De rest van
de straat bestond uit het lange huizenblok dat in 1866 zo zwaar door de cholera was getroffen
en uit de vier huizen tussen de huizen van de woningbouwvereniging en de huizen van 1887/88
(zie afbeelding 6.3.).
Tabel 6.2. De zuigelingensterfte in de Gasthuissteeg 1860-1900.
buurt
zuigelingensterfte
sloppen links
46
sloppen rechts
35
rest
48
goede buurt
14
Breyerscameren
1
Totaal Gasthuissteeg
144
Totaal Utrecht
Bron: Bevolkingsregister 1860-1900 en Hartjesveld, 366.

geboorte
187
152
173
46
6
564

%
24,60
23,03
27,75
30,43
16,67
25,53
22,90

De zuigelingensterfte in de straat lag enkele procenten boven het stedelijk gemiddelde. Dit
was te verwachten gezien de totale sterfte. Opvallend is de relatief geringe zuigelingensterfte in
de sloppen in vergelijking met zowel de "rest" als met de "betere" huizen. De (negatieve)
kwalificatie van "sloppen" leek eerder voor de huizen van de sociale woningbouwvereniging
van toepassing. Duidelijk is, dat het probleem over de hele straat verspreid was. Was de
Vereeniging hulpverlening kraamvrouwen ook in de gehele straat actief, of concentreerden
haar werkzaamheden zich tot de sloppen?
De bedeling door de vereniging bestond uit een stel kleren voor het pasgeboren kind of een
208

"In dankbaarheid ontvangen". De geldelijke bedeling door de Nederduits Hervormde Diakonie en het Rooms
Catholieke Parochiaal Armbestuur te Utrecht, 1887-1892 (verslag kand. werkgroep, Inst.v.Gesch., Utrecht 1984),
24-25. Voor weduwen was het verband tussen de hoogte van de bedeling en het aantal kinderen duidelijker aanwezig
dan voor gehuwden.
209
GAU, Stad V, inv.nr. 60, Lijsten kiesgerechtigden 1900.
210
A. Schuurman, "Een revolutionair comité in het centrum der reactie". Een beschrijving van de arbeidersbeweging
in Utrecht, in het bijzonder van de spoorwegstakingen van 1903 (Kand. scr., Inst.v.Gesch., Utrecht 1986), 209-214.
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zogenaamde luiermand. Indien nodig ontving het gezin extra "dekking" (stro) en verschoning.
Ook kon het gezin gedurende twee weken etenswaren en zeep krijgen. In de winter kwam daar
nog brandstof en een deken bij. De vereniging beperkte zich echter niet tot het verstrekken van
hulpgoederen. De vereniging meende aan de bedeling het recht te kunnen ontlenen zich direct
met de opvoeding van de kinderen te mogen bemoeien. Voorwaarde voor de hulp was onder
andere dat de moeders hun kinderen borstvoeding gaven. Ook werd er door de vereniging op
toegezien dat het kind gevaccineerd werd en wanneer het de leeftijd daarvoor had bereikt,
naar school ging.211 Uitgesloten van bedeling waren dan ook vrouwen die geen door de
wijkmeester afgegeven bewijs van goed en zedelijk gedrag konden overleggen.212 Konden de
vrouwen uit de sloppen dit, of werden zij gemeden door de dames van de vereniging? Was het
effect van de hulp positief, was de zuigelingensterfte onder de bedeelde gezinnen aanmerkelijk
lager dan onder de niet-bedeelde gezinnen?
Tabel 6.3. Het effect van de hulp van de vereniging hulpverlening kraamvrouwen.
buurt

sloppen links
sloppen rechts
rest
goede buurt
Breyerscameren
Totaal

aantal
bedeelde
gezinnen
11
4
1
16

aantal
bedeelde
kinderen
21
8
1

aantal bedeelde
niet geregistreerde aantal kinderen dat
kinderen dat binnen een
kinderen /
na 1 jaar nog in leven
jaar stierf
doodgeboren
was
5 (23,8%)
1 (4,8%)
15 (71,4%)
1 (12,5%)
1 (12,5%)
6 (75,0%)
1 (100%)

30

7 (23,3%)
2 (6,7%)
21 (70,0%)
7 (25,0%)
21 (75,0%)
Bron: GAU, Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen, inv.nr. 7-9, Notulen 1872-1906;
Bevolkingsregister 1860-1900.

In tabel 6.3. worden deze vragen beantwoord. In de notulen van de vergaderingen van de
vereniging waren de namen van de bedeelde gezinnen te vinden. Aanvankelijk bestond de
adresaanduiding alleen uit de wijkletter. Via het bevolkingsregister heb ik uitgezocht welke
gezinnen tijdens de bevalling in de straat woonden. Het effect van de zorg is moeilijker te
bepalen. Ik ga er voorlopig van uit dat wanneer de zuigelingensterfte onder de bedeelde
kinderen lager was dan onder de niet-bedeelden, het effect van de hulp positief is geweest en
het doel van de vereniging werd bereikt.
Een dergelijk positief effect lijkt op het eerste gezicht nauwelijks waarneembaar. Het aantal
bedeelde kinderen dat binnen een jaar stierf, was 25%, vrijwel even hoog als het gemiddelde
van de straat. Waren er echter binnen de straat grote verschillen? Wie kregen bedeling en waar
woonden zij? Vrijwel alle bedeelde gezinnen (op één na) waren in de sloppen woonachtig.
211

Smissaert, 310-312; Ebbenhorst Tengbergen, 116-118.
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Verder bleek uit de armenzorgregisters dat alle rooms-katholieke of gemengde gezinnen die
van de vereniging voor behoeftige kraamvrouwen bedeling kregen, ook door het Parochiaal
Armbestuur en/of St Vincentius bedeeld werden tijdens de zwangerschap van minstens één der
bedeelde kinderen. De bedeelde gezinnen behoorden dus vermoedelijk tot de armsten van de
straat, maar kenden geen uitzonderlijk hoge zuigelingensterfte. Had zonder de bedeling de
zuigelingensterfte in de sloppen aanzienlijk hoger gelegen? Deze mogelijkheid acht ik niet
waarschijnlijk. De niet-bedeelde sloppenbewoners kenden een vrijwel even hoge zuigelingensterfte, terwijl niets er op wijst, dat de niet-bedeelde sloppenbewoners veel rijker waren dan de
bedeelden.
Wanneer het werk van de Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen een
positief effect heeft gehad in de omvang van de zuigelingensterfte, dan is het voornamelijk in
die zin dat de sterfte niet dramatisch hoger was dan bij niet-bedeelde gezinnen. Van een
positief effect in de zin dat het de zuigelingensterfte in de sloppen beduidend lager deed
uitkomen dan elders in de straat, is nauwelijks sprake. Aangezien de zuigelingensterfte bij de
niet-bedeelde gezinnen ongeveer net zo omvangrijk was, moeten andere factoren een rol
hebben gespeeld.
Tenslotte kan aan deze gegevens de conclusie worden verbonden dat de klachten over het
geven van papvoeding aan de kinderen lichtelijk overdreven waren. Aangezien de bedeelden
hun kinderen zoogden en de sterfte onder de niet-bedeelden nauwelijks hoger was, zijn twee
gevolgtrekkingen mogelijk: of bijna alle moeders gaven hun kinderen borstvoeding of de
negatieve gevolgen van het geven van papvoeding vallen mee.

De geneeskundige armenzorg in Utrecht.
Het effect van het werk van de Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige
kraamvrouwen op de zuigelingensterfte lijkt gering te zijn geweest. Na enkele opmerkingen
over het functioneren van de geneeskundige armenzorg, zal bekeken worden of andere
instanties meer succes hebben gehad in het bestrijden van respectievelijk pokken en tyfus. De
discussies over de geneeskundige armenzorg in Utrecht zijn uitgezocht door D. Bosschaert. 213
Ik kan het daarom kort houden.
Zoals eerder vermeld was de geneeskundige armenzorg, de ziekenzorg aan armen,
georganiseerd naar godsdienstige beginselen. Elk kerkelijk armbestuur had zijn eigen
armendokters en zijn eigen apotheek. Hetzelfde gold voor de verloskundige hulp. Wanneer
iemand geneeskundige hulp nodig had, moest die persoon eerst naar de wijkbode of
kwartiermeester, al naar gelang de organisatie. Met het biljet wat hij of zij daar kreeg, kon men
naar de dokter. Ook geneesmiddelen en verloskundige hulp moesten op deze manier worden
aangevraagd. Alleen 's avonds en 's nachts was de gang naar de kwartiermeester niet nodig.
Vanaf circa 1850 kwam er steeds meer kritiek op dit systeem. Het zou inefficiënt zijn, omdat
de armendokters hun patiënten over de hele stad verspreid hadden, terwijl er in één straat
213
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meerdere dokters werkzaam konden zijn. Ze waren daarom veel tijd kwijt met bezoeken.
Tijdens epidemieën bleek al snel dat de regeling niet werkte. Daarom werd het systeem in 1866
tijdelijk hervormd, zoals we gezien hebben. Ook voor de zieken was de regeling ondoelmatig.
Voor elk bezoek aan een arts moest hij of zij eerst een briefje halen; werd hem of haar een
geneesmiddel voorgeschreven, dan waren twee bezoeken aan de apotheek ook nog onderdeel
van zijn of haar lange weg.214
Vooral na 1866 werd de wens om het hervormde systeem (met één geneeskundige dienst) in
stand te houden, steeds sterker. De armbesturen wilden van hun geneeskundige armenzorg af
omdat het hen handen vol geld kostte en het steeds moeilijker werd om dokters bereid te
vinden de armen te verzorgen. De gemeente wilde de gezondheidszorg wel overnemen,
wanneer de armbesturen in de kosten zouden bijdragen. Voor de plannen bleek echter in de
gemeenteraad geen meerderheid te vinden. Toen zowel de NHD als het RKPAB in 1871
besloten om per 1 januari 1872 op te houden met het verstrekken van geneeskundige hulp,
moest de gemeente, gezien de Armenwet van 1854, wel overstag gaan.
In het vervolg werden de armen van alle gezindten binnen een bepaald gebied geholpen
door één stadsdokter. Nadat zij een briefje bij de stadsbode hadden gehaald, konden zij zich bij
hem vervoegen om hulp. Ook schreef hij een geneesmiddelenbriefje uit, waarmee de zieke op
de apotheek van het Stadsziekenhuis zijn medicijnen kon halen. 215 Alleen aan het probleem
van het naast elkaar werken van verschillende artsen was dus een einde gekomen. De zieken
zelf waren niet veel opgeschoten met de hervorming.
Hiermee werd de stadsdokter één van de belangrijkste contactpersonen tussen de
verschillende instanties en de bewoners in zijn wijkgebied. Hij gaf klachten door aan de
Gezondheidscommissie; wanneer iemand ziek werd kon deze op zijn advies bedeling krijgen,
etcetera. Zo strekte het domein van zijn werk zich verder uit dan alleen de strikte ziekenzorg.
Doordat hij zijn gebied, haar bewoners en haar problemen als geen ander kende, werd hij
(naast onder andere de wijkmeester en de pastoor of dominee) als één van de deskundigen van
de sociale politiek erkend.

De pokkenepidemie van 1870-71 en het effect van verplichte vaccinatie.
We keren weer terug naar de eerder genoemde problemen die in de straat speelden, in de
allereerste plaats de pokkenepidemie van 1870-71. De epidemie trof vrijwel geheel West
Europa. 216 Utrecht werd relatief vroeg en hard getroffen, althans in vergelijking met
Amsterdam.217
Er zijn een aantal redenen aan te wijzen voor de epidemie. Veel kinderen in de steden
werden nog niet ingeënt. De redenen hiervoor zullen nog ter sprake komen. Deze groep werd
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aangevuld met de "nieuwkomers" van het platteland die ook nog niet immuun waren tegen
allerlei ziekten.218 Daarnaast was er het feit dat vaccinatie niet altijd zorgvuldig gebeurde. Bij
een groot aantal mensen die pokken kregen was het litteken van de vaccinatie verdwenen.219
Ze waren niet langer immuun, althans volgens de tijdgenoten.
De cijfers uit tabel 6.1. betroffen slechts de naweeën van de epidemie. In de registers van de
besmettelijke ziekten werden daarom slechts 4 gevallen van pokken in de straat gevonden. In
het tweede deel 220 waren echter lijsten bijgevoegd die hoogst waarschijnlijk de
pokkenepidemie betroffen. Wat voor lijsten het precies waren is niet vermeld, maar
vermoedelijk gaat het om vaccinatielijsten. Mijns inziens betrof het in 1870 gevaccineerde
personen die als gevolg van de vaccinatie ziek waren geworden. Een groot aantal van hen stierf
tijdens de epidemie, zo bleek uit het bevolkingsregister.
De omvang van de epidemie kan tevens bepaald worden met behulp van de dissertatie van
A. E. Post. Deze gaf een overzicht van alle pokkengevallen, hem bekend, van 1 januari 1870 tot
1 april 1871. Het "werkelijk aantal aangetaste personen" was groter dan hem was opgegeven,
zo was zijn stellige overtuiging.221 In zijn opgaven komen slechts 10 gevallen van pokken in de
Gasthuissteeg voor, terwijl hij in totaal 2384 gevallen beschreef. Met de vaccinatielijsten van
1870 kom ik aan een totaal van 17. Er van uitgaande dat het getal van Post representatief was,
komen we aan een percentage zieken in de steeg van 0,41%, in verhouding tot het totale aantal
zieken. Van de 10 gemelde zieken stierven er 5, dat waren er relatief veel (0,68% van alle doden
als gevolg van de pokken).222
Omdat het hier om een gering aantal gevallen ging, waarvan in slechts twaalf gevallen het
(vermoedelijke) adres gevonden kon worden, heeft het weinig zin aan te geven waar de zieken
woonden. Minstens vier gevallen kwamen in het huisnummer 44 voor, een huis in het slop
rechts dat uit zeven woningen bestond en later nog uitgebreid ter sprake zal komen.
De leeftijd van de door pokken aangetaste personen varieerde van enkele maanden tot 52
jaar; er waren in ieder geval zeven kinderen beneden de twaalf jaar bij, zes volwassenen van
21-49 jaar en twee van 50 jaar of ouder. Dit stemt redelijk overeen met het beeld voor de
gehele stad.223
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leeftijd
Utrecht
Gasthuissteeg
0-19 jaar
1117
(46,9%)
6
(42,9%)
20-49 jaar
1118
(46,9%)
6
(42,9%)
50- jaar
149
(6,3%)
2
(14,3%)
Totaal
2384
14
Bron: Post, 5 en Bevolkingsregister 1860-1900.

-80-

Wat kon er gedaan worden tegen de pokken? Vaccinatie is het belangrijkste middel om een
pokkenepidemie te voorkomen. Het ligt voor de hand te bekijken hoeveel mensen in de straat
gevaccineerd werden.
Verplichte vaccinatie was de eerste vorm van gezondheidspolitiek, waarbij de overheid
direct ingreep ten aanzien van de gezondheid van de burgers en dat vrij algemeen geduld werd,
aldus Anthony Wohl.224 Sinds 1846 was gratis vaccinatie in Utrecht mogelijk bij een bureau dat
gevestigd was in "Het IJzeren Hek" (aan de Breedstraat). In 1858 werd het door middel van een
verordening verplicht gesteld om schoolkinderen te laten inenten. In hetzelfde jaar werd er een
Commissie voor de koepokinenting te Utrecht opgericht. Haar taak bestond er uit om
propaganda voor vaccinatie te maken.225 Sindsdien werden de gratis vaccinaties door het
vaccinatiebureau uitgebreid bijgehouden.226 Het aantal vaccinaties dat bij geneeskundigen
werd verricht, was moeilijker te bepalen. Ten eerste zijn de lijsten van de vaccinaties bij de
dokters niet compleet en ten tweede bevatten de lijsten slechts spaarzaam adresaanduidingen
zonder welke het vrijwel onmogelijk is om op te zoeken hoeveel kinderen uit de Gasthuissteeg
ingeënt werden. Er is zelfs geen sprake van een enigszins stabiele verhouding tussen het aantal
gratis vaccinaties en die bij de dokter.227 Als dit een vast percentage was geweest, dan had een
schatting van het aantal vaccinaties bij kinderen uit de straat, verricht door geneeskundigen,
mogelijk geweest. Om dit getal te krijgen, had je het percentage van het totaal aantal bij
geneeskundigen gevaccineerden kunnen berekenen uit het totaal aantal gevaccineerden. Er
van uitgaande dat de verhoudingen voor de straat en de stad niet verschilden, had je met
behulp van dit percentage en het gegeven aantal bij het vaccinatie-bureau verrichte inentingen
van straatbewoners, het totale aantal vaccinaties, verricht bij personen uit de Gasthuissteeg
kunnen berekenen.
Zo resteren er dus minstens twee onbekende grootheden: de mensen die bij dokters werden
ingeënt en de mensen die niet werden ingeënt. In de literatuur worden drie redenen aangegeven voor het feit dat ouders hun kinderen niet lieten inenten: vanwege religieuze bezwaren, uit
onverschilligheid en vanwege gebrekkige wettelijke voorschriften.228 Dit laatste argument was
na 1858 niet meer van toepassing. Een onderzoek, gehouden in dat jaar toonde aan dat
verschillende schoolkinderen nog niet ingeënt waren. Toen zij vaccinatie alsnog weigerden,
werden ze van school gestuurd.229 Daarentegen zou ik aan genoemde bezwaren een ander toe
willen voegen, namelijk het idee dat het toch wel erg vreemd is om de ziekte te voorkomen
door de ziekte in het lichaam in te brengen. Je kunt er van uit gaan dat veel kinderen flink ziek
werden. In 1865 stierf een kind uit de straat twee weken na de vaccinatie. Na dit sterfgeval was
224
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tot 1870 het aantal door het vaccinatie-bureau verrichte vaccinaties bij de straatbewoners
relatief gering.
Tabel 6.4. Het aantal vaccinaties in de Gasthuissteeg, verricht door het vaccinatie-bureau.
jaar
aantal
geboortes
jaar
aantal
geboortes
1858
9
1866
20
1859
3
1867
6
14
1860
5
10
1868
4
16
1861
2
15
1869
5
12
1862
9
13
1870
13
16
1863
1
19
1871
3
15
1864
4
17
1872
9
12
1865
15
14
gemid.
6,4
14,8
Bron: GAU, Stad V, inv.nr. 664, Staat der gevaccineerde personen door de plaatselijke commissie van vaccinatie alhier
verricht 1858-72; bevolkingsregisters 1860-1880.

Het tweede probleem, naast het feit dat onbekend is hoeveel mensen weigerden zich in te
enten, is de lacune in gegevens betreffende het aantal kinderen uit de straat dat naar een
dokter ging.230 Ik zal dit probleem via een omweg proberen op te lossen. Allereerst zal bekeken
worden waar de gratis gevaccineerden woonden. Ik ga er van uit dat, wanneer ze relatief veel
in de "sloppen" woonden, de kinderen uit de rest van de straat veelal naar de dokter gingen.
Hieraan zal de financiële toestand van de gezinnen worden verbonden: waren ze arm en
konden ze geen dokter betalen? Van de Rooms-katholieke gezinnen kon opgezocht worden in
hoeverre zij bedeling kregen. Wanneer vrijwel alle gezinnen waarvan gezinsleden gratis
gevaccineerd werden, ook bedeeld werden, kun je er van uit gaan dat de niet-bedeelden vooral
naar de dokter gingen. Wanneer dit niet het geval was, lijkt me het vermoeden
gerechtvaardigd, dat een vrij groot aantal gezinnen hun kinderen niet lieten inenten en is de
verordening voor hen een dode letter gebleven. Tevens zal van enkele gezinnen bekeken
worden, hoeveel kinderen gratis ingeënt werden, hoeveel niet.
Uit tabel 6.5. blijkt dat relatief veel mensen uit de "sloppen" gratis werden gevaccineerd.
Toch kan het aantal vaccinaties relatief gering genoemd worden, gezien het aantal kinderen
wat per jaar gemiddeld in de straat werd geboren.
Waren het vooral arme gezinnen die hun kinderen gratis lieten vaccineren? Van de 46
gezinnen die in de lijsten werden gevonden, heb ik er 44 terug kunnen vinden in de
bevolkingsregisters van de straat. Meer dan de helft van de gezinnen was katholiek, ruim een
kwart was protestant. Dit komt redelijk overeen met de verdeling van de gezinnen naar
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godsdienst, zoals daar in 1866 in de straat sprake van was. 231 Van een protestantse groep, die
weigerde zich in te enten, is dus niets te merken, maar wordt door deze cijfers ook niet
ontkend.
Tabel 6.5. De woonplaats van de gevaccineerden in de Gasthuissteeg.
buurt
aantal vaccinaties
sloppen links
31
sloppen rechts
29
rest
20
goede buurt
4
Breyerscameren
0
onbekend
5
Totaal
89
Het geboortecijfer betreft de jaren 1860-70
Bron: zie tabel 6.4.

geboortecijfer
42
47
62
8
8

%
66,0
61,7
32,3
50,0
0,0

167

53,3

Hoeveel armen waren er nu onder deze groep te vinden? Slechts 7 van de 32
rooms-katholieke of gemengde gezinnen werden bedeeld ongeveer gelijktijdig met het tijdstip
van vaccinatie van een of meerdere kinderen in het gezin. De bronnen waarop ik dit cijfer
stoelde, zijn evenwel onvolledig. Ten eerste ontbreekt in het archief het armenregister van het
Parochiaal Armbestuur voor de periode 1859-1864. Daarnaast was juist voor deze tijd de
administratie van Vincentius uitermate verwarrend. In het archief werden slechts lijsten met
namen teruggevonden. Adresaanduidingen ontbraken vrijwel volledig. Een volledig beeld te
geven van de Rooms-katholieke bedeelden tot circa 1870 is dus vrijwel onmogelijk. Het
vermoeden bestaat in ieder geval dat een fors percentage gezinnen op enigerlei wijze bedeeld
werd.232 Het is in dat geval waarschijnlijk dat anderzijds de meer welgestelde families de
stadsdokters opzochten om hun kinderen te laten inenten.
Tenslotte heb ik van de 44 gezinnen er 32 nader onder de loep genomen.233 Hoeveel
kinderen van deze gezinnen werden gratis ingeënt door het vaccinatiebureau, hoeveel niet?
Ik ga er hier dus van uit dat gezinnen die eenmaal een kind hebben laten inenten bij het
vaccinatie-bureau, niet voor de andere kinderen naar de dokter zijn gegaan. Omdat religie in de
231
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gezinnen
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r.k.
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56,6%
251
69,9%
n.h.
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26,5%
104
29,0%
gemengd
14
16,9%
luthers
4
1,1%
Totaal
82
359
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argumentatie van veel tijdgenoten een belangrijke rol speelde, 234 heb ik deze gezinnen
ingedeeld naar godsdienstige samenstelling. In tabel 6.6. staan de resultaten. Ruim de helft van
alle kinderen van deze groep werden dus gratis gevaccineerd.
Tabel 6.6. Het aantal gratis gevaccineerde kinderen van een aantal gezinnen in de
Gasthuissteeg.
aantal
godsdienst gezinnen
r. kath.
18
ned.herv.
8
gemengd
6
totaal
32
Bron: zie tabel 6.4.

aantal
kinderen
51
29
23
103

aantal
gevaccineerden
35
14
12
61

%
69
48
52
59

niet
gevaccineerd
16
15
11
42

niet gevaccineerden
die ouder worden
dan 5 jaar
4
6
5
15

niet gevaccineerden
die sterven jonger
dan 5 jaar
12
9
6
27

Slechts een klein percentage (15%) bleef, ofschoon niet gevaccineerd, althans niet gratis, in
leven. De rest (ruim een kwart van alle kinderen) stierf binnen het vijfde jaar. Deze groep
bestaat dus uit zowel kinderen waarvan de ouders misschien wel van plan waren geweest het
kind te vaccineren, maar daar vanwege de vroegtijdige dood van het kind de gelegenheid niet
toe hadden gekregen, als uit kinderen die als gevolg van het feit dat ze (nog) niet ingeënt
waren, vroegtijdig stierven.
Vooral bij de protestantse gezinnen was het aantal inentingen gering. Minder dan de helft
van de kinderen uit deze gezinnen werd gratis ingeënt. De sterfte bij deze groep was
desalniettemin niet uitzonderlijk hoog. Een aanzienlijk deel van hen (één op de vijf) bleef in
leven. Wanneer we het meetpunt vervroegd hadden, zou dit percentage uiteraard veel hoger
uitgevallen zijn.
Tabel 6.7. De leeftijd van de gevaccineerde kinderen.
leeftijd
0-2 jaar
3-5 jaar
6-8 jaar
9-12 jaar
13- jaar
Totaal
Bron: zie Tabel 6.4.

aantal
33
40
39
1
6
119

% v.d. gevaccineerden
27,7
33,6
32,8
0,8
5,0

Wanneer we kijken naar de leeftijd van de kinderen op het moment van vaccinatie (zie tabel
6.7.), dan rijst het vermoeden dat veel kinderen eerder dan op het moment dat ze naar school
gingen ingeënt werden. De vraag of de verordening die de inentingen regelde, dit heeft
teweeg gebracht kan echter niet beantwoord worden: daarvoor zou ook uitgezocht moeten
234
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worden wanneer de genoemde kinderen precies naar (bijvoorbeeld een bewaar)school gingen.
Materiaal van voor de verordening is niet doorgenomen. Een vergelijking met de situatie van
voor de verordening is dus niet gemaakt.
Na 1872 zijn er wel grote lijsten van gevaccineerden, maar ontbreekt elke adresaanduiding.
Wat de pokkenepidemie van 1870-71 op het aantal inentingen teweeg heeft gebracht kon dus
niet bekeken worden. Of de suggestie van Wohl, dat juist de strengere controle na deze epidemie de tegenstanders van vaccinatie versterkten in hun streven en daardoor het aantal
vaccinaties daalde,235 voor Utrecht van toepassing was, moet dus nog uitgezocht worden.

Tyfus.
Het laatste gezondheidkundige probleem dat hier behandeld zal worden is de relatief grote
sterfte aan tyfus. In tabel 3.1. staan twee ziekten vermeld die voor 1870 dikwijls door elkaar
werden gehaald: tyfus en febris typhoidea. Tyfus (of vlektyfus) heeft ongeveer dezelfde
gevolgen als de Engelse ziekte, namelijk het kromgroeien van de botten. Het wordt verspreid
door luizen. Febris typhoidea is daarentegen een bacteriële ziekte, die zich op dezelfde manier
als cholera verspreidt.
Voor 1870 hebben we geen enkele informatie over de mate waarin vlektyfus voorkwam.
Wohl meende wel dat het toen veel meer voorkwam dan na 1870. Als oorzaken voor deze
daling noemde hij de verbeterde faecaliën-afvoer na 1870 en de toename in het dragen van
katoenen kleding (dat was beter te wassen dan wol).236
Hoe het ook zij, de sterfte als gevolg van vlektyfus in de Gasthuissteeg was minimaal. Het
ging hier om slechts 2 gevallen: een jonge vrouw van 23 en een gehuwde man van 32 jaar.
Beide woonden in de sloppen.
Ook ten opzichte van het gevoerde beleid kan ik kort zijn. Wanneer iemand aan tyfus
overleed (n.b. voor roodvonk gold hetzelfde) werden het beddegoed en alle andere spullen
(in de praktijk meestal alleen de kleren) van het slachtoffer ontsmet of onteigend en verbrand,
al naar gelang het advies van de behandelend geneesheer. 237 Men hoopte dat daarmee de
luizen opgeruimd waren en verdere verspreiding van de ziekte voorkomen was.
Vlektyfus werd dus nauwelijks als een probleem gezien dat tot grootscheepse activiteiten
noopte, althans in de tweede helft van de 19e eeuw. Het feit dat het in Utrecht niet in massale
epidemieën opdook, maar meer endemisch voorkwam, lijkt me één van de redenen. Pas in
1900, toen enkele honderden mensen febris typhoidea kregen (niemand in de Gasthuissteeg),
leidde de ziekte tot grote bezorgdheid bij de gemeente.238
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Conclusie.
Op het gebied van de gezondheidspolitiek zien we dus een steeds grotere bemoeienis van de
overheid. Deze overheidswagen werd vooral getrokken door medici, die als gevolg van
veranderde wetenschapsopvattingen steeds meer interesse toonden voor de lagere klassen van
de Utrechtse bevolking. De gewone man werd zelfs, in het geval van de Gasthuissteeg, in een
wetenschappelijk "discours" geplaatst.
Naast deze wetenschappelijke belangstelling nam vanaf 1855 het besef toe dat de algemene
volksgezondheid dringend verbetering behoefde. Allerlei hygiënische toestanden werden
geproblematiseerd en daarom via bijvoorbeeld stedelijke verordeningen gereglementeerd. Het
publieke belang gaat het particulier belang langzaam verdringen.
Een aantal besmettelijke ziekten werden geïnventariseerd. Via lijsten werd de verspreiding
van onder andere de cholera, pokken, tyfus, roodvonk en mazelen vastgelegd. Op deze manier
hoopte men vat te krijgen op de ziekten om er een verklaring voor te kunnen vinden. Aangezien
men nog nauwelijks ideeën had in die richting werden zo veel mogelijk verbanden onderzocht.
Het effect hiervan was dat op een breed terrein de kennis over het gewone volk toenam en
werd vastgelegd en dat op grond van deze gegevens bepaalde ongunstige buurten aangewezen
konden worden. We hebben gezien hoe Snellen de gezondheidkundige toestanden verbond
met de sanitaire voorzieningen in zo'n buurt, om die ongunstige toestand te verklaren. Zo
vormt zich het beeld van een achterbuurt, gebaseerd op schijnbaar objectieve gegevens.
In feite kun je hier grote vraagtekens bij plaatsen. We hebben gezien hoe zowel de sterfte
aan de cholera als de zuigelingensterfte juist in huizenblokken buiten de sloppen relatief hoog
waren. De zorg van de Vereeniging voor behoeftige kraamvrouwen beperkte zich echter tot de
sloppen. Ook de vele medici beschouwden, ook wanneer zij wezen op de cholera-epidemie van
1866, de "sloppen van de Gasthuissteeg" als een belangrijk risicogebied. Het lijkt alsof de
wetenschapsopvatting (de miasma-theorie) meer dan empirische gegevens de uitspraken van
de medici bepaalden. Dikwijls zal tussen beide geen verschil zijn, maar in de beschreven
gevallen heeft het wetenschapsideaal als vooroordeel gewerkt, niet gesteund door empirische
gegevens.
De volgende stap die gezet werd na de verklaring, is om het probleem op te lossen, de
oorzaak bij haar wortels aan te vatten. In de afgelopen hoofdstukken zijn vier problemen
behandeld: de cholera-epidemie, de pokkenepidemie, de relatief hoge zuigelingensterfte en de
relatief hoge sterfte aan tyfus.
Wat betreft de cholera: aangezien de wetenschap hier nog goeddeels in het duister tastte
over de oorzaken van deze ziekte was het niet mogelijk adequate preventieve maatregelen te
nemen. De ziekte werd dan ook pas een werkelijk probleem op het moment dat ze uitbrak. Het
enige wat vanuit de overheid gedaan werd, was het inventariseren van de gevallen en het
nemen van maatregelen om de ziekte in haar omvang zo veel mogelijk te beperken.
De financiële gevolgen voor de bewoners moesten deze zelf dragen, behalve bij het verlies
van een kostwinner. Alleen dan droeg de armenzorg een steentje bij in het levensonderhoud
van de gezinnen. Desondanks moge het duidelijk zijn, dat het verwijt dat het Parochiaal
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Armbestuur (in de 20e eeuw) te horen kreeg, namelijk dat ze maar in het wilde weg bedeelde,
in deze situatie niet terecht was. Daarvoor werden mijns inziens te veel gezinnen die in de
problemen waren gekomen, afgewezen.
In het geval van tyfus was de oorzaak van de ziekte weliswaar bekend, maar aangezien hier
in feite de algemene hygiënische toestand kan worden aangewezen, was de overheid op het
gebied van de preventie vrijwel machteloos. Er werd dan ook pas opgetreden, wanneer iemand
aan de tyfus overleed.
In het geval van de twee andere problemen, de zuigelingensterfte en de pokken, bestonden
wel preventieve maatregelen, namelijk het zorgen voor voldoende en gezonde voeding voor de
zuigelingen respectievelijk vaccinatie. Op grond van de verdeling van de zuigelingensterfte in de
straat, kan geconcludeerd worden dat de Vereeniging voor behoeftige kraamvrouwen de
verkeerde gezinnen bedeelde. Over het feit of dit werkelijk het geval was of dat de vereniging
juist door haar werk op de sloppen te richten, daar de zuigelingensterfte beperkt heeft, kan
men discussiëren. Vermoedelijk is het positieve effect van het werk in de zin van een lagere
zuigelingensterfte gering geweest.
Dit kan van het werk van het Vaccinatie-bureau niet worden beweerd. Zoals we gezien
hebben viel, achteraf gezien, het aantal gevallen van pokken in de straat mee. Alleen stierf een
relatief groot aantal van hen. Na 1872 kwam de ziekte echter (door de verplichte vaccinaties?)
niet meer voor in de straat. Het was zo één van de weinige problemen die na 1872 vrijwel tot
het verleden behoorde.
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Hoofdstuk 7. Wonen in de straat: de huisvestingssituatie.
Eén van de belangrijkste doeleinden van sociale politiek, het verbeteren van de
volksgezondheid, kan op meerdere wijzen nagestreefd worden. We hebben gezien hoe een
aantal problemen op een directe manier aangepakt werden. Het verband tussen het
gesignaleerde probleem en de specifieke sociaal-politieke activiteit was makkelijk aan te geven.
Een aantal commissies, waarvan in Utrecht de VVV de belangrijkste stem had, meende dat het
probleem van de volksgezondheid niet via één weg aangepakt moest worden. De
miasma-theorie, dat als paradigma fungeerde, legde een direct verband tussen ziekte en
hygiënische omstandigheden. Deze omstandigheden waren zeer divers en beïnvloedden elkaar
voortdurend.239 Daarom pleitten de hygiënisten voor een breed front van activiteiten, waarbij
elke activiteit niet los werd gezien van de andere werkterreinen. De problemen die zij
opwierpen waren dan ook dikwijls veelomvattender, minder specifiek, dan de hiervoor
behandelde. De taal waarin zij spraken hanteerde een woordenboek waarin termen als
"algemene volksgezondheid" of "publiek welzijn" vetgedrukt stonden. Dergelijke zaken dienden
aangepakt te worden door brede hygiënische maatregelen. Deze betroffen vooral wat je zou
kunnen noemen de woningkwaliteit: de drinkwatervoorziening, het opruimen van afval, de
grootte van de woning e.d. Een betere en hygiënische huisvesting werd van cruciaal belang
geacht. Dat zou de vorming van het miasma en daarmee van allerlei epidemieën voorkomen.
In hoofdstuk 2 werd al geconcludeerd, dat de woningnood in de binnenstad, uitgezonderd
Wijk C, in de periode 1850-1880 vermoedelijk niet groter is geworden. Veel bewoners
verhuisden naar de buitenwijken. Daar steeg het aantal inwoners en het aantal huizen
dramatisch. Of dit tot gettovorming heeft geleid, kan misschien aan de hand van de
ontwikkelingen in de Gasthuissteeg duidelijk worden.
We hebben in datzelfde hoofdstuk een aantal aspecten van gettovorming bekeken op
stedelijk niveau. Hier zullen eerst kort de gevolgen van de woningnood besproken worden,
zoals ze in een straat konden spelen. Uit de literatuur kun je bij het proces van gettovorming
een aantal woningbouwkundige, demografische, economische en hygiënische aspecten
onderscheiden.240
Het belangrijkste woningbouwkundige aspect vormde het dichtbouwen van de beschikbare
open ruimte in de binnenstad. Zo veel mogelijk huizen werden op een beperkte ruimte
gebouwd. Ook ging de woningbouw de hoogte in. Steeds meer werden er verdiepingen op
huizen gebouwd. Daarnaast werden huizen en zelfs kamers opgedeeld in meerdere woningen.
Deze vaak moeilijk te kwantificeren processen worden dikwijls aangetoond met behulp van
een beschrijving van de gevolgen, die deze processen vaak hadden: een grotere woningbezetting, een slechte hygiënische toestand en een hoger huurniveau. Het aantal inwoners per
huis nam schrikbarend toe, terwijl (of waardoor) sanitaire voorzieningen (drinkwater, secreten)
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daar ver bij achter bleven. De vervuiling in en om de huizen nam enorme vormen aan. De
geïnde huur verveelvoudigde zich, zowel door het toegenomen aantal woningen per m2 oppervlakte, als door nominale huurverhogingen. Deze huurverhogingen leidden ertoe, dat gezinnen
voortdurend moesten verhuizen, omdat zij dergelijke verhogingen niet konden betalen.
Vonden dergelijke processen ook plaats in de Gasthuissteeg?

Woningtoestanden.
Hoe de straat volgebouwd werd, is al kort
aangegeven in hoofdstuk 4. De "sloppen rechts"
vormden de belangrijkste uitbreiding van de
straat na 1850. Deze vertoonden een aantal
typische kenmerken van gettovorming.
Zoveel mogelijk ruimte werd bebouwd. Het
gevolg was, dat er weinig ruimte overbleef voor
de straat. Sommige buurten in de stad kregen
daardoor het karakter van een labyrint. Volgens
een plan voor de bouw van de woningen
144a-144c en de "vergroting" van de woningen
147-150 werd de steeg die naar het plaatsje
voor de huizen leidde, versmald tot 2 el.241 Dat
gebeurde met medeweten van de gemeente.
Snellen wees er in 1866 op, dat dit niet was
toegestaan volgens de verordening op het
bouwen en slopen. 242 Het plan werd
desalniettemin uitgevoerd.
De woningen 144a-144c konden in 1860-61
betrokken worden, maar de “vergroting” van de
4 huizen liet nog even op zich wachten . In 1864
werd er door de huisbaas verlenging van de
bouwvergunning aangevraagd met het doel de
huizen alsnog uit te breiden. Officieel heette het
dat de bedoeling was “om de achterkeukens der
voormelde vier woningen af te breken en die Afbeelding 7.1. Ontwerp voor de woningen 144a-h in
tot een geschikter einde door wederoptrekking 1859.
te vergrootten.”243 In de praktijk gebeurde dit Bron: GAU, Bouwtekening 222a, d.d. 12-4-1859
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ook, maar betekende het in feite dat de
huizen gesplitst werden: in plaats van dat
de bewoners een groter huis kregen, werd
hen de keuken afgenomen om op die plaats
een ander gezin te kunnen huisvesten. Zo
werd het plan van de huisbaas, dat hij in
1859 had ingediend maar toen door de
gemeente afgewezen was, via de
achterdeur toch nog verwezenlijkt. Op dit
laatstgenoemde plan en de houding van de
gemeente tegenover deze activiteiten zal ik
nog nader komen te spreken.
Dat het ook anders kon, bewees de
eigenaar, die in 1887 de even nummers
18-24 liet bouwen. 244 Zo als uit de
bouwtekeningen (afbeelding 7.2) blijkt,
hadden deze huizen in ieder geval twee
kamers, een gang en een schuurtje achter
het huis, waarin zich onder andere het
secreet bevond. Dat ieder huis een secreet
had, was voor de straat een bijna Afbeelding 7.2. Ontwerp van vier woningen (nummers 18,
ongekende luxe.245 Ook het feit, dat de 4 20, 22 en 24) in de Gasthuissteeg.
c
huizen over twee pompen beschikten, was Bron: GAU, Bouwtekening T 181 , d.d. 25-7-1887
bijzonder. Het water kwam uit een put; de
huizen waren dus niet aangesloten op de
waterleiding, ofschoon die al wel in de straat aangelegd was.
Naast het zoveel mogelijk volbouwen van de beschikbare ruimte en de splitsing van de
huizen in meerdere woningen, zijn er nog meer mogelijkheden om de grond zo economisch
mogelijk te gebruiken. Bij een bepaalde grondprijs wordt het rendabel om huizen met
meerdere verdiepingen te bouwen. In Utrecht gebeurde dit over het algemeen minder dan in
grotere steden, zoals Londen. De woonkazernes, die daar verrezen, zijn in Utrecht niet of
nauwelijks te vinden. 246 Waarschijnlijk zijn de grondprijzen hier minder gestegen dan in
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dergelijke miljoenensteden. Uitbreiding buiten de singels was nog gemakkelijk en relatief
goedkoop. Er waren nog geen uitgebreide infrastructurele voorzieningen (spoor- en
tramwegen) nodig: de afstand van Wittevrouwen of Lombok naar het centrum is makkelijk te
lopen.
Desondanks werd er in de Gasthuissteeg wel in de hoogte bijgebouwd, in de eerste plaats in
de sloppen rechts. De zoon van de huisbaas van de nummers 147-150, die zelf de huizen
ernaast (145 en 146) bezat, kreeg in 1861 vergunning om deze huizen te slopen en er één huis
van te maken met een verdieping, waarin hij acht woningen inrichtte. Tegelijkertijd bouwde hij
achter dat huis en naast 144c, nog een huis met twee "kamers" (=woningen).247 Alsof het nog
niet genoeg was, verhoogde zijn vader het huis nummer 146. 248 Op het huis bouwde hij een
hooizolder en een woning.249
Ook in andere gedeelten van de straat waren huiseigenaren in dit opzicht actief. De
huisnummers 16600 en 166pp werden bijvoorbeeld afgebroken. Daarvoor in de plaats kwamen
twee huizen met een verdieping. Op elke verdieping, die uit twee kamers bestond en een
alkoof, kwam een gezin te wonen.250 De afmetingen van dit huis zijn mij niet bekend, maar het
lijkt me waarschijnlijk, gezien het aantal kamers, dat de gezinnen meer ruimte kregen, dan de
bewoners van de hiervoor genoemde huizen. Zo zien we dus, dat de huiseigenaren in de straat
de hun beschikbare grond zo economisch mogelijk poogden te bebouwen.
Dat dit de woningkwaliteit niet altijd ten goede kwam, moge duidelijk zijn. Er werd tenslotte
niet altijd met de meest geschikte materialen gebouwd. Op bouwmaterialen kon heel wat
bespaard worden. Voor historici is dit moeilijk aan te tonen, zeker in geval van
arbeiderswoningen. Alleen indien verordeningen overtreden werden, bijvoorbeeld in verband
met de brandveiligheid, trad de overheid op.
Een mooi voorbeeld daarvan laat de vernieuwing in 1884 van de daken van het slop links
zien. De dakpannen waren met strodokken gedicht. Dit gebeurde slechts zelden en dan alleen
bij stallen en hooizolders. De commandant van de brandweer kaartte deze kwestie aan omdat
het brandgevaarlijk was en daarom "vermoedelijk" in strijd met de verordening op het bouwen
en slopen.251 De huiseigenaar moest het dak opnieuw bedekken, maar nu met brandveilige
materialen.252
Het meest opvallende van de gehele zaak is, dat de commandant van de brandweer
helemaal niet wist of de vernieuwing in strijd was met de bouwverordening. Iets dergelijks had
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hij nog nooit meegemaakt. Voortdurend kon op deze wijze door de huiseigenaren naar de
grenzen van de verordening worden gezocht. In dit geval was het niet gelukt deze te
overschrijden, maar wie weet hoe vaak dit wel gelukt is, zonder dat de eigenaar teruggefloten
werd.
De vraag is of deze bouwactiviteiten ook hebben geleid tot een hogere woningbezetting. De
gemiddelde woningbezetting kan in verschillende eenheden worden uitgedrukt. De meest
nauwkeurige is uiteraard die in beschikbare m3 per persoon. Ook de beschikbare oppervlakte
per persoon is zo'n nauwkeurige eenheid.
Slechts van een gering aantal huizen konden via de bouwtekeningen de afmetingen worden
bepaald. In tabel 7.1. staan ze vermeld. Hieruit blijkt dat de woningen van de 3e Maatschappij
(de nummers 34-40) lang niet de grootste huizen waren van de straat. Doordat ze evenwel door
relatief kleine gezinnen bewoond werden, waren ze toch het ruimst, gemeten in de beschikbare
oppervlakte per bewoner. Bij de overige huizen waren de verschillen vrij gering. Doordat in de
kleinste woningen ook kleine gezinnen woonden, week de oppervlakte per persoon niet sterk af
van die van de grotere huizen. Alleen de huisnummers 46-52, de oudste huizen van de hier
genoemde (deze waren in ieder geval voor 1830 gebouwd), waren relatief kleiner dan de
andere huizen.
Tabel 7.1. De woningbezetting van een aantal huizen in de Gasthuissteeg 1860-1900.
huisnummer

afmetingen

oppervlakte

gem.aantal
oppervlakte p.p.
bewoners
46-52
3,40m x 4,50m
15,30
5,61
2,73
64-68
4,40 x 4,40
19,36
5,48
3,53
44
2,90 x 4,00
11,60
3,49
3,32
62
5,00 x 2,50
12,50
3,86
3,24
47
4,30 x 4,50
19,35
5,56
3,48
54-58
3,40 x 4,50
15,30
4,69
3,26
34-40
5,25 x 3,55
18,64
4,86
3,84
Bron: GAU, Bevolkingsregisters 1860-1900; Vierde verslag van de toestand der drie maatschappijen tot verbetering
der woningen voor arbeidenden en minvermogenden te Utrecht, loopende van 1 mei 1862 tot 1 mei 1875, Bijlage 9;
GAU, Bouwtekeningen, T 208bis (22-3-1859), T 218a (12-4-1859), T 412a (2-4-1861) en T 335 (20-11-1879).

Uiteraard moeten deze cijfers met enige voorzichtigheid worden bekeken. Over de
betrouwbaarheid van het bevolkingsregister is ondertussen al het een en ander vermeld. Ook
op de bouwtekeningen kan heel wat worden aangemerkt. De woningen konden er in
werkelijkheid heel anders uitzien, dan ze op papier leken. De tekeningen die gemaakt waren
rond 1860 waren uitermate primitief. In hoeverre de getekende afmetingen de werkelijkheid
benaderden, is zeer de vraag. Een aantal hoeken van huizen waren op de tekeningen absoluut
geen 90o, hetgeen je toch zou verwachten in rijtjeshuizen.
Van de andere huizen in de straat kon de oppervlakte en dus de woningbezetting per m 2
helaas niet berekend worden. Wel kan natuurlijk bekeken worden, wat de gemiddelde
woningbezetting per huis was (tabel 7.2). Omdat de bron, het bevolkingsregister, aan het begin
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van een nieuwe reeks (1860, 1880, 1890 en 1900) het meest betrouwbaar leek, heb ik alleen
voor de jaren 1860, 1880 en 1900 bekeken hoe veel mensen er gemiddeld in een huis
woonden.
Opvallend zijn de vrij grote verschillen in de straat. Zoals te verwachten valt, hebben de
Breyerscameren de geringste woningbezetting, terwijl met name de huizen van de 3e
Maatschappij en de even nummers 18-24 een hoge "bevolkingsdichtheid" hadden.253 De trend
is een dalende. Over een mogelijke oorzaak kom ik nog te spreken. De andere huizen ontliepen
elkaar niet veel. Alleen de sloppen rechts werden na de verbouwing van nummer 44 gemiddeld
door iets minder personen bewoond. Dit genoemde huis bestond, zoals we gezien hebben, uit
een aantal kleine kamers en werd dan ook door relatief kleine gezinnen bewoond.
Tabel 7.2. De gemiddelde woningbezetting van de blokken in de Gasthuissteeg 1860-1900.
1860
blok
bewoners
gemiddeld
Breyerscameren
17
2,13
Betere buurt
22
5,50
Rest
131
4,37
Sloppen rechts
37
4,63
Sloppen links
95
4,13
Totaal
302
4,14
Bron: GAU, Bevolkingsregister 1860-1900.

1880
bewoners
21
20
107
90
97
335

1900
gemiddeld
2,63
5,00
3,45
4,29
4,41
3,90

bewoners
16
50
115
65
94
330

gemiddeld
2,00
6,25
3,97
3,25
3,82
3,79

Zo hebben we dus een aantal typische kenmerken van gettovorming in de straat gezien, in
het bijzonder in de sloppen rechts. Daar werd na 1850 volop gebouwd en werden woningen
gesplitst. De bebouwde oppervlakte is daar fors toegenomen.
Tabel 7.3. Het gemiddeld aantal inwoners per m 2 in de Gasthuissteeg 1860-1900.
huis
46
48-52
64-68
44
Bron: zie tabel 7.1.

oppervlakte
15,30
15,30
19,36
(6,80x8,00) 54,40

aantal inw.
5,89
5,57
5,48
23,66

opp.p.p.
2,60
2,73
3,53
2,30

In de voorgaande tabellen is uitgegaan van de oppervlakte per woning. Wanneer we echter
kijken naar het aantal inwoners per oppervlakte-eenheid, dan blijkt pas wat de effecten van de
activiteiten van de huiseigenaren zijn geweest (tabel 7.3). Huisnummer 44 behoort in dat geval
tot de meest "dichtbevolkte" woningen in de straat, doordat ook op de eerste verdieping
gezinnen woonden. Zo zien we dat vrijwel alle tot nu toe beschreven aspecten van
253

Vergelijk de cijfers eerder gegeven, waaruit bleek dat juist de "betere woningen" minder grote gezinnen
huisvestten. Dit verschil kan verklaard worden, doordat we eerder gebruik hebben gemaakt van gegevens over de
gehele periode 1860-1900, in dit geval ben ik alleen van steekjaren uitgegaan.
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Afbeelding 7.3. De huren van enkele woningen in de Gasthuissteeg.
Bron: GAU, Bedelingsregisters RKPAB en Sint Vincentius; Jaarverslag 3e Maatschappij, Bijlage 1, Notulen Vincentius
d.d. 15-11-1887.

gettovorming op dit huis van toepassing zijn.
Hadden de sloppen nu ook hogere huren? Gezien de hogere woningbezetting zou je dat wel
verwachten. Uit afbeelding 7.3. blijkt echter, dat dit geenszins het geval is geweest. De
onderverdeling in "sloppen", "goede woningen" en de "rest" is hier eenvoudig af te lezen. De
hoogste huur had de groep huizen die niet tot de sloppen behoorde. Met name de sloppen
rechts (in de grafiek lijn 6) hadden lage huren. Deze veranderden in de periode 1868-1899 niet.
De meeste andere huren stegen wel, met name in de periode 1875-1885. Na 1885 stegen ze
nog licht. De huizen in de sloppen links stegen wel fors in huurwaarde. Waren de huren aan het
eind van de jaren 1860 ongeveer gelijk, na 1880 lagen ze f 0,20 hoger dan in de sloppen rechts.
Met de gegevens van de bouwtekeningen in het achterhoofd, kun je zeggen dat hier een proces
van huurharmonisatie heeft plaatsgevonden: de kleine huizen stegen niet in huur, de grote wel.
De huur die de 3e Maatschappij (lijn 1) in rekening bracht, lag precies tussen de twee andere
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groepen in. Het beeld uit de literatuur, dat de huizen voor de armen onbetaalbaar waren,
wordt hier niet bevestigd. Ze behoorden tenslotte niet tot de duurste huizen van de straat. Wel
waren ze, gezien hun oppervlakte relatief duur. Daar staat tegenover, dat de kwaliteit van deze
huizen waarschijnlijk beter was, dan de meeste huizen in de straat. Ik ben geen klachten over
deze huizen tegengekomen, wat je van de sloppen niet kunt zeggen. Ook het feit dat de
bewoners bij regelmatige betaling huur terug kregen, is in deze cijfers niet verrekend, evenmin
als het feit dat de bewoners een zolder hadden. De overige genoemde huizen hadden dat
overigens ook, met uitzondering van nummer 44.
Tabel 7.4. De huren in de Gasthuissteeg.
huisnummer oppervlakte huur ± 1870
46-52
15,30
f 1,00
64-68
19,36
1,00
44
11,60
?
47
19,35
1,00
54-58
15,30
1,00
34-40
18,64
1,20
Bron: tabel 7.1. en afbeelding 7.3.

opp. per f 1,00 huur
15,30
19,36
19,35
15,30
15,53

huur ± 1885
f 1,00
1,30
0,90
1,25
1,00
1,50

oppervlakte per f 1,00 huur
15,30
14,89
12,89
15,48
15,30
12,43

Hoe de bewoners dachten over deze huizen, of ze de huizen van de 3e Maatschappij
werkelijk te duur vonden en of de sloppen rechts met de lage huren inderdaad geliefd waren,
kan bepaald worden door zowel het aantal verhuizingen als de leegstand te bekijken. Ik ga er
van uit dat de bewoners die lange tijd in een huis bleven wonen, redelijk tevreden waren over
dit huis, in ieder geval niet de behoefte hadden te verhuizen. Ook was de huur in dat geval niet
te hoog, omdat zij er niet uitgezet werden vanwege huurschulden.
De mate van leegstand zegt het een en ander over de mate waarin de huizen niet geliefd
waren, de mate van onverhuurbaarheid dus. Uiteraard kan een huis ook vanwege een
opknapbeurt leeg staan. Wanneer dit voor lange tijd het geval was, stond dit rond 1900
vermeld in de bevolkingsregisters. Alleen in dat geval kon dit gegeven verrekend worden.
Tabel 7.5. Het aantal verhuizingen in de straat.
blok
huizen
Breyerscameren
8
Rest
28
3e Maatschappij
4
Slop rechts
23
Slop links
23
Bron: GAU, Bevolkingsregister 1860-1900

verhuizingen
38
157
10
274
167
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gemiddeld
4,75
5,61
2,50
11,91
7,26

Afbeelding 7.4. De verhuisactiviteiten in de straat.
Het cijfer geeft aan hoeveel gezinnen achtereenvolgens in een huis woonden. De huizen met twee getallen hadden
een bovenverdieping.
Bron: Bevolkingsregister 1860-1900.

Op afbeelding 7.4. en in tabel 7.5. staan het aantal verhuizingen vermeld. Ik ben er van
uitgegaan dat bij een verhuizing alle bewoners het huis verlieten. Wanneer bijvoorbeeld een
dochter in het huis bleef wonen en er een nieuw gezin stichtte, heb ik dit niet als een verhuizing
geteld. Het huis bleef tenslotte in handen van dezelfde familie, vermoedelijk omdat men het
huis wilde behouden.
Vooral rond het bleekveld in het slop links werd weinig verhuisd. Ook de bewoners van de
huizen van de 3e Maatschappij en de meeste bewoners van het lange huizenblok leken
tevreden met hun huisvesting. Daarentegen leken de sloppen rechts wel een duiventil. Daar
was het een komen en gaan van gezinnen. Het huis nummer 44 is op het kaartje niet
ingetekend, omdat het uit 7 woningen bestond. In de tabel 7.6. staan de woningen vermeld.
Tevens is hier ook aangegeven hoe vaak de woningen op 1 januari in de periode 1860-1900 leeg
stonden, althans volgens het bevolkingsregister. Dit huis vertoont dus alle kenmerken van een
sloppenwoning: klein, voortdurend werd er verhuisd en het huis stond dikwijls leeg, zeker
wanneer we dit vergelijken met de rest van de straat.
Vooral de sloppen, waarin nummer 44 stond, kende dus een behoorlijke leegstand: elk huis
stond gemiddeld ruim 3 jaar leeg, dat wil zeggen circa 8-9% van de gehele periode. Ook de
sloppen links stonden met een zekere regelmaat leeg. Hier onderscheidde zich vooral het
huizenblok 85-89 zich. De meeste huizen in het blok "rest" stonden veel minder vaak leeg dan
deze cijfers suggereren. Ruim 2/3 van de leegstand (21 jaar) kwam op naam van de huizen 1 en
1bis, 3 en 3bis en het huis 21/23. De eerstgenoemde huizen waren verbouwd, zoals we gezien
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Afbeelding 7.5. Gasthuissteeg 44.
Bron: GAU, Bouwtekening T 412a, 2-4-1861

hebben, het tweede bestond uit een aantal kleine kamers. Waarschijnlijk (er zijn geen
tekeningen van) verschilde het qua bouw niet veel van het huis met nummer 44.
Uit een vergelijking van tabel 7.5. en 7.6. en afbeelding 7.4. blijkt dat het aantal verhuizingen
en de leegstand vaak met elkaar verband hield. Wanneer een huis dikwijls van bewoners wisselde, stond het ook regelmatig leeg. Waarschijnlijk waren dit de bij de bewoners minst geliefde
huizen.
Tabel 7.6. Het huis nummer 44: verhuizingen en leegstand.
huisnummer
periode
44
1880-1900
441
1865-1900
442
1862-1900
443
1860-1900
444
1860-1900
445
1880-1900
446
1862-1900
Bron: GAU, Bevolkingsregister 1860-1900.

verhuizingen
11
17
18
19
15
6
18

We zetten alles voor de duidelijkheid nog eens op een rijtje.
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leegstand
7
4
4
6
4
7
9

1. De Breyerscameren waren vrijwoningen. Er woonden vooral weduwen, die er dikwijls bleven
wonen tot hun dood. Het aantal verhuizingen was dus vrij gering, terwijl ze ook weinig leeg
stonden, mede omdat de bewoners geen huur hoefden te betalen en de diaconie de bewoners
aanwees.
2. Het lange blok oneven nummers 1-43 bestond voor het overgrote deel uit redelijke huizen.
Ze hadden een hoge huur, maar de bewoners hadden dat er blijkbaar wel voor over: ze bleven
relatief lang in de huizen wonen, en wanneer ze vrij kwamen, werden ze onmiddellijk door een
nieuw gezin ingenomen. Alleen de huizen op de hoek met de Wittevrouwensingel (nummer 1
en 3), die in 1875 verbouwd werden, leken minder geliefd te zijn, evenals de nummers 21/23.
Allen genoemd waren huizen met meerdere kamers (woningen). De gezinnen woonden er kort,
terwijl niet altijd even snel vervangers gevonden werden. De huisnummers 26-32 aan de
overkant van de straat, stonden weinig leeg, ondanks dat er veel van bewoners gewisseld werd.
3. De "betere huizen" vertoonden inderdaad een aantal positieve kenmerken. Per bewoner
waren ze relatief ruim en de huur was niet zo hoog als bij de hierboven genoemde huizen. Wel
waren de huren in oppervlakte uitgedrukt, hoog in vergelijking met de sloppen. De bewoners,
zo bleek ook uit de jaarverslagen van de 3e Maatschappij,254 woonden graag in de huizen. De
verhuizingsgraad was daarom laag, evenals de leegstand.
4. In de sloppen rechts stonden zonder enige twijfel de slechtste huizen van de straat.
Merkwaardig is, dat zij ook tot de nieuwste huizen behoorden. De meeste van hen waren rond
1860 gebouwd. Ze waren relatief klein, terwijl de woningbezetting niet geringer was, dan in de
groep, die ik als de "rest" heb aangeduid. De huren waren weliswaar laag en bleven dat ook,
waar de overige huren de neiging hadden te stijgen, doch dit weerhield de bewoners er niet
van om zo snel als mogelijk was, de huizen te verlaten. Gezien de grote leegstand was het lang
niet eenvoudig om elke keer nieuwe bewoners te vinden.
5. In de sloppen links stonden een aantal huizen die veel minder slecht leken. De enige
bouwtekening, die ik van een huis uit dit gedeelte van de straat gevonden heb, duidde op een
redelijke omvang. Ook de huur was niet hoog. De huizen waren groter dan die van de 3e
Maatschappij, terwijl de huren lager waren. Vandaar dat in een aantal huizen de familie, die er
in 1860 woonde, er in 1900 nog steeds woonde. Aan de andere kant waren er ook huizen die
kenmerken vertoonden van de huizen in de sloppen rechts. Zij wisselden regelmatig van
bewoners en de leegstand was aanzienlijk. Dit slop vertoonde dus een nogal gevarieerd beeld.
Al met al zijn een aantal van de in de inleiding van dit hoofdstuk geschetste aspecten van
gettovorming in de straat te vinden, met name in de sloppen rechts, het gedeelte dat rond
1860 gebouwd was. Ook de in de literatuur gelegde verbanden gaan goeddeels op voor de
straat: het opsplitsen van huizen leidde tot een grotere woningbezetting per
oppervlakte-eenheid, en ook tot meer leegstand en verhuizingen. Eén aspect gaat echter in de
Gasthuissteeg niet op: de vele verhuizingen werden niet veroorzaakt door voortdurende
huurverhogingen, integendeel. In de loop van de tweede helft van de eeuw werden de
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Jaarverslag Maatschappijen tot verbetering der woningen, 23.
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"gettowoningen" relatief goedkoper.255

Woningtoezicht.
Op basis van redelijk objectieve criteria is dus aangegeven hoe de woningen er in de
Gasthuissteeg uitzagen. De vraag is of de woningen die minder gunstig lijken, inderdaad terug
te vinden zijn in de archieven van bijvoorbeeld de Gezondheidscommissie. Kwamen er klachten
over deze woningen, werden de toestanden geproblematiseerd, of liet men de sloppen links
liggen?
De huisvestingssituatie werd voornamelijk gecontroleerd aan de hand van de voor het eerst
in 1857 uitgevaardigde "Verordening op het bouwen en sloopen". Hierin stonden bepalingen
die de brandveiligheid moesten waarborgen (onder andere over de gebruikte materialen) en
die enkele minimale hygiënische eisen aangaven ("goed en bruikbaar secreet" bijvoorbeeld). De
verordening veroorzaakte bij haar totstandkoming een storm van protesten van huiseigenaren
omdat "zij ingrijpt in het ongestoord en onafhankelijk bezit van den eigendom".256 Volgens de
VVV ging de verordening lang niet ver genoeg en de vereniging eiste voortdurend
aanscherpingen.257 Deze kwamen er pas vanaf 1876. De nieuwe verordeningen gingen een stuk
verder; zij poogden het bouwen in het wilde weg uit te bannen. Vooral in de buitenwijken
(Wittevrouwen en Lombok) werd dit als probleem ervaren.258 De hoogte van de huizen en de
ruimte die er tussen de huizen moest blijven werden (scherper) gereglementeerd. Voorkomen
moest worden, dat er nog meer blinde (=doodlopende) stegen, waar de lucht niet vrij kon
circuleren, zouden ontstaan.
De verordening schreef voor dat bij bouwplannen de eigenaar van de grond een
bouwvergunning moest aanvragen. Deze kreeg hij pas nadat zijn bijgeleverde bouwtekeningen
waren goedgekeurd door de "stedelijk kameraar" (de stadsarchitect) en de inspecteur over het
bouwen. Daarna werd er vóór de definitieve oplevering nog een keer bekeken of de bouw ook
inderdaad volgens de regels van de verordening geschied was.
Deze bouwtekeningen en de daarover gevoerde correspondentie berusten op het
gemeentearchief. In een register, per straat geordend, staan de nummers van de
bouwtekeningen vermeld en de daarbij behorende nummers van de notulen van de Commissie
van fabricage. Dit register is verre van volledig. De dia's die gemaakt zijn van de tekeningen
bevatten lang niet allemaal een exacte plaatsbepaling, zodat er velen niet in het
eerdergenoemde register zijn opgenomen. Zo zijn uit andere bronnen 259 verschillende
verbouwingen bekend (bijvoorbeeld van de woningen van de 3e Maatschappij in 1864-1865 en
de Breyerscameren rond 1875) waar ik geen nadere informatie over heb kunnen vinden. Een
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Vgl. Lis, "Proletarisch wonen", 330-332.
Verordening op het bouwen en sloopen, 3.
257
Zie o.a. Jaarverslag VVV II (1867), 107-116.
258
Idem III (1868), 20
259
Zie o.a. Jaarverslagen Maatschappijen tot verbetering der woningen, 17-18; GV 1868, 145-146; GV 1865, 151. Ook
in de notulen betreffende de fabricage was niets te vinden over de genoemde verbouwingen.
256
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Afbeeling 7.6. Twee ontwerpen voor het slop links.
De twee hieronder besproken bouwtekeningen naast elkaar. De tekening links werd door de gemeente afgewezen.
Door nu te suggereren dat er slechts een aanbouw tegen de bestaande woningen zou worden gebouwd, werd de
gemeente misleid en keurde ze de tekening rechts dus goed. De aanbouw werd veel te klein getekend. Door de
“binnenmuren” te verschuiven, heeft de huiseigenaar alle vermoedens van het bouwen van
“back-to-back”woningen weten weg te nemen.
Bron: GAU, Bouwtekeningen T 208bis, d.d. 22-3-1859 en T 218a, d.d. 12-4-1859.

afgerond beeld over de (ver)bouwactiviteiten in de straat kan dus niet gegeven worden.
De gemeente heeft enkele malen bouwplannen en -praktijken van huiseigenaren uit de
Gasthuissteeg afgewezen. Het betrof steeds huizen uit de sloppen. In 1859 diende bijvoorbeeld
de huiseigenaar van de nummers 147-150 een eerder genoemd bouwplan in.260 De reeds
bestaande huizen waren aan de achterkant voorzien van een "keukentje onder afdak"
(waarschijnlijk niet meer dan een stookplaats). Hij wilde deze afdaken weg halen en op die
plaats vier woningen bouwen. De bewoners zouden dus beroofd worden van hun keuken, het
licht aan die kant, van de open grond achter het huis en van de directe toegang tot de secreten,
die aan de achterkant van de huizen stonden. De bewoners van nummer 150 zouden via de
zijingang ongeveer 40 meter moeten lopen om hun secreet te bereiken. Deze zijingang zou
daarbij ook nog tot slechts één el versmald worden. De Stedelijk Kameraar meende "dat
woningen van slechts één vertrek zonder open plaats, mij weinig bekwaam ter bewoning
voorkomen".261 De plannen werden daarom afgewezen,262 maar, zoals we gezien hebben, in
260
261
262

x

GAU, Stad V, inv.nr. 389 , Notulen betreffende de fabricage, 1e halfjaar 1859, nr. 87A.
Idem 1e halfjaar 1859, nr. 87B.
Idem 1e halfjaar 1859, nr. 87C.
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Afbeelding 7.7. Het in 1897 verbouwde huis in het linker slop.
Bron: GAU, Bouwtekening T 335, d.d. 20-11-1897.

feite in 1865 toch verwezenlijkt.
Niet alleen nieuwbouw werd gecontroleerd; ook het opknappen van bestaande huizen
moest volgens de regels van de verordening gebeuren. Een geval, dat tegelijkertijd laat zien hoe
de normen aangescherpt waren, betrof de verbouwing van een huis in het linker slop in 1897.
De verbouwing werd afgekeurd omdat het huis een oppervlakte had van minder dan 25 m 2 en
de inhoud van het enige vertrek minder was dan 40 m 3.263 De bedoeling van de huisbaas was
onder meer om een privaat in het huis te installeren. Tot dan hadden de bewoners een privaat
gebruikt, dat ze deelden met meerdere gezinnen. Ook de watervoorziening werd met meerdere
huishoudens gedeeld, maar dit was volgens de inspecteur van het bouwen wel
aanvaardbaar. 264 Een maand later diende de eigenaar een nieuw plan in, dat wel de
goedkeuring van de gemeente kon wegdragen. Het huis werd zelfs aangesloten op de
waterleiding.265
Ondanks de gebreken die bepaalde huizen vertoonden is er door de gemeente nooit een
huis in de Gasthuissteeg onbewoonbaar verklaard, zoals dat bijvoorbeeld in Wijk C of in de
buurt van de Stroosteeg wel gebeurde. Wanneer er problemen waren, werden deze besproken
263

Idem nov-dec 1897, nr. 31C.
Idem nov-dec 1897, nr. 31B.
265
Idem nov-dec 1897, nr. 164B/C. Dit is het enige huis wat ik ben tegengekomen in de Gasthuissteeg, dat
aangesloten werd op de waterleiding.
264
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Afbeelding 7.8. Gasthuissteeg 89. De besproken woning betreft het huis rechts.
Bron: GAU, Bouwtekening T 1375, d.d. 14-2-1877

met de huiseigenaar, die ze vervolgens beloofde te zullen verhelpen.
Onbewoonbaarverklaringen werden meestal uitgevaardigd na herhaalde klachten van de
Gezondheidscommissie. Deze fungeerde als voornaamste controle-instantie op de naleving van
de verschillende verordeningen. Uit de lijsten van alle door de commissie behandelde zaken
sinds 1884,266 bleek dat de straat sindsdien slechts drie maal aanleiding tot klachten had
gegeven. Eén maal wegens slecht drinkwater, één maal wegens een verkeerd aangelegd privaat
en één maal wegens de algemene toestand van het huis. Het laatste geval wil ik hier bespreken,
omdat het typerend kan zijn geweest voor het functioneren van de Gezondheidscommissie.
De zaak werd aangegeven door de gemeentearts. Hij schreef onder andere: "Dit gezin leeft
in vertrekjes zonder eenig direct zonlicht, vochtig en muf en vrouw en alle kinderen
ondervinden blijkbaar voortdurend de schadelijke invloeden hunner naar mijn inzien zeer
ongezonde woning." De bewoners zouden onder andere lijden aan bloedarmoede en
symptomen vertonen van malaria.267
De Gezondheidscommissie liet de zelfde dokter een ander onderzoek instellen. Hij kwam tot
de volgende bevindingen. De oorzaak van de ziekte van de kinderen ("ernstig longlijden,
266

GAU, Gezondheidscommissie, inv.nr. 22, Werkzaamheden van de Gezondheidscommissie der Gemeente Utrecht
1884-1898; idem inv.nr. 23, Lijst van zaken in volgorde der behandeling, waarvan de stukken zich bevinden onder no.
21 (1898-1902).
267
Idem inv.nr. 21. Stukken betreffende door de Commissie behandelde zaken 1884-1902, nr. 600 (1897, nr. 20).
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chronische ingewandsziekten of oogontstekingen") was gelegen in het bedompte karakter van
het huis. De ouders waren nog redelijk gezond, dus van erfelijke aanleg was geen sprake. Het
"sukkelen" met de kinderen was pas begonnen toen het gezin deze woning betrok.268 De
vorige bewoners hadden ook al om gezondheidsredenen het huis verlaten. 269 Uit het
bevolkingsregister bleek dat in de periode 1887-1897 achtereenvolgens maar liefst tien
gezinnen in het huis hadden gewoond. Wel had het weinig leeggestaan. De huisbaas wist van
de klachten, maar had de bewoners gezegd: "probeer maar of het gaat". 270
Hoe zag het huis er uit? De woning bestond uit een klein portaaltje dat toegang gaf tot een
smal vertrekje dat als een snoepwinkel fungeerde. Achter het winkeltje lag de woonkamer.
Naast de kamer bevond zich nog een klein vertrek met de bedstede. Licht kreeg men uit twee
kort daarvoor gemaakte ramen in de winkel. De woonkamer stond niet in verbinding met de
buitenlucht, maar kreeg licht door een binnenraam, dat de kamer afscheidde van het winkeltje.
De muren waren vochtig.
De commissie kwam daarom tot de conclusie, "dat deze duistere, muffe, bekrompen ruimte
ongeschikt is voor bewoning, in elk geval voor bewoning door een gezin van vijf personen (man,
vrouw en vier kinderen), zooals daarin op het oogenblik leeft (...). De commissie vreest, dat
verbetering niet gemakkelijk zal zijn aan te brengen, omdat het perceel aan de zijden van het
woonvertrek aan andere woningen grenst".271
Dit leek een schoolvoorbeeld van een huis dat onbewoonbaar verklaard zou moeten
worden. Maar niets van dit alles. Ondanks de negatieve conclusie bleek de huisbaas na een
gesprek met afgevaardigden van de Gezondheidscommissie wel in staat het huis op te knappen.
Het raam (waarschijnlijk het binnenraam) was al verbreed, en de twee vertrekken zouden tot
één gemaakt kunnen worden. Of dit alles is uitgevoerd, is mij niet bekend. In de
Gezondheidscommissie meende men evenwel dat "verdere eischen te doen ten opzichte van
het gebouw Gasthuissteeg no 89" niet nuttig was.272 Het gezin heeft er nadien nog ruim 1½ jaar
gewoond.
Een mogelijke verklaring voor het merkwaardige feit, dat het huis niet onbewoonbaar werd
verklaard, kan gelegen zijn in de woningnood. In Engeland bestonden wettelijke maatregelen
waarbij tot sloop gedwongen kon worden, maar gebeurde dit relatief weinig. De overheid was
bang dat het onteigende en gesloopte terrein niet verkocht kon worden tegen een redelijke
prijs. Bovendien werd al snel duidelijk dat sloop de problemen alleen maar verergerde: waar
moesten de daklozen heen?273
Om het optreden van de gemeentelijk overheid nog raadselachtiger te maken, nog het
volgende. Ditzelfde huis, deze "duistere, muffe, bekrompen ruimte", was nog in 1877 door de
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Idem, Notulen van de commissievergaderingen, 10-6-1897, 13-8-1897 en 8-9-1897.
Wohl, 317-320.
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huisbaas verbouwd, met toestemming van de gemeente.274 Er was toen op het huis een
verdieping gebouwd. De gemeente was alleen kritisch geweest ten aanzien van de
waterlozingen. Dit om verstoppingen en dus wateroverlast te voorkomen.275 Sindsdien was de
inrichting van het huis niets veranderd. De tekening die de dokter maakte van het huis in 1897
was exact gelijk aan de bouwtekening die twintig jaar ouder was.
Twee oorzaken kunnen voor dit merkwaardige verschijnsel genoemd worden. Ten eerste de
laksheid van de gemeente bij het beoordelen van de bouwtekeningen en het controleren ervan.
Dit zou tevens een verklaring kunnen zijn voor het feit dat de huisnummers 144 e-h gebouwd
konden worden. Ten tweede werd er met name vanaf de jaren 1880 strenger gecontroleerd dat
alle huizen een goede waterlozing hadden, zodat verstoppingen en wateroverlast tot het
verleden zouden behoren. Dergelijke controles vonden niet alleen bij aanvragen voor
bouwvergunningen plaats, maar vermoedelijk ook op regelmatige tijdstippen. 276 Ook werd er
vanaf 1880 strenger op toegezien, dat de huizen niet te dicht op elkaar stonden. 277

Publieke voorzieningen.
Het welzijn van bewoners wordt uiteraard niet alleen door de grootte van de huizen of de
hoogte van de huren bepaald. De hygiënisten gingen er van uit, dat ook de omstandigheden
rond de huizen voor verbetering vatbaar waren. Klachten over het slecht functioneren van
bijvoorbeeld de afvalverwerking en de drinkwatervoorziening werden talloze malen geuit. Juist
op dit terrein moest de gemeentelijke overheid verantwoordelijkheid opeisen. Ingrijpen in de
woningbouwactiviteiten kon in haar uiterste consequentie leiden tot fundamenteel andere
eigendomsverhoudingen, en dat was in de 19e eeuw nog niet gewenst. De bemoeienis met de
stadsreiniging of stratenaanleg door de gemeente had dit bezwaar minder. Trok de overheid in
naam van de verbetering van de volksgezondheid deze verantwoordelijkheden naar zich toe of
bleef ze ook na de cholera-epidemieën in afwachting van het particulier initiatief?
Op het gebied van de bestrating was de gemeente bijzonder actief rond 1870. De
274

GAU, Stad V, inv.nr. 389x, Notulen betreffende de fabricage, jan-mrt 1877, nr. 109A-D.
Idem jan-mrt 1877, nr. 109D.
276
Zo vond ik een "Staat van Toestanden die in het belang der openbare gezondheid verbetering eischten benevens
de verbeteringen die aangebracht zijn (GAU, Stad V, inv.nr. 389x, Notulen betreffende de fabricage, april-juni 1893, nr.
150) uit 1892 betreffende gebreken aan secreten, waterafvoer en rioleringen in de Gasthuissteeg, die door de
huiseigenaren opgeknapt waren. Wat de aanleiding tot het signaleren van de gebreken is geweest, is niet bekend.
Was het een routinecontrole? Van bouwactiviteiten in deze periode is mij niets bekend. Was het een controle naar
aanleiding van de dreigende cholera-epidemie? Ook van wie de controle uitging, de Gezondheidscommissie of de
bouwpolitie, tast ik in het duister.
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De Gasthuissteeg was bij de Biltstraat het smalst (circa 3,50 meter), ongeveer halverwege was hij 5 meter breed.
Dat bleef zo tot het eind van de straat aan de kant van de Wittevrouwensingel. De straat was op zijn breedste punt
6,65 meter breed (GAU, Stad V, inv.nr. 389x, Notulen betreffende de fabricage, nov-dec 1897, nr. 31B). Merkwaardig
is, dat de eigenaar van de huisnummers 18-24 zijn huizen maar liefst vier meter uit de as moest bouwen (idem
juli-sept 1887, nr. 80B), terwijl de andere huizen op zijn hoogst 3,30 meter uit de as stonden. Misschien heeft het feit
dat de ligging van de as niet duidelijk was, hier iets mee te maken. Over hoe de as precies liep, is een omvangrijke
correspondentie gevoerd (idem juli-sept 1897, nrs. 120, 130 en 185).
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gemeente nam in die periode steeds kleine stukjes straat over van de particuliere eigenaars en
bestraatte deze (opnieuw).
Rond 1835 was in de Gasthuissteeg alleen het gedeelte bij de Breyerscameren bestraat. De
rest van de steeg was een pad vol gaten en kuilen.278 Het oppervlak werd verhard met puin.
Hierdoor was de waterafvoer slecht. De goten functioneerden niet, ze stonden vol vuil en
water.279 Een politieagent maakte rond 1868 elke twee dagen een ronde door de stad.
Gemiddeld twee keer in de week kwam hij ook in de Gasthuissteeg en vrijwel elke keer was er
wel iets mis. Meestal waren de roosters van één of meerdere zinkputten verstopt met
huisvuil.280 Bij de VVV kwamen er daarom regelmatig klachten binnen over wateroverlast voor
de huizen.281 Het kleurrijke en vooral welriekende verslag dat A. Wohl gaf van Victoriaanse
steden, was ook van toepassing op veel Utrechtse straten.
Ook de bestrating was dikwijls niet in orde. Zo klaagde de belangrijkste grondeigenaar, Van
den Berkhof, in 1866 dat de gemeente de straat na het aanleggen van gasleidingen slecht had
dichtgemaakt. Hij weigerde het te verbeteren,282 maar ook de gemeente besloot er niets aan
te doen. Zij vond dat de straat wel goed hersteld was en was bovendien van mening, dat
aangezien de steeg door een slagboom was afgesloten en dus geen publieke weg was,283 de
eigenaar zelf maar moest zorgen dat de bestrating in orde was. 284 In 1871 werd er nog
geklaagd door de wijkmeester, dat de bestrating in de steeg "behoefte aan herziening" had. 285
Circa 1870 werd tenslotte de bestrating van de stegen in Wijk I (Buiten Wittevrouwen) ter
hand genomen. Veel grondeigenaren stonden de stegen gratis af aan de gemeente om ze
zodoende te laten bestraten. Ook in de Gasthuissteeg gebeurde dit.286 In 1871 werd het
grootste gedeelte van het straatoppervlak gratis door de gemeente overgenomen van Van den
Berkhof. De slagbomen werden verwijderd. Het puin werd opgeruimd en er werden klinkers
voor in de plaats gelegd. Bij het reeds met klinkers bestrate gedeelte werden de straatstenen
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GAU, Stad IV, inv.nr. 461, Staten, door den wijkmeester van Abstede ingeleverd aan Burgemeester en
Wethouders, betreffende de wegen, bruggen enz. in de gemeente 1835.
279
GAU, Gezondheidscommissie, inv.nr. 26, Rapport van de Sub-Commissie van het vuil over de bronnen van ziekten
enz. in Wijk A, B, C (toestand van goten enz.). Supplement. Toestand van goten enz. in de buitenwijken der stad.
Verzonden 16 Jan. 1856.
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GAU, Stad V, inv.nr. 607, Dagelijksche rapporten over de reinheid der stad Utrecht. 1865, 1867-1872.
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Jaarverslag VVV V (1870), 135-136; GAU, VVV, inv.nr. 10, Notulen van sectie III, Ingekomen stukken, 40, 140 en
161 en notulen 16-6-1870.
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GAU, Stad V, inv.nr. 389x, Notulen betreffende de fabricage, mei-aug 1866, nr. 160B-C.
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Jaarverslag VVV I (1866), 60.
284
GAU, Stad V, inv.nr. 389x, Notulen betreffende de fabricage, mei-aug 1866, nr. 160B-C.
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Idem april-juni 1872, nr. 197L.
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Met deze bestrating wordt een taalkundige kwestie van belang. Veel van de bewoners van nieuw-bestrate wegen
vroegen of zij de naam van de steeg in straat mochten veranderen. De Bekkersteeg werd dus Bekkerstraat. In een
aantal stegen gebeurde dit niet, terwijl zij wel bestraat waren. Krijgt hier de objectieve benaming "steeg" (een
niet-verharde weg binnen de bebouwde kom) een subjectieve betekenis in de zin van een straatje in een "achterbuurt"? Pas nadat een aantal sloppen opgeruimd waren (in 1939), veranderde de naam van de steeg in 1950 in
Gasthuisstraat (Utrechts Dagblad 3-09-1939, in: GAU, Utrechts Documentatiesysteem).
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herlegd. Ook de roosters werden opgeknapt en de riolen verbeterd. 287
Hiermee was wat betreft de gemeente de zaak wel in orde. Dat de inwoners er wel eens
anders over dachten, bewijst het volgende anonieme briefje, geadresseerd aan de
Gezondheidscommissie.288
Wel Ed. Heeren!
In deze gevaarvolle tijd gevoeld schrijver dezes zich verpligt, U.E. ter kennis te stellen, dat er
zich eene plaats buiten Wittevrouwen bevindt, die zijns inziens zeer schadelijk voor de
gezondheid is, nl. het slop of steeg naast den broodbakker Van Dam, dat ten allen tijde
genoegzaam met stinkend water gevuld is, de pasjage die er nog overschiet bijna niet gaanbaar
is door de kippemest, zoodat de achterwoonende (waaronder ook societeitsbediendes zich
bevinden, die veeltijds des nachts thuiskomen, en daar er geen licht is) door de modderpoel
moeten heenwaden, daarenboven is er een privaat dat dag en nacht openstaat en meestentijds
vol is of overloopt.
(...) Kom en zie!
(w.g.) X
Het werk van de reinigingsdiensten verliep dus niet altijd volgens de wensen van de
bewoners. Nu is natuurlijk het bestraten van de wegen niet voldoende om van de overlast af te
zijn van bijvoorbeeld kippemest, vuilnisbelten, overgelopen beerputten en verstopte
rioleringen. Vanaf circa 1860 voerde de gemeente een bittere strijd tegen deze misstanden. 289
Met de miasma-theorie in het achterhoofd vreesden de stedelijke overheid en de medici dat
juist dit soort toestanden "schadelijke uitdampingen" veroorzaakten en daarmee
verantwoordelijk waren voor de slechte gezondheidstoestand van de bevolking. 290
Voor het houden van varkens, hetgeen vooral in Lauwerecht veel voorkwam, was in het
vervolg een vergunning nodig. Talloze malen werd deze geweigerd of ingetrokken. Ook defecte
beerputten werden door de Gezondheidscommissie opgespoord. De eigenaren werden
gedwongen deze te verbeteren of op een andere manier de faecaliën te verzamelen: via het
tonnenstelsel.291
Dit werd in 1876 in Utrecht ingevoerd, vrijwel gelijktijdig met Amsterdam en Rotterdam. 292
Voor de Gasthuissteeg heb ik gegevens over het aantal tonnen dat in de jaren 1880 in gebruik
was.293 In de periode 1882-1886 steeg dit aantal van zes naar vijftien (op circa 90 huizen). Het
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GAU, Stad V, inv.nr. 389x, Notulen betreffende de fabricage, oct-dec 1871, nrs. 55A-B en 96; GV 1872, 65. In 1884
werden de riolen nogmaals verbeterd: GV 1884, 100.
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GAU, Gezondheidscommissie, inv.nr. 14, Ingekomen stukken 21-1-1874.
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GAU, Gezondheidscommissie, inv.nr. 12, Jaarverslagen der commissie, passim. Zie ook Wohl, Endangered Lives,
80-100.
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Idem 87-89.
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Idem 96.
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Van Zon, 85.
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Tabel 7.8. Het aantal tonnen in gebruik in de Gasthuissteeg.
datum
aantal tonnen
datum
aantal tonnen
31-12-1882
6
31-12-1886
11
31-12-1883
8
31-12-1887
13
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feit, dat minder gezinnen in het vervolg een secreet hoefden te delen, is op zich natuurlijk een
belangrijke verbetering.
In hetzelfde jaar dat het tonnenstelsel werd ingevoerd, werd ook het contract met de
particuliere vuilnisophaaldienst beëindigd en werd de gemeentelijke reinigingsdienst een
feit.294 Een aantal inwoners van de straat hebben zelfs nog hun brood verdiend met dit
uitermate impopulaire werk.295
Al voordat Snellen aan had getoond dat de drinkwatervoorziening één van de oorzaken van
de sterfte aan cholera was, meenden vele hygiënisten in Utrecht dat de kwaliteit van het
drinkwater er sinds 1850 fors op achteruitging. Dat er een verband was tussen de hoge
sterftecijfers en het slechte drinkwater werd al vóór 1866 vermoed maar een
wetenschappelijke verklaring kon er niet voor worden gegeven. De bacteriologie, in welke
richting Snellen een belangrijke stap deed, was nog nauwelijks ontwikkeld.
Utrecht had tot 1850 relatief schoon water gehad. Het exporteerde zelfs water naar
Amsterdam.296 Nu was in Amsterdam de drinkwatervoorziening wel erg slecht. Vandaar dat de
stad in 1853 het eerste waterleidingnet van Nederland kreeg. Net als veel Engelse steden werd
de relatief geringe sterfte aan de cholera in 1866 door dit feit verklaard.297 In Utrecht was dit
heel anders. De Gezondheidscommissie deed herhaaldelijk proeven naar de scheikundige
samenstelling van het water. Vele rapporten verschenen, waarin de problemen werden
geanalyseerd en oplossingen werden aangedragen.298 Toch zou een definitieve oplossing pas
vele jaren na 1866 gevonden worden.
De bewoners van de Gasthuissteeg voorzagen zich van drinkwater via particuliere pompen.
Ze waren van de huiseigenaren en dienden door hen onderhouden te worden. In hoeverre dit
gebeurde, is al duidelijk geworden aan de hand van de gebeurtenissen in 1866. Deze beroerde
situatie gold voor vrijwel alle huizen in de buitenwijken. In de wijken binnen de singels stonden
op een aantal plaatsen zogenaamde stadspompen. Deze waren over het algemeen dieper
geslagen en werden beter bijgehouden. Ze leverden bijgevolg meestal beter (minder slecht)
water. Het water uit de pomp op de Mariaplaats zou zo schoon zijn, dat het in flessen in
Amsterdam verkocht werd. Maar ook binnen de singels kwamen vele buurten voor, waarin de
stadspompen te ver lopen was en de bewoners zich bedienden van een particuliere pomp of

31-12-1884
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31-12-1888
15
31-12-1885
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Bron: GV 1882-1888.
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Van Zon, 185-186.
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GAU, Stad V, inv.nr. 389x, Notulen betreffende de fabricage, mrt-april 1897, nr. 108.
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G.A. Evers, "Het vermaarde Utrechtsche drinkwater, in: Jaarboek Oud-Utrecht 1930, 160-167, aldaar 164-167.
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Van Tijn, 125.
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Bijvoorbeeld GAU, Gezondheidscommissie, inv.nr. 49, Rapport over de toestand van het drinkwater in Utrecht
1866, waarin het verband werd besproken tussen het drinkwater en de cholera. Er werd geen eenduidige conclusie
gegeven.
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zelfs van het grachtwater.299
De gemeente zag twee mogelijkheden om de drinkwatervoorziening structureel te
verbeteren. Ten eerste door het slaan van uiterst diepe putten (meer dan twintig meter diep)
zodat grondwater aan kon worden geboord, dat nog niet vervuild was. Ten tweede door het
aanleggen van waterleidingen. Na vele proefboringen werd tenslotte afgezien van het eerste
alternatief en werd in 1883 gekozen voor de (toenmaals) duurste oplossing: de waterleiding.
Utrecht besloot dus relatief laat tot het aanleggen van waterleidingen. Uiteraard gingen aan
dit besluit veel discussies vooraf, met name van financiële aard. De waterleidingmaatschappijen
waren in de 19e eeuw particuliere ondernemingen. Zij hadden er niet altijd belang bij om overal
aansluitingen te maken. Niet een zo groot mogelijke omzet, maar een zo groot mogelijke winst
is nu eenmaal het belangrijkste oogmerk van een particuliere onderneming.
Voor de Gasthuissteeg was het van belang of de waterleiding wel in Wijk I gelegd zou
worden. Daar waren aanvankelijk nogal wat bezwaren tegen. De waterleidingmaatschappij
voelde er niet veel voor ook de buitenwijken aan te sluiten "omdat in die buitenwijken over het
algemeen zeer weinig huizen van eenig belang worden aangetroffen. Aansluiting van kleine
woningen levert zeer weinig voordeel op (...). De maatschappij zal vermoedelijk wel nimmer tot
eene zoo aanzienlijke en improductieve uitgave besluiten, tenzij daartegenover staat dat de
Gemeente zich tot een waterverbruik wil verbinden, veel groter dan het tegenwoordige". 300
Eén van de voorwaarden voor de aanleg van een waterleidingnet in Utrecht was dat er een
minimum gebruik was. Pas bij een bepaalde afname werd de exploitatie winstgevend. De
gemeente diende zich garant te stellen voor een dergelijke bodemafzet. Werd deze niet
bereikt, dan moest de gemeente het exploitatieverschil bijpassen. De vraag was nu of de
gemeente garant wilde staan voor een waterafname, meer dan tot dan toe was afgesproken.
De gemeente kwam inderdaad met deze toezegging over de brug nadat een "deskundige" zich
met de zaak had bemoeid. De inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht was van mening
dat in deze wijken, die zo zwaar getroffen waren door de cholera-epidemie in 1866, het
drinkwater (nog steeds) slecht was. Het was hoogst noodzakelijk dat hierin verbetering kwam.
"In het belang der volksgezondheid Uwer gemeente" diende de gemeente daarom de
waterleidingmaatschappij een dusdanige toezegging te doen, die het voor de
waterleidingmaatschappij financieel rendabel maakte ook de buitenwijken op de waterleiding
aan te sluiten. Fijntjes werd er nog aan toegevoegd, dat in Noord-Frankrijk al weer een
cholera-epidemie de kop op had gestoken; dergelijke epidemieën ontstonden nu juist vaak in
de buitenwijken. Een goede drinkwatervoorziening was daar meer dan ooit noodzakelijk. 301 Zo
prevaleerde het algemeen gezondheidsbelang boven het financieel belang van de gemeente.
Maar zoals in Engeland wel gebeurde, 302 dacht niemand er nog aan om de
waterleidingexploitatie door de gemeente te laten verzorgen.
In de Gasthuissteeg werd er in juli 1885 een zogenaamde borne-fontaine geplaatst, die
299
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Hartjesveld, 213-223.
GAU, Stad V, inv.nr. 550, Notulen van B. en W. betreffende de waterleiding, nr. 179B, 22-9-1884.
Idem nr 10B, 8-11-1884.
Wohl, Endangered Lives, 111-112.
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aangesloten was op de waterleiding.303 De bewoners van de sloppen konden hiervan gebruik
maken. Zij die er echter te ver van af woonden, bleven de particuliere pompen gebruiken. Voor
zover bekend, kreeg pas in 1897 het eerste huis in de straat een individuele
waterleidingaansluiting (zie noot 265).
Dat de drinkwatervoorziening na 1883 ineens sterk verbeterde, mag dus betwijfeld worden.
Het is de vraag hoeveel de slopbewoners gebruik maakten van het schone leidingwater. Omdat
voor elke emmer tenslotte betaald moest worden, zijn de straatbewoners ongetwijfeld
uitermate zuinig met het water omgesprongen. Ook de gemeente behield haar twijfels over het
door de stedelingen genuttigde drinkwater. Toen in 1892 cholera dreigde, onderzocht de
Choleracommissie talloze stegen en sloppen. In de Gasthuissteeg werd alles in orde
bevonden.304 In 1893 werd door de Gezondheidscommissie overal in de buurten waar de
cholera in 1866 had geheerst, het drinkwater nogmaals onderzocht. Nu leverde het onderzoek
ineens wel een klacht op. Bij een melkboer in de straat bleek het drinkwater sterk verontreinigd
te zijn.305 Juist via melkboeren konden epidemieën zich verspreiden, onder andere wanneer de
melkbussen met verontreinigd water werden gewassen of de melkprodukten met verontreinigd
water werden verdund. Doordat de situatie, die misschien al tien jaar bestond,
geproblematiseerd werd, was de situatie ineens onaanvaardbaar en werd er ingegrepen.
Ook uit de gegevens betreffende de zuigelingensterfte is een verband met de aanleg van de
drinkwaterleiding niet zomaar te leggen. Weliswaar had het huizenblok "de rest" sinds 1886 de
hoogste zuigelingensterfte, maar dat was ook vóór 1886 het geval (vergelijk tabel 6.2.).
Tabel 7.7. De zuigelingensterfte in de Gasthuissteeg na 1885.
buurt
aantal geboorten
sloppen links
65
sloppen rechts
52
betere huizen
44
rest
50
Breyerscameren
0
Totaal
211
Bron: Bevolkingsregisters 1880-1900

zuigelingensterfte
16
10
5
13
0
44

%
24,6
19,2
11,4
26,0
20,9

Alleen de zuigelingensterfte in de sloppen links daalde licht. Deze afname viel echter in het niet
bij de vermindering van de zuigelingensterfte in de "betere huizen", waar, voorzover bekend,
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openbare gezondheid in de gemeente.
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GAU, Gezondheidscommissie, inv.nr. 8, Notulen van de commissievergaderingen 15-5-1892; GAU, Stad V, 634x,
Notulen van B. en W. betreffende de cholera, 1893, nr. 66 en Gau, Gezondheidscommissie, inv.nr. 16, nr. 175, pag.
317: het pompwater was "geelbruin, onaangenaam van ruik en bevat 12 milligram ammoniak". Het vertoonde "een
duidelijke reactie op nitrieten, ongeveer ½ milligram N2O3 per liter. Dit laatste duidt op een oxidatie van organische
verbindingen, van organische vervuiling dus (mededeling van H. van Mil, celbioloog).
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geen waterleiding werd aangelegd. Van een direct verband tussen de aanleg van de
drinkwaterleiding en een daling van de zuigelingensterfte (doordat bijvoorbeeld de zuigelingen
vaker gewassen werden) lijkt nauwelijks sprake.

Sociale woningbouw.
We hebben gezien hoe gemeentelijke instanties probeerden om huisbazen grenzen op te
leggen betreffende de exploitatie van de woningen. Zij hadden niet langer de vrije hand. Dat er
ook huisbazen waren die vooropliepen in verbetering van de huisvestingssituatie is al ter sprake
gekomen. De eigenaar van de even nummers 16-24 is als zodanig genoemd. In de vele
literatuur over het onderwerp wordt vooral sociale woningbouw en het woningtoezicht
genoemd. In Engeland werkte vooral Octavia Hill inspirerend. Haar ideeën werden in Nederland
uitgedragen door onder andere H. Mercier.
Sociale woningbouw in deze vorm bestond er uit dat een beperkt aantal woningen werd
opgekocht en opgeknapt. Vervolgens werden ze aan arbeidersgezinnen verhuurd tegen een
huur die slechts een geringe winst bracht. Tegelijkertijd werd er scherp op het gedrag van de
bewoners toegezien door woningopzichteressen. Huurschuld, dronkenschap, vernielingen, dit
alles werd streng aangepakt. Vanwege dit soort praktijken wordt het woningwerk als een
voorloper van de 20e eeuwse onmaatschappelijkheidsbestrijding beschouwd.306
In Utrecht ontstonden circa 1855 de eerste semi-filantropische woningbouwverenigingen. In
respectievelijk 1856, 1858 en 1860 werden de eerste, tweede en derde Maatschappij tot
verbetering der woningen voor arbeidenden en minvermogenden opgericht. Het doel was om
de huisvestingssituatie voor armen te verbeteren, bijvoorbeeld door het opknappen en bouwen
van arbeiderswoningen. De verenigingen vernieuwden bijvoorbeeld een aantal huizen in de
Tuinstraat (bij de Springweg) en bouwden 70 woningen buiten Tolsteeg.
Aangezien van de drie verenigingen307 het archief (meer) kwijt was,308 kan het beleid van
de verenigingen niet gedetailleerd behandeld worden. Slechts enkele punten worden
aangestipt.
De 3e Maatschappij kocht in 1864 vier huizen in de Gasthuissteeg, de even nummers 34-40.
De huizen werden opgeknapt: ze werden van binnen geheel veranderd en voorzien van een
waterlozing en secreten, "want over deze werden door de Gezondheidscommissie bij herhaling
klagten geuit".309 We hebben al eerder gezien, dat de huizen niet veel groter waren dan de
gemiddelde huizen in de straat. De huur was daarentegen relatief laag. Deze was slechts in
geringe mate hoger dan wat de huizen in de sloppen moesten opbrengen. Daar kwam nog bij
dat sinds 1873/74 aan de trouwe huurders ("die zich door trouwe betaling en zindelijke
bewoning onderscheiden") elk jaar een bedrag teruggegeven werd.310 Waarschijnlijk werd dit
306
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308
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310

Zie o.a. Dercksen/Verplanke en Van Wel.
De drie maatschappijen fuseerden in 1899: GV 1899, 319.
Het archief is inmiddels weer gevonden.
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Verslag van de maatschappijen tot verbetering der woningen, 5 en 23.
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gedaan om de uitstaande huurschulden te verminderen en het woongedrag te verbeteren. Het
jaarverslag van de vereniging meldde in ieder geval dat de verstandhouding met de huurders
verbeterde. De huurders in de straat kregen in 1873/74 f 12,00, in 1874/75 f 16,00 huur
terug,311 dat wil zeggen zo'n 2½ tot 3½ week huur. Het beeld uit de literatuur, dat de huizen
van de sociale woningbouwverenigingen dikwijls te duur waren voor gewone arbeiders, lijkt in
dit geval niet op te gaan.
Uit het bevolkingsregister kon niet geconcludeerd worden dat de betere arbeiders de huizen
bewoonden. Het aantal bouwvakarbeiders was, zoals in de hele straat, relatief hoog. 312 Geen
van hen was kiesgerechtigd. Wat deze aspecten betreft, vielen de huizen dus absoluut niet op
binnen de straat. Wel werd in het Gemeenteverslag van "geschikte huurders" gesproken. 313
Van enige selectie was dus wel sprake. Ook werden bewoners die minder geschikt werden
geacht "aangedrongen" te verhuizen.314
Hoe de sanitaire voorzieningen waren en wat de eis van "zindelijke bewoning" of
"ordentelijk gedrag" 315 inhield, kan dus niet bepaald worden. Aangezien de gevonden
jaarverslagen over deze zaken grotendeels het stilzwijgen bewaarden, lijkt het vermoeden
gerechtvaardigd, dat in ieder geval tot 1875 dergelijke eisen niet met woningopzichteressen
werden afgedwongen. Hiervoor werd in eerste instantie het middel van de huurrestitutie
gebruikt. Zo was het ook een (financieel) belang van de huurders dat zij zich naar de normen
van de vereniging gedroegen. Uit het geringe aantal verhuizingen blijkt dat de bewoners hier
waarschijnlijk weinig bezwaar tegen maakten en dat de maatschappij ook redelijk tevreden was
over de huurders.
Eén van de merkwaardigste vormen van huisvestingspolitiek bedreef Sint Vincentius.
Wanneer een gezin naar haar mening in een ongeschikte woning was gehuisvest, werd dat
gezin gestimuleerd te verhuizen naar een betere woning. Indien de te betalen huur in het
nieuwe huis hoger was, betaalde Vincentius (een deel van) dit verschil.316
Het spreekt voor zich dat een dergelijk beleid sterk marginaliserende tendenties in zich had.
Het deed de naam van een straat uiteraard geen goed, wanneer één of meerdere woningen in
een straat door Vincentius afgekeurd werden. Nog sterker dan de Gezondheidscommissie deed,
kon op deze wijze de huisvestingspolitiek van bedeelde gezinnen be- en veroordeeld worden.
Hoe werd er over de huizen in de Gasthuissteeg geoordeeld?
311
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Een gezin vroeg in 1887 bedeling aan. De vereniging besloot het gezin aan te nemen, onder
één voorwaarde: om van de huisbezoeken "eenige vrucht te oogsten" achtte Vincentius "het
wenschelijk dat het gezin verhuist, daar het huisje thans door hen bewoond, veel te bekrompen
is voor zulk groot gezin".317 Het gezin bestond uit een echtpaar met vijf kinderen. Ze woonden
in het slop rechts. Het gezin verhuisde in februari 1888 naar Gasthuissteeg 89, het huis wat in
1897 door de Gezondheidscommissie "muf en bekrompen" voor een groot gezin werd geacht.
De huur van de nieuwe woning was f 0,75 hoger dan de oude huur; Vincentius betaalde
daarvan f 0,50.318 Wat het belang van dit bedrag was, blijkt wel uit het feit, dat vrijwel meteen
toen besloten werd deze twee kwartjes steun te schrappen, 319 het gezin verhuisde.
Waarschijnlijk was de huur nu voor hen te hoog. Of was deze woning ook voor hen te klein?
Het gezin verhuisde in mei 1890 naar de Bollenhofsestraat. De "huursubsidie" had dus
slechts twee jaar geduurd. Hiermee begon een zwerftocht door Wittevrouwen. In december
1890 kwam het gezin terecht in Gasthuissteeg 66. Het was toen uit de Zandhofsestraat
afkomstig. In 1894 verhuisde het gezin weer, nu naar Gasthuissteeg 69 in het slop links. In dat
huis verloor het gezin, dat inmiddels uit negen personen bestond, de vrouw. Een week na het
overlijden verklaarde Vincentius dat het wenselijk was dat het gezin uit de Gasthuissteeg naar
een andere buurt zou verhuizen.320 Voor een tweede maal was zij bereid f 0,50 van de huur te
betalen. In maart 1896 verhuisde het gezin naar de Appelstraat.321
Dit is slechts één voorbeeld van het karakter van de werkzaamheden van Vincentius.
Ofschoon niet altijd tot verhuizing werd gedwongen322 kan het als een vrij dwingende politiek
betiteld worden. Dikwijls werd het gezin voor de keuze gesteld: of verhuizen of afzien van
bedeling. Hiertegenover staat dat het betreffende gezin er vermoedelijk dikwijls wel op
vooruitging. Voor de hogere huur kun je ook een beter huis verwachten.

Conclusie.
In het voorgaande zijn een aantal aspecten van gettovorming in de straat besproken en het
huisvestingsbeleid in de meest brede zin van het woord. Sloten de problemen en het beleid op
elkaar aan? Gettovorming werd voornamelijk geconstateerd in de sloppen rechts gelegen vanaf
de Biltstraat. Aangezien de bronnen uitermate beperkt waren, kon van een groot gedeelte van
de straat in dit verband weinig harde uitspraken worden gedaan. Alleen nieuw- en
verbouwingsactiviteiten konden worden besproken. Krotten waar 50 jaar niets aan gebeurde
ontsnappen zo aan onze aandacht.
Desondanks konden met behulp van gegevens betreffende het aantal verhuizingen en de
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mate van leegstand de huizenblokken in de straat beoordeeld worden. De gegevens spraken
het uit de bouwtekeningen verkregen beeld niet tegen. Ook via het bevolkingsregister kwamen
de sloppen rechts zeer ongunstig naar voren. De sloppen links daarentegen, aangelegd in de
jaren 1830, bleken voor een deel uitermate geliefd te zijn bij zijn bewoners. Nieuwbouw
betekende dus allerminst een verbetering.
De huiseigenaren hechtten vermoedelijk minder dan voor die tijd aan deugdelijke woningen,
en de overheid belemmerde hen daarin slechts in zeer beperkte mate. Daarentegen waren
verschillende instanties opgericht om de misstanden op te sporen en te kritiseren, ieder met
eigen doelstellingen en middelen.
De verantwoordelijkheid van de overheid nam voortdurend toe in de 19e eeuw. De
gemeente nam bijvoorbeeld de particuliere vuilophaaldienst over en zorgde ervoor, dat ook in
arme buurten de mensen over water uit de waterleiding konden beschikken. Appellerend aan
het algemeen belang werden met name gemeentelijke verordeningen steeds meer dwingende
kaders waarbinnen andere belanghebbenden (bijvoorbeeld de huiseigenaren) moesten
manoeuvreren. De normen verschoven voortdurend. Een huis wat 50 jaar met rust werd
gelaten, kon ineens niet meer aan de normen voldoen. We hebben echter wel gezien, dat over
het algemeen de gemeente dergelijke regels niet al te strak uitvoerde. Ze probeerde in de
allereerste plaats via overleg met huiseigenaren onaanvaardbare toestanden te verhelpen. Pas
wanneer de besprekingen niets opleverden, ging de gemeente de confrontatie aan door middel
van onbewoonbaarverklaringen.
Slechts in een zeer gering aantal gevallen werd ingegrepen. De sloppen rechts bleven vrijwel
verschoond van elk optreden en dat is in het licht van het voorgaande toch wel zeer merkwaardig. We zien hier dus een vorm van willekeur. In dit geval behoren de sloppen juist wel tot de
minst gunstige buurten, en nu laat de overheid ze links liggen.
De huizen die wel aangepakt werden, waren dikwijls huizen waar een verdieping op was
gebouwd. Dergelijke huizen, die in de straat hoog boven de andere huizen uit torenden, waren
ook voor de overheid duidelijk zichtbaar. Na het verlenen van de bouwvergunning werden ze
waarschijnlijk in het oog gehouden.
De huiseigenaren vormden geen gesloten front tegen deze overheidsbemoeienis. Naast
huisjesmelkers vonden we een aantal eigenaren (in de eerste plaats de 3e Maatschappij tot
verbetering van woningen voor arbeidenden en minvermogenden) die naast commerciële
oogmerken hygiënische aspecten niet verwaarloosden. We hebben gezien dat juist in die
huizen de zuigelingensterfte na 1885 relatief laag was. Een indicatie voor het succes van het
gevoerde beleid?
Ook verenigingen van buiten de straat kaartten problemen aan, niet in de laatste plaats de
armenzorginstellingen. Vincentius was van mening dat hulp aan bewoners van ongezonde
woningen weinig zin had en stimuleerde (of dwong) mensen naar gezondere buurten te
verhuizen. Dat een nieuwe woning ook werkelijk een verbetering voor het bedeelde gezin was,
kan in sommige gevallen betwijfeld worden. Zo hebben we gezien dat een gezin uit de
Gasthuissteeg op aandrang van Vincentius verhuisde naar een huis dan nog geen tien jaar later
praktisch onbewoonbaar was.
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Zo zijn er ondanks alle vormen van samenwerking tussen de overheid en allerlei particuliere
instellingen, ook voorbeelden te geven, waarin het woningbeleid tegenstrijdig of zelfs
willekeurig was.

-114-

Hoofdstuk 8. Armoede en armenzorg.
Armoede in de straat.
In hoofdstuk 1 is uitgebreid besproken hoe in Utrecht in de 19e eeuw de arbeidsmarkt
structureel veranderde. Een aantal traditionele ambachten ging sterk achteruit, terwijl
fabrieksarbeid een steeds groter aandeel in de werkgelegenheid kreeg. De vraag of de
kostwinners in de Gasthuissteeg ook deelachtig waren aan dergelijke processen, kan slechts
met moeite worden beantwoord. De eerder beschreven processen vonden plaats op
macro-niveau, terwijl de straat een samenleving op micro-schaal is. In de economische
wetenschappen wordt zelden de stap van macro naar micro (of omgekeerd) op overtuigende
wijze gemaakt. De beide niveaus kunnen zelfs als tegenpolen van elkaar worden gezien.323 Ik
zal daarom, naast de in Hoofdstuk 1 gebruikte begrippen, een concept introduceren dat bij
uitstek bruikbaar is voor een beperkte groep: de armoede-cyclus.
In bijlage 8.1. zien we in welke bedrijfstakken de bevolking van de Gasthuissteeg werkzaam
was. Een aantal kanttekeningen zijn hierbij op zijn plaats. De cijfers betreffen alleen de
gezinshoofden. In de gebruikte bron, het bevolkingsregister, stond slechts zelden het beroep
van de kinderen vermeld, terwijl uit bijvoorbeeld armenzorgregisters duidelijk blijkt, dat vrijwel
iedereen ouder dan 12 jaar een beroep uitoefende. Verder waren ook van de gezinshoofden
lang niet altijd de beroepen genoteerd. Ook deze cijfers zijn verre van volledig, met name in
1866.
Wat voor beroepen hadden de gezinshoofden? De belangrijkste groepen zijn zonder enige
twijfel het bouwvak en de losse arbeid: vanaf 1880 werkte 40% van de kostwinners uit de straat
in deze beroepen. Voordien was dit 20-30%. Wanneer we bij deze beroepen de landbouwers,
de warmoeziers en warmoezeniersdagloners optellen, is dit getal gedurende de gehele periode
vrijwel stabiel: zo'n 40 %.
In het kader van hetgeen in hoofdstuk 1 is besproken, zien we naast de warmoeziers nog
meer beroepen verdwijnen uit de straat: de textiel, de kleermakers en de meubelmakers.
Waarschijnlijk zijn zij "slachtoffer" geworden van de opkomst van de goedkope en
fabriekmatige produktie. Ook het verdwijnen van de metaalbewerkers moet waarschijnlijk in
dit perspectief geplaatst worden.
Een andere bedrijfstak, die ook onder druk stond, kwam daarentegen juist vanaf 1860 op: de
schoenmakerij. Nader onderzoek is gewenst, maar de populariteit van de bedrijfstak kan
verband houden met de relatief hoge lonen, met name voor jongeren. Dit zou het toenemende
aandeel van deze leeftijdscategorieën in de bedrijfstak verklaren. De volwassenen verdienden
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daarentegen relatief weinig. 324 De schoenmakers behoorden tot de weinige zelfstandige
ambachtslieden in de straat. Volgens de patentregisters ging het allemaal om kleine
zelfstandigen, geen van hen had een knecht in dienst. De jaaromzet kwam zelden of nooit
boven de f 500,-.
Fabrieksarbeiders woonden in de Gasthuissteeg relatief weinig. De bakkers werkten in de
broodfabriek aan de Wittevrouwensingel. Ook sigarenfabrieken en de gasfabriek hadden
arbeiders uit de Gasthuissteeg op hun loonlijsten staan.
Verder vonden straatbewoners in de dienstensector emplooi. Het ging hier overwegend om
ongeschoolde en slechtbetaalde baantjes als sjouwer, koetsier en doodgraver. Een
lantaarnopsteker verdiende op 49-jarige leeftijd (in 1886) slechts f 2,40 per week.325 De
"gepensioneerden" hadden het eveneens niet breed. Het betrof hier onder andere voormalige
militairen en gemeenteambtenaren die dikwijls los werk erbij deden en bedeling kregen. 326
De middenstand kun je, wanneer je gebruik maakt van de patentregisters, 327 in drie groepen
verdelen. Ten eerste zijn er de zelfstandige ambachtslieden. In de Gasthuissteeg ging het
voornamelijk om schoenmakers.
Tabel 8.1. De middenstand in de Gasthuissteeg.
1851/5
1854/5
1860/1
1876/7
1880/1
1885/6
1890/1
ambachten
3
4
4
5
2
grote winkels
1
1
1
1
1
2
2
kleine winkels
2
3
2
5
6
7
totaal
3
7
7
5
11
10
9
Bron: GAU, Stad V, inv.nr. 246, Registers van Patentschuldigen, in de gemeente van Utrecht. Wijk I behoorende tot
den Tweeden rang; inv.nr. 251 idem, Kroeghouders, Tappers, Slijters en Koffiehuishouders (1ste Afdeeling).

Daarnaast zijn er de winkeliers (inclusief tappers en kroeghouders). Deze kun je verdelen in
twee groepen. Allereerst de winkeliers die uitsluitend van hun winkel leefden. De omzet van
dergelijke winkels bereikte dikwijls f 1000,- per jaar. De meest in het oog springende winkel in
deze categorie in de Gasthuissteeg was de al eerder genoemde melkhandel op nummer 45. Alle
gezinshoofden die achtereenvolgens in dit huis woonden waren melkboer. Wanneer een gezin
uit het huis vertrok, nam de nieuwkomer de zaak over.
Tenslotte waren er ook enkele kleine winkeliers, die vooral vanaf 1880 veel voorkwamen in
de patentregisters. Wanneer je deze winkeliers opzocht in het bevolkingsregister, hadden ze
vrijwel allemaal een ander beroep (timmerman, pettenmaker, schilder, wagenmaker). Uit de
324
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bedelingsregisters was af te leiden dat de echtgenote meestal het winkeltje beheerde, totdat
de man ophield met werken. Dan werd het een oude-dag-voorziening, waarmee het gezin in
ieder geval de huur probeerde te verdienen. Ook zal het winkeltje gediend hebben om 's
winters nog wat inkomsten te verwerven wanneer de man werkloos was. De omzet was volgens
de patentregisters meestal minimaal. Het betrof snoep-, fruit-, water- en vuurwinkels en
dergelijke. Ook waren er een aantal kroegjes onder, maar deze verdwenen na 1880 snel.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat sindsdien een vergunning vereist was voor
dergelijke etablissementen.328
Op het eerste gezicht behoorde de straat dus tot de meer proletarische typen, in de zin van
marginaal, arm. Geschoolde ambachtslieden en fabrieksarbeiders (typografen en
metaalbewerkers bijvoorbeeld) behoorden duidelijk tot de minderheid. Losse werklieden
(inclusief het bouwvak) beheersten de beroepsbevolking in de straat. In de winter zullen
daarom veel straatbewoners het moeilijk hebben gehad. Ook het grote aantal marginale
winkeltjes in de jaren 1880 duidt op toenemende armoede en werkloosheid. De
gezinsinkomsten moesten door de echtgenotes en de kinderen aangevuld worden.
De carrière van de meeste vrouwen was via de bedelingsregisters te volgen. Op het moment
dat een meisje de lagere school verliet, werd ze dienstbode, meestal alleen in dagdienst. De
schaarse gegevens duiden erop, dat aan het eind van de eeuw de verdiensten hiervan
toenamen. Lagen de lonen ca 1875-1890 voor meisjes van 16-19 jaar op f 0,75 tot f 1,-, circa
1900 verdienden de meisjes in dezelfde leeftijdscategorie f 1,25. Wanneer een vrouw trouwde
en kinderen kreeg (of andersom), bleef ze waarschijnlijk wat meer thuis, tot op 40-jarige
leeftijd. Alle werksters waarvan ik loongegevens heb, waren ouder dan 40 jaar. Ze verdienden
tot hun 50e levensjaar circa f 1,50 per week, daarna namen de verdiensten af, al naar gelang de
leeftijd. Toch bleven de meeste vrouwen werken tot ze dat fysiek niet meer op konden
brengen, of tot ze stierven. In de straat woonden werksters van 70 jaar en ouder. Deze
vrouwen werkten alleen iets minder, slechts een of twee dagen per week.329
Ook van jongens konden via de bedelingsregisters de beroepen worden achterhaald.
Aangezien echter weinig gezinnen met oudere kinderen bedeeld werden, zijn de verkregen
uitkomsten aangevuld met de gegevens uit de bevolkingsregisters. Bij vergelijking met de cijfers
uit bijlage 8.1. en tabel 8.2. valt op dat de verschillen tussen de beroepen van de gezinshoofden
en hun kinderen aanzienlijk waren. Zo zien we een oververtegenwoordiging van sigarenmakers,
typografen, kleermakers en metaalbewerkers, terwijl bijvoorbeeld de losse arbeid bij jongeren
duidelijk ondervertegenwoordigd is. Nog sterker dan in hoofdstuk 1 zien we dus dat jongeren
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dikwijls een ander beroep hebben dan hun ouders. Er is dus in zekere zin sprake van een aparte
arbeidsmarkt voor deze leeftijdscategorie. Deze vraagt meer goedkope arbeidsintensieve of
geschoolde arbeid.330
Tabel 8.2. De beroepsbevolking van mannen, jonger dan 21 jaar in de Gasthuissteeg.
1860-1880
absoluut
%
voedings-en genotmiddelen
5
17,2
bakkers
sigarenmakers
(5)
17,2
leer
2
6,9
kleding en reiniging
1
3,4
bouw
8
27,6
bouwen
(4)
13,8
afwerken
(4)
13,8
reiniging
hout/kurk
metaalbewerking
4
13,8
boek- en steendrukkerij
2
6,9
verkeer
andere diensten
3
10,3
losse arbeid
4
13,8
totaal
29
Bron: Bevolkingsregisters 1860-1900 en GAU, RKPAB, bedelingsregisters.

1880-1900
absoluut
11
(1)
(10)
3
3
13
(9)
(3)
(1)
2
7
3
1
3
1
49

%
22,4
2,0
20,4
6,1
6,1
26,5
18,4
6,1
2,0
4,1
14,3
6,1
2,0
6,1
2,0

Vrouwen en jongens vulden dus, zij het met relatief lage lonen, 331 voor een belangrijk deel
de (wisselvallige) inkomsten van de kostwinner aan. Hoewel directe bewijzen ontbreken, wordt
in de bronnen gesuggereerd dat gehuwde vrouwen tot circa 40 jaar thuis bleven om op de
kinderen te passen. Hier kun je kanttekeningen bij plaatsen. Een aantal "leerplichtige" dochters
verzuimden de school, zoals we nog zullen zien, vermoedelijk om op hun jongere broertjes en
zusjes te passen. In dergelijke gevallen zal de moeder ongetwijfeld een baan buitenshuis
hebben gehad.
Ook jongeren ouder dan 12 jaar werkten dikwijls buitenshuis, althans wanneer ze gezond
waren en niet een of ander lichamelijk gebrek (blind of kreupel) vertoonden. Meisjes hadden
een dienstje, jongens werkten dikwijls in de bouw, net als hun vader, of werkten in
bedrijfstakken met een grote vraag naar jeugdige arbeidskrachten (boekdrukkerijen,
sigarenfabrieken). In deze laatstgenoemde bedrijfstakken lukte het waarschijnlijk een aantal
jongeren om in het betreffende beroep carrière te maken, maar anderen (waarschijnlijk in de
Gasthuissteeg het merendeel) werden, wanneer ze te oud waren (circa 20 jaar) ontslagen en
vervangen door jongeren. De ontslagenen probeerden vervolgens hun arbeidskracht op de
330
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markt voor losse en ongeschoolde arbeid te verhuren.332
Om de welstand van een groep gezinnen te bepalen, kan gebruik worden gemaakt van de
zogenaamde armoede-cyclus. Deze gaat er van uit dat de economie van de arbeidende klasse
als gezinseconomie georganiseerd was. We hebben al gezien hoe het bestaan van het gezin
afhankelijk was van de inkomsten van meerdere gezinsleden en het aantal gezinsleden dat
gevoed moest worden.
De cyclus bestond uit een aantal gunstige en ongunstige fases. Een jong gezin, bestaande uit
man en vrouw, kon veel verdienen en had weinig kosten. Anders werd het zodra er kinderen
kwamen: de vrouw moest voor de kinderen zorgen, zodat de inkomsten afnamen, terwijl de
uitgaven toenamen. Wanneer de kinderen gingen werken, werd de situatie weer beter, tot ze
het huis uit gingen. Door ouderdom namen de arbeidsprestaties van de ouders af en daarmee
de inkomsten.333
Uiteraard werd deze cyclus in vele gevallen verstoord door de dood van een der
kostwinners. Een groot aantal weduwen kwam daardoor in een negatieve spiraal terecht, waar
ze nooit meer uitkwamen. Een manier om aan deze toestand te ontkomen, was om te gaan
samenwonen of hertrouwen, of gaan inwonen bij getrouwde kinderen. De weduwe kon in dat
geval op de kinderen passen, terwijl de moeder ging werken. Zo kon de verstoring van de cyclus
door de weduwe enigszins verzacht worden.
Ofschoon de armoedecyclus dus in principe uitgaat van het kerngezin, is het mogelijk er ook
bredere gezinsverbanden in te passen. In deze zin is het schema van Siffels en Van Spijker334
aangevuld en gewijzigd (bijlage 8.2.).
We zien dan dat circa 70% van de gezinnen in de Gasthuissteeg zich in een kritieke fase
bevond. De verschillen tussen 1866 en 1900 zijn wat dat betreft vrij gering. Een lichte
achteruitgang wordt gesuggereerd. De belangrijkste ontwikkeling die uit deze tabel naar voren
komt, is die in de richting van het kerngezin, het twee-generatie-gezin, bestaande uit man,
vrouw en kinderen. Waar in 1866 nog in 13 gezinnen één of meerdere ouders inwoonden, is dit
in 1900 gedaald tot slechts 2 gezinnen. Daartegenover staat dat het aantal alleenstaande
mannen en vrouwen ouder dan 55 jaar verdubbeld is: van 5 naar 12. Ook het aantal gezinnen
waar andere familieleden inwoonden (broers of zusters) of niet-verwanten, is afgenomen.
Is dit nu een ontwikkeling die duidt op meer welvaart? Optimisten zullen beweren dat
weduwen meer alleen gingen wonen, omdat zij dat ook op konden brengen. De noodzaak om
bij de gehuwde kinderen in te wonen was weggevallen. De vraag is echter: waardoor was deze
noodzaak weggevallen? Ik heb nergens gegevens gevonden dat de arbeidslonen voor oudere
vrouwen ineens veel hoger werden. Vermoedelijk heeft het uitwonen meer met de situatie in
het kerngezin te maken. De lonen van veel arbeiders gingen rond 1890-95 omhoog.335 Dit
332
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maakte het mogelijk voor de vrouw om thuis te blijven. Hierdoor verviel één van de belangrijke
taken van de weduwen: het passen op de kinderen. Daarnaast gingen deze vaker naar school,
het schoolverzuim nam af (zie hoofdstuk 9). De werkzaamheden die de weduwen in het gezin
van een van hun kinderen konden verrichten werden dus door anderen overgenomen. Hiermee
verviel één van de belangrijkste redenen voor hun verblijf in het huis.
Blijft de vraag of de weduwen zich dit konden veroorloven. Zonder enige twijfel heeft de
armenzorg in dit opzicht een belangrijke rol gespeeld. Ik kom hier nog op terug. Uit de
bedelingsregisters bleek bovendien dat de weduwen dikwijls buitenshuis werkten, zodat ze
(een gedeelte van) de huur verdienden. Daarnaast bleven ze waarschijnlijk bij hun kinderen
eten, om de kosten van levensonderhoud te drukken. De familie bleef dus de helpende hand
bieden.

Familie- en burenhulp in de straat.
In de literatuur worden een aantal overlevingsstrategieën behandeld, waardoor gezinnen de
precaire balans tussen inkomsten en uitgaven enigszins in evenwicht konden houden. 336 Vaak
genoemd worden zaken als het belenen van spullen, prostitutie, criminaliteit en het laten
oplopen van schulden (bijvoorbeeld huurschuld of het op de pof kopen bij de kruidenier en
bakker). Hier wil ik twee andere mogelijke overlevingsstrategieën behandelen, die mogelijk
bedeling onnodig hebben gemaakt, namelijk familie- en burenhulp. Het onderscheid tussen
beiden was moeilijk te maken. Veel bewoners van de Gasthuissteeg waren familie van elkaar.
Uit de interviews, die Gerrit Jansen in de Utrechtse Kovelaarstraat heeft gehouden, 337 blijkt
dat deze netwerken in ieder geval in de jaren '20 van deze eeuw volop bloeiden, ondanks het
feit dat de straat nog relatief jong was (circa 40 jaar). Iedereen hielp iedereen, althans in een
bepaald gedeelte van de straat. Ook in de vorige eeuw kwam burenhulp volop voor. Voor
medici gaf het zelfs aanleiding tot klachten. De uitgebreide hulp tijdens een epidemie, door
buren verleend, kon resulteren in een snelle verspreiding van de betreffende ziekte. 338 Deze
hulp kan de typische loop van een aantal epidemieën verklaren.
Hoe zijn deze buren- en familienetwerken te reconstrueren? Voor de familienetwerken is dit
relatief eenvoudig: de bevolkingsregisters geven voldoende informatie. Voor de burenhulp heb
ik gebruik gemaakt van het archief van de Burgerlijke stand, namelijk van de geboorteregisters.
Deze waren voor de periode tot 1882 aanwezig op het gemeentearchief. Ik ga er van uit dat de
getuigen bij het aangeven van geboorten een zekere band hadden met de aangever, tenzij de
getuigen (alle getuigen waren mannen) stadsboden waren. Van een aantal getuigen is het vrij
duidelijk hoe de relatie was met de aangever: familie (een broer of vader), beroep (een
collega), of straat (een buurman). Van veel getuigen was de band niet altijd duidelijk. In
hoeverre het in dergelijke gevallen om vermoedelijk gehuurde getuigen ging, zal nog besproken
worden. De getuigen bij het huwelijk waren meestal stadsboden, zodat deze bron minder
336
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Afbeelding 8.1. De woonplaats van de familie “Jansen” in de Gasthuissteeg circa 1836-1900
Legenda: 1 streep=0-2 jaar, 2 strepen: 3-5 jaar, 3 strepen: 6-10 jaar, 4 strepen: 11-20 jaar, 5 strepen: 21-30 jaar

geschikt is. Aangifte van een sterfgeval gebeurde door de aanspreker of de doodgraver. Daar
kwamen helemaal geen getuigen aan te pas.
Hier wordt slechts een (gedeeltelijk) familienetwerk gegeven. Het betreft een familie die al
voor 1830 in de straat woonde. Sinds 1836 heeft ze er voortdurend gewoond. Aanvankelijk
betrof het slechts één gezin, waarvan de vader in 1848 was gestorven (aan de cholera?). Een
aantal van zijn zeven kinderen (en kleinkinderen) bleven in de straat wonen. Hun
echtgenotes(n) waren dikwijls ook in de straat opgegroeid. Deze familiebanden blijven hier
echter buiten beschouwing. Soms is het niet bekend wie de ouders van de betreffende
echtgeno(o)t(e) waren en dus ook niet of deze in de straat hadden gewoond. Via het register
van huwelijken is dat uiteraard wel te achterhalen, maar dat vereist weer een extra onderzoek,
dat nauwelijks iets toevoegt aan het hier gepresenteerde beeld.
Op afbeelding 8.1. staat aangegeven waar en hoelang familieleden van de familie "Jansen" in
de straat woonden. Ze woonden voornamelijk in de sloppen. Het gezin dat in het huis van de 3e
Maatschappij tot verbetering van woningen staat aangegeven, woonde daar in de jaren 1840,
dus lang voordat de huizen door de woningbouwvereniging opgeknapt werden. Het lijkt er dus
op, dat de verdeling van de straat in verschillende blokken ook in de familienetwerken is terug
te vinden. Gerrit Jansen kwam voor de Kovelaarstraat tot dezelfde conclusie.339
De periode waarin de familieleden in een huis woonden, was nooit langer dan 30 jaar.
Steeds werd er verhuisd, maar dikwijls bleef men in de sloppen wonen. De sloppen bestonden
uit 50 huizen; gedurende de 60 jaar van 1840-1900 werd gemiddeld 2,7 huizen door deze
familie bewoond. Zo heeft het gezin een zeker stempel op de buurt gedrukt.
339
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Tabel 8.3. De getuigen van de familie "Jansen".
I. Aangifte van een geboorte in de straat.
woonplaats van de getuige
getuige
in de straat
buiten de straat
vrienden/collegae
4
familie
8
2 (1)
boden
2
totaal
8
8
II aangifte van een geboorte buiten de straat
vrienden/collegae
3
2
familie
2
1 (2)
boden
2
totaal
5
5
(1)
Beiden woonden later ook in de straat.
(2)
Woonde later ook in de straat.
Bron: Bevolkingsregister 1860-1900; GAU, Burgerlijke stand, Geboorteregisters 1860-1882.

totaal
4
10
2
16
5
3
2
10

Op afbeelding 8.2. is te zien dat ook de getuigen voor het merendeel in de sloppen woonden.
Dit is niet verwonderlijk. Meer dan de helft van de getuigen waren familieleden. Deze waren
zonder uitzondering allemaal broers van een der echtelieden. Verreweg het grootste deel van
hen woonde op het moment van aangifte in de straat. De vrienden of collegae kwamen
daarentegen merendeels niet uit de straat. Toch waren dit vermoedelijk niet gehuurde
getuigen. Wanneer een gezin, dat niet langer meer in de Gasthuissteeg woonde,
gezinsuitbreiding kreeg, werden dikwijls de oude buren opgeroepen als getuigen op te treden.

Afbeelding 8.2. De woonplaats van de getuigen van de familie “Jansen”in de Gasthuissteeg 1860-1900.
Bron: Bevolkingsregisters 1830-1900 en Geboorteregisters 1860-1900
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Van de vijf gevallen, die ik gevonden heb, was dit drie maal het geval.
Uiteraard mogen aan deze drie gevallen geen conclusies worden verbonden. Wel lijkt de
conclusie gerechtvaardigd, dat de familiebanden van meer belang waren dan de burenhulp.
Deze uitkomst is niet onverwacht, gezien het feit dat veel familieleden in de straat woonden en
dus tevens burenhulp aan elkaar verleend kunnen hebben.
In hoeverre er sprake was van een uitgebreid net van burenhulp wordt dus met deze
beperkte groep niet duidelijk. Daarom is de groep getuigen uitgebreid. Van een willekeurig
aantal geboorten, 119 in totaal, is bekeken welke getuigen bij de aangifte aanwezig waren.
Tabel 8.4. De getuigen bij 119 aangiften van geboorte van bewoners uit de Gasthuissteeg
1860-1882.
slop links
slop rechts
I getuigen woonden binnen de straat
familie
8
1
collegae
4
1
onbekend
7
(incl. buren)
totaal
19
2
II getuigen woonden buiten de straat
familie
14
collegae
34
7
onbekend
32
1
boden
13
2
totaal
93
10
Bron: zie tabel 8.3.

woonplaats van de geborenen
Breyerscameren
rest

totaal

%

1

5
5
14

14
11
21

5,9
4,6
8,8

1

24

46

19,3

14
24
31
9
78

28
69
71
24
192

11,8
29,0
29,8
10,1
80,7

4
7
11

Zoals uit tabel 8.4. is af te lezen was slechts een minderheid, nog geen 20% van de getuigen
straatbewoner. Onder hen waren de buren de grootste groep. Hier zie je dus iets terug van
burenhulp. Wanneer je de groep collegae daarbij optelt, en deze afzet tegen de totale groep
familieleden, is de eerste groep echter duidelijk in de minderheid (32 tegen 42 getuigen). Is in
de Gasthuissteeg de familiehulp beter ontwikkeld dan de burenhulp? Dit zou kunnen duiden op
een ontwikkeling in de richting van het moderne kerngezin, het type gezin dat zich opsluit in
huis en waarvan de belangrijkste vriendschapscontacten lopen via de familie. 340
De overgrote meerderheid bestond echter uit een groep mensen met nogal ondefinieerbare
banden met de straatbewoners. Waren dit "beroepsgetuigen", mensen die werkloos waren en
altijd om het stadhuis rondhingen, om als getuigen een paar stuivers te verdienen? Van een
gering aantal van deze groep (zes getuigen) kan ik echter met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid zeggen, dat dit niet het geval is geweest. Zij waren voormalige
straatbewoners of zouden later in de straat komen wonen. Het vermoeden dat zij kennissen
waren lijkt me in dergelijke gevallen gerechtvaardigd. Of dit bij de rest van de getuigen ook het
340
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geval was, blijft echter onzeker.
Of buren- en familiehulp op grote schaal voorkwam in de straat wordt door de registers van
aangifte bij geboorte niet duidelijk. Alleen in het geval van de familie "Jansen" kun je van een
dergelijk netwerk spreken, die voornamelijk gedragen werd door de familieleden, minder door
de buren. Burenhulp ontbrak uiteraard niet. Verschillende leden van dit netwerk waren ook
getuigen bij de tweede groep gezinnen.
Nader onderzoek kan deze uitkomsten mogelijk meer duidelijkheid verschaffen. Voorlopig
betwijfel ik echter of de bewoners met buren- of familiehulp een goed alternatief hadden voor
de armenzorg. Te weinig vaders gingen met familie of buren naar het stadhuis om de geboorte
van de zoon of dochter aan te geven. De vraag blijft natuurlijk of naast de officiële
gelegenheden, zoals het aangifte doen van een geboortegeval, het dagelijks leven een ander
beeld te zien gaf.
De armenzorg hield in ieder geval nauwelijks rekening met dergelijke banden. Zij vonden
familiehulp daarentegen wel een belangrijk punt. Bij vrijwel elke weduwe werd vermeld
hoeveel kinderen ze had en wat voor beroep deze hadden. Maar dikwijls werd er van uit
gegaan dat de kinderen ook arm waren en dus nauwelijks hulp konden bieden.341 De vraag is
echter of de gezinnen die van dergelijke netwerken profiteerden, niet in de registers terug te
vinden zijn.
De bewoners van de straat waren over het algemeen arme werklieden Zij werkten
overwegend in bedrijfstakken die uitermate conjunctuurgevoelig waren. De mensen die een
vaste baan hadden, verrichtten dikwijls ongeschoold werk (gemeentereiniging, doodgraver
etc.). Of de armoede onder deze gezinnen gedurende de tweede helft van de 19e eeuw is
toegenomen, kan echter nauwelijks bepaald worden. De toename van het aantal kleine
winkeltjes in de jaren 1880, bij uitstek crisisjaren, doet dit wel vermoeden. Aan de andere kant
lijkt de toename van het aantal kerngezinnen en het toenemend aantal zelfstandig wonende
weduwen een indicatie van toenemende welvaart. Wanneer de welvaart was afgenomen had je
juist allerlei vormen van samenwonen kunnen verwachten. Tussen 1880 en 1900 nam de
gemiddelde woningbezetting fors af. Vermoedelijk trad in de jaren 1880 een daling van de
welvaart op, om na 1890 weer te stijgen. Hierin hebben conjuncturele aspecten een belangrijke
rol gespeeld. Maar ook het beleid van de armenzorg heeft een bijdrage geleverd aan de
welvaartsontwikkeling in de straat.

De armenzorg.
De vraag is wat de sociaal-politieke betekenis van de armenzorg is geweest. De bedeling zou
in de 19e eeuw als een soort loonsubsidie hebben gefungeerd. 342 Veel gezinnen, wier
kostwinners tussen de 25 en 55 jaar oud waren, kregen voor korte tijd een gering bedrag aan
bedeling. Dit bedelingssysteem had een aantal belangrijke effecten: allereerst konden gezinnen
341
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perioden van werkloosheid door middel van een uitkering overbruggen. Zo fungeerde het als
een soort hoeveelheidsaanpasser: het hield een "reserve-armee" in stand, die geduldig bleef
wachten tot een aantal van hen (tijdelijk) werk kreeg. Massale migratiebewegingen werden op
deze manier tegengegaan. Een voldoende aanbod van arbeiders op de lokale arbeidsmarkt was
dus altijd gegarandeerd. Dit hield de lonen laag. De armenzorg hield dus potentiële
arbeidskrachten beschikbaar voor de lokale arbeidsmarkt en zorgde dat, door de bedeling,
arbeiders zich tegen zeer lage lonen aanboden op de arbeidsmarkt. Wanneer zij niet van het
loon konden rondkomen, konden arbeidersgezinnen altijd bij een van de tientallen
filantropische instellingen aankloppen.
Sloten de in de armenzorgarchieven gevonden gegevens hierbij aan? De archieven van zowel
Vincentius als het Parochiaal Armbestuur vertonen grote lacunes. De bedelingsregisters van het
Armbestuur zijn weliswaar bijna allemaal bewaard gebleven (alleen het deel over de periode
1858-1864 ontbreekt), maar vertonen desondanks nogal wat onduidelijkheden. Allereerst zijn
pas vanaf 1864 de gezinsgegevens goed bijgehouden. Voordien werd dikwijls alleen de naam en
het besluit of het gezin al dan niet voor bedeling in aanmerking kwam, genoteerd. Ook na 1864
zijn de bedelingsactiviteiten niet even eenduidig genoteerd. Zo wordt niet altijd duidelijk of een
gezin nu winterbedeling of vaste bedeling kreeg. Verder stond er zelden genoteerd wanneer de
bedeling precies ophield. Meestal wordt er van uitgegaan dat dit in het laatstgenoemde jaar
was, maar dat is niet een wet van Meden en Perzen. Met name in het midden van de jaren
1890 werden de registers van het Parochiaal Armbestuur op dit gebied slecht bijgehouden. Pas
na 1898, met de reorganisatie, werd de administratie vollediger.
Van elk gezin dat in het register werd ingeschreven werd voor lange tijd bijgehouden
hoeveel bedeling het kreeg. De gezinsgegevens werden echter in de loop der tijd zelden of
nooit bijgewerkt. Verhuizingen en dergelijke werden niet genoteerd. Het is daarom een enorm
werk om te bepalen welke gezinnen uit de Gasthuissteeg en wanneer bedeling kregen. Om die
reden is afgezien van elke poging tot volledigheid. Ik heb alleen die gezinnen in het volgende
betoog behandeld, die op het moment van inschrijving in de straat woonden. Dit heeft het
voordeel dat de gezinsgegevens (huur, beroep, verdiensten, schoolgaande of werkende
kinderen etc.) redelijk betrouwbaar, nog niet verouderd waren. Aan de andere kant worden
ongetwijfeld tientallen gezinnen ten onrechte niet behandeld. Ik kan alleen de hoop uitspreken
dat het beeld hierdoor niet te scherp vertekend wordt.
Dezelfde moeilijkheden leverde het werk met het archief van Sint Vincentius op. De
gezinsgegevens zijn nog veel meer verbrokkeld bewaard gebleven. In de spaarzaam aanwezige
registers werden adresaanduidingen slechts mondjesmaat gevonden. Over lange perioden,
bijvoorbeeld circa 1855-1870 heb ik vrijwel geen enkel gezin uit de Gasthuissteeg kunnen
vinden, dat bedeling ontving. Alleen voor de periode 1885-1900 zijn een redelijk aantal
bedeelde gezinnen gevonden en is het beeld wat minder verbrokkeld.
Ondanks deze gebreken en moeilijkheden zijn 68 gezinnen gevonden die door respectievelijk
het Parochiaal Armbestuur en Vincentius bedeeld werden. Daaronder waren 20 gezinnen die
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zowel door Vincentius als het Parochiaal Armbestuur bedeeld werden.343

Het Parochiaal Armbestuur.
Wat voor beeld ontstaat nu bij de bestudering van deze gezinnen? Waren het jonge
gezinnen waarvan het gezinshoofd losse arbeider was, die dikwijls geteisterd door
werkloosheid een klein bedrag bedeling kregen? Het antwoord op deze vraag zal beantwoord
worden met behulp van de eerder behandelde armoedecyclus.
In tabel 8.5. staan de gezinnen vermeld, zoals ze in de bedelingsregisters van het Parochiaal
Armbestuur naar voren kwamen. In dit verband is enige voorzichtigheid op zijn plaats. De
registers stemmen niet altijd overeen met de bevolkingsregisters. Weduwen stonden soms in
de bedelingsregisters te boek als zelfstandig wonend, terwijl ze volgens de bevolkingsregisters
inwoonden bij een zoon of dochter (zie bijlage 8.3.). De samenstelling van dat gezin werd nooit
vermeld.
Tabel 8.5. De bedeelden van het Parochiaal Armbestuur, woonachtig in de Gasthuissteeg.
gezinstype
alleenstaande vrouwen
alleenstaande ouders (man)
alleenstaande ouders (vrouw)
echtparen met kinderen
echtparen ouder dan 55 zonder kinderen
alleenstaande mannen
kinderen
Bron: bijlage 8.3.

aantal
14
2
13
23
6
3
2

Weduwen en alleenstaande vrouwen kwamen in de registers van het Parochiaal Armbestuur
nadrukkelijk voor. Bijna de helft van alle bedeelde huishoudens behoorde tot deze groepen.
Maar ook een fors aantal gezinnen met kinderen kreeg bedeling. Gezien de totale
gezinssamenstelling van de straat, was deze groep echter ondervertegenwoordigd.
De beroepen van de bedeelden (tabel 8.6.) sloten redelijk aan bij hetgeen op grond van de
theorie verwacht mocht worden. Bij de mannen overheersten de seizoensgebonden
bedrijfstakken: de bouw en de landbouw. Verder waren er een aantal bedeelden in marginale
beroepen werkzaam, zoals lantaarnopsteker en enkele gepensioneerden. De kleermakers en de
smid kunnen als gevolg van de opkomst van de fabrieksarbeid verarmd zijn. De conjunctuur- en
343

Aantal gevonden bedeelde gezinnen in de straat:
Vincentius
9 gezinnen
RKPAB
39
beiden
20
totaal
68
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seizoenswerklozen lijken de meerderheid te vormen, zoals dat ook in de eerderbesproken
enquête van 1893 het geval was.
Tabel 8.6. De beroepen van de bedeelden door het RKPAB in de Gasthuissteeg.
beroep
bouw en losse werklieden
proletarische beroepen
sigarenmaker
hoveniersdaggelder
kleermaker
gepensioneerd
rest
Totaal
Bron: GAU, RKPAB, Bedelingsregisters.

aantal
10
4
3
2
2
2
2
15

De situatie wordt anders wanneer we de officiële redenen voor de bedeling onder de loep
nemen. Slechts zeven huishoudens kregen vanwege werkloosheid of armoede bedeling. Het
overgrote deel van de bedeelden was ouder dan 60 jaar, of was armlastig omdat het gezin zijn
kostwinner had verloren (tabel 8.7.).
Tabel 8.7. De redenen voor de bedeling.
dood mannelijke kostwinner
dood vrouw
armoede en ouderdom -vrouwen
-mannen
-echtparen
wees
ongehuwde vrouw
gebrekkig/gehandicapt
ziekte -vrouw/kind
-man
geen werk
totaal

17
1
9
3
8
1
2
5
2
1
6
55

Bron: zie tabel 8.6.
Een zelfde resultaat is te herleiden uit de vermoedelijke redenen van stopzetting van de
bedeling (tabel 8.8.). De dood van de bedeelde of zijn of haar plaatsing in het bejaardentehuis
komen nadrukkelijk naar voren. Slechts in twee gevallen werd expliciet gesteld dat het feit dat
de man weer vast werk had, de reden was van het intrekken van de steun.
Tabel 8.8. De redenen voor stopzetting van de bedeling.
dood van de bedeelde
bedeelde naar krankzinnigeninrichting
- naar bejaardenhuis

5
1
7
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vast werk
Bron: zie tabel 8.6.

2

Hieruit kun je maar één conclusie trekken: zo de armenzorg enige effecten op de
arbeidsmarkt heeft veroorzaakt, was het vooral in die zin, dat ze de marginalen (vrouwen,
ouden-van-dagen, gehandicapten) zo veel mogelijk van de arbeidsmarkt onttrok. De visie van
Catharina Lis of van Van Leeuwen en Smits is plausibel voor het begin van de 19e eeuw, maar
lijkt voor de tweede helft van de 19e eeuw niet meer op te gaan. In plaats van dat jonge
gezinnen zoveel mogelijk aan de plaatselijke arbeidsmarkt werden gebonden, zoals de theorie
veronderstelt, is de praktijk dat het juist potentieel goedkope arbeidskrachten (vooral vrouwen)
makkelijker gemaakt werd uit te treden.

Vincentius.
Waar het Parochiaal Armbestuur zich dus voornamelijk op de van de arbeidsmarkt
uitgestoten groepen richtte, zou Vincentius wel overwegend jonge gezinnen moeten
ondersteunen. Dit was volgens de reglementen de doelgroep. De opvoeding van de kinderen
had de eerste prioriteit. Om dit te toetsen zullen dezelfde stappen worden gezet als eerder bij
het Armbestuur gebeurde.
De armoedecyclus laat een beeld zien wat prima bij de theorie aansluit van zowel Vincentius
als de historici (bijlage 8.3.). Echtparen met kinderen vormden ruim 2/3 van alle bedeelde
gezinnen. Weduwen met kinderen completeerden deze groep goeddeels. Dit geeft dus een
volledig andere uitkomst dan eerder het Parochiaal Armbestuur liet zien.
De beroepen van de bedeelden stemmen meer overeen met die van de door het
Armbestuur bedeelde gezinnen. Ook nu had de bouw weer het grootste aandeel. De
opmerkingen gemaakt bij de behandeling van het RKPAB, gaan ook voor Vincentius op. De
oorzaak hiervan ligt voor de hand. Een gedeelte van de door Vincentius bedeelde gezinnen
ontving ook van de Armenkamer een bijdrage in het levensonderhoud. Is hiermee ook de
betekenis van het werk voor de arbeidsmarkt gering?
De redenen van de bedeling bevestigen dit allerminst. Van een aantal gezinnen kon
achterhaald worden waarom de bedeling werd stopgezet. Deze redenen kunnen globaal in drie
categorieën worden ingedeeld: 344 omdat de materiële toestand was verbeterd, vanwege
zedelijke aspecten (onverschilligheid of juist vanwege verbeteringen) en een restgroep
(vanwege verhuizing). Van de 15 gevallen in de Gasthuissteeg waren er 9 die vanwege een
verbeterde materiële toestand bedankten of werden geschrapt.
De indruk bestaat dat het hier dus om gezinnen ging, die door een ongunstige conjunctuur
(werkloosheid, loonsverlagingen) in de problemen waren gekomen en daarom enkele jaren
door Vincentius bedeeld werden. Wanneer de gezinshoofden weer regelmatig aan het werk
konden, werden ze geschrapt. Afbeelding 8.3. bevestigt dit vermoeden. Hoewel het hier om
slechts enkele gezinnen ging, valt toch op dat er een zeker verband is tussen de conjunctuur
344
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Afbeelding 8.3. Het aantal
door Vincentius bedeelde
gezinnen, bestaande uit man,
vrouw en kinderen 1885-1900.

(uitgedrukt in de saldi van de Bank van Lening) en het aantal bedeelde gezinnen. De bedeling
door Vincentius kan dus gedeeltelijk als een werkloosheidsuitkering gezien worden. De hulp,
die op het juiste moment werd aangeboden, kan een zeker stabiliserend effect op de
arbeidsmarkt hebben gehad.
De volgende vraag is, of de hulp wel genoeg was om er een periode van werkloosheid mee
door te komen. C. Lis doet nogal geringschattend over de hulp.345 Zij spreekt haar verbazing
uit, dat de armen voor zo'n geringe hoeveelheid hulp zich zoveel door de armbezoekers lieten
welgevallen.
De bedelingsactiviteiten van Vincentius in Utrecht waren terug te vinden in de notulen van
de vergaderingen. Omdat deze een fors aantal jaren bestreken in een groot aantal delen, zijn
alleen die vergaderingen geraadpleegd, wanneer een gezin aangenomen of geschrapt was. Dit
was in de armenregisters vermeld. Van een volledig beeld is dus ook in dit opzicht geen sprake.
De bedeling bestond vooral uit goederen in natura, met name kleding en dekking. De meeste
gezinnen kregen wanneer ze aangenomen werden stro en lakens, vermoedelijk om de kinderen
in het gezin een aparte slaapplaats te kunnen geven; ze hoefden in het vervolg niet meer bij
hun ouders in de bedstee te slapen. Ook kleren werden ruimschoots verschaft. Het ging zowel
om bovenkleding, als om schoeisel (klompen). Voedsel werd relatief weinig uitgedeeld, althans
volgens de notulen. De bedeelden hebben ongetwijfeld een warme maaltijd kunnen krijgen bij
de spijskokerij aan de Springweg. De weinige keren dat voedsel werd verstrekt, was bij speciale
gelegenheden. Wanneer een kind uit een bedeeld gezin de eerste communie deed, werd er
bijvoorbeeld meel en spek (voor spekpannekoeken) of aardappelen en vlees uitgedeeld.
Gezien het karakter van de bedeling mag gesteld worden dat de gezinnen die door
Vincentius bedeeld werden, niet van de bedeling alleen rond hebben kunnen komen. Voedsel
345
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bijvoorbeeld moesten zij zelf betalen. De bedeling had niet zo zeer het doel de nood van de
gezinnen te verzachten, alswel verbetering te brengen. De kleding werd gegeven, zodat de
kinderen "fatsoenlijk" naar school konden, de "huursubsidie" om de huisvestingssituatie te
verbeteren. Kinderen werden op school geplaatst, zodat ze door een vak te leren, niet in hun
vaders voetstappen op de markt voor losse arbeid hoefden te treden. De weinige bedeling die
uitgekeerd werd in klinkende munt werd gegeven om een handeltje op te zetten, zodat het
gezin inkomsten kon verwerven en bedeling dus overbodig werd.
Van belang is, dat de meeste door Vincentius bedeelde gezinnen ook van het Parochiaal
Armbestuur steun kregen. Ook deze bedeling vertegenwoordigde een waarde van slechts
enkele guldens per maand, maar alles bij elkaar werd het natuurlijk wel een aardig bedrag. Dit
kan zo'n f 5,- a f 6,- per maand benaderd hebben. Gevoegd bij de eventuele inkomsten van
vrouw en kinderen, levert dit een weliswaar armoedig bestaan op, maar tevens de mogelijkheid
om een periode van werkloosheid, of zelfs het verlies van de kostwinner (tijdelijk) op te vangen.
Zo vervulden het Parochiaal Armbestuur en Vincentius beiden een aparte taak. Het
Armbestuur voorzag in de eerste nood van de behoeftigen, Vincentius probeerde ze uit de
armoede op te heffen. Of dit gelukt is, mag betwijfeld worden. Veel gezinnen vroegen
meerdere malen bedeling aan. Een gezin bedankte in 1874 voor de verstrekte hulp, "met het
beleefde verzoek evenwel zoo zijne toestand later ongunstiger mogt worden, als dan weder op
de gunsten der vereeniging te mogen rekenen".346 Het gezin zou later nog twee maal bedeling
ontvangen. De hulp kon, hoe goedbedoeld ook, het gezin zelden uit de precaire situatie helpen,
waarin werkloosheid, ziekte of de dood voortdurend op de loer lagen.
Is hiermee ook meteen een antwoord gegeven op de eerder gestelde vraag naar het belang
van de bijdrage van de armenzorg in de toename van het aantal twee-generatie-gezinnen in de
straat? Is het belang van het werk van het Parochiaal Armbestuur in dit opzicht minimaal? In
theorie kan het verband tussen het uit gaan wonen door weduwen op de volgende wijze
worden gelegd. Zowel Vincentius als het Parochiaal Armbestuur weigerden bedeling aan
gezinnen waar één van de ouders inwoonde. Vincentius gaf alleen aan de
twee-generatie-gezinnen, het Parochiaal Armbestuur aan weduwen die niet meer bij een van
de kinderen inwoonden.
De bedelingsregisters bevestigen dit beeld, maar het bevolkingsregister komt tot een geheel
ander beeld. Uit deze gegevens blijkt eerder het tegendeel. In toenemende mate werden
weduwen die bij kinderen of met een broer of zus woonden, bedeeld. Op dit gebied lijkt het
Parochiaal Armbestuur dus geen actieve, stimulerende rol te hebben gespeeld. Met Vincentius
ligt dit geheel anders. Zij bedeelde geen enkel gezin, waar één van de ouders inwoonde. De
meeste gezinnen die door hen bedeeld werden, woonden echter te kort in de straat om uit te
kunnen vinden of en wanneer de ouders het gezin hadden verlaten. Voorlopig lijkt de conclusie
gerechtvaardigd, dat de armenzorg nauwelijks een actieve bijdrage heeft geleverd aan de
gesignaleerde ontwikkeling in de richting van het type kerngezin.
346
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Conclusie.
Het bestrijden van de armoede door de armenzorginstellingen valt slechts ten dele een
sociaal-politieke betekenis toe te kennen. De verbanden, die sociaal-economische historici
dikwijls leggen tussen armenzorg en proletarisering, zijn in Utrecht in de tweede helft van de
19e eeuw slechts in beperkte mate terug te vinden. Het Parochiaal Armbestuur bedeelde vooral
weduwen met kinderen, alleenstaande vrouwen, bejaarde gezinnen en gehandicapten, kortom
mensen die nauwelijks aantrekkelijk waren voor de werkgevers. Wanneer we de armenzorg in
20e eeuwse termen beschrijven, fungeerde ze vooral als Bijstand, AOW of WAO, slechts in
geringe mate als WW-uitkering.
Vincentius ondersteunde wel gezinnen die als gevolg van werkloosheid het tijdelijk moeilijk
hadden. Ofschoon de vereniging zelf de nadruk op haar zedelijk karakter legde (ze beschouwde
zichzelf niet als armenzorginstelling) hebben materiële facetten een belangrijke rol gespeeld,
facetten bepaald door de situatie op de arbeidsmarkt: armoede en werkloosheid. Zo verstrekte
Vincentius zelfs (renteloze) voorschotten aan gezinnen om een handeltje op te zetten.
De sociaal-politieke betekenis van de armenzorg kan echter verder gaan dan alleen deze
materiële aspecten. De opvoeding van kinderen stond centraal. Er werd niet alleen voor
gezorgd dat kinderen goedgekleed naar school gingen, er werd voor gezorgd dat ze überhaupt
naar school gingen. Wanneer ze de lagere school verlieten werd voor een aantal kinderen een
vervolgopleiding mogelijk gemaakt: jongens konden een ambacht leren, meisjes werden op een
naaischool geplaatst. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". In een dergelijk credo moeten
de bezoekers van Vincentius geloofd hebben.
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Hoofdstuk 9. De opvoeding van kinderen.
Eén van de redenen waarom gezinnen de bedeling konden verliezen, was gelegen in het feit
dat de ouders weigerden hun kinderen naar een (katholieke) school te sturen. Schoolverzuim
werd als een belangrijk sociaal probleem gezien. Gedurende de tweede helft van de 19e eeuw
werd er voortdurend geklaagd dat kinderen niet of onregelmatig de lagere school bezochten.
De school werd en wordt door veel tijdgenoten en historici gezien als een belangrijk
opvoedingsinstituut. De lagere school heeft zich in de 19e eeuw ontwikkeld tot een fabriek
waar kinderen normen werden bijgebracht, normen die de maatschappelijke orde verdedigden,
of deze orde in een bepaalde richting (bijvoorbeeld de confessionele) konden doen ombuigen.
Tevens werd het onderwijs gezien als één van de belangrijkste middelen ter verhoging van
de welvaart. In de 19e eeuw werd er voortdurend geklaagd dat het vakmanschap van de
werklieden verloren dreigde te gaan. Met het doel deze situatie te keren en de
vakbekwaamheid op een hoger peil te brengen, werden vanaf circa 1850 de eerste
ambachtsscholen opgericht.347 Zonen van ambachtslieden werden onderwezen in de eerste
beginselen van hun vak en met behulp van bijvoorbeeld technisch tekenen op een hoger niveau
gebracht dan hun vaders stonden.
Tenslotte had het onderwijs het voordeel dat kinderen van de straat werden gehouden. Dit
was een belangrijke functie van de circa 1850 opgerichte scholen voor "havelooze kinderen". 348
In Nederland kwamen deze scholen naast Utrecht, ook in Amsterdam en Rotterdam van de
grond.
Het doel van dit hoofdstuk is niet zozeer te bepalen in hoeverre de school als instrument van
sociale politiek gefunctioneerd heeft. Dat vereist een geheel eigen onderzoek met specifieke
bronnen (bijvoorbeeld lesroosters, schoolboekjes).349 Er van uitgaande dat de school, gezien de
drie hiervoor genoemde functies, inderdaad een belangrijk sociaal-politiek instrument is, zal
hier bekeken worden hoe gepoogd werd kinderen een onderwijsinstelling te laten bezoeken. In
de eerste plaats zal daarom bestrijding van het schoolverzuim worden behandeld. Daarnaast
zullen enkele zaken besproken worden die sterk aan de hedendaagse kinderbescherming doen
denken. Aangezien de katholieke armenzorg meende dat de opvoeding van de kinderen in
sommige gezinnen bij hun ouders niet in goede handen was, werden pogingen ondernomen
deze kinderen in katholieke gestichten te plaatsen, ten einde hen voor een verder verval te
behoeden.
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Schoolverzuim.
Ofschoon het schoolverzuim met name in de jaren 1860 en 1870 als een belangrijke kwestie
werd gezien, was er eigenlijk niemand in staat de werkelijke omvang van het probleem te
schatten. Ook moderne wetenschappers hebben er grote moeite mee. 350
Het vraagstuk van het schoolverzuim heeft verschillende achtergronden. Wat is nu eigenlijk
schoolverzuim? Schoolverzuim is moeilijk te definiëren en vrijwel onmogelijk te tellen. Hoe druk
je schoolverzuim uit: in het aantal kinderen dat wegbleef of het aantal verzuimde
onderwijsdagen? Hoeveel dagen in het jaar moet een kind van school blijven om te kunnen
spreken van schoolverzuim? In meer welvarende kringen kregen de kinderen thuis onderwijs.
Dat een kind niet naar school ging, hield dus niet automatisch in, dat het niets leerde.351
Wanneer desondanks van de schoollijsten wordt uitgegaan, waar moet je deze gegevens dan
tegen afzetten? Met behulp van de volkstellingen kan de potentiële leerlingenpopulatie in de
leeftijdscategorie van 6-12 jaar, worden bepaald. Deze tellingen werden evenwel slechts eens
in de 10 jaar gehouden. Ook is het de vraag of de hierin vermelde leeftijden van de kinderen
wel altijd kloppen.352 Zoals al eerder vermeld, veranderden de geboortedata nog al eens, als je
het bevolkingsregister moet geloven. Een kind wat volgens de opgaven uit 1869 in 1862
geboren was, kon volgens lijsten uit 1879 plotseling in 1867 geboren zijn. Tenslotte kan op deze
manier alleen het schoolverzuim van een gemeente worden berekend. Dat te berekenen van
een straat is op deze manier vrijwel onmogelijk, tenzij de schoollijsten ook de adressen van de
kinderen bevatten. Ik heb echter op het GAU geen schoollijsten gevonden, waarmee ik iets aan
kon vangen. Er zijn nog wel enkele lijsten, onder andere van leerlingen die kosteloos onderwijs
genoten, maar deze zijn te beperkt in aantal om het totale schoolverzuim in een straat te
berekenen.
Een andere methode en andere bronnen moeten daarom een oplossing brengen. Een
bruikbare bron vormen de registers van besmettelijke ziekten. Deze bevatten namelijk opgaven
van de in het getroffen gezin schoolgaande kinderen. Deze opgaven lijken redelijk betrouwbaar.
Via scholen konden besmettelijke ziekten (pokken, mazelen) zich makkelijk verspreiden. Men
vond het daarom uitermate belangrijk dat bekend was, onder welke kinderen gevaar bestond
voor besmetting. Zij moesten in dat geval thuisblijven. Een andere reden die pleit voor het
gebruik van deze bron is het feit dat één van de ouders meestal aangifte deed. De bron geeft
dus niet de officiële situatie volgens de schoollijsten, maar de situatie zoals de vader of moeder
die zag. Deze lag dichter bij de "waarheid" dan de schoollijsten. Tenzij de ouders er belang bij
hadden om het schoolverzuim van de kinderen te verzwijgen. Gezien het feit dat er nog geen
leerplicht was, ga ik er van uit dat deze factor geen belangrijke rol heeft gespeeld.
Wanneer we deze opgaven vergelijken met de in het bevolkingsregister vermelde kinderen
in de leeftijd van 6-12 jaar, kan het schoolverzuim in de Gasthuissteeg geschat worden. Hieruit
350
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blijkt, dat gemiddeld zo'n 15% van de kinderen niet naar school ging. Nader vergelijkend
onderzoek zou moeten uitwijzen of dit cijfer relatief hoog dan wel laag is. Wel is duidelijk dat
dit cijfer fors terugliep: van ruim 20% in de jaren 1870, naar minder dan 5% in de jaren 1890.
Waaraan is deze daling toe te schrijven?
Tabel 9.1. Het schoolverzuim in de Gasthuissteeg 1870-1900.
periode

aantal kinderen
schoolgaand
niet-schoolgaand
6-12 jaar
abs.
%
1871-1879
58
45
13
22,4
1880-1889
18
16
2
11,1
1890-1899
32
31
1
3,1
Totaal
108
92
16
14,8
Bron: GAU, Stad V, inv.nr. 638xx, Algemeen register van aangifte van besmettelijke ziekte te Utrecht, ingevolge
Verordening van 18 Maart 1871; Bevolkingsregisters 1860-1900.

In 1861 hebben alle wijkmeesters in Utrecht een onderzoek verricht naar het aantal
kinderen dat in het geheel geen onderwijs genoot. 353 In de buitenwijken I, L en M en in de
wijken B en C was het schoolverzuim verreweg het grootst. In de buitenwijken ontbraken
dikwijls onderwijsvoorzieningen, zodat de kinderen uit die wijken ver moesten lopen om de
school in de binnenstad te bereiken. Vooral 's winters vonden de ouders dit een bezwaar.
De wijkmeester van wijk I (Wittevrouwen/Abstede) vond drie kinderen wier ouders in de
Gasthuissteeg woonden en die nooit naar school gingen. Als redenen werden opgegeven: "door
onverschilligheid der ouders", "geeft voor zijne dochter in het huishouden nodig te hebben", en
"is sigarenmaker en kan niet van het onderwijs gebruik maken omdat hij tot onderhoud van het
gezin moet medewerken".
De kinderen bleven dus weg van school omdat zij of in het huishouden moesten helpen, of
omdat zij geld moesten verdienen. De oudste dochter moest dikwijls op haar kleine zusjes en
broertjes passen, terwijl de moeder uit werken ging. De zonen werkten buitenshuis, dikwijls in
een sigarenfabriek of in de bouw (zie hoofdstuk 8).
Uit een vergelijking tussen de registers van besmettelijke ziekten en de bevolkingsregisters
konden acht meisjes opgespoord worden, die vermoedelijk niet naar school gingen. Al deze
meisjes hadden jongere broertjes of zusjes; in zes gevallen was het betreffende meisje de
oudste dochter in het gezin. In minstens drie gevallen lijkt een reden als onverschilligheid niet
van toepassing te zijn. In deze gezinnen ging een ander kind in de leeftijd van 6-12 jaar wel naar
school.
Spijbelen omdat ze hun vader hielpen met zijn werk was ook een bekende redenering.
Vooral als de vader sigarenmaker of schoenmaker was, kwam dergelijke kinderarbeid vaak
voor. In de Gasthuissteeg kan deze reden voor slechts twee zonen gegolden hebben. Zij waren
bovendien al vrij oud (respectievelijk 10 en 11 jaar). De vaders van de andere jongens waren
353
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werkzaam in de bouw (opperman en metselaar), één was smid, en één was sergeant in het
leger. De kinderen waren vrij jong: 4 waren 6 jaar, één 8 en één 10. Vooral voor de jongste
kinderen lijkt me kinderarbeid een minder waarschijnlijke reden geweest om ze van school weg
te houden.
Welke andere redenen kunnen nog genoemd worden? Naast het totaal niet te kwantificeren
argument van "onverschilligheid der ouders" kwamen in het onderzoek uit 1861 een aantal
redenen voor die eveneens niet te verifiëren waren voor de kinderen uit de Gasthuissteeg. Over
lichamelijke gebreken (ziekelijkheid, doofheid) heb ik slechts schaarse gegevens. Een
opvallende reden die genoemd werd, was dat de ouders hun kinderen liever van het onderwijs
verstoken zagen dan ze te laten vaccineren (vgl. Hoofdstuk 6). De meest aangevoerde reden in
Wijk I was echter de verre afstand van school. De wijk breidde zich pas rond 1870 uit en kreeg
daarom relatief laat onderwijsvoorzieningen. Al in de jaren 1860 werd er over dit gebrek
geklaagd. Waar gingen de kinderen uit de Gasthuissteeg naar school?
Tabel 9.2. De wijken waar de kinderen uit de Gasthuissteeg naar school gingen.
Wijk
1870-1879
1880-1889
1890-1899
A
B
3
2
C
5
1
D
1
13
E
13
3
F
7
2
8
G
H
8
I
18
15
15
Totaal
55
23
37
Bron: Zie Tabel 9.1.; GAU, RKPAB, bedelingingsregisters 1864-1900, GV 1870, GV 1885, Adresboeken 1880 en 1891/2.

Zowel in de registers van de besmettelijke ziekten als in de bedelingsregisters stond meestal
het hoofd van de school vermeld, dat het kind bezocht. Met behulp van de Gemeenteverslagen
en Adresboeken kon de wijk waarin de school stond, bepaald worden. Al voor 1880 bevond zich
in Wijk I een arme-jongensschool. Dit verklaart het feit dat toen al een groot aantal kinderen uit
de straat in de wijk naar school gingen. Daarnaast koos een groot aantal ouders voor scholen
buiten de wijk. De oorzaak hiervan ligt in het verzuilde karakter van het onderwijs. Tot circa
1890 gingen de kinderen van de Rooms-Katholieke armen naar school in Wijk E (in de
Alendorpsteeg). Pas in 1888 werd het voor deze groep mogelijk om een school in Wijk I te
bezoeken, in de Adriaanstraat. Dat dit feit het schoolverzuim bevorderd heeft, is niet
onwaarschijnlijk. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld Sint Vincentius er minder bezwaar tegen had,
dat een kind af en toe van de Rooms-Katholieke school wegbleef, dan dat het op een openbare
school werd geplaatst. Zo werd het de kinderen dus niet gemakkelijk gemaakt; niet altijd kon de
dichtstbijzijnde school bezocht worden. Daar staat tegenover dat de Gasthuissteeg dicht bij de
(voormalige) Wittevrouwenpoort lag. De kinderen hoefden niet ver te lopen voor ze in de stad
waren.
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Het probleem van het schoolverzuim heeft in "mijn" straat dus voornamelijk een
economische achtergrond: de meisjes pasten op de kinderen zodat de moeder uit kon gaan
werken; de (oudere) jongens hielpen hun vader. Voor een aantal kleine kinderen, die circa 6
jaar oud waren, kan tenslotte het feit dat ze ver moesten lopen, een rol hebben gespeeld.
Wat werd er gedaan om schoolverzuim te verminderen? Kinderarbeid werd aan banden
gelegd via de wetten van 1874 en 1889. Met de arbeidswet uit het laatste jaar werd de
arbeidsinspectie ingevoerd, waardoor werknemers die toch kinderen te werk stelden,
effectiever vervolgd konden worden. Naast het feit dat kinderarbeid steeds meer aan
beperkingen onderhevig werd, wordt ook wel gesuggereerd dat door het verminderen van de
werkgelegenheid voor kinderen en toenemende werkloosheid het schoolverzuim zou
toenemen.354 Wat voor zin had het nog om een vak te leren, wanneer je er toch geen baan
mee kreeg? In hoeverre dit voor de Gasthuissteeg van belang is geweest, kan niet aangetoond
worden. Een leerplichtwet kwam er pas in 1901.
Ook de armenzorg kon een bijdrage leveren aan het verminderen van het schoolverzuim.
Officieel kregen ouders geen bedeling wanneer hun kinderen niet naar school gingen. Via de
bedelingsregisters kunnen we dus nagaan hoeveel kinderen er niet naar school gingen. Is er een
verschil met de eerdergenoemde cijfers?
Tabel 9.3. Het schoolverzuim onder kinderen van bedeelde ouders.
periode
aantal kinderen
schoolgaand
niet schoolgaand
1860-69
14
10
4
1870-79
17
17
1880-89
11
9
2
1890-99
17
17
Totaal
59
53
6
Bron: GAU, RKPAB, Bedelingsregisters 1864-1900; GAU, Vincentius, bedelingsregisters.

28,6%
11,8%
10,2%

Slechts een gering percentage kinderen van ouders, die bedeling kregen, ging niet naar
school, althans volgens de registers. Van de zes niet-schoolgaanden, waren er drie gevallen
waarin het gezin werd doorverwezen naar het Burgerlijk Armbestuur. De informatie over deze
gezinnen was uitermate summier. Het is waarschijnlijk dat het onderzoek naar deze gezinnen
niet zo ver ging dat men opschreef of de kinderen al dan niet naar school gingen. Verder stond
er bij een kind van 12 jaar vermeld: "kan wel lezen"; het had de school dus al verlaten. Bij een
volgende stond dat het ziekelijk was en daarom niet naar school ging. Al met al heb ik slechts
één geval gevonden, waarin het aannemelijk is dat het kind (ongeoorloofd) de school
verzuimde.
Dit cijfer is aan de andere kant ook te laag. Bij een gezin waarbij de kinderen regelmatig de
school verzuimden, stond keurig vermeld dat ze wel naar school gingen. Uit de hier genoemde
getallen waag ik dus slechts één conclusie te trekken: het schoolverzuim onder kinderen van
354
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gezinnen die bedeeld werden was vermoedelijk lager dan bij gezinnen die niet bedeeld werden.
Hoe groot dit verschil was, is met geen mogelijkheid te schatten.
Dat theorie en praktijk uit elkaar liepen gaven de armbesturen zelf wel toe. Omstreeks 1890
werden de touwen evenwel strakker aangeknoopt. Daarvoor, zo was te vinden in de notulen
van St. Vincentius, had men nog niet strikt gelet op het schoolbezoek, zodat er regelmatig een
vis tussen de mazen van het net door glipte, maar vanaf 1890 moest dat absoluut over zijn, zo
vonden de broeders.355 Schoolverzuim vanwege de lange afstand was geen excuus meer,
omdat in 1888 de rooms-katholieke (armen)school aan de Adriaanstraat geopend was.
Eén van de eerste slachtoffers van de verstrakking van het beleid was een gezin uit de
Gasthuissteeg. De kinderen gingen volgens de registers van het RKPAB wel naar school. Uit de
registers van besmettelijke ziekten bleek echter dat een aantal kinderen uit het gezin niet naar
school gingen, en deze informatie bleek correct. Vincentius had het gezin vanaf 1886 bedeeld,
maar "uit hoofde van het veelvuldig schoolverzuim hunner kinderen waarop geen verbetering
ontstaat" besloot de vereniging het gezin in 1890 te schrappen.356 Herhaalde verzoeken in
1891 om toch weer opgenomen te worden, werden niet gehonoreerd. Belangrijk in dit verband
is, dat toen al vermeld werd, dat de kinderen nu wel regelmatig naar school gingen. 357 Ook uit
latere bronnen blijkt dat.358 Het gezin werd in 1893 weer aangenomen.359
De bijdrage van Vincentius op het gebied van de bestrijding van het schoolverzuim lijkt op
het eerste gezicht vrij gering. Het betrof hier slechts één gezin dat zijn "leven beterde".
Desondanks mag het effect van dit werk niet onderschat worden. We hebben in het vorige
hoofdstuk gezien, dat Vincentius vrijwel alleen gezinnen met "leerplichtige" kinderen bedeelde.
Haar betekenis op dit gebied is daarom ongetwijfeld relatief belangrijk geweest. Een relatief
groot aantal gezinnen (in verhouding tot het totale aantal door Vincentius bedeelde gezinnen)
was onderwerp van het gevoerde beleid.
Dat dit na 1890 succesvol is geweest, blijkt uit de daling van het schoolverzuim, hoewel
uiteraard niet de gehele afname aan Vincentius mag worden toegeschreven. Wetgeving die
kinderarbeid aan banden legde heeft zeker een rol gespeeld, evenals de opgaande
economische trend. Kinderarbeid vanwege de inkomsten werd minder een dringende
noodzaak, terwijl ook de vrouw meer thuis bleef. Het schoolverzuim van de dochters om op
hun jonge broertjes en zusjes te passen, kon daardoor verminderen.
Maar ook vóór 1890 kan het beleid van Vincentius niet een positief effect op het
schoolbezoek ontzegd worden. Opvallend is, dat op het moment dat het beleid zich verstrakte,
zo weinig gezinnen door de mand vielen. Vermoedelijk gingen de 6-12 jarigen in de meeste
bedeelde gezinnen ook voor 1890 al regelmatig naar school.

355
356
357
358
359

GAU, St. Vincentius, notulen 20-5-1890.
Idem notulen 17-6-1890.
Idem notulen 16-12-1890, 3-6-1891 en 1-12-1891.
GAU, Stad V, inv.nr. 638xx, Algemeen Register van aangifte van besmettelijke ziekte, 24-11-1898.
GAU, St Vincentius, notulen 21-11-1893.
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Kinderbescherming.
Tegenwoordig kunnen de ouders van kinderen die weigeren naar school te gaan voor de
kinderrechter worden gedaagd. De kinderbescherming ontfermt zich over hun kinderen.
Ofschoon de kinderbeschermingswetten in het begin van de 20e eeuw werden uitgevaardigd,
zijn al in de 19e eeuw praktijkvoorbeelden van een dergelijke politiek te vinden. Vooral
armenzorginstellingen waren op dit gebied actief.360
Kinderbescherming kent twee aspecten. Enerzijds wordt het kind tegen de ouders
beschermd, bijvoorbeeld in geval van kindermishandeling. Anderzijds kan juist het kind het
probleem vormen, bijvoorbeeld omdat het herhaaldelijk crimineel gedrag vertoont. Tot de
inwerkingtreding van de Kinderwetten in 1905 hadden pedagogen geen (wettelijke) poot om op
te staan. Met behulp van de wetten werd het pas mogelijk slechte opvoeders uit de ouderlijke
macht te ontheffen.
Zonder ook maar enige wettelijke basis werden aan het eind van de 19e eeuw "slechte
opvoeders" uit de ouderlijke macht ontheven. Vincentius plaatste een aantal kinderen uit huis
omdat de ouders geen gelegenheid hadden hun kinderen op te voeden. De vereniging wiens
werk de nadruk legde op de opvoeding van kinderen, was bang voor verwaarlozing. 361 Doordat
bijvoorbeeld de moeder overleden was of afwezig (in de Willem Arntszstichting) en de vader
door zijn werk geen tijd had de kinderen op te voeden, dreigden de kinderen tussen de wal en
het schip te belanden. Tot circa 1890 zorgde de oudste dochter dikwijls voor haar jongere
broertjes en zusjes of werden de kinderen opgevangen door de grootouders of de buren. Aan
het eind van de eeuw begon Vincentius in te grijpen en plaatste kinderen in gestichten, liefst zo
ver mogelijk van Utrecht (Zuid-Limburg of Twente). Hoe ging dit in zijn werk?
Een 16-jarige jongen, in de Gasthuissteeg geboren, werd in 1890 in een gesticht in Limburg
geplaatst. De jongen, wiens moeder pas overleden was, kon om onbekende redenen "geen
ambacht leren". Na de dood van zijn moeder in februari 1890 (zijn vader was al ruim 15 jaar
dood), kreeg hij bedeling.362
In november van dat jaar werd hij echter op "de Heibloem" geplaatst. In het archief van het
Parochiaal Armbestuur was het een en ander te vinden over deze "Landbouw-inrichting van
den H. Aloysius" (bij Heythuizen tussen Roermond en Weert). Het doel van de inrichting was,
volgens de prospectus, om "weezen, halve weezen en verlaten jongelingen op te nemen om
hen tot brave christenen en nuttige leden der maatschappij te vormen". Ze werden
onderwezen in godsdienst en leerden een vak (een ambacht of het boerenbedrijf). De
voorbereiding op een "deugdzaam en godsdienstig leven" stond echter voorop. "Voor alles
wordt den kweekelingen voorgehouden, hoe noodzakelijk voor het bestaan van iedere
maatschappij de orde is, welke door regels en voorschriften bepaald en gehandhaafd wordt;
zonder orde heerscht wanorde, welke, naar de opvatting van het gesticht, ons van God afvoert
360
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(...)". Op het moment dat ze in dienst moesten of 21 geworden waren, moesten de jongens de
inrichting verlaten. Dikwijls hadden zij voor die leeftijd het gesticht al vaarwel gezegd. In 1895
waren er 46 jongens door hun aanbevelers of ouders teruggevraagd, slechts 33 waren in een
betrekking geplaatst. Dit lijkt me een te gering aantal om de uitermate positieve toon te
rechtvaardigen, waarmee de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen deze inrichting beschreef.
Dat deze inrichting (en waarschijnlijk ook andere met een dergelijk karakter) geen beste
naam had, bleek uit de verdedigende toon van de prospectus: "Ten onrechte wordt deze
inrichting als eene strafkolonie of verbeterhuis beschouwd, zij is dat niet; jongelingen wier
onzedelijk gedrag bekend is worden niet opgenomen, en zij die zich aan wangedrag schuldig
maken worden verwijderd". Haar reputatie was er één van een inrichting waar moeilijk
opvoedbare kinderen ("die anders naar ziel en lichaam ten onder zouden gaan") heropgevoed
werden. 363 De publieke opinie maakte dus nog geen onderscheid tussen de twee
eerdergenoemde aspecten van de kinderbescherming.
Van een ander gezin werden alle kinderen in 1900 in een gesticht geplaatst in Borculo (in de
Achterhoek). De moeder werd verpleegd in de Willem Arntsz-stichting en was ongeneeslijk
verklaard. De vader kon de opvoeding van de kinderen niet aan. 364 Vincentius betaalde niet
van alle kinderen het kostgeld. Net zoals met een ander kind, dat hierna behandeld wordt,
gebeurde, betaalde het Parochiaal Armbestuur mee. Ook particulieren (onder andere
Monseigneur Van de Wetering) deden een bijdrage.365
Het tweede aspect waarbij de heropvoeding van het kind centraal stond, ben ik slechts één
maal tegengekomen. Het ging om de oudste dochter van een hoveniersdaggelder, wonend in
het slop links (Gasthuissteeg 85). De notulen van Vincentius d.d. 5-1-1886 vermeldden het
volgende: "Dit meisje, nu 16 jaar oud, heeft zoo als bekend de gewoonte aangenomen, van
gedurig het huis harer ouders, of de menschen, bij wie zij in dienst geplaatst is, te ontloopen,
waarna zij het leven eener zwervelinge aanneemt; deze keer is zij, na een afwezigheid van ruim
drie weken door tusschenkomst der politie van uit Rotterdam, naar huis overgebragt. Na het
onderhoud, dat de bezoekers met het meisje hadden, komt het hun voor, en het is de
overtuiging van de geestelijkheid harer parochie, dat zij, bij hare zwerftochten de zedelijkheid
niet uit het oog verloor. Ten einde het meisje voor groter afwijkingen en val te behoeden,
achten de bezoekers het geraden, om haar voor een paar jaren in een gesticht te plaatsen".366
De broeders lieten er geen gras over groeien. Binnen twee weken was de zaak al in kannen
en kruiken en 24 januari 1886 werd ze persoonlijk afgeleverd bij het "Liefde-gesticht" te
Sittard.367 Helaas heb ik niets kunnen vinden over dit gesticht. Vermoedelijk is het een soort
klooster geweest. Daar zou ze twee jaar blijven. Na die twee jaar is ze niet direct naar haar
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ouders teruggekeerd. Ze heeft nog een jaar in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de
Maliebaan gezeten, waarschijnlijk om daar de heropvoeding te voltooien. Pas op 26 februari
1889, ruim drie jaar nadat ze uit huis vertrokken was, werd ze in het bevolkingsregister op haar
ouderlijk adres ingeschreven. In haar geval waag ik het te betwijfelen of de heropvoeding gelukt
was. Al snel vertrok ze naar Amsterdam, waar ze, zonder gehuwd te zijn, in 1892 van een
tweeling beviel. Vlak na de bevalling keerde ze weer terug bij haar ouders, zonder man. 368
Enkele maanden na deze bevalling werd ook haar vijf jaar jongere zusje in een gesticht
geplaatst, namelijk "de Goede Herder" in Almelo. 369 In dit gesticht voor verwaarloosde
kinderen werden "gevallen meisjes" opgenomen. Het was een klooster, van een specifiek
pedagogische doelstelling was dus geen sprake, althans niet volgens de gevonden prospectus.
De meisjes werden onderwezen "in nuttige handwerken en huiselijke bezigheden". 370 Zo
functioneerde het dus als een soort huishoudschool, maar dan op godsdienstige basis.
Het meisje verbleef daar slechts enkele dagen. Vanwege een "kwaadaardige" ziekte keerde
zij al spoedig terug naar Utrecht.371
De cruciale vraag die bij dit alles opkomt, is: hoe kon Vincentius dit allemaal doen? Er was
voor zover mij bekend, geen wettelijk kader, die deze maatregelen mogelijk maakte.
Waarschijnlijk zijn dezelfde mechanismen aan het werk geweest, die bij latere
kinderbeschermingsmaatregelen voor de kinderrechter speelden. Jacques Donzelot heeft deze
nauwgezet beschreven.372 In feite, zo beweerde hij, was van rechtspraak geen sprake. Het was
geen proces waarbij de partijen in een gelijke positie tegenover elkaar stonden. Het kind waar
het om ging had geen enkele stem in het geheel, terwijl de ouders in theorie als getuigen
optraden, maar in feite de werkelijke beklaagden waren. Zij hadden, zowel in de ogen van de
aanklagers als van de verdediging, gefaald in hun opvoeding. Deze lijn doortrekkend, kun je
concluderen dat zij in hun maatschappelijke taak waren tekortgeschoten en daarom ook geen
recht meer hadden om over hun kinderen toezicht te houden. De maatschappij als geheel
moest hun taak daarom overnemen. Dit proces heeft waarschijnlijk, zij het uiteraard minder
gebonden aan rechtskundige formaliteiten, ook gespeeld in de bovenbeschreven gevallen.373
Uiteraard is het op het gebied van de zedelijkheidspolitiek niet bij deze facetten gebleven.
Uit de verhuisgegevens komen tal van instituties, inrichtingen en dergelijke naar voren, waar de
bewoners al dan niet voor lange tijd verbleven. Een aantal van hen vertonen dezelfde
kenmerken als Foucault voor de gevangenis heeft beschreven. Een gesloten inrichting, waar
mensen niet zo zeer verbeterd worden, als wel uit de maatschappij verbannen worden. Velen
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van de opgeslotenen zullen, ook wanneer ze vrij komen, nooit meer een volwaardige plaats in
de samenleving krijgen. Zowel de misdadiger, krankzinnige etc. als hun omgeving leggen in de
eerste plaats de nadruk op het anders-zijn van de misdadiger, krankzinnige etc.
In de 2e helft van de 19e eeuw werden een aantal bewoners uit de Gasthuissteeg (vooral
vrouwen) in de Willem Arntsz opgenomen. Zij keerden niet vaak terug. Ditzelfde geldt voor
bejaarde mensen. De zorg voor oude mensen werd in toenemende mate geïnstitutionaliseerd.
Steeds vaker kwamen zij in het bejaardentehuis terecht. Zo verdwenen zij evenals de
criminelen en krankzinnigen achter de gevels van speciaal voor hun opvang opgerichte
gebouwen. Terugkeer in de straat gebeurde wel bij de personen die voor enige tijd in de
bedelaarskolonie in Ommerschans verbleven.
Zo zijn slechts enkele instituties genoemd, die in de eerste plaats de functie vervulden van
opsluiting, van het onzichtbaar maken van problemen. Volwassenen die niet aan de gestelde
normen (in staat tot arbeid, rationeel denkend en gehoorzaam aan de wet) voldeden, werden
steeds vaker uit de maatschappij verbannen.
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Conclusie.
De eerste reactie bij bestudering van sociale politiek is vaak een negatief-kritische. Met het
negatieve beeld voor ogen dat in de 20e eeuw van de armenzorg is ontstaan en de laatste tijd
opkomt van bijvoorbeeld de kinderbescherming en de psychiatrie, ligt het voor de hand de
wortels van deze disciplinerende strategieën scherp te veroordelen.
De vraag is of dit terecht is. Wegen de negatieve effecten zwaarder dan de positieve
effecten? Een conclusie in dit verband is bedoeld om accenten te leggen, niet om een
eindoordeel te geven.
De negatieve effecten gelden vooral twee psychologische aspecten: het idee de individuele
vrijheid te verliezen en gestigmatiseerd, gemarginaliseerd te worden. De positieve effecten
hebben als leidraad van dit verhaal gefunctioneerd: het bestrijden van armoede en het
verbeteren van de volksgezondheid en de zedelijkheid.
Het argument dat sociale politiek ten koste gaat van de vrijheid wordt vooral door
sociologen en filosofen naar voren gebracht. Michel Foucault is één van de belangrijkste van
hen. Van de gezinnen zelf hoor je dit argument veel minder vaak, althans in de 19e eeuw. Ik
vraag me af, of in het geval van de verschillende gezondheidscommissies dit als een nadeel
werd ervaren. Wanneer we uitgaan van de machtstheorie van Foucault, lijkt het
gerechtvaardigd te concluderen dat veel gezinnen er weinig moeite mee hebben gehad binnen
het kennisveld en dus de macht van de hygiënisten te komen. "In het algemeen werden wij
overal welwillend ontvangen en verleende men ons dadelijk toegang en vergunning in alle
hoeken en gaten te zien, ja dikwijls werd ons gevraagd wanneer wij zulk eene buurt bezochten,
om ook vooral hun huisje niet over te slaan",374 aldus een lid van de Cholera Commissie in
1892. In de 19e eeuw werden bepaalde problemen, die de gezondheid betroffen, door de
bewoners serieus genomen. Men meende ongetwijfeld dat het werk van de hygiënisten alleen
maar goed kon doen. Dat een aantal huiseigenaren hier wel eens anders over dachten moge
duidelijk zijn, maar deze hadden dan ook heel andere belangen.
In het geval van de werkzaamheden van de armenzorg ben ik in dit verband voorzichtiger.
Vooral de kinderbeschermingsmaatregelen en de druk die uitgeoefend werd om uit buurten te
verhuizen die door Vincentius niet geschikt werden bevonden, tasten de individuele vrijheid in
hoge mate aan. Kun je bij de verhuizing nog aangeven dat daar iets tegenover stond (een beter
huis en "huursubsidie"), in het eerste geval is zelfs daar geen sprake van.
Daarnaast kan Vincentius bepaalde marginaliserende tendenties niet worden ontzegd.
Gezinnen werden wekelijks bezocht door de armbezoekers. De vraag is hoe ze door de
straatbewoners werden ontvangen. Werden ze met afschuw ontvangen, werd het als wekelijks
terugkerend evenement gezien waar bijvoorbeeld de kinderen nieuwsgierig op af kwamen, of
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was het een routinegebeurtenis, waar in de straat nauwelijks aandacht aan werd geschonken?
Ook de reacties van de straatbewoners op bijvoorbeeld de beschreven
kinderbeschermingsmaatregelen of het gedwongen verhuizen zijn niet bekend. De mogelijkheid
is desondanks reëel, dat door de wekelijkse bezoeken de bezochte gezinnen door de rest van
de straat als een groep aparte gezinnen werd beschouwd, waarschijnlijk met een mengeling
van afgunst (voor de extra inkomsten die de gezinnen kregen) en medelijden. Elke week werd
het anders-zijn van de gezinnen benadrukt.
Ook het werk van de hygiënisten valt wat dit aspect betreft niet te onderschatten. Ofschoon
niet het onderwerp van mijn scriptie, hebben zij door de vele onderzoeken en inventarisaties
een bijdrage geleverd aan de negatieve beeldvorming van Wijk C. Wat betreft de Gasthuissteeg
ligt de zaak een stuk moeilijker. Dikwijls werd de straat in verband gebracht met onhygiënische
toestanden. Er werd dan vaak gerefereerd aan de cholera-epidemie van 1866. Aan de andere
kant heb ik, ondanks het feit dat ik grote delen van de archieven van een aantal
gezondheidsinstituties door heb gewerkt, relatief weinig sociaal-politieke activiteiten
gevonden, en dus ook relatief weinig klachten. Wanneer er dus op hygiënisch gebied een
marginaliserend vertoog aan het werk was ten opzichte van de Gasthuissteeg, werd het door
concrete gegevens375 nauwelijks ondersteund. Vermoedelijk is dit in de 20e eeuw veranderd.
Met name in de jaren 1930, toen de gemeente besloot de sloppen op te ruimen, kreeg het
marginaliserend vertoog (eindelijk) steun van concrete gegevens.
Aan de andere kant hoeft het stigmatiseren van een buurt natuurlijk niet op empirische
gegevens te steunen. Er zitten vrijwel altijd elementen van vooroordelen in verpakt, ook van de
kant van de wetenschappers. Mijns inziens wordt dit door Foucault ten onrechte niet of
nauwelijks behandeld. Wetenschap is niet rationeel, alleen de gebruikte methoden kunnen dat
zijn. Het eindoordeel dat de wetenschap velt is vrijwel altijd doorspekt met allerlei
(inter)subjectieve denkbeelden. Hier kom ik nog op terug.
Voorlopig is de conclusie, dat de negatieve effecten in de vorm van stigmatisering en
vrijheidsberoving een zekere rol hebben gespeeld. Vooral in het werk van Vincentius komen
deze aspecten nadrukkelijk naar voren.
Wanneer je uitgaat van een soort onderhandelingsmodel, dan zouden tegenover deze
gevolgen ook een aantal positieve effecten moeten staan. De bewoners van de straat zouden
een zekere compensatie hebben moeten ontvangen voor de bemoeienis van de armenzorg en
hygiënisten. Is de armoede in de straat verminderd, is de gezondheid verbeterd, is de bevolking
een deugdzamer leven gaan leiden, en zo ja, komt dit door het beschreven sociaal-politieke
beleid?
Het is onwaarschijnlijk dat de armoede verminderd is. De beroepsbevolking werd
gedomineerd door "marginale" beroepen: losse arbeiders, bouwvakkers, kleine neringen. 376
375

Een gegeven is hier iets anders dan een feit. De situatie in de straat kan wel heel slecht zijn geweest, maar
wanneer de kennis daarover ontbrak, was het geen onderdeel van het macro-vertoog.
376
De mening van A. de Regt (202), geïnspireerd op het denken van J.A.A. van Doorn, dat deze groepen "een
proletarische achterhoede" zouden zijn, is dus niet correct. Wanneer je van achterblijvers wilt spreken, kun je denken
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Juist de beroepen die in de 19e eeuw een sterke positie op de arbeidsmarkt innamen
(fabrieksarbeiders, ambtenaren, employées) zijn in de Gasthuissteeg nauwelijks te vinden.
Tijden van laagconjunctuur met een massale werkloosheid hebben zonder enige twijfel de
straat in hevige mate getroffen.
Hiermee verband houdend is ook de gezondheidstoestand nauwelijks verbeterd. De
zuigelingensterfte bijvoorbeeld bleef een probleem. Wel was de gemiddelde
levensverwachting, wanneer een kind het eerste levensjaar goed was doorgekomen, in 1900
hoger dan in circa 1870. De grote epidemieën (cholera en pokken) behoorden tot het verleden.
Deze hadden de relatief hoge sterftepieken veroorzaakt. Met hun verdwijning kunnen de lagere
sterftecijfers goeddeels worden verklaard. Wat de oorzaken van deze positieve ontwikkelingen
zijn geweest, is niet bekend, maar waarschijnlijk hebben de hygiënische maatregelen geen
grote rol gespeeld. Effectieve maatregelen (zoals de aanleg van de waterleiding) kwamen vrij
laat tot stand en werden lang niet algemeen ingevoerd. Externe factoren (bijvoorbeeld betere
voeding) die hier niet zijn behandeld, hebben vermoedelijk een belangrijker aandeel gehad.
Met problemen op het zedelijk vlak ligt de zaak gecompliceerder. Dergelijke problemen
hebben geen enkel waardevrij element in zich. Een slechte gezondheid kun je meten (met
behulp van sterftecijfers), evenals armoede (met behulp van indexcijfers, loon- en
prijsgegevens) omdat bij beiden universele maatstaven gehanteerd kunnen worden. Voor
zedelijke aspecten geldt dat niet. Het aantal veroordelingen vanwege diefstal zegt meer over de
kwaliteit van de misdaadbestrijding dan over het optreden van het verschijnsel. Wel kunnen
veranderingen in de ontwikkeling in deze cijfers iets zeggen over de acceptatie en dus het
normbesef in de tijd. Bij veel veroordelingen kun je strengere normen verwachten. Men had er
een uitgebreider opsporingsapparaat voor over om het probleem aan te pakken.
Ditzelfde geldt voor de politiek ten opzichte van "verwaarloosde kinderen". Of het feit rond
1900 meer voorkwam dan circa 1850 is absoluut niet te bewijzen. Alleen is circa 1900 de
maatschappij (in de persoon van de armbezoeker van Vincentius) onverdraagzamer geworden
ten opzichte van verwaarloosde kinderen. Er wordt een probleem van gemaakt, de kinderen
worden in een inrichting opgesloten. Van schoolverzuim bleken wel duidelijke gegevens
beschikbaar. Hiermee werd een forse daling van het probleem gesuggereerd, een daling waar
de armenzorg waarschijnlijk een bijdrage aan heeft geleverd.
Al met al acht ik het probleemoplossend vermogen van de sociale politiek, zoals ze in de 19e
eeuw gevoerd is, van minder belang, dan veelal beweerd wordt, zowel door de tijdgenoten, als
door de vele sociale wetenschappers, die zich met deze zaken hebben bezig gehouden. De
meeste van de veranderingen in bijvoorbeeld de welvaart en de volksgezondheid zijn door
andere factoren te verklaren, dan degenen die hier behandeld zijn. Gedeeltelijk moeten we
deze buiten de sociale politiek zoeken (hogere lonen, zodat meer en beter voedsel beschikbaar

aan de verarmde ambachtslieden, aan structureel werklozen, aan hen waar op de arbeidsmarkt geen vraag meer naar
is. Dit is niet het geval met losse arbeid. Dit functioneerde juist als de olie in de machine. Het zorgde dat de factor
arbeid zich altijd vlot kon aanpassen aan de economische conjunctuur.
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kwam), maar gedeeltelijk hebben ook sociaal-politieke aspecten een rol gespeeld, die hier niet
behandeld zijn. Ik denk aan bijvoorbeeld de toenemende werk- en tijddiscipline. Economische
factoren en factoren in het algemeen, die voor het functioneren van de arbeidsmarkt van
belang zijn geweest, vervullen een hoofdrol.
Wat zijn de mogelijke verklaringen voor dit (gedeeltelijk) mislukken van het sociaal-politieke
beleid? Stap voor stap zullen de verschillende fases die sociale politiek kenmerken, besproken
worden.
Het problematiseren gebeurde vrij willekeurig. De miasma-theorie, die voor de hygiënisten
het belangrijkste uitgangspunt voor hun activiteiten was, werkte in de praktijk dikwijls als een
vooroordeel. Zo werden bepaalde situaties geproblematiseerd, waar ze elders veel
problematischer waren. Overal waar lucht en water slecht konden doorstromen werden
ongezonde toestanden verwacht en gevonden. De theorie verblindde de hygiënisten echter
voor toestanden elders, waar de situatie nog slechter kon zijn. De sloppen in de Gasthuissteeg
bijvoorbeeld kende een lagere sterfte dan in de rij huizen die als "de rest" is betiteld. Toch
werden deze huizen zelden onderworpen aan een nauwkeurig onderzoek. Alleen wanneer
buitenstaanders (bijvoorbeeld bij het verlenen van een bouwvergunning of na aangifte van de
armenzorg) op de situatie hadden gewezen, werd er ingegrepen. Mooie voorbeelden van hoe
allerlei tegenstrijdigheden in het beleid aan het licht kunnen komen, waren de twee
onderzoeken uit 1892-93. De Choleracommissie had na een onderzoek in de sloppen geen
klachten over de Gasthuissteeg, de Gezondheidscommissie vond het jaar daarop wel een
slechte watervoorziening bij de melkboer die net buiten het slop woonde. Tijdens de
cholera-epidemie van 1866 was er nota bene in dat huis een sterfgeval te betreuren geweest.
De sloppen zelf vertoonden een gevarieerder beeld dan dat de hygiënisten waarschijnlijk
zagen. Uit de gegevens betreffende de verhuizingen en de leegstand bleken in het slop links
een groot aantal huizen zeer geliefd te zijn bij de bewoners. De bezorgdheid over de sloppen
lijkt dus lichtelijk overdreven, gezien de toestanden elders in de straat.
De disciplinerende vertogen verkondigden dus geenszins de "waarheid". Hygiënisten en
armenzorg hadden een gekleurde bril op waarmee ze de realiteit bezagen.
Dientengevolge kunnen bij de verklaringen, zoals ze gegeven werden, grote vraagtekens
worden geplaatst. De miasma-theorie had nog het voordeel dat op de "environment" werd
gewezen als oorzaak van de slechte gezondheidstoestand. Dit kon resulteren in een aantal
effectieve maatregelen. De werkelijke problemen werden echter niet genoemd, namelijk de
ongelijke verdeling van inkomen en bezit (van zowel lonen, werkgelegenheid als van
huisvesting). Deze zaken als problemen signaleren betekende de fundamenten van de 19e
eeuwse maatschappij ter discussie stellen, en daartoe waren noch de filantropen, noch de
hygiënisten bereid. De sociale politiek vond plaats binnen de maatschappelijke constellatie,
zoals die op dat moment bestond.
Gingen de hygiënisten nog uit van sociale en economische processen, de
armenzorginstellingen hadden alleen individualistische uitgangspunten. Volgens de
reglementen verschafte het Parochiaal Armbestuur aan iedereen bedeling die buiten zijn of
haar schuld behoeftig was. Toch werd aan werklozen weinig gegeven. Men was van mening dat
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zij hun armoede aan eigen falen te wijten hadden. Van enige vorm van werkloosheidsbeleid
was dan ook lange tijd geen sprake. Enkele werkverschaffingsprojecten in de jaren 1853-1855
en in 1893 vormden de totale balans van de geringe belangstelling voor dit probleem.
Foucault heeft zich daarom terecht geconcentreerd op de disciplinering van individuen. Een
groot aantal 19e eeuwse armbezoekers ging er van uit dat de fout in de mens zat, en dat deze
verbeterd, opgevoed en beschaafd moest worden. Dit is echter niet het hele verhaal. De
hygiënisten waren "environmentalists". Zij legden de nadruk op de verbetering van de sociale
omgeving. Zolang deze niet aangepakt werd, had elke vorm van beleid waarbij (her)vorming
van het zedelijk karakter van het individu voorop stond, geen kans van slagen. Niet alleen
individuen moesten worden beheerst, maar ook (in een aantal gevallen op de eerste plaats) de
sociale omgeving. De in de inleiding vermelde definitie van sociale politiek dient dus uitgebreid
te worden. Het sociale probleem, veel meer dan de individuele mens, stond centraal.
Het individualiserend vertoog, zoals Foucault dat zag, is dus niet in elke vorm van sociale
politiek terug te vinden. Daarbij kan ook de betekenis van de bekentenis ter discussie worden
gesteld. Van zelfonderzoek was weinig te vinden. Het oordeel dat geveld werd, kwam vooral
van de kant van de verschillende instituties. De rol van het interview wordt sterk overschat.
Kennis van de bedeelde gezinnen kwam dikwijls tot stand buiten de betrokkenen om,
bijvoorbeeld via andere deskundigen zoals de dokter, de wijkmeester, de wijkagent of de
pastoor. Macht kon al gaan werken, zonder dat de bedeelde een woord gesproken had. Zwijgen
is bij Foucault een van de weinige middelen om aan de macht te ontsnappen. In de straat
konden juist door spreken de bewoners zich onttrekken aan het gezag van de armenzorg,
namelijk door hulp te weigeren. Van deze vrijheid, door Foucault vrijwel uitgesloten, werd
ongetwijfeld gebruik gemaakt.
De dokter, wijkmeester, agent of geestelijke waren belangrijke machtsfunctionarissen. Een
belangrijke reden hiervoor was, dat zij regelmatig in de straat terugkeerden, of dat de
bewoners regelmatig bij hen langs gingen. Het toezicht van sociaal-politieke instituties als
armenzorg en de hygiënisten was meestal slechts tijdelijk. De straat ontsnapte vrij snel na de
cholera-epidemie aan de aandacht van de talloze vertogen. Alleen de armenzorg was
voortdurend aanwezig, maar deze veranderde voortdurend van studieobjecten. Vincentius liet
een gezin dat onverbeterlijk zou zijn, al snel aan haar lot over. Van een grootscheeps en
voortdurend werkzaam beschavingsoffensief is geen sprake.
De uiterst discutabele analyses leiden in de praktijk soms tot situaties waarin hulp op de
verkeerde plaats terecht kwam. De Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige
kraamvrouwen was niet werkzaam in de buurt waar de zuigelingensterfte het hoogst was. Dit
was één van de redenen waarom in de praktijk zo'n gering resultaat werd bereikt. Maar er zijn
nog meer redenen te noemen.
Een aantal instituties ontbrak het aan voldoende middelen. Zonder geld of duidelijke
politieke competentie is het moeilijk beleid te ontwikkelen. De 3e Maatschappij tot verbetering
van woningen voor arbeidenden en minvermogenden bezat slechts een gering aantal huizen.
Haar werk, dat in Utrecht vermoedelijk wel aansloot bij de behoeften van de arbeidende klasse

-146-

(lage huren), bleef daardoor een marginaal verschijnsel. Ook de VVV was vrijwel machteloos.
De leuze "kennis leidt tot handelen" doet nogal naïef aan. Hoogstens heeft de vereniging met
bepaalde onderzoeken bij beleidsmakers enige invloed en welwillendheid gevonden.
Eén bepaald instrument bleek voor krachtdadig optreden niet noodzakelijk: wetgeving. Ook
zonder de wet kon Vincentius op indringende wijze ingrijpen in het dagelijks leven van de door
hen bedeelde gezinnen. De wettelijke macht had zelfs als obstakel kunnen functioneren tegen
al te drastische maatregelen (kinderbescherming, dwingen te verhuizen). Het ontbreken ervan
zorgde dat de armbezoekers, behalve door de orders vanuit Parijs, door weinig werden
tegengehouden in hun streven naar zedelijke verheffing.
Bij de gezondheidspolitiek was wetgeving van groter belang. De gezondheidspolitiek werd
beheerst door deskundigen. De gemeente bleek gevoelig voor de mening van de hygiënisten en
paste de inhoud van de verordeningen aan hun wensen aan. Deze waren wat dat betreft niet
meer dan een formalisering van bestaande ideeën. De hygiënisten maakten gebruik van het
wettelijk kader. Het beperkte hun handelen nauwelijks, maar stond hen vooral als
machtsinstrument en als symbool ten dienste om onwillige huiseigenaren te dwingen hun
"adviezen" op te volgen. In het geval van de Gasthuissteeg bleek de Gezondheidscommissie
nooit naar wettelijke middelen te hoeven grijpen. De huisbazen waren dikwijls na enig overleg
wel bereid de huizen te verbeteren.
Daar staat tegenover dat wanneer in dergelijke gevallen de wet niet op de achtergrond
aanwezig was geweest, de gezondheidspolitiek en het huisvestingsbeleid nog minder effect
zouden hebben gesorteerd. De wet functioneerde als symbool, als dreigende macht. Het was
een wezenlijk onderdeel van de politiek.
Met de wet in de hand schoof het publiek belang op ten koste van het particulier belang. De
overheid nam steeds meer verantwoordelijkheden op zich: de geneeskundige armenzorg, de
vuilophaaldienst etcetera. Van fundamentele machtswijzigingen was echter geen sprake. Het
particulier bezit verloor weliswaar zijn onaantastbare status, maar bleef in de praktijk veelal
buiten schot. De hygiënisten stuitten zo telkens op de bestaande eigendomsverhoudingen.
Gettovorming kon daardoor slechts met moeite worden aangepakt.
Een ander probleem was het gebrek aan coherentie in het beleid. Er was geen sprake van
een breed gecoördineerde politiek. Veel commissies werkten langs elkaar heen. We hebben dit
gezien tijdens de cholera-epidemie, toen de VVV naast de Choleracommissie allerlei hulp
verschafte. Ook de merkwaardige tegenstellingen in het beleid brengen dit aan het licht.
Waarom dwong Vincentius een gezin in een woning te trekken, die enkele jaren later praktisch
onbewoonbaar werd verklaard?
Tenslotte werkten de gekozen oplossingen niet altijd gunstig uit. De invoering van het
tonnenstelsel was allerminst een hygiënische oplossing voor het faecaliënvraagstuk. Het
onbewoonbaar verklaren en slopen van huizen werd zelfs bewust zoveel mogelijk voorkomen,
omdat daarmee het probleem alleen maar groter werd.
De aspiraties van de armenzorg en de hygiënisten konden dus zelden worden waargemaakt.
Dat ze niet probeerden de gestelde doeleinden te bereiken, zoals Foucault beweerde, waag ik
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echter te betwijfelen. Tenslotte werden enkele problemen wel opgelost, zij het voor een
beperkt aantal mensen: via vaccinatie, via de waterleiding, de bestrijding van het
schoolverzuim, een betere en grotere woning etcetera.
Het oplossend vermogen mag dan vrij gering geweest zijn, enkele sociaal-politieke
activiteiten hebben zonder enige twijfel gevolgen van armoede en gettovorming in hun omvang
beperkt en verzacht, acceptabel gemaakt. Het RKPAB ving mensen op die vanwege fysieke
gebreken (handicap, ouderdom) geen plaats op de arbeidsmarkt kregen. Mensen waarvan
gemeend werd dat ze behoeftig waren zonder schuld (bijvoorbeeld weduwen met kinderen die
tijdens de cholera-epidemie de kostwinner van het gezin verloren hadden) werden naar
vermogen geholpen. Dat tegelijk zeer veel behoeftigen af werden gewezen doet daaraan niets
af.
Ook de bestrijding van ziekten (cholera, tyfus, pokken) was gericht op het beperken van deze
ziekten, zowel door preventie (vaccinatie) als door vernietiging (ontsmetting) van de
ziektehaarden achteraf. Het feit dat de problemen in hun omvang beperkt werden en de
gevolgen zoveel mogelijk verzacht, kan een verklaring zijn geweest waarom van paniek tijdens
en na de cholera-epidemie niets te vinden was. Vluchtgedrag werd nauwelijks waargenomen.
Ook isolatie van het probleem kwam voor. De kinderbescherming leek te functioneren
volgens de regels die Foucault (en Donzelot) beschreven hebben. Het probleemgeval werd
(tijdelijk) uit de maatschappij verwijderd om in een afgesloten instituut een (her)opvoeding
door te maken. Een ander aspect van deze werkwijze was het verhuizingsbeleid door
Vincentius. Daarmee werd het probleem losgeweekt van het gezin dat het ondervond en aan
de kant geschoven, buiten het gezichtsveld geplaatst.

-148-

Bronnen
Geraadpleegde Archieven
(aanwezig op het Gemeente Archief Utrecht)
Stad Utrecht
Burgerlijke Stand
Rechterlijke rapporten
Bouwtekeningen
Eerste Gezondheidscommissie
Choleracommissie
Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid
Commissie voor nagelaten betrekkingen van cholera-lijders
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
Rooms-Katholiek Parochiaal Armbestuur
Nederlands Hervormde Diaconie
Sint-Vincentiusvereeniging
Geraadpleegde literatuur
P.J.M. Aalberse, "Een onbekende enquête naar de arbeidstoestanden in Nederland gehouden in
het jaar 1841", in: Katholiek Sociaal Weekblad 27-7-1918.
H. Achterhuis, Arbeid, een eigenaardig medicijn (Baarn 1984).
H. Achterhuis, De markt van welzijn en geluk: een kritiek van de andragogie (Baarn 1979).
A.J. van den Bergh, Utrechtsche hygiënische vraagstukken historisch beschouwd (Utrecht 1946).
F. de Bie en J. Mammen, "Niet bij brood alleen..." De Sint Vincentiusvereeniging te Utrecht,
1849-1912: Theorie en praktijk van een Rooms Katholieke instelling van weldadigheid (doct. skr.
Contemporaine Gesch. RUU, 1988).
H. Blaauwendraad, "De restauratie van de Breyerskameren", in: Maandblad Oud-Utrecht, 52
(1979), 137-139.
L.E. Bosch, "Stevens-Fundatie, voorheen het Kruis-gasthuis", in: Utrechtsche Volksalmanak voor
het jaar 1866 (Utrecht 1866), 83-94.
D. Bosschaert, De stad Utrecht als medisch ontwikkelingsgebied (Rotterdam 1969).
N.E. Conradi Aveenz, Een vriend der Cholera waaraan men niet denkt (Amsterdam 1866).
A.M.M. Dercksen en L.H. Jansen Verplanke, Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914-1970 (Meppel 1987).
J. Donzelot, The Policing of families (New York 1979).
J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te
Utrecht (Utrecht 1895).
N. Elias, Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen (2 dln, 4e

-149-

druk, Utrecht/Antwerpen 1984).
Enquête, door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 Januari 1890 (Staatsblad
no 1), (eerste afdeeling), De maatschappelijke toestanden der arbeiders, in verband met Zieken-,
Begrafenis- en andere Verzekerings- en Ondersteuningsfondsen, niet aan eenige onderneming
of inrichting van nijverheid verbonden. Deel I ('s Gravenhage z.j.).
G.A. Evers, "Het vermaarde Utrechtsche drinkwater, in: Jaarboek Oud-Utrecht 1930, 160-167.
J.P. Fockema Andreae e.a. (red.), De Utrechtse Universiteit 1815-1936 (Utrecht 1936).
M. Foucault, Discipline and Punish. The Birth of the Prison (New York 1977).
Foucault, De wil tot weten. Geschiedenis van de seksualiteit I (Nijmegen 1984).
G.J. de Groot, "Door slapte gedaan gekregen". Losse arbeiders en hun gezinnen in Amsterdam
tussen 1880 en 1920", in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 14 (1988), 160-187.
R.W. Hartjesveld, "Wel, wee en de centen." Doctoraalonderzoek naar de ontwikkeling van de
gezondheid van de Utrechtse bevolking gedurende het tijdvak 1819-1914 (doct.scr. SEG,
Utrecht 1985).
G. H. Jansen, De straat. Een portret (Muiderberg 1978).
G.B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland. Van nijverheid tot industrie 1850-1920 (Zutphen
1987).
G.S. Jones, Outcast London. A Study in the Relationship between Classes in Victorian Society
(Oxford 1971).
G.S. Jones, "Working-class Culture and Working-class Politics in London, 1780-1900; Notes on
the Remaking of a Working Class" in: idem, Languages of Class. Studies in English Working Class
History 1832-1982 (Cambridge 1983) 179-238.
"In dankbaarheid ontvangen". De geldelijke bedeling door de Nederduits Hervormde Diaconie
en het Rooms Catholieke Parochiaal Armbestuur te Utrecht, 1887-1892 (verslag kand.
werkgroep, Inst.v.Gesch., Utrecht 1984).
F. de Jong, Het bedrijfsleven in de stad Utrecht 1875-1910 (Doct. scr. Econ. Soc. Gesch. RUU
1975).
J.A. de Jonge, "Het economisch leven in Nederland, 1873-1895", in: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, deel 13 (Haarlem 1978).
J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968).
H. Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende
eeuw. Een analyse van de landelijke ontwikkeling en van de regionale verschillen (Amsterdam
1986).
A. Knotter, "De Amsterdamse bouwnijverheid in de 19e eeuw tot ca. 1870. Loonstarheid en
trekarbeid op een dubbele arbeidsmarkt", in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 10 (1984),
123-154.
C. Lasch, Haven in een harteloze wereld (Amsterdam 1981).
M.H.D. van Leeuwen en F. Smits, "Bedeling en arbeidsmarkt in Amsterdam in de eerste helft
van de negentiende eeuw", in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 13, nr. 4 (1987), 432-457.
J.A. Levy e.a. Het vraagstuk van de verzorging der verwaarloosde kinderen (Amsterdam 1898).
S. Leydesdorff, Verborgen arbeid, vergeten arbeid: een verkenning in de geschiedenis van de

-150-

vrouwenarbeid rond negentienhonderd (Assen 1977).
C. Lis, "Gezinsvorming en vrouwenarbeid tijdens een versnellingsfase in de ontwikkeling van het
kapitalisme, 1750-1850", in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 10 (1984), 380-405.
C. Lis, "Proletarisch wonen in Westeuropese steden in de 19e eeuw: van wildgroei naar sociale
controle", in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (1977) 325-366.
C. Lis, Social Change and the Labouring Poor. Antwerp 1770-1860 (New Haven/London 1986).
C. Lis, H. Soly en D. van Damme, Op vrije voeten?; sociale politiek in West-Europa (1450-1914)
(Leuven 1985).
L.F. van Loo, "Den arme gegeven..." Een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale
zekerheid in Nederland, 1784-1965 (Meppel 1981).
R. Loontjens, M. Schrover en P. Vuyst, Op zoek naar de wortels der marginaliteit: vijftig
Utrechtse families ten tijde van de industrialisatie, 1850-1920 (doct.scr. SEG, Utrecht 1985).
P.J.A. van Meegeren, Katholiek Utrecht in de tweede helft van de 19e eeuw, Utrechtse
Historische Cahiers 8 (1987), nr. 3/4.
T. Meijs, "Vaccinatie in de negentiende eeuw in Utrecht", in: Aanzet "Kerk en Macht", 3, nr. 3
(1985), 13-21.
M.A. Melle, "De cholera-epidemie van 1866 in Utrecht", in: Jaarboek Oud Utrecht (1950),
130-148.
J.W. van der Meulen, De Utrechtse bedrijven in de tweede helft der negentiende eeuw
(doct.scr. Econ.Soc. Gesch. RUU z.j.).
L. Mulder, Proeve van een statistiek van het schoolverzuim in de provincie Utrecht (Utrecht
1870).
M.G. Muller-Lulofs, Veertig jaren particuliere armenzorg 1890-1930 (z.pl., z.j.).
J. Pen en L.J. van Gemerden, Macro-economie. Wat wij weten en wat wij niet weten (2e dr.,
Utrecht/Antwerpen 1980).
R. van der Ploeg en R. Zinkstok, Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne
arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw (Baarn 1986).
A.E. Post, Mededeelingen over de pokken-epidemie te Utrecht 1870-71 (Utrecht 1871).
Rapport der raadscommissie, inzake den omvang der werkloosheid in de gemeente Utrecht,
vastgesteld 16 of 10 november 1893 (Utrecht z.j.).
Rapport betrekkelijk het voorstel tot opruimen van sloppen, stegen en perceelen te Utrecht, in
het belang van den algemeenen gezondheidstoestand (Utrecht 1868).
Rapport van de Commissie voor Werkverschaffing gekozen door de Werklieden-Vereen.
"Patrimonium", "De Nijverheid", "St. Jozef" te Utrecht gedurende den winter 1893-1894
(Utrecht z.j.).
A. de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid: ontwikkelingen in Nederland 1870-1940:
een historisch-sociologische studie (Meppel 1984).
J.H. von Santen, "Politiek leven in de stad Utrecht rond het midden van de negentiende eeuw
(1840-1860)", in: Jaarboek Oud Utrecht (1985), 110-165.
A. Schuurman, "Een revolutionair comite in het centrum der reactie". Een beschrijving van de
arbeidersbeweging in Utrecht, in het bijzonder van de spoorwegstakingen van 1903 (Kand. scr.,

-151-

Inst.v.Gesch., Utrecht 1986).
E. Shorter, The Making of the Modern Family (Glasgow 1979).
N. Siffels en W. van Spijker, "Haarlemse paupers. Arbeidsmarkt, armoede en armenzorg in
Haarlem in de eerste helft van de negentiende eeuw", in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis
13 (1987), 458-493.
K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse
sigarenfabrieken in de periode 1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg 1983).
H. Smisssaert, Armenzorg in Nederland. Gemeente Utrecht (Amsterdam 1899).
J.E.A.L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen (Utrecht/Antwerpen 1971).
Y. Tanke, Thuiswerk in de kledingindustrie ca 1870-ca 1914 (doct.scr. Econ. Soc. Gesch. RUU
1986).
F.M.L. Thompson, "Social Control in Victorian Britain", in: The Economic History Review 34, nr. 2
(May 1981) 189-208.
P.J. Troelstra, Gedenkschriften. Tweede deel. Groei (Amsterdam 1928).
Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam; de maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van
de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam 1965).
Uitkomsten der derde tienjarige Volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op den
negentienden november 1849 ('s-Gravenhage 1852).
Uitkomsten der vierde tienjarige Volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1859 (2 dln, 's-Gravenhage 1863-1864).
Uitkomsten der zesde tienjarige Volkstelling in het Koningrijk der Nederlanden op den een en
dertigsten december 1879. Provincie Utrecht ('s-Gravenhage 1881).
Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den
een en dertigsten december 1889 (met uitzondering van de beroepstelling). Provincie Utrecht
('s-Gravenhage 1891).
Uitkomsten der achtste tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden
op den een en dertigsten December 1899 (met uitzondering van de beroepstelling en de
woningstatistiek). Zesde deel. Provincie Utrecht ('s-Gravenhage 1901).
Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten
December 1889. Provincie Utrecht ('s-Gravenhage 1894).
Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en
dertigsten December 1899. Zesde deel. Provincie Utrecht ('s-Gravenhage 1902).
J. A. Verdoorn, Het gezondheidswezen te Amsterdam in de 19e eeuw (2e druk, Nijmegen 1981).
I. Vogelzang, De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de
drinkwaterleidingen (Gouda 1956).
F.E. Vos, Onderzoekingen over de Cholera-epidemie van 1866, in de gemeente Utrecht (Alphen
a/d Rijn 1867).
F.W. van Wel, Gezinnen onder toezicht. De stichting volkswoningen te Utrecht, 1924-1975
(Amsterdam 1988).
A. Wohl, Endangered Lives. Public Health in Victorian Britain (London 1984).
A.S. Wohl, The Eternal Slum. Housing and Social Policy in Victorian London (London 1977).

-152-

H. van Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis. Studies over niet-industriële vervuiling in Nederland,
1850-1900 (Groningen 1986).

-153-

Bijlagen
Bijlage 1.1. Bedrijfstakgewijze indeling van de Utrechtse beroepsbevolking 1849-1899.
1849
1859
1889
1899
abs.
%
abs.
%
abs.
%
abs.
delfstoffenwinning
10
0,1
5
0,0
21
0,1
35
voedings- en genotmid.
714
3,9
1161
5,4
2052
6,7
2710
leer
529
2,9
480
2,2
633
2,1
628
textiel
228
1,2
254
1,2
156
0,5
175
kleding en reiniging
3191
17,3
3115
14,4
2519
8,2
3116
aardewerk
218
1,2
349
1,6
304
1,0
555
bouw
1721
9,3
1903
8,8
3296
10,7
4060
houtbewerking
688
3,7
647
3,0
668
2,2
739
kunstnijverheid
46
0,2
119
0,5
117
0,4
159
scheeps/rijtuigbouw
203
1,1
289
1,3
296
1,0
246
metaalbewerking
740
4,0
892
4,1
1679
5,5
1209
werktuigbouw
94
0,5
175
0,8
231
0,8
874
spoorwegen
70
0,4
126
0,6
1255
4,1
2545
papier
5
0,0
8
0,0
9
0,0
25
boek/steendrukkerij
275
1,5
347
1,6
577
1,9
715
chemie
132
0,7
122
0,6
115
0,4
441
verlichting
38
0,2
23
0,1
192
0,6
399
huishoudelijk pers.
3016
16,3
4088
18,8
4655
15,2
5169
losse arbeid
1016
5,5
1079
5,0
1416
4,6
777
landb.,diensten,handel
5552
30,0
6509
30,0
10522
34,3
12420
Totaal
8486
1691
30713
36997
Bron: Uitkomsten van de Volkstellingen 1849 en 1859 en Uitkomsten van de Beroepstellingen 1889 en 1899

%
0,1
7,3
1,7
0,5
8,4
1,5
11,0
2,0
0,4
0,7
3,3
2,4
6,9
0,1
1,9
1,2
1,1
14,0
2,1
33,6

Bijlage 1.2. De bedrijfsgrootte in enkele beroepen in Utrecht.
beroep

jaar

sigarenmakers

1876
1889
1899
1876
1889
1899
1876
1889
1899

slagers

bakkers

aantal
zelfstandig
werkenden of
werkgevers
38
35
56
48
91
134
11
126
160

aantal
arbeiders

905
866
1145
110
165
280
145
228
419
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aantal
aantal
aantal
bedrijven met bedrijven met bedrijven met
20 of minder
21-100
meer dan 100
werklieden
werklieden
werklieden
30
7
1
29
4
2
48
5
3
48
0
0
91
0
0
134
0
0
11
0
0
126
0
0
158
2
0

beetwortelsuikerfab.

1876
1
102
0
0
1
1889
1
97
0
1
0
1899
1
90
0
1
0
timmerlieden
1876
71
350
71
0
0
1889
74
208
74
0
0
1899
115
394
114
1
0
metselaars
1876
36
214
36
0
0
1889
52
124
52
0
0
1899
80
217
80
0
0
schilders
1876
44
154
44
0
0
1889
50
121
50
0
0
1899
99
254
99
0
0
meubelmakers
1876
30
138
29
1
0
1889
37
79
37
0
0
1899
84
259
83
1
0
steenfabricage
1876
13
209
10
3
0
1889
20
181
18
2
0
1899
28
426
22
6
0
gasfabriek
1876
1
106
0
0
1
1889
1
181
0
0
1
1899
1
335
0
0
1
kleermakers
1876
120
130
120
0
0
1889
210
158
201
0
0
1899
195
235
195
0
0
schoenmakers
1876
112
101
112
0
0
1889
164
144
164
0
0
1899
185
161
185
0
0
boekdrukkerijen
1876
29
299
24
5
0
1889
32
584
26
6
0
1899
60
559
53
7
0
metaalfabrieken
1876
5
154
2
3
0
1889
6
469
2
3
1
1899
15
843
8
4
3
smeden
1876
60
227
60
0
0
1889
53
154
53
0
0
1899
73
206
73
0
0
spoorwegen
1876
3
577
1
1
1
1889
3
538
1
1
1
1899
3
912
1
0
3
blikslagers
1876
26
35
26
0
0
1889
21
24
21
0
0
1899
28
55
28
0
0
Bron: Gemeenteverslagen, verslag Kamer van Koophandel 1876, 184-190; idem 1889, 276-281; idem 1899, 334-351.
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Bijlage 1.3. De geografische spreiding van Utrechtse bedrijven.
aantal bedrijven

aantal werklieden
1876
abs.
%
1125
44,7
215
8,5
58
2,3
800
16,9
317
12,6

1876
1889
abs.
%
abs.
%
binnen de singels
29
50,0
38
43,7
wijk I (Wittevrouwen)
5
8,5
6
6,9
wijk K (Tolsteeg)
2
3,3
4
4,6
wijk L (Catharijne)
10
16,9
22
25,3
wijk M (Lauwerecht)
11
18,6
17
19,5
De bedrijven (tussen haakjes het aantal werklieden) in 1876.
-binnen de singels: bedverenfabriek (1), bierbrouwerij (6), blokmakerij (5), boekdrukkerij (64,68,38,44,20,34),
chocoladefabriek (18), grutterij (1,2,4), kunstmineraalwaterfabriek (2), loodpletterij (39), meubelfabriek (23), mosterd
(4), munt (50), sigaren (88,50,70,30,45,375), steenhouwerij (19), ververij (1,2), zeepziederij (12), zilverfabriek (10).
-wijk I:gasfabriek (106), broodfabr. (17), spoorwegen (9), sigaren (45,38).
-wijk K: tegel- en pannenfabr. (33), trasmolen (25).
-wijk L: beetwortelsuiker (102), bierbrouwerij (5), bleekerij (19), spoorwegen (488,80) schroef- en boutenfabr. (20),
steenbakkerij (35), terracotta (20), tegel- en pannenfabr. (23), zoutziederij (8).
-wijk M: chemicalien (40), houtzagerij (7), koper- en metaalgieterij (37), loodwitfabr. (37), meel (17, 24), molenmakerij
(22), steenbakkerij (20), trasmakerij en olieslagerij (55), werktuigenfabr. (8), ijzergieterij (50).
Bron: zie bijlage 1.2.

Bijlage 1.4. De vrouwelijke beroepsbevolking in Utrecht in 1899.

beroep
kleding
reiniging
handel
horeca

pos.
A
B
A
B
A
B
A
B
A

gehuwd
171
20
336
55
647
35
122
10
448
1844

totaal
ongehuwd
603
453
704
659
131
298
19
19
4453
7339

dienstboden
totaal
A: bedrijfshoofd
B: loonafhankelijke
Bron: Uitkomsten van de beroepstelling 1899.

gehuwd
4
5
2
9
3
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-22 jaar
ongehuwd
191
344
215
495
12
116
14
2363

gehuwd
167
20
331
53
638
35
122
10
445

23- jaar
ongehuwd
412
109
489
164
119
182
19
5
2090

Bijlage 2.1. Het aantal kiesgerechtigden in een aantal wijken in Utrecht in 1850.
Wijk
aantal kiesgerechtigden
% van het aantal bewoners
A
235
3,5
B
160
2,4
C
194
2,7
D
201
5,7
E
164
4,4
F
221
8,3
G
226
6,1
H
235
4,5
Bron: Lijst der bevoegden tot het kiezen van den Gemeenteraad 1851, Gemeente Utrecht.

Bijlage 2.2. De bewoningsdichtheid in de wijken van Utrecht.
1849
1879
aantal
aantal
gem. aantal
aantal
aantal
gem. aantal
bewoners
huizen
bewoners per huis
bewoners
huizen
bewoners per huis
A
6711
1084
6,19
5183
996
5,20
B
6632
1036
6,40
6035
1050(1)
5,75
C
7284
1188
6,13
7318
1333
5,49
D
3501
556
6,30
3148
505
6,23
E
3713
531
6,99
3258
546
5,97
F
2677
431
6,21
2523
454
5,56
G
3711
551
6,74
3298
579
5,70
H
5265
718
7,33
4589
796
5,77
I
3165
630
5,02
10075
2277
4,42
K
2406
488
4,93
3512
751
4,68
L
2754
533
5,12
7168
1483
4,83
M
4975
946
5,26
7553
1601
4,72
(1)
geschat aantal. In de volkstellingen van 1879 stond opgegeven: 642 huizen. Dit klopt absoluut niet. In 1869 waren
er in wijk B 1070 huizen, in 1889 975.
Bron: Uitkomsten der Volkstellingen 1849, 1879.
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Bijlage 4.1. Enkele basisgegevens betreffende de Gasthuissteeg.
jaar

bevolking in de
aantal
aantal
huizen
straat
geboorten
sterfgevallen
abs % v.d. stad
abs
in ‰
abs
in ‰ aantal
1860 302
0,57
10
33,1
9
29,8
74
1861 301
0,56
15
49,8
8
26,6
74
1862 329
0,61
13
39,5
11
33,4
80
1863 322
0,58
19
59,0
10
31,1
80
1864 322
0,57
17
52,8
11
34,2
80
1865 346
0,61
14
40,5
7
20,2
80
1866 366
0,63
20
54,6
45
123,0
83
1867 360
0,62
14
38,9
16
44,4
83
1868 351
0,59
16
45,6
9
25,6
83
1869 364
0,60
12
33,0
13
35,7
84
1870 342
0,57
16
46,8
16
46,8
84
1871 349
0,58
15
43,0
17
48,7
83
1872 349
0,58
12
34,4
6
17,2
83
1873 366
0,60
11
30,1
8
21,9
83
1874 351
0,57
17
48,4
14
39,9
83
1875 352
0,56
17
48,3
9
25,6
84
1876 366
0,57
20
54,6
15
41,0
85
1877 359
0,56
15
41,8
14
39,0
85
1878 344
0,52
14
40,7
7
20,3
84
1879 347
0,52
13
37,5
15
43,2
84
1880 340
0,50
11
32,4
13
38,2
90
1881 332
0,48
13
39,2
9
27,1
89
1882 334
0,47
10
29,9
13
38,9
89
1883 330
0,46
11
33,3
9
27,3
89
1884 323
0,44
13
40,3
9
27,9
89
1885 327
0,43
13
39,8
6
18,3
89
1886 334
0,43
15
44,9
14
41,9
89
1887 344
0,44
12
34,9
8
23,3
89
1888 325
0,40
10
30,7
5
15,4
89
1889 351
0,43
12
34,2
6
17,1
92
1890 362
0,43
16
44,2
5
13,8
92
1891 358
0,42
12
33,5
7
19,6
92
1892 352
0.40
13
36,9
10
28,4
92
1893 378
0,42
13
34,4
8
21,2
93
1894 369
0,41
13
35,2
8
21,7
93
1895 365
0,39
23
63,0
13
35,6
93
1896 362
0,38
19
52,5
7
19,3
93
1897 346
0,35
8
23,1
7
20,2
93
1898 341
0,35
17
49,9
11
32,3
93
1899 338
0,34
10
29,6
6
17,8
93
1900 332
0,33
93
Bron: GAU, Bevolkingsregisters, 1860-1900; Hartjesveld, 17-19.
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leegstaande
huizen
abs
in %
0
0
2
2,7
2
2,5
5
6,3
4
5,0
5
6,3
4
4,8
4
4,8
4
4,8
4
4,8
5
6,0
3
3,6
4
4,8
2
2,4
4
4,8
5
6,0
6
7,1
4
4,7
3
3,6
1
1,2
3
3,3
2
2,2
6
6,7
6
6,7
7
7,9
6
6,7
6
6,7
3
3,4
5
5,6
4
4,3
2
2,2
3
3,3
3
3,3
6
6,5
5
5,4
9
9,7
6
6,5
8
8,6
8
8,6
9
9,7
6
6,5

gem. woningbezetting
totaal
4,1
4,1
4,1
4,0
4,0
4,3
4,4
4,3
4,2
4,3
4,1
4,2
4,2
4,4
4,2
4,2
4,3
4,2
4,1
4,1
3,7
3,7
3,8
3,7
3,6
3,7
3,8
3,9
3,7
3,8
3,9
3,9
3,8
4,1
4,0
3,9
3,9
3,7
3,7
3,6
3,6

excl. leegst.
4,1
4,2
4,2
4,3
4,2
4,6
4,6
4,6
4,4
4,6
4,3
4,4
4,4
4,5
4,4
4,5
4,6
4,4
4,2
4,2
3,9
3,8
4,0
4,0
3,9
3,9
4,0
4,0
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
4,3
4,2
4,3
4,2
4,1
4,0
4,0
3,8

Bijlage 5.1. De bedeling door de Choleracommissie aan gezinnen in de Gasthuissteeg, 1866.

gestorven
vrouw

aantal uitdelingen
%
4,1
3,3
1,2
1,2
2,5
1,2
9,0
9,0
3,3
4,9
0,4
28,3
6,2
1,6
22,5
0,4

achtergebleven
kinderen
man+kinderen
man+schoonzoon
man
man+niet-verw.
man+kinderen
vrouw+(kl)kind.
vrouw+kinderen
vrouw+kind.+verw.
kinderen
kleinkind
vrouw+kinderen
man+vrouw+kind.
m+v+k+verw.
man+vrouw+kind.
man+vrouw+kind.

totaal
gem. per gezin
10
5
8
4
3
3
3
1,5
6
6
vrouw+kind
3
3
man
22
7
man+kind
22
22
man+schoonzoon
8
8
man+vrouw
12
12
1
1
man+kind+verw.
69
69
kind
15
3,67
4
2
2 kinderen
55
27,5
schoonzoon
1
1
Totaal
244
10,3
Bron: GAU, Cholera Commissie, inv. nr. 43, Register van verstrekte levensmiddelen, kledingstukken enz, ingedeeld
naar de stadswijken 1866; GAU, Bevolkingsregister 1860-80.
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Bijlage 6.1. De leeftijdsopbouw van de bewoners van de Gasthuissteeg, vergeleken met die van
de stad Utrecht.
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Bijlage 6.2. De sterfte in de Gasthuissteeg, ingedeeld naar leeftijdscategorieën.
jaar
0-1 jaar
1-4 jaar
1860
4
2
1861
2
1
1862
5
1
1863
3
1
1864
5
2
1865
3
3
1866
7
8
1867
4
7
1868
4
3
1869
2
3
1870
5
3
1871
5
5
1872
3
1873
2
1
1874
8
1875
3
1876
4
2
1877
6
1
1878
1
1879
3
4
1880
5
3
1881
3
1
1882
5
2
1883
2
1884
5
1885
2
2
1886
4
3
1887
2
1888
2
1
1889
2
1890
3
1891
4
1892
3
2
1893
5
1
1894
1
1
1895
6
2
1896
4
1897
2
1898
5
1
1899
1
Bron: Bevolkingsregister 1860-1900.

5-19 jaar
1
3
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
-
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20-49 jaar
2
1
2
2
13
3
1
2
2
1
4
3
4
2
2
2
1
3
2
1
1
2
1
1
2
1
2
3
-

50- jaar
3
3
3
4
2
1
14
1
1
5
5
3
5
1
3
5
5
3
4
3
4
3
5
4
6
3
1
4
2
2
2
1
4
3
3
2
2
5

totaal
9
8
11
10
11
7
45
16
9
13
16
17
6
8
14
9
15
14
7
15
13
9
13
9
9
6
14
8
5
6
5
7
10
8
8
13
7
7
11
6

Tienjarencijfers
zuigelingensterfte
straat
jaar
abs.
% (1)
1860-69
39
28,1
1870-79
40
33,1
1880-89
32
34,8
1890-99
34
41,5
(1) van de totale sterfte in de Gasthuissteeg
(2) van de totale sterfte in de stad Utrecht
Bron: Bevolkingsregisters 1860-1900; Hartjesveld, 366.

stad
% (2)
28,2
36,1
34,3
29,3
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abs.
37
36
33
26

sterfte 50- jarigen
straat
% (1)
26,6
29,7
35,9
31,7

stad
% (2)
29,2
28,1
30,7
33,4

