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VOORWOORD

Het schrijven
bezigheid en

van een werkstuk is meestal een tamelijk solitaire
deze

doctoraalscriptie

geschiedenis

vormt daarop

beslist geen uitzondering.
Het

bedenken

en

weer

verwerpen

openmaken van nooit eerder
recht

overeind

ontspannen beeldscherm

een

nieuwe

geopende archiefdozen

schieten

ingeving, het uitwrijven

van

's
van

nachts
de

bij

rode

het

en mappen, het

weer

ogen

opzet,

zo'n

na

tien

flitsende
uur lang

turen, in feite doe je het als historicus

in spé toch allemaal alleen.
Haar geen werkstuk ook komt geheel tot stand
anderen en ook daarop vormt deze
In

dit

voorwoord

wil

ik

dan

~criptiè

ook

zonder de

hulp van

geen uitzondering.

iedereen

bedanken die het

schrijven van deze scriptie heeft mogelijk gemaakt.
In de

eerste plaats

natuurlijk Samenwerking,

de vereniging die

het onderwerp vormt van deze scriptie.
Zonder

de

hulp

van

Samenwerking had ik deze

bestuur,

personeel

scriptie zelfs

en

directie

van

nooit kunnen schrijven.

Samenwerking verschafte mij namelijk niet alleen toegang tot haar
archief maar tolereerde ook nog dat ik dit

archief in

alle rust

op het kantoor kon uitzoeken.
In de

tweede plaats

wil ik vier mensen bedanken met wie ik ooit

een gesprek voerde voor deze scriptie.

Het is

al weer

een hele

tijd geleden, maar ik ben mevrouw Pot-Keegstra, de heer Keegstra,
mejufrouw Wijt en mejufrouw Blomberg nog steeds dankbaar

dat zij

mij indertijd te woord hebben willen staan.
En tenslotte

wil ik

natuurlijk Pieter

Korver, mijn begeleider,

bedanken, die mijn stukken steeds van nuttig commentaar voorzag.
Jan Willem Kluit
Juni 1987.
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INLEIDING
Woningcorporaties hebben zich in Nederland sinds 1850 ontwikkeld van relatief kleine verenigingen van particulieren met een
beperkt

publiek

belang

tot

grootschalige

instellingen

met

verreikende publieke taken (1).
Woningcorporaties beheren nu ongeveer

de

helft

van

alle huur-

woningen in Nederland. Van de totale nieuwbouw van woningen wordt
circa een derde in

opdracht

van

woningcorporaties

gebouwd. En

waar het gaat om de bouw van woningwetwoningen hebben de corporaties zich praktisch het alleenrecht verworven.
Het.

groter

toenemende

worden

van

de

woningcorporaties

verzelfstandiging.

beslissingen die voor bepaalde
zijn

als

Woningcorporaties
groepen van

overheidsbeslissingen.

plaats van de overheid. Zij
woningzoekenden.

Zij

Vaak

tot

nemen

een
soms

burgers even bindend

opereren zij zelfs in de

ontwerpen

beslissen

leidde

regels

over

voor

huurders en

toelating en uitsluiting,

over wat goed woongedrag is en wat ongewenst woongedrag.
Deze ontwikkeling over een periode van meer dan
tegelijkertijd

grote

gevolgen

woningcorporatles zelf. De

voor

het

b"etrekkingen

honderd jaar had

sociale
tussen

karakter van

leden onderling

veranderden ingrijpend, bijvoorbeeld die tussen 1eden en bestuurders. Deze

werden

verandering

minder

ontwikkelden

direct.
zich

In

een

continu

proces van

nieuwe vormen van organisatia.en

verschenen er nieuwe groepen van mensen op het

toneel. Er kwamen

profess.ioneel opgeleide managers, gemeentelijke commis sar is sen en
bewoners die slechts fo:cmele lidmaatschappen afsloten.
Ik doe geen gewaagde uitspraak als
raties vandaag

de dag

ik zeg

dat woningcorpo-

een cruciale plaats innemen in het Neder-

landse volkshuisvestingsbestel. Deze ontwikkeling
van de

situatie in andere vergelijkbare verzorgingsstaten. In de

meeste andere verzorgingsstaten zijn weliswaar ook
lijke

wijkt sterk af

verenigingen

opgericht

Nederland maar in geen van deze
ring van

met

een

ooit soortge-

zelfde doel als hier in

landen, misschien

met uitzonde-

Duitsland (2), wisten woningcorporaties zich een zelfde

vooraanstaande positie te verwerven als juist hier in Nederland.
Op welke wijze de

Nederlandse woningcorporaties

zo'n belang-
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rijke plaats hebben kunnen innemen in ·het totale volkshuisvestingsbestel is echter nog maar nauwelijks bekend (3).
De weinige studies naar woningcorporaties die wél verricht zijn
dragen over

het algemeen

een sterk bestuurskundig karakter. Zij

zijn geschreven om een bepaald probleem

te inventariseren

of om

een bepaald probleem op te lossen (4).
De

factor

tijd

speelt

in

deze

ondergeschikte rol. Doorgaana komt

benadering

men in

doorgaans een

deze studies

niet te
zijn, zoals ze

weten hóe woningcorporaties nu precies geworden
zijn geworden, en hóe bepaalde veranderingen binnen deze organisaties nu precies zijn verlopen.
Als historicus, maar niet
alleen als historicus, ook als nieuwsgierige wereldburger, ben ik
echter juist

wél erg

geïnteresseerd in

dit soort veranderings-

processen. Ik wil precies wetén hrie de Nederlandse woningcorpora- ,
ties zich hebben ontwikkeld tot de instellingen die zij nu zijn.
Voor een

studie zoals

ik die mij voorstel, waarin het er vooral

om gaat veranderingen in de ontwikkeling van woningcorporaties op
te sporen,
lijkt een historisch-sociologische benadering meer
geschikt. Historisch-sociologische studies zijn te typeren als
studies

die

veranderingen

van maatschappelijke structuren over

een lange termijn onderzoeken. Op het terrein van

de huisvesting

zijn dit soort studies in Nederland nog vrij schaars (5).
In deze
onderzoek

scriptie wil
naar

de

ik een

begin maken

Nederlandse

met het empirisch

woningcorporaties

vanuit

zo'n

historisch-sociologisch perspectief (6).

De woningbouwvereniging die ik in deze doctoraalscriptie
geschiedenis wil beschrijven is de in 1908 opgerichte Amsterdam.se
coöperatieve woningvereniging Samenwerking.
Mijn reden om juist deze woningvereniging
Samenwerking altijd een tamelijk

unieke positie

te

nemen

is dat

heeft ingenomen

tussen de andere Amsterdamse woningbouwverenigingen.
In

tegenstelling

tot

de

meeste

andere

verenigingen

die

in

dezelfde tijd werden opgericht deed Samenwerking namelijk nooit
een beroep op geldelijke steun van de overheid via de Woningwet.
Als typische middenklassevereniging, waaronder veel hoofdambtenaren, kon zij dat in de eerste jaren van haar bestaan ook niet
doen : de woningwet was

immers

alleen

bedoeld

voor arbeiders-

verenigingen. Later zou de vereniging via andere kanalen wél geld
van de

overheid

krijgen

voor

haar

woningbouwplannen

maar de
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verhouding tussen Samenwerking en de overheid bleef toch altijd
heel anders dan· die tussen de meeste andere woningbouwverenigingen en de overheid.
De tweede

reden voor

mij om juist Samenwerking te kiezen is dat

Samenwerking als geen andere vereniging in

Amsterdam een bepaald

soort woonbeschavingsideaal uitdroeg. De vereniging stelde er van
het begin af aan bijzonder veel prijs op

dat de

bewoners zouden

huizen in woningen die aan de hoogste bouwkundige, esthetische en
sociale

normen

vereniging

voldeden.

was

er

ook

Haar
veel

hier
aan

bleef

het

niet

bij. De

gelegen dat de bewoners zélf

lieten zien dat zij 'uit het goede hout'
waren gesneden. En dat
konden de bewoners laten zien door alleen bij de door de vereniging erkende meubelzaak hun meubels te kopen, door alleen inkopen
te doen

bij de

verder door

eigen coöperatieve winkels van de vereniging, en

in hun

woongedrag te

laten zien

dat zij werkelijk

beschaafde bewoners waren van een beschaafde vereniging.
In

mijn

beschrijving

woningvereniging

de

geschiedenis van de coöperatieve

Samenwerking

concentreren op

verhouding met

van

deze twee

de

zal

ik. mij

in

fascinerende kenmerken

overheid

en

de

het

bijzonder

: de speciale

beschavingspolitiek

van de

vereniging.

Theoreti8ch kader
Ik

sluit

hiermee

tevens

aan op twee belangrijke discussies in

recent historisch-sociologisch onderzoek. Deze twee discussies
handelen over de vraag hoe de toenemende verzorgende rol van de
staat in moderne westerse

landen geïnterpreteerd

moet worden en

wat de rol is geweest van burgerlijke groeperingen in de definiëring van bepaalde criteria van beschaafdheid. Het eerste probleem
wordt

wel

terwijl

aangeduid

het

tweede

met

de

probleem

term
wel

'verstatelijkingsproces',

gevat

wordt

onder

de term

'beschavingsoffensief'.
De term 'verstatelijkingsproces' is voor het eerst geïntroduceerd door de socioloog Abraham de Swaan in zijn bekende essay
'De mens is de mens een zorg'. Hij bedoelt hiermee het proces
waarbij de staat op een aantal levensgebieden
- onderwijs,
welzijn,

gezondheidszorg

en

huisvesting

- steeds meer is gaan

ingrijpen en langzamerhand de verzorgende taak van oudere en vaak
ook kleinere
sociale eenheden als gezinnen, buurtschappen,
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parochies, gilden en gemeentes is gaan overnemen. De overgang van
kleinschalige en vooral ook informele opvang naar nationale en
collectieve arrangementen had ook directe gevolgen voor het
dagelijks leven
ontstaan van

van mensen,

zegt de

Swaan. Het

leidde tot het

grootschalig georganiseerde verbanden,. een formali-

sering van relaties en een opdeling van behoeften van mensen,
waaraan door afzonderlijke organisaties voldaan moest worden
(differentiatie van functies).
De term 'beschavingsoffensief' is

voor

het

eerst gebruikt

door Bernard Kruithof in zijn 'De deugdzame natie. Het burgerlijk
beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van ' t Algemeen
tussen 1784 en 1860 1 •
Het begrip is verwant aan Norbert Elias'
beschavingsproces maar het benadrukt meer dan Elias' beschavingsproces de

welbewuste pogingen

van burgerlijke groeperingen zich

zelf ten voorbeeld te stellen aan
heffen uit

om deze

op te

hun positie van armoede, ziekte en onwetendheid (7).

In aansluiting op dit
in deze

lagere klassen

historisch-sociologische onderzoek

zou ik

scriptie willen onderzoeken of de woningvoorziening door

woningbouwverenigingen in het algemeen en die van Samenwerking in
het bijzonder

ook beschreven

en verklaard zou kunnen worden aan

de hand van deze twee centrale begrippen.
De begrippen 'verstatelijking'
met

andere

woorden

het

en

'beschavingsoffensief' vormen

theoretische

kader

waarbinnen

ik de

geschiedenis van Samenwerking zou willen beschrijven.
Periode van onderzoek
Vanwege de omvang van het archiefmateriaal zal het onderzoek zich
toespitsen op de periode 1908 - 1948. In deze periode weet de
vereniging zich na een moeizaam begin te vestigen als één van de
meest

toonaangevende

woningbouwverenigingen van Amsterdam. Haar

het is ook al in deze periode dat duidelijk werd dat veel van die
aanvankelijk zo
praktijk

toch

idealistisch geformuleerde
minder

makkelijk

te

doelstellingen in de

realiseren

waren

De

voortdurende spanning tussen ideaal en werkelijkheid, tussen
zekerheid over de te gane weg en onzekerheid, kenmerken de
geschiedenis van Samenwerking in deze periode in grote mate en is
in die

zin dan

toevallig

ook als

eindigt

deze

een eenheid
scriptie

in

op te
1948

vatten. Niet geheel
wanneer

de

eerste

~

oprichter van de vereniging, de overal aanwezige direkteur van de
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Amsterdamse

gemeentegiro,

Harke

Keegstrà afscheid neemt van de

vereniging na een periode van veertig jaar onafgebroken bestuurslidmaatschap.

Met

zijn

afscheid

afscheid van een bepaalde

nam

periode in

Samenwerking

haar bestaan

eveneens

: het coöpe-

ratieve tijdperk.
Mijn vraagstelling luidt tenslotte :
Met welk

doel werd

de Amsterdamse Coöperatieve Woningvereniging

Samenwerking in 1908 opgericht en op welke wijze

werd deze doel-

stelling in de periode 1908-1948 in de praktijk uitgewerkt ?
Bronnen
Deze

scriptie

steunt

voornamelijk

op

archiefonderzoek.

archief van Samenwerking vormde hierbij uiteraard
ste

bron.

Het

ar~hief

van

de belangrijk-

de vereniging bevond zich in goede

staat op het kantoor van de vereniging waar ik in
werd gesteld

de gelegenheid

het te bestuderen. Het belangrijkste materiaal waar

ik mij op baseer zijn jaarverslagen, notulen van
gaderingen,

Het

de

ledenraadsvergaderingen,

de bestuursver-

commissarissenvergade-

ringen en ilgemene lede~raadsvergaderingen van de vereniging.
Een ander
archief van

belangrijk

archief

voor

dit

onderzoek

was het

de Woningdienst dat zich in het Gemeente-archief van

Amsterdam bevindt.
dienst onder

Dit archief

andere belast

was belangrijk

was met

omdat de Woning-

het toezicht en de controle

van de Amsterdamse woningbouwverenigingen.
In het Gemeente-archief onderzocht ik ook de verslagen en notulen
van de

Schoonheidscommissie, de

Commissie zuid

en de Commissie

voor de Nieuwe Stad, voor zover .van belang voor dit onderzoek.
Naast archiefonderzoek baseer ik mij in

deze scriptie

literatuurstudie

De mensen waarmee ik een

en

vier

interviews.

gesprek voerde waren de dochter
Samenwerking, mevrouw

en

zoon

Pot-Keegstra en

van

Wegens

tijdgebrek

bleef

het

oprichter van

de heer Keegstra, en twee

bewoonsters van het Nieuwe Huis, mejufrouw
Wijt.

de

verder op

Blomberg en mejufrouw

helaas

gesprekken. Bij een eventueel vervolgonderzoek ben

bij

deze

vier

ik echter wel

van plan meer gesprekken te gaan voeren.
Wat betreft de gebruikte literatuur verwijs ik naar de bibliografie achter in deze scriptie.

Opzet
De opzet van deze scriptie is als volgt.

6

In het

eerste hoofdstuk ga ik na wat de· motieven waren van de

oprichters van Samenwerking
vereniging te

om

een

eigen

coöperatieve woning-

stichten. Tevens komen in dit hoofdstuk de oprich-

ting en de eerste bouwactiviteiten van de vereniging aan bod.
In hoofdstuk twee ga ik in op de
in de
zal

bouwplannen van Samenwerking

periode 1915 - 1928. Dankzij hulp van gemeente en rijk, zo
ik

aantonen,

bouwplannen

te

lukte

het

verwezenlijken.

die voor Samenwerking zouden
behandeld

Samenwerking

Lippits,

van

uiteindelijk

deze

De ontwerpen van de architecten

gaan

bouwen

worden

hier eveneens

Epen,

Staal,

Slothouwer en van den

Nieuwen Amstel).
In hoofdstuk drie beschrijf ik een drietal kenmerkende activiteiten van

de vere'niging

de grote aandacht voor woninginrich-

tingsvraagstukken, de sterke aandrang op de
woonomgeving

vooral

op

een

'juiste'

leden hun

woning en

wijze te gebruiken en de

oprichting van een aantal coöperatieve winkels

in het woningcom-

plex van de vereniging.
Hoofdstuk

vier

en

vijf

vormen

het

tweede

scriptie. In deze twee hoofdstukken beschrijf
idealen en

principes van

de vereniging

heden langzaam aan begonnen

af te

deel

ik hoe

van deze
een aantal

door de tijdsomstandig-

brokkelen. Dit

deel heet dan

ook 'grenzen aan een modelvereniging'.
Hoofdstuk vier

beschrijft drie

overheid : het slepende
ruzie met

principiële conflicten met de

erfpachtsconflict met

de gemeente,.

de

het rijk over het te voeren beheer bij Samenwerking en

tenslotte de meningsverschillen met de gemeente over de oplossing
van het grote leegstandsvraagstuk in de jaren '30.
In

hoofdstuk

vijf

mate laten zien hoe
meer

op

de

behandel

en waardoor

achtergrond

raakte

verzet in de vereniging tegen een
tect W.M.
Nieuwe

Dudok, in

Huis

restaurant en

tegen
in S

S 5.2
verdere

ik drie zaken die in toenemende
het coöperatieve

in de vereniging. In S 5.1 het
ambitieus bouwplan

het verzet

van de

exploitatie

van

van archi-

bewoners van Het
het

coöperatieve

5.3 tenslotte het definitieve einde van alle

coöperatieve idealen bij Samenwerking:
van de joodse leden.

ideaal steeds

de geruisloze verdwijning
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HOOFDSTUK

I

: HOOFDAHM'ENAREN IN AMSTERDAM, -VERENIGT U 1

S 1.1 : HOOFDAMBTENAREN IN AMSTERDAM ROND 1900. EEN PROFESSIONELE
ELITE ZOEKT PASSENDE HUISVESTING.

Het was in het voorjaar van 1908 toen een nog jonge, maar veelbelovende ambtenaar
van de Amsterdamse gemeentebelasting een
gesprek aanvroeg bij Ir. J.W.C. Tellegen, directeur van de in
1901 opgerichte die.nst Bouw -en Woningtoezicht van Amsterdam. Het
was Harke Keegstra, een
Hij kwam
hij

al

Tellegen
een

negenentwintigjarige adjunct-controleur.

om advies

tijdje

mee

vragen over een plan van hem waar

rondliep:

de

oprichting

van

een

coöperatieve woningbouwvereniging voor hogere ambtenaren.
Keegstra was vijf jaar daarvoor,
in 1903 in Amsterdam komen
wonen. Geboren uit Friese ouders - zijn vader was hoofd van een
lagere school, zijn moeder huisvrouw - had hij in Leeuwarden de
plaatselijke HBS doorlopen en daarna met succes de opleiding voor
boekhouder in die stad afgerond. Na een korte
tijd

in

Blijham

controleur

bij

de

belastingdienst

te

zijn

geweest, verhuisde. hij met zijn vrouw al vrij snel naar Schiedam.
Zijn eerste promotie. Daar bleef hij niet lang. In 1903 kon hij
weer promotie maken door naar de hoofdstad te verhuizen en daar
een baan aan te nemen bij de zich snel uitbreidende belastingdienst van de gemeente. In dat jaar vestigden de Keegstra's zich
definitief in Amsterdam. Vlak bij de Amstelveenseweg, met nog
veel open grasland in de omgeving betrokken zij een huuretage
op het adres Koninginneweg 247.
Keegstra was rond 1900

zeker

niet

de

enige

net neergestreken

ambtenaar in Amsterdam met goede carriereuitzichten bij de
overheid. Honderden even ambitieuze en even talentvolle leeftijdgenoten waren hem al voorgegaan of vestigden zich gelijk met hem
in deze stad die in die tijd op bijna elk gebied een ongekende
uitbreiding doormaakte. De uitbreiding van het ambtenarencorps
was· daarvan maar een voorbeeld, maar wel direct een heel spectaculaire. Relatief

gezien steeg het ambtenarenapparaat in Amster-
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dam namelijk

sneller dan

tijdvak 1891-1916

nam

in. deze

de bevolking

het

ambtenarenkorps

periode. In het

van

Amsterdam maar

liefst met 170% toe (van 3325 naar 8995) terwijl de bevolking van
de stad in diezelfde tijd
600.000). Was

'maa~'

met 50% steeg (van

400.000 naar

het aantal ambtenaren per duizend inwoners in 1891

nog 7.8 geweest, in 1916 was dit al verdubbeld tot 14.3 per
duizend inwoners
veroorzaakt

(1).

werd

Een

door

stijging

de

snelle

die

na

toename

1901 voornamelijk
van

het

hogere en

middenkader in dienst van de gemeente.
De overname van een groot aantal

particuliere ondernemingen door

de gemeente is dan zo goed als helemaal voltooid: een periode die
vooral

een

toename

beambten te

van

zien had

de

lagere

gegeven. Na

rangen,

de

1901 begon

werklieden en

de opmars van het

hogere en middenkader pas goed op gang te komen: de opmars van de
hoofdcommies

eerste

woningtoezicht,
belasting etc.

de

klas,

de

inspecteurs

ontvangers

Een nieuwe

en

van

commandeurs

elite van

het

bouw

van

-en

de direkte

'professionals', zeer goed

opgeleid en veelal geschoold in een of ander technisch of sociaal
specialisme ging zich werpen op de grote problemen waar Amsterdam
rond 1900 zoal mee te maken kreeg (2).
Een van de meest nijpende problemen waar deze 'professionals'
een

oplossing

voor

moesten

zien te vinden was ongetwijfeld de

slechte huisvestingssituatie van de Amsterdamse bevolking. Bij de
oplossing

van

dit

probleem

konden

zij

echter sinds kort een

beroep doen op de net aangenomen Woningwet (3).
Deze

maakte niet alleen ingrijpen van de

dwong haar
boven

ook dit

de

te doen.

twintigduizend

bouwverordening,

maakte

overheid mogelijk maar

De Woningwet verplichtte gemeentes

inwoners

tot

het

opstellen

het gemeentes mogelijk onbewoonbaarver-

klaringen af te geven of eigenaren te verplichten
betering,

verplichtte

grote

en

bouwwoningen (4).

het rijk

gemeentes een

minst onbelangrijke

en woningbouwverenigingen

ciële steun aan te vragen bij

tot woningver-

snelgroeiende

uitbreidingsplan te maken en, niet het
bood gemeentes

van een

~unt,

de mogelijkheid f inanvoor de

bouw van nieuw-

De ambtenaren konden met andere woorden aan de

slag. Mn 'ellendebestrijding' viel nog genoeg te doen.
Maar nu was
overdag

op

het

werken
werk

aan

de

natuurlijk

'kanalisering
één

van

de ellende'

ding, iets anders was er

s'avonds thuis wéér mee geconfronteerd worden.

Want wat

voor de
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meeste

Amsterdammers

rond

1900

gold,

gold ook voor de meeste

ambtenaren in die tijd: de huizen waar zij op waren aangewezen
ware verre van ideaal. Zeker diegenen die net in Amsterdam waren
komen wonen hoefden in

het begin

niet te

rekenen op

een goede

woning in een buurt naar keuze.
Al met al een weinig bevredige~de situatie voor deze groep van
hogere ambtenaren die het op alle andere terreinen juist zo voor
de

wind

bouw

ging.

van

werkend aan nieuwe verordeningen die de

gemeenschappelijke

verbieden

omdat

gezinsleven'
trap de

Overdag
deze

een

(5), en 's

eigen woning

onopgevoed

volk,·

trappen

in

'bedreiging

avonds zelf

de

toekomst

vormden

moesten

voor een juist

over die gemeenschappelijke

zien te bereiken, nageroepen door allerlei
het

was

voor

deze

statusgevoelige

groep

nauwelijks meer te dragen.
Natuurlijk

is

dit

van de meeste hogere

beeld enigszins gechargeerd. De woonsituatie
ambtenaren was

natuurlijk nooit

zo slecht

als die van het gros van de bevolking. Hun huizen waren zondermeer ruimer van opzet en boden de bewoners ongetwijfeld veel meer
'privacy'. Zij konden in de regel ook meer betalen voor een
betere woning.
Maar daar ging het deze ambtenaren helemaal niet om.
Waar zij zich vooral druk om maakten was dat alles, de woning, de
straat, de

buurt, zonder enige planning tot stand was gekomen en

dat die ellende nog steeds voortduurde. Alles wat deze professionals om

zich heen

zagen was

een regelrechte aantasting van hun

hoge beroepsnormen. Bijna niets in hun omgeving voldeed aan wat
zij als planmatig opgeleide ambtenaren hadden geleerd en probeerden te

veranderen. Volgens

gebouwd. Falkenburg,
richte Bureau

hen werd

de eerste

voor Statistiek

er in

Amsterdam maar raak

directeur van

het in 1894 opge-

verwoordde de

gevoelens van deze

groep voortreffelijk in een artikel in De Telegraaf van 1895. Hij
meende dat de grootste fout van

de Amsterdamse

gemeenteraden in

het verleden was geweest de ve:rwerping van het stedebouwkundige
plan van Van Niftrik uit 1868:
'De grootste verdienste van het plan een stelselmatige
wijkindeling, vond de grootste tegenstand', merkte hij
op. •zonder goede wijkindeling komen overal gewone,
eentonige burgerhuizen te voorschijn, zonder wijklndeling krijgt men een allegaartje van gebouwen'.
Hij was verder in het bijzonder n,og gegriefd

door het

nog immer
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ontbreken van een grote aparte villawijk in' Amsterdam (6).
Een tweede punt waar mensen als Falkenburg e.a. over vielen
was dat zelfs de middenstandswoningen de laatste tijd niet meer
door

architecten

werden maar gewoon door 'onbevoegde

ontworpen

revolutlebouwers'. Men vond

het

lieden,

zich

zonder

huizen konden

opleiding,
wagen.

Niet

schaamteloos
zomaar

iedereen

aan

kon

dat

gewone werk-

het ontwerpen van

toch

maar toegelaten

worden tot de architectenstand ?
De revolutiebouw was hen dan ook een doorn in het oog (7).
Het zal dan ook weinig verbazing wekken dat er in deze kringen
mensen rondliepen

die iets

aan deze

ongewenste situatie wilden

doen.
Mensen die geen genoegen meer wensten te nemen met een
anonieme bovenetage in een of andere dwarsstraat, waar zovelen op
waren

aangewezen.

Zij

wilden

beetje in konden herkennen. Een
hoge professionele

een

huis

huis

waar zij zichzelf een

gebouwd

volgens

de eigen

normen. Dus in ieder geval een huis ontworpen

door een bevoegde architect.

Iemand

die

daarvoor

speciaal was

opgeleid en een gefundeerd oordeel kon geven over de keuze van de
te gebruiken materialen, iemand die ook een betrouwbare

construc~

tietekening kon maken. Een architect tenslotte die in samenspraak
met de toekomstige bewoners
van de

een creatief

plan voor

de indeling

woning kon ontwerpen. Een die niet wenste· terug te vallen

op de gemakkelijke weg van het domweg copiëren van oude bestaande
woningpláttegronden.
Harke

Keegstra,

adjunct-controleur bij de gemeentebelasting

was bijvoorbeeld iemand

die

zich

niet

langer

wenste

neer te

leggen bij de bestaande situatie maar er iets aan wilde doen. Het
bijzondere aan Keegstra was dat hij dit niet in z'n
oplossen maar

inzag dat

als meerderè personen
meerdere
stappen

hogere
zou

hij

secretaris werd

het probleem alleen opgelost kon worden

gingen

ambtenaren
later

eentje wilde

zelf

samenwerken.
gingen

In

zijn

samenwerken.

beschrijven

toen

geval: als
Zijn

hij

eerste

de eerste

van zijn coöperatieve woningvereniging Samenwer-

king:
'Waar verreweg.het grootste gedeelte der ambtenaren te
Amsterdam, ook de hoogere, als zij van hun salaris
moeten leven, gebukt gaan onder hoge huurprijzen en
veelal slechte woningen, liet mij de gedachte niet los
dat daarin verbetering zou kunnen worden gebracht door
coöperatie. Wanneer verschillende ambtenaren in dienst
·van het rijk, van de gemeente en van groote particuliere ondernemingen, die huurprijzen verwonen van f400,-
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en meer gaan coöpereren, dan kan hêt dunkt mij niet
anders of voor hen moet ook te Amsterdam het zoo
gewichtige en moeilijke woningvraagstuk, evenals elders
in gunstige zin een oplossing kunnen vinden. Deze
denkbeelden besprak ik alvorens verdere stappen te doen
met de heer J.W.C.
Tellegen, directeur
van het
gemeentelijk Bouw -en Woningtoezicht. Zeer bereidwillig
werd ik ontvangen, terwijl de heer Tellegen mijn
plannen gunstig beoordeelde.
Zelfs stelde hij zijn
kennis en voorlichting voor een gemeenschappelijke
bespreking gaarne beschikbaar,
indien ik nog enige
personen voor het plan kon winnen' (8).

12

s

1.2

DE OPRICHTING: 16 OCTOBER 1908.

Keegstra hoefde

niet te

lang zoeken

naar belangstellenden voor

zijn woningbouwplannen. Op 21 mei 1908, kort na zijn eerste
gesprek met Tellegen kon hij alwesr aanschuiven aan het bureau
van Tellegen, maar nu met een negental

andere heren.

van hen

de gemeente. Het is zelfs

kende hij

van zijn

werk bij

zeer waarschijnlijk dat hij hen ook
belangenverenigingen van
dagen rijk was. En

hogere ambtenaren

het is

een van

de

vele

die Amsterdam in die

nog waarschijnlijker

H~ofdopzichters,

'Vereniging van

kende van

De meesten

bureauchefs,

dat dit

dan de

met hen gelijkge-

stelden en hoogere ambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam
"Samenwerking"
W.H.J. van

is

geweest

Hien, inspecteur

(1

). Het waren achtereenvolgens

der belastingen

derde kanton, C.T.

Knottenbelt, gemeente-ontvanger, J.H. Blankert, inspecteur bij de
afdeling financiën van de gemeente, J. van Hettinga Tromp, hoofd
commies titulair Arbeidsbureau, Dr.
J.
Hoeksma, leraar aan de
Handelsschool, C. de Jonge Oudraat, commies bij de Postspaarbank,
B. Hulshoff, adjunct-controleur bij de gemeentelijke belastingdienst, M.

Roeterink, hoofdcommies

bij de Rijksverzekeringsbank

en. tenslotte G.A. van Everdingen, administrateur bij de gemeentelijke gasfabriek.
Vrije etagewoningen in de Museum-concertgebouwbuurt
De heren gingen direct voortvarend aan de slag. Men was het er
vrij snel over eens dat als er gebouwd ging worden dit vrije
etagewoningen moesten worden met een huur van tussen de f400 1 - en
f600,- per
'

1

:..

mening.

De

jaar. Ook
voorkeu:c

overduidelijk.

Als

over de
voo:c

de

mogelijke

lokatie bestond geen verschil van
Museum-Concertgebouwbuurt

bleek

terreinen werdén zelfs al genoemd

het 'Museumterrein', het 'Jacob Obrechtplein' en

enige terreinen

'achter de Koninginneweg'.
Daartegenover bestond nog grote onduidelijkheid onder de aanwezigen over de vraag hoe het geld bijeengebracht moest worden om de
bouw te kunnen financie:cen en welke o:cganisato:cische structuur
daarbij het beste aansloot. Tellegen achtte het uitgesloten dat
een beroep op de Woningwet gehonoree:cd zou wo:cden. Hij baseerde
deze mening op de uitkomst van de discussie rond de

aanvraag van
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de Amsterdamse Coöperatieve
Onderwijzers Bouwvereniging (ACOB)
kort daarvoor in de gemeenteraad (2). Wat de ACOB voor haar
middenstandswoningen nog net wel gelukt was, met behulp van de
Woningwet een voorschot verkrijgen,

vereniging wel

eeno net

zou de

niet kunnen

nieuw op

te richten

lukken meende Tellegen.

En
omdat niemand twijfelde aan de woorden van deze deskundige bij
uitstek, werd deze variant verder ook niet meer uitgeprobeerd.
Men besloot

andere wegen

in te slaan om de financiering rond te

krijgen. Een voor de hand liggende oplossing was dan aankloppen
bij een hypotheekbank. Een middel dat de vergadering ook besprak.
Voor een blok van in eerste instantie zes
huizen met twaalf
woningen in de prijsklasse f400,- tot f600,- per jaar raamde
Tellegen de kosten 'al gauw op zo'n Jl00.000,-. Een hypotheekbank
zou hiervan wel 75% willen voorschieten, zo dacht hij. Resteerde
nog altijd J25.000,- . Om dit bedrag bijeen te krijgen besloot de
vergadering in

eerste instantie maar eens aan te kloppen bij een

aantal 'gegoede Amsterdarçuners'. Deze methode was
al vaker

uitgeprobeerd en

niet zonder

Van Hien

en Keegstra kregen de opdracht

in het verleden

succes (3). Knottenbelt,
een en

ander nader uit

te werken. Tellegen tenslotte, deelde nog mee wel als adviseur te
willen blijven optreden,
voorbereidingscomite of

maar

vanwege

het later

te kunnen nemen. Niettemin werd
gesteld door de
Op een

v~rgadering

kort daarop

ook

zijn

ambt

in het

op te richten bestuur zitting
deze

geste

zeer

op prijs

(4).

gehouden bijeenkomst

dingscornite verslag van zijn

niet

deed het

voorberet~

bevindingen. Knottenbelt

bleek het

meeste te kunnen vertellen. Hij had van een van de rijkste
ingezetenen van Amsterdam, de bekende 'filantroop'
Dr. C.W.
Jansen, de tip gekregen een obligatielening uit te schrijven.
Mocht het zover komen, 'dan wilde hij, Jansen,
obligaties nemen'

ook wel

een paar

(5). Keegstra was daarna met dit plan naar het

raadslid Simons gestapt en

had van

hem de

verzekering gekregen

dat het plan inderdaad zeer levensvatbaar was (6). Evenals Jansen
wilde Simons ook wel een obligatie nemen als het zover was.
Verder had hij Keegstra nog zeer geholpen door hem een aantal
adressen van 'gegoede Amsterdammers' mee te geven die zeker mee
wilden helpen. Tenslotte had hij Keegstra nog,de in zij~ ogen
meest 'scheutige' hypotheekbanken genoemd. Dit zouden volgens hem
de 'Arnsterdamsche',

de 'Friesch-Groningsche'

en de 'Westlandse'
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zijn.
Een coöperatieve verenigingsstructuur
Wat betreft de gewenste organisatiestructuur volgde

ring wederom

Tellegen ln

de vergade-

zijn advies om een •gewone' vereniging

op te richten en af te zien van een 'coöperatieve' vereniging. De
coöperatieve verenigingsstructuur

werkte volgens

praktijk alleen maar omslachtiger terwijl met
gingsstructuur, volgens

Tellegen in de

een gewone vereni-

de wet van 1855, hetzelfde doel evengoed

bereikt kon worden (7).
Als echter een paar maanden

later

de

door

Keegstra opgestelde

statuten niet goedgekeurd worden door het ministerie van Justitie
omdat ·zij 'meer he~ karakter dragen

ener coöperatieve vereniging

dan een vereniging bedoeld bij de wet van 1855' ligt de zaak weer
geheel open. Men bespreekt zelfs eerst nog de
µaamloze Vennootschap
vereniging op

oprichting van een

alvorens men uiteindelijk toch besluit een

cooperatieve

grondslag

op

te

richten.

Aan een

Naamloze Vennootschap waren immers weer andere bezwaren verbonden
(8). Om te voorkomen dat
worden door

de minister,

genoemde Hudig van het
in

de

'coöperatieve

statuten

werden de

opnieuw

statuten daarna

'Centraal Bureau

zin'

omgewerkt.

afgekeurd zouden
door de al

voor Sociale Adviezen',

Volgens

plan

werden

deze

statuten nu wel 'koninklijk' goedgekeurd.

De

~tatuten

Omdat statuten in het

algemeen gesproken

natuurlijk belangrijke

vingerwijzingen zijn voor de koers die verenigingen in de
toekomst in willen slaan, zal ik nu wat uitgebreider stilstaan
bij de inhoud van deze eerste statuten. Allereerst de naam van de
vereniging.
Artikel 1 zegt dat de vereniging
coöperatieve woningvereniging

als naam

draagt 'Amsterdamsche

Samenwerking'. Hoe men precies aan

deze naam gekomen is, is niet precies meer

na te

gaan. Zelf heb

ik al in de vorige paragraaf gesuggereerd dat de naam overgenomen
zou kunnen zijn van de gelijknamige belangenvereniging van hogere
ambtenaren

'Samenwerking'.

Wellicht

hoopte

men door eenzelfde

naam te kiezen de aantrekkingskracht op deze hogere ambtenaren te
vergroten. Door

te suggereren

vereniging

hetzelfde

met

dat het hier in feite ging om een

•soort•

leden.

Verder

was

de naam
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'Samenwerking' natuurlijk een veel gebruikt en voor de hand
liggend synoniem voor het woord 'coöperatie' en verwees men met
deze naam direct naar de idealen van 'de coöperatieve beweging'.
Dit werd nog eens extra benadrukt door het
tieve'.

Het

leed

geen

voorvoegsel 'coöpera-

twijfel dat men zich sterk aangesproken

voelde tot de coöperatieve beweging en dat men in de toekomst ook
in deze traditie wilde werken.
Het doel van de vereniging werd in artikel drie geformuleerd:
'Het doel der Vereeniging is de verbetering der huisvesting
harer leden te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken
door binnen de gemeente Amsterdam woningen te doen bouwen,
alsmede woningen te koopen en in erfpacht te verkrijgen en
deze woningen zoo nodig te doen verbeteren en ze aan harer
leden te verhuren' ( 9) .
Het was een zeer
verschilde van
van

de

algemeen
die van

geformuleerde

doelstelling

andere verenigingen.

initiatiefnemers

valt

tevens

op

die niet

Gezien de herkomst
dat

geen expliciete

verwijzing werd gemaakt naar een bepaalde categor i.e van bewoners,
bijvoorbeeld 'verbetering van de huisvesting van

hogere ambtena-

ren'. Het verschil met andere verenigingen wordt pas duidelijk in
de financiële paragrafen. Deze stelden namelijk aan de leden veel
zwaardere

eisen

dan

doorgaans gebruikelijk was bij woningbouw-

verenigingen. De reden hiervoor was waarschijnlijk dat de beoogde
geldschieters

pas

geld

in

de

vereniging wilden. steken als de

leden zelf ook enig kapitaal in de vereniging wilden steken.
Ieder lid moest bij toetreding een bepeikt entreegeld betalen van
flO,- en

eenzelfde bedrag storten op een op naam gesteld aandeel

van flOO,-. Dit aandeel diende jaarlijks

verhoogd te

worden met

flO,- tot de JlOO,- volgestort was. Om echter aanspraak te kunnen
maken op een woning van de vereniging moest elk lid op zijn minst
evenveel

aandelen

bezitten

'als

betrekken woning volle veelvouden
Een regel

de

huur

van flOO,-

van

de door hem te

beloopt' (art.10).

die andere woningbouwverenigingen niet kenden en in de

praktijk dan ook als een belangrijk selectiecriterium zou werken.
Alleen de 'meer gegoeden' konden zich dit financiële offer immers
permitteren.
De volgestorte aandelen mochten verder alleen
het het

gebruikt worden om

doel van de vereniging naderbij te brengen. Dit gold ook

voor eventueel gemaakte winsten. Deze werden niet onder
verdeeld

maar

bleven

bewaard

de leden

voor het 'coöperatieve doel'. In
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vergelijking met vroegere coöperatieve verenigingen waar de winst
meestal wel onder de leden verdeeld werd, was deze opzet natuurlijk veel beter voor een vereniging. Deze 'oude' coöperatieve
verenigingen

ontbrak

het

immers

vaak

uitbreidingen, terwijl Samenwerking op

aan
deze

geld

voor verdere

manier

in principe

kon blijven doorgroeien.
Zo waren

er verder

nog wat kleine bepalingen die het belang van

de vereniging duidelijk
stelde. Wilde

een lid

boven

dat

van

de

afzonderlijke leden

bijvoorbeeld verhuizen binnen de gemeente

Amsterdam of naar een aangrenzende gemeente,
gestorte aandeel
lid

kon

gestorte

hij zijn

niet terug. Alleen bij verhuizing ver buiten de

gemeente was dit mogelijk
een

dan kreeg

'halen'

aandelen,

(art.17). Het

was

maar

(art.46). Winstbejag

een

enige 'voordeeltje' dat

klein dividend van 4% over zijn

alleen

pastte niet

'als

de

winst

dit

toeliet'

bij het 'self-help' ideaal dat

Samenwerking nastreefde.
Interne organisatie
Over de

van

organisatiestructuur

nagedacht. Naast
leden, en

een bestuur,

de

vereniging

dat bestond
kende de

een ledenvergadering,

was

ook goed

uit ten hoogste vijf
vereniging verder nog

een Raad van Commissarissen, een soort extra controle-orgaan. Dit
college was verplicht elke drie maanden de boeken van de penningmeester te

controleren en kon eventueel ook het bestuur uit zijn

functie ontheffen. Algemene
jaar gehouden

maar k6nden

deel van de leden

vergaderingen
vaker gehouden

dit verlangde.

werden

een

maal per

worden als een vijfde

De onderlinge

controle tussen

leden en bestuur was in principe dus goed geregeld (10).
Tenslotte

nog

een

opvallend

kenmerk

van

deze

statuten: het

geslacht der leden. De oprichters van de vereniging gingen er bij
het opstellen

van de statuten a priori van uit dat alleen mannen

lid van de vereniging
echt alleen

konden

zijn. Waar

'lid' stond

werd ook

maar mannelijke leden bedoeld. Vrouwen konden alleen

'lid' worden van de vereniging via hun echtgenoot. En dan ook nog
alleen maar

na het overlijden van de man des huizes en nadat het

bestuur van de vereniging de weduwe
om

overeenkomsten

aan

te

gaan

•bekwaam' genoeg

had geacht

(art.19). De oprichters lieten

liever niets aan het toeval over.
Alles

werd

tot

in

de

puntjes

geregeld

in

de drieënvijftig

17
artikelen tellende statuten. Van wat er gedaan moest worden bij
een eventueel staken van de stemmen in een tweede stemronde tot
de beoordeling van de vrouwlijke bekwaamheid· bij het aangaan van
overeenkomsten, het stond

allemaal

in

de

statuten.

Het waren

statuten een toekomstige vereniging van ambtenaren waardig.
De oprichttnq
Nu de

statuten goedgekeurd

waren door

de minister, stond niets

een oprichting van de vereniging meer in de weg. De datum was het
enige wat

nog vastgesteld hoefde te worden. Het werd zaterdag 16

october 1908 en café Oost-Indië in de Kalverstraat
van

oprichting.

Tweeëntwintig

geïnteresseerden toonden op deze

heugelijke dag hun belangstelling. Het waren
genoemde heren

van het

eerste uur

namelijk ambtenaren. Zij kregen

was de plaats

naast de

al eerder

nog elf andere mannen, voor-

van Tellegen

die de vergadering

voorzat, nog eens te horen wat er tot dan toe allemaal gedaan was
en wat men in de toekomst mocht verwachten van de
de 'nieuwelingen'
hoofd de

hoop

vereniging. En

die misschien gekomen waren met in het achter-

in

de

Tellegen duidelijk

toekomst

te verstaan

goedkoop
dat 'zij

te

wonen

kregen van

zich omtrent het goed-

koopere der woningen niet teveel illusies moesten maken'. Want zo
zei hij
'de eerste eisch een betere en gerieflijke woning dan
de tegenwoordige huurhuizen brengt
noodwendig een
duurdere bouw met zich mee. Misschien kan het later
meevallen, maar op het goedkoopere moet men niet in de
eerste plaats rekenen'(ll).
Voor geen

van de

tweeëntwintig aanwezigen was dit blijkbaar een

bezwaar want allen gaven

zich

ter

plekke

op

als

lid

van de

vereniging.
De vergadering

stond verder

nog in

het teken van de verkiezing

van een bestuur. Knottenbelt, Van Everdingen,
en

Sypkens

werden

achtereenvolgens

peningmeester, secretaris-en leden

Keegstra, Van Hien

gekozen

van het

als

voorzitter,

bestuur. Daarna werd

na loting een rangorde vastgesteld van de leden die in aanmerking
wensten te komen voor een woning van de vereniging.
De kop was er nu af
werking' kon

en de

beginnen aan

coöperatieve woningvereniging 'Samende verwezenlijking van haar doel:

verbetering van de huisvesting harer leden'.

'de
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BOUWEN ONDER ARCHITECTUUR. SAMENWERKINGS EERSTE BOUW IN
DE MOREELSESTRAAT, JACOB OBRECHTSTRAAT, FRANS VAN MIRRIS
STRAAT EN NICOLAAS MAESSTRAAT.

De propaganda
Een van

de eerste

dingen die

nam was

de propaganda.

brochure vervaardigd

het net gekozen

Speciaal voor

bestuur ter hand

dit doel

die aan alle hogere ambtenaren in Amsterdam

die in het zogenaamde 'Heerenboekje' voorkwamen
(1).

In

deze

werd een kleine

brochure,

getiteld

woningtoestanden' was in een

'Hoe

werd toegezonden

verkrijgen

notedop te

zien wat

wij betere

de vereniging

voor ogen stond.
Als eerste

natuurlijk het bekende standpunt dat men alleen wilde

bouwen 'onder leiding van een architect', maar ook

dat dit moest

gebeuren 'in· nauwe samenspraak met de toekomstige bewoners'. Met
.de persoonlijke eisen van

de

E~k~nin~ t~ houdên; Mi~uw
Lippits de bouw zou uitvoeren

schetsontwerpen

had

bewoners

men nadrukkelijk

tl~ m~tl~d~lin~ dat d~ aI~hit~~t
dat hij al enige voorlopige

Wàc
en

gemaakt.

wenste

Deze

waren

uiteraard

'geheel

afwijkend van het oude sleurtype' (2). De woningen zouden 'dieper
en breder'
zijn

dan

worden dan
de

oude

normaal en daardoor ook veel 'gezelliger'
langgerekte

'sleurwoningen',

volgens

de

brochure.
Nieuw

was

ook

de

mededeling

dat

men

mikte op een categorie

bewoners die een huurprijs van f400,- tot f900,- kon betalen. Een
duidelijke verandering
men nog uitging
f600 1

-

van

een

De brochure

1

in vergelijking
jaarlijkse

huurprijs

besloot uiteindelijk

toekomstverwachting. Over de groei
zich geen

met eerdere plannen toen

enkele zorg

van de

van

met een rooskleurige
vereniging maakte men

'want ieder weet dat hij voor zijn woning

geen hogere huurprijs zal betalen dan noodzakelijk is
met de

f400,- tot

in verband

kostprijs. Men zit bij de vereniging ook niet voortdurend

op de schopstoel zoals in een huurhuis'.
Het waren ideeën die een bepaald
king in ieder geval

aanspraken~

deel van

de Amsterdamse bevol-

Op een speciaal belegde propagan-

da-avond in november 1908, in het gebouw van het 'Nut' gaven maar
liefst

'een

honderdtal

wilden wel wat meer

dames

weten van

en

heren' acte de presence. Zij

die coöperatieve woningvereniging
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Samenwerking

die

zo

voortvarend

werden niet teleurgesteld.
De lichtbeelden van architect
niets te

aan

dë

Lippits

weg timmerde. En zij

lieten

aan duidelijkheid

wensen over. Het zou allemaal heel anders worden dan de

vroegere speculatiewoningen. Voor een deel van
de vertoning

voldoende aanleiding direct toe te happen en lid te

worden van de

vereniging,

dertigtal anderen
van de

al

de aanwezigen was

in

diezelfde

week

nog een

toetraden waaronder H.C.A. Henny, de schrijver

eerder

gingen'. Hij

terwijl

genoemde

zou bij

'Handleiding

voor wonigbouwvereni-

Samenwerking kort daarop voorzitter van de

Raad van Commissarissen worden.
Voor het bestuur was
aan

het

eind

de voorspoedige

van

het

jaar

toeloop van

nieuwe leden,

telde de vereniging drieënvijftig

leden, voldoende aanleiding nu over te

gaan tot

het organiseren

van speciale zitdagen. Ieder lid kon zijn persoonlijke wensen met
betrekking tot de inrichting van de woningen hier
vierendertig leden

kenbaar maken.

maakten hier ook daadwerkelijk gebruik van en

zegden toe een woning te willen betrekken (3).
Een moeizame financiering
De eerste ronde zat er nu op. Nu kon men
de financiering

zich gaan

toeleggen op

van de bouw. In overleg met Tellegen (4), stelde

het bestuur een financieringsplan op voor eenendertig woningen op
basis

van· de

volgende

verdeelsleutel.

fl80.000,-

hoopte men

binnen te krijgen via een hypotheeklening bij een bank,
fl00.000,- via het uitschrijven van een
obligaties

van

flOO,-

tegen

een

obligatielening (duizend

rente

van

f20.000,- via de eigen leden wilde krijgen. In

4%)

terwijl men

februari 1909 was

men evenwel nog niet veel verder.
De hypotheeklening

bleek in de praktijk moeilijker af te sluiten

zijn dan gedacht terwijl ook de plaatsing van
stroef verliep

: van

de benodigde

fl00.000,-

fl.40.000,- kunnen onderbrengen en dan nog
actieve lobbyen van twee leden,
voorzitter van de vereniging (5).
Om

de

weinig

rooskleurige

bespreken schreef

obligaties uiterst

voornamelijk door het

Tellegen

situatie

met

had men nog maar
en Knottenbelt, de

de

leden

te kunnen

het bestuur dan ook in maart 1909 een 'bijzon-

dere ledenvergadering' uit.
Op deze vergadering

blijken

twee

groepen

tegenover

elkaar te
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staan: één

groep die

aan de

leden hogerff

financiele eisen wil

stellen en een andere die dat perse niet wil. De
van mening

dat de

vereniging de

leden moet- verplichten tot het

nemen van obligaties tot flOOO,- per
tot deze

groep behoorde

eerste groep is

persoon. Het

lid Reedt die

vond plaatsing van obligaties eigenlijk

al iets dat niet paste bij

het karakter

zag het

liefdadigheid, maar als het echt niet

als een

vorm van

van de

anders kon dan moest het maar.

Hij kreeg

steun

zijn

van

Tellegen

die

bij

voor dit

pogingen

plaatsen ervaren had 'dat sommigen het

vereniging, hij
standpunt de

om

obligaties te

bedrag dat

de leden zelf

bijeen moesten brengen gering achtten'.
Knottenbelt

en

Keegstra

vertegenwoordigden

de

mening

oppositionele groep. Zij vonden dat de

leden niet

financiële

konden

verplichtingen

geloofde dat in dat

opgelegd

geval de

nog zwaardere

worden.

vereniging niet

van de
Keegstra

levensvatbaar zou

zijn.
'Onder de leden z1Jn er nu reeds die moeite hebben met
verplichte aandelen te fourneren en zouden alle 'leden
zoo kapitaalkrachtig z1Jn dat zij zonder bezwaar nog
hogere financiële
offers zouden kunnen lijden, dan
zouden zij buiten het kader van de coöperators treden.
Elk lid zou zelf zijn eigen huisje kunnen bouwen' (6)
De ledenvergadering kwam uiteindelijk
sproken werd

tot

een

compromis. Afge-

dat ieder zo snel mogelijk zou proberen een obliga-

tie van flOOO,- vol te krijgen. Mocht dit echter niet lukken 7 dan
zou in

een volgende

vergadering besloten moeten worden om of de

statuten te wijzigen en

de leden

tingen op te leggen, 6f
De

ernst

daags na

van

de

de vereniging te ontbinden.

situatie

de vergadering

zwaardere financiële verplich-

onderkennend verstuurde het bestuur

een brief

aan alle

leden. Hierin werd

iedereen er nog eens van doordrongen dat de coöperatie alleen dan
mogelijk was wanneer dè leden zelf ook enige geldelijke verplichtingen

op

zich

bestuur nog naar
Rotterdamse

zouden
de

nemen. Als extra aansporing verwees het

verrichtingen

coöperatieve
en

veel

de

in

bouwvereniging

Eigendom'. Deze vereniging had
pondentie

van

huisbezoek

volgens het
bij

1901 opgerichte

'Gemeenschappelijk
bestuur door corres-

plaatselijke notabelen, het

benodigde bouwkapitaal uiteindelijk weten

te

vergaren.

Of de

leden zich ook maar zo actief wilden tonen (7).
De

aansporing

van

het

bestuur was niet voor niets geweest.
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Begin mei

1909

voltekend en

was

de

ook de

obligatielening ·zo

goed

als helemaal

eerste hypotheek kwam in deze periode rond.

De levensverzekeringsmaatschappij van het Nederlands Onderwijzers
Genootschap (NOG) was bereid de vereniging onder niet al te zware
voorwaarden een hypotheek te
Raad

van

Commissarissen

worden aangekocht. In de
het

liefst

wilde

verstrekken. Na

konden

nu

wist

de

Jacob

enige terreinen

het merendeel

van de leden

het bestuur beslag te leggen op

bouwgrond. De huizen zouden gebouwd
sestraat,

eindelijk

buurt waar

wonen,

raadpleging van de

gaan

Obrechtstraat,

worden

Frans

van

in

de Horeel-

Mierisstraat en

Nicolaas Haesstraat.
De eerste afvallers
Maar een tweede tegenslag bleef de vereniging niet lang bespaard.
Nu

was

het

de

begroting

voor de huizen die ruim overschreden

dreigde te worden. Het overleg tussen
voor woningbouwverenigingen

in die

leden en

architect, uniek

dagen, had namelijk wel heel

aantrekkelijke woningen opgeleverd, maar

ook aanmerkelijk hogere

huren. Een . aantal leden zag zich om deze reden zelfs genoodzaakt
af te haken. Zij

meenden een

huur van

!700,- per

jaar niet te

kunnen betalen.
Het

enig

mogelijke

alternatief,

fortabele woningen, wat een aantal
werd echter

weer door

het bestuur

wat goedkopere en minder comvan

hen

liever

had gezien,

verworpen. Het bestuur wilde·

absoluut vashouden aan de hoge kwaliteitseisen van het begin. Eén
zo'n

eis

was

bijvoorbeeld

dat

iedere

opgang moest hebben. Onder geen beding
aan deze

wilde het

voor

ogen

pasten
stond.

niet
'Wij

in

het

zouden

categorie van bewoners aanlanden', zei het
vond dat

bestuur tornen

eis. Gemeenschappelijke trappen, waar meerdere gezinnen

gebruik van maakten,
bestuur

woning perse een vrije

ideaalbeeld

dat het

hierdoor in een andere
bestuur. Ook Tellegen

juist nu op de ingeslagen weg voortgegaan moest worden.

'Bij een eerste bouw kan men niet overal tegelijk
beginnen. De toekomst zal moeten leren of de Heeren die
thans lid zijn niet beter bevredigd zullen worden door
de woningen der vereniging dan door de tegenwoordige
huur hui zen 1 ( 8) .
Een standpunt dat evenwel
Kolkman voelde

zich zelfs

niet iedereen

mocht bekoren.

Het lid

bedrogen en vroeg zich af 'wat hij nu

eigenlijk aan de coöperatie had 7 Waarom kan er bijvoorbeeld niet
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aan

de

overkant

van

het

Y

gebouwd worden', zei hij. Hiermee

reagerend op een eerdere uitspraak van het bestuur dat de hoge
grondprijzen in Zuid eveneens van invloed waren geweest op de
hogere

huren.

eerdere

Het

bestuur

standpunt

bouwen

bleef
in

echter
Zuid.

vasthouden

Het

aan haar

gevolg was wel dat

hierdoor nog een aantal toekomstige bewoners zich uit de vereniging terugtrok. Van de vierendertig leden die volgens de eerste
opgaaf geënteresseerd waren in een woning bleken in juni 1909 nog
maar de helft over te zijn ! De rest was het ondertussen allemaal
te duur geworden.
Nieuwe moeilijkheden
In

de

wetenschap · dat

gezocht moesten

voor

worden, begon

zestien

nieuwe bewoners

de vereniging desalniettemin toch

in de zomer van 1909 aan haar eerste
Maar alweer

woningen
bouw in

de Moreelsestraat.

bleven nieuwe problemen de vereniging niet bespaard.

Ditmaal was het een staking van de grondwerkers die de
achtenveertig dagen

stillegde, gevolgd

bouw voor

door een nog veel langer

durende staking van de metselaars en opperlieden in december 1909
van

maar

liefst

toekomstige bewoners

honderd

tweeëntwintig

wil

van

nu

zijn

dagen.

Een

aantal

verplichtingen ontheven

worden. Zij worden kriegelig van het lange wachten.
Maar

op

een

inderhaàst

bijeengeroepen

ledenvergadering houdt

Tellegen de afvalligen in een emotioneel betoog voor 'dat zij lid
zijn van een coöperatie'.
'Het bestuur is geen huisbaas, doch een vertegenwoordiger van de belangen en verlangens van de leden. De bouw
is gemeenschappelijk en het risico hebben wij gemeenschappelijk te dragen' (9).
De verbolgen spijtoptanten, waarvan een
oude woning

de

huur

van de

al per april 1910 had opgezegd, gaan mokkend akkoord

op het moment dat
ruimte te

aantal

de vereniging

zullen zorgen

toezegt voor

vervangende woon-

en de kosten van opslag van meubelen en

tweede verhuizing te zullen betalen. Op 23 mei 1910 wordt weer
met de bouw begonnen (10). De opleveringsdatum wordt ruim een
half jaar opgeschoven naar 1 november 1910.
Vlak voor deze datum werd in oktober nog eerst een belangrijke

wijziging van

de statuten doorgevoerd. Een wijziging die alweer
raakte aan de wortel van de coöperatie. Het de moeizame totstand-
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koming van de financiering van de eerst~ bouw nog vers in het
geheugen stelde het bestuur voor om het enige geldelijke voordeel
dat de leden nog in principe hadden van hurr geldbelegging in de
vereniging,

het

schaffen. Het

kleine

dividend

bestuur was

bij

tot de

eventuele

conclusie gekomen

vereniging in de toekomst verder wilde
vaardiger' diende

winst,

bouwen, zij

af te

dat als de
zich 'offer-

te tonen tegenover potentiële obligatiehouders

die immers in meerderheid geen lid waren van

de vereniging (11).

Maar ook bij de behandeling van dit punt bleek weer hoe verschillend er in de

vereniging

gedacht

coöperatie en

hoe moeilijk

werd

over

het

op stelde.

van de

het voor sommige leden was zich neer

te leggen bij een invulling van dit begrip dat meer
belang voor

doel

het algemeen

Het lid van der Hoeven vond bijvoorbeeld

dat hij bij toetredii;i.g tot de vereniging • ·maar blij

gemaakt was

met een dode mus':
'Word ik lid en neem ik een woning, dan krijg ik later
mijn dividend
en dan
trek ik
toch een aardig
voordeeltje', zei hij.
Hij vond

dat het

bestuur aan de leden maar zwaardere financiële

eisen moest stellen. Zijn voorstel was om het

verplichte aandeel

in de vereniging maar op vijf maal de jaarlijkse huur te stellen.
Het bestuur en het merendeel

van

de

leden

voelde

hier echter

niets voor.
·'Het blijkt dat thans al
afspringt op de eis om het
aandeel te storten' (12).

het verhuren van woningen
bedrag van de huur als

De oplevering

Al

deze

meningsverschillen

waren

vergeten toen de eerste woningen
betrokken

werden.

De

echter

ook

eindelijk

op

weer
1

heel snel

november 1910

tweeëndertig

woningen

van de vereniging

woningen waren

ruim van

opzet, hadden elk

verder

qua indeling sterk

afweken van wat tot dan toe gebruikelijk was.

De woningen hadden

mochten er wezen. De
hun

eigen

opgang

terwijl

zij

ook

allemaal een eigen dienstbodenkamer, gelegen vlak naast de keuken
en bezaten minstens vier grote kamers.
Onder de trap van een
aantal

bovenwoningen

was

die bereikt kon worden
van de

trap omhoog

zelfs een fietsenstalling aangebracht

door met

te trekken·.

een touw

het onderste gedeelte

De inspraak van de bewoners was

niet voor niets geweest l Om de herkenbaarheid van de woningen
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Entrée van een duurdere benedenwoning

Trapportaal van een bovenwoning
.

-

...

naar bui ten toe te benadrukken wer_ff_ b-oven elke hoofdîrigang.-v-än de
woningen een

geglazuurd tegelwerk aangebracht waarop steeds weer

een andere bloem te zien was.
Een goede pers
In de pers kreeg de vereniging

bovendien goede

kritieken. Zowel

het Algemeen Handelsblad, het Nieuws van den Dag, de Tijd als ook
het vakblad van architecten, het Bouwkundig
in

hun

kolommen

aandacht

aan

Weekblad, besteedden

de net opgeleverde woningen van

Samenwerking. Het Handelsblad schreef onder andere dat 'coöperatief wonen' de oplossing was voor het Amsterdamse woningvraagstuk.
'Het was niet slechts uit gezond egoïsme dat de
oprichters der vereniging Samenwerking hun uittocht uit
de huurhuizen overlegden. Zij begrepen dat door hun
voorbeeld een begin gemaakt zou worden aan de woningmisstanden den strijd te verklaren'.
Het Nieuws van den

Dag benadrukte

dat 'ook

het bestuur

van de

stad zeer tevreden is met deze bouw'.
'Het beste bewijs dat de autoriteiten met deze wijze
van bouwen ingenomen zijn is dat de directeur van het
gemeentelijk Bouw -en Woning-toezicht een der woningen
betrokken heeft'.
De Tijd zag Samenwerking zelfs als

hét lichtend

voorbeeld tegen

25
de

revolutiebouw,

vooral

vanwege

haar •bouwen onder archltec-

tuur' (13).
Jammergenoeg

konden

verhullen dat

al

bij de

deze

mooie

oplevering nog

dertig woningen leeg stonden.
men

in

samenwerking

'Het Binnenhuis' een

middel

om

het

lovende

woorden

steeds vier van de tweeën-

Misschien was

het daarom

tentoonstelling
in een

over

ook

manier van

niet
wonen

van de

nog leegstaande woningen

tentoonstelling was

publiek
juist.
en

wel dat

te

verantwoorde woning-

attenderen

immers een uitstekend
op

de

nog onverhuurde

woningen van de vereniging. Dat dit de enige reden is
echter

niet

met het vermaarde woninginrichtingsbedrijf

inrichting organiseerde
van de vereniging. De

en

een

Samenwerking

stónd

verantwoorde

geweest is

voor een bepaalde

woninginrichting hoorde

daar, zoals we nog zullen zien, ook bij.

Gevel van de woningen aan de Jacob Obrechtstraat

···

Arch. M . .1. E

L11•P1Ts.
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SAMENWERKINGS TWEEDE BOUW (1913).

De leegstand

van vier

benedenwoningen weerhield

het bestuur er

niet van al direct in het nieuwe jaar (1911) de ledenwerving voor
een

volgende

bouwproject

te

starten.

weinig keus. Enige maanden daarvoor,

Nu

in

had het bestuur ook

oktober

1910,

was zij

namelijk al over gegaan tot de aankoop van een stuk grond gelegen
naast de eerste huizen aan

de

Jacob

Obrechtstraat.

Hoewel het

bestuur ook toen al wist dat een deel van de eerste bouw onverhuurd zou blijven, ·ging men toch tot aankoop van dit terrein
over.

aankoop

deze

verdedigde

Hen

tegenove:r: de leden door: te

wijzen op de relatief lage grondprijs van het terrein en door het
schrikbeeld te presenteren van een andere eigenaar 'die het
terrein wel eens op zo'n manier zou kunnen gaan bebouwen dat de
waarde van de eigen huizen hierdoor sterk zou kunnen dalen'
De vereniging

zat dus

(1).

met een terrein opgescheept dat voorlopig

niets opleverde maar alleen maar geld kostte.
In een circulaire van
aangespoord

zich

17 januari

aspirant-huurder

als

melden of anders eens
mogelijke kandidaten.

1911 werden

in

de

bij

vriendenkring

Mocht het

de leden

dan ook

het bestuur aan te
te

informeren naar

aantal aspirant-huurders groot-

genoeg zijn, zo was te lezen, dan wilde men net als bij de eerste
bouw weer een bouwcommissie -in het leven roepen die in overleg
met de architect het ontwerp van de woningen
De

datum

van

oplevering

prikte

perikelen tijdens de eerste

bouw,

moest voorbereiden.

men nu, wijs geworden door de
wel

wat

later:

1

mei 1913

moesten de woningen klaar zijn.
De creatie van een coöperatief zelfbeeld
Voortvarend

werkte

het

bestuur

ook

positief zelfbeeld.

Het

jaarverslag

aan
van

de

creatie

1910

leek

van een
zelfs wel

eerder met het oog hierop geschreven te zijn dan met het doel een
kort en zakelijk verslag te geven van wat
gepasseerd was.

Steeds maar

er- het

weer hamerde

het werk van Samenwerking 'pionierswerk' was
leden een
de bouw van

aangename en
eigen

afgelopen jaar

het bestuur er op dat
en dat

het voor de

dankbare taak was zich in te zetten voor

woningen

'volgens

de

juiste

begrippen van

27

hygiene en

goede bouw'.

'Hoeveel inniger is niet de band met de

eigen gebouwde omgeving dan die met

onze vroegere huurwoningen',

schreef men bijvoorbeeld in het jaarverslag van 1910. En voor die
leden die het allemaal nog niet
of die

wellicht verlegen

zo goed

begrepen mochten hebben

zaten om goede wervende teksten in hun

kennissenkring werden de jaarverslagen gelardeerd met spreuken en
aforismen van

vooraanstaande coöperatoren

die aan duidelijkheid

niets te wensen overlieten. Eentje was er van

John Mitchell, 'de

man van de coöperatieve groothandelsvereniging in Engeland' 'Er
z1Jn vele middelen om den toestand van het
menschdom te
verbeteren, maar het edelste is wel de coöperatie'.
Of die

van J.C.

van Marken, de bekende Nederlandse fabrikant en

filantroop uit Delft:
'De coöperatie moet den mensch van het grove en
zelfzuchtige
individualisme tot het ware socialisme
verhef fen 1 •
Ook een hele mooie en vaak geciteerde spreuk was de volgende
'In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid,
verdraagzaamheid'.

in alles

Het was het devies van de internationale coöperatoren (2).

l,

Of het

door deze

oktober 1911 was
groot genoeg

propaganda kwam

het

aantal

of door

iets anders, eind

aspirant-huurders

in

ieder geval

om opnieuw een bouwcommissie in het leven te roepen

.(3). De vier benedenwoningen van de eerste bouw staan dan nog wel

steeds

leeg,

on_danks·

twee weke 1 ij kse

adverten t les

in

het

Handelsblad (4) en een doorgevoerde huurverlaging van flOO,- voor
deze woningen

(5). Het

was een

les die de nieuwe bouwcommissie

zich goed ter harte zou nemen. 'Een huurprijs van f700,draagkracht

van

de

meeste

leden

ver

te

boven',

gaat de

meende

de

commissie. Men wilde daar zeker onderblijven. De meeste aanvragen
.;J

schommelden zelfs rond de 1400,-, volgens de commissie. Architect
Lippits die wederom uitverkoren werd de

huizen te

ontwerpen was

gewaarschuwd.
Hij kreeg

tevens de

met mogelijke

boodschap mee

geluidsoverlast'

'wat meer rekening te houden

(6).

Deze

kleine

hint verwees

direct naar een slepend 'muziekconflict' tussen twee bewoners van
Samenwerking aan de
bewoners

bleek

Frans

zich

hard pianospel bij zijn
1:

van

maanden

Mierlsstraat.

Een

van

de twee

lang opgewonden te hebben over te

bovenbuurman.

Ten

einde

raad

had hij
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uiteindelijk zijn

beklag gedaan

bij het

uur per dag', werd er volgens hem door
buurman 'op

'Liefst negen

de inwonende

neef van de

het ding gehamerd'. Iets wat de bovenbuurman op zijn

beurt natuurlijk
studeerde volgens
die hij deed horen
argument had

weer

had

~eftig

hem met

ontkend.

De

inwonende neef

'tussenpozen' en bovendien 'de muziek

was mooie

muziek ..• '. Dit

sluitend lijkende

op de klager evenwel niet de minste indruk gemaakt.

'Wanneer het hier inderdaad
gezegd,

b·estuur.

'dan

pianospel had

gegolden' zo

had hij

zou hij en zijne vrouw er vrede mee hebben. Doch de

muziek die er gemaakt wordt heeft
represaillemaatregel had

met muziek

niets gemeen'. Als

hij vervolgens steeds 'muziek tegenover

muziek gesteld 'als de neef weer begon te spelen (7).
Zo vocht men dus bïj Samenwerking een burenruzie uit

men voedde

elkaar op met 'echte' muziek.
Begin mei

1912 waren de plannen voor vijf geluidsarme woonhuizen

in ieder geval voltooid en vond de openbare
T~

hoge

intekeningen deden

sluiten op
exploitatie

geen
niet

enkele

het bestuur

aanbieding

sluitend

te

in

krijgen

aanbesteding plaats.

aanvankelijk echter bete

gaan.

De

vrees de

en weer met onverhuurde

woningen te bl·ijven zitten, zat er goed in. Pas in juli 1912 werd
een

aanzienlijk

lagere

aanbieding

aannemingsbedrijven geaccepteerd.

van

een van de meedingende

Geheel volgens

plan worden de

woningen vervolgens ook op tijd (mei 1913) opgeleverd.
De eerste fase zit er voor. Samenwerking op ..

G·evel

van de

tweede bouw in de Frans van Hierisstraat
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HOOFDSTUK II

: WERKEN AAN EEN EIGEN COOPERATIEVE BUURT IN ZUID
1916 - 1928

S 2.1 : EEN MIDDENSTANDSVERENIGING WIL VERDER
In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien hoe de eerste leden
van Samenwerking
lijk een

vijftigtal

zetten in
De

uiteindelijk slaagden
comfortabele

in hun opzet om gezamen-

middenstandswoningen

neer te

één van de meest geliefde wijken van de stad, in Zuid.

woningen

beantwoordden

bedoelingen van

geheel

de oprichters

gebouwd, zij voldeden aan

aan

: zij

de

oorspronkelijke

waren 'onder architectuur'

de modernste

hygiënische eisen

en de

bewoners hadden allemaal kunnen inspreken bij het ontwerp van hun
eigen wonïng. Voorwaar geen slecht resultaat.
Toch was het de meeste leden ook wel duidelijk geworden dat in de
toekomst waarschijnlijk
Na vijf jaar

vallen

geld

sprokkelen en

het

doel

was van de de

coöperatie en speciaal voor wié zij er nu was, was

het merendeel

discussies

en

weg ingeslagen moest worden.
van

moeizame

van

een andere

opstaan,

over

wat

nu

van de leden, en zeker het bestuur ervan overtuigd geraakt dat de
vereniging wel zo ongeveer aan de grenzen van
zat. Bouwkapitaal

zien te verkrijgen door middel van de uitgifte

van obligaties was geen
theekbanken

makkelijke weg

geweest en

dat

zij

ook de hypo-

waren achteraf gezien toch niet zo scheutig geweest

als men aanvankelijk gehoopt had. Het was zeker
dig

haar mogelijkheden

in

niet ondenkbeel-

de toekomst hun voorwaarden aanzienlijk zouden

verscherpen, en wat moest de vereniging dan ?
Want de vereniging wilde d66rbouwen 1
Al in 1912 had Samenwerking deze

intentie uitgesproken

toen zij

benaderd was door de
'Amsterdamsche Coöperatieve Keuken' (ACK),
een bij de gegoede burgerij goed bekendstaande keukeninstelling
die

aan

het

Holenpad

zetelde

(1). De Coöperatieve Keuken had

Samenwerking toen te kennen gegeven dat zij in
meer met

de vereniging

de toekomst graag

wilde samenwerken. Ook zag zij graag dat

Samenwerking voor haar ëen •gebouw met keuken en restaurant' ging
bouwen in Zuid, een gebied waar de Keuken veel klanten had zitten
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(2).

In

1913

was

een

tweede

groep

van

belangstellenden op

Samenwerking afgestapt, die eveneens te kennen had gegeven in de
toekomst wel wat meer met Samenwerking te wilien ondernemen. Het
was een

'commissie uit

een vergadering van ongehuwden' geweest,

onder leiding van een zekere mejuffrouw A. Kruys,
ten

stadhuize'

staanden

(3).

stichten

Kruys

en

'hoofdambtenaar

wilde een groot gebouw voor alleen-

wellicht

kon

Samenwerking

de commissie

helpen, zo had Kruys toen gezegd.
Samenwerking wilde

best, maar ... er

was één probleem

de f inan-

ciering.
Enigszins

bitter

daarvoor gewezen
Samenwerking

had

voorzitter

Knottenbelt

al

enige

jaren

op de moeilijke positie waarin verenigingen als

verke~rden:

'Waar in ons land de woningbouw door verenigingen buiten de
Woningwet nog gering is,
treft men die in het buitenland
veel en veel meer aan. Dat door de Woningwet er hier meer
leven is gekomen is allen bekend, doch dit is voornamelijk
voor de goedkopere woningen,daar de duurdere woningen, zulke
als ook onze vereniging bouwt worden geacht niet tot de
verbetering der volkshuisvesting bij te dragen. Het klinkt
vreemd doch voorlopig moeten wij ons daarbij neerleggen. Het
gevolg is dat wij moeilijker en op minder goedkope wijze ons
geld moeten leenen. Vereenigingen als Rochdale en de ACOB
krijgen respectievelijk 100% en 95% van het kapitaal van de
staat terwijl zij voor rente en aflossing slechts 4,16%
betalen. Kon ook onze vereniging op die wijze haar. kapitaal
op die wijze verkrijgen, de huren zouden 15% lager gesteld
worden' (4).
De klacht van voorzitter van Hien

was juist. Middenstandswoning-

bouwverenigingen als Samenwerking hoefden iri 1914 nog niet bij de
overheid aan te kloppen voor financiële
verenigingen maar
was de Woningwet

steun. Dat

moesten deze

op de particuliere markt zien te regelen, dáár
niet

voor

bedoeld.

Maar

deze

weg

was voor

Samenwerking, zoals we hierboven hebben kunnen zien, niet meer zo
aantrekkelijk en bovendien
plotseling uitbreken

bijna

onmogelijk

van de

Nederland tot

en

dat

ook

een drama-

bouwkosten geleid. Het gevolg was dat de

particuliere bouwmarkt bijna zo goed als
gestort

door het

van de Eerste wereldoorlog halverwege 1914.

Het uitbreken van de oorlog had ook in
tische stijging

geworden

de

helemaal in

hypotheekbanken

hadden aangescherpt. Tegelijkertijd was

elkaar was

hun voorwaarden sterk
vraag

naar woningen

het

aan de enorme

stroom van aanvragen die zij in de periode kort na

het uitbreken

wél

blijven

toenemen.

Samenwerking

de
merkte
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van de oor.~og te verwerken kreeg en aan de vele verzoeken om tot
uitvoering van de bouwplannen over te gaan. Haar hoe het kapitaal
bijeen gebracht moest worden om de plannen ook daadwerkelijk te
kunnen uitvoeren wist nemand te zeggen. Het bestuur

schreef over

deze problemen notabene in een felicitatiebrief aan Tellegen, die
toen

net,

in

Amsterdam. De

maart

1915,

werd

al

snel

bespiegelingen over
bedankte

weer

voor

hem

bereiken

tot

mocht

wat

een

overschaduwd

de toekomst

Tellegen

verleden van

was

burgemeester van

euforie over het feit dat hij - toch een van hen t

- het hoogste had weten te
heeft,

benoemd

alle

van de
steun

stad

door allerlei sombere
vereniging. Het bestuur

die

de

vereniging in het

feliciteerde

ontv~ngen,

te vergeven

hem

met zijn

nieuwe baan maar lfet hem ook in een soort p.s. weten - hij mocht
het eens vergeten zijn
steun van

staat of

- welke

klippen een

vereniging die geen

gemeente ontving wel allemaal moest omzeilen

om haar bouwplannen te kunnen

verwezenlijken

(5).

Het

was een

duidelijke hint aan Tellegen dat Samenwerking in de toekomst niet
vies was van wat
zijn in

meer staatshulp.

de toekomst

Mocht

de gemeente

van plan

haar beurzen wat ruimer open te zetten voor

ambitieuze woningbouwplannen, zo

liet

Samenwerking

merken, dan

was zij zeker ook geïnteresseerd in een deel van de buit.
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s

DE GEMEENTE KOMT TR HULP. EEN WONINGWETREGELING VOOR
SAMENWERKING.

2.2

Een.welwillend gemeentebestuur
Nu was

er de laatste jaren in Amsterdam ook wel het een en ander

gebeurd dat de stille

wenk

aan

sinds 1913

sterk door de

Wibaut

Volkshuisvesting,

op

Tellegen

rechtvaardigde. Het

beïnvloede gemeentebestuur met

S.D.A.~.

Vliegen

op

Publieke

Werken,

de

eigenzinnige sociaal-democraat Keppler als eerste directeur van
de . net opgerichte Woningdienst en natuurlijk
Tellegen als
bur:gernees ter, werk t·e

al een tijdje hard aan allerlei maatregelen

die het.woningbouwverenigingen
gaan

met

hun

mogelijk

dat. zij

alle extra

nemen die ontstaan waren
verklaarde de

verder te

door het

in

oktober

1916 bijvoor-

kosten voor haar rekening zou
uitbreken van

de oorlog. Ook

gemeente zich bereid de nodige gelden te fourneren

indien het rijk
wilde

maken

bouwactiviteiten. Het de 'toegelaten' woningbouw-

verenigingen kwam: het gemeentebestuur
beeld overeen

moest

de

verstrekken.

woningbouwverenigingen
Deze

actieve

geen

voorschot meer

stimuleringspolitiek

van het

gemeentebestuur was natuurlijk een geweldige. steun in de

rug van

de Amsterdamse woningbouwverenigingen die op
dat moment niet. meer
.
~-

op steun van het rijk- hoefden te rekenen,
Gestimuleerd
in de stad en de

d-0or
~rote

de~e

Woningwet of niet ( 1).

b~langrij~~.politieke

ontwikkelingen
persoonlijke steuwvan mensen als Keppler

en. Tellegen • (2),., besloot

het

bestuur

van

Samenwerking eind

oktober 1916 een verzoek in te dienen bij B&W van
geldelijke

steun~

Het verzoek

liefst: achthonderd

Amsterdam voor

behelsde de financiering van maar

middenstandswoningen

voor

gezinnen

en

álleenstaanden: .. als : mede een. buurtkeuken~. van de Amsterdarnsche
Coöperatieve Keuken; De: plaats waar een:· en.·. ander gebouwd zou
moeten worden: was in

de

buurt van samenwerkinge eerdere woning-

projecten : de Roelof Hartstraat en omgeving.
Het bestuur raamde de kosten van ·het project

op ongevëer vier

miljoen gulden. Men.meende het plan alleen te kunnen verwezenlijken als_d~· gemeente ·bereid zou

zijn 90%

van de·

b~uwk~sten voor
. .. . .

haar rekening te nemen (3).
De vraag

was nu

natuurlijk of

de gemeente Samenwerking in haar
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plannen wilde steunen. Want waarom zou zij aan een vereniging die
tot

dan

toe

niet

meer

bovendien een vereniging
voorschot verlenen

dan
uit

vijftig
de

woningen

middenklasse

had gebouwd en
was,

zo'n groot

7 Was de woningnood onder de middenklasse wel

net zo groot en urgent als onder de arbeidersklasse ?
er zich

in deze

En dienden

tijden van crisis en oorlog geen andere

priori~·

teiten aan ?

Gemeentelijke hypotheek voor woningbouw
De gemeente oordeelde van niet
wenken

bediend.

Een

half

want

jaar

gemeenteraad een voorstel over

Samenwerking

werd

op haar

later, op 11 juli 1917, nam de

van B&W

waarin het

voor midden-

standsverenigingen mogelijk werd gemaakt kapitaal van de gemeepte
te lenen voor wqningbouwplannen. De regeling is te beschouwen als
een

soort

Woningwet

voor

middenstandsverenigingen maar dan op

gemeentelijk niveau.

Woningbouwverenigingen die

prijsklasse

bouwen

wilden

konden

daarvoor

in een duurdere
bij

de

gemeente

Amsterdam een hypotheek krijgen van 95% van de aanneemsom (4).
De regeling, was politiek
betekenis.

gezien natuurlijk

van buitengewone

Niet alleen omdat Samenwerking in het bijzonder hier

nu gebruik van kon maken - al werd

de regeling

naar mijn mening

wel speciaal voor Samenwerking ontworpen -, maar meer nog vanwege
de weg die met
van het

deze regeling

werd ingeslagen.

Uit het voorstel

gemeentebestuur sprak namelijk duidelijk de intentie dat

men geen genoegen meer

wenste te

nemen met

een te

enge inter-

pretatie van de Woningwet. Het was een teken aan de rijksoverheid
dat men voortaan ook de middenstandsbouw onder de Woningwet wilde
laten

vallen.

Wat

'in

het belang van de volkshuisvesting' was

wenste het Amsterdamse gemeentebestuur

voortaan

ruim

te inter-

preteren. En

dat

het

hier

niet

om

een

noodmaatregel ging maar om een

definitieve regeling bleek ook wel uit
Wibaut bij

de behandeling

de woorden

van wetho~der

van de voordracht in de gemeenteraad:

"··· een Algemene Maatregel die voor Burgemeester en
Wethoudèrs een onderdeel is van de politiek die zij
wensen te voeren ten opzichte van de verbetering der
volkshuisvesting; wij hebben hier te doen met een
maatregel die nodig is om te doen datgene wat uit het
stelsel van de Woningwet voortspruit, al is het niet
gebiedend voorgeschreven. Daar ligt bij de omschrijving
van het begrip Volkshuisvesting geen beperking en het
is eerst in den laatsten tijd dat bij de toepassing van
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de Woningwet door de Regering een huurgrens is getrokken - I4,- - waartoe het verlenen van voorschotten werd
beperkt.
Ook wanneer deze toepassing, deze interpretatie van de Regering niet gekomen was -Burgemeester en
Wethouders hebben die
interpretatie steeds betreurd-zou toch voor B&W hebben vastgestaan , dat zij hun taak·
en de
Gemeente haar
taak ten
opzichte van de
verbetering van de volkshuisvesting in breeder zin,
niet naar behooren zouden vervullen, wanneer zij niet
de oprichting ook van andere woningen,
dan· met voorschotten op den voet der Woningwet kunnen worden
gebouwd, bevorderen. Deze voordracht moet worden gezien
als een.stuk van wat Burgemeester en Wethouders meenen,
dat de gemeentelijke taak
is ten opzichte van de
verbetering van de Volkshuisvesting,
breed opgevat"
( 5) •

Vervolgens refereert Wibaut - als een soort extra
urgentie van

de maatregel

bewijs voor de

- aan een gesprek dat hij die ochtend

had met een bestuurslid van Samenwerking:
"een vereniging die op het ogenblik gebouwd heeft voor
een groot deel van gemeente-ambtenaren maar die grote
bouwplannen heeft voor veel uitgebreider kring en
onmiddelijk een aanvraag zal indienen op voet van deze
voordracht, zodra het is aangenomen.
Er
is dus wel
degelijk vraag naar deze regeling. Twijfel hierover is
dus niet gerechtvaardigd en men mag verwachten dat
andere Verenigingen er even zoo over denken als de
Vereniging Samenwerking".
"
Het zal
leiden tot
vermeerdering van het aantal woningen, iets dat van het
particuliere bedrijf en dat is
zeer begrijpelijkniet is te verwachten" (6).
Een

opmerking van

~neerende

het raadslid Hendriksz die zegt dat

iedereen wel plannen kan maken pareerde Wibaut als volgt:
"Ik geloof dat die Vereniging iets meer ernst verdient.
In deze Vereniging zitten een aantal mensen die sterk
lijden onder de woningnood en die met vele anderen,
niet gemeenteambtenaren, zich aangorden op het ogenblik, om met inspanning van al hun krachten een groote
en goede woningstich-ting te maken. Burgemeester en
Wethouders geloven
dat zij
daarvoor
iets anders
verdienen dan dat wordt gezegd: Nu ja, grond aanvragen
kost niets,
maar dat zij daarbij
verdienen den steun
dien deze voordracht biedt" (7).
Samenwerking kon
Amsterdamse

met andere woorden rekenen op de

gemeentebestuur

natuurlijk een

welkome uitkomst.

formele zin, maar feitelijk
sterk

meelevend

en
wel

gemeentebestuur,

dat

was

Geen
zo

voor

de

vereniging

woni~gwetvereniging

behandeld
wat

steun van het

kon

worden

in de

door een

een niet toegelaten

woningvereniging in crisistijd zich nog.meer wensen.
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Vier miljoen & fonds perdu
Een daling van de prijs van

de bouwmaterialen

wellicht want dat

was vanaf dat moment de enige barrière die Samenwerking nog moest
nemen. Eerder kon men niet aan de bouw beginnen.
Maar het zou nog tot 1918 duren voordat er wat meer zicht kwam op
de

verwezenlijking

van

de

bouwplannen.

In dat jaar stelde de

regering de woningbouwverenigingen namelijk

een subsidieregeling

in het vooruitzicht om de sterk gestegen bouwmaterialenprijzen te
kunnen

compenseren.

profiteren.

Rijk

Ook

en

Samenwerking

zou

van

deze

gemeente garandeerden Samenwerking dat zij

het grootste gedeelte van de extra bouwkosten zouden
ontstaan waren

door het

barrière genomen

In

betalen die

uitbreken van de oorlog (8). Nadat deze

was kon

aanvraag indienen.

regeling

Samenwerking eindelijk

1~19

de zo gewenste

giµg de gemeenteraad zonder discussie

akkoord met de verstrekking van een rentedragend voorschot aan de
vereniging à

raison van vier miljoen gulden én met een eenmalige

bijdrage (à fonds perdu)
miljoen gulden.

voor

Het rijk

de

gestegen

bouwkosten

van een

betaalde zoals gezegd ook een deel van

de bouwkosten. Het grootste deel: drie

miljoen gulden

werd door

het Rijk betaald. Samenwerking tenslotte bracht zelf nog twee ton
in (9).
Het grote vertrouwen dat rijk en vooral gemeente blijkbaar in het
werk van

Samenwerking stelden

land kreeg in deze tijd een
~onds

perdu

- welke

bedrag

voorgeschoteld

andere vereniging in het

van

uitte

vier
zich

miljoen
onmiddelijk

explosieve stijging van het ledental. Had de vereniging

1919 nog

maar 314

geacht en

wat

vooraanstaande

door het

weer kon

gemeente en

in een
op 1 mei

leden, een jaar later was dit al gestegen tot

922 waaronder heel
uitbreiding werd

gulden à

notabelen

(10). Verdere·.

bestuur dan ook dringend noodzakelijk

Samenwerking met

succes een

beroep doen op

rijk. Nu voor de bouw van 152 middenstandswoningen :

108 aan de J.M.

Coenenstraat en

Bronckhorststraat en

44 aan de

·Banstraat (11).
Samenwerking als modelvereniging
Of Samenwerking

dit ook allemaal klaargespeeld zou hebben zonder

steun van gemeente en rfjk moet uitgesloten worden geacht. Zonder
steun

van

met

name

het

Amsterdamse

Samenwerking nooit zo ver zijn gekomen en· zou

gemeentebestuur

zou

zij waarschijnlijk
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een kleine

ambtenarenvereniging zijn

gebleven. Het

vraag rijzen waarom juist Samenwerking zo
door het

Amsterdamse gemeentebestuur.

sociaal-democraten
uitbreiding van

gedomineerd

krachtig gesteund werd

Welk .belang

gemeentebestuur

een vereniging

doet wel de
had een door

bij

van hoofdambtenaren

de verdere
in een tijd

dat er zich ook nog wel wat andere prioriteiten aandienden ?
Een voorlopig antwoord zou
bestuur in

kunnen

luiden

dat· het gemeente-

Samenwerking veel meer zag dan zomaar een woningbouw-

vereniging. Samenwerking

had voor

1914 bewezen

op eigen kracht

iets te kunnen bereiken wat het gemeentebestuur zelf ook probeerde

te

stimuleren.

kwalitatief

Als

grote

coöperatieve

bijdrage
ze~r

woningvraagstuk. Hen had
en veel

aandacht besteed

geleverd

begeleiding

van

aan

aan de

had

men

een

de oplossing van het

gerieflijke huizen

hygiëne en de inrichting van de
de

vereniging

weten te bouwen

architectuur van de huizen, de
woningen en

dat allemaal zonder

woningopzichteressen,

toezichthoudende

bestuurders of andere goedwillende woninghervormers.
In de

optiek

van

de

leek

Samenwerking met

sociaal-democratische gemeentebestuurders
andere woorden

het ideale voorbeeld. De

gemeente zag graag dat er zo gebouwd werd als Samenwerking gedaan
had. Daarbij

kwam dat de leden van Samenwerking 'goede bekenden'

waren op het Prinsenhof.
letterlijk kind

De leden

aan huis

op het

van Samenwerking

waren zelfs

stadhuis en er moesten dus wel

grote onderlinge overeenkomsten zijn in de wijze waarop
~an

Samenwerking

de leden

en de professionals op het stadhuis meenden dat

maatschappelijke problemen opgelost moesten worden. En wat was er
makkelijker

dan

een

vereniging,

topambtenarten bestond
van haar

werk. Wie

, krachtig

zouden er

die

toch al voornamelijk uit

te steunen

beter het

in de uitoefening

goede voorbeeld kunnen

geven dan de hoofdambtenaren van Samenwerking? De tramconducteurs
van

Rochdale

soms

of,

Patrimonium ? Nee, het
.een

kleine

werking.

betrouwbare

met

alle respect, de kleine luyden van

voorbeeld diende
voorhoede

gegeven te

worden door

van hoofdambtenaren : Samen-
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S 2.3 DE BOUW VAN DE HARMONIEHOFBUURT (1917 - 1925).

Plannen voor een coöperatief huishouden in Zuid.
Nu

we

weten

hoe

Samenwerking

haar

financieren is de tijd gekomen eens

grote bouwplannen wist te

wat nader

in te

gaan op de

gesproken

werd,

was op een

bouwplannen zelf.
De

eerste

maal

dat

er

hierover

drukbezochte informatie-avond die de vereniging in de zomer van
1916 organiseerde in samenwerking met de Amsterdamsche Coöperatieve Keuken en de ~oöpetàtieve Woningvereniging Het Nieuwe Huis.
De

plannen

die

de

drie

verenigingen hier naar voren brachten

waren zondermeer opzienbarend. De
woningen

namelijk

zo

in

drie verenigingen

wensten hun

te richten dat het huishoudelijk werk

voor de toekomstige bewoners tot een minimum beperkt

kon worden.

Volgens de

er in de te

drie verenigingen

van de

avond moesten

bouwen complexen een groot aantal gemeenschappelijke voorzieningen komen

om 'het

werk van

de huisvrouw

dacht men aan 'gemeenschappelijke
paar uur

per dag

te verlichten'. Verder

bediening voor

elk gezin, een

voor het ruwe werk'. Ook besprak men de aanleg

van bad -en waschinrichtingen en gemeenschappelijke

tuinen en op

een volgende vergadering sprak men zelfs over een 'zover mogelijk
doorgevoerd coöperatief huishouden'. De rol van 'de vrouw'
ontwerpproces werd

eveneens sterk benadrukt. Voorzitter van Hien

van Samenwerking stelde in ieder geval met nadruk
dat van

in het

'het grote nut

de medewerking der vrouw bij het maken van plannen is te

verwachten'. Om
lijken meende

al deze

ambitieuze plannen

hij verder

dat dan het ledental van de vereniging

'niet slechts enige honderden doch minstens
tal ( ••. )zal moeten klimmen'
Al met

te kunnen verwezentot een tienduizend-

(1).

al waren dit toch vrij opzienbarende plannen die acht

jaar daarvoor nog ondenkbaar

zouden

zijn

geweest.

Toen maakte

Samenwerking zich nog vooral druk over de onbeschaafde revolutiebouwers die er maar op los bouwden; nu besprak men opeens plannen
voor

een

zover

mogelijk

doorgevoerd coöperatief huishouden en

werd zelfs 'de vrouw' waardig bevonden
die haar

daarvoor waren

mee te

onthouden. Dertig

praten over zaken

jaar na

de dood van
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Harx leek de vereniging van hoofdambtenaren

Samenwerking

bevangen
door
een vreemde 'sociaal-democratisch'
koorts. Haar hoe kwam men hier zo opeens aan·?
Waar kwamen de ideeën die ten

"

grondslag lagen

opeens

aandoende

aan deze hoogdra-

vende plannen opeens vandaan ?

Buitenlandse voorbeelden
De plannen

van Samenwerking blijken vrij naadloos aan te sluiten

op ideeën die

al

wat

middenklassevrouwen
land.
In de

Verenigde

zeventig

van

langer

in

de

Staten

de

leefden

in

van gegoede

Verenigde Staten, Duitsland en Enge-

bijvoorbeeld
eeuw

~orige

kringen

werd

al

vanaf

de jaren

druk geëxperimenteerd met nieuwe

ontwerpen in de woningbouw die tot doel hadden

het huishoudelijk

werk van

vrouwen te

verlichten. De Amerikanen hadden er ook een

speciale

term

bedacht

voor

Amerikaanse vrouwen
huishoudelijke

uit de

bestaan

:'Cooperative

housekeeping'. Veel

gegoede middenklasse waren hun saaie

meer

dan

beu

en

vonden

dat

zij hun

talenten wel op een betere wijze konden benutten.
Als

een

mogelijke

oprichting

van

huishoudelijk
vervolgens

oplossing

centrale
werk

van

centraal

bepleitten

coöperatieve
de

wer·de

zij

huizen

afzonderlijke
geregeld.

onder
waar

leden

Aan

het

andere de
vanuit het

uit

de buurt

hoofd

van zo'n

centraal huis stond een speciaal daarvoor opgeleide 'huishouddeskundige'. Elk centraal huis was bovendien uitgerust met
geavanceerde

huishotide~ijke

appaf~tuur.

de meest

Huishoud~lijke

taken als

boodschappen doen,. koken, wassen, bakken en naaien konden O!? deze
manier

centraal

worden

uitbesteed.

Voor

de

vrouwen

van

de

coöperatie, zo was de gedachte, zou er nu genoeg tijd overblijven
om aan een eigen carrière te werken of meer tijd aan de opvoeding
van de

kinderen te

tevens een

besteden. De

eind kunnen

maken aan

dienstbodes die, zo vond
werkten. Op

den duur,

coöoperatie zou

op deze wijze

het huishoudelijk werk van de

men, vaak

lui waren

en niet efficiënt

zo hoopte men, hoefden er ook geen huizen

met keukens meer ontworpen te

worden

omdat

de

centrale huizen

tegen die tijd alle keukenfuncties overgenomen zouden hebben.
In

Europa

werden

deze

ideeën opgepikt en verder uitgewerkt

door de Engelse tuinstadbeweging en de Duitse 'Einküchenhausbewegung'.

In

Berlijn

bijvoorbeeld

bouwde

rond

1910

de gegoede
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middenklasse voor zichzelf enkele luxeuze 'Einküchen-haüser'.
Dit waren zeer grote en luxe appartementshuizen voor
alleenstaanden vol

met allerlei gemeenschappelijke voorzieningen

en moderne huishoudelijke apparaten. De bewoners
hoefden in

gezinnen of

van deze huizen

de regel nog maar zeer weinig huishoudelijke taken te

verrichten: daarvoor had men personeel (2).
De oprichting van dit soort
ingegeven door
tekort aan

huizen

in

Europa

werd eveneens

de kritiek op het werk van dienstbodes, het grote

dienstbodes

en

de

wens

van

veel

vrouwen

uit de

middenklasse om buitenshuis te kunnen werken.
Wilhelmina Drucker : verbetering door coöperatie
In

Nederland

moee

ongeveer

van

1880

het bestaan bekend zijn

geweest van dit soort huizen. Vanaf die tijd

werd er

in bekende

vrouwenbladen als

'Evolutie', het blad van Wilhelmina Drucker en

de 'Vrije Vrouwen

Vereniging',

Streven'

en

geschreven

in

het·

over

blad

de

van

'Proletarische

de

met

woonhuizen

Vrouw',

Dienstbodenbond
coöperatieve

'Ons

regelmatig

huishoudelijke

voorzieningen.
Het zou echter nog een lange tijd duren voor er daadwerkelijk met
de

bouw

van

dit

Tentoonstelling

soort

van

huizen

Vrouwenarbeid'

gehouden werd, kan wat dit
schouwd. Aan

begonnen

betreft

die
als

werd.
in

De 'Nationale

1898

een

omslag

in Amsterdam
worden be-

de hand van Amerikaanse voorbeelden werd er op deze

tentoonstelling door
voordeliger het

meerdere

toch is

spreeksters

op

gewezen 'hoeveel

wanneer in de huishouding de coöperatie

in praktijk wordt gebracht'

(3).

Wilhelmina Drucker stelde tijdens de tentoonstelling onder andere
dat er

in de

huizenbouw nog zo weinig op de keuken wordt gelet.

Volgens haar zou het

allemaal veel

gemakkelijker kunnen wanneer

er grotere keukens voor meerdere gezinnen zouden bestaan.
'Ook was er dan minder tijdverspilling. Nu maken
twintig vrouwen gereed, hetgeen in elk restaurant een
paar doen. Bovendien zou dan degelijker en smakelijker
gekookt kunnen worden. Men beweert steeds dat dan alle
huiselijkheid zou verdwijnen, hoewel men in de werkelijkheid die huiselijkheid niet zoo hoog schijnt te
stellen getuige de vele cafés , bierhuizen, restauraties en cornedies, terwijl de grootste strijders voor de
huiselijkheid, de mannen, het huis meest ontloopen.
Verandering en verbetering moet gebracht worden door
coöperatie'(4).
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Volgens

de

altijd

optimistische

Drucker· was

het

vooral een

kwestie van wennen: 'Eerst was men bijvoorbeeld ook erg tegen het
duinwater gekant'

(5).

Of het zo gemakkelijk zou lopen als Wilhelmina Drucker aangaf
en of ook Samenwerking het zo makkelijk zou

opvatten, zal hierna

nog wel blijken.

Een bouwcommissie van deskundigen
De

sterk

utopisch

getinte

verenigingen werden

na

plannen

de

van

succesvolle

de

drie coöperatieve

propaganda-avond

in de

zomer van 1916 in ieder geval verder uitgewerkt door een speciaal
daarvoor in het leven geroepen bouwcommissie.
Wat direct opvalt aan de samenstelling van deze
vergelijking

met

vorige

commissies

bij

feitelijke afwezigheid van toekomstige

bouwcommissie in

Samenwerking

bewoners

in

is

de

de bouwcom-

missie tengunste van een belangrijk aantal 'externe deskundigen'.
De harde kern van de
twee

bestuursleden

bouwcommissie
van

Samenwerking,

directeur van de gemeentelijke
nieur van
uitvoerder

de dienst
van

namelijk

gevormd door

Keegstra en Van Hien, de

Woningdienst

Keppler,

een inge-

Bouw -en Woningtoezicht, Kruyff jr. , en de

het

Samenwerking, de

werd

bouwproject

ingenieur Jan

en

latere

directeur

van

Waal (6). Vooral de aanwezigheid

van de twee gemeentefunctionarissen, Keppler en

Kruyff jr., valt

natuurlijk direct op (7).

De keuze van de architecten
Vanzelfsprekend was

de keuze van de architect één van de belang-

rijkste beslissingen die
nemen. De

de

bouwcommissie had

die kort daarvoor
aangeschreven

door

met

het

het

bouwcommissie

in

het

begin moest

daarbij de keus uit zes architecten
bestuur

verzoek

waren

enige

voorgeselecteerd en

schetsontwerpen

in

te

leveren.
Het ging om de architecten Lippits, Van Epen,

Staal, Gratama, De

Klerk en Versteeg. Allen voldeden aan het verzoek van het bestuur
schetsen in te leveren (8).
'Na veel discussie', helaas vertellen de notulen van

de bouwcom-

missie ons niet meer, viel de keus uiteindelijk op de architecten
Lippits, Van Epen en De
ve~uit

de

grootste

Klerk.

Van

Epen

kreeg

van

deze drie

opdracht.

Hij

moest voor Samenwerking een

41
compleet buurtje ontwerpen in het gebied dat later bekend zou
worden onder de naam 'Harmoniehofbuurt' en begrensd werd door de
Roelof

Hartstraat,

de

Hobbemakade

en

de

latere

Reynier

Vinkeleskade en J.H. Coenenstraat.
De Klerk

en Lippits kregen ieder een veel kleinere opdracht voor

een aantal huizen ten westen van de latere J.H. Coenenstraat.

J.C. Van Epen
Omdat van Epen het leeuwedeel van de bouw mocht uitvoeren

is het

zinvol even stil te staan bij de persoon van Van Epen en eveneens
zijn voorgaande activiteiten eens onder de loupe te nemen.
Jacobus Christiaan van Epen, geboren in 1880 /
had zich in 1905
als zelfstandig architect in Baarn gevestigd en ontwierp in het
begin van zijn loopbaan vooral villa's
invloed van

Berlage was
en ook

De sterke

vanaf het begin merkbaar geweest in het

werk van van Epen. Hij werkte
met baksteen

en landhuizen.

net als

altijd zonder

Berlage bijvoorbeeld veel

veel opsmuk. Rust en eenvoud

kenmerkten zijn ontwerpen doorgaans.
Vanaf 1908 ging van

Epen ook

in opdracht

van woningbouwvereni-

gingen werken en hij was daarmee een van de eerste architecten in
Nederland na de inwerkingtreding van de Woningwet (9).
Berlage

werkte

hij

in

Amsterdam

woningbouwprojecten, waarbij

rond

van Epen

1913

aan

Samen met
een

aantal

waarschijnlijk de uitwer-

king van de woningplattegronden voor zijn rekening nam en Berlage
de facades ontwierp. De bewoonbaarheid van woningen stond bij hem
altijd sterk op de voorgrond (10).
In 1913

werd Van Epen lid van de Amsterdamse 'Commissie voor het

Stadsschoon', een commissie
over ontwerpen

voor bouwwerken

die lid was van de
bezig met

die

S.D.A.P.,

het

gemeentebestuur adviseerde

in de

oude stad (11). Van Epen,

hield

zich

verder

ook intensief

het vraagstuk van het kollektief wonen. In 1914 maakte

hij bijvoorbeeld een (nooit uitgevoerd) ontwerp voor een coöperatief woongebouw

onder de

veelzeggende titel 'Coöperatief wonen,

eten, slapen, baden, wasschen en bewaarschool'.
Hoewel het bij deze
grotere kring

papieren

toch enige

studie

bleef

kreeg

het

plan in

bekendheid door een tentoonstelling in

het Stedelijk Museum in 1915 van de kunstenaarsgroep 'De Onafhankelijken', waarvan
(12). In

de periode

Van Epen, evenals Mondriaan trouwens, lid was
1916 -

1920,

kreeg van

Epen zeven grote
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opdrachten in Amsterdam, allemaal van woningbouwverenigingen. Hij
was toen zondermeer een van de meest gew~lde architecten in
Amsterdam. Van Epen behoorde niet echt tot een bepaalde architectonische stroming zoals wel
die hem

tot de

beweerd is

door Fanelli

en de Wit,

Amsterdamse School rekenen. In het architectoni-

sche debat van die dagen - pro of

contra de

Amsterdamse School-

nam hij eerder een middenpositie in. Van Epen waardeerde het werk
van de

meeste

altijd

even

Amsterdamse
gunstig.

School

Hij

stond

architecten

was

zeker niet

tussen de rationele stijl van

Berlage en de expressionistische stijl van
School architecten (13).
Gezien het voorgaande

ook

de meeste Amsterdamse

het niet verwonderlijk, en zeker

geen slechte keus van Samenwerking, dat men aan deze architect de
grootste opdracht verstrekte. Van Epen had veel ervaring opgedaan
in de verenigingsbouw, stond
van woningplattegronden

bekend om

zijn afgewogen ontwerpen

en bleek bovendien een architect te zijn

die het 'coöperatieve wonen' een warm hart toedroeg.
Van Epens invulling van Berlage's plan Zuid
Van Epen begon zijn arbeid voor Samenwerking nog in de
1917. In

een periode

zomer van

met andere woorden dat de financiering van

de bouw nog lang niet geregeld

was. Van

Epen kreeg aanvankelijk

ook. geen honorarium uitgekeerd. Hij was er mee akkoord gegaan dat
er pas betaald zou worden als de financiering definitief geregeld
was. Het eerste probleem waar van· Epen voor kwam te staan was een
goed en gedetailleerd

verkavelingsplan

zien

te

maken

van het

gebied waar gebouwd zou gaan worden. Dit op basis van het in 1916
gereedgekomen
uitbreidingsplan
'Zuid'
van stadsbouwmeester
Berlage.
Dit herziene

plan Zuid

van opzet dan het
Monumentaal

van Berlage was aanzienlijk monumentaler

eerste

gedachte

plan

dat

straten,

alweer

pleinen

van

en

1903 dateerde.

openbare

gebouwen

vormden het hart van dit plan. Voor de invulling van het plan was
Berlage uitgegaan
gegroepeerd

van gesloten

dienden

te

bouwblokken, waarbij de woningen

worden

om

grote

binnenhoven.

In het

algemeen rechthoekig van vorm kon elk blok in de breedte variëren
van veertig tot zestig
doorlopen. De
1

L

meter,

hoogte vàn

Berlage, moesten zeker

de

lengte

kon

nog

veel langer

de blokken , zo verordeneerde het plan

vier

verdiepingen

hoog

zijn

(14). Wat
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betreft
rekening

de

invulling

houden

commissie, die
ontwerpen (15).
"

met
als

van
de
een

het

plan

mening

van

waakhond

moèst van Epen verder nog
de

machtige Schoonheids-

waakte

·over alle ingediende

Het verkavelingsplan dat van Epen uiteindelijk
zijn uitwerking

natuurlijk niet

voorschreef, maar verschilde toch

echt af

ontwierp, week in

van wat

het plan Zuid

wel wat.

Be:r:lage was in zijn
globale raamplan voor het gebied bijvoorbeeld uitgegaan van vijf
grote woonblokken. Van Epen zou er één meer ontwerpen maar: ze ook

allemaal beduidend kleiner maken.
van der: Lindenstraat waren
raamplan. In
hebben l

een

Berlage's visie

Het Harmoniehof en de Cornelis
tweede afwijking van Be:r:lage's

zou het

Harmoniehof nooit bestaan

Twee uitbreidingsplannen
voor Amsterdam-Zuid ten
westen van de Boerenwetering.
Boven het eerste plan van
Berlage uit 1904 en onder
het definitieve plan van
Berlage uit 1917.
In de cirkel is het gebied
te zien waar Samenwerking
zou bouwen.

In het
knusheid

algemeen
in

zijn

kan

gezegd

plan

worden

legde.

Zijn

dat
plan

van

Epen

een zekere

bood de toekomstige
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bewon~rs

een

reêel

perspectief

op

de beleving van een 'eigen

buurtidee'. De
Harrnoniehofbuurt plande
Van Epen
afgescheiden van de rest van de wijk (en de stad!).
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Ongetwijfeld geinspireerd door het net in 1918 in de Spaardamrnerbuurt gereedgekomen Zaanhofcomplex

van

de

architect Walenkamp,

~
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ontwierp Van

Epen een

plan dat hoogbouw en laagbouw combineerde

rondom een soort binnenplantsoen, het Harmoniehof. De bouwblokken
aan de

buitenzijden voerde

Hartstraat - Hobbemakade -

hij daarbij

in hoogbouw uit (Roelof

J.M. Coenenstraat

- gedeelte

van de

Reynier Vinkeleskade) en de binnengelegen blokken in laagbouw (de
blokken aan weerszijden van het Harmoniehof).
De buurt, beschouwd als een groot
buitenwereld,

bezat

zelf

ook

Zowel de hoogbouw -als de

hof veilig
weer

afgeschermd van de

een aantal kleinere hoven.

laagbouwblokken

omsloten

een

al dan

niet gemeenschappelijke tuin.
Vertoonde het

ontwerp voor

de buurt

een grote overeenkomst

met het Zaanhof, de gevels leken weer meer
van Van

Epen aan

ander project

·ae Pieter Lastmankade, waaraan hij tegelijker-

tijd werkte (16). Nieuw in van
was de

op een

toepassing van

Epen's ontwerp

buitentrappen in de hoogbouwblokken. Deze

werden evenwijdig aan de gevels
boogvormig afgesloten

voor Samenwerking

geplaatst

portiek op

en

de eerste

leidden

naar een

verdieping, waar de

toegangsdeuren naar de verschillende bovenwoningen op uit kwamen.
Hierdoor

kon

een

groter

aantal woningen over een vrije opgang

beschikken, zoals bekend een
dien bracht

oude wens

van Samenwerking. Boven-

de.trap door de evenwijdige plaatsing enige variatie

aan in de gevels die, met uitzondering van
bekend stijlmiddel

van van

Epen, geheel

de erkers,

een ander

vlak waren gehouden en

nauwelijks enige decoratie bevatten.
Bij de

làagbouwblokken streefde

achtigheid

en

intimiteit.

De

dienden sterk te contrasteren
Laagbouw met

Van Epen

laagbouwwoningen
met de

een plat . dak, z6als

vermeden omdat

het uitzicht

bewust naar schilder-

op al

met rode daken

forsë omringende hoogbouw.

bij de

hoogbouw, werd expres

deze platte

daken vanuit de

hoogbouwwoningen niet fraai zou zijn. De rode daken hadden alleen
een esthetische functie. Zij bergden geen. zolders, daarvoor waren
ze te

laag, maar

dienden louter ter verfraaiing van de omgeving

( 1 7) •

Nieuw

in

dit

verenigingsbouwcomplex

eengezinswoningen

op

het

Harmoniehof.

gebouwd, in twee groepen van twee met de
In vergelijking

met zijn

Rochdale en de Algemeene

waren

verder

Hiervan

de dubbele

werden er vier

achtertuin ertussen in.

project- aan de Pieter Lastmankade voor
liet

het

middenstandskarakter

van de

woningen van Samenwerking zich natuurlijk het best aflezen uit de

46

plattegronden.

Elke

woning

bevatte

een

woonkamer

en

suite,

meestal drie slaapkamers (soms ook wel vier), een keuken, een w.c
en vaak

ook een

douche. Eruit

bezuinigd werden al vrij snel de

centrale verwarming, enige liftvoorzieningen en een warmwatergei-

Ber. oeze

waren aanv.:inlrnlijk wel in de woningen qe1jaoht (18). oe

arbeiderswoningen

van

Rochdale

en

de

Algemeene

bevatten een

woonkamer, twee slaapkamers, keuken en wc en soms een douche.

Het oordeel van de !choonheld!comml!!le
De

ontwerpen

van

Van

Epen

werden

over het algemeen met veel

waardering in de bouw-commissie ontvangen. De vraag was alleen of
de gevreesde Amsterdamse Schoonheidscommissie er ook zo over zou
denken. De commissfe had toen al een aardige
van

een

instelling

plannen

werden

architecten die

die

door

het

haar

rode potlood niet schuwde. Weinig

direct

enige naam

reputatie opgebouwd

goedgekeurd,

ook

niet

van

hadden. Van Epen zou het niet anders

vergaan.
Een steeds terugkerend

verwijt

van

de

commissieleden

aan het

adres van Van Epen was dat hij te 'nuchtere' ontwerpen maakte. Op
een vergadering halverwege 1920, de plannen
bij

beetje

ingeleverd

en

regelrechte

reprimande

van

werden steeds beetje

beoordeeld, kreeg van Epen zelfs een
de

toenmalige

voorzitter

van

de

commissie, de Amsterdamse School die-hard Gratama. Gratama stelde
'dat de commissie in de toekomst geen genoegen meer zal nemen met
de nuchtere
heer van

architectuur van dit en vorige ontwerpen'(19). Of de

Epen,

lid

van

de

Bond

van

Nederlandse Architecten

(B.N.A.), dit maar even wilde noteren.
Van Epen· was echter

een eigenwijs man , een 'individualist', en

probeerde dan ook maar zo goed en kwaad
visie door

te zetten.

Hij zou

als dat

ging zijn eigen

deze halsstarrige houding moeten

bekopen met vele visites aan de commissie. De een na laatste maal
in mei

1922 voor zijn torenontwerp op de hoek van de Hobbemakade

en Roelof
als 'te

Hartstraat. De
lomp'. Na

commissie oordeelde

enig huiswerk

slaagde van

zijn ontwerp toen
Epen echter op 29

juni 1922 met, ja met wat eigenlijk. Waarschijnlijk met tegenzin.

De andere architecten
Of De Klerk, die van Samenwerking de opdracht kreeg 'wat duurdere
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woningen

te

bouwen

op

het

terrein gelegen aan de Noordelijke

gracht en gelegen in het verlengde van de Jacob Obrechtstraat'
(20), daar waar nu het lyceum staat, een zelfde lot beschoren zou
zijn geweest, valt helaas niet na te gaan maar moet onwaarschijnlijk worden geacht gezien De Klerks reputatie als zijnde de meest
zuivere en

expressieve architect

van de

Amsterdamse School. We

zullen het ook echter nooit meer te weten komen omdat de opdracht
hem eind 1917 werd ontnomen. De opdracht wat duurdere woningen te
bouwen bleek in deze oorlogsjaren te hoog gegrepen.
Met Lippits,

de andere uitverkorene, liep het weer anders af.

Lippits was zoals bekend de architect van Samenwerkings eerste en
tweede

bouw

en

met

hem

had

het

bestuur altijd heel prettig

samengewerkt. Dat hij de opdracht kreeg voor de bouw van een blok
woningen

aan

de

Banstraat,

Frans van Hierisstraat en Nicolaas

Maesstraat, in aansluiting op zijn eerdere projecten, was dan ook
niet meer dan logisch. Om onduidelijke redenen werd hem echter in
1921 de opdracht afgenomen.
hem ontslag

aan te

"Geschilpunten met

het bestuur nopen

vragen' luidt de even summiere en onbevredi-

gende als cryptische beschrijving in de bestuursnotulen (21). Een
fikse

ruzie

met

het

bestuur

waarschijnlijk

want in dezelfde

periode werd hem ook de huur opgezegd (22).
De opdracht voor de Banstraat werd

Slothouwer gegeven.

de architect

daarna in

ieder geval aan

Slothouwer was een gewaardeerd

lid van de Schoonheidscommissie en maakte verder deel

uit van de

redactiecommissie van . het Bouwkundig Weekblad. Als architectuurcriticus genoot hij toen

waarschijnlijk meer

bekendheid dan als

architect (23). Zijn ontwerp voor een 44-tal middenstandswoningen
aan de Banstraat
bestuur van

viel

desalniettemin

Samenwerking en

Schoonheidscommissie
om.hooglopende

(24).

... na
Zijn

hoekbekroningen

in

goede

het

eenvoudig uitgevoerd met prachtige

bij het

enige wijziging, ook bij de
ontwerp,

in

aarde

waarin

vooral

de

oog springen, was verder

ramen in

een mooi

rood vlak

van bakstenen.
Niet gerealiseerde projecten
Hoe tevreden

het bestuur

van Samenwerking

was over dit ontwerp

mag wel blijken uit de opdracht die Slothouwer
werd

gevraagd

een

ontwerpplan

te

maken

woningen in een gebied ten zuiden van het

hierna kreeg. Hij

voor maar liefst 600
Zuider Amstelkanaal en
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in het verlengde van de van Woustraat. De eerste ideeën om hier
te gaan bouwen dateerden al van eind 1919. Samenwerking had toen
al met Keppler overleg gevoerd over de invulling van dit gebied
en had daarbij de steun toegezegd

gekregen van

Keppler (25). In

1920 had Slothouwer zijn plan al klaar. Hoewel het 'zeer geroemd'
werd (26), kwam het nooit tot uitvoering. Waarschijnlijk moet het
plan

vooral

beschouwd

worden

permanente strijd tegen de
Keppler

vond

namelijk

als

een zet van Keppler in zijn

dienst Publieke

dat

in

de

Werken en

het Rijk.

nieuwe uitbreidingsgebieden

alleen door woningbouwverenigingen en

de gemeente

gebouwd mocht

worden terwijl het Rijk en de dienst PW op het standpunt stonden
dat hier vooral door particulieren
gebouwd moest worden. De
kwestie kwam

aan het licht toen het bestuur van Samenwerking aan

Keppler vroeg hoe

het

nu

eigenlijk

stond

met

de definitieve

toezegging voor dit gebied ? Keppler had toen geantwoord:
'Er is iets gaande. Er is strijd tussen rijk en
gemeente. Het rijk wenst alle terreinen beschikbaar te
stellen voor eigenbouwers. Maar die terreinen hebben
Burgemeester en wethouders indertijd voor U gereserveerd en die blijven dus voor U. Uw gemeentelijk
commissaris weet niet beter of dat is zo' ( 27}.
Het zou zoals bekend niet zo lopen als Keppler zich
in de

jaren dertig

zouden de

bijna in het geheel

terreinen waar

volgebouwd

maatschaapi jen hierin

worden

Keppler op doelde

door

financieel gesteund

gedacht had:

particuliere bouw-

door een groot aantal

hypo.theekbanken.
De kwestie werpt anderzijds wel weer enig licht op de belangrijke
positie

die

Samenwerking

indertijd

Keppler gedaan in 1921

dat

autoriteiten beschouwd

werd als

innam.

Samenwerking

De

door

'het middelpunt

uitspraak

van

de gemeentelijke
van de midden-

standsbouw', krijgt nu inderdaad wat meer relief. Temeer daar het
niet bij dit ene project zou blijven.
Samenwerking had

in deze periode nog vier andere projecten lopen

die niet. gerealiseerd
overigens.
Eén project

betrof de

zouden

worden.

verschillende redenen

bouw van vier woonblokken in het Linaeus-

parkkwart ier in de Watergraafsmeer.
ook gebouwd

Om

Naast Samenwerking

worden door een zestal andere woningbouwverenigingen

te weten Ons Huis, Het Westen, de ACOB, de Algemeene,
en

zou hier

Dr.Schaepman.

Samenwerking

kreeg

van

allen

Het Oosten
de

grootste
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opdracht: 280

woningen te bouwen door de architect Gratama (28).

De plannen werden om onbekende redenen niet uitgevoerd.
Naast dit plan in
1920

ook

nog

te

maken

woningstichting en
bouwen. Ook

de Watergraafsmeer
de

met verzoeken van Ons Huis, de Burger-

coöperatie

niet

door

beetje

gingen.

alleen met Ons Huis in zee
derswoningen in
wilde en
door de

Eigen

Hulp

om

voor

hen te

deze plannen gingen allemaal niet door. In het geval

van Ons Huis is nog een
wellicht

kreeg Samenwerking rond

na

te

gaan

waarom

de plannen

Voorzitter van Hien wilde namelijk

gaan als

deze vereniging

'de arbei-

haar plan liet vervallen (29). Keegstra, die wel
1

hierin gesteund

werd door

verschillende verenigingen

(30), moest in dit

geval het

Keppler,

'meer samenwerking

wordt door B&W graag gezien'

loodje leggen

• En waarschijnlijk

had Ons Huis ook wel zo haar eisen.
Blijft nog

één project over dat tot dusver nog niet behandeld

is maar gelukkig wel werd uitgevoerd,
J.F. Staal
De keuze

het project

van architect

aan de J.M. Coenenstraat en Bronckhorststraat.
van Staal

was begrijpelijk.

verlanglijstje van Samenwerking

Hij had

gestaan

en

had

al eerder op het
zich bovendien

langzamerhand ontpopt tot een van de belangrijkst architecten van
de Amsterdamse School. Fanelli

vindt

Staal

bijvoorbeeld

na De

Klerk en Kramer de meest interessante architect van de Amsterdamse School en noemt
beste

wat

(31). Sterk

de

zijn

ontwerp

Amsterdamse

geinspireerd

ontwikkelde Staal

voor

Samenwerking

School op dit gebied geleverd heeft'
do6r

vooral na

het

werk

werd door

'zeer veel genoegen ontvangen'

van

Michel

de Klerk

1915 een voorkeur voor decoratie in

zijn werk. Zijn ontwerp voor Samenwerking,
aandoend ontwerp,

zelfs 'het

een zeer 'Klerkiaans'

de Schoonheidscommissie dan ook met
(32).
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HET NIEUWE HUIS : HET EERSTE 'EINKUCHENHAUS' VOOR
ALLEENSTAANDEN IN NEDERLAND

2.4

Geen buurtkeuken in Zuid
Volgens de

eerste gesprekken

sche Coöperatieve
bedoeling dat

tussen Samenwerking, de Amsterdam-

Keuken (ACK)

er in

en het

het gebouw

Nieuwe Huis,

was het de

van het Nieuwe huis een 'buurt-

keuken' van de ACK zou komen (1). Die plek was voor de ACK ideaal
omdat zij

in deze buurt al veel klanten had en van een vestiging

in deze buurt nog meer
Amsterdamse

klanten

Coöperatieve

vestiging omdat
vestiging aan

zij

de

verwachtte.

Keuken
grote

het Holenpad

te

vraag

Bovendien

springen
naar

was domweg

een

diners

tweede

vanuit haar

niet meer kon behappen. De versprei-

ding van 1200 diners per dag kon daar niet veel
de capaciteit

om

stond de

te klein

langer doorgaan;

geworden. Hen

wilde zo snel

mogelijk een tweede vestiging openen en natuurlijk het

liefst op

zo'n centrale plek als het Roelof Hartplein.
Op de

eerste vergaderingen

van de bouwcommissie bleek echter al

gauw dat een meerderheid van de

commissieleden tegen

een vesti-

gig ing van een keuken aan het Roelof Hartplein was. De argumenten
van de tegenstanders van deze uitbrengkeuken zijn interessant. De
tegenstanders vreesden
de bewoners in de
tot

ernstige

namelijk allerlei hinder en overlast voor

omgeving. Het

oorkwetsuren

geratel van

kunnen

leiden.

karreri zou weleens
Een

tweede bezwaar

betrof de plaats van vestiging, het Roelof Hartplein, 'één van de
mooiste

punten

van

voorstel van de ACK
karren aan

het
om

nieuwe uitbreidingsplan Zuid'
deze

de achterzijde

bezwaren

in te

te

ondervangen

de

gemeentelijke

door de

laden 'zodat daarvan op straat

niets gemerkt wordt' blijkt op grote bezwaren te
name

(2). Een

vertegenwoordigers

stuiten van met

in de commissie. Het

nieuwe dogma van de Amsterdamse School, 'het esthetische stadsbeeld', komt nu duidelijk om de hoek kijken.
'In het plan Zuid', zo is het strenge oordeel van
Keppler, 'moet evenveel zorg worden besteed aan de
achterzijde als aan de voorzijde'.
Alleen in een verborgen vorm, niet zichtbaar voor het publiek,
achtte hij deze voorziening mogelijk. De Keuken zou bijvoorbeeld
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wel

op

de

bovenste

verdieping van het toekomstige Nieuwe Huis

ondergebracht kunnen worden. De bussen met diners zouden
liften naar

dan met

een overdekte ruimte gebracht kunnen worden waardoor

hinder van stank

en

karrengerij

tot

een

minimum

beperkt kon

blijven.
De ACK

voelde echter

weinig voor

dit alternatief. Hen vond het

onnodig duur en bovendien

was men

ingericht kon

hinder van stank voorkomen kon worden.

worden dat

van mening

'Tenminste niet meer dan thans ieder
die voor

zich zelf

koken', was

dat alles

ondervindt van

de gevatte

wel zo

zijne buren

repliek van de heer

Klok, de vertegenwoordiger van de Keuken in de

bouwcommissie. En

een restaurant alleen achtte de heer Klok niet lonend genoeg (3).
Het was

6f

een

keuken

met

eventueel

nog

een

restaurant 6f

helemaal niets. Het werd uiteindelijk toch alleen een restaurant,
zij het zeer tegen de zin van de ACK.

Het program van eisen
De opdracht voor het
van Epen
~reeg

van

Nieuwe Huis

werd uiteindelijk

(4). Dat van Epen deze zeer aantrekkelijke bouwopdracht

was niet meer dan logisch. Hij was immers ook
de

gegeven aan

omringende

intensief

bouwblokken

beziggehouden

woonhuis. In

het bewaard

met

en

een

had
plan

de architect

zich verder al in 1914
voor

een

coöperatief

gebleven 'Program van Elschen' valt te

lezen wat men zich ongeveer van

het gebouw· voorstelde: 'De bouw

hoeft

zoals

niet

gesloten

te

zijn

aangegeven (5), daardoor kan op het

in

het eerste ontwerp is

binnenerf een

terras en een

tennisbaan worden aangelegd'. Volgens het hetzelfde program moest
het gebouw vier verschilende woningtypen bevatten. Het restaurant
diende gedeeltelijk

gereserveerd te

worden voor de bewoners van

het Huis. Verder zou het gebouw moeten bevatten enige ateliers
'voor kunstnijveren, schilders en musici', vergaderzalen, een leeszaal en bibliotheek (ook voor buitenstaanders toegankelijk), een rijwielplaats, enige winkels op
de begane grond, bergplaatsen , dienstruimten voor de
directie en de portiers, een gezelschapskamer voor het
personeel, enige eenvoudige slaapinrichtingen voor het
personeel, 'ruime en met zo~g ontworpen toiletten en
badkamers',
bedrijfsruimten voor een schoenmaker, een
kleermaker, een naaister en 'desnoods een kapper' en
tenslotte enige 'billiards' voor de heren alleenstaanden.
Het gebouw diende verder

vanzelfsprekend

van

de

meest moderne
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technische gemakken voorzien te zijn. Vuilniskokers, drie liften
(voor het personeel, de bewoners en de goederen), warm en koud
stromend water, elektrisch licht, gas en natuurlijk het modernste
van het modernste: cv (6). Al met al toonde dit program van eisen
in

zijn

voorstellen

grote

overeenkomsten

met

de

al

eerder

besproken 'Einküchenhaüser' in het buitenland.
Om zo goed mogelijk voor de dag te

komen werden

ook een paar

van deze buitenlandse projecten bezocht. In oktober 1919 vertrokken

Keppler,

Samenwerking

van

Lippits,
naar

Londen.

Epen
Later

en

voorzitter

worden

van

Hien van
ook Wenen, Berlijn en

Kopenhagen aangedaan (7).
Het Kopenhaagse Clara Rafaelshuis viel

het meest in de

smaak zo

blijkt later uit een artikel van Keegstra in het Tijdschrift voor
Volkshuisvesting en Stedebouw. Volgens

hem werden

in Berlijn en

Wenen
'wel gebouwen aangetroffen met een soortgelijk doel
opgericht, doch Kopenhagen gaf een gebouw te zien dat
vrijwel geheel als model voor de Arnsterdamsche plannen
kon dienen. Een groot gebouw met gelijkstraats een
restaurant zoowel toegankelijk voor de bewoners als
voor het publiek, en verder bestaande uit afzonderlijke
appartementen met cv, koud en warm water. Elke bewoner
geniet zoveel mogelijk vrijheid hetgeen geheel strookte
met het Amsterdamsche ideaal.
In tegenstelling met
Kopenhagen alwaar het
gebouw
uitsluitend vrouwen
huisvest,
zou het Arnsterdarnsche gebouw zowel voor
mannen als vrouwen moeten dienen' (8).
Op basis van deze studiereis zette

van Epen

zich vervolgens aan

het tekenen. L i pp i ts. is dan. inmidde·ls C!."l ·geloosd.

Het niet uitgevoerde ontwerp voor Het Nieuwe Huis van architect J.C. van Epen

In

tegenstelling

tot

zijn

vorige ontwerpen voor Samenwerking,
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ontwierp van Epen dit keer een veel 'drukker'
gedeelte dat

op het

Roelof Hartplein uitkeek was zeer onrustig.

Verticale accenten {de hoekpartijen en de
lijnen
ontwerp

(de

zuilen) en horizontale

balkons

en

donkergekleurde banden) streden in zijn

elkaar

om

de

met

versterkten

gebouw. Vooral het

dit

beeld

voorrang.

alleen

nog

De

maar.

rastervormige
(zie

ramen

tekening).

De

bouwcommissie en de Schoonheidscommissie vonden dit blijkbaar ook
want zij

konden maar

weinig waardering opbrengen voor van Epens

plan.
kritiek,

eerst

Murw geslagen door

de

geweest dat

nuchter' ontwierp,
de opdracht terug.

hij 'te

was, gaf van

Epen

was

het

verwijt steeds

nu weer dat het te druk
Hij hield de eer aan

het deed hem wel pijn. Op een latere tekening zou
hij ergens in een hoekje krabbelen: 'ook bij dit project werd ik
zichzelf, maar

niet vrijgelaten

en bedankte

toen voor dit grote en mooie werk'

(9 ) •

Architect B. Van Den Nieuwen Amstel
De opdracht ging daarop naar de architect Van Den Nieuwen Amstel,
die tegelijk het werk van Van Epen overnam voor het nog resterende blokje huizen aan de Gerard

Terborgstraat (blok

E). Van Epen

had ook hier geen zin meer in.
Van den

Nieuwen Amstel

hield zich

in grote lijnen aan het oude

plan Van Epen maar maakte een veel strakker, rustiger ontwerp.
Het Nieuwe Huis

Opvallende verschilpunten in
Amstel waren

de lange

.·. r

(architect B • van den Nieuwen a ms te 1. )

"

het··· ontwerp -van

massieve balcons

Van

·":1:j ••

Den Nieuwen

die op een en twee hoog
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over de gehele lijn

langs de

aangebracht waardoor

drie zijden

van het

gebouw waren

het gebouw een duidelijke eenheid werd, het

platte dak met aan de Gerard

Terborghstraat een

dakterras en de

lange klokketoren aan de Roelof Hartstraat.
wat de

indeling van

het gebouw

Amstel grotendeels het eerder

betreft volgde

genoemde

van Den Nieuwen

program

van

eisen. Het

flatgebouw zou uiteindelijk 169 appartementen voor alleenstaanden
tellen, varierend in prijsklasse van i275,- tot i675,zeven

ateliers,

een

binnentuin

(geen

per jaar,

tennisbaan

dus),

een

dakterras, een restaurant waar zowel buitenstaanders als bewoners
gebruik van

konden maken

en dat

uitzag op de Van Baerlestraat,

een openbare leeszaal, een postkantoor en vier winkels.
E&n van de vijf tfpen woningen
in het Nieuwe huis. De bewoners
betaalden voor deze kamer
f 400,- à f500 per jaar.

-----2..,.,_--+........----~.9<1 ----+--

0
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Op

etage van het zes verdiepingen tellende gebouw waren drie

e~ke

kamermeisjes werkzaam
dienst van

hriishoud~lijke

als

het Nieuwe

Huis en

hulp (10). Zij waren in

stonden onder

toezicht van twee

opzichteressen. Een maal per week kwam er een verstelnaaister die
een week

later

het

brengen.

Koken

op

verstelgoed
de

weer

appartementen

zogenaamde 'scullereys' waren hiervoor

gerepareerd
was

streng

kwam terugverboden. De

niet bedoeld

en ook niet

ingericht. De opzet was dat men gebruik zou maken van de eetzaal.
Via het restaurant kon men tevens
Voor die

appartementen die

logeerkamers

met andere woorden

J

-·

voor
voor

de kamers krijgen.

geen bad of douche hadden was er een

gemeenschappelijke badgelegenheid.
enige

ontbijt op

Tenslotte had

het gebouw nog

eventuele gasten. Een klein paradijsje
de

vele

alleenstaanden

steeds aangewezen waren op de kamermarkt.

die

toen nog
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Met

BOUWEN IN EIGEN BEHEER.

VOLTOOING

§ 2.5

de

bouw

van

bovenbesproken

april 1920 na een lange

pe~iode

ontwerpen werd begonnen op 12

van voorbereiding en onzekerheid.

Het stond toen alvast dat de oorspronkelijk geplande opleveringsdatum voor het eerste blok woningen aan de
(blok B),

1 mei 1921, niet gehaald zou worden. Het lange wachten

op definitieve goedkeuringen uit
tussen de
dienst

Gerard Terborghstraat

Den Haag,

de competentiestrijd

twee gemeentelijke diensten Publieke Werken en Woning-

en

de

elkaar

uitsluitingen in

in

snel

ernstige complicatie
en

jaar onderweg

stakingen en

was, trad

opnieuw een

op omdat het contract met het aannemingsbeLafeber

Samenwerking neemt

plotseling

ontbonden

moest worden.

dan de uitvoering van de bouw geheel in eigen

beheer, wat uiteraard een
de vereniging.

opvolgende

de bouw, misten hun uitwerking niet. Eind 1920,

toen de bouw een goed half
drijf Verweert

tempo

Op het

enorme taakuitbreiding

betekende voor

hoogtepunt van de werkzaamheden liepen er

immers maar liefst zo'n vierhonderd mensen

op de

bouw rond, die

werkten aan de bouw van een kleine zevenhonderd woningen. Volgens
een artikel in het weekblad 'Eigen Haard',
voor het

'wekelijks tijdschrift

gezin', was het bouwproject van Sarne.nwerking toen zelfs

een van de grootste in eigen behèer uitgevoerde
land ( 1).

Het hl.ad

projecten in het

noemt ook de waarschijnl,ij}:(e

in eigen beheer nemen van dit project. In

reden voor het

1920 had

Ainsterdam te

maken gekregen met honderden stakingen in de bouw. Deze stakingen
hadden de bouwpatronen tot

massale uitsluitingen

aangezet, waar

de bouwvakarbeiders op hun beurt weer op gereageerd hadden met de
oprichting van eigen bouwvakassociaties.
patroons ons

Onder de

leuze 'als de

uitsluiten, dan zullen wij de patroons uitsluiten',

hadden de bouwvakkers in de loop van 1920 zélf het bouwbedrijf in
handen

genomen

en

waren

zij

zelf

als

aannemersgroepen gaan

optreden. Dit had geleid tot een grote leegloop
aannemers-bedrijven. Ook

de firma

beste werklieden vertrekken naar
zo

dus

al

gauw

van de bestaande

Verweert en Lafeber zag
deze bouwvakassociaties

haar
en kon

niet meer aan haar contractuele verplichtingen

voldoen. Samenwerking had daarop het contract met het aannemingsbedrijf ontbonden

·en besloten

om de bouw in eigen beheer uit te
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voeren onder leiding van haar directeur, Ir. Jan Waal. Vanuit een
riant bouwbureau op het Harmoniehof leiààe Waal de daaropvolgende
acht jaar de werkzaamheden op de bouw. Zes dagen per week was het
rond het
gaan

toen nog

van

stofff ige en

tekenaars

ambtenaren van

en

drukke Harrnoniehof een komen en

typistes,

het Bouw-

opperlieden

en Woningtoezicht

bouwmaterialen. En 's nachts

bewaakte de

en

metselaars,

en leveranciers van

'Amsterdamse gecontro-

leerde Nachtveiligheidsdienst' voor f90,- per week de bouwterreinen (2). Bouwpalen waren immers in de hele stad geliefd.
Wijzigingen tijdens de bouw
De plannen ondergingen tijdens de bouw overigens nog aanzienlijke
wijzigingen. Het

aantal werkelijk gebouwde percelen werd tijdens

de bouw bijvoorbeeld teruggebracht van 157

naar 128,

het aantal

woningen hierdoor trouwens ook: van 688 naar 664. De vermindering
ging echter niet ten
van

het

geheel.

koste van

Deze

nam

de totale

oppervlakte en inhoud

zelfs toe. Zowel de woningen als de
bouwfase dus

woonomgeving werden tijdens de

luxeuzer uitgevoerd

dan oorspronkelijk

gepland (3).

Bijna alle woonhuizen kregen er

aan de

bijvoorbeeld

balkons

achterkant

middengedeelte van

het Harmoniehof niet

bij.

Verder

werd het

bebouwd met vrijstaande

eengezinswoningen maar werd dit yrij gelaten

voor een plantsoen.

Tenslotte werd het woonblok aan de Hobbemakade (blok A), wat meer
o~geschoven

in de

richting

van

de

Boerenwetering

waardoor de

binnenruimte van het blok aanzienlijk groter kon worden.
Met een

half jaar

op 1 november 1921

vertraging werd de eerste woning uiteindelijk
opgeleverd. Het

Gerard Terborghstraat-Harmoniehof

was een
(blok B).

woning in

Daarna volgden snel

meer woningen. Eerst in blok B, en daarna in de blokken
F en

het blok

c,

A, D,

E. ·De vertraging werd nu vooral veroorzaakt door de late en
.

.

soms zelfs verkeerde levering van bouwmaterialen door de Centrale
Bouwmaterialenvoorziening (4).

In de

loop van 1924 waren op het

Nieuwe Huis en het E-blok na, de meeste woningen van Samenwerking
desalniettemin verhuurd.

Daarna volgden de complexen aan de J.M.

Coenenstraat en Banstraat van
1928

het

Nieuwe

soms

wel

een

Huis.

beetje

Noorder-Amstelkanaal en

de 'vierde

bouw' en

tenslotte in

De bewoners moesten in deze bouwperiode
improviseren.
de vele

Het

doortrekken

waterpoelen op

ervoor dat de bewoners regelmatig last

hadden van

van

het

de bouw zorgden
grote muggen-
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plagen. Maar toen alles eindelijk 'af' was, de buurt bewoond, de
straten geplaveid en het kanaal een echt kanaal, stond er ook een
wijkje dat er wezen mocht. Alhoewel 7
De.gevreesde architectuurcriticus J.P. Mieras van
anders over.

Haar hij

het

Bouwkundig

Weekblad

dacht er

woonde ook zelf in dit buurtje van Samen-

werking .•.
'Er zit in de gevels van den hoogbouw geen goede
verhouding tusschen
'le plein et le vide' en de enkele
fragmenten met de hooge stoeptrappen, die goed zijn,
kunnen het geheel niet redden. De straten, wij geven
hier een beeld van de Gerard Terborgstraat, zijn wat
doodsch; de steenkleur is monotoom, en.om nu de straat
op te vroolijken met bloembakken (die de bewoners ter
wille van het straataspect met bloemen moeten vullen,
ook al hebben ze er het land aan) die op de eerste
verdieping onder de ramen zijn aangeb~acht, is een
kinderachtig spelletje. Aan de Roelof Hartstraat wordt
het complex voltooid door een woningrij met winkelhuizen, die Van Epen heeft ontworpen. Aan de Bronckhorststraat komt ook voor Samenwerking een huizenrij, waar
staal vreeselijk erg zijn best op doet.
De eigenlijke hof van den Harmoniehof is beplant met
een viertal dubbele villa's. Zulk een bekiompenheid, om
hier nog op te gaan bouwen,
is een hofjesgeest wel
eigen. Overigens is het geheel niet vrij van ironische
symboliek, aangezien loodrecht op de Gerard Terborgstraat en de Vinkeleskade, de Cornelis v.d. Lindenstraat , de Dan. de Langestraat en J.M. Coenenstraat
liggen, ten teeken dat de verschillende kunstenaars
elkaar altijd dwars liggen, maar dat voor het oog van
de wereld alles koek en eis is, wat met een deftig
woord heet : Harmonie (5).
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HOOFDSTUK III: EEN COOPERATIEF BESCHAVINGSOFFENSIEF IN ZUID.

Inleiding
In de

vorige twee

werking zich
met een

hoofdstukken hebben we kunnen zien hoe Samen-

langzaam aan

ontwikkelde van

een kleine verenigig

gering aantal leden en een beperkt aantal huizen tot een

redelijk grote vereniging van ongeveer duizend leden en een bijna
even groot woningenbestand.
De vereniging had ruimschoots aan
haar doel beantwoord en niemand zou vreemd hebben opgekeken als

het bij deze activiteiten gebleven zou zijn.
Voor een aantal leden van Samenwerking was het neerzetten van een
achthonderdtal
populaire

gerieflijke

wijk

echter

middenstandswoningen

nog

maar

namelijk dat de doelstelling
van

huisvesting

de

worden en

van

niet beperkt

het

van de

de

in

een

zeer

begin. Deze leden vonden

vereniging, 'de verbetering

leden',

moest blijven

veel ruimer opgevat moest
tot het

louter en alleen

bouwen van huizen.
Harke Keegstra, de oprichter en secretaris van de vereniging, was
zo iemand. Keegstra vond dat de vereniging tevens tot taak had te
stimuleren dat
een

'juiste'

de bewoners hun woning en directe woonomgeving op
wijze

inrichtten.

De

vereniging

kon

wel mooie

woningen bouwen, was ongeveer de gedachtengang van Keegstra, maar
als de bewoners van al die
rommeltje van

mooie woningen

maakten, dan

was het

er daarna

alsnog een

netto resultaat

van al dat

goede werk toch weer nul.
Het ging er met andere woorden om dat

de bewoners

zich zelf ook

gedroegen als beschaafde bewoners van een beschaafde vereniging.
Gezien

de

sociale

achtergrond

Keegstra er

wel

op

'innerlijke

beschaving'

woninginrichting te
vereniging, en

dat

de

het bestuur

de meeste leden vertrouwde

leden

zouden

komen,

van

van

zichzelf

meebrengen

maar

het

in het

kon

om

hoe woningen

goed en

vermeden moest worden.

mooi ingericht
In

deze

tot

nooit

bijzonder, op

manier nog eens precies aangaf wat wel gewenst

al voldoende
een

kwaad

goede
als de

een of andere

was en

wat niet,

konden worden en wat juist

opvatting

stond

Keegstra niet

alleen. Er waren in de samenleving wel meer mensen die er zo over
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dachten en hardnekkige pogingen in het werk stelden anderen te
'beschaven' (1). Het bijzondere van Keegstra, en van Samenwerking
in het algemeen,
werden in

was

dat

dit

soort

opvattingen

vaak ingebed

een of ander 'coöperatief idioom'. Het 'een voor allen

en allen voor een' principe van de coöperatieve woningvereniging
een buitengewoon
Samenwerking bleek
geschikte mantel voor
allerlei

beschavende

Keegstra

en

zijn

activiteiten.
medestanders

een

belangstellende buitenwacht te tonen
elkaar om
vorm te

behoren te
Dit

geven~

gaan en

De

coöperatie
ideaal

hoe

hoe zij

was

middel

beschaafde

voor

om

een

mensen met

hun woonomgeving behoren

'beschavingsoffensief' van

Keegstra c.s. was

vooral succesvol in de eerste twintig jaar van het bestaan van de
vereniging.
In deze periode (1908-1928)
initiatief

tot

een

nam

Samenwerking

baanbrekende

onder

tentoonstelling

andere het
over woning-

inrichting in het Stedelijk

Museum (1921),

coöperatieve winkels

haar 'eigen buurt', gaf Samenwerking

de stoot tot

de

op in

bundeling

organisaties in

van

Amsterdam, en

een

groot

probeerde men

een esthetisch verantwoord ingericht

richtte Samenwerking
aantal coöperatieve
van de eigen buurt

'modeldorp'

te

maken. Een

dorp waar anderen een voorbeeld aan konden nemen.
Toch

kan

niet

beweerd

worden dat al deze initiatieven nu

alleen maar ondernomen werden om anderen te 'beschaven'.
De vele initiatieven en activiteiten van de vereniging binnen het
raam van de coöperatie dienden ook om de bewoners een collectief
identiteitsgevoel bij te b~e~gen. De meeste- bewoners van Samenwerking waren

bijna zonder uitzondering relatieve 'nieuwelingen'

in de stad. Niet
uit de

geparenteerd aan

oude bovenlaag

de reeds

gevestigde families

(2), hadden de leden van Samenwerking het

over het algemeen allemaal

zélf moeten

doen en

dat

was de

meesten niet slecht afgegaan.
Vanaf ongeveer 1880.hadden veel leden van Samenwerking langzamerhand toegang gekregen tot
stad.

In

het

openbaar

de

belangrijkste

bestuur

machtscentra

in de

waren zij doorgedrongen tot de

hoogst denkbare

beleidsposities en

ook in

zij opgeklommen

tot verantwoordelijke

veel bedrijven waren

posten. Maar

waar zij in

hun beroep allemaal zeer geslaagd waren, daar mist_ten zij nog wat
op cultureel gebied. Waar het de 'professionals' van Samenwerking
nog

vooral

aan

schortte

was

een

gemeenschapelijke culturele
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identiteit.
De coöperatie

nu, bood

hen die

eiland in Zuid, konden de leden

identiteit. Hier, op hun kleine
van Samenwerking

de buitenwacht

laten zien dat zij ook op cultureel gebied iets te bieden hadden.
Dat zij ook cultureel duidelijk te onderscheiden waren van andere
groepen in

de samenleving.

Met hun

coöperatieve winkels en hun

grote aandacht voor verantwoorde woninginrichting en woonomgeving
wilden de

leden van

Samenwerking de

buitenwacht laten zien dat

zij op cultureel terrein ook hun mannetje stonden.
Als het aan Keegstra alleen had gelegen zou Samenwerking zichzelf
uiteindelijk
voorzienende

hebben moeten ontwikkelen tot een geheel zichzelf
coöperatieve gemeenschap, totaal
'los' van de

maatschappij.
Zover is

het nooit

gekomen, maar

de aanzetten hiertoe zijn wel

degelijk gezet.
In de volgende drie paragrafen zal ik proberen iets van

van deze

ontwikkelingen te laten zien. In S 3.1 zal ik ingaan op de ideëen
die

bij

Samenwerking

leefden

omtrent

de

woninginrichting.

Samenwerking stimuleerde sterk dat de woningen 'goed' en 'verantwoord' werden ingericht, en organiseerde daar

zelfs tentoonstel-

lingen over. Hoe zij dat deed en wat zij wilde bereiken valt hier
te lezen. In S 3.2. zal ik proberen aan te
ging

graag

zag

dat

de

leden

hun

geven hoe

de vereni-

woning en hun woonomgeving

gebruikten. Wat mochten de bewoners wel en wat niet en waarom dan
niet

?

In

S

3.3.

tenslotte

ga

ik

in

op de pogingen van

Samenwerking een coö~~iatieve gem~enschap in.het

leven te roepen

met allerlei coöperatieve wi~k~ls en voorzieni~g~ri·~.d.
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S 3.1: DE TENTOONSTELLING OVER VERANTWOORDE WONINGINRICHTING IN
HET STEDELIJK MUSEUM (1921). EEN PLEIDOOI VOOR VERANTWOOR
DE WONINGINRICHTING EN EEN RATIONALISATIE VAN HET HUIS
HOUDELIJK WERK.

samenwerking met 'Het Binnenhuis'
Eén van

de meest

opvallende terreinen

onderscheidde van

andere woningbouwverenigingen

Nederland, was de grote aandacht voor
1924 leidde

waarop Samenwerking zich

dit onder

in Amsterdam en

woninginrichtingszaken. In

andere tot de oprichting van een speciale

coöperatie voor woninginrichting, maar de belangstelling voor een
goede

woninginrichting

van

de

huizen

dateerde

al

van

veel

vroeger.
Het was al naar

voren gekomen

bij de

oplevering van

de eerste

huizen van Samenwerking in 1910. Toen had Samenwerking een aantal
van haar (leegstaande) woningen in laten richten door de vooraanstaande binnenhuisarchitect en meubelmaker Jacques Van den Bosch,
tevens directeur van het

in

Binnenhuis was

Berlage, Hoeker, Henny en Van den Bosch

opgerichte

een door

1900

kunstwerkplaats

waar

gezamenlijk

werkten

meubelmakers

opgerichte

'Binnenhuis'. Het

architecten,
aan

de

beeldhouwers

produktie

en

van goede

gebruiksvoorwerpen teg~n een billijke prijs (3).
De initiatiefnemers verzetten zich sterk tegen de 'stijlchaos van
de

19de

eeuw',

waarmee

imiteren en produceren

in

van

de

regel het klakkeloos navolgen,

historische

stijlen

in

de kunsten

bedoeld werd (4). Berlage en van den Bosch probeerden in hun werk
deze tendens een halt toe te
ontwikkelen. Een
tijd', ja zelfs

roepen

door

een

nieuwe

stijl te

stijl die paste bij het 'karakter van de nieuwe
uitdrukking

moest

zijn

ván

die

nieuwe tijd.

Gezien de enorme kritiek die men had op alle quasi-ornamentiek en
stijlnabootsing van de toenmalige meubelfabrikanten, was het niet
verwonderlijk
eenvoudige

dat

meubels

zich
te

bij

beiden

ontwerpen,

een neiging ontwikkelde om
waarbij

men

probeerde

het

materiaal zoveel mogelijk 'in zijn waarde' te laten. Stijlzuiverheid was een belangrijk 'leitmotiv' van het Binnenhuis. Gebruiksvoorwerpen

moesten

doeltreffend

en weldoordacht van vorm zijn,
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van het juiste materiaal
gefabriceerd. Zoals

gemaakt,

de moderne

althans behoorde te zijn

en

in

de

maatschappij ingericht

weldoordacht,

/

juiste proporties
was - of

berekend, efficiënt,

rationeel, zo behoorden ook meubels te zijn.
Deze doelstelling
de samenleving
rationele

die

vond vooral

zelf

inrichting

ook

van

tische' erfenissen

om

de

liefst zo snel mogelijk een

het

einde

van de

hardst

maatschappij
wilden

19de eeuw.

moeten hier in de

eerste plaats

ongetwijfeld

van

één

weerklank bij die groepen in
werkten

aan een

en die zelf ook het
maken

aan

de 'chao-

De leden van Samenwerking

toe worden

gerekend. Zij waren

de eerste en belangrijkste propagandisten

van het 'goede meubel'

in Nederland, want al

in 1910 organiseer-

den de leden van Samenwerking, als eerste woningbouwvereniging in
het land, een tentoonstelling over woninginrichting

in hun eigen

woningencomplex (5).
Wat hoopte Samenwerking hiermee nu te bereiken 7
Als eerste

hoopte men door het inrichten van diverse modelkamers

in de woningen, de eigen leden zover te
'echt'

zouden

kunstenaarsme~bel

krijgen dat

aanschaffen. Hen sloeg daarbij

twee vliegen in een klap. Hen steunde er
vooruitstrevende kunstenaars
aanschaf van

men anders was dan

de nieuwe

beweging van

mee en tegelijkertijd liet men zien

dat men, cultureel gezien, 'uit
Door de

zij ook een

het

goede

hout

was gesneden'.

een 'verantwoord meubel' liet men zien dat

anderen. Beschaafder,

cultureel meer ontwik-

keld en eigenlijk ook ... beter (6).
De tentoonstelling van woninginrichting in het Stedelijk (1921)
In 1919,

toen Samenwerking druk bezig was met de voorbereidingen

van de derde bauw, werden er binnen de vereniging wederom plannen
gemaakt voor

een tentoonstelling over woninginrichting (7). Haar

de zaken werden

nu

wel

veel

grootser

aangepakt. Samenwerking

wilde dit keer duidelijk niet alleen de eigen leden bereiken. Hen
kan ook zeggen: de

zendingsdrang was

onvergelijkelijk veel meer

toegenomen.
Dit

bleek

ten

eerste

al

uit het grote aantal verenigingen en

organisaties, actief op het gebied van de volkshuisvesting
algemene 'smaakverbetering',
tentoonstelling wist

die men

te betrekken.

bij de
Aan de

en de

organisatie van de
voorbereiding van de

tentoonstelling werkten naast Samenwerking nag de volgende twaalf
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verenigingen

mee:

de

'Federatie

van

Amsterdamse

woningbouw-

verenigingen', de

'Nationale Woningraad',

'Kunst aan Allen',

'Het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisves-

ting',

de

'Maatschappij

ter

'Kunst aan het Volk',

bevordering

der

'Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen',
Huis',

de

'Nederlandsche
de

natuurlijk het
financiële

steun

beschikking
aanzien en

verleende

stelde

als

van

maar

plaats

natuurlijk

hándeling

enorm

toe.

hierdoor een beetje

en

tot

ook

de

dat

en

niet alleen

het Stedelijk Museum ter
de

tentoonstelling.

Het

van de tentoonstelling nam door
door

Het

Vrouwenclub'

Amsterdam

voor

de belangwekkendheid

deze plaats van

Volksbond',

de 'Amsterdamsche Christelijken

'Sociaal-democratische

gemeentebestuur

de

de 'Vereeniging Ons

Roomsch-Katholieke

'Amsterdamsche Bestuurdersbond',
Besturenbond',

Bouwkunst',

de

steun

'verantwoord

officiële

van

wonen

kunst

de gemeente
ideaal'

verheven

en

werd

dat was

natuurlijk precies de bedoeling van de organisatoren. Een stempel
van culturele.klasse was het enige wat men nog miste.
Een pleidooi voor rationalisatie in het huishouden
De tentoonstelling in 1921
nog

een

andere

reden

in het

sterk

namelijk allemaal wel niet
verstond, was

veel meer

af

Stedelijk Museum
van

week ook om

die uit 1910. Wat men nu

onder 'verantwoorde woninginrichting'
dan in 1910. Het ging al lang niet meer

om de propaganda voor het goede meubel alleen. Op de tentoonitelling

ging

men

efficiënt

ook

in',

in

op

'welke

huishoudelijk werk

zaken als 'hoe richt ik mijn keuken

huishoudelijke

verlichten',

'waarom

en centrale verwarming onontbeerlijk
richt ik

mijn tuin

apparaten

in elk

huishouden' en 'hoe

mooi in'. Het begrip woninginrichting had nu

opzet uitte

adviescommisies

die

terzijde stonden

bij de

speciaal bezig met
zich vooral

centrale

in de

instelling van twee

tentoonstellingscommissie

voorbereiding: één commissie hield zich

'meubelzaken',

terwijl

de

andere commissie

van de

keuken, de

verwarming van de

van

de woning. Geheel in lijn met wat

verwacht zou mogen worden

van

een

deze

de

het gebruik
reiniging

werden

en

de

zich ook

gehele woning.

bezighield met zakelijke inrichtingsproblemen als de

inrichting en
woning

het

zijn gas, electriciteit

dus inderdaad betrekking op de inrichting van de
Deze bredere

kunnen

twee

commissies

vereniging

van deskundigen,

ook bevolkt door louter en alleen
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•experts•.
aantal

De

'meubileringscommissie'

ward

binnenhuisarchitecten,

bekende

terwijl
v~n

richtingscommissie' bestond uit huisvrouwen
en gemeentelijke
en

water.

Keppler en

inspecteurs van

Samen

met

de

centrale

ingerichte woning

de vraag

de

door

een

'keukenin-

burgerlijke komaf

de diensten gas, electriciteit

Keegstra), probeerden

antwoord te vinden op

bevolkt

tentoonstellingscommissie (

deze twee adviescommissies een
aan welke

eisen een verantwoord

nu eigenlijk moest voldoen voordat het ook dit

predikaat opgeplakt mocht krijgen.
Voor de beantwoording van deze
pricipieël onderscheid

moeilijke

hadden

maakte

men een

tussen arbeiderswoningen en middenstands-

woningen, ervan uitgaande dat
besteden

vraag

dan

middenstandsgezinnen

arbeidersgezinnen

middenstandswoningen hogere

en

eisen gesteld

ook

meer te

dat · er dus ook aan
mochten worden. Gelet

op de tentoongestelde inrichtingen en de geleverde adviezen in de
bijbehorende catalogus, viel van
evenwel nauwelijks

dit onderscheid

in de praktijk

iets te merken. De normen waaraan een goedin-

gerichte woning moest voldoen, waren namelijk zo hoog gesteld dat
in

feite

alleen

de

gegoede

middenklasse

aan deze normen zou

kunnen voldoen.
Het was ook een van de voornaamste kritiekpunten op de
de tentoonstelling.

Hoe kon een arbeider die jaarlijks niet meer

verdiende dan tussen de
ameublement van
nog

slaapkamer

Nilfisk

maar een

-en

stofzuigers

gasgeisers van

vroegeh

vel~n

vraag rijzen

een woonkamerzich af ? En dan

woonkamerameublement. Er

keukeninrichtingen
'demonstrate

op

meer van
of een

dit soort

~age

waren ook

die aangeprezen werden,
onze

het electriciteitsbedrijf

erkend de beste'- en
doet de

f1700,- ooit

!1200,- en

f400,- betalen,

was dit nog alleen

opzet van

rnonsterzalen'- ,

'professor Junkers;
moderne geneugten. Het

prijs voor een goed meubel ook

wel werkelijk werd nagestreefd door de organisatoren~
In zijn inleidende artikel in de
-de

tentoonstelling

voor

catalogus getiteld

woninginrichting

Hulshoff, de stadsarchitect van

Amsterdam én

wordt

'Wat met

beoogd'

had

bewoner van Samen-

werking, het wél zo gepresenteerd:
'Bij het ontwerpen van de verschillende interieurs is
er door de ontwerpers naar gestreefd te bereiken dat
woninginrichtingen tentoongesteld zouden kunnen worden
die aan aesthetische eischen kunnen voldoen, soliede
zijn en door
iemand met beperkte middelen - ook en
vooral door den arbeider
bekostigd kunnen worden'
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De

initiatiefnemers

meubel

tegen

een

mogelijk was

moeten

echter

redelijke

beseft ·hebben dat een goed

prijs

op

de

korte

termijn niet

voor het merendeel van de Nederlandse bevolking. Er

was ook nog geen meubelfabrikant in
stelde meubels

binnen afzienbare

Nederland die
tijd tegen

de tentoonge-

een lage prijs zou

kunnen leveren. De vraag naar dit soort meubelen was daarvoor nog
niet groot genoeg.
Het ging

de initiatiefnemers

waarschijnlijk ook om iets anders.

Het ging hun er veel meer om in

Nederland een

nieuwe manier van

wonen te introduceren. Een wijze van wonen die voor alles gericht
was op efficiency en
houden. De

rationele

e~n

propaganda voor

organisatie

deze 'nieuwe'

van

het huis-

wijze van wonen sloot

ook aan bij wat veel vrouwen uit de gegoede middenklasse al enige
tijd wensten, maar nog niet hadden kunnen bereiken. Zij hadden de
laatste decennia langzamerhand toegang gekregen tot
van het

onderwijs, konden sinds kort zelfs bijna elk beroep gaan

uitoefenen, bezaten sinds 1919
konden

alle niveaus

al

deze

mooie

ook

politieke

perspectieven

op

rechten

maar ...

een ander leven in de

praktijk nog maar nauwelijks effectueren. De verantwoordelijkheid
voor het huishouden blééf namelijk tegelijkertijd in hun 'takenpakket' opgenomen, en dat was voor deze vrouwen
opgave

in

een

tijd

waarin

men

ook

te

kampen

had

(9).

dienstbodentekort

arbeidsbesparende huishoudelijke

nog
De

op

de

behoeftes

van

met een groot

komst

van allerlei

was dan

ook vooral

deze middenklassevrouwen. De

tentoonstelling bood deze vrouwen voor het
voor al

eens

apparaten en de propaganda voor

een efficiente ruimte-indeling van de woning
toegesneden

geen gemakkelijke

eerst een 'oplossing'

hun dagelijkse huishoudelijke zorgen. Het gevoel dat het

huishoudelijk werk toch nooit afkwam leek nu opeens toch opgelost
te kunnen worden.
Voor de arbeidersvrouwen die de tentoonstelling bezochten was dit
Zij moesten nog even geduld
alles natuurlijk nog niet zo ver.
betrachten,
geleerd en
woning

met

maar

het perspectief
handige

was

een schone zaak, zo werd hen

op een

schone, efficiënt ingerichte

geduld

huishoudelijke

weleens deelachtig worden.

apparaten

zou

hun ook nog
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De propaganda
Hoe werd de propaganda voor de rationeel ingerichte

woning op de

tentoonstelling nu aangepakt ?
In de eerste plaats door het houden van een groot aantal begeleidende lezingen, voordrachten en demonstraties tijdens
van de

tentoonstelling. Van

20 mei tot 30 juni 1921 werden maar

liefst tweeëndertig

van

dit

lezingen

het

bijzonder

waren

in

soort

lezingen

aangesloten

georganiseerd. De

bedoeld voor de leden van de

deelnemende verenigingen en instellingen,
de

de periode

met name

woningbouwverenigingen.

de leden van

Samenwerking

maakte

natuurlijk het meest gebruik van deze lezingen om de leden van de
geneugten van
leden van

een rationeel

Samenwerking

konden

respectievelijk

'de

'huisinrichting

(overdaad

electriciteit in

ingerichte woning te overtuigen. De
kiezen

inrichting
en

der

uit

vijf

woning

in

het algemeen',

'de

toepassing van

kwaliteit)'~

de huishouding',

ging van planten en bloemen' en

lezingen over

'onderhoud van tuinen, verzor-

'de

toepassing

van

gas

in de

huishouding' (10). In de tweede plaats werd het ideaal van de goed
ingerichte woning uitgedragen door de uitgave
verzorgde en

van een uitstekend

zeer informatieve

catalogus. In de catalogus waren

onder andere de adviezen van de

keukeninrichtingscommissie terug

te vinden.
de jaren
hier toch

Hoewel nog niet zo uitgewerkt als àe aan het eind van
'20 verschijnende
al in

handboeken over

het klein getoond hoe belangrijk men langzamer-

hand een rationeel ingerichte keuken vond
sie

maakte

dit onderwerp, werd

daarbij

uiteraard

(11). De keukencommis-

een

onderscheid

tussen

'arbeiderskeukens' en 'keukens voor bediening met een dienstbode', zoals

de keukens

van de

middenklasse in

die tijd blijkbaar

genoemd werden. De laatste onderscheidde zich vooral door een wat
luxeuzer en

gedistingeerder uitvoering:

de woonkamer, tegels tegen

de

maar

muren,

makkelijk

afwasbare

koperen schroefjes

muur

een doorgeefluikje naar

inplaats
een

(ijzeren zouden

van geschilderde,

houten

afdruiprekje met

immers roesten)

en meer van

dergelijke kleine pleziertjes. In grote lijnen golden echter voor
beide keukens dezelfde adviezen: goede verlichting was een eerste
vereiste ('van

links invallend op het aanrecht'), goede ventila-

tie een

tweede

afwasbare

goede

bedekkingen

('uitzetramen
een

boven

deur

en zijraam'),

noodzaak en tenslotte natuurlijk een
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efficiënte indeling van de keuken een must ('onder
kastje

met

twee

deuren

met

rooster,

ooglijk materiaal'; 'lepelrek naast
van de

voor berging van minder

den schouw

kookster, doekenrek daaronder',

binnen ' t bereik

'opvouwbare klaptafels en

aanrecht in het midden'). Voor de rest bestond
een groot

den gootsteen

de catalogus voor

deel uit reclamepraatjes van de verschillende hoofdin-

specteuren van de gemeentelijke
drijven. In

gas, electriciteit

verschillende bewoordingen

boodschap - het artikel van de
lijke gasfabriek

-en waterbe-

maar steeds met dezelfde

hoofdinspecteur van

de gemeente-

heette heel treffend 'Op weg naar een ideaal' -

werd het de huisvrouwen ingeprent hoe makkelijk zij
in

de

toekomst

zouden

krijgen

met

al

het wel niet

dat schone gas en die

goedkope electriciteit. Voorgerekend werd
'hoe weinig centen het kost een bad te nemen, een halve
liter melk te koken,
een verkleumde voet te ontdooien
en een meter van uw looper, nadat de anthraciet is
binengebracht, absoluut stofvrij te maken, tien dames
,het haar te drogen en 2500 sigaren aan te steken'(12).
Maar uit de beschrijvingen viel evenzeer op te maken hoe nieuw en
vreemd

dit

soort

modieuze

geneugten

toen

nog voor de meeste

mensen was. Zaken die voor ons nu zo vanzelfsprekend zijn, dat we
er

nauwelijks

meer

bij

stilstaan,

moesten toen nog omstandig

uitgelegd en geïntroduceerd worden. Het was echt een kennismaking
met iets

nieuws.

'Gas',

zo werd bijvoorbeeld uitgelegdi 'is een

brandstof die bij het gebruik geen rook, geen
geeft, zoals vaste brandstoffen of petroleum'
bladzijde werd omstandig

uitgelegd

dat

roet en

geen walm

(13). Op een andere

een

lampenfitting niet

gebruikt moest worden voor zwaardere toestellen omdat dit spoedig
tot overbelasting zou leiden,

'merkbaar aan temperatuurverhoging

en het onaangename onrustig branden der kachels'
In naam

van de

hygiëne, de

(14).

sociale voorzorg en de aan te leren

'echte' huiselijkheid moest er nog heel wat geleerd worden.
En dat gold zeker niet minder voor de keuze van het meubilair.
De

toon

vaderlijk-opvoedende

waarmee

potentiële

verantwoorde meubels tegemoet werden getreden, droop
kanten

af.

Het

ontlokte

ook

veel

kritiek.

J.P.

kopers

van

er van alle
Mieras, de

voortreffelijke architectuurcriticus van het Bouwkundig Weekblad,
stak

in

een

recensie

geweldig

de

draak met de bedilzuchtige

bedoelingen van deze woningbeschavers

en smaakverbeteraars. Zijn

kritiek was even geestig als vernietigend:
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'Hen leert bijvoorbeeld de arbeiders wonen l Men leert
ze waar hun tafel moet worden geplaatst, waar hun lamp
moet hangen,
waar hun bed moet staan. En om de ongehoorzarnen hun les goed te leeren, plaatst men het raam
in den hoek opdat daar voor en vooral niet in het
midden der kamer de tafel kome, schroeft men de
lampehaak uitmiddelpuntig in het plafond, opdat de lamp
des arbeiders niet in het midden van zijn kamer hange,
en timmert
men in
een bepaalde
hoek van zijn
woonvertrek zijn bed vast,
opdat hij niet daar, waar
het hem nu eens zou lusten, maar hier zijn achturige
slaap geniete' ..• 'En over den arbeider die zijn tafel
parmantig in het midden zet van zijn kamer, dat malle
naar den hoek verwaaide raam van 's morgens vroeg tot
's avonds laat verwenscht,
die aan de lampehaak zijn
kanariekooi en zijn lamp aan een vernuftig gespannen
ijzerdraad in de kleur van het plafond hangt, en zijn
vastgetimmerd . bed eenvoudig stuk zaagt om het te
reconstrueren in de uitbouw van zijn woonkamer, vanwege
het· schone uitzicht op de pinkelende sterretjes rond
middernacht,
over
zoo'n
onbekeerbare schudt men
meewarig het hoofd en er rijst twijfel in de boezems
der woninghervormers,
die niettemin hun wenkbrauwen
fronsen'(15).
Een aantal bezoekers aan de tentoonstelling, hoeveel is niet meer
na

te

gaan,

was

desalniettemin
en

wel

gecharmeerd

gebruiksvoorwerpen

en

van

de

tentoongestelde

meubels

bestelde na

afloop complete

interieurs bij de desbetreffende ontwerpers. Het

was precies wat de tentoonstellingscommissie beoogde.
door een

Men hoopte

toenemende vraag naar dit soort meubels te bereiken dat

de meubelfabrikanten zich ook eens wat meer op het kwaliteitsmeubel gingen toeleggen.

Hulsh~ff

formuleerde het als volgt:

'Wordt echter ook hier de vraag naar
iets goeds
grooter, dan zullen de fabrikanten zeer zeker met dezen
wensch rekening gaan houden. Het is hier zeer zeker de
verbruiker - indien hij zich slechts gelden laat - die
kan bereiken dat de handel datgene gaat aanbieden, wat
h i j wens c h t 1 ( 16 } .
Produktie
eveneens

in

het

een

belangrijk

tentoonstelling.
verbruikers,

groot

de

Maar

dit

van
doel
kon

consumenten,

verantwoorde

ontwerpen

was

dus

van de initiatiefnemers van deze
alleen

bereikt

worden

als de

duidelijker lieten blijken dat er

'behoefte' was aan dit soort meubels (17).
Het vervolg : een centrale coöperatie voor woninginrichting
Om dit proces een beetje te
tentoonstelling

besloten

versnellen

werd

na

afloop

van de

een adviesbureau voor woninginrichting
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op te richten. Het adviesbureau had tot taak de nabestellingen te
verzorgen,

het

publiek

fabrikanten met elkaar

van
in

advies te dienen en kunstenaars en

contact

te

brengen.

Zelf artikelen

verkopen deed het adviesbureau niet. Het verwees alleen door naar
de betere meubelzaak. Wel
lende

plaatsen

goedgekeurde

in

de

stad

'meubels,

trische verwarming

richtte het

adviesbureau op verschil-

modelkamers

voorwerpen

van

en verlichting'

werking richtte

een permanente

van Harmoniehof

23. Een

in

hun

'behangsels,

het publiek

kunstnijverheid,

elec-

kon bezichtigen (18). Samen-

expositie in,

in de bovenwoning

terzake deskundige juffrouw, mejuffrouw

Bredee, stond de huurders van Samenwerking
van

waar

verfkleurtjes

hier bij

in de keuze

en tegels boven de schoor-

steenmantel'.
Maar ook in circulaires en in
meerdere malen

~ewezen

jaarverslagen

werden de huurders

op het grote belang van een goed ingerich-

te woning en aangespoord eens

een

bezoekje

te

brengen

aan de

modelkamer op het Harmoniehof.
'De moderne woningen van de vereniging vragen immers om
een bijzondere inrichting en waar onze vereeniging bij
den bouw
der woningen deskundige leiding op den
voorgrond stelt, daar meent het bestuur dat de deskundige leiding welke het adviesbureau biedt,
bij de
inrichting op haar plaats
is' (19).
'Wij bevelen deze
onderneming bij onze leden aan en wekken hen op tot een
bezoek maar vooral ook tot het doen van bestellingen
opdat de goede artikelen al meer en meer de slechte
confectie verdringen (20).
Omdat het adviesbureau alleen maar advies gaf en men toch wel wat
meer wilde

bereiken dan

alleen dat,

werd in

centraal leverantiepunt in het leven te
adviesbureau goedgekeurde
gekocht konden worden.
Coöperatie

voor
naar

De

centrale

leverancier

Woninginrichting
het

roepen waar

de door het

artikelen van 'kunst en gebruikskunst'

voorlopig op Harmoniehof
definitief

1922 besloten een

23.

adres

rn

heten
1924

en

verhuisde

Hobbemakade

89,

ging 'Centrale
vestigde

zich

de coöperatie

waar zij naast de

'Centrale Coöperatie voor Aardappelen' en de 'Centrale Coöperatie
voor
waren

Zuivel'
naast

Meubelmakers

kwam

te

zitten.

Samenwerking
en

verder

Behangers',

de

Bij de eerstgenoemde coöperatie
n?g

de

'Algemeene

'Nationale

(kwaliteits)meubelfabriek 'Labor Omnia Vincit'
beek aangesloten.

Bond van

Woningraad'

en de

(LOV) uit Oester-

De coöperatie leverde voornamelijk meubels van
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de LOV, onder andere van ontwerpers als J. Crouwel jr., H. Fels,
A.P. Smits, D. Roosenburg, H.F. Mertens, J.A. Muntendam, J.B. van
Loghem, G. van Bueren, F. Spanjaard en J.C. Jansen.
De zaak draaide aanvankelijk
Keppler en

Keegstra voor

niet slecht.

de coöperatie

maakten door regelmatig

artikelen over de coöperatie te schrijven
ten en

bladen, door

De propaganda die

in allerei tijdschrif-

woningbouwverenigingen over te halen lid te

worden van de coöperatie, door de
krijgen een

brochure uit

algemeen en

het werk

Nationale Woningraad

te geven

van de

zover te

over woninginrichting in het

coöperatie in

het bijzonder, door

regelmatig tentoonstellingen in het land
wierp blijkbaar allemaal zijn vruchten af.

te organiseren, het

De opvallend grote aandacht in het
coöperatie
gedwongen

werd

waarschijnlijk

rustperiode

rijksoverheid werd

die

de

land
ook

het inwendige van

de

woning

werk

van de

in de hand gewerkt door de
door

de

produktie van woningwetwoningen

was na 1923 immers drastisch afgenomen
ook niet

het

woningbouwverenigingen

opgelegd. De

renigingen sindsdien

voor

waardoor de woningbouwve-

veel meer kónden doen dan zich op
storten.

De

Nationale Woningraad

schreef bijvoorbeeld :
'Het is nu de tijd voor een beroep op het gezond
verstand, op het goede smaakgevoel van de bewoners om
de woningen doeltreffend en smaakvol in te richten. Het
is niet voldoende de
woningblokken uitwendig een
presentabel of fantastisch voorkomen te geven, waardoor
de wandelaar geïmponeerd _wordt,· zonder hetgeen zich
achter het front verber~t :tevens te hervormen. De taak
van al degenen die een goéde ·-woningvoorziening daadwerkelijk willen dienen, zal zich er op moeten richten
de woning te maken tot een ideale gezinsafsluiting.
Tegen het revolutiewerk in de meubelfabricatie zal het
streven van de woningbouwverenigingen zijn gericht,
zoals het tegen de revolutiebouw gericht is' (21).
De laatste

en moeilijkste stap, en het uiteindelijke doel van de

coöperatie, het in eigen beheer produceren van goede
meubels

voor

gegrepen.

een

groot

Pogingen

meerderheid

van

publiek,

hiertoe
de

strandden

belanghebbenden

meerderheid achtte aan het in eigen
meubels

te

grote

bleek

risico's

op
in

uiteindelijk
het
de

verzet

te hoog
van een

coöperatie.

beheer produceren

verbonden

en goedkope

Deze

van goede

(22). Het massaproduktie

ideaal was hiermee voor de coöperatie definitief van de baan.
De coöperatie bleef daarna tot ongeveer 1931 wel goed verkopen
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aan

mensen

uit

de

gegoede middenklasse.en behaalde ook steeds

goede omzetten (tussen de fl00.000,- en fl40.000,- per
1931,

toen

de

coöperatie

voor

jaar). Na

het eerst.met verlies draaide,

gingen de zaken echter snel bergafwaarts. De middenklasse waar de
coöperatie

toch

voornamelijk

economische risis
coöperatie haar
van

het

LOV,

gedwongen

Gosewehr,
Hij zou

secretaris

de

Nationale

te

was

nam

bezuinigen.

In

1935

moest de

daarna

de

zaak

als zelfstandig

na de Tweede Wereldoorlog, samen met de

coöperatie

Woningraad,

Jan

en

Bommer,

latere
mede

oprichting van de stichting 'Goed Wonen'
het tenslotte

aangewezen, werd door de

deuren zelfs sluiten. De vroegere bedrijfsleider

winkelier over.
van

op

wel 'lukken

voorzitter

van

de

de stoot geven tot de

(23). Deze stichting zou

grotere delen van de bevolking warm te

krijgen voor het 'goede meubel'.
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S 3.2:

WEEST SPORTIEF EN VERNIELT NIET WAT HIER MET ZOVEEL ZORG
WERD AANGELEGD. EEN PLEIDOOI VOOR EEN. ESTHETISCH VERANTWOORDE WOONOMGEVING.

Een beschaafd herenaccoord: het huishoudelijk reglement van 1914
Werd

in

de

vorige

paragraaf
terrein

samenwerking op het
paragraaf staat

ingegaan

van

de

op de initiatieven van

woninginrichting,

in deze

het streven van de vereniging centraal om woning

en woonomgeving zo 'juist' mogelijk te gebruiken.
Om te kunnen beoordelen wat Samenwerking allemaal nastreefde als
het ging

om een

juist gebruik van woning en woonomgeving, lijkt

een kijkje in de huishoudelijke reglementen van de
eerste instantie

geen slechte

te vinden moeten zijn

over wat

vereniging in

keus. Daar zou toch minstens iets
de vereniging

minimaal van haar

bewoners verwachtte als het ging om een 'juiste' bewoning.
Wat echter.

direct opvalt bij bestudering van de vroegst beschik-

bare huishoudelijke reglementen van de vereniging,
is

er nauwelijks

da~

bewoning omstandig

artikelen te

definieren.

huishoudelijke reglementen

die uit 1914,

vinden zijn die de wijze van

Dit

in

van andere

tegenstelling

tot veel

verenigingen (1). Slechts

in zeer algemene bewoordingen werd aangegeven wat wel en wat niet
mocht in

en om de woning. In de acht artikelen tellende 'Regelen

voor de huur en de wijze van bewoning' uit 1914
'verboden' zelfs

komt het woordje

maar een keer voor, en wel in artikel 14 waarin

het 'veroorzaken van overlast aan de buren verboden'
nadere

specificaties

over

uitkloppen van kleedjes

of

pianospel,
het

houden

wordt. Geen

buitenhangende
van

kippen

was, het
en duiven,

gewoon 'overlast is verboden'. Voor de leden van Samenwerking was
dit blijkbaar voldoende om te weten wat hier onder verstaan moest
worden.
Mochten de leden dan maar alles doen ?
Nee,

zij

mochten

'geen

bedrijf

of

nering uitoefenen dan met

goedkeuring der ledenvergadering' (art.11), zij mochten 'niet aan
derden de woning in huur geven of in gebruik afstaan'
zij mochten in een

gehuurde woning

het bestuur wijzigingen aanbrengen'

'alleen met

(art.12) en

toestemming van

(art.13). Desalniettemin toch

allemaal weinig dwingend geformuleerde regels, die

bovendien nog

- - - - - - ------
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in onderling

overleg aangepast

konden worden. Het huishoudelijk

reglement droeg ook verder helemaal
dwangbevel, zoals

het bij

niet

het

karakter

van een

andere verenigingen doorgaans wel het

geval was. De huurder was in het algemeen koning bij Samenwerking
en

het

bestuur

besefte

dat

bestuur 'verzocht' ook 'hen
woningen

in

aanmerking

goed en respecteerde dat ook. Het

die voor

wenschen

het betrekken

van een der

te komen , zich binnen dertig

dagen schriftelijk aan te melden'. Het opgave van de huur die men
'wenschte'

te

verwonen

(art.9). De huurverbintenis werd verder

ook niet voor een week of een maand aangegaan maar voor 'minstens
een

jaar',

maar

het

k6n

langer.

Dit

was 'ten keuze van den

huurder'(art.17).
Het onderlinge vertrouwen tussen bewoners en bestuur, moet in die
dagen

(1914)

zeer

groot

zijn

geweest. Vanzelfsprekend groot.

Alsof er, ook bij een vereniging van heren,
kunnen bestaan
over de

nooit onenigheid zou

tussen bestuur en leden of tussen leden onderling

wijze van

sprekende zaak

bewoning. Alsof

was, werd

het voor

ieder een vanzelf-

de wijze van bewoning bij Samenwerking

minimaal geregeld.
De 'vanzelfsprekende beschaafdheid' die uit de eerste reglementen
van de

vereniging sprak,

kwam overeen met wat de opstellers van

de beroemde 'Handleiding voor woningbouwverenigingen' in

1911 al

schreven: de

coöperatieve vereniging is per definitie alleen weg

gelegd

'ontwikkelde

voor

schrijvers

van

deze

mensen'.

Om

die

reden

bevalen

de

invloedrijke handleiding de oprichting van

nieuwe coöperatieve verenigingen ook niet meer aan.
'De exploitatie is namelijk moeilijker voor coöperatieve verenigingen omdat het gezag van het bestuur over de
leden geringer is dan over willekeurige huurders, die
het bestuur wanneer het dat gewenst acht uit de
woningen kan verwijderen. Er zullen dan ook wel milieus
zijn waar zulke · een vereniging geen kans van slagen
heeft'(2 ).
Samenwerking was natuurlijk niet

zo'n vereniging.

lingspeil van

Samenwerking hoog

de leden

was bij

Het ontwikkegenoeg om de

vereniging zelf de exploitatie en het beheer uit te laten voeren.
Dwingende verboden

hoefden dan

eerste reglementen bieden curieus
om

te

kunnen

beoordelen

bewoning verstond.

wat

ook niet opgenomen te worden. De
genoeg dan

ook weinig houvast

Samenwerking nu onder een juiste
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Een te hoog gegrepen herenaccoord
Later opgestelde reglementen
werden er

in de

doen

dat

wel;

Met

name

na 1930

Huishoudelijke reglementen met de regelmaat van

de klok nieuwe bepalingen opgenomen. In

1930 werden bijvoorbeeld

de volgende nieuwe bepalingen opgenomen:
- het geven van zang -en of muzieklessen in de woningen
is niet toegestaan,
- het hebben van kippenhokken, duivenhokken, berghok
ken, tuinhuisjes etc. is verboden,
- het reinigen van kleeden, matten en andere voorwerpen
op de waranda's,
op zolders of trappenhuizen is
verboden,
- het is de bewoners verboden rijwielen, kinderwagens en
andere voorwe~pen op de gemeenschappelijke trappenhuizen
en gangen te plaatsen (3).
In de

daaropvolgende jaren

lingen

opgenomen.

Het

werden er

plaatsen

nog meer beperkende bepa-

van

een

buitenantenne

werd

bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden verbonden en radiobezitters
mochten hun

radio niet

luid doen

klinken. Ook

kwamen er later

bepalingen die het de huurders verboden 'drooglijnen of drooghekken buiten de gevel' te hangen. Na de

oorlog werden

de huurders

zelfs verplicht hun tuin 'behoorlijk te onderhouden' en 'bomen en
heesters te snoeien wanneer het bestuur dit nodig
Het

opnemen

van

al

alles toch niet zo
gehoopt en

deze

als men

aanvankelijk misschien

Wat misschien vanzelfsprekend was voor

een deel van de leden was dat voor een ander
weer niet.

Er waren

deel waarschijnlijk

blijkbaar wel degelijk leden die regelmatig

hun kleedjes boven de veranda uitklopten
in de

(4).

nieuwe bepalingen doet vermoeden dat

vlotjes liep

verwacht had"

oordeelt'

zorgvuldig aangelegde

of die

beesten hielden

kijktuin. En dan waren dit nog maar

de minste vergrijpen tegen de beschaving I
De oproepen de buurt mooi te houden en wat meer
denken,

begonnen

overigens

al

voor

1930,

aan de

eigenlijk al in de

eerste helft van de jaren '20. In de

periode met

dat

een

de

vereniging

hoofdambtenaren tot
Vanaf

1924

uitgroeide
een

verschenen

redelijk

Er

straat op

werd
de

tevens
daarvoor

'niet boven

bij
door

verteld
de

andere woorden

kleine .vereniging van

grote middenklassevereniging.

bijvoorbeeld

jaarverslag om de kleedjes
pen'.

van

buren te

de

eerste oproepen in het
de waranda

uit te klop-

waar het dan wel moest: op

politieverordening vastgetelde

··1
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uren.

Dat

was

dagelijks

dinsdag, donderdag
deed voorzitter

Van Hien

toestand worden'

zeven

en vrijdag

leden: 'Laat het met
~

van

tot . acht en bovendien op

van negen

tot tien

(5). In 1924

ook zijn eerste kiemrnende beroep op de

de

bewoning

had hij

van

Samenwerking

een ideale

zijn leden toegesproken op de algemene

ledenvergadering van dat jaar (6). Hij wilde toen

nog niet zover

gaan als dat ene lid, die de huizen van de bewoners waar regelmatig 'over de waranda werd geklopt' wilde merken,

maar een flinke

waarschuwing kon hij wel toezeggen (7).
Op welke terreinen hadden de verboden van Samenwerking nu precies
betrekking en wat werd nu allemaal precies nagestreefd
woorden

van

toestand'

voorzitter

te

van

?

bereiken

om, in de

Hien, bij Samenwerking 'een ideale

De

initiatieven

en

maatregelen die

Samenwerking nam kunnen globaal in twee categorieën onderverdeeld
worden: 1) initiatieven en maatregelen
woning

regelden

en

2)

die

initiatieven

het

en

gebruik

maatregelen

van de
die

de

activiteiten in en om de woning regelden (8).
1. Initiatieven en maatregelen die het
regelden.
De woning
was

had duidelijk

bedoeld

als

maar één

woonplaats

activiteiten, zoals

voor

de uitoefening

gebruik van

functie bij Samenwerking: het
de

legale

huis

Anders lag

opleidde· werd
de

zaak. weer

leerlingen ontving,

dan
met

huurder.

Andere

van een bedrijf in de woning

werden door Samenwerking niet getolereerd. ·Een
aan

de woning

lid dat zangkoren

ook in 1935 de huur opgezegd (S).
de

pianoleraar

die

thuis zijn

en dat waren er nog al wat bij Samenwerking.

Als de overlast niet te groot was, konden zij in beginsel wel hun
gang gaan (10).
Wat in principe ook niet mocht was de woning onderverhuren of met
iemand anders

in de

woning 'samenwonen'.

Maar ook

hier was de

praktijk vaak weer anders. Een lid dat zelf graag een kamer wilde
onderverhuren beriep zich in 1928 bijvoorbeeld
voorkomen van

onderverhuur en

op het veelvuldig

samenwonen bij Samenwerking (11).

Hei bestuur probeerde dit wel zoveel mogelijk tegen te gaan, maar
liet het
huur werd

in de

praktijk nooit

opgezegd.

samenwoonster,

het

Behalve
waren

zover komen
als

meestal

reputatie' werd toegeschreven.

Dan

aan

de

dat bijvoorbeeld de
onderverhuurdster of

vrouwen, een 'twijfelachtige
was

de

goede

naam

van de

vereniging namelijk in het geding en moest 'onverwijld' een einde

76

gemaakt worden aan de onderhuur. Gebeurde

dit niet,

dan werd de

huurder zelf de huur opgezegd (12).
Op katholieken had men het blijkbaar ook niet zo. Een verzoek
van een winkelier om een boekhandel
katholieke relikwieën
met het argument dat
werking

niet

te mogen

te verkrijgen
het

aangaat

'een

een

beginnen, waar ook

zouden zijn, werd afgewezen

neutrale

specifieke

vereniging

als Samen-

katholieke boekhandel te

vestigen omdat dit niet in het belang is van de leden'(13).
Veranderingen aan, in en om de woningen werden eveneens sterk
in de

gaten gehouden en meestal streng bestreden. Het aanbrengen

van allerlei veranderingen aan de woningen,
hoe miniem ook,
werden al gauw opgevat als een ernstige aantasting van de
architectuur. Extra bordjes aan de gevels met opschriften als
'muziekleraar' of 'pianoleraar' werden om deze reden bijvoorbeeld
verwijderd. Daarentegen mochten doktoren
andere

bordjes

aan

hun

en tandartsen

weer wel

buitenmuren bevestigen (14). Eenzelfde

tweeslachtige houding treffen we aan bij de discussie over het al
dan

niet

aanbrengen

van

verkiezingsmateriaal

Verkiezingsborden mochten namelijk niet,
weer wel.

aan

de

gevel.

maar verkiezingsvlaggen

Tot 1939 dan, want daarna werd om van het gezeur af te

zijn, besloten alleen nog maar verkiezingsreclame achter het raam
toe te laten (15).
Achter het

raam diende ook de groenteman op de Roelof Hartstraat

zijn waren uit te stallen. Zijn regelmatige pogingen een deel van
de stoep voor eigen gebruik te
bestuur niet op prijs gesteld (16).
Zelfs het gemeentemeubilair was
blikken

van

het

bestuur.

transformatorhuisje van

koloniseren

niet

veilig

werden door het

voor

de kritische

Een met knalgele letters beschilderd

het electriciteitsbedrijf

op het Harmo-

niehof moest het in 1934 ontgelden:
'Overleg met
onze _veren1g1ng werd niet gepleegd'
schreef men boos aan het Electriciteitsbedrijf. 'De
reclame werkt ondertussen zeer storend op het aanzien
van onze huizen. Waar nu onze vereniging zorgvuldig
waakt dat door de bewoners aan dit aanzien geen afbreuk
wordt gedaan, achten WlJ een dergelijke handelwijze
door een gemeentebedrijf niet oirbaar' (17).
Of het G.E.W.
schilderen.
Hoe belangrijk

haar

transformatorhuisje

Samenwerking

'het

maar

uitwendig

even over wilde

aanzien'

van haar
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gevels beschouwde

bleek verder

juist bedoeld waren de
verfraaiing van

de gevels.

van

Zo we:r:den

bloembakken

verzoek was merkte het
volgens hem

te doen

de bewoners

verzocht

onder

lid H.,

aantal initiatieven die

stimuleren mee

leden te

gelegen etages in 1923 dringend
aanbrengen

uit een

de

mee

te

ramen.

die weigerde

aan de

van de hoger
doen

aan het

Hoe dringend dit
mee te

doen omdat

'een bloembak de mogelijkheid tot uitzicht', die hij

toch al 'gering

achtte',

'nog

verder

zou

verslechteren'. Hij

kreeg een brief terug van de directeur waarin deze hem mededeelde
'dat de

bloembak het

belangrijk

onder

de

uitzien niet
glaslijn

belemmerde om

blijft.

reden dat zij

Om de aesthetische lijn

welke door de bloembakken zal worden gevormd niet te onderbreken,
verzoek ik

u beleefd

de zaak door te laten gaan'. Was getekend.

de directeur (18).
Een esthetisch verantwoorde vormgeving van de buurt was inderdaad
een belangrijk

doel van

de vereniging

en veel leden vonden het

ook zeker de moeite waard hier wat voor opzij te · leggen. In 1938
droegen vijfhonderd van de achhonderd leden bijvoorbeeld bij aan
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lijk aantal. Het ideaal
buurt

leefde

dus

van

zeker

een

niet

vereniging. Ook de bewoners

uniform· ingerichte, verzorgde
alleen

bij

vonden dit

het

bestuur van de

belangrijk genoeg

om er

wat voor opzij te leggen.

en maatregelen die de activiteiten in en om de

2. Initiatieven

woning regelden.
Om een zekere uniformiteit
buurt te

in de

bevorderen, stimuleerde

van een speciale tuincommissie
1928

uiterlijke presentatie

opgerichte

brengen in

en

een

antennecommissie

de bestaande

daken', door

het bestuur

deze

~e

chaos van

ook de oprichting

antennecommissie.

probeerde

De in

enige 'orde aan te

antennes voor

beoordelen. Zonder

van de

radio op onze

positief advies van de

antennecommissie was plaatsing niet mogelijk (20).
De tuincornmissie moest er voor zorgen dat de leden van Samenwerking hun

tuinen allemaal een beetje op eenzelfde wijze gingen

·inrichten. Verschillend ingerichte
gauw als

'rommelig' ervaren.

tuintjes

werden

namelijk al

Dat deed het bestuur allemaal veel

te veel denken aan de chaotische taferelen in de achtertuinen van
de 19de

eeuwse revolutiewoningen.

'De individuele beplanting van

de leden moet een samenhang met het geheel

vertonen' schreef het

bestuur in 1925 in een circulaire aan de leden, waarin zij werden
opgeroepen

zich

aan

te

tuinvereniging'(21). Om
niet teveel

zélf aan

sluiten

bij

de

'coöperatieve

er zeker van te kunnen zijn dat de leden
de slag

gingen in

hun groene paradijsje,

schakelde het bestuur ook nog de tuinarchitecte Tine Cool in. Zij
ontwierp een rnodeltuintje waar iedereen kon komen kijken
moest.

Verder

adviseerde

Cool

de

leden die daar behoefte aan

hadden twee maal per jaar over de inrichting
De

tuinarchitecte

inrichting

van

vereniging rijk

de

was

uiteraard

enige

was (in

ook

van hun

tuin (22).

verantwoordelijk voor de

gemeenschappelijk
blok A).

hoe het

binnentuin

die de

Deze was via een poort aan de

Gerard Terborghstraat te bereiken

voor

werking. Oorspronkelijk

binnentuin bedoeld als wandel-

was deze

de

bewoners

tuin, maar al in 1924 (, .. )werd besloten er een
maken 'omdat
behouden'

het anders

niet mogelijk

geen

kijktuin van te

is planten en bloemen te

( 23).

Voor de kinderen in de buurt
lijk

van Samen-

enkel

beletsel

vormde deze
er

juist

koerswijziging natuur-

toch

te

Veelvuldig zijn dan ook de klachten over spelende

blijven spelen.
kinderen in de
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binnentuin en

de verzoeken

om de

tuin af

te sluiten (24). Een

voorstel van de gemeente om er een 'schoolwerktuin'
haalde het

ook niet:

van te maken

in de kijktuin moest gènoten worden van de

•natuur', niet gewerkt worden in de 'natuur'

(25).

Het Harmonlehof
Een apart verhaal vormde het Harmoniehof. Juist op
het middelpunt

van haar

woondomein, wilde de vereniging natuur-

lijk laten zien waar het haar om ging
'ideale

woonomgeving'.

deze plek, in

Veilig

als zij

het had

over een

afgeschermd van de buitenwereld,

konden de bewoners hier even op

adem

jachtige

van het aangelegde natuurschoon,

hun

stadsleven,

kinderen

genieten

vertellen

over

de

komen

van

bloempjes

en

het
de

drukke en
bijtjes en

wegdromen bij het kabbelende water van het fonteintje.

Het Harmoniehof

Het

hele

plantsoentje

harmonie aangelegd.
gebeeldhouwde
midden

in

Het

kikkers

een

met

zorg

fonteintje
en

waarin

en

stond

salamanders

vijvertje,

Nauwelijks anderhalve
met de omringende

was

met veel gevoel voor
bescheiden

onder

enke-le

aan

met zijn

het voetstuk

waterlelies

dreven.

meter hoog, stond het geheel in verhouding

coniferen,

heesters,

bomen

en

huizen. Geen
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standbeeld ter ere van een of ander groot Nederlander, maar een
klein simpel maar beschaafd peperbusje waarop ergens in het
midden

een

klein

plateau

met de woorden 'Bestuur Samenwerking

1925, Hulde'.
Een cadeautje van de bewoners, geschonken
de woningen

in 1923.

het bestuur

voorgegaan. Een

moest er voor waken

oplevering van

Een bewijs van de collectieve dankbaarheid

van de bewoners jegens
wijze was

bij de

dat op

zo'n voortreffelijke

dertig centimeter

dat de

kijktuin ook

hoog hekje, groen,

werkelijk als kijktuin

werd gebruikt. In nauwe samenwerking met de afdeling 'Beplantingen' van de gemeente, het gebied was immers gemeenteterrein (26),
werd hier strikt op toe gezien.
Soms moest de afrastering wel
worden verhoogd omdat
spelen, en

in de

de

kinderen

winter van

er

gek

genoeg

maar bleven

1941 zelfs op het vijvertje gingen

schaatsen (27)? Het bordje met de tekst 'Kinderen

weest sportief

en vernielt niet wat hier met zoveel zorg werd aangelegd' was aan
deze onverbeterbaren helaas niet besteed. Maar de ouders van deze
kinderen

kregen

van

het

bestuur allemaal een brief waarin hen

verzocht werd hun kroost beter in
1942,

terwijl

roofd,

meende

de

huizen

het

de

hand

te

houden

(28). In

van de joodse bewoners werden leegge-

bestuur

eindelijk

een

oplossing

voor het

probleem te hebben gevonden: prikkeldraad om het Harmoniehof. Het
leefklimaat van de buurt

mocht immers

onder geen

beding worden

aangetast, oorlog of geen oorlog (29).
Niet gewenst in de binnentuin aan de Gerard Terb-0rghstraat en ·Op
het plantsoentje van het Harmoniehof verplaatste de roerige jeugd
van

Samenwe~king

zijn activiteiten naar het pleintje op de Daniël

de Langestraat. Haar ook
toestanden.

Het

bestuur

hier

ontstonden

schreef

er

regelmatig onhoudbare

een brief over aan B&W in

1938:
'Op deze plaats bevindt zich namelijk een pleintje, het
welk door de
jeugd op voorkeur wordt gekozen tot
spelterrein. De
aantrekkelijkheid
wordt bevorderd
doordat voor de huizen geen trottoirs aanwezig zijn.
Hierdoor is het mogelijk dat de jeugd op fietsen vlak
langs de ramen van de benedenhuizen in de rondte rijdt,
terwijl het terrein als zodanig uitermate aanlokkelijk
is voor balspel e.d. Het heen en weer rijden vlak langs
de ramen maakt het verblijf in de aan de straat gelegen
kamers
zeer
onaangenaam
waarbij
nog komt, dat
herhaaldelijk ballen door de ruiten vliegen tot ver in
de
vertrekken.
Waarschuwingen
hebben
een
tegenovergesteld resultaat. Zij worden beantwoord met
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represaillemaatregelen,
als
het
aanbrengen
van
opschriften op
raamkozijnen,
het
vastbinden van
buitendeuren of het daaraan bevestigen van vuilnisemmers, afgezien van opmerkingen die de bewoners te
hoeren krijgen 1 ( 30).
De oplossing die Samenwerking voorstelde, het maken van voortuintjes voor
zou

worden

de betreffende
en

er

tevens

huizen, waardoor

het pleintje kleiner

niet meer langs de ramen geraced kon

worden, vond de gemeente echter te

duur. Wel

was men

bereid de

trottoirbanden omhoog te brengen, hetgeen ook geschiedde (31).
De bewoners

konden weer gerust zijn, het rustige leefklimaat van

de buurt was weer door het bestuur hersteld.
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S 3.3:

COOPERATIEVE WINKELS EN VERBANDEN.

De Amsterdamsche coöperatieve raad (ACR)
In deze

laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal ik ingaan op een

aantal initiatieven van Samenwerking om van de buurt
ratieve gemeenschap'

een 'coöpe-

te maken. De verwezenlijking van dit ideaal

probeerde men in eerste instantie te

bereiken door

het opzetten

en stimuleren van een aantal coöperatieve winkels in het wooncomplex van de

vereniging

en

door

actief

'Amsterdamsche Coöperatieve Raad'

deel

te

nemen

in de

(ACR), een overkoepelend orgaan

van coöperatieve verenigingen in Amsterdam.
Binnen de vereniging was met
achter al

name

Keegstra

de

stuwende kracht

deze 'coöperatieve' initiatieven. In 1916 werd op zijn

initiatief ook de bovengenoemde 'Amsterdamsche Coöperatieve Raad'
opgericht. Overtuigd van het feit dat de vele tientallen coöperatieve verenigingen die alleen al in

Amsterdam actief

echt

als zij zelf ook meer gingen

iets

konden

gaan

betekenen

samenwerken, had hij in 1916 de beslissende stoot

waren, pas

gegeven tot de

oprichting van deze Raad.
Van deze Raad waren toen de volgende Amsterdamse coöperaties lid:
'De

Dageraad',

'De

Amsterdamsche

Coöperatieve

Keuken',

de

verbruiksverenigingen 'Vooruit', 'De Pionier' en 'Oostenburg',· de
politie-inkoopvereniging

'Werkt

en

Waakt'.,

de

productie

-eh

consumptievereniging 'Assumptie' en natuurlijk Samenwerking zelf.
De Raad boekte in de Eerste
succesjes

maar

viel

Wereldoorlog enige

helaas

na

kleine zakelijke

de oorlog weer net zo snel uit

elkaar als zij was opgericht.
Een hernieuwde poging van Keegstra in
tot een

met het

doel om

fusie van de verschillende coöperatieve verbruiksvereni-

gingen te komen
verenigingen maar

sprong

af

op

iets van

Niets werkte blijkbaar
kleine idealistische

zo

de

vereniging

handen op

onwil

van

hun zelfstandigheid
moeilijk

samen

als

coöperatieve verenigingen.

coöperatief besef' noemde Keegstra
eigen

1919, nu

kreeg

elkaar. Zijn

hij

voor

dat altijd,

prijs te geven.
juist

een paar

'Een gebrek aan
maar binnen zijn

dit plan ook zeker niet alle

verwijzingen naar

.... " .. ·····

de verschillende

de Engelse coöperatie
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met haar

meer dan

drie miljoen leden maakten zeker indruk op de

andere bestuursleden, maar om
moeite verworven

nu

ook

maar

de

net

met zoveel

zelfstandigheid over boord te gooien en te gaan

fuseren, nee, dat ging hen toch ook net iets te ver (1). Keegstra
mocht zijn

hobby best

in verenigingsverband uitoefenen maar het

moest natuurlijk niet te gek worden.
Het niet doorgaan van de
enkele reden

om er

fusie

nu ook

was

voor

Keegstra

echter geen

maar definitief mee op te houden. In

1920 wist hij de ACR zelfs weer wat nieuw leven in te blazen door
de meeste

coöperatieve verenigingen in de stad te bewegen op een

wat lossere basis aan het werk van de Raad deel te nemen.
Coöperaties voor zuivel, aardappelen en woninginrichting
De o8leving van de ACR leidde uiteindelijk tot de oprichting in
1924 van drie kleine centrale coöperaties in Amsterdam: één voor
'aardappelen', één voor 'zuivel' en één

voor 'woninginrichting'.

De drie centrale coöperaties waren gevestigd in drie winkelpanden
van de vereniging aan de Roelof Hartstraat. De 'Centrale Coöperatie voor
nummer 68

Aardappelen' zat
en

de

woninginrichting'

op nummer

belangrijkste,
op

de

hoek

de
van

66, de zuivelcoöperatie op
'Centrale

Coöperatie voor

de Hobbemakade en de Roelof

Hartstraat (de nummers 80 en 89).

····,.'r..:•,,:,

.
aardappelen op Roelof Hartstraat 66
De centrale coöperatie voor
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De vestiging van deze drie coöperaties in het woningcomplex van
samenwerking was voor Keegstra persoonlijk natuurlijk een groot
succes. Voor hem waarschijnlijk zelfs het
bewijs dat een
zelfvoorzienende 'coöperatieve
woongemeenschap Samenwerking'
niet langer toekomstmuziek was, maar werkelijkheid kon worden.
In hun 'eigen' buurt konden
'eigen' spullen
stond.

de

leden

van

Samenwerking

nu hun

kopen, en dat was precies wat Keegstra voor ogen

Weliswaar

was

het

aanbod

met

deze

drie

winkels nog

beperkt, maar de kop was er in ieder geval af. Zonder tussenkomst
van een of andere tussenleverancier konden de leden in deze
winkels kwalitatief zeer
afnemen. Het grote ideaal
streekse levering

goede produkten van 'hun' coöperatie
van de coöperatieve beweging, recht-

van produktiegoederen aan de consument, zonder

tussenkomst van een 'verspillende

tussenhandel', was

bij Samen-

werking werkelijkheid geworden.
Met zulk
ook

soort slogans

nieuwe

klanten

Aardappelen

en leuzen probeerden de drie coöperaties

te

winnen.

adverteerde
leus die

'Centrale

bijvoorbeeld

'Geen opslag, geen risico
Bepaald geen

De

en toch

Coöperatie voor

jarenlang

met

de slogan

prima goedkoope aardappelen'.

vandaag de dag nog veel indruk zou maken,

maar één die wel goed aangaf

waar het

de coöperatie

om te doen

was. De drie coöperaties boerden de eerste jaren ook vrij goed en
dat gold eigenlijk wel voor alle
damsche .Coöperatieve

coöperaties die

Raad waren aangesloten. In 1928 kon de Raad

het zich zelfs permitteren een eigen bureau op
het werk

bij de Amster-

te richten

om al

te coördineren. Met een )aarbudget van fl0.000,- , voor

de helft gefinancierd door
centenorganisaties

en

voor

de coöperatief
de

georganiseerde produ-

andere helft door de verbruiks-

coöperaties aangesloten bij de ACR, opende

het bureau

op 1 juli

1928 zijn deuren in het dan net opgeleverde 'Nieuwe Huis' aan het
Roelof Hartplein. Directeur van het bureau werd de net afgetreden
wethouder van 'levensmiddelen en volkshuisvesting', de S.D.A.P.er
Rodrigues de Miranda.
Bij de ACR hadden zich inmiddels ook nog

aangesloten het 'Coöpe-

ratieve Restaurant',
de
'Coöperatieve
Vischhandel' en als
buitengewoon lid de christelijke werkliedenvereniging 'Patrimonium' .'De Dageraad'

was ondertussen afgevallen. Een andere grote

coöperatie, de verbruikscoöperatie 'Eigen
Amsterdam

Zuid

opereerde,

kon

niet

Hulp',

die

vooral in

worden overgehaald toe te
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treden (2). De ACR telde in 1928 4377 leden waarvan Samenwerking
en het Nieuwe Huis het leeuwendeel voor hun rekening namen (resp.
1719 en 1376 leden).
In de
ACR

daaropvolgende jaren

zich

ook

uit

tot

'Nederlandsche Anthraciet
een contract

breidden de

de voorziening van brandstoffen. Met de
Handelsmaatschappij' werd bijvoorbeeld

afgesloten voor

mijnproducten' en

kolen

werkzaamheden van de

de levering

('een

beste

van allerlei 'staats-

kwaliteit

Wales'), alles

natuurlijk onder de reguliere marktprijs.
Crisis en concurrentie
Na 1930

liepen de

zaken voor

de aangesloten coöperaties helaas

minder voorspoedig. De coöperatieve
scherpe concurrentie

winkels kregen

te maken met

van 'normale' winkels die vaak bereid waren

onder minder strenge voorwaarden aan de consument te

leveren. De

coöperatieve aardappel -en groentewinkel aan de Roelof Hartstraat
leverde

bijvoorbeeld

alleen

grote

voorraden

ineens

maar het

geringe prijsvoordeel dat de consument hier van ondervond woog op
een gegeven moment niet meer op

tegen het

nadeel van

een grote

voorraad in de kelder. 'Gemakzucht', schreef Keegstra boos in het
jaarverslag van

1931. De

verslechterde nog

situatie voor

verder toen

de coöperatieve winkels

de gewone

winkels op een gegeven

moment ook nog eens een gevarieerder assortiment aan de consument
gingen aanbieden (3).
Een

uitgebreide

gingen in

de stad

propaganda-actie
en enige

onder

alle woningbouwvereni-

be~angenverenigingen

van overheids-

personeel .in 1931 levefde echter weinig op. De meeste woningbouwverenigingen voelden niet zo

voor

dit

soort

oproepen

aan hun

leden alleen bij coöperatieve winkels te kopen.
Morrende bewoners
Ook bij

Samenwerking begon

men begin jaren dertig een beetje te

morren. Voorzitter van Hien vroeg zich
toen hij
men,
Twee

het jaarverslag
later

in

bijvoorbeeld af,

van de ACR eens kritisch had doorgeno-

'of het nog wel zin heeft de
jaar

in 1931

1933,

ACR in

leven te

houden'

(4).

stelde een lid van de ledenraad van

Samenwerking voor het lidmaatschap van de Raad maar op te zeggen.
Hij

werd

hierin

gesteund

door

'verschillende leden uitsluitend

een ander lid die opmerkte dat
voor

een

coöperatieve woning-
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vereniging voelen,
met coöperaties
dekens'

doch dat

welke

zij verder

handelen

in

geen aansluiting wensen

aardappelen,

steenkolen of

(5).

Hij kreeg

het daarover uiteraard zwaar aan de stok

met Keegstra

die juist

vond 'dat

Raad

voor

door de
richt

Samenwerking

van

bemiddeling van
die

winkels

groot belang was. Ten eerste waren

de ACR

van

de Amsterdamsche Coöperatieve
verschillende coöperaties opge-

Samenwerking

Keegstra, terwijl de Raad

ook nog

huurden,

beargumenteerde

de administratie

regelde van

het Nieuwe Huis. Dit vond Keegstra wel zo 'gerustellend' omdat er
volgens hem bij het Nieuwe Huis
kunnen'(6). Gezien
vereniging in de

'die het niet

deze grote voordelen vond hij het geld dat de
Raad

had

zitten

!200,- niet

contributie van

mensen rondliepen
(fl600,-)

veel en

meerderheid van de ledenraad steunde

en

de jaarlijkse

zeker de moeite waard. Een
hem

daarin,

maar

het was

niet iedereen in de vereniging meer zo gecharmeerd

duidelijk dat

was van al deze coöperatieve activiteiten ( 7 ) .
De

vraag

inderdaad

moet

voordeel voor

gesteld

Samenwerking was

~t

worden

nu

het directe

van het lidmaatschap van de ACR.

De activiteiten die de ACR coördineerde

waren prijzenswaardig en

inderdaad bleef een kleine groep van getrouwen alleen maar bij de
eigen coöperatieve winkel kopen, maar een

groot zakelijk

en ook

ideëel succes was het toch allemaal niet geworden. Het bleef toch
allemaal een beetje modderen in de marge. De
van

dit

gelegen

soort
te

zijn

activiteiten
in

gemeenschapsgevoel bij

het

voor Samenwerking leek toch vooral
opwekken

van

In de

een

bepaald

soort

de bewoners. Een mogelijkheid tot identi-

ficatie , maar één die de meeste bewoners
zal zijn.

voornaamste functie

jaren twintig

viel er

waarschijnlijk ontgaan
bij de bewoners nog wel

enig enthousiasme voor de coöperatieve activiteiten te bespeuren,
in de

jaren dertig liep het werk echter dood op desinteresse van

de bewoners en door externe economische ontwikkelingen.
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TOEZICHT DOOR GEMEENTE EN RIJK

EEN GLAZEN HUIS

HOOFDSTUK IV

Inleiding
Zoals

ik

in

Samenwerking
Hartplein

paragraaf
in

te

1919

2.2. al uitgebreid beschreven heb, wist
haar

financiëren

nieuwbouwplannen
met

de gemeente

een

van

voorschot

Amsterdam en

de

wacht

te

slepen

van

betoogd, zou

gelukt zijn haar

het Rijk

van gemeente

en rijk

nog eens 4 miljoen gulden voor de

gestegen bouwkosten. Zonder deze
paragraaf 2.2

Roelof

ongeveer 4,4 miljoen gulden en

wist verder nog een bijdrage á fonds perdu
in

het

geldelijke steun van gemeente en

rijk. Samenwerking kreeg van
rentedragend

rond

steun,

zo

heb

ik

ook

al in

het Samenwerking waarschijnlijk. niet

plannen te verwezenlijken.

Maar de vorstelijke steun van gemeente en rijk had natuurlijk ook
zijn keerzijde.
Gemeentelijke invloed
was

hiermee

op het

namelijk

reilen en zeilen van de vereniging

onafwendbaar

geworden.

De

voorwaarden

waaronder gemeente en rijk met Samenwerking in zee gingen spreken
wat dit betreft duidelijke taal. De
bijvoorbeeld in

huurprijzen moesten voortaan

overleg met B&W vastgesteld worden, de aflossing

van de voorschotten diende te· geschieden binnen vijftig
dpor

B&W

vastgestelde

termijn),

mogelijke

jaar (de

overschotten op de

exploitatie moesten voortaan teruggestort worden in de kas van de
gemeente,

woningen

achtenz~~tig

moesten

bij

oplevering

beschikbaar gesteld worden voor ambtenaren van het ministerie van
financiën

terwijl

als

aan

deze

worden, de gemeente zelfs over

kon

voorwaarden
gaan

tot

niet voldaan zou
naasting

van het

bezit (1).
De voorwaarden
~

beperkten de

een eigen koers te varen met

beleidsruimte van
andere woorden

de vereniging om

aanzienlijk. Samen-

werking werd door deze financiële steun in feite een beetje een
'toegelaten instelling 1 (2). Een punt dat niet· onopgemerkt bleef
in de vereniging.
De voorzitter

van de

Raad van

Commissarissen, de hoogleraar en

jurist Kranenburg zei bijvoorbeeld
wethouders

hebben

geheel in handen'.

nu
Hij

alles

te

vergeleek

in

1919

zeggen

'Burgemeester en

en houden Samenwerking

Samenwerking

met

een 'semi-
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Samen~erking

publiekrechtelijk lichaam' en dat wás
wel enigszins geworden.
opzat en

natuurlijk ook

Maar hij meende ook dat er weinig anders

dat het bestuur de enig juiste beslissing had genomen :

•het algemeen belang eist dit', had hij besloten (3).
De vraag die in dit hoofdstuk

centraal staat

is wat

deze over-

heidsinvloed nu daadwerkelijk voor Samenwerking betekende. Kregen
B&W werkelijk 'alles' bij Samenwerking te zeggen zoals Kranenburg
vreesde of viel het in de praktijk nogal mee ?
In

nauwe

samenhang

met

bovengenoemde

worden hoe Samenwerking op
geerde. Samenwerking

al

had tot

deze

gedaan en

nieuwe

zal ook bekeken

ontwikkelingen rea-

dan toe immers nog maar weinig met

gemeente en rijk te maken gehad.
allemaal 'zelf'

vragen

In feite

het liefst

doorgegaan. De oorlogsomstandigheden

had men

was men
hadden

het tot 1919

ook op deze voet

Samenwerking echter

gedwongen bij de gemeente aan te kloppen, maar het was natuurlijk
niet gezegd dat men zich daarom ook voetstoots zou neerleggen bij
alles wat gemeente en rijk haar zouden voorschrijven.
In

dit

hoofdstuk

zal

ik

dit

probleem

aan

de hand van drie

voorbeelden trachten te beschrijven. In§ 4.1 zal
hoe

Samenwerking

reageerde

op

de

eis

woningen op erfpachtsgrond te bouwen,
de controverses

tussen het

politiek van Samenwerking en
worden hoe
meenden dat
worden.

van

in S 4.2

de gemeente om de
zal ik

ingaan op

rijk en Samenwerking over de beheerin§

4.3 tenslotte

Samenwerking enerzijds en rijk en
de grote

ik beschrijven

leegstand in

de jaren

zal beschreven

gemee~te

anderzijds

'30 opgelost moest
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S 4.1:

DE ERFPACHTSKWESTIE. MEER WONINGWETVERENIGING DAN
PARTICULIERE VERENIGING.

Erfpacht in Amsterdam
In 1896 werd door de gemeente Amsterdam in
bouwterreinen

die

eigendom

waren

van

principe besloten dat
de

gemeente

niet meer

verkocht zouden worden, maar alleen nog in erfpacht zouden worden
uitgegeven. De

gedachte hierachter was, dat de gemeente te allen

. tijde de mogelijkheid moest hebben om vrij over
grond te

kunnen beschikken.

bijvoorbeeld ten behoeve van
bepaald

stuk

voorwaarden

grond

van

waarop

aanvankelijk

de

dan

Dit zou

een bepaald stuk

van belang kunnen zijn als

de volkshuisvesting

men meende een

bestemming te moeten veranderen. In de
gemeente

ook

geen

de

gronden

onderscheid

uitgaf,

gemaakt

tussen

werd
de

verschillende erfpachters (4). Voor alle erfpachters gold dat 'in
den regel voor een tijdvak van ten hoogste vijf en zeventig jaren
onroerend goed in erfpacht (opstal) werd uitgegeven'(S) en dat de
gemeente bij
vollen

en

onroerend

het eindigen van de erfpachtstermijn altijd 'in den
vrijen

goed

eigendom

en

de

zich

van

het

in

daarop

erfpacht

bevindende

uitgegeven

opstallen' kon

treden, zonder tot enige vergoeding qehouden te zijn' (6).
De praktijk in de jaren na 1896 wees echter uit

dat er nogal

wat bezwaren kleefden a~n deze erfpachtsregeling. Veel hypotheeknemers vonden het bijvoorbeeld een groot bezwaar dat de opstallen
na vijf

en zeventig

jaar 'voor niet aan de gemeente' toevielen.

Vanaf het begin zijn er dan o.9k pogingen
wijzigingen

in

deze

bepalingen

leidden uiteindelijk in
waarbij

een

1915

onderscheid

lingen en verenigingen

aan

iri ·het

te brengen. Deze pogingen

een

tot

werk gesteld om

nieuwe erfpachtsregeling

werd gemaakt tussen bedrijven, instel-

die

wél

en

bedrijven,

instellingen en

verenigingen die géén geldelijke steun van de overheid ontvingen.
Voor de eerste groep, die voornamelijk
bestond,

veranderde

er
'die

woningbouwverenigingen

niets.

uit woningwetverenigingen
hen

Voor

geldleeningen

én
hebben

voor

de

aangegaan

waarvoor de gemeente rente en aflossing heeft gewaarborgd' bleven
de oude voorwaarden gelden. Onder deze laatste groep viel dus ook
Samenwerking (7).
Samenwerking protesteert
In principe

zou het

gemeentebestuur dus

na afloop

van de erf-
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pachtsovereenkomst kunnen besluiten het
over

te

nemen,

zonder

vergoeding, en daar was
helemaal

niet

dat

de vereniging

zij gebonden was aan een of andere

het bestuur

gelukkig

bezit van

mee

van Samenwerking natuurlijk

(8).

Het

misschien over vijftig jaar niet meer

idee

dat de vereniging

zou bestaan

(vijftig jaar

was de termijn van de erfpachtsovereenkomst) vervulde het bestuur
met diep afgrijzen en het bestuur probeerde dan ook alles om deze
bepaling uit het contract te krijgen.
Samenwerking trachtte

'het gevaar'

in eerste instantie te keren

door veelvuldig overleg met de twee

verantwoordelijke wethouders

Wibaut en

de Miranda. In enige persoonlijke gesprekken probeerde

het bestuur de twee

sociaal-democratische gemeentebestuurders er

van

dat

te

overtuigen

Samenwerking

toch

echt

niet

woningwetvereniging 'of zo iets dergelijks' beschouwd
(9). Samenwerking

was ánders,

meende het

als een

kon worden

bestuur en gezien dit

feit moest er voor Samenwerking ook een ándere regeling getroffen
worden.
Maar

Wibaut

en

de

Miranda

waren

weinig

onder de indruk van

Samenwerking's argumenten. Zij wezen Samenwerking onder andere op
het raadsbesluit
een

tijdelijke

van 1919 waarin Samenwerking had toegestemd
erfpachtsregeling

erfpachtsregeling,

Van

een eeuwigdurende

Samenwerking

graag wilde, was volgens

hen nooit sprake geweest. Bovendien, zo

beargumenteerden de twee

gemeentebestuurders,
·verzoek een
gemeente

zoals

(10).

in

zou

preceden~·

natuurlijk

er

worden

bij inwilliging van Samenwerking's
·geschapen en

helemaal

niet

op

te

Amsterdamse woningbouwverenigingen zouden
eens in

opstand kunnen

daar zat

men bij de

wachten.

dan

namelijk

De andere
ook wel

komen tegen de tijdelijke erfpachtsrege-

ling
Samenwerking kon zich echter niet verenigen

met de

visie van de

twee gemeentebestuurders en had hen meedegedeeld dat Samenwerking
'haar recht dan wel zou zoeken'

(11).

Haar hoe ? Hoe dacht Samenwerking verlost te kunnen worden van de
tijdelijke

erfpachtsovereenkomst

waar

zij

in

1919

mee

had

ingestemd ?

Het rijk schiet te hulp
Het antwoord was : met behulp van het rijk. Samenwerking was zich
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er

heel

goed

van

beleidsterreinen
algemeen

kan

bewust

met

wel

dat

elkaar

gezegd

van

actieve

het

meer

dat

overlaten.

veel

Deze

zichtbaar

op

mening

op heel wat

verschilden.

overheidsinmenging

andere

terrein

politieke

In

het

voorstond dan

houding

was

ook

van de grondpolitiek en Samenwerking

wist dat natuurlijk ook. Samenwerking was
bewust dat

rijk

aan het particulier initiatief wilde

wezenlijk

het

en

worden dat de geme.ente Amsterdam veel

meer een politiek van
rijk,

gemeente

zich er

heel goed van

het rijk de erfpachtspolitiek van de gemeente Amster-

dam maar zo zo vond en dat men in de residentie liever zag dat de
gemeente de

grond gewoon verkocht aan diegenen die wilden bouwen

of dat de gemeente de

grond

in

eeuwigdurende

erfpacht uitgaf.

Gezien deze principlële menigsverschillen tussen rijk en gemeente
op het gebied van de grondpolitiek
zet van

was het

bepaald geen slechte

Samenwerking bij het rijk te rade te gaan en te proberen

het rijk aan de kant van Samenwerking te krijgen.
Begin mei 1923 besprak het bestuur de kwestie dan ook
Hàag

met

de

directeur-generaal van de volksgezondheid Littaert

Peerbolte. En deze zei
had.

Littaert

precies waar

~eerbolte

zei

Samenwerking al

namelijk

dat

'het

op gehoopt
nimmer in de

bedoeling had gelegen bij het geven van het bedrag á
om

de

gemeente

over

vijftig

denken

en

bestuur leek te

zou

hem

fonds perdu

jaar aan een complex woningen te

helpen'. Hij veronderstelde dat
zou

de minister

hierover

er ook

inlichten.

wel zo over

De opzet van het

~lagen.

Op 26 mei 1923 kregen B&W van Amsterdam vervolgens een
het

bestuur

van

Samenwerking

standpunt uiteen zette en
tijdelijke

in Den

waar in het bestuur nogmaals ha.ar

zei volkomen

erfpachtsregeling

brief van

die

de

verrast te
gemeente

zijn door de
voor

haar

in

gedachten had.
'Wij hebben steeds in de meening geleefd dat wij de
terreinen ,
welke WlJ van de Gemeente Amsterdam in
erfpacht zouden verkrijgen , zouden bekomen in voortdurende erfpacht'
Als bewijs

verwees het bestuur daarbij onder andere naar eerdere

brieven waarin zij steeds om voortdurende

erfpacht had gevraagd.

Ook

de

het

'niet-toegelaten

Samenwerking

weer

erfpachtsregeling.

op

als

zijn

volgens

argumenten

v66r

woningwet'
een

voerde

eeuwigdurende
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'Wij vertrouwen , dat u bij uw overwegingen in het oog
zult willen houden dat onze Vereeniging niet is een
rechtspersoon als bedoeld in de woningwet en dat voor
1916 onze Vereeniging steeds heeft nagelaten te bouwen
op in erfpacht uitgegeven gronden'
En tenslotte

schreef het

bestuur, en hier werd de 'rijks-troef'

uitgespeeld:
'Wij verkeeren in de meening dat ook het bedrag door
het Rijk aan onze Vereeniging als bijdrage tot den bouw
is toegezegd en gegeven in de veronderstelling dat de
terreinen waarop wij zouden bouwen ons in voortdurende
erfpacht zouden werden uitgegeven.
Wij
zouden ons
derhalve niet gerechtigd achten om zonder voorkennis
van den Minister met een andere erfpacht genoegen te
nemen.
Wij zullen ons daarom veroorloven om onder
overlegging van een afschrift van deze brief aan Zijne
Excellentie te
vragen of
bij
het verleenen van
Rijkssteun ook niet heeft voorgezeten de bedoeling dat
onze
Vereeniging
van
de
te
stichten woningen
eigenaresse zoude blijven en deze niet na verloop van
afzienbaren tijd zonder vergoeding aan de gemeente
zouden komen'
De reaktie van de gemeente was voorspelbaar. Men was des duivels.
Keppler noemde het gedrag van het bestuur van Samenwerking in een
memorandum aan wethouder de Miranda 'hoogst laakbaar'.
'Ik meen u tenslotte te moeten mededeelen dat ik het
hoogst laakbaar acht dat het bestuur der vereniging
Samenwerking, nu het terzake van den duur van het
erfpachtsrecht zijn zin niet kan krijgen, de Regeering,
welke hier geheel en al buiten staat,
in dit geval
tracht te betrekken. Het toont een gebrek aan differentie, zoowel ten opzichte van de Regeering, als van het
College van Burgemeester en Wethouders en geeft ook
blijk van een gemis aan waardering voor den groten
steun, welken de ~ereeniging steeds van het gemeentebestuur van Arristerdam heeft genoten!'(l2)
In een uiterste poging te redden wat er te redden
B&W

kort

daarop

een

brief

viel, schreven

aan de minister waarin zij er geen

misverstand over lieten bestaan dat Samenwerking net zo behandeld
diende te

worden als de andere woningwetverenigingen. Men gaf de

minister verder te kennen dat men
'als

de

woningblokken

die

het zeer

Samenwerking

overheidssteun heeft gebouwd en die zij
had kunnen
komen van de

oprichten, na
misschien

verloop van
dan

slechts

bestaande vereeniging'(13).
Maar het kwaad was al geschied.

ongewenst zou vinden
met

zoo

zonder dien

krachtigen
steun nooit

tijd onbezwaard in handen
uit

enkele

weinige leden
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Op 1 augustus kregen B&W van Amsterdam van de Minister van Arbeid
een brief terug waarin deze zich
grote

subsidie

zou

hebben

woningcomplexen na 50
vallen'.
hij,

'Bij

de

afvroeg 'of

gegeven

jaar

in

wel zo'n

als zij had geweten dat de

handen

toekenning

het Rijk

van

de

gemeente zouden

van de subsidiepremie', zo meende

'was alleen aan particulieren gedacht' C14). De boodschap was

duidelijk

of

de

gemeente de erfpachtsovereenkomst maar even

wilde aanpassen !
Samenwerking
makend van

had

het

meesterlijk

Optimaal

gebruik

haar tweeslachtige positie, géén woningbouwvereniging

in de zin van

de Woningwet,

onderneming, had

zij het

het feit dat zij toch meer
beschouwd

gespeeld.

moest

moment waarop

worden

maar 66k

geen 'echte' particuliere

rijk dit

keer weten te overtuigen van

als een

particuliere bouwonderneming

dan

als

Samenwerking deze

een

woningwetvereniging. Het

troef echter

uitspeelde was zo

mogelijk nog beter gekozen. Het was precies in de periode dat het
rijk bezig was
bijna

geheel

de

subsidiekraan

dicht

te

draaien

particuliere bouwers weer wat
met één

aan

gemeente hierover

de woningbouwverenigingen

en alles in het werk stelde de

meer te

steunen. En

als het rijk

in de clinch lag, dan was het wel het

·rode' gemeentebestuur van Amsterdam,

dat immers

juist het werk

van de woningbouwverenigingen verder wilde steunen.
De

gemeente

liet

zich

echter geenszins uit het veld slaan

door de gecombineerde aanval van Samenwerking en het rijk op haar
beleid. Nog diezelfde maand kreeg de ministe.r een brief terug met
de mededeling dat de gBmeente haar
zaak beloofde

interessant te

st~ndpunt

handhaafde

(15). De

gaan worden want wie zou het eerst

buigen, het rijk of de gemeente 7
Helaas voor Samenwerking wilde het rijk

, toen

het er werkelijk

op aan kwam, de zaak niet zo hoog opspelen.
'Omdat het gemeentebestuur nimmer zo'n grote bijdrage
gegeven zou hebben als niet zeker was dat de gemeente
ook later het onbezwaard eigendom zou verkrijgen meen
ik mij van tusschenkomst te moeten onthouden'(l6),
schreef de minister aan Samenwerking.
'Uitermate slap' was de reactie van het bestuur van Samenwerking.
'Het

rijk

gemeente'

geeft

immers

(17). Boos was

drie

maal zoveel á fonds perdu dan de

Samenwerking, maar

brokkelen had men nu natuurlijk niet meer.

veel in

de melk te
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De Woningdienst slaat terug
Op

23

januari

akkoord met

1924

ging

Samenwerking

de erfpachtsovereenkomst

dan

ook knarsetandend

voor 50

jaar, waarbij zij

nog wel wist te bedingen dat haar oude bezit (de eerste en tweede
bouw) niet bezwaard zou worden bij een eventueel verlies (18).
Het conflict over de erfpachtskwestie veranderde veel aan de
aanvankelijk zo

voorbeeldig lijkende relatie tussen Samenwerking

en de gemeente. Het vertrouwen dat de gemeente tot dan
vereniging

had

gesteld

'het middelpunt

toe in de

noemde de gemeente Samenwerking niet

van de

middenstandsbouw'

in

Amsterdam - raakte

door de affaire ernstig aangetast.
Vooral

binnen

de

Woningdienst

was

men zeer gepikeerd over de

handelwijze van Samenwerking. Men beschouwde
nige

optreden

van

Samenwerking

als

daar het eigenzin-

een soort 'verraad aan de

gemeenschappelijke zaak', maar ... Samenwerking zou het weten.
Met

kleine

,

pesterijtjes

subtiele
sloegen

typisch

de

bureaucratische

ambtenaren

van

steekjes

en

de Woningdienst onder

leiding van de onvolprezen Keppler terug.
De eerste keer middels
administratie van
rige

twee lijvige

Samenwerking bij

controle-ambtenaar

rapporten op

van

de

rapporten over

de gevoerde

de derde bouw. Een overijveWoningdienst

besprak

in deze

een nogal muggezifterige toon deze administratie en

had als zijn eindconclusie gegeven dat 'het .financieel beheer van
Samenwerking op
laakbare wijze

weinig te waarderen wijze gevoerd werd en dat op
met de

door het

rijk en

de gemeente verstrekte

gelden is omgesprongen'. Hij baseerde dit op een tekort in de kas
van maar liefst ... dertig
werking

was hierop

cent.

in woede

De

penningmeester

ontstoken en had in zijn verweer-

schrift onder andere de volgende termen gebezigd
lijke belediging',

van Samen-

'brutale insinuaties',

'een schande-

'gedaas',

'pietluttig' en 'ik wens mij niet te onderwerpen

'stumperig',

aan de arrogan-

tie van deze ambtenaar-controleur'.
Maar het kwaad had zijn werk al gedaan, de geruchtenstroom werkte
al op

volle toeren.

toevallig

nét

op

Het rapport
het

moment

hevigst werd uitgevochten.

circuleerde zelfs
dat

al bij B&W,

de erfpachtskwestie op zijn

'Er waait bij B&W een

ongunstige wind

met betrekking tot Samenwerking' moest het bestuur meerdere malen
tot haar spijt constateren (19). Het bestuur concludeerde dan ook

95
onmiddelijk dat

het rapport

gebruikt werd.

•om een 50-jarige in

plaats van een voortdurende erfpacht te geven'
In dezelfde tijd, voorjaar
ook

een

vloed

aan

1923,

kreeg

gemeentelijke

Samenwerking plotseling

oekazes,

aanmaningen van de Woningdienst over zich
volgens

de

Woningdienst

het

(20).
verordeningen

heen gestort.

en

Zo werd

metselwerk op de bouw opeens niet

meer goed uitgevoerd, terwijl

daarover in

de voorafgaande jaren

nooit klachten waren vernomen. Directeur Waal kreeg verder opeens
de

opdracht

voortaan

'zo

spoedig

mogelijk

overeenkomstig de

aanwijzingen der ambtenaren van de Woningdienst te handelen'(21).
En in een

andere

oekaze

notulenboeken aan

werd

Samenwerking

de controlerend

omdat

zij

meende

bevolen haar

ambtenaar van de Woningdienst

af te dragen, hetgeen Samenwerking op
weigerde

weer

dat

haar beurt

overigens weer

zij hiertoe niet verplicht was

(22). In wéér een andere brief liet Keppler het bestuur weten dat
voortaan

'ook

besluiten

die

in

zijn tegenwoordigheid genomen

waren, pas goedgekeurd waren als zij schriftelijk door
beantwoord'

(23).

voorafgaande jaren
midden in

Als

gemeentelijk

hier nooit

de kwestie

commissaris

een punt

hem waren

had hij in de

van gemaakt,

maar nu ,

van de erfpacht, moest Samenwerking opeens

wachten op schriftelijke toestemming van Keppler.
Keppler die zich in het verleden

altijd enorm

voor Samenwerking

had ingezet, voelde zich ongetwijfeld zwaar voor schut gezet door
de plotselinge

ommezwaai van

kleine pesterijtjes

liet hij

hoe hij over deze z·aak dacht
de

machtige

directeur

eens tegen de haren
duidelijk

gemaakt

het bestuur

in

van Samenwerking. Met

Samenwerking daarom subtiel merken
e~

dat

Samenwerking in

het vervolg

van

de Woningdienst maar beter niet nog

kon

strijken.

worden

wie

er

Samenwerking

de

moest even

baas was in Amsterdam en

Samenwerking besefte dit maar al te goed.
Tijdens een gezamenlijke vergadering met Keppler vroeg voorzitter
van Hien

'of het

thans in

de bedoeling van de directeur van de

Woningdienst ligt om met de bestaande prettige gang
breken

en

of

wij

de

van zaken te

weg van de bureaucratie op moeten'

(24).

Graag wilde hij 'de oude goede gang van zaken weer bestendigen'.
Dat kon. En het

kwam na

verloop van

tijd ook

weer 'goed'

tussen Samenwerking en de gemeente, maar vergeten zou Keppler, en
met hem de gehele Woningdienst, de
zo

mooi

begonnen

zaak nooit.

sprookjeshuwelijk

tussen

Daarvoor had het
Samenwerking en de
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gemeente door de overspelpogingen van Samenwerking
opgelopen.

teveel deuken
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s

De

EEN TE VRIJGEVIG BEHEER.

4.2

erfpachtsperikelen

met

de

gemeente

hadden

Samenwerking

pijnlijk duidelijk gemaakt hoe afhankelijk zij zich in
de gemeente

gemaakt had. Met. grote tegenzin was zij uiteindelijk

akkoord gegaan

met

de

erfpachtsregeling',

voor

maar

tegenzin.
Het feit dat de andere.
gemeente

feite van

hadden

haar

alleen

minder
met·

de

gunstige 'tijdelijke
meest

woningbouwverenigingen

geleend

onder

dezelfde

groot denkbare

die

geld

van de

voorwaarden

werden

geplaatst deed daar voor haar niets aan af. Samenwerking wilde nu
eenmaal niet

zo zijn

als 'de anderen'. Samenwerking voelde zich

'anders' en wilde daarom ook 'anders' behandeld worden.
van haar

'niet-toegelaten zijn.'

samenstelling van
aparte

status

haar

te

en de ·wezenlijk andere sociale

achterban

kunnen

Op grond

meende.

Samenwerking

ook die

claimen, maar de erfpachtskwestie had

geleerd dat de gemeente dat toch net even iets_ anders zag.
De vraag die
als

erfpacht

de

men

zich

op

centraal

van

geen

ten aanzien
namelijk

wijken

van de

Juist

staat

is

of de

andere terreinen dwong net zo te

woningbouwverenigingen.

vereniging 7

werking

paragraaf

ook

andere

wilde

voorbeeld ook
van de

deze

Samenwerking

gemeente
doen

in

weten~

Wat

betreft

de

maar gold dit bij-

beheer -en onderhoudspolitiek

op dit terrein onderscheidde Samen-

wezenlijk

van

alle

andere woningbouw-

verenigingen in Amsterdam en het was dus bepaald niet ondenkbeeldig dat de gemeente Samenwerking ook
eenzelfde

beheerpolitiek

te

voeren

op dit
als

terrein zou dwingen
de andere Amsterdamse

woningbouwverenigingen.

Doctoren en professoren
Om.dit te kunnen beoordelen is het eerst zaak duidelijk

voor
wat
voorstond.

een

soort

beheerpoltiek

Samenwerking

te.maken
eigenlijk

In de filo5ofie van de ve:reniging waren tev:reden huu:rde:ra de ku:rk
waar de vereniging opdreef.
Om deze reden was Samenwerking er
veel aan gelegen dat de woningen· goed onderhouden werden en dat
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de serviceverlening

aan de

bewoners optimaal

was. Om die reden

wenste het bestuur het beheer van de woningen ook zoveel mogelijk
in eigen beheer uit te voeren. Alleen op die manier meende men op
een behoorlijke wijze te kunnen
bewoners.

Wat

Samenwerking

waarschijnlijk nergens zo mooi

voldoen
precies

aan

de

voor

wensen

ogen

en duidelijk

stond,

van de
staat

geformuleerd als in

die ene brief uit 1933 aan B&W van Amsterdam waarin de vereniging
motiveert waarom men het

onderhoud

uitvoeren

uitbesteden

en

niet

wil

persé
aan

in

eigen

anderen.

beheer wil
Het bestuur

schreef toen:
'Verschillende deskundige personen verklaarden ons dat
voor middenstandswoningen eigen beheer verre te verkiezen is boven aanbesteding,
zelfs al zouden de kosten
gelijk ZlJn.
Bovendien zou men een aantal eigen
werklieden moeten ontslaan en vervangen door vreemden,
van wie zal moeten worden afgewacht wat zij zullen
presteren. Ons personeel is geleerd hoe zij zich hebben
te gedragen en het bestuur heeft de volle controle over
hun handelingen. Aanbesteding zou deze controle doen
wegvallen hetgeen tot moeilijkheden' en onrust onder de
bewoners zal leiden. Ook kunnen WlJ de particuliere
firma's niet alle vrijheid laten met betrekking tot den
tijd waarop zij het
onderhoudswerk zouden willen
verrichten omdat zich onder de bewoners Professoren,
doctoren,
artsen,
advocaten,
hoogere ambtenaren,
directeuren van
groote
instellingen
en zoo meer
bevinden,
waarmee rekening moet worden gehouden en
waarmee
de
leider
van
het
onderhoudswerk bij
Samenwerking geheel vertrouwd is.
Sam_enwerk ing houdt
rekening met de huiselijke omstandigheden. Ons ondir_houdssyste~m. is. ·een der grootste factoren van het
succes ·van s".3.menwerk ing. Vele bewoners _hebben ons
herhaalde malen verzekerd, dat dit de reden is dat ZlJ
de vereeniging trouw blijven. Gaat de aantrekkelijkheid
van het onderhoudssysteem bij Samenwerking verloren,
dan is een uittocht naar de woningen der particulieren
niet meer tegen te houden (1).
De bijzondere
vereniging was

sociale

samenstelling

voor Samenwerking

van

de

achterban

van de

met andere woorden een belang-

rijke reden om het onderhoud van de woningen in eigen

beheer uit

te voeren.
Maar dat was duur. Zonder meer veel duurder dan bijvoorbeeld alle
huizen

regelmatig

en

gelijktijdig

laten

opknappen

door

een

particuliere aannemer. Daar kwam nog bij dat men voor het normale
onderhoud van· de woningen extreem veel méér mensen

in dienst had

dan andere verenigingen. Er was waarschijnlijk geen vereniging in
Nederland, en zeker niet

in Amsterdam,

waar de personeelskosten
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voor beheer

en onderhoud

zo zwaar op de exploitatie drukten als

juist bij Samenwerking. Voor
in 1930

had Samenwerking

personen in vaste dienst.

het onderhoud

862 woningen

van de

bijvoorbeeld maar liefst tweeëntwintig
Naast één

opzichter waren

dit verder

nog elf schilders, vijf timmerlieden, een metselaar, een electriciën, een loodgieter en zeven onderhoudsmensen (2).
De kosten verbonden aan deze dure
vereniging echter

geen naam

lijke 'studiecommissie

(VAC),

hebben (3) en zo dacht de gemeente-

voor praktische

voorloper van
liet

woninginrichting' er ook

zich

op

de tegenwoordige vrouwenadviescommissies
diverse

beheervoering van de vereniging
beeld aan

volgens de

in 1928 door de gemeenteraad ingestelde adviescommis-

over. Deze
sie, een

beheervorm mochten

andere verenigingen

plaatsen zeer lovend uit over de
en stelde

haar zelfs

ten voor-

als het ging om het onderhoud van

de woningen. De commissie schreef onder andere :
'In complexen moet een geregelde dienst voor centraal
onderhoud zijn,
zowel voor trappen als vuilniskokers.
Bij Samenwerking worden de trappen en gangen tweemaal
per week, eenmaal een goede en eenmaal een lichte beurt
gegeven, driemaal zou zelfs gewenst zijn'.
De commissie liet zich ook zeer lovend uit
Samenwerking

de

vuilnisstortkokers

over de

wijze waarop

(in het woonblok van Staal)

schoonhield:
'Door een employé wordt kort voor de verwijdering door
den reinigingsdienst de vuilnis in de bakken in elkaar
gestampt, losse stukken bij elkaar geharkt en in de bak
gedaan. Grote_ do~en ~n vochtige stoffen mogen niet in
de kokers worden gestopt. De k6ker~ worden des winters
een maal en des zomers tweemaal per maand doorgespoeld.
Er zijn geen onaangename geuren (4).

Rijk verzet zich tegen te duur beheer
Helaas voor Samenwerking werd
'studiecommissies'

het beleid

uitgemaakt,

maar

op dit

punt niet door

door zeer precieze inspec-

teuren en ambtenaren van gemeentelijke diensten en rijksorganen.
Met name het Rijk bekeek de
gefronste wenkbrauwen
dan

ook

enerzijds

diverse
en

en in

malen

tot

Samenwerking

beheerpolitiek van

Samenwerking met

de loop van de jaren dertig zou het
botsingen
anderzijds.

komen
De

tussen

het rijk

gemeente

steunde

Samenwerking over het algemeen wél in haar beheerpolitiek.
De. eerste problemen tussen Samenwerking en

het rijk

op dit
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gebied kwamen

aan het licht tijdens de afwikkeling van de stich-

tingskosten van de derde bouw. De afrekening met gemeente en rijk
over de

stichtingskosten van

jaar (van 1928 tot 1933)

en

de derde bouw duurde meer dan vier
bezorgden

de

belangrijkste onder-

handelaar namens gemeente en rijk, Keppler, slapeloze nachten.
In 1931

schreef hij

bijvoorbeeld in

een memorandum aan B&W van

Amsterdam :
'De voorstellen die ik B&W heb gedaan met betrekking
tot de vaststelling van het voordelig saldo, zijn het
resultaat van lange en moeilijke besprekingen. Mij
lijkt de verhouding tot Samenwerking niet van dien
aard, dat men met willekeurige bedragen moet werken, ik
vrees dat de brief die aan Samenwerking zou worden
geschreven overeenkomstig het concept, aanleiding zal
zijn tot nieuwe aanmerkingen van de zijde der vereeniging' ( 5).
Een jaar later heette het in een brief aan de wethouder :
'Ik breng dezen wensch van het bestuur aan u over;
wellicht zou
het aanbeveling
verdienen,
dat B&W
overwegen ook hierin de vereeniging tegemoet te komen,
indien althans daardoor bereikt zou worden, dat men met
de vereeniging daarmee
in alle opzichten tot een
definitief accoord komt'(6).
Waar ging het nu eigenlijk om ?
Blijkens de

opmerkingen van Keppler hield Samenwerking kennelijk

hardnekkig vast aan een bepaald aantal standpunten ,

maar waarom

hield Samenwerking zo hardnekkig vast aan die standpunten, dat de
onderhandelingen meer dan drie .jaar moesten duren ?
Het ging in feite om drie problemen. Drie
iets duidelijk

problemen die alledrie

maakten over hoe Samenwerking het beheer van haar

woningen voerde of in de toekomst wenste te voeren.
Het eerste probleem dat in de onderhandelingen opgelost moest
worden,

had

betrekking

op

de

afdracht

van

toekomstige

overschotten op de exploitatie van de derde bouw. In het contract
dat Samenwerking

in het

begin van

de jaren '20 met de gemeente

had gesloten, was onder andere de bepaling opgenomen dat. eventuele

overschotten

geheel aan

op

de

gemeente en

exploitatie
rijk zouden

van

de derde bouw in zijn

toevallen. Samenwerking had

deze bepaling natuurlijk liever niet opgenomen, maar had, alweer,
geen keus gehad. Alleen onder die

voorwaarde wilden

gemeente en

rijk toen met Samenwerking in zee gaan. Er stond dus nogal wat op
het spel voor Samenwerking.
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Om nu te voorkomen dat eventuele overschotten in

de toekomst

ook daadwerkelijk in hun geheel in de kassen van gemeente en rijk
zouden verdwijnen,
exploitatie van

was

Samenwerking

de derde

bouw zo

er

meer men

nu de

aan

gelegen de

veel mogelijk te belasten met

allerlei extra reserves (7). Terecht ging
dat hoe

al'les

Samenwerking ervan uit

exploitatie kon belasten, des te minder

hoefde men later aan rijk en gemeente af te dragen. En om
bereiken wilde men desnoods nog wel een jaartje
Om het

doorvergader~n.

toekomstig beheer zoveel mogelijk volgens de eigen normen

te kunnen invullen, was de vereniging er veel aan gelegen
zo

dat te

duidelijk

mogelijk

af

worden afgedragen aan de

te

dit nu

spreken. Hoesten de overschotten

overheid,

dan

moest

men

altijd maar

afwachten of de ove'rhe id bere id zou zijn die overschot ten weer in
de vereniging te steken.
Alles wat maar op een of andere manier ten laste van de exploitatie kon

worden gebracht, werd dan ook door de vereniging tijdens

de onderhandelingen opgevoerd. Zo
reserves

voor

'onderhoud'

en

probeerde men
'dubieuze

vergroten, maakte men zich sterk voor
bedoeld om

onder andere de

debiteuren'

sterk te

een 'resevepot huurschade'

eventuele leegstand in de toekomst te kunnen opvangen

en spande men zich in voor een speciale 'bestuursvergoedingenpot'
(8) •

Een tweede probleem dat tijdens de onderhandelingen opgelost
moest worden, was de

afdracht van

teveel ontvangen bouwsubsidie

voor de derde bouw.
Het rijk was er plotseling achter gekomen dat Samenwerking bij de
bouw van dit (in eigen beheer uitgevoerde) bouwproject ten eerste
veel minder

woningen had gebouwd dan oorspronkelijk gepland (648

in plaats van 688) maar ten tweede ook nog ver boven de begroting
was uitgegaan. Het teveel ontvangen bouwkrediet werd Samenwerking
dan ook
dit.

geacht terug

Samenwerking

wijziging steeds
'alles gebeurde

te betalen,

stond
overleg

op

het

had

onder minitieus

maar ... Samenwerking weigerde
standpunt

gepleegd

met

dat
de

zij voor elke
Woningdienst -

gemeentelijk toezicht' - en dat

bovendien niet háár maar de gemeente het bedrag verstrekt was. De
bal werd met andere woorden teruggespeeld naar de gemeente (9).
Het derde probleem dat in de onderhandelingen opgelost moest
worden had betrekking op het ruime aantal mensen dat Samenwerking
in vaste dienst had voor het onderhoud van de woningen. De eerste
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keer dat het rijk hierover een opmerking- had gemaakt, had zij
Samenwerking er zelfs van beschuldigd 'dat de vereniging door
haar vrijgevig beheer de bewoners stimuleerde. in het
hoge eisen'.

Het bestuur

stellen van

had deze aantijging uiteraard als zeer

'krenkend' ervaren en woedend van de

hand gewezen.

Zij had zich

tegen de verwijten van het rijk verdedigd door het rijk te wijzen
op

de

slechte

toestand

waarin

destijds

de

woningen

waren

opgeleverd:
'De spoed die destijds wegens de nijpenden woningnood
moest worden betracht is hiervan een der oorzaken. Mede
op aansporing van gemeentewege hebben wij met groote
snelheid moeten afwerken. Immers honderden stonden te
wachten op een woning. Het bezorgen van huisvesting van
60 personen pe~ maand was geen zeldzaamheid. Echter was
ook de kwaliteit van de verf in die tijden uitgesproken
slecht'
Zo slecht dat de vrijwel gelijktijdig opgeleverde woningen van de
blokken A,B,

C en D (420 woningen) in 1926 al opnieuw van buiten

geschilderd moesten
1930 voor

t Het blok E,

wo~den

de tweede

in 1926 voltooid werd in

maal overgeschilderd. Hetzelfde gebeurde in

1930 met het binnenschilderwerk van het Nieuwe Huis.
tweede

plaats

verdedigde

Samenwerking

zich tegenover het rijk

door het rijk er op te wijzen dat de vereniging
grote

concurrentie

In de

sinds korte tijd

ondervond van particuliere woningverhuurders

die zich op dezelfde doelgroep als Samenwerking richtten maar hun
woningen

veelal

in

een

aanmerkelijk

gunstiger periode hadden

kunnen bouwen en vaak ook wél al centrale voorzieningen als cv en
warm water in hun woningen hadden kunnen aanbrengen.
Er

stak

zeker

een

punt

van

waarheid

in Samenwerking's

verdediging. De meeste na-oorlogse complexen, bijna
woningbouwverenigingen, waren

inderdaad met

en vaak met niet al te beste materialen
de
~

gewenste

voorzieningen

aangebracht

allemaal van

'duur' geld gebouwd

terwijl ook

niet altijd

konden worden (10). Een

goed onderhoud van de woningen was in veel gevallen dan

ook niet

meer dan een kwestie van lijfsbehoud voor de meeste middenstandsverenigingen.
Amsterdam steunt aparte status Samenwerking
Het belang van een goed beheer en onderhoud van de
in het

woningen werd

algemeen gesproken wel door de gemeente onderkend. En het

was ook dankzij de niet aflatende steun van Keppler dat Samenwer-

·•
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king uiteindelijk

in 1932

het rijk

wist·te

overtuigen van het

feit dat zij meer geld voor onderhoud nodig had dan
vereniging in

welke andere

Amsterdam. De gemeente bevestigde hiermee in feite

Samenwerking's aanspraken op een aparte positie in de Amsterdamse
volkshuisvestingswereld (11).
In

en

Samenwerking

op alle

bovengenoemde probleempunten eindelijk tot

een akkoord.

In ruil

voor de

1932

kwamen

rijk,

toezegging dat

gemeente

men het teveel ontvangen bouwkrediet van

f133.000,- zou terugbetalen
toekomst nog

'wij

hebben

de

gemeente

teveel nodig '(12), zei Samenwerking

werking te bereiken dat eventuele overschotten

in de

wist Samen-

op de exploitatie

van de derde bouw in de toekomst voor het grootste gedeelte op de
reserves van de vereniging
een bepaalde

bijgeschreven zouden

worden. Volgens

verdeelsleutel werden de overschotten verdeeld over

de onderhoudspot (deze werd ruimer) en

twee nieuwe reservepotten

voor 'huurschade' en 'toekomstige verplichtingen'(l3).
In tegenstelling

tot de erfpachtskwestie erkende de gemeente

op het terrein van het beheer en onderhoud dus wel
ingsaanspraken van Samenwerking. Op dit terrein

de uitzonder-

bleef men ook in

de toekomst de vereniging steeds steunen ook al wist men soms dat
de argumenten van de vereniging niet altijd even sterk waren.
In

1933

deed

men

bijvoorbeeld

vereniging bij het

rijk

onderhoudsklus nu

wel of

Samenwerking wilde

dit

toen

weer

het

ni~t

vereniging

rechtvaardigen.

Het

rijk

aan

Ondanks het

feit dat

een bepaalde

moest worden

aanbes~eed.

beheer uitvoeren, en

om

het

eigen

beheersysteem te

meende echter dat openbaar aanbesteed

de argumentatie

door eveneens te wijzen

of

het grote aantal professoren en

moest worden. De doorslaggevende
gemeente die

ging

in eigen

voerde als argument onder andere
doctoren in de

erom

o~enbaar

uitera~rd

een goed woordje voor de

stem kwam

in dit

van Samenwerking

geval .van de

in feite overnam

op 'de aard van de bewoners'
men intern

(14).

Samenwerking's verdediging van

het eigen beheersysteem als zeer zwak had afgeschilderd (15).
In

1935

steunde

de

controverse met het rijk. Nu
beheerkosten.

Deze

zouden

gemeente
ging
volgens

verdediging van Samenwerking voerde

Samenwerking
het
het

over

de

wéér
hoogte

in

van de

rijk te hoog zijn. Ter

de gemeente

nu als argument

aan dat Samenwerking geen woningwetvereniging was
'Hierbij ware

er nog

op te

een

wijzen dat het hier geen
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woningwetvereniging betreft maar een ·vereniging welke
gebouwd heeft met bijdragen á fonds perdu terwijl de
leden tevens een belangrijk bedrag van de bouwkosten
zelf gefinancierd hebben'(16)
De voortdurende propaganda van de vereniging dat zij 'anders' was
dan de andere verenigingen had dus

wel degelijk

effect. Waar de

vereniging ten tijde van de erfpachtskwestie nog absoluut niet op
steun van de gemeente kon rekenen en zij zeker niet hoefde aan te
komen met argumenten die verwezen naar haar 'bijzondere' positie,
kon zij tien

jaar

later

in

haar

beheerpolitiek

gemeente rekenen

en steunde

te wijzen op het

'bijzondere' karakter

'aard van de

wel

op de

de gemeente Samenwerking zelfs door
van de

vereniging en de

Voorwaar een grote ommekeer.

bewone~s'.

Een in 1935 door de Woningdienst vervaardigd overzicht van de
beheer -en administratiekosten van alle zevenentwintig Amsterdamse woningcorporaties

toont ook nog eens met harde cijfers aan in

welke uitzonderingspositie
Waar

alle

andere

Samenwerking

zich

eigenlijk bevond.

woningbouwverenigingen voor beheer en admini-

stratie gemiddeld op een bedrag van ongeveer JS,jaar uitkwamen,
uit. Vooral

kwam Samenwerking

de salariskosten

per woning per

bijna op een bedrag van f13,-

sprongen er

bij Samenwerking uit,

maar ook de meeste andere posten waren bij

Samenwerki~g

hoger dan

Bij zes

door

de

bij andere

verenigingen (17).

Woningdienst

beduidend

van de twaalf

onderscheiden posten scoorde Samenwerking

het hoogst, namelijk bij

de

posten

salariskosten, kantoorhuur,

kantoorinventaris, onkosten kantoor, contributiekosten van andere
organisaties en algemene kosten.
Wat betreft advertentiekosten was zij de één na
woningbouwverenigingen
kosten voor
stelling

tot

terwijl

zij

vergaderingen een
de

meeste

vergoeding bestuur

vervolgingskosten

goede middenmoter

andere

Samenwerking geen kosten voor

met

de

hoogste van alle
was. In tegen-

woningbouwverenigingen
posten

en

maakte

verzekering personeel,

en bestuursonkosten. Onderstaande tabel geeft

enig inzicht in een viertal kostenposten van de

twintig grootste

woningbouwverenigingen van Amsterdam in 1935

.. '

: .'
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Overzicht van de beheer- en administratiekosten per woning
van de 20 grootste Amsterdamse woningbouwveren+glngen_ over-het eerste halfjaar van·l935

aantal
complexen

Corporatie

Algemeene
13
Rochdale
17
Eigen Haard
12
Patrimonium
11
Zomers Buiten 4
Amsterdam Zuid 6
Samenwerking
3
Onze Woning
3
Het Oosten
6
Het Westen
4
Handw.Vr.kring 4
De Dageraad
4
Ons Huis
3
Ons Belang Asd 2
Dr.Schaepman
8
Amsteldijk
1
A'dams Bouwf.
5
Protest. wbv
2
A.C.O.B
8
W.A.S.P
2

aantal
woningen

sa larissen

kantoorkosten *

andere
kosten **

2496
1900
1674
1548
1297
953
864
835
777
746
713
555
501
423
409
318
280
278
234
188

1. 23
2.86
1. 46
2.48
2.79
1. 77
7.22

0.39
0.58
0.98
0.36
0.67
0.54
2.47
0.29
1.11
0.45
0.79
0.03
0.57
0.86
0.79
0.78
1.21
0.24
0.60
0.12

0.90
0.27
0.60
0.34
0.88
0.59
3.24
0.27
0.35
0.52
0.32
0.56
1.84
1.16
1.14
1.21
0.41
0.45
1. 43
0.30

2.21
3.04
3.19
3.28
3.17
2.18
1. 69
1. 82
2.92
10.32
1. 59
1. 39

totaal
per
woning
2.89
4.43
4.41
3.70
4.86
4.00
12.93
2.90
5.23
5.09
4.97
4.51
6.59
5.34
5.00
5.00
13.55
4.18
4.62
3.64

Bron: Rapport Woningdienst d.d. 19 oktober 1935, no. 367/5
Opgesteld door de accountant M. van Buuren.

*
**

totaal van kantoorhuur, kantoorinventaris, onkosten kantoor
en kosten vergaderihg
totaal van contributies, advertenties, vervolgingskosten en
algemene kosten.

Symptomatisch voor
meestal tegemoet
onderzoek mee

de wijze
trad was

te werken.

Woningdienst mee te werken

waarop Samenwerking de gemeente ook
haar aanvankelijke

weigering aan dit

Samenwerking had op het verzoek van de
aan dit

onderzoek gereageerd

met de

opmerking
'dat de gestelde vragen wel bedoeld zullen z1Jn voor de
woningwetverenigingen. Mochten wij ons hierin vergissen
dan zullen wij dit gaarne van u vernemen. Hierbij
zouden wij dan mede willen vernemen voor welk doel deze
gegevens moeten worden gebruikt' (18).
Het

geeft

treffend

weer

hoe Samenwerking meestal reageerde op

allerlei oekazes en verzoeken van de Woningdienst: kritisch, maar
ook

een

beetje

hooghartig.

Gegevens over de vereniging werden

maar niet zomaar door Samenwerking

afgestaan.

Ook

niet

aan de
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Woningdienst.

De

gemeente

had

maar precies uit te leggen voor

welk doel men die gegevens wilde gebruiken. En
ervan overtuigd

was dat

als de vereniging

de gemeente buiten ·haar boekje ging, en

om zaken vroeg die

de

staan, dan

gemeente er wel naar fluiten. Want wie wisten

kon de

er nu beter dan

vereniging

de hoofdambtenaren

gemeente kon gaan.

helemaal

niet

hoefde

van Samenwerking

af te

hoe ver de
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''

;

S 4.3: LEEGSTAND IN DE JAREN DERTIG. HUURVERLAGING HAAR NIET
TEGEN ELKE PRIJS.

In

de

vorige

twee

paragrafen

hebben

we

Samenwerking tegenover gemeente en rijk met
eigen beleidsruimte

trachtte te

kunnen

wisselend succes een

handhaven. Ook hebben we kunnen

zien dat de vereniging daarbij soms handig gebruik
grote meningsverschillen
In het geval van
van

de

steun

d~

die bestonden

het

rijk,

beheerskwestie weer meer

een

terwijl
beroep

maakte van de

tussen gemeente en rijk.

erfpachtskwestie wist men

van

zien hoe

zich te verzekeren

men in het geval van de

kon

doen

op

de gemeente

Amsterdam.
In deze

paragraaf, .waar

de leegstandsbestrijding van Samen-

werking in de jaren '30 behandeld zal worden, zal dat

beeld niet

wezenlijk veranderen. Ook op dit punt kwam de vereniging meerdere
malen tegenover rijk of gemeente te staan en ook nu wist men soms
met succes

de ene

overheidsinstantie tegenover de andere uit te

spelen. Maar er was één groot verschil met de kwesties beschreven
in de

vorige twee paragrafen. Dit keer was

intern 66k sterk
aangepakt moest
men in
zich

verdeeld

deze

de

wijze

waarop

de

namelijk
leeg~tand

worden. En dat was eigenlijk wel het laatste wat

deze sombere
uit

over

Sa~enwerking

crisistijd kon

moeilijkheden

gebruiken. Hoe Samemwerking

werkte

valt in deze paragraaf te

lezen.
Met uitzondering van de
Samenwerking eigenlijk

beginjaren

nooit last

terugloop in het ledental.

van

gehad van

Echt grote

de

vereniging, had

grote leegstand of

crises waren

haar op dit

terrein eigenlijk altijd bespaard gebleven.
De economische crisis die in 1929 uitbrak stopte echter niét meer
voor de deuren van Samenwerking. Sterker nog: de crisis sloeg bij
Samenwerking

waarschijnlijker

harder

toe

dan

bij enig andere

vereniging.
Dat de

crisis dit

viel eigenlijk

maal niet

aan Samenwerking

voorbij zou gaan

al in 1930 te constateren. In dat jaar daalde het

ledental van de vereniging namelijk voor het eerst in het bestaan
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maar konden vanwege de

hoge aanlegkosten

niet uitgevoerd worden

( 4) •
Maar

ook

deze

verbeteringen

dijk. Het aantal leegstaande

zetten helaas. weinig zoden aan de
woningen bleef

ook na

deze· verbe-

teringen alsmaar oplopen.

Onderzoek naar oorzaken leegstand
Om de

situatie goed

te kunnen beoordelen besloot het bestuur in

1932 een grootscheeps onderzoek

in te

stellen naar

de oorzaken

van de leegstand.
Van negenentachtig

bewoners die in de periode van 1 mei 1932 tot

1 mei 1933 de huur bij
bewoners die

in mei

de vereniging
en juni

hadden opgezegd

en van 48

1933 de huur hadden opgezegd (twee

groepen dus), werd nagegaan wat de reden was van hun vertrek.
Het onderzoek leverde een
het

onderzoek

bleek

aantal verrassende

namelijk

dat

voor

de meeste bewoners de

hoogte van de huur zeker niet de voornaamste
vertrek.

Bekijken

we

alleen

de

blijkt dat twintig mensen uit deze
Samenwerking
was

een

betrokken.

passende

Voor

woning

de

conclusies op. Uit
reden was

voor hun

groep van negenentachtig, dan
groep wederom

een woning bij

zestien van deze twintig bewoners
voornaamste

reden

om

binnen de

vereniging te verhuizen.
Voor slechts

één bewoner

was de

huurprijs een

reden intern te

verhuizen naar een goedkopere woning (5).
Van de

negenenzestig bewoners

die de

vereniging wél verlieten,

vertrok er één naar het buitenland, één naar 'Indië', vierentwintig

vertrokken

andere

woning

naar
in

buiten

Amsterdam,

Amsterdam,

omdat een gezinslid kwam

te

terwijl
overlijden

drieëndertig

naar een

zes woningen leeg kwamen
en

vier

woningen leeg

kwamen omdat de hoofdbewoner bij zijn zaak ging wonen.
Wat de

belangrijkste réden

was voor deze bewoners om hun woning

bij Samenwerking te verlaten valt in onderstaande tabel te lezen.
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van de

vereniging van

1728 tot

1644 leden. Maar het bleef niet

bij deze ene daling. Tot 1937 bleef het lede.ntal van Samenwerking
continu dalen

om pas

Erger was natuurlijk
leegstaande

daarna weer
dat

woningen

in

van

langzaam omhoog

dezelfde

periode

te gaan (1).

ook

het aantal

de vereniging dramatisch toenam zoals

wel blijkt uit onderstaande tabel.
Aantal leegstaande woningen bij Samenwerking
in de periode 1930 - 1940 (Boekdatum 1 mei).
jaar

aantal woningen

1930
1931
1932
1933
1934

jaar

4

aantal woningen

1935
1936
1937
1938
1939

6

25
41
73

63
87 (106 in febr.)
46
3

Bron: Jaarverslagen Samenwerking

Eerste maatregelen tegen leegstand: reclame en woningverbetering
Het bestuur

van Samenwerking

probeerde natuurlijk

van alles om

deze tendens een halt toe te roepen.
Begin jaren
zetten en

dertig

betekende

reclame maken

dat

nog

vooral advertenties

voor de vereniging. Eerst alleen in het

lijfblad van de vereniging, Het Handelsblad, maar later ook in de
gemeentelijke

via

allerlei

raambiljetten. Rond 1935, toen het water

de vereniging

al bijna

tot

actief

de

Woningcourant,

lippen

stond, ·begon

repatriërende Indische
West' en

de

Telegraaf

men

ambtenaren

ook
via

de

en

te werven onder

vereniging

'Oost en

spelde men zelfs de kranten na op zoek naar belangstel-

lenden voor een woning (2). Veel helpen deed

het echter allemaal

niet.
. '

Een zinniger

middel leek

zette het bestuur zich al
woningen voor

in

de

verhuurders van

te

kunnen

blijven

de gemeente

concurreren

om de

Om haar

met andere

batige saldi

van de

te gebruiken voor de aanleg van douches, trapverlich-

ting en ... vaste wastafels in de woningen

. .. -.-.,- 1.·r,,.-.·•--·.·:.·';).•

dertig.

middenstandswoningen, kreeg Samenwerking in 1931

en 1932 toestemming van

aanleg van

jaren

buitenstaanders zo aantrekkelijk mogelijk te maken

en zo goed mogelijk

derde bouw

vroeg

woningverbetering, en ook daaraan

(3). Plannen

voor de

centrale verwarming in de woningen werden wel gemaakt

., ••_.:·· .... ", ·····.·-····· ." •.•

:-·~:···,···-~,·-···~

:

···.·1····;-··.--:·-- .. ,_..•... ""': .. -. " ..... •.·:·,

,, ........ "

---··- -- ." .. "." ...•..
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Belangrijkste reden van 69 bewoners om hun huur

bij samenverking

Reden

Aantal bewoners

op te zeggen in de periode 1 mei 1932 - 1 mei 1933

1 ~-<>

Samenvoeging zaak of praktijk met woning
Het kopen of het bouwen van een eigen huis
Naar buiten Amsterdam overgeplaatst
Door opbreken huishouding wegens echtscheiding,
ziekte of het verlaten van een inwonende
Wilde buiten wonen
Wegens overlijden van een gezinslid
Wilde samenvoeging met grotere woning hebben
Wilde woning met centrale verwarming enz.
Om financiële omstandigheden

6 !
2
2

16.
15ii
61

1/
81

~11

Bron: Onderzoek naar de oorzaak der verhuizing, 1933.
Van

de

drieëndertig

bewoners

bleven wonen, hadden zes
elf een

die vertrokken maar in Amsterdam

een jaarhuur

van !700,-

jaarhuur van boven de !800,-. Van deze groep van drieën-

dertig werd door één persoon een huis gekocht
naar de

tot f800,- en

, waarvan gerekend

koopprijs, de huurprijs veel hoger was dan van de woning

die werd verlaten, één persoon huurde een huis met winkel en viér
gingen er 'binnenshuis' wonen (waarvan twee in het Nieuwe Huis).
Van

de

overgebleven

Amsterdam gingen

zevenentwintig

wonen betaalden

huur (gemiddeld

!225,- hoger).

bewoners die elders in

vijftien een

en elf

hoger bedrag aan

bewoners een lager bedrag

aan huur (gemiddeld f181,- lager).
Samenvattend'kan
huuropzeggers

de

geconcludeerd

hoogte

van

worden

wonen of

bij Samenwerking

voor veel
op te

gesproken natuurlijk

de meeste

op te

zeggen. De

wens om

woning en zaak te combineren, de noodzaak om

elders een baan te aanvaarden en
heden, vormden

voor

de huur zeker niet de voornaamste

reden was hun woning bij Samenwerking
buiten te

dat

veranderende familie-omstandig-

meer bewoners
zeggen. Maar

factoren waar

invloed op kon uitoefenen.

(47) een reden hun huur

dit waren

in het algemeen

de vereniging weinig of geen

Het enige

wat men

een beetje

in de

hand had was de aanleg van de cv en men kon er voor zorgen dat de
huren niet te hoog werden. Maar dan had men het eigenlijk ook wel
gehad.
Desalniettemin

kon

uit

het

opgemaakt worden dat financiële
schijnlijk wél

een grotere

rapport ook al wel een beetje

argumenten in

de toekomst waar-

rol zouden gaan spelen in de beslis-
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sing van bewoners hun

huur bij

Samenwerking wel

of niet

op te

zeggen.
Van de
bij

achtenveertig bewoners

Samenwerking

opzegden

die in

(de

mei en juni 1933 hun huur

tweede

onderzochte

groep) gaf

namelijk al een procentueel veel groter deel als reden 'financiële omstandigheden' op. Van de achtenveertig personen die
twee maanden

.in deze

hun huur opzegden, namen vier een andere woning bij

Samenwerking, waarvan twee een

goedkopere.

Wat

de

redenen van

vertrek waren voor de overgebleven vierenveertig bewoners valt te
lezen in onderstaande tabel.
Belangrijkste reden van vertrek voor 44
werking in de maanden mei en juni 1933.

bewoners

van Samen-

Aantal bewoners

Reden

Moest dienstwoning betrekken
Samenvoeging zaak of praktijk met woning
Het bouwen van een eigen huis
Naar buiten Amsterdam overgeplaatst
Het verlaten van een inwonende (echtscheiding ?)
Wilde buiten wonen
Wegens overlijden van een gezinslid
Wilde woning met centrale verwarming enz.
Wilde door samenwoning grotere woning hebben
Om financiële omstandigheden

1

4
2
1
7

5
4
2
4
14

Bron: Onderzoek naar de oorzaak der verhuizing, 1933.

Gemeente en Rijksverzekeringsbank werken niet mee
Het bestuur onderkende deze tendens en ontwikkelde in de l6op van
1933 een groot aantal plannen om een huurverlaging van 10

% voor

alle woningen te kunnen bereiken.
Allereerst probeerde

het bestuur

gemeente, rijk en rijksver-

zekeringsbank zover te krijgen een soepeler houding aan

te nemen

bij de aflossing van de verkregen· voorschotten. Als er immers per
jaar minder afgelost hoefde.te worden, hoefde er

ook minder huur

opgebracht te worden en kon men tot huurverlaging overgaan_
Deze

plannen

liepen

echter

al

vrij

rijksverzekeringsbank bleek niets te
Samenwerking om

óf de

rente te

-~oorstel

verlengen·!

spaak. Het name de

voelen voor

verlagen óf

aflossingen te verlengen. Ook de gemeente
van het

snel
~

de plannen van

de looptijd van de

was weinig gecharmeerd

dat Samenwerking haar deed: de erfpachtstermljn

(6). En

voor

een

verschuiving

van

de aflossingen

voelde zij, net als de rijksverzekeringsbank, al evenmin (7).
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•Keer

eerst

maar

Miranda tegen
weer niets

eens

geen

het bestuur

dividend

u.i t ' ,

gezegd, maar

had wethouder de

daar wilde Samenwerking

van weten (8). Aan het jaarlijks dividend van

-

4~

top

de gestorte aandelen wilde de vereniging niet tornen. Het bestuur
betoogde

dat

dit

ook

geen

werkelijke

bewoners zou betekenen, waar het toch
·Sterker

nog:

de

bewoners

huurverlaging

allemaal om

voor de

begonnen was.

zouden er door deze maatregel alleen

maar nog slechter voor komen staan.
Wel was

de gemeente

huurverlaging

te

bereid het

bestemmen

maar

over 1933 voor

batig saldo

verder moest Samenwerking het

maar doen met haar eigen potje 'reserve huurschade'.
Beide maatregelen waren echter lang niet voldoende om de gewenste
0

%

huurverlaging

door

te

voeren.

Het

aantal

leegstaande

woningen bij Samenwerking bleef dan ook gestaag toenemen.
In 1934 stonden al zesennegentig woningen leeg, dat was bijna
tien

procent

van

het

woningenbestand

van

de vereniging. Een

ongekend hoog leegstandspercentage ook als we het vergelijken met
andere verenigingen die middenstandswoningen exploiteerden (9).
Uit

een

overzichtje

van

de

blijkt dat vooral de woningen boven
De woningen
verhuren,

beneden de
hetgeen

vereniging

over januari 1934

de f700,-

het slecht deden.

f600,- wist men in die maand allemaal te

opvallend

middenstandswoningen van

mag

heten

omdat

800 -

f900

1 -

Roelof

veel

woningen leeg, in

f800,- zesenvijftig woningen, in de categorie

vierentwintig

ook nog eens twee woningen
aan de

bij

andere vereniging niet het geval was.

In de categorie f600 - f700,- stonden veertien
dé categorie f700 -

dit

Hartstraat

woningen, terwijl
l~eg

er boven

de f900

stonden. Vooral de etage-woningen

deden

het

slecht

en

stonden bijha.

permanent leeg (10).
De

weinig

rooskleurige

situatie

verplichtte het bestuur na te

denken over een aantal maatregelen die
nooit genomen

zou hebben.

men in

normale situaties

En de maatregelen die het bestuur nam

··ware n i n g r i j pen d .
Begin 1934 besloot het bestuur dat uittredende leden hun gestorte
aandelenkapitaal voorlopig niet uitgekeerd kregen (11). Om nieuwe
bewoners te kunnen aantrekken
verenigingsleden

slec"hts

werd eveneens

flOO, -

verplicht

besloten dat nieuwe
aandeel

hoefden te

storten. En in de derde plaats konden ook niet-leden voortaan een
woning van de vereniging huren. Drie zeer ingrijpende maatregelen
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die

desalniettemin

toch

niet

leidden

tot

een

aanzienlijke

terugloop in het aantal leegstaande woningen.
Alleen een werkelijk grote huurverlaging yan meer dan 10% kon
nu

nog

een

dramatische

woningen tegenhouden.

stijging

van

het

Het bestuur zag dit ook wel in maar wenste

tegelijkertijd niet tegen elke prijs maar
te gaan.

Aan de

aantal leeg.staande

tot huurverlaging over

'va-banque-politiek' van de gemeente - 'verlaag

maar dan zullen wij later wel verder zien'
bijvoorbeeld niet

- wenste

het bestuur

mee te werken. En het bestuur zag ook niets in

een verlaging van de onderhoudskosten en een afschaffing
dividend (12).

'Geen één

bestuur zal

van het

bereid worden gevonden om

een gat te maken / waarvoor geen dekking is', meende het bestuur.
Maar wat wilde Samenwerking dan wel ?
De enige

oplossing die volgens Samenwerking een beetje zoden aan

de dijk zette was een renteverlaging of een
singsschema. Maar

schappelijker aflos-

dáár wilde de gemeente weer niet aan, zoals ik

al heb vastgesteld.
De historie leert
De

zaak

leek

onoplosbaar,

gemeente wilden

ook maar

want

n6ch

Samenwerking,

de

een duimbreed toegeven. Beide partijen

vonden dat de andere partij zich eerst maar
1 ijker moest

n6ch

eens wat toeschiete-

tonen. Pas dan wilde men zelf eventueel ook wel wat

water in de wijn doen.
In het najaar van 1935 barstte de.bom.
De gemeente, die het recht had de 0uur.prijs bij Samenwerking vast
.

te stellen,

verplichtt~

ging van 10%

over

voorspelbaar

te

-·

Samenwerking namelijk tot een huurverlagaan.

Samenwerking

De

reactie

weigerde.

van
Eerst

Samenwerking was
verlagen

en dan

praten over de dekking vond zij geen goede politiek.
'Wij weten niet waar wij aan toe zijn
'~
zei het
bestuur.
'Daarom kunne~ WlJ ons niet overgeven. Wij
zouden de belangen van de vereniging 9aardoor niet goed
behandelen. De historie heeft ons bovendien geleerd om
voorzichtig te zijn' (13).
Het conflict met de gemeente had

op dat

moment weinig

meer weg

van een zakelijk conflict, noch van de kant van de gemeente ,noch
van de kant van Samenwerking. De verwijzing van Keegstra naar 'de
historie'

voert

ons

waarschijnlijk naar de werkelijke oorzaak.

Het leek er een beetje op alsof Samenwerking met dit

conflict de
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al meer

dan vijftien jaar durende strijd met de gemeente over de

vraag wie het in de vereniging nu voor het zeggen had eindelijk
voor eens en voor altijd wilde beslechten. De vereniging meende
dat men niet anders kon. Keegstra merkte onder meer op
'Bij B&W is het de machtskwestie.
verlagen en dan praten'.
Hij vond

het zelf

'onaangenaam om

Zij

den lijn

maar hij vond ook dat het niet anders kon.
brengt

ook

geen

zei

voordeel',

strak te trekken',

'Een

Keegstra.

laten

motivatie om het toch zover te

willen eerst

komen

openlijke strijd
Zijn belangrijkste

putte

hij

uit het

verleden :
' ... de
verschillende
onvoordelige regelingen voor
Samenwerking, · te weten de tijdelijke erfpacht, de
afdracht van de batige saldi, reeds tot een bedrag van
ruim f240,000,- en de terugbetaling van fl33,000,wegens het bouwen van minder woningen. Tenslotte heeft
Samenwerking gezegd: Als maar niet aan het dividend
wordt getornd' (14).
Voor de

gemeente golden ongeveer dezelfde redenen om het tot een

conflict te laten
afgelopen jaren

komen.

gemeente

had

Samenwerking

in de

leren kennen als een uiterst lastige onderhande-

lingspartner die bij het
plannen van

De

minste of

geringste protesteerde tegen

de gemeente. Als Samenwerking maar even het idee had

dat de eigen positie ondergraven werd, zo was de ervaring

van de

gemeente, lag er al een protestbrief op het stadhuis .
En

dat

vond

de

gemeente natuurlijk enorm lastig en vervelend.

Buitenbeentjes was men liever

kwijt

dan

rijk,

daar

viel geen

beleid op te maken.
Daar kwam nog bij dat zich binnen het gemeente-apparaat inmiddels
belangrijke

wijzigingen

Samenwerking, ondanks
Tellegen

voorgedaan.

alle verschillen

en 1925 , redelijk tot
Keppler,

hadden

en

zeer

goed

Wibaut,

mee

De

mensen

van mening,
had

waren

waar

tussen 1915

kunnen samenwerken,

inmiddels

overleden

of

vervangen door personen die

veel minder

over

door haar gevoerde beleid. Enigszins

Samenwerking

en

het

positief stonden tegen-

schimpend werd Samenwerking op het stadhuis zelfs al betiteld als
'de rijke

vereniging' die

zo nodig dividend aan haar leden moet

uitkeren (15).
Keppler was nog één van de weinige ambtenaren
die

Samenwerking

nog

vanaf

het

begin

van de

oude garde

had meegemaakt, die de
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geschiedenis en de gevoeligheden

van

de

vereniging

kende, die

kortom de uitzonderingspositie die Samenwerking in het Amsterdamse volkshuisvestingswereldje innam nog

kon begrijpen

vanuit het

verleden (16). Maar helaas voor Samenwerking had Keppler ook niet
meer zo veel te vertellen als vroeger (17).
Samenwerking ook intern verdeeld
Daar kwam nog bij
verdeeld was

dat Samenwerking

geraakt over

de te

sinds kort

volgen koers. In 1932 was deze

verdeeldheid voor het eerst aan de
dertigtal

leden

van

het

geëist. Het bestuur had
vereniging geacht
gaan en

de

eis

oppervlakte gekomen

toen een

bestuur algemene huurverlaging hadden

het

op dat
naast

zelf ook ernstig

toen

niet

moment al
zich

in

het

tot zo'n

neergelegd

belang

van de

maatregel over te

(18).

Op

de Algemene

ledenvergadering van dat najaar wist deze groep van dertig echter
vrij veel steun voor haar ideeën te werven en het bestuur was dus
gewaarschuwd (19).
In het

voorjaar van 1934 sloeg de verdeeldheid over de te volgen

koers ook over op het bestuur.
ging, de

Ruiter was

De penningmeester

van de vereni-

toen zonder de voorzitter van de vereniging

in de zaak te betrekken (Keegstra), met het

gemeentebestuur gaan

praten over een bepaalde huurverlagingsvariant. Gezien de vrijwel
onaantastbare positie

van Keegstra

daad

met

vrijwel

gelijk

hoogverraad
vonnis

vertrekken (20). Een ielfde
lang

boven

het

hoofd

van

de

om eerst

vereniging stond deze

en de Ruiter kon.dan ook

zweefde

eveneens

secretaris

van

bestuur v66r

Broerse, die als enige in het
gemeente was

in de

twee jaar

de vereniging,

het voorstel

tot huurverlaging over te gaan

van de

en daarna

te kijken hoe een en ander opgevangen moest worden (21). Broerse,
in het

dagelijks leven ambtenaar bij Bouw en Woningtoezicht, was

het ook op andere punten
bestuursleden. · Soms

vaak

leek

opvallend

het

wel

oneens

of

hij

in

met

de andere

het bestuur de

officiële spreekbuis van de gemeente was.
Als

zoveel

ambtenaren

bijvoorbeeld het
duur.

bij

beheer en

Bouw-

en

Woningtoezicht

onderhoud van

'Alleen bij Samenwerking bestaat zo'n

het personeel

, zei

de andere bestuursleden
vijftien jaar geleden'.

vond hij

de vereniging veel te
hofhouding tegenover

hij eens (22). Ook verweet hij Keegstra en
dat

zij

Samenwerking

nog

zagen 'als

'Maar ik zie de vereniging op het hellend
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vlak', had hij hen toegeworpen (23).
Binnen de vereniging kon Broerse
redelijk

grote

groep

collega van hem bij
ook al

van

op

de

getrouwen

Bouw- en

steun
onder

rekenen

van een

aanvoering van een

Woningtoezicht, Lansink.

Deze had

eens verkondigd dat Samenwerking op instorten stond , dat

er nodig bezuinigd moest worden op het beheer en onderhoud en dat
Samenwerking de gemeente tegemoet moest komen in haar eisen.
'Er heerst bij het bestuur volslagen onkunde ten
aanzien van het onderhoud',
zei
hl j.
'De onderhoudsfondsen moeten
sterk worden vergroot.
Het aantal
werklieden is te groot.
Het is een soort particuliere
werklozenondersteuning'.
Alleen 'de

heer Br.oerse' was volgens dezelfde Lansink deskundig,

'maar deze is nog maar kort lid van het bestuur'(24).
Aansluiten bij de Federatie 7
Heel interessant was ook zijn opmerking dat Samenwerking zich aan
diende te

sluiten bij de Federatie van Amsterdamsche woningbouw-

verenigingen en haar lidmaatschap
tieve

Raad

diende

op

te

van de

geven.

De

Amsterdamsche Coöperaboodschap was duidelijk:

Samenwerking moest nou maar eens ophouden met die flauwe coöperatieve kul

en eens

gewoon gaan

doen. Dat

wilde zeggen : net zo

gaan doen als de andere woningbouwverenigingen in Amsterdam.
Dat Samenwerking geen lid was van de Federatie was inderdaad heel
opmerkelijk en
Lansink die
opereerde.

waarschijnlijk ook onbegrijpelijk voor iemand als

dagelijks
Maar

voor

in

het

wie

kleine volkshuisvestingswereldje

de geschiedenis van Samenwerking een

beetje gevolgd heeft, zal dit minder vreemd klinken. Samenwerking
nam immers

altijd al

een uitzonderingspositie

in en wenste dit

ook coute que coute zo te houden. Daarom zag men ook niets in het
lidmaatschap van

de Federatie.

Men vreesde dat dit lidmaatschap

de zelfstandigheid van de vereniging op den duur zou ondermijnen,
en dat

was wel

het laatste

wat men

wilde. Bovendien wilde men

niet aangezien worden voor een 'gewone'
voor

een

middenstandsvereniging

en

woningwetvereniging maar
dat

waren

de

meeste

aangesloten verenigingen bij de Federatie nu eenmaal niet (25).
Lobbyen in Den Haag
In deze situatie met zowel intern

als extern

over de te varen koers,. was goede raad duur.

grote verdeeldheid
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Maar het

was, zoals

bijna altijd,

wéér Keegstra

die de uitweg

vond : het rijk. Er terecht van uitgaande dat alleen het rijk nog
een

soepeler

afdwingen dat zij

aflossingsschema
de gemeente

niet meer

huurverlaging

had Samenwerking

op het

was

of een rente·verlagi.ng zou kunnen
inmiddels laten weten

stadhuis hoefde

overgegaan

(26)

te komen voordat tot

zette

Keegstra

nu alle

troeven in op Den Haag.
Als

nooit

te

voren

Samenwerking

sloeg

lobbyen. Eerste-Kamerleden

werden

bezocht

Kamerleden

vragen

te

Bommer en

werd
van

gevraagd
den

Bergh

van

de

in

Den

Haag aan het

en

gepolst, Tweede-

stellen

aan de minister,

Nationale

Woningraad werden

ingeschakeld om voor Samenwerking een goed woordje te doen in Den
Haag, ministeries werden platgelopen,
werden

in

de

arm

genomen,

adviseurs en oud-ministers

ja eigenlijk iedereen die maar een

beetje invloed had in de residentie werd door

Samenwerking in de

hand genomen.
En ...

met succes,

want Samenwerking kréég haar renteverlaging.

Het was de Bezuinigingswet
redde. Deze

wet maakte

van 1

die Samenwerking

het namelijk voor sommige publiekrechte-

lijke lichamen mogelijk om

bij een

waaronder

rijksinstellingen

januari 1936

de

aantal nader gespecificeerde
Rijksverzekeringsbank

- een

lager rentetarief te bedingen voor aangegane leningen.
Samenwerking hoefde dus alleen nog maar aan te tonen dat
lichaam

p~bliekrechtelijk

:'

,

was,

maar

zij een

dat kon de vereniging wel

toevertrouwd worden.
Nu kon de gemeente ook niet
zij ook

niet

meer achterblijven

en dat deed

de gemeente herstelde de verbroken contacten met

Samenwerking. Aan

het

ernstigste

conflict

tussen

gemeente en

Samenwerking was een einde gekomen.
Eindelijk huurverlaging
In februari

1936 kwamen gemeente en Samenwerking tot een defini-

tief accoord. Samenwerking zegde daarbij twee
eerste plaats
te brengen
accoord met

zou zij het dividend aan de leden met een

van

4~

% tot

een lager

4 %

en in

de tweede

onderhoudsbedrag voor

per woning lnplaats van JSO,-). Tegelijkertijd
toe de

dingen toe.
~%

In de
terug

plaats ging zij

de woningen (J50,zegde de gemeente

rente te zullen verlagen. Op 1 maart 1936 konden de huren

over de gehele lijn met 10% worden verlaagd (27).
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Het accoord bracht eindelijk
loop van

1936 nam

de langverwachte

ommekeer :

in de

het aantal leegstaande woningen bij Samenwer-

king voor het eerst weer af. Stonden er in de· eerste maanden van
1936 nog honderd en zes woningen leeg , een jaar later was dit al
geslonken tot vijfenzeventig. In 1938 stonden

er nog

maar negen

woningen leeg.
De gevolgen van de leegstand : minder grip op de bewoners
en een andere categorie bewoners
Samenwerking kon

nu weer

langzaam gaan

werken aan haar herstel

maar dat gebeurde wel onder een ander gesternte.
lijke 'karakter'

van de

die

na

huurden namelijk

1934

van

gewoon 'een

Samenwerking
woning' van

band met de vereniging was veel
dan die

door de grote leegstand

ve~anderd.

namelijk ernstig
De bewoners

vereniging was

Het oorspronke-

van de

oude bewoners.

waren

gaan huren,

'een vereniging'. Hun

minder hecht

en vanzelfsprekend

. Financieel gezien waren zij ook

veel minder gebonden aan de vereniging dan de

oude bewoners. Zij

huurden gewoon een woning, en als zij een betere konden krijgen ,
binnen

of buiten

de

vereniging,

dan

vertrokken

zij desnoods

weer.
En dit

had belangrijke

gevolgen voor de interne verhoudingen in

de vereniging. De directe controle van het bestuur op het doen en
laten van de bewoners nam door .al deze ontwikkelingen aanzienlijk
af. Begin jaren dertig

bijvoorb~eld

trok men

van

alle bewoners

nog de financiële positie nä als men zich als iid aan.meldde. Haar
halverwege de jaren dertig moest men deze maatregel noodgedwongen
overboord gooien.

Iedereen die bij Samenwerking wilde wonen, kon

toen ook in principe bij de vereniging terecht. Als de
betaald

werd.

Het

gevolg

van

deze

koerswijziging

Samenwerking plotseling met een geheel andere
werd

geconfronteerd.

Bewoners

die

in

huur maar
was

dat

categorie bewoners

de ogen van het bestuur

minder 'beschaafd', 'netjes' en 'coöperatief' waren dan de vorige
bewoners. Diverse

malen komen we dan ook opmerkingen tegen in de

verenigingsnotulen waarin bezorgde leden zich afvragen 'of er nog
wel voldoende

naar de

nieuwe huurders

Dat men minder greep had op de bewoners

werd geinformeerd'
werd ook

(28).

duidelijk door

de toename van het aantal interne verhuizingen.

rn

het

begin

van

de

jaren

dertig had men dit nog een beetje
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kunnen tegenhouden door
eisen,

nodig

voor

het

van

de

bewoners

een

klein

bedrag te

opknappen van de oude woning. Bovendien

moesten de bewoners toen minstens vijf jaar lld zijn om

voor een

interne verhuizing in aanmerking te komen (29). In de loop van de
jaren dertig moest het bestuur echter
het aantal

interne verhuizingen

met lede

ogen toezien hoe

langzaam maar

zeker toenam van

negenendertig verhuizingen in 1931 tot maar liefst drieënnegentig
verhuizingen per jaar in 1936. Blijkens een brief van het bestuur
aan de directeur van

de Woningdienst

twijfelde men

er ook niet

waarom nu opeens zoveel meer leden intern verhuisden.
Er werd

zondermeer een direct verband gelegd tussen het 'slechte

gehalte van de bewoners ' en

de toename

van het

aantal interne

verhuizingen:
'In de laatste jaren wordt met een storting van flOO,volstaan, zodat het verband met de coöperatie veel
minder vast is geworden.
Bovendien is hierdoor het
gehalte der nieuwe bewoners verminderd tot een categorie welke gemakkelijker tot verhuizen overgaat'
Mitsdien zal het onmogelijk blijken om de bijzondere
lage cijfers van vroegere
jaren in de toekomst voor
onze vereniging te doen gelden. Zoals de uitkomst de
laatste jaren
aantoont,
is
gelijktijdig met het
nivelleeren van
het bijzondere karakter dat onze
coöperatie aanvankelijk had, ook het aantal verhuizingen in overeenstemming met het normale aantal van andere
vereenigingen gekomen'( 30).
Een

ander

gevolg

plotseling ook

van

deze

crisisjaren

geconfronteerd werd

was

met leden

dat Samenwerking
die hun huur niet

meer konden betalen. In 1933 kreeg men hier voor het eerst mee te
maken en de zaak werd direct uitgebreid in het bestuur besproken.
Het ging toen om de huurder H.

'die geen steun en geen geld' meer

had om zijn huur te betalen.
Wat moest het bestuur nu doen ? De Ruiter vond dat voor dergelijke gevallen een 'commissie van ~nderzoek'
maar Broerse

vond dat

ingèsteld moest worden

Samenwerking daar alleen maar de dupe van

zou worden. Keegstra vond dat ook :
H.

kan

niet

bij Samenwerking blijven
wonen.
De
zijn hem niet bekend, maar Samenwerking
kan geen bewoners toelaten die geen
huur kunnen
betalen. Al zou men persoonlijk anders willen' (31).

bij~onderheden

H. werd dan ook de huur opgezegd.
Concluderend

kan

altijd

verenigingsbelang'

'het

gesteld

worden

dat
boven

Samenwerking in principe
het

belang

van anderen
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stelde,, of

dat nu de gemeente was of zoals in dit geval indivi-

duele leden die hun huur niet konden betalen. Met een beroep op
het 'algemeen belang van de coöperatie' verdedigde het bestuur
bijvoorbeeld

ook

uittredende

de

leden

maatregel

voorlopig

om

niet

het
uit

aandelenkapitaal
te

betalen.

maatregel had het bestuur zich bepaald niet populair

Het

van
deze

gemaakt bij

de leden en zeker niet bij de uittredende leden.
Het uitredende
gestapt.

~.

en

hierin

was

lid P.

was in

1936 hierom zelfs naar de rechter

betwistte de rechtmatigheid van
aanvankelijk

gesteld. In hoger beroep
gekregen. Was

dat niet

ook

door de rechter in het gelijk

had Samenwerking
gebeurd dan

de bestuursmaatregel
echter toch

had men

zijn zin

aan de uitgetreden

leden f70.000,- moeten uitbetalen ! En die klap had de vereniging
nooit

overleefd.

Dan

was

zij waarschijnlijk wel failliet ver-

klaard.
Nu kwam de klap van de crisis echter terecht op
de uitgetreden

leden, van

de schouders van

wie sommigen er blijkens onderstaande

brief inderdaad niet best aan toe waren :
'Aan Den
weledl.
Achbaren
Heer Burgemeester van
Amsterdam,
Ondergetekende, H.H. van D. zou zich zeer
beleefd een vriendelijk willen indienen omtrent de
Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereniging
Samenwerking G.A., Roelof Hartstraat 42.
Daar had ik voor 2 jaar terug op de Hobbemakade een woning
van gehuurd,
waarvoor ik 650 gulden voor heeft moeten
storten en besproken; bij eventuel vertrek het geld m1J zou
worden uitgekeerd,
wat niet gedaan is. Voor mijn levensonderhoud moest ik verhuren, wat heelemaal niet ging, moest
ik vertrekken en nam ik een goedkoopere woning te Heemstede.
Toen werd mij verwittigd, wanneer ik buiten ging wonen, werd
het gestorte m1J wel ter hand gesteld; wat ook niet is
gedaan.
Bij herhaalde verzoeken, welke ik het bestuur
verzocht bleef alles onbeantwoord.
Geachte Heer Burgemeester, mijn gezondheid laat niet toe
meer te kunnen verhuren, wat op Heemstede veel geleden
heeft.
Ik woon aan de meerkant, een maaglijdster van m'n
gezondheid wat met maagbloedingen gepaard gaat, ben 75 jaar;
voor mijn voeding me in acht moet nemen. Geen steun of
ouderdomsrente, m'n geld is op en moet ik toch leven. Een
weinig steunt mijn familie mij nog. Herhaaldelijk heb ik de
Directeur Heer Keegstra hierover geschreven en laat alles
onbeantwoord. Dat is geen hoogstaand Heer, wat men meer in
Amsterdam hoord, het is toch mijn eigen geld. Ach Geachte
Heer Burgemeester,
ik heb zoo lang voor mijn ouden vader
willen werken J. van D.
te Bennebroek, voor zijn levensonderhoud een goeden dag te geven; en dat mijn leven nu zoo
somber voort moet gaan en ik heb dat geld nog om te leven.
Nu wil ik mijn toevlucht bij u verzoeken Geachte Heer
burgemeester omdat ik weet de vereenlglng ook met Amsterdam
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in verbinding staat en U woorden zijn meer van kracht om m1J
te helpen, al zou het in gedeeltes gaan. 0 u zoudt mij zoo'n
groote dienst bewijzen als U mij ter wille kon zijn. Ook ben
ik zeer gaarne bereid voor persoonlijke· onderhoud, wanneer
mij dag en uur bepaald zou worden. Daar ik het bestuur ook
al had verzocht of ze geen kleine woning voor mij hadden om
zoo het geld in te halen,
laten alles onbeantwoord; in de
andere maand moet ik mijn woning verlaten. Hag ik u mijn
hartelijk dank geven Geachte Heer Burgemeester voor de velen
moeite die ik u geef,
hopende ik de eisch niet te hoog
Vfft:l.:H1g, Met de rn.eeste Hoog-7.chting uw dw. dienaresse H.H.
van D. (32).
De hulpkreet van de oud-bewoonster werd echter niet verhoord.
Samenwerking maakte geen uitzonderingen (33).
Het was een hard maar
onverhuld zien

meest van

profiteerden. Dat
plotseling

geraakt.

Dat

consequent

sta~dpunt.

waren niet
in

deed

de activiteiten
degenen die

de

financiële

ernstige
helemaal

kapitaalkrachtige

legden in

de praktijk

Gezien dit

niet

moeilijkheden

waren

ter zake. De coöperatie , zo
in het voordeel

leden. De minder draagkrachtige leden

het eerste

het loodje

in de coöperatie.

'dat het coöperatieve streven door Samenwerking

beschaamd toen

goedkeurde'

van de coöperatie

onmiskenbare feit klonk de tevreden terugblik van het

bestuur uit 1937,
niet is

laat ook

om wat voor reden dan

blijkt ook weer uit dit voorbeeld, werkte vooral
van

Het

hoe de coöperatie in de praktijk werkte en wie er

in de praktijk het
ook

wel

de leden

de benodigde statutenwijziging

(34) toch wel een beetje wrang.
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DE BEWONERS

HOOFDSTUK V

Inleiding.
In

hoofdstuk

vier

hebben

we

kunnen zien hoe rijksoverheid en

gemeente op een aantal cruciale punten grenzen konden stellen aan
het beleid

dat Samenwerking

wenste te

voeren. Rijk en gemeente

konden dit doen omdat zij Samenwerking begin jaren '20 financieel
zwaar

gesteund

hadden.

Samenwerking had daardoor verder kunnen

bouwen en uit kunnen groeien tot één van
woningbouwverenigi~gen

van

de stad,

de meest toonaangevende

maar ... deze

zijn keerzijde. De financiële steun leidde
dat de

invloed van

steun had ook

er onherroepelijk toe

rijk en gemeente op het reilen en zeilen van

de vereniging enorm toenam en

dit

leidde

soms

weer

tot grote

principiële meningsverschillen.
Zo moest Samenwerking tot haar'spijt ervaren dat de gemeente geen
eeuwigdurende erfpachtsregeling met haar wilde afsluiten, terwijl
het rijk

weer ernstige

kritiek had

op de beheerpolitiek van de

vereniging. Zelfs een modelvereniging

als

Samenwerking

kon dus

niet zomaar alles doen wat haar het beste uitkwam.
Een soortgelijke verstoring van de oorspronkelijke doeleinden
zien we op een
Samenwerking

gegeven moment
kwam

tot

vereniging, waarbij het

nu

optreden in

toe

leek

over

alsof

de eigen vereniging.

als een tamelijk gesloten
de

leden

allemaal precies

hetzelfde dachten over het reilen en zeilen van de vereniging.
Dit was

natuurlijk niet

zo. Zoals

bijna overal waar mensen met

elkaar samenleven, werd er ook bij Samenwerking vaak verschillend
gedacht over de te voeren koers.
Met name

in de

maal tot

diepgaande meningsverschilen

zaken. Zo

jaren dertig

vroegen velen

kwam het in de vereniging een paar

zich af of de vereniging nog wel verder

moest bouwen en voor wie dan,
ten aanzien

van het

ver het bestuur
beleid. Allemaal

kon

over belangrijke beleids-

of de

beheer niet
gaan

in

het

zeer belangrijke

vereniging haar

wat lager moest stellen en hoe
uitstippelen

die

van

een nieuw

vragen die bovendien allemaal

raakten aan die ene belangrijke vraag:
pretentie een modelvereniging te zijn
uitbouwen of moest zij

hoge eisen

pretentie

moest Samenwerking de
doorzetten en verder

opgeven

en

een 'gewone'
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woningbouwvereniging worden.
Voor het bestuur, en vooral voor haar bezielende voorzitter Harke
Keegstra was de kwestie niet moeilijk
Samenwerking moest
doorgaan

op

de

ingeslagen

weg,

Samenwerking

mocht haar hoge

idealen nooit verzaken, en desnoods moest de vereniging
harde hand

maar met

ingrijpen als dit ideaal daadwerkelijk bedreigd werd.

Haar dit standpunt was
eigenlijk dus

vanaf het

niet onomstreden.

Vanaf ongeveer 1930,

moment dat de bewoners van Samenwerking

voor het eerst de gevolgen gaan ondervinden van de grote
mische crisis

econo-

, werden deze idealen in ieder geval een paar keer

stevig ter discussie gesteld.

Door

medebestuursleden

van Keeg-

stra, door de vereniging 'Het Nieuwe Huis, maar ook door 'gewone'
leden.
In dit hoofdstuk zal ik
laten

zien

hoe

aan

de

van

drie voorbeelden

het . ideaal van de modelvereniging langzaam aan

steeds meer uitgehold raakte. In
ambitieus

hand

bouwplan

van

§

5.1

Samenwerking

zal
uit

ik

op eem

1932, het zogenaamde

Apollohuis van de architect Dudok. Over de vraag
wel of

ingaa~.

of dit

plan nu

niet uitgevoerd moest worden werden in de vereniging zeer

heftige discussies gevoerd.
In

§

bod.

5.2 komt de verhouding met de vereniging Het Nieuwe Huis aan
Met

name

zal

Samenwerking en Het

ingegaan
Nieuwe

worden

Huis

over

op
de

het

conflict

exploitatie

tussen
van het

coöperatieve restaurant.
In

§

5.3 tenslotte

zal de

geruisloze verdwijning van de joodse

leden aan de orde worden gesteld.
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S 5.1 : HET APOLLOHUIS VAN ARCHITECT W.M. DUDOK (1932).
~GEEN EXPERIMENTEN IN CRISISTIJD.

In

de

geschiedenis

van

Samenwerking

is

waarschijnlijk

geen

lustrum zo vrolijk en uitbundig gevierd als het vierde lustrum in
1928. Dat jaar was waarschijnlijk ook
geschiedenis

van

de

vereniging.

het meest

gelukkige in de

Het nieuwste pronkstuk van de

vereniging Het Nieuwe Huis was toen net opgeleverd
direct

al

in

een

en mocht zich

ongekende populariteit verheugen, terwijl de

vereniging het ook verder erg voor de wind ging.
De woningen van Samenwerking waren zeer gevraagd, de gemeente was
tevreden over wat Samenwerking tot stand had gebracht en zelfs de
coöperatieve winkels van de vereniging
voorbeeldig. De

vereniging maakte

zelfverzekerde indruk

en in

hier

met

en

daar

zelfs

in

die

tijd nog

werkelijk op alle fronten een

de stad
een

liepen
werd met

beetje

veel respect, en

afgunst, gekeken naar de

verrichtingen van Samenwerking.
Dudok moet naar Amsterdam
Het was dan ook niet zo
ter gelegenheid
in oktober
volgende

vreemd dat

Samenwerking op

de receptie

van het twintigjarig bestaan vah de vereniging ,

1928,
bouw.

alweer
En

nieuwe

plannen: aankondigde

Samenwerking

voor.een

zou Samenwerking niet zijn als

deze plannen niet weer heel bijzonder waren.
Dit keer gingen de
'gehuwde personen

ideeën. uit

naar

een

kollektief

huis voor

zonder inwonende kinderen en ongehuwde weduwen

en weduwnaren van ongeveer zestig jaar' (1). Een soort Nieuwe Huis
dus, maar

dan voor

wat oudere personen. Het gebouw moest uiter-

aard ergens in Zuid gebouwd· worden. Juist in deze wijk meende het
bestuur dat

het meeste

behoefte was

aan de

stichting van zo'n

soort 'luxehotel'.
De eerste twee

jaar

voornamelijk besteed

de

zijn

volgens Keppler

aankondiging

van

de

plannen werd

aan het vinden van een geschikte architect.

uitei~delijk

En die kwam er
Samenwerking

na

in

april 1930.

toonaangevende

namelijk

de

man

Het was

Keppler die

architect bezorgde. Dudok was
die

hiervoor

naar Amsterdam

gehaald moest worden. In binnen- en buitenland al geroemd als één
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van de grootste architecten
aan gelegen

dat Dudok

van zijn

ook eens

Dudok had tot dan toe al

tijd, was

in Amsterdam

zo'n beetje

Keppler er veel
ging bouwen. Want

overal gebouwd

maar juist

nog niet in het mekka van de moderne architectuur, in Arristerdam.
'Waarde Dudok, In je afwezigheid heb ik met ongeveer 30
leerlingen van de Ecole Speciale des Travaux Publics te
Parijs, je werk in Hilversum onder goede_ geleide mogen
bezoeken. Ik wil je ronduit verklaren,
dat ikzelf bij
het aanschouwen sterk onder den indruk kwam en gij moet
in Amsterdam een stuk werk gaan
verrichten.
Die
gelegenheid is er nu.
De vereeniging Samenwerking wil
een groot apartement-house voor kinderlooze echtparen,
bejaarde echtparen e.d.
oprichten. De plaats Apollolaan, hoek Beethovenstraat is gereserveerd.
Naar ik
meen heeft het bestuur reeds een schrijven tot je
gericht. Gij moet op deze zaak
ingaan. Een voorlopige
schets met kostenberekening zal voldoende zijn om tot
een raadsbesluit
te
geraken.
Als controleerende
gemeentedienst zal
ik zooveel mogelijk helpen en
moeilijkheden trachten te voorkomen.
Nogmaals het zou
m1J
bijzonder aangenaam zijn indien gij in Amsterdam
een goed bouwwerk deed verr1Jzen.
Gij
zoudt groeten
invloed kunnen uitoefenen,
immers onze Amsterdamsche
School loopt op haar einde en
de
Internationale
bouwkunst ( de vertaling Nieuwe Zakelijkheid is om van
te rillen) moet hier geen ingang vinden op de wijze,
zooals dat
in Frankfurt
is geschied.
En daar bestaat
kans voor. Gij
zoudt met een goed bouwwerk leiding
kunnen geven.
Waarde Dudok, doe dat. Met bijzondere
waardering, Keppler' (2).
Vermoeide pioniers
Aan Keppler.

zou

het

duidelijk

niet

liggen

en

gelukkig voor

Keppler had Dudok ook wel trek in deze vererende opdracht.
Maar was

Samenwerking ook zo enthousiast over Dudok ?

het eigenlijk
vereniging ?

met

het

enthousiasme

Per slot

van rekening

twee jaar verstreken sinds de eerste
lustrum. En

in die

twee jaar

voor

het

waren er

Hoe stond

plan

binnen de

inmiddels al weer

aankondiging op

het vierde

was de lust tot bouwen er door de

economische crisis zeker niet op vooruitgegaan.
De grote motor achter
Keegstra,

zag

de

natuurlijk

crisis, de directeur van

nieuwe
geen

bouwpiannen
enkel

bij Samenwerking,

bezwaar.

de gemeentegiro

Crisis of geen

geloofde in

het plan,

zeker nu men de grote Dudok voor het plan had kunnen strikken.
Daar kon Samenwerking mee voor de dag
Maar zo

enthousiast als

ko~en

in de stad !

Keegstra voor het plan was, zo koeltjes

werd er in de rest van de vereniging op de

nieuwe ontwikkelingen

gereageerd. Hulshoff, de stadsarchitect; kon zich met de gang van

126
zaken bijvoorbeeld absoluut niet

verenigen. Het

gebouw leek hem

in de eerste plaats te groot en in de tweede plaats dacht hij dat
er in Amsterdam geen

behoefte

voelde ·zich

gepasseerd

-

vooral

was

aan

zo'n

gebouw.

Maar hij

door het immer voortrazende duo

Keppler - Keegstra. Hij vond 'dat het bestuur wat de

keus van de

architect betreft met hém had dienen te overleggen'(3).
Andere verenigingsleden

waren niet

zo fel in hun afwijzing maar

vroegen zich wel af 'waarom Samenwerking nu weer dit pionierswerk
moest verrichten' (4). Bracht het project niet te veel risico voor
de vereniging met zich mee ?
Ook waren er onder de leden
onder de

mensen

Amsterdamse School

die

zich

afvroegen

'of er

architecten nu niemand was die voor

het project in aanmerking kwam (5) ?
Keegstra kon natuurlijk niat ontkennen dat
geén risico

droeg. Maar

Samenwerking helemaal

dit zou niet meer dan 10% van de stich-

tingskosten bedragen, zei Keegstra. De rest

zou weer voorgescho-

ten kunnen worden door de gemeente. Juist 6mdat Samenwerking voor
10% garant stond, hadden È&W van Amsterdam ook
project gekregen
voor de
van de

aldus Keegstra

ledenraad voldoende

vertrouwen in het

(6). Blijkbaar was dit argument

om Keegstra

voorlopig het voordeel

twijfel te gunnen. Keegstra mocht Dudok berichten dat hij

voor s7000,- kon beginnen aan een voorlopig schetsontwerp.
En Dudok

ging

aan

de

slag.

Hierbij

regelmatig terzijde

gestaan door Keegstra (7). Keegstra nam Dudok mee naar het Nieuwe
Huis voor een rondleiding en om hem te wijzen op
het ontwerp

enige fouten in

van het Nieuwe Huis. Keegstra reisde regelmatig naar

Hilversum als Dudok zijn

hu~p

nodig had en Keegstra onderhield de

contacten met de gemeente.

?
De vereniging bekeek de zaak van op een
afstandje. Iets teveel naar· de mening van Dudok,
want een kleine
anderhalf jaar later wilde< hij van Samenwerking wel eens weten
waar hij aan toe was. Hij schreef een kort persoonlijk briefje
·aan Keegstra:
'Ik houd niet van onverwijld werken, daartoe is het bovendien een te verantwoordelijk vak, ook tegenover de toekomst.
Maar zoo langzaam als het voor uw vereeniging gaat bevalt
mij eerlijk gezegd toch ook niet. U zult zich herinneren dat
het bestuur van Samenwerking mij bij schrijven van 15 mei
1930 opdracht verleende tot het maken van een voorlopig
plan. Deze tijd is misschien niet geschikt voor bouwen,
omdat de gelden meestal ontbreken of.beperkt zijn maar is de
tijd ook niet geschikt om plannen te maken ? Ik meen van
En

de

vereniging
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wel en ik zou gaarne verder gaan mèt mijn werk. Enkele
voorlopige schetsen heb ik verleden jaar reeds gemaakt, maar
ik heb natuurlijk een goed programma noodig, dat ik gaarne
van u zal ontvangen c.q. met u zal samenstellen. Ik heb
thans, nu belangrijke werken beêindigd zijn, gelegenheid tot
dezen arbeid,
zonder welken ik eventueel personeel zou
moeten ontslaan, dat ik gaarne in dienst zou houden. Maar
overigens, ik kan ook wachten. Het terrein zal ons toch niet
ontgaan ? Is het wel goed voor ons gereserveerd ? (8)
Dudok hoefde niet ongerust te zijn. Keegstra deed er alles aan om
het project doorgang te doen vinden (9).
Dudoks Apollohuis
In mei

1932 kon

Dudok eindelijk

presenteren. Het was zonder
deed

in

zijn

opzet

zijn ontwerp aan de vereniging

meer een

sterk

belangwekkend ontwerp. Het

denken aan het Nieuwe Huis, met dit

verschil dat het allemaal nog wat

grootser, luxeuzer

en duurder

was. De toekomstige bewoners van het Apollohuis, zoals het gebouw
zou gaan heten, hadden
bepalen in

verder

hoeverre zij

meer

mogelijkheden

zelf te

van de gemeenschappelijke voorzieningen

gebruik wensten te maken.
het nog

ook

Waar de

bewoners van

het Nieuwe Huis

met een kookplaatje op hun kamers moesten doen, stond de

bewoners

van

beschikking.

het

Apollohuis

'Eenige

al

vrijheid

een

in

redelijk

deze

is

keukenblok ter

noodig

gebleken',

verduidelijkte Keegstra (10). Haar verder was de opzet gelijk aan
die

van

het

Nieuwe

Huis.

verbonden aan het bestieren
werden overgenomen'
lijke woonruimtes,
groot

restaurant,

recreatie- en
Dudok

Dat wilde zeggen dat 'alle bezwaren
van de

(11). Het
en

voornamelijk

twee

in getal,

personeelkamers,
en

conferentiezalen

ontwierp

het gebouw

gebouw bevatte naast de afzonder-

driehonderd en
logeer-

huishouding door

zelfs

een

tweekamerwoningen

dan ook een
ziekenkamers,

klein warenhuis.
~240)

in

zijn

Apollohuis. De huur van deze tweekamerwoningen bedroeg, inclusief
servicekosten ongeveer f780,- per jaar (12).
Kwam de opzet in grote lijnen overeen met die van het Nieuwe
Huis, de architectuur van het gebouw verschilde hemelsbreed van
die van

het Nieuwe Huis. Duidelijk beînvloed door de architecten

van het Nieuwe Bouwen, ontwierp Dudok
dat

opgetrokken

zou

worden

wanden. Ook stapte hij
'gesloten bouwblok'vorm.

bij dit

uit

een vrij

staal,

ontwerp af

strak flatgebouw

beton en grote glazen
van de

geb~uikelijke
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'Niet alleen
is het wonen aan een afgesloten binnenterrein,
speciaal voor oudere menschen,
die
immers neiging hebben
juist contact te zoeken met het
leven, niet aanlokkelijk,
maar ook de bezonning is voor vele flats
in een gesloten
bouwblok bepaald ongunstig.
Daarom heb ik het bouwwerk
samengesteld uit een groot bouwblok aan de Apollolaan met
drie zuidwaartse uitgebouwde vleugels,
één aan de Beethovenstraat, één aan de Bachstraat en een middenvleugel,
welke tezamen twee naar het zuiden (Corellistraat) geopende
plantsoenstroken met vijvers ontsluiten' (13).
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De hoofdingang situeerde Dudok aan de
gaf hier

Bachstraat. Een

grote hal

toegang tot drie trappenhuizen en evenzovele liften van

waaruit de zuidwaarts gelegen woonvleugels bereikt konden worden.
Op

de

begane

grond,

plaats ingeruimd
bovenste

aan

de

voor het

verdieping

kant van de Beethovenstraat, was

warenhuis. Het

van

het

restaurant besloeg de

gedeelte aan de Apollolaan en gaf

uitzicht over de gehele stad.
Dudok verwachtte dat niet alleen de
hier veel

gebruik van

veel buitenstaanders

bewoners van

zouden maken

het Apollohuis

maar dat het restaurant ook

zou aantrekken.

Het bood

immers een uniek

panorama over de stad. Het Apollohuis zou namelijk ver boven alle
andere gebouwen in de
variant, Dudok

omgeving uitsteken.

ontwierp twee

(33 meter) en één van elf

Ook in

zijn kleinste

varianten, één van negen woonlagen

woonlagen (40

meter), zou

het gebouw

het hoogste woongebouw van de stad worden. De laagste variant had
overigens

Dudoks

voorkeur

bestaande

bebouwing

en

omdat

meer

deze

licht

beter

aansloot

op

de

zou geven in de zuidwaarts

gedachte vleugels van het gebouw (14).
Voor de buitenkant van het gebouw koos Dudok een lichtgele steen.
Dit zou

het gebouw

'een vrolijk aanzien' geven, aldus Dudok. De

kosten voor het project raamde hij (voor de

kleinste variant) op

2,3 miljoen gulden.
Keegstra dreigt met opstappen
Hoewel de meeste bestuursleden zeer onder de indruk waren van het
ontwerp en zich ook
projecten

van

Dudok

studiereisje naar
meende een

verder

zeer

voor

lovend

presentatie

maakte

Dudoks beroemde

raadhuis in

Hilversum (15) -

meerderheid toch

Keegstra

over vorige

de

'de bouw

die

het

standpunt

men

een

niet te moeten doorzetten

omdat het plan te duur is'(l6). Tot grote
van

uitlieten

van

woede en verbijstering
zijn

medebestuursleden

onverteerbaar noemde.
'Wanneer in aanmerking wordt genomen dat een echtpaar woont
in een hotel met liften,
telefoon, centrale verwarming,
algemeene bediening, recreatiezalen enz.
is de huur niet
hoog', meende Keegstra.
Bovendien, zo
zal stellig in
bezocht

hij

betoogde hij, 'het gebouw is enig in zijn soort en
een
een

behoefte
soortgelijke

voorzien'.

In

inrichting.

Frankfurt

am Hain

Ook gezien de mede-
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werking.van
(17),

B&W en

het positieve

advies Van

de commissie Zuid

snapte hij de bezwaren van zijn collega's niet:
'De heer Tesseling zeide ik mis het enthousiasme zulk een
bouw onder.deze omstandigheden door te zetten. De voorzitter
zegt ik acht het onverantwoordelijk om voor zulk een bouw in
deze tijden garantie bij de gemeente aan te vragen. De heer
Posthumus zegt de huren zijn te hoog en de heer J. Messer
acht het plan niet te aanvaarden'(l8).

Gezien deze principiële meningsverschillen meende hij aldus 'geen
langer lid van het bestuur te kunnen zijn'

u

Het uur

eindelijk geslagen

had

als laatste troef in.
van

wie

de

de enige

Het was

troefkaart die Keegstra

geachte

collega-bestuursleden zou het op dit

moment supreme er op aan durven laten komen
niet alleen

de vereniging

had opgericht,

niet.

vijfentwintig

Keegstra

de

al

vereniging.

bijna
Dat

hij

te lozen die

maar ook Samenwerking

zij

'regeerde'

nu

de man

had gemaakt tot de vereniging die
Die

zette zich zelf

het was geen slechte.

ook nog k6n uitspelen maar
Want

(19).

. Keegstra

was.

Keegstra

Van
jaar

zou

Hien zeker
samen met

wegsturen kon

eenvoudigweg niet verwacht worden. Posthumus en Teeseling dorsten
het ook niet aan. Ook zij konden het niet over
gen de

hun hart verkrij-

man weg te sturen aan wie Samenwerking zo ontzettend veel

te danken had. Alleen Messer wenste niet voor Keegstra te

buigen~

'En ik kan geen bestuurslid van Samenwerking blijven
als de bouw wordt voortgezet',
had
hij Keegstra
toegeroepen (20).
Maar

wie

was

Messer

7

Sinds vier jaar bestuurslid van Samen-

werking. Een groentje nog. Géén 'pionier'
ieder geval

eerste uur in

zoals Keegstra dat natuurlijk wel was. Alles zou men

doen.om hem voor
werking zijn

van het

Samenwerking te

behouden, want

wat zou Samen-

zonder de lastige, koppige maar o zo ideeënrijke en

onvermoeibare Keegstra ?.
En Keegstra wist dit zelf natuurlijk ook drommels
precies hoe

onmisbaar hij

zich in

goed. Hij wist

de vereniging gemaakt had en

dat zijn collega-bestuursleden zich wel twee keer zouden bedenken
voordat zij hem de laan uit zouden sturen.
En

Keegstra

kreeg

inderdaad

Uitstel om-nieuwe argumenten
Dudok, want

vroeg of

bestuur moeten komen.

ongeveer wat hij wilde
te vinden

laat zou

uitstel.

ten.gunste. ·van het plan

het toch tot een stemming in het
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Een coöperatieve daad van betekenis
En Keegstra ging aan de gang. Keppler en
die

het

bestuur

van

nieuwe

Dudok waren

de eersten

voo~zien.

argumenten moesten

Drie

dagen later al brandde er opnieuw een hevige discussie los op het
kantoor van
en Dudok

de vereniging

zorgvuldig

aan de Roelof Hartstraat waar Keppler

inwerkten

op

het

wankele

gemoed

van de

twijfelende bestuursleden. En naar het leek, met succes.
Dudok

zei

niet

te

kunnen

begrijpen

waarom

het

eigenlijk ooit had uitgenodigd als men nu opeens
maakte. En
'een

zoveel bezwaren

Keppler meende dat Samenwerking maar een 'raar figuur

zou slaan door thans
juist

bestuur hem

grote

niet verder
vraag

naar

te gaan'.
zo'n

gebouw

Volgens hem
en',

was er

zo vervolgde

Keppler,

'mocht er geen vraag naar zijn, dan kon het

ook aan

ongehuwden en jongeren verhuurd worden' ? (21). Van Hien

moest erkennen dat hij

het zo

nog niet

weken

wisselden

gebouw toch

bekeken had, maar ... hij

bleef toch twijfelen.
In

de

daaropvolgende

Dudok met de dag. Dan leek Keegstra weer

de kansen voor het
aan de

p~an

'winnende' hand

te zijn terwijl het volgende moment de tegenstanders van het plan
weer leken te winnen.
Steeds meer mensen gingen zich in deze fase
bemoeien. De

nu ook

met het plan

oud-directeur Jan Waal verklaarde zich 'onvoorwaar-

delijk' voor het plan, maar daar tegenover stond

weer het advies

van Hulshoff wiens mening nog altijd duchtig telde.
HÜlshof f had zich vreemd genoeg in de commissie Zuid wél voor het
plan uitgesproken, omdat het naar zijn mening verenigbaar was met
het

stadsbeeld,

maar

meende hij. tegen te

als

lid

van

moeten stemmen.

de Raad van Commissarissen
Volgens hem

zou het gebouw -

een fiasco worden.
'Ouden van dagèn willen niet in zulke cellen trekken en
uitzien op zulke binnenpleinen.
Wanneer zij uitzicht
hadden op de Beethovenstraat dan zou het geval misschien nog anders worden 1••
Hij zou er in ieder geval
'nooit intrekken' (22).
Ook in

de ledenraad

waren de

meningen inmiddels sterk verdeeld

geraakt. Een aantal leden waren huiverig

voor zo'n

of vreesden

worden, anderen dachten

dat de

huren te hoog

zoud~n

groot gebouw

dat het wel mee zou vallen. Zij werden hierin natuurlijk krachtig
gesteund door Keegstra die ook diverse malen een emotioneel appel
deed op de leden voort te gaan op de ingeslagen weg.
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•straks zal er een huis voor oudera personen kunnen
komen,
wanneer de
leden hetzelfde ruime standpunt
innemen als de aanvankelijke oprichters van Samenwerking die niet slechts voor hun eige~ belang zorgden
~maar medewerkten om vele andere personen
aan een goede
woning te helpen. Het zou een daad van betekenis zijn
wanneer de leden van Samenwerking elders voor oudere
mensen zouden zorgen' (23).
Het

definitieve

besluit

zou

uiteindelijk genomen worden op de

ledenraadsvergadering van 16 december 1932.

Als u nou de heer Hulshoff bewerkt dan zal ik ..•
Kort daarvoor schreef Keegstra nog twee persoonlijke briefjes aan
Keppler om de laatste lobby-ronde te coördineren.
'Bij de oproeping wordt een financiële opzet gevoegd en
dan zal het gaan sp?nnen. De leden in het bestuur zijn
Van Hien tegen, Posthumus vermoedelijk voor, Teeseling
blanco, misschien voor, Broerse
(24) voor.
In de.Raad
van Commissarissen Hulshoff tegen, Hartgrink vermoedelijk voor, Soeters, P.A. Kreuter en Keulemans ? Als de
twijfelaars voor stemmen dan komt het plan met zeven of
acht stemmen voor en twee a drie stemmen tegen erdoor.
Hoe dit te bereiken ?
Wanneer gij de heer Van Hien oproept en namens de
wethouder ook eens de heer Hulshoff bij u liet komen,
dan geloof
ik dat de zaak nog te redden is. De heer
Broerse was heel goed. Waar vooral het risico voor de
leden in het geding werd gebracht had hij een heel goed
argument voor de
bestrijding.
Hij
zei namelijk de
meeste bewoners zijn lid geworden in een tijd dat zij
elders sleutelgeld moesten betalen .. Dat geld waren ZlJ
kwijt en een aandeel in Samenwerking was hun daaro·m
liever. De heer Broerse heeft een heel goed betoog
gehouden. De heer Dudok zei voor de vergadering af. Hij
belde mij op om te horen hoe de zaak stond. Zijne
moeder is gisteren 9verleden doch hij komt vermoedelijk
nog wel eens praten.
Er wordt bij Samenwerking acti~
tegen het plan gevoerd zoals gij ziet uit bijgaande
circulaire. De heer Messer doet daar aan mee.
Het is
daarom te meer noodig dat onze gemeentelijke commissaris in de gecombi~eerde vergadering van bestuur en
commissarissen tegenwoordig is. Het liefst zou ik op de
convocatie zetten dat de gemeentelijke commissaris zich
voorstelt de vergadering bij te wonen. En wanneer dit
gebeurt nadat gij de heer Van Hien heeft gesproken en
de wethouder heeft de heer Hulshof f meegedeeld dat
diens houding hem vreemd voorkomt.
De heer Hulshoff
heeft immers
in de commissie Zuid het plan gesteund.
Aldus zal het besluit wel gunstig uitvallen !
Ik zal
ondertussen de heer Posthumus, Teeseling, Hartgrink en
nog een paar personen bewerken. Daarna komt dan nog een
besluit van de ledenraad.
Dat zal dan niet meer
moeilijk zijn, zelfs al komen alle ·tegenkandidaten in
den ledenraad. De ledenraad telt .vijfentwintig leden en
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er worden slechts acht nieuwe candidaten gesteld'
Haar een week later was Keegstra

m~nder

toch wat

(25).

gerust

op een

goede afloop van de beslissende stemming. Alle acht tegenkandidaten waarvan hij in bovengenoemde brief sprak waren namelijk in de
ledenraad gekozen !
Dat was

was een fikse tegenvaller voor Keegstra en Keppler kreeg

dan ook

het consigne

alsjeblieft op

de beslissende vergadering

aanwezig te zijn om de leden op een 'juiste manier te informeren'

( 26 ) •
Hat mocht echter niet baten.
Op 16 december 1932 werd het
stem.men

en

een

s·tem

plan Dudok

met achttien

tegen zes

blanco verworpen. Keegstra schreef in het

notulenschrift het volgende korte verslag:
'De secretaris
(hijzelf dus)
houdt een zo klemmend
mogelijk betoog om het plan aan te nemen. De leden van
de ledenraad zijn daardoor echter niet overtuigd. Zij
achtten in meerderheid de tijdsomstandigheden niet
geschikt, de huren te hoog en het plan daardoor te
speculatief.
De zeer uitvoerige discussie die tot na
middernacht duurde te notuleren is den secretaris niet
mogelijk gebleken.
Hij meent met dit korte resumé te
mogen volstaan' (27).
Was getekend Harke Keegstra.
Het niet doorgaan van de bouw

van het

Apollohuis betekende voor

Keegstra persoonlijk

ongetwijfeld een enorme klap. De vereniging

gaf hiermee immers

kennen dat men niet onvoorwaardelijk verder

wilde groeien

~e

en dat

was voor

niet te verteren zaak.

de ambitieuze Keegstra een bijna

Niet alleen

omdat het

zijn eerste grote

nederlaag betekende als bestuurslid van Samenwerking, maar vooral
omdat het

een beslissende

van

vereniging.

de

wending betekende

Met

deze

in de geschiedenis

negatieve

beslissing

sloeg

Samenwerking namelijk definitief een andere weg in.
Samenwerking betrad
bereikte

veel

streven pastte

meer

nu een
op

niet meer

periode waarin

de

voorgrond

consolidatie van het

kwam te staan. En in dat

zulke 'risicovolle'

Apollohuis van W.M. Dudok.
De 'pionierstijd' was definitief voorbij.

projecten als het
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S 5.2 : VERZET TEGEN HET COOPERATIEVE RESTAURANT. DE MOEIZAME
RELATIE MET DE VERENIGING HET NIEUWE HUIS

Toen Het Nieuwe Huis -in 1928 eindelijk werd

opgeleverd beschikte

Samenwerking

was

over

een

gebouw

dat

uniek

voor Amsterdam.

Nergens in de stad beschikten alleenstaanden over zoveel vrijheid
en woonden

zij zo

gerieflijk als juist in het 'Nieuwe Huis' van

Samenwerking aan het Roelof Hartplein. De
tig

bewoners

van

(sommigen zelfs

mi:tken ViJ.n

het

tw~e

huis

of

hadden

drie)

en

honderd en negenenzes-

allemaal

verder

een

kon

eigen kamer

iedereen gebruik

een 1:.rroot fü:tntal gemeenool·1;:tppelijke voo.rzienin13e11. Men

kon bijvoorbeeld altijd in het restaurant op de eerste verdieping
eten als
laten

men dat wenste, maar ook eventueel het eten op de kamer

brengen.

Zelf

wassen

of

kleren

verstellen

hoefden de

bewoners van het huis ook niet meer. Drie a vier kamermeisjes per
verdieping stonden dag en nacht klaar om de bewoners het leven zo
aangenaam mogelijk te maken.
De heren-bewoners

van het

werden nog eens extra
woner van

huis, toen nog maar weinig in aantal,

in de

watten gelegd.

Volgens een oud-be-

het complex hoefden de manlijke bewoners op zondagmor-

gen zelfs niet hun

eigen bed

zo'n ongewone taak was'!

op te

maken,

'omdat

het voor hen

(1) Geen wonder dat het aantal verzoeken

om een appartement het beschikbare aantal al vrij snel overtrof !
Maar ook veel dagjesmensen en stadgenoten voelden zich tot het
Nieuwe Huis aangetrokken. En

niet voor

niets. In

de mooi inge-

richte zaal van het restaurant had men een prachtig uitzicht over
de Van Baerlestraat terwijl voor anderen het restaurant

weer een

geschikt vertrekpunt was om eens de 'moderne architektuur' van de
stad te gaan bezichtigen (2).
Een te luxueus.restaurant
Maar het was zeker
Huis. Al

gauw bleek

huur van de door
terwijl

niet alleen

men

ook

maar koek

en ei

met het Nieuwe

namelijk dat het coöperatieve restaurant de

haar geëxploiteerde
niet

zo

eetzalen niet

kon betalen

goed overweg bleek te kunnen met die

andere onderhuurder van het gebouw, de coöperatieve woningvereniging het Nieuwe Huis (3). De bewindvoerders van het restaurant
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Het restaurant en de keuken van Het Nieuwe huis
vlak na de oplevering in 1928

kregen van het Nieuwe huis regelmatig het verwijt te horen dat de
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diners te duur zouden zijn en dat de bediening van

het personeel

ook niet dát was wat men in Zuid zou mogen verwachten. In

1931-a~

was de situatie z6 verslechterd

van het

restaurant z6

en

de

huurachterstand

hoog opgelopen dat Samenwerking zich gedwongen zag

de huurovereenkomst met het restaurant op
met de

vereniging

~et

Nieuwe Huis

te zeggen.

In overleg

werd daarna besloten dat het

Nieuwe Huis het restaurantgedeelte er voortaan bij zou huren (4).
De wisseling van de wacht
zaak. Ook

veranderde

echter

weinig

aan de

onder de nieuwe leiding bleef het restaurant met grote

verliezen draaien en toen begonnen de moeilijkheden pas echt.
Een grote groep bewoners van het Nieuwe Huis

begon zich namelijk

te verzetten tegen een verdere exploitatie van het restaurant.
Tevens be9on

deze groep

Samenwerking er van te beschuldigen dat

zij het restaurant aan het Nieuwe Huis had opgedrongen en dat het
eigenlijk ook nooit de bedoeling was geweest om in het gebouw een
restaurant op te nemen. Om een lang verhaal

kort te

maken : men

wilde van het restaurant af.
Samenwerking vond

echter dat het woon- en restaurantgedeelte

onlosmakelijk bij elkaar hoorden en dat er absoluut
hoefde

te

worden

over

een

andere

niet gedacht

bestemming van de ruimtes.

Samenwerking werd hierin gesteund door Keppler die van mening was
'dat dit

offer de

moet zijn'
In 1933

verband met

de outillage wel waard

(5).

komt

des~lniettemin

het

Samenwerking en
groep tegen

leden in

de vereniging

tot

een

confrontatie tussen

Het Nieuwe Huis als de oppositie-

verdere expolitatie

van het

restaurant de overhand

krijgt en het bestuur gaat vormen.
Kort daarop

liet dit

nieuwe bestuur

Samenwerking weten dat als

Samenwerking niet bereid was tot huurverlaging over te
het restaurant

gaan, men

zou sluiten. Tevens deelde het bestuur mee dat de_

voorzitter van Samenwerking (Keegstra)

niet

langer

meer welkom

was op de bestuursvergaderingen van het Nieuwe Huis.
Er zat

blijkbaar nogal

wat oud zeer bij het Nieuwe Huis, dat

men het nodig vond zo fel te reageren. Maar waarom

reageerde het

Nieuwe huis zo fel ?
Twintig jaar opgekropte irritaties
Om

dit

te

kunnen

terug te doen in

begrijpen

de tijd

is het noodzakelijk even een stap

en nog

eens te

bekijken hoe

de twee
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verenigingen ook alweer tot elkaar veroordeeld waren geraakt.
Zoals we uit § 2.4 weten was de vereniging het Nieuwe Huis in
1913 op Samenwerking toegestapt om te praten over de stichting
van

een

gebouw

voor

alleenstaanden.

voorspraak van Tellegen die het
vereniging Het

Nieuwe Huis

Men

had

dit

gedaan op

wenselijker

had

geacht

dat de

onder de veilige hoede van Samenwer-

king het project zou voltooien. De gemeente was namelijk nog niet
zover dat

men zo'n

groot project

alleen aan een vereniging van

alleenstaanden toevertrouwde. Maar onder de veilige vleugels van
Samenwerking wilde men het project wel helpen financiëren.
Samenwerking zelf

wilde ook

wel. Men

'ongehuwden' het niet makkelijk

zag ook wel in dat de

hadden op

de kamermarkt

en wat

waarschijnlijk ook wel scheelde was dat men veel van hen persoonlijk kende : zoals bijvoorbeeld mejuffrouw
neemster

van

het

geheel.

Ook

zij

Kruys, de initiatief-

was 'hoofambtenaar' op het

stadhuis en zo liepen er binnen de vereniging Het Nieuwe Huis nog
wel een

aantal alleenstaande hoofdambtenaren rond die men kende.

Maar het vertrouwen in de groep alleenstaanden en
ging nu

ook weer niet zover dat men er toe kwam de groep in haar

geheel als lid te adopteren. Met name de
van

Samenwerking

vreesde

dat

het

Raad van Commissarissen

gebouw

in

de toekomst met

verlies zou gaan draaien en bedong dan ook dat er
- onderhuurder

constructie met

Dit

Samenwerking

had

in hun project

voor

leegstand

de

vereniging

het Nieuwe Huis werd afgesloten.

het

het

een verhuurder

voordeel

dat

bij

eventuele

Nieuwe Huis zou opdraaien voor de

kosten.
Tegelijkertijd werd

de vereniging

statutaire bepalingen

wel weer

Het Nieuwe

Huis via allerlei

zo aan Samenwerking gebonden dat

men ook werkelijk geen stap kon verzetten zonder

toestemming van

Samenwerking.
'Het bouwen is een zaak van deskundige mensen', zei het
bestuur van Samenwerking, 'wier dagtaak het is om daar
mee bezig te zijn en moet daarom niet in handen komen
van besturen die daarvoor slechts enkele avonduren
kunnen geven'(6).
De grote

afhankelijkheid van

de vereniging

opzichte van Samenwerking werd ook
vering van

het gebouw.

zichtbaar

Samenwerking wenste

'eigen' woningen te bouwen en pas in 1926
van het Nieuwe Huis.

Het Nieuwe Huis ten
in

de

late ople-

namelijk eerst haar

begon zij

met de bouw
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'Dit wachten valt ons niet gemakkelijk' schreef het
bestuur van het Nieuwe Huis in 1924 aa~ Samenwerking.
Wij krijgen steeds meer verwijten van onze leden . Veel
leden hebben ons verlaten en bij de leden van ons
bestuur dat tot onmacht gedoemd
is,
bestaat grote
geneigdheid tot de ledenvergadering te gaan en van deze
een uitspraak te verlangen'. Het bestuur van het Nieuwe
Huis kreeg sterk de indruk dat
'het bestaan van onzen
vereeniging de bouw in de weg staat
', maar
'de
totstandkoming van het gebouw ligt ons echter zoo na
aan het hart dat WlJ
het bestaan onzer vereeniging
gaarne aan die totstandkoming opofferen' (7).
Haar de vereniging Het Nieuwe Huis moest nog even wachten. Pas in

1928,

na

vijftien

jaar

van

wachten, kon men het 'eigen' huis

betrekken.
Samenwerking dreigt met overname van het Nieuwe Huis
In het licht van deze voorgeschiedenis valt het nu iets
begrijpen waarom

Het Nieuwe

werking reageerde. De
immer

voelbare

jarenlang

invloed

1933 ook

Huis in

van

opgekropte

Samenwerking

beter te

zo fel op Samen-

irritaties

over de

op het beleid van de

vereniging vonden in 1933 een uitweg in het al genoemde ultimatum
aan Samenwerking.
Maar Samenwerking

zou Samenwerking

niet zijn

hard terugsloeg. Keegstra stelde openlijk de

als men niet even

vr~ag

~of nog wel langer met deze
vereniging doorgegaan moet
worden'
(8).
'Bij . de ongehuwden blijkt te weinig
gemeenschapsgevoel aanwezig te z1Jn. Hen zit in het
groote huis te dicht op elkaar en de gelegenheid om
elkaar in een of andere richting te beïnvloeden werkt
slecht' (9).

Tegenwerpingen van zijn medebestuursleden van Fliert en de Ruiter
die de vereniging Het Nieuwe Huis wel wat
wimpelde Keegstra
'ervaring

te

resoluut af.

missen'.

'De

tegemoet wilden komen,

Zij kregen

te horen op dit punt

decentralisatie

heeft

historisch

bewezen groote ellende te brengen', aldus Keegstra (10).
En Keegstra

wist zich

op dit

punt gesteund

bestuur. Keppler en De Miranda hadden
gezegd dat

Keegstra al

een paar keer

Samenwerking het anders maar moest overnemen. B&W van

Amsterdam konden namelijk niet
na vijf

door het gemeente-

jaar wegens

accepteren dat

mislukking gesloten

het restaurant al

moest worden (11). Dat

zou ernstig gezichtsverlies betekenen voor de gemeentebestuurders
die

de

bouw

van

dit

project

altijd

met zoveel verve hadden
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verdedigd.
De

zaak

leek

beklonken.

Eind

oktober

1933

kregen alle

bewoners van het Nieuwe Huis een brief van Samenwerking in de bus
waarin te

lezen viel

dat het

huurcontract met

Het Nieuwe Huis

niet meer

verlengd zou worden maar dat alle bewoners over zouden

kunnen stappen naar Samenwerking.
Nu stond Het Nieuwe Huis voor het blok. Wat moest men doen?

Het

ongunstige huurcontract tekenen óf de - zeer beperkte - zelfstandigheid die men nog had opgeven en opgaan in Samenwerking ?
Het bestuur van Het Nieuwe Huis koos eieren voor haar geld en
tegenzin het door Samenwerking gedicteerde
accepteerde met
huurcontract ( 1 2 ) • Een contract dat overigens
voor het

wel iets gunstiger

~uurprijs

Nieuwe Huis uitviel omdat de

voor het restau-

rantgedeelte wel wat lager werd gesteld.
Maar de bijna
reilen en

onbeperkte

zeilen van

invloed

de vereniging

alle irritaties, bleef

onverminderd

van

Samenwerking

op het

, de eigenlijke oorzaak van
voortbestaan.

Deze invloed

uitte zich werkelijk in de meest futiele zaken. Of het nu ging om
het plaatsen van een bank in de hal van het Nieuwe huis of om het
verplaatsen

van

een

telefooncel,

Samenwerking nodig. Als deze
geweigerd

werd

,

wat

altijd

was

toestemming dan

bijvoorbeeld

toestemming van

soms ook

nog eens

het geval was in deze twee

voorbeelden (13), dan liet het zich raden hoe

men in

het Nieuwe

Huis tegen

Samenwerking aankeek. Binnen de vereniging het Nieuwe

Huis sprak

men bij

over 'de

voorkeur ook

toevallige incasseerder

niet over

Samenwerking / maar
van de huurpenningen' (14).

Samenwerking op haar beurt, reageerde dan meestal met opmerkingen
in de trant van 'de dochteronderneming', of 'het filiaal'. Vooral
Keegstra was een meester in het
was ook

nooit te

moe het

openrijten van

Nieuwe Huis uit te leggen 'dat zonder

Samenwerking de vereniging nooit
ten'

zere wonden. Hij

een gebouw

had kunnen neerzet-

(15).

Aan de kwaliteit van het wonen kan niet worden getornd
Dit

schier

eindeloze

gekibbel

verhullen dat de 'toevallige
toch

op

minstens

één

Samenwerking

punt

stond

en

weer

incasseerder van

bedoel natuurlijk de explotatie
rant.

over

in

zakelijker
van
deze

het

kon echter niet
de huurpenningen'

had mogen optreden. Ik
'coöperatieve' restau-

kwestie

'pal'

achter

die
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bewoners van Het Nieuwe Huis die
maakten. Voor

deze bewoners

in hun strijd met
sluiten. Het

wél van

was dit uiteraard een welkome steun

de andere

bewoners die

het restaurant wilden

zou echter te ver voeren om deze steun, dit opkomen

voor de belangen van
samenwerking naar

deze

minderheid,

voren gebracht

was dat

zo

werd

het

vaak door

(16), louter en alleen op deze

nobele motieven terug te voeren. Waar
om ging

het restaurant gebruik

het Samenwerking werkelijk

men geen gezichtsverlies wilde lijden. Het veel

tam tam was indertijd Het Nieuwe Huis gepresenteerd als het enige
huis in de stad waar het huishouden coöperatief gevoerd werd. Het
name het luxueus
door de

ingerichte

restaurant

centrale coöperatie

natuurlijk ingericht

voor woninginrichting

Nieuwe Huis een centrale plaats in.

Het

was

als

- nam in het
het

ware het

visitekaartje van het Nieuwe huis.
Maar al

gauw bleek dat slechts een minderheid van de bewoners de

kosten wilde dragen
onderzoekje onder

van

het

coöperatieve

de bewoners

honderd zes en tachtig
van

dat

restaurant

in 1936

was gebleken

bewoners slechts
gebruik

maakten

restaurant.

Uit een

dat van de

vijfendertig regelmatig
(17).

De meeste bewoners

bleken of elders te eten of ... op hun eigen kamer te koken, hoewel
dit

formeel

gesproken

verboden

was

(18). Het bestuur van het

Nieuwe Huis dorst hier in de praktijk echter niets van
omdat.men vreesde 'dat de mensen dan weg zullen gaan'

te zeggen
(19).

'De categorie van bewoners bleek anders dan bedoeld.
Het Nieuwe Huis heeft niet meer de monopoliepositie van
vroeger' aldus mejuffrouw Tendeloo, de voorzitster van
het Nieuwe Huis.
En Tendeloo had gelijk.

De

concurrentie

met

vooral goedkopere

pensions viel in deze crisistijd in het nadeel uit van Het Nieuwe
Huis.
Maar Samenwerking wilde van geen wijken
zoveel andere

gebieden niet

weten, zoals

wilde toegeven

als het

men ook op
ging om de

'kwaliteit van het wonen'.
'De bewoners moeten goed wonen', zei het bestuur van
Samenwerking,
'en daar zorgen wij voor als wij die
ruimteri behouden' (20).
Reorganisatie onvermijdelijk
Desalniettemin

ontkwam

reorganisatie. Rond

Samenwerking

1937 brak

niet

het besef

aan

een ingrijpende

door dat

er toch echt
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iets moest gebeuren omdat de verliezen

voor de

bewoners van het

Huis nauwelijks meer waren op te brengen.
bestuur van Samenwerking er uiteindelijk mee
restaurant voortaan

Morrend ging het
accoord dat het
op een meer 'huishoudelijke' wijze geexploi-

teerd zou worden.
~

Om dat te bereiken werd besloten
verdieping af

te breken

keuken

in de

restaurant op

op

de zesde

plaats negen nieuwe
de eerste verdieping

bestaan, maar was nu meer bedoeld als interne eetgele-

genheid. Door

deze maatregelen

meer

helft

dan

grote

en daarvoor

appartementen te bouwen. Het
bleef wel

de

de

van

kon de

prijs van

de diners tot

de oorspronkelijke prijs teruggebracht

worden : van f0.90 cent per maaltijd naar f0,40 cent per maaltijd
(21). Twee jaar later bleek dat de maatregelen inderdaad hun doel
hadden

bereikt.

Ruim

tweederde

deel

van

de

bewoners zeiden

regelmatig in het restaurant te eten.
De dochteronderneming moet weg
De kwestie met het restaurant was nu voorlopig opgelost, voorlopig omdat hierover na de oorlog weer een conflict zou losbarsten,
maar

de

betrekkingen

tussen

Samenwerking

werden er desondanks niet veel beter
tussen

de

voorzitters

van

de

en

op. Met

twee

het Nieuwe Huis

name de verhouding

verenigingen, Keegstra en

Tendeloo was door deze en andere kwesties ernstig

verziekt. Waar

mogelijk zaten de twee voorzitters elkaar dwars of probeerden zij
elkaar persoonlijk beentje te lichten en in hun persoonlijke vete
sleepten zij hun respectievelijke verenigingen mee.
Zo probeerde

Keegstra in de jaren '40 -

Het Nieuwe Huis af te komen.
Het Nieuwe
reglement
moest maken

Huis wilde
doorvoeren

De eerste

toen een
die

het

tweemaal herkozen
hier geen

Hij meende dat

voorstel

dit

maal was

in april 1942.

wijziging van het huishoudelijk
zittende

bestuursleden mogelijk

te worden. Hiervoor was echter de

toestemming van Samenwerking nodig.
Samenwerking hadden

'45 tot tweemaal toe van

De meeste

bezwaar tegen
'zakelijk'

bestuursleden van
maar Keegstra wel.

bekeken

moest worden.

'Samenwerking heeft nu de kans om de herbenoeming van
dit bestuurslid te doorkruisen ', zei hij. 'Nu hebben
wij de kans om eens van alle moeilijkheden met deze
vereniging af te komen'.
Keegstra's opzetje

mislukte

omdat

zijn

medebestuursleden 'het
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niet in

i

kleine dingen

wilden zoeken', maar 'een opvoedende lijn

.l

wilden volgen'
Meer kans
.J

(22).
leek

huurcontract met

Keegstra

te

het Nieuwe

maken

aantal nieuwe

clausules op

1943

mei

toen het

Huis opnieuw verlengd moest worden.

Keegstra stelde zijn medebestuursleden
J

in

voor in

het contract een

te nemen die als enig doel hadden de

invloed van Samenwerking op het bestuur

van het

Nieuwe Huis nog

te verstevigen (23). Voor het Nieuwe Huis zouden deze

eens extra

nieuwe clausules

ongetwijfeld onaanvaardbaar

zover

uiteindelijk

kwam

het

niet

omdat

zijn geweest, maar
in februari 1943 het

gebouw door de Wehrmacht gevorderd werd. Onder deze omstandigheden weigerde
.(

het Nieuwe

over welk contract dan

Huis natuurlijk
ook, en

verder te onderhandelen

ook Samenwerking

achtte de zaak

toeri 'niet meer opportuun'.
Maar

stilzitten

deed

Samenwerking

zeker

beschouwde de zaak als een veel te mooie

niet.

De vereniging

gelegenheid om

nu voor

eens en altijd van het Nieuwe Huis af te komen. Men schreef in de
notulen:
'Intussen staan wij sterker dan voor de vordering en
kunnen WlJ het dreigement van zelf gaan exploiteren
gebruiken. Voorlopig is de zaak echter opportuun' (24).
Haar na de oorlog zou men toeslaan, zo besloot men al in 1943. De
bewoners van Het Nieuwe Huis mochten dan best allemaal terugkomen
van Samenwerking, maar de vereniging Het Nieuwe Huis

n66it meer.

(25).
Het wachten was nu op het moment dat de Wehrmacht het gebouw weer
'Wil het Nieuwe Huis niet, dan gaan wij onze eigen gang'

zou verlaten, en dat moment brak aan in september 1944.
'Wij moeten na de ontruiming door de duitse Wehrmacht
onmiddelijk de sloten veranderen', had Samenwerking al
heel slim bedacht (26).
En het Nieuwe Huis ? Het
deze snode

daad van

Nieuwe Huis

Samenwerking te

stapte naar

de rechter om

voorkomen. Zo

kon het dus

1944
twee
'coöperatieve'
verenigingen voor het kantongerecht in Amsterdam elkaar het recht

gebeuren

dat

ergens

in

betwisten wie de sleutel
was niet

op dolle

september

van de

Wehrmacht mocht

overnemen. Het

dinsdag dat men dit geschil voor de rechtbank

uitvocht, maar te dol voor woorden was de zaak zeker.

Helaas

voor Samenwerking stelde de president van de rechtbank Het Nieuwe
Huis in het gelijk en in november 1944 trokken de eerste bewoners
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van het Nieuwe Huis weer gewoon in 'hun' gebouw (27). Daarmee was
de kous natuurlijk nog niet af. Samenwerking wilde nog steeds van
de vereniging af en het gebouw in eigen beheer nemen, terwijl het
Nieuwe

Huis

persé

als

'onafhankelijk

rechtspersoon'

wilde

voortleven.
De

patstelling

resulteerde

huurcontract', dat eind 1947
twee

verenigingen,

elkaars advocaat,

men

had

zouden in

in

juni

1945

weer afliep.
alleen

in
De

een

'voorlopig

advocaten van de

nog contact met elkaar via

de tussentijd

een oplossing moeten

formuleren. Eind 1947 was er echter nog steeds geen oplossing uit
de bus gerold. Op basis van het voorlopige
werd de
vandaag.

huurcontract van 1945

toestand stilzwijgend gecontinueerd tot ... op de dag van
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5.3

LEDEN.

j

In de vorige twee
eigenlijk

paragrafen hebben

helemaal

niet

schap was als sommigen
paragrafen

over

het

we gezien

dat Samenwerking

zo'n eendrachtige coöperatieve gemeen-

misschien wel
Apollohuis

gedacht zouden

hebben. De

en het coöperatieve restaurant

lieten duidelijk zien dat er niet zoiets bestond als één coöpera-

tief ide1:lö.l

wa>:ll: .:üle

leden zich in konden vinden, maar dat dit

ideaal op verschillend~ wijze werd ingevuld door de leden. Veel
leden voelden zich bovendien helemaal niet meer aangesproken tot
de oude coöperatieve leuzen, laat staan dat men daarvoor nog diep
in de eigen buidel wilde tasten.
Maar ook het bestuur wist op een gegeven moment niet meer hoe dit
begrip nog inhoud kon worden gegeven. Dit bleek wel heel pijnlijk
in

en

kort

vereniging

na

de

Tweede

werkelijk

op

Wereldoorlog,

aankwam

toen

onderlinge

het

er

in de

'samenwerking' te

tonen.
Afwachten en leven volgens de verordeningen van de bezetter
Meer dan

honderd joodse

werden toen door de
het totale

leden van

Samenwerking en hun gezinnen

D~itsers weggevoerd

ledenbestand. Slechts

: een

achtste deel van

een enkeling kwam na de oorlog

terug.
Het leek echter wel alsof dit

drama zich

afspeelde,

de

zo

heenkomen. En
werkelijke

wil

gelaten
ook
tot

na

liet
de

op een

andere planeet

vereniging deze ramp over zich

oorlog

'samenwerking'

toonde
ten

de

vereniging weinig

opzichte van de enkele

teruggekeerde joodse leden. Men nam de zaken zoals ze waren :
'De oorlog werd elders uitgevochten en wij hadden af te
wachten wat ons lot zou worden en te leven volgens de
verordeningen van de bezetter.
Het verordeningenblad
groeide, de jodenwetten kwamen,
beslag werd gelegd op
personen en goederen. Duizenden werden weggevoerd en in
concentratiekampen opgesloten. Wij allen moesten een
verklaring tekenen dat wij niet van Joodsche bloede
waren, terwijl de Joden uit besturen en zaken werden
verwijderd' ( 1) .
'Afwachten wat ons lot zou worden en leven volgens de verordenin-
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gen van

de bezetter',

zo kan inderdaad het beste de houding van

Samenwerking in de oorlog

getypeerd

worden

en

ik

zal daarvan

hieronder de meest markante voorbeelden geven:
De eerste belangrijke verordening waar de vereniging mee te maken
kreeg was in oktober 1940 :

de beruchte

die

bestuurs-

maand

moesten

verklaring

ondertekenen.

commissarissen

en

verklaring. Niemand
dagen

alle

overlegde

Alle

niet-Joodverklaring. In
en

personeelsleden

bestuursleden,

personeelsleden

ledenraadsleden,

tekenden vervolgens ook deze

weigerde. Stipt
Samenwerking,

deze

op tijd,

zelfs binnen vier

tweëendertig

'niet-Jood'

verklaringen in duplo. Men moést immers tekenen, zoals

men na de

oorlog verklaarde ( 2).
Samenwerking

vormde

op

dit

punt natuurlijk geen uitzondering.

Bijna iedereen die in die dagen voor de keus werd gesteld tekende
de verklaring.

Van de andere Amsterdamse woningbouwverenigingen,

om ons daar maar even toe te beperken, tekende voor
nagaan

alleen

Jan

Bommer,

de

na-oorlogse

zover ik kon

voorzitter

van de

Nationale Woningraad en daarvoor commissaris bij de Algemeene, de
Dageraad en Rochdale, niet (3).
Haar dit

laat niet

onverlet dat

niet tekenden, ongeacht

de

er ook

Nederlanders waren die

consequenties.

Ik

leg

hier

zo de

nadruk op omdat van een woningbouwvereniging die voor een achtste
deel uit joodse leden bestond toch
king

verwach~

minstens iets

meer tegenwer-

had mogen worden.

En het bleef natuurlijk niet bij deze ene
de niet-Jood verklaring kwamen weer andere

niet-Jood~erklaring.

Na

verordeningen en weer

volgde Samenwerking stipt de richtlijnen van de bezetter:
25 augustus 1942 : Wij delen u mede dat 'noch in het
bestuur en den ledenraad onzer vereeniging,
noch onder
het personeel zich personen bevinden, die een Joodschen
echtgenoote hebben' (4).
In de loop van 1942 nam Samenwerking ook geen nieuwe joodse leden
meer op. En daarna volgden de verboden tegen de half-, de kwart-,
en de achtstejoden.
30 juni 1942 : 'Besloten wordt de toelating van no.
3675 (mevrouw H.C. Spanjaard)
en no. 3678 (mevrouw G.
Marcus) uit te stellen aangezien deze personen van
Joodsche bloede zijn' (5).
4 januari 1943 : 'Een verzoek van mevrouw Cosenheim om
als
lid van Samenwerking te mogen
toetreden zal
voorlopig niet worden ingewilligd,
in verband met het
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feit dat deze dame gemengd gehuwd is'
Bood Samenwerking dan

helemaal

geen

(6).

verzet

tegen

de

door de

bezetter uitgevaardigde maatregelen ?
Deze

vraag

valt

moeilijk

te

waarin Samenwerking juist leek

beantwoorden. Er was één kwestie
te

handelen,

maar

het

is niet

geheel duidelijk hoe deze zaak precies beoordeeld moet worden. De
kwestie is de volgende.
Lippmann, Rosenthal en Co
In de

loop van

1944 kreeg

Lippmann, Rosenthal

Samenwerking van

de Duitse roofbank

en co. te horen dat zij de aandelen welke de

joodse leden nog bij de vereniging hadden uitstaan
moest

overmaken

(7).

Samenwerking

weigerde

'verzoek' van Lippmann te voldoen. Als
aandelen

niet

opeisbaar ·waren

konden komen (8). Samenwerking

reden gaf

aan deze bank

echter
men op

aan

het

dat de

maar alleen door uitloting vrij
huldigde dit

standpunt, zoals we

weten ook al in de jaren '30 tegenover verhuizende leden.
In de loop van 1944 werd
Samenwerking verplicht
het aandelenkapitaal van
de joodse leden af te staan
aan de roofbank Lippmann
Rosenthal en Co.
Links de eerste pagina van
de lijst die men opstelde
van het aandelenkapitaal
.v an d e j o o d s e 1 e d e n •
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Na enige

onderhandelingen nam Lipprnann uiteindelijk genoegen met

20% van het bedrag

van

Samenwerking hadden

de

aandelen

dat

de

joodse

leden bij

uitstaan, zijnde f6900,- (totaal ging het om

f34.000,-). Bestuur en

ledenraad

besloten

daarop

dit 'aanbod'

maar te accepteren. Niet ten onrechte ging het bestuur er van uit
dat bij verdere protesten weleens een 'Verwalter' aangesteld zou
kunnen

f6900,- laten. De
woorden

deze

zou

het

claim

van

Lipprnann

en

worden

afgekocht

tegen

waarschijnlijk

betaling

verlies werd vervolgens door

de

en

van

co

20%

gehele

niet bij deze

werd

met andere

van die claim. Het

vereniging

gedragen en

werd niet in rekening gebracht op het nog uitstaande kapitaal van
de joodse leden (9).
De vraag is nu of het bestuur zo handelde omdat men vooral begaan
was met het lot van de joodse leden 6f dat men het vooral voor de
eigen vereniging erg vervelend vond dat

de kaspositie plotseling

ernstig werd aangetast.
Ik neig

er toe

het laatste

gevallen waar joodse

leden

te denken
bij

omdat men in twee andere

betrokken

waren

ook

meer het

zakelijke belang van de vereniging op de voorgrond stelde dan het
belang van de joodse leden.
Weinig coöperatie na de oorlog
Het eerste geval betreft het relaas van de joodse bewoner
Spier die

in oktober

I. Van

1942 hals over kop zijn woning aan de J.M.

Coenenstraat 26 huis moest verlaten. Van Van. Spier werd sindsdien
niets meer

vernomen zodat een maand later (25 november 1942) Van

Spiers woning

ontruimd

verhuizer Puls.

Op 1

werd,

waarschijnlijk

februari verhuurde

weer aan een nieuwe bewoner. De

door

de beruchte

Samenwerking de woning

woning stond

met andere woorden

vier maanden leeg. Kosten voor Samenwerking
' 4 x f59,75 = f239 1 - plus bijkomende kosten als woning
opgeruimd en vuil naar de stadsreiniging vervoerd
f20,-. Totaal f259,-' (10).
Van Spier

kwam na de oorlog echter terug. Hij had als een van de

weinige joodse
Spier

kreeg

zijn

eerst de huur
leeggehaald'
Een

leden van

Samenwerking de

woning

betalen

'tot

oorlog overleefd. Van

uiteraard terug maar ... hij moest wel
het

tijdstip

dat

de

woning werd

(11).

zelfde

verhaal

kan

verteld

worden

over

de

Centrale
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Israëlische Ziekenverpleging (CIZ).

ling huurde al sinds mensenheugen van Samenwerking het pand Jacob
Obrechtstraat 92

'i

joodse verpleeginstel-

Deze

voor haar

1943 werd

het pand

personeel

weggevoerd.

Op 19 oktober

verplegend personeel.

echter door de Duitsers ontruimd en werd het
De

National.

Soz.

Volkswohlfahrt legde

vervolgens beslag op het pand maar stelde het op 16 december 1943
weer ter

beschikking van

Samenwerking.

Na de

oorlog kreeg de

Ziekenverpleging echter doodleuk een briefje van Samenwerking met
het verzoek de achterstallige huur van

twee maanden

nog even te

betalen.
De aanmaningen getuigen van een bijna niet voor te stellen gebrek
aan inlevingsvermogen en gevoel

voor

maat

bij

de coöperatieve

bestuursleden van Samenwerking.
De CIZ

reageerde eigenlijk

nog heel beleefd op de aanmaning van

Samenwerking:
'Het is ons niet duidelijk,
waarom WlJ die uit deze
tijd geen activa hebben en door de vijand uit uw woning
werden gezet, u deze schade zouden moeten vergoeden.
Het is onredelijk van u dat van ons te verlangen. Het
blijkt dat u dit ook wel
inzag,
daar u voor de
huurderving schadeloosstelling bij diverse instanties
trachtte te verkrijgen. Indien u dit niet gelukte bij
de beheerder van de Nat. Soz. Volkswohlfahrt blijft dit
voor u een schadepost, waaraan slechts de vijand schuld
heeft en niet wij,
zodat wij voor deze schadepost ook
moreel niet aansprakelijk
kunnen.
worden gesteld.
Overigens menen wij goede reden tot beklag te hebben
omtrent de weinige medewerking die wij uwerzijds hebben
ondervonden tot. het tetugverkrijgen van woonruimte voor
onze verpleegstèrs, ondanks het feit dat wij vele jaren
lang tot uw huurders hebben behoord' en wegens vijandige
dwang het door
ons bewoonde pand moesten verlaten'
(12).
Ik kan uit deze twee voorbeelden toch niet anders concluderen dan
dat men in de praktijk toch
lot

van

kleine

de

Joodse

voorbeelden,

geïnterpreteerd moet

maar erg

leden,
de

weinig begaan

was met het

en dat, juist ook vanwege deze twee

aandelenkwestie

worden als

met

Lipprnann

eerder

een poging de kaspositie van de

vereniging niet aan te tasten dan dat men nu opeens zo begaan was
met het

lot van de joodse leden. 'Gezond egoïsme' noemde men dat

geloof ik in de beginjaren van de vereniging.
Het is helaas een trieste conclusie waarmee ik
moet afsluiten,

maar het

is niet

anders. In

werkelijk op aankwam - de jaren '30, de

dit onderzoek

tijden dat het er

oorlogsjaren-

bleek de
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coöperatie

in

feite

toch

maar

heel

wei~g

weerstand te kunnen

bieden aan allerlei ongewenste ontwikkelingen. Op
de

vereniging

'samenwerking'
oorlog ten

was
en

er

in

deze

onderlinge

opzichte van

tijd

solidariteit.

weinig sprake van
Zelfs

niet

na de

het kleine aantal berooid teruggekeerde

joodse leden. Die moesten gewoon eerst
huur betalen.

hela~s

het niveau van

netjes hun achterstallige
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CONCLUSIE

De vraagstelling

van deze

scriptie luidde

werking in 1908 werd opgericht en

met welk doel Samen-

op welke

wijze deze doelstel-

ling in de periode 1908 - 1948 in de praktijk werd uitgewerkt.
Om de

beantwoording van deze vraagstelling enigszins te structu-

reren heb ik , zoals ook al in
voornamelijk geconcentreerd

de inleiding

te lezen

valt, mij

op twee punten : de speciale verhou-

ding met de overheid en de beschavingspolitiek van de vereniging.
Toen

Samenwerking

tegenstelling tot

in

1908

werd

opgericht,

om

haar

men,

in

veel andere woningbouwverenigingen, weinig tot

niets met de overheid (rijk en gemeente) te
kon

had

doel,

de

maken. De vereniging

verbetering van de huisvesting van haar

leden, te bereiken niet zoals andere verenigingen een beroep doen
op
als

de

overheid

via de Woningwet. Voor middenstandsverenigingen

Samenwerking

Samenwerking

was

wilde

de

Woningwet

bouwen

moest

immers

zij

niet

bedoeld. Als

zelf maar voor de nodige

financiën zorgen. Dit lukte Samenwerking uiteindelijk
en wurgen

via de

met hangen

uitgifte van obligaties, verplichte stortingen

van de leden en hypotheekleningen.
tn de jaren na 1915 was deze weg echter niet meer toereikend
om het beoogde doel te bereiken. Wilde Samenwerking verder bouwen
dan

kon

dit

alleen

overheid. Maar

verwezenlijkt

de overheid

worden

met

steun

van

de

stond nog steeds niet te springen om

middenstandsverenigingen als Samenwerking te subsidieren.
De toenemende invloed van
meentebestuur veranderde

de

vonden

in

het

Amsterdamse ge-

echter alles. Belangrijke sociaal-demo-

cratische gemeentebestuurders
Tellegen,

S.D.A.P.

namelijk

als
dat

Keppler,
ook

de

Vliegen,

Wibaut en

middenstandsbouw

voor

overheidssteun in aanmerking kwam. De Woningwet moest niet te eng
geinterpreteerd worden

vonden zij. Het begrip 'in het belang van

de volkshuisvesting' moest breed opgevat worden.
Met deze beslissing
een belangrijke

sloeg

weg in.

het

Amsterdamse gemeentebestuur

De (gemeentelijke) overheid gaf hiermee

namelijk te kennen dat de verzorgende taak van
opgevat

moest

worden

en

niet

de overheid breed

langer beperkt moest bliven tot
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arbeiderswoningbouw alleen.

De

beslissing· van

het Amsterdamse

gemeentebestuur om ook verenigingen als Samenwerking financieel
te steunen betekende het begin van een heel· stelsel van nieuwe
subsidieregelingen,

premietoeslagen

en

garantiesystemen

dat

vooral na de tweede oorlog tot grote bloei zou komen maar waarvan
de basis

al in

de eerste

jaren na

de eerste wereldoorlog werd

gelegd.
Deze taakuitbreiding strekte voornamelijk de middengroepen
samenleving
frappante

ten
aan

voordeel.
deze

volkshuisvesting

En

dat

was misschien wel het meest

geschiedenis:

juist

de

in de

dat

op

Amsterdamse

het

gebied

van de

Sociaal-democraten zich

gingen inzetten voor financiële steun aan de middengroepen

in de

samenleving.
Voor

Samenwerking

had

deze

staatssteun

echter ook grote

gevolgen. Gemeentelijke invloed op

het reilen

vereniging

onafwendbaar

was

hiermee

namelijk

en zeilen

geworden en dat

betekende in de praktijk een behoorlijke inbreuk op
van de

vereniging.

'Wij

leven in

van de

de autonomie

een glazen huis' constateerde

een bestuurslid van Samenwerking in 1934 niet zonder spijt. En zo
was het ook: Samenwerking kon geen stap meer verzetten zonder dat
de

overheid

daarvan

op

de

hoogte

was.

De

vereniging

werd

gedwongen een eeuwigdurende erfpachtsovereenkomst met de gemeente
af te sluiten en moest verder accepteren dat
controlerende

rijksdienaren

vaak

anders

toezichthoudende en
over bepaalde beheer-

kwesties dachten dan gemeengoed was in de vereniging.
Tegelijkertijd kunnen we echter
werking

zich

niet

zonder

ook constateren

dat Samen-

slag of stoot naar deze 'slachtbank'

liet leiden. Steeds weer, zo heb ik laten

zien, kwam

de vereni-

ging in 'opstand' tegen deze staatsinmenging.
Samenwerking vond

namelijk dat

op een zelfde

wijze

verenigingen.

Samenwerking

staansgeschiedenis
'geaardheid'

van

claimen. Zorgvuldig
nodige afstand

te
en

haar

behandelen
vond

vanwege

te bewaren

als

dat
de

bewoners

probeerde

verenigingen: zij wilde

de staat niet het recht had haar

ook

de

andere woningbouw-

zij door haar andere ontwezenlijk
een

Samenwerking

andere

andere
dan

sociale

positie
ook

kon

steeds de

tot de andere Amsterdamse woningbouw-

absoluut

niet

teveel

met

de 'gewone'

woningwetverenigingen geïdentificeerd worden.
En niet

zelden kwamen gemeente en rijk Samenwerking ook tegemoet
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in deze eis: Samenwerking wérd ook vaak anders behandeld.
Daarbij

zagen

inspeelde

we

op

tevens

bestaande

dat

Samenwerking

politieke

heel

handig

meningsverschillen

tussen

gemeente en rijk om haar 'onafhankelijke'
Waar mogelijk

werden rijk

en gemeente

soms

positie te waarborgen.
tegen elkaar uitgespeeld

als het er om ging de positie van de vereniging te verbeteren.
Concluderend meen ik echter wel te kunnen stellen
periode 1908

- 1948 de invloed van de staat op het beleid van de

vereniging enorm toenam. Het was de prijs die
betalen om

dat in de

haar doel,

de verbetering van de huisvsting van haar

leden, te kunnen realiseren. Alleen in
konden zelfs

Samenwerking moest

een 'verstatelijkte' vorm

particuliere verenigingen als Samenwerking op

zuive~

een gegeven moment nog verder bouwen.
In deze scriptie heb ik eveneens onderzocht of
k ing gepropageerde

de door

S~menwer

en in de praktijk gebrachte woningvoorziening

in de periode 1908 - 1948 ook beschreven en verklaard

kan worden

als onderdeel van het burgerlijke beschavingsoffensief. Hieronder
verstond ik de welbewuste
zich zelf

pogingen van

burgerlijke groeperingen

ten voorbeeld te stellen aan lagere klassen om deze OD

te heffen uit hun positie van armoede, zwakte en onwetendheid.
Mijn conclusie is dat
goed

in

dit

kader

de geschiedenis

beshreven

van Samenwerking heel

kan worden. Ik denk zelfs dat er

weinig andere woningbouwverenigingen in Nederland gevonden kunnen
worden

waar

het

'zich

zelf

ten

voorbeeld willen stellen' zo

zuiver naar voren komt als juist bij Samenwerking.
af aan

was het

duidelijk dat

Samenwerking met haar woningbouw-

activiteiten meer wilde dan het
eigen

leden.

De

Van het begin

vereniging

alleen
wilde

maar

een

huisvesten

voorbeeld

vereniging wilde de buitenwacht laten zien

van de

stellen. De

hoe beschaafde mensen

eigenlijk zouden moeten huizen.
Dat

betekende

in

de

eerste

architectuur. De woningen van
de

hoogste

bouwkundige

en

plaats

de vereniging
esthetische

inschakelen van een architect was hiervoor
architect

konden

er

veel aandacht voor de
moesten voldoen aan

eisen van de tijd. Het
onontbeerlijk. Zonder

geen fatsoenlijke woningen gebouwd worden,

volgens de vereniging. Samenwerking zette zich
af

tegen

de

heersende

bouwpraktijk

architect nog een zeldzaamheid was (de

daarmee expliciet

waar het inzetten van een
zgn. 19de

eeuwse revolu-
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tiebouw).
Maar het

ging

Samenwerking

om

woningen moest goed verzorgd
bewoners hun

meer. Ook het interieur van de

zijn. Om

woningen goed

te bereiken

zouden inrichten

dat de eigen

en dat ook anderen

hun woningen verzorgd zouden aankleden gaf de vereniging

in 1921

de aanzet tot een baanbrekende tentoonstelling over woninginrichting in het Stedelijk Museum.
land

dat

de

propaganda

Het was

de eerste

keer in Neder-

voor een rationele organisatie van het

huishouden zo grootschalig werd aangepakt.
Ook was Samenwerking er veel aan gelegen de directe woonomgeving visueel zo aantrekkelijk mogelijk in te richten. Om dit doel
"i

te bereiken richtte men onder

andere

een

tuincommissie

en een

antennecommissie op, trok men een tuinarchitecte aan en vaardigde
men talloze woonregels uit. Niets werd aan het toeval overgelaten
om

het

woondomein

van

de

vereniging, de Harmoniehofbuurt, te

transformeren in een esthetisch verantwoord 'lusthof'.
Tenslotte steunde Samenwerking
cooperatieve

winkels

in

haar

de

oprichting

van allerlei

eigen woningcomplex. De bewoners

moesten goede artikelen kunnen kopen, zo was de opvatting, en dat
kon men

het beste

bereiken door zelf de distributie ter hand te

nemen. Uiteindelijk,

zo was

de gedachte,

zou Samenwerking zich

geheel zelf moeten kunnen bedruipen. 'Los' van de maatschappij.
Maar zover
Een groot

zou het
deel van

jaren dertig

nooit komen,
de bewoners

zo heb ik eveneens aangetoond.
voelde zich

in de

loop van de

namelijk niet meer aangesproken tot deze ambitieuze

idealen. Steeds meer bewoners gingen een loopje nemen met de door
de vereniging uitgevaardigde regels. Steeds meer bewoners kochten
hun artikelen ook niet meer in
En

voor

nieuwe

bouwplannen

de 'eigen'
voelde

helemaal niet meer. De leden wilden
wonen.

Dat

wilde

zeggen

mem

cooperatieve winkels.
in deze crisistijd al

in toenemende

mate 'gewoon'

de huur betalen en verder met rust

gelaten worden.
Een grote minderheid in de vereniging bleef echter vasthouden aan
de oorspronkelijke
haar

doeleinden en

beschavingsoffensief

moest ook

doorzetten.

Maar uiteindelijk

deze minderheid zich neerleggen bij de onvermijdelijke

ontwikkelingen.
oprichter

moest

bleef vinden dat de vereniging

van

Dat
de

einde

kwam

vereniging,

ongeveer
Harke

bewogen bestuurscarriere van precies

in

1948,

Keegstra,
veertig

aftrad

jaar.

toen

de

na een

Het vertrek
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van Keegstra betekende het formele einde van een bevlogen periode
in

de

geschiedenis

van

de

vereniging.

Het

coöperatieve

beschavingsoffensief van Samenwerking kwam hiermee definitief tot
een einde.

N 0 T E N
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Noten Inleldlnq
1. De term woningcorporatie wordt hier gebruikt als verzamelnaam
voor woningbouW"Verenigingen, coöperatieve ·woningverenigingen en
woningstichtingen.

2. Gleichmann, 1982, p. 49.
3. Gerrichhauzen, 1983, p. 1. Volgens Gerrichhauzen die in 1983
in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) een studie verrichtte naar het functioneren van
woningcorporaties in Nederland, is de ontstaansgeschiedenis van
de Nederlandse woningcorporaties nog maar amper wetenschappelijk
onderzocht. Daarentegen bestaat er een overvloed aan gedenkboeken en feestschriften maar die bedoel ik hier niet.
4. Zie bijvoorbeeld Priemus, 1978; Van Der Schaar, 1981; Broos-Jennekens e.a., 1980; Gerrichhauzen, 1983.
5. Een goed voorbeeld van een Nederlandse studie op dit gebied
vind ik de dissertatie van Ali de Regt uit 1984 : 'Arbeidersgezinnen en Beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870
- 1940'. Meppel, Boom, 1984.
6. Een 'begin' maken klinkt overigens wel erg pretentieus. Er
is de laatste jaren wel degelijk al wat historisch onderzoek
gedaan naar de woningcorporaties in Nederland, meest doctoraal-scripties overigens. Ik noem onder andere de scripties van Van
Zeil
(1981), Bruin (1983) en De Haan (i987}. Oe laatste io
trouwens de enige die de geschiedenis van 'zijn' woningbouwvereniging, Patrimonium Amsterdam, vanuit een bepaald theoretisch
kader heeft beschreven (verzuilingsperspectief).
Naast deze overzichtsstudies van één woningbouwvereniging zijn
ook enige deelaspecten van de geschiedenis van woningbouwverenigingen beschreven. Zo is bijvoorbeeld de architectonische kant
van de woningbouw van corporaties in de jaren 1 20 ondertussen al
redelijk goed in kaart gebracht (Bergvelt, 1975; Venerna, 1975;
Fraenkel, 1976; Searing 1975). Ook over de voorlopers van de
huidige woningcorporaties
, de
19de eeuwse f ilantroplsche
woningbouwverenigingen,
is
inmiddels wel het een en ander
gepubliceerd (Brinkgreve, 1985; Schade, 1981).

7. Zie ook het belangrijke overzichtsartikel van A. Hitzman in
het Amsterdams sociologisch Tijdschrift van oktober 1986 : 'Het
beschavingsoffensief : mentaliteit, cultuur en psyche'.
NOTEN S 1.1.

1. Aantal Ambtenaren
1920, p. 16.

der

gemeente Amsterdam en hun salarissen,

2. Zie voor de opkomst van deze professionals o.a. Ed Jonker,
•rnterventie. Sociologie in Nederland tussen wederopbouw en
welvaartsstaat.', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 1981, p.
537 566 en Cornelis Disco, 'De grenzen van de beroepensociologie', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 1981" p.183-194. Beide
auteurs dateren de opkomst van de professionals op het terrein
van de 'sociale kwestie' in Nederland rond 1890.
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· 3. De Woningwet kwam mede tot stand door een niet aflatende
stroom van publicaties over het woningvraagstuk sinds ongeveer
1850. Een van de belangrijkste publicaties ·was ongetwijfeld het
in 1896 verschenen rapport van de Maatschappij tot •t Nut van het
Algemeen, 'Het vraagstuk der Volkshuisvesting'. Het rapport gaf
een samenvattend overzicht van het woningvraagstuk in Nederland
en deed tevens enige beleidsvoorstellen. Mede op basis van deze
beleidsvoorstellen kwam in 1901 de Woningwet tot stand.
Zie verder ook Jobse, 1980, p. 21 - 102 met name p.42.

4. Zie o.a. R.B. Jobse, p.43.
5. Zie o.a. Schade, p. 31, 70

-

73.

6 . Op cit. Galesloot, p.112.
7. Van Wijk, p.20

8. ALV, eerste notulen

NOTEN S 1.2
1. Helaas viel van deze vereniging niet meer te achterhalen
dan de mededeling dat zij in 1920 samen met drie andere verenigingen van hogere ambtenaren fuseerde tot de 'Bond van vereenigingen van hogere ambtenaren in dienst der gemeente Amsterdam'.
In 1923 gaat deze bond, die dan 350 leden telt, de 'Algemene
vereeniging van Hogere Ambtenaren in dienst der gemeente Amsterdam' (AVHA) heten. Zij was aangesloten bij de landelijke Centrale
van hogere ambtenaren.

2. De huren van de middenstandswoningen die de ACOB wilde bouwen
vielen in de prijsklasse f2SO,~ en !350,- per jaar. De aanvraag
van de ACOB leidde tot· felle discussies in de gemeenteraad. Velen
vroegen zich af of de bouw van middenstandswoningen ook wel onder
de Woningwet viel. Werd het doel
'verbetering van de volkshuisvesting' zo niet erg breed opgevat .7 Volgens B&W van Amsterdam
was dit echter niet het geval.
Burgemeester van Leeuwen was de
volgende mening toegedaan:
' ..• alhoewel hij
niet vindt dat
de woningbouw van de ACOB in het algemeen in de termen valt om
van gemeentewege gesteund te· worden,
hij dat hier wel heeft
gedaan vanwege het voorbeeld dat er vanuit zou kunnen gaan en ook
omdat ik niet gaarne voet zou willen geven aan het denkbeeld dat
de Woningwet in de eerste plaats op het allerlaagste type van
woningen het oog had'. Gerneenteblad (1908), afd. II, p.365, 374.
Het is duidelijk dat de grenzen van de Woningwet toen nog niet
erg duidelijk waren. De praktijk moest nog uitwijzen waar die
precies lagen. Opvallend is in ieder geval dat de gemeente
Amsterdam de Woningwet in ieder geval niet te eng wilde interpreteren.
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3. Veel andere alternatieven had men in die tijd ook niet.
Kapitaalverschaffing via een gemeentelijke
hypotheekbank of
onder gemeentegarantie kende men toen nog niet in Nederland. In
tegenstelling tot Duitsland waar blijkens een opmerking van
Tellegen 'door die banken aan bouwverenigingen zelfs al een
tweede hypotheek wordt verstrekt'. (ALV, 1908 eerste vergadering).
4. JV 1908, p.2.
5. Dat Knottenbelt Dr. c.w. Jansen als eerste bezocht was niet
zo gek.
In 1906 had deze Jansen namelijk uit eigen zak de bouw
van 62 woningen voor de net opgerichte woningbouwvereniging
'Amsterdams Bouwfonds' gefinancierd. Zie Ottens, p.20.
6. De letterkundige Dr.L.
Simons zat op eigen titel in de
gemeenteraad.
Hij genoot enige bekendheid door zijn rubriek
'Gemeentebelangen .
in het Algemeen Handelsblad al waar hij
regelmatig plachtte te schrijven over de wenselijkheid van een
sterke gemeente op 'cooperatieve grondslag'. In 1899 publiceerde
hij o.a. het boekje
'De cooperatieve Gemeente'. Hij schetste
hierin een idealistisch beeld van burgers en gemeenteberstuurders
die gezamenlijk werkten aan de verwezenlijking van die ene klus:
de cooperatieve gemeente. Hij genoot echter meer nog bekendheid
door zijn belangeloos ijveren voor het 'goede boek' in Nederland.
In 1905 richtte hij o.a. de vermaarde Wereldbibliotheek op. Het
ideaal van deze culturele filantroop was om het goede boek
toegankelijk te maken voor de minder draagkrachtigen in de
samenleving. Zie hiervoor o.a. Rudie Kagie,
'Het beschaven van
geest en gemoed met betaalbare prachtbanden', in Vrij Nederland's
Boekenbijlage van 14 december 1985.

7. Een standpunt dat later ook verdedigd zou worden in de
beroemde 'Handleiding voor woningbouwverenigingen'
uit 1911. De
schrijvers van deze Handleiding, H.C.A.
Henny en D. Hudig, _de_
latere oprichters van de Nationale Woningr~ad (1913), meenden
dat
in een gewone vereniging kwesties als de uitgifte van
aandelen en ballotage van leden evengoed geregeld konden worden
als
in cooperatieve verenigingen.
Zie hiervoor Henny, 1911,
hoofdstuk twee.
8. Als groot nadeel van een Naamloze vennootschap werd in het
algemeen gezien dat de leden hier niet allemaal dezelfde rechten
bezaten. De leden met het grootste aandelenkapitaal hadden het
in een NV voor het zeggen.
9. Statuten der
Amsterdamsche
Samenwerking te Amsterdam, 1908.

coöperatieve

woningvereniging

10. In 1920 werd de controlerende bevoegdheid van de Algemene
Ledenvergadering verplaatst naar een nieuw orgaan : de Ledenraad.
Deze ledenraad telde aanvankelijk 15 leden.
In de loop van de
jaren twintig werd dit aantal uitgebreid tot 20. De leden van de
ledenraad werden gekozen na verkiezingen.
ll. ALV 17 oktober 1916.
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Noten S 1.3.
'

1. In het
'Heerenboekje' stonden alle namen en adressen van
gemeenteambtenaren die Amsterdam rijk was. Verder waren in dit
jaarlijks verschijnende boekje da namen en adressen opgenomen van
belangrijke andere Amsterdamse notabelen:
leden van maatschappelijke instellingen,
gemeenteraadsleden, directeuren van grote
bedrijven etc.

2. ALV 1908 eerste notulen. Lippits had zich al in de zomer van
1908,
nog
voor de oprichting van de vereniging,
bij het
voorlopige bestuur aangemeld en aangeboden voor eigen rekening
tekeningen te maken.
3. De rest was blijkbaar lid geworden om de vereniging financieel
of moreel te steunen. Eén lid viel af omdat aan ZlJn verzoek om
ook in de oude stad te bouwen niet voldaan kon worden.
4. Tellegen was de eerste maanden bij alle bestuursvergaderingen
en belangrijke ledenvergaderingen aanwezig.
5.

JV 1908.

6. ALV 9 maart 1909.
7. Wel zond het betuur voor de zekerheid maar
personen die reeds hadden ingetekend.

een lijst

mee van

8. ALV 16 juni 1909.
9. B 25 oktober 1909.
10. De staking bij Samenwerking, en bij enige ~ndere woningbouwverenigingen in de stad was het gevol.g van een conflict fussen
een aantal patroonsverenigingen en hun arbeiders.· De patroonsverenigingen hadden om .éèn 'of andere reden e·en aantal bouwvakkers
uitgesloten van verder we~k, waarop de vakbonden op hun beurt
weer gereageerd hadden met periodieke werkonderbrekingen.
Het is
waarschijnlijk dat de staking weer beeindigd werd door het
initiatief van drie bouwverenigingen: Rochdale, de Bouwmaatschappij en Samenwerking. Deze drie verenigingen slaagden er nameliijk
in op 4 mei 1910 de patroons -en vakbondsorganisaties om de tafel
te krijgen.
Twee weken later kwam er een einde aan de staking. B
13 me i 1910 .
ll. Gezien de geringe aansprakelijkheid van de leden bij een
eventueel verlies, waren obligaties inderdaad weinig safe fondsen
voor particuliere beleggers.
In principe was de kans altijd
aanwezig dat zij bleven zitten met waardeloze schuldbewijzen. Om
dit risico voor hen 'dragelijker' te maken was het begrijpelijk
dat het bestuur voorstelde om eventuele winsten niet meer aan de
leden uit te keren maar bij te schrijven in de boeken van de
vereniging.
12. ALV 31 oktober 1910.
13. JV 1910/1911.
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Noten S 1.4.

1. ALV 18 oktober 1910.
2. JV 1910/1911, 1921/1922.
3. In de bouwcommissie treffen we nu zelfs voor het eerst
een vrouw aan, mevrouw Joh. De Haan-Van Haarseveen, een nieuwtje
voor Samenwerking.

4. B 29 maart 1911.
5. B 19 april 1911.

6. B 23 februari 1912.
7. B 20 juni 1911. ·

Noten S 2.1.

1. De ACK was een instelling die dagelijks voor de gegoede
burgerij tegen billijke prijs een .degelijke
en smakelijke
middagmaaltijd bereidde in haar vestiging aan het Molenpad. Uit
een brochure van de Utrechtse afdeling, de Keuken had in het hele
land vestigingen, blijkt dat men zich vooral richtte op drie
groepen uit de burgerij:
ongehuwden, gezinnen met 'slechts een
dienstbode' en huishoudens waarván de vrouw buitenshuis werkte.
Zie Brochure Coöperatieve Keuken Utrecht.
2. B 23 oktober 1912.
3. Kruys, die zeer getroffen was door de slechte huisvesting van
werkende alleenstaande mannen en vrouwen in Amsterdam', zo wordt
verteld, had al in 1907 het plan opgevat iets aan deze slechte
huisvesting te doen. Maar daar was toen om onduidelijke redenen
niets van gekomen. In 1913 had zij het echter weer geprobeerd, nu
samen met mejuffrouw Pierson-Huntendam. De dames hadden een grote
vergadering uitgeschreven voor ongehuwden. De vergadering was een
groot succes geworden. Heer dan vijftig 'dames en heren' waren
verschenen en hadden gesproken over de stichting van een gebouw
uitslu·itend bestemd voor alleenstaande personen.

4. ALV, 28 oktober 1909.
5. B 26 maart 1915.
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Noten S 2.2.
1. Zie o.a. Ottens, p. 59 en 60 en Kluit, p.16.
2. B 17 februari 1916, B 19 april 1916.
3. Cor 27 oktober 1916.
4. Gemeenteblad
(1917),
Hypotheek voor woningbouw.

I,

afd.

p.624-636.

Gemeentelijke

5. Gemeenteblad (1917), afd.II, p.1227.
6. Idem, p.1228.
7. Idem, p.1251.
8. Op basis van
Ottens, p.60.

het

KB

van

6

november 1919, nr.51. Zie ook

9. Gerneenteblad (1919), afd.I, p.3498 en afd. II, p.2252.
10. Als lid traden vooral een groot aantal mensen uit de volkshuisvestingswereld toe: architecten, beleidsambtenaren e.d. Een
aantal 'prominenten' die toetraden waren de architecten M. De
Klerk (lidnr. 1011), J.F. Staal (1005), A.H. Hulshoff (163), A.
Kok (134), Rutgers
(146), A.Keppler
(176), Flipse (1077), La
Croix (1031) en Bos (1079).
ll. Gemeenteblad (1928), afd.I, p.975 en Ottens, p.68.
Noten S 2.3.
1. Bouwcommissie, eerste vergadering 1917.
2. Zie hiervoor o.a. Hayden, p.
3. Besprekingen, p.11.
4. Idem.
5. Idem, p.17.
6. De geringe invloed van toekomstige bewoners op het ontwerp
van de woningen was overigens niet onomstreden. Op een algemene
ledenvergadering gehouden op 31 oktober 1919 deelde het lid
Denijs namelijk mee dat hij uit de bouwcommissie was gestapt
omdat hij vond 'dat de ALV te weinig geraadpleegd wordt'.
Voorzitter Van Hien had op dit verwijt geantwoord 'dat elke
nieuwe bespreking de zaak maar op de lange baan schuift'.
7. Verder moet natuurlijk geconstateerd worden dat het vijf heren
zijn die de plannen voor een 'coöperatief huishouden' verder gaan
uitwerken.
Zoals bekend waren deze plannen bedoeld om het
huishoudelijk werk van 'de vrouw' te _verlichten.
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8. Bouwcommissie, mei 1917, eerste vergadering.
9. Hij bouwde o.a. voor de ACOB in 1908 e~ige huizen aan de
Tweede Boerhaavestraat 40-42, de Brederodestraat 91-93 en lste
Helmersstraat 202-208. Zie voor Van Epen vooral Kuipers.
10. Kuipers, p.112.
ll. Deze commissie moet niet verward worden met de zogenaamde
'Schoonheidscommissie', die het gemeentebestuur adviseerde over
ontwerpen in de uitbreidingsgebieden.
In 1923 zou het overigens
tot één schoonheidscommissie komen in Amsterdam.
12. Van Epen was overigens een van de eerste architecten die zijn
architectuurontwerpen op tentoonstellingen exposeerde.
13. Fanelli, p.109, Kuipers, p.117.
14. Zie o.a. Castex e.a., p.127.
15. De Schoonheidscommissie werd sinds 1915 gedomineerd door de
architecten van de Amsterdàmse School. Fraenkel stelt in zijn
proefschrift over het plan Zuid van Berlage zelfs dat de
'invulling van Amsterdam Zuid voor een groot deel bepaald is
door de manpulaties van de architecten die zitting hadden in de
Schoonheidscommissie'. Fraenkel, vierde stelling proefschrift.
16. Volgens kuipers was dit net van Epen's oorspronkelijke
bedoeling maar werd hij door de tijdsomstandigheden gedwongen
Samenwerkings exterieur een soberder aankleding te geven.
17. Fraenkel, p.57.
18. Bouwcommissie, 28 november 1917.
19. SC
1
juli
1920
(91ste
vergadering). Waarschijnlijk
geinspireerd
door
deze
aanvaringen
met
de
amdterdamse
schoonheidscommissie zou Van Epen in 1922 de discussie over het
functioneren van schoonheidscommissies in Nederland aanzwengelen.
In 1922 deed hij in het Bouwkundig Weekbladhet voorstel om
voortaan
'van
de
beoordeling
van
ontwerpen
door
de
schoonhedscommissie vrij te stellen de geesteskinderen der leden
van de B.N.A.'. Van Epen wilde dat de schoonheidscommissie weer
een
beoordelingscommissie
werd
en
niet
langer
een
veroordelingscom.mssie. Zie ook Bouwkundig Weekblad,
jrg. 1922,
p.52, 62-64.
20. Bouwcommissie, 28 november 1917.
21. B 15 februari 1921.
22. B 14 januari 1920.
23. In 1924 promoveerde hij als eerste bouwkundig ingenieur in
Nederland, aan de TH in. Delft.
Zijn proefschrift ging over de
'Bouwkunst der Nederlandse renaissnce in Denemarken'.
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24. B 11 februari 1920 en SC 13 januari 1921, 26 januari 1921.
25. B 3 december 1919; B 7 december 1920; B 26 januari 1921.
26. B 11 februari 1920.
27. B 21 januari 1921.
28. JV 1919/1920
29. B 21 januari 1921.
30. B 14 januari 1920.
31. Fanelli, p.121"125.
32. se 10 maart 1920. De Schoonheidscommissie vond het ontwerp
van staal zo bijzonder dat zij het zelfs gewenst achtte dat
staal eveneens invloed kreeg op de ontwerpen die naast dit
complex gebouwd zouden worden.
In verband daarmee werd het
ontwerp van de architect Posthumus Meyer voor de school aan de
J.H. Coenenstraat 'aangehouden'.

Noten S 2.4.
1. B 23 oktober 1912.
2. Bouwcommissie 4 juli 1917
3. Bouwcommissie 4 juli 1917.
4. De vraag welke architect de opdracht voor het gebouw kreeg·
was niet makkelijk na te gaan. In de eerste plaats omdat er van
deze periode geen béstuursnotulen b~waard zijn gebleven en de
notulen van de bouwcommissievergaderingen ook geen uitsluitsel
gaven. Het is mogelijk,
zoals Kuipers suggereert, dat Lippits
ter verkrijging van de bouwvergunning formeel de leiding van het
project kreeg maar dat Van Epen de werkelijke ontwerper was.
Volgens Kuipers bevinden zich in het Van Epen archief in het
Documentatiecentrum voor de Nederlandse Bouwkunst namelijk alleen
ontwerpschetsen van Van Epen.
Ikzelf kon dit archief niet
bestuderen omdat,
zoals wellicht bekend, het documentatiecentrum
uit bezuiningsrnaatregelen voorlopig zijn deuren heeft moeten
sluiten. Ik heb overigens geen enkele reden om aan de bewering
van Kuipers te twijfelen.
5. De eerste voorlopige schetstekeningen zijn in ieder geval
door Lippits gemaakt.
In het gemeentearchief heb ik namelijk
enige schetstekeningen van hem gevonden waaop o.a. nog sprake was
van een bergplaats voor karren en een badhuis. De achterkant van
het gebouw, met het gezicht op het binnenhof van blok A, was op
deze tekening ook nog gesloten getekend. GAA, archief Woningdienst, doos tehuizen. Zie ook noot 4.
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6. GAA, WD, archief Nieuwe Huls.

7. Keegstra, 1929, p.
8. Idem
9. Kuipers, p.73.

10. Blijkens een raportje over het aantal personeelsleden dat
gewnst werd geacht voor het Nieuwe Huis, werd ook hierin het
voorbeeld van het Kopenhaagse Clara Rafaelshuis gevolgd. GAA,
WD, archief Nieuwe Huis, doos 37.

Noten S 2.5.
1. Eigen Haard, 1921, blz. 460
2. WD, doos 37 (tweede serie), brief Samenwerking aan de 'Amsterdamsche gecontroleerde Nachtveiligheidsdienst', d.d. 17 februari
1922.
3. WD, doos 37 (tweede serie)
4. De Centrale Bouwmaterialenvoorziening (CBV) was een in 1918
opgerichte inkoopcentrale van een aantal grote gemeentes in
Nederland, waaronder Amsterdam, die tegen goedkopere prijzen
bouwmaterialen
leverde
dan
de
particuliere
bouwmaterialenhandelaren. De CBV werd aanvankelijk sterk gesteund
door de Amsterdamse woningbouwverenigingen en het Amsterdamse
gemeentebestuur omdat zij inderdaad veel goedkoper wist te
leveren. Het enige bezwaar van de CBV was echter dat zij in
de korte periode van haar bestaan (1918-1923)
met orders werd
overladen en daardoor soms een snelle uitvoering in gevaar
bracht. De klachten van Amsterdamse woningbouwverenigingen over
te late leveringen e.d. waren in deze periode legio. Zie voor de
geschiedenis van de CBV, Kluit, 1982.
5. J.P. Hieras, 1923, p. 230.
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Noten S 3.1.
1. In de laatste jaren is met name door sociologen en historici veel onderzoek gedaan naar· dit soort beschavingspraktijken
van de gegoede burgerij. De discussie over dit 'beschavingsoffensief' spitst zich met name toe op de vraag hoe dit beschavingswerk ni geïnterpreteerd moet worden. Een stroming binnen de
historisch-sociologische wetenschapsbeoefening die zich met name
laat inspireren door het werk van de socioloog Norbert Elias
benadrukt bijvoorbeeld sterk de imitatiezucht van lagere klassen
om het succes van deze beschavingsarbeid te verklaren, terwijl
een andere belangrijke stroming die zich met name laat inspireren
door het werk van de Franse filosoof Michel Foucault meer het
dwangmatige
,
disciplinerende karakter hiervan pobeert aan te
tonen.
2. In zijn studie 'Een Herenwereld ontleed', beschrijft Bruin
(1980) op boeiende WlJZe hoe de oude Amsterdamse regentenfamilies
in de loop van de 19de eeuw op economisch en politiek gebied
steeds meer terrein moesten pr1Jsgeven maar op sociaal terrein
nog steeds de dienst uitmaakten rond 1900
3. v.d. Pluym, p.271.
4. De 19de eeuw werd volgens hen gekarakteriseerd door het
ontbreken van universele waarden. Berlage c.s. probeerden in hun
werk juist weer wel universele waarden aan te brengen.
5. Samenwerking was de eerste
woningbouwvereniging die een
'goede' woninginrichting aan de man probeerde te brengen middels
tentoonstellinge·n, maar niet de eerste culturele instelling die
zidh hier voor inzette. In 1905 · en 1910 al órganiseerde de
sociaal-de~ocratische
vereniging 'Kunst aan
het Volk'. twee
tentoonstellingen over woninginrichting in het Stedelijk Museum
tegen 'leelijkheid en smaakrnisleiding'.
De doelstellingen van
'Kunst aan het Volk'
waren over het geheel genomen breder dan
die van Samenwerking, maar er waren ook grote overeenkomsten.
Volgens Adang
(1987) streefde 'Kunst aan het Volk' o.a. naar het
volgende: 'men wou het volk niet langer het genot van de cultuurconsumptie onthouden, men geloofde dat een ontwikkelde achterban
gedisciplineerder en beter inzetbaar was, en men was overtuigd
van de komst van een nieuwe socialistische cultuur als noodzakelijke voorwaarde voor een socialistische samenleving' (p.130).
6. Uit later onderzoek bleek dat de meubelen van het Binnnhuis
voornamelijk gekocht werden door een kleine kapitaalkrachtige
avant-garde, die er wel representatieve mogelijkheden inzag. De
leden van Samenwerking behoorden hier onmiskenbaar ook toe.
Zie ook Fuhring, p.23; v.d. Sluys, p.l8.
Vergelijk ook de Swaans artikel over de sociale wording en
werking van het cultureel smaakverschil (1985) en de bespreking
van dit artikel in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift van
Robert Oosterhuis en Cas Smithuijsen
(1987). Aan de hand van
Gouldner en Bourdieu laat de Swaan zien dat het vooral hoog
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opgeleide functionarissen in loondienst bij grote organisaties
waren die zich op cultureel gebied probeerden te onderscheiden
van anderen. In navolging van Bourdieu spreekt de Swaan ook over
'culturele kapitalisten'
die zich met hun culturele eruditie
probeerden te onderscheiden van anderen : economisch kapitalisten
en minder geschoolden.

7. B 16 december 1919; Volgens Marijke Beek (1986) zouden
bewoners van Samenwerking op het bestuur zijn afgestapt met
vragen over woninginrichting :
'Zoveel toekomstige bewoners van
de door deze vereniging te verhuren huizen waren met vragen
omtrent woninginrichting bij het bestuur gekomen dat een tentoonstelling over dit onderwerp alleszins gerechtvaardigd leek' (p.
38). Uit de notulen is m1J echter niet duidelijk geworden dat
dit initiatief van de bewoners uitging.
Ik denk eerder dat het
een initiatief van het bestuur was en met name van Keegstra.
8. Catalogus,

p.15~

9. zie hiervoor Bervoets, 91 - 93.

10. Catalogus, p. 2 - 7.
11. Zie voor een
o.a. Bervoets.

uitgebreide

beschrijving van deze handboeken

12. J.P.M. Mieras, 1921, p.163.
13. Catalogus, p.25.
14. Idem, p.32.
15. J.P. Hieras, 1921, p. 161.
16. Catalogus, p.17.
17. Het is niet moeilijk in deze gedachtegang de essentie van de
coöperatief ilosof ie te herkennen die Samenwerking ook al eerder
zo succesvol had·weten t<;>e te passen. Kort samengevat kY{am deze
filosofie ongeveer op het volgehde neer: er is een probleem
dat opgelost moet worden
(slechte huizen,
lelijke meubels, dure
levensmiddelen),
'de maatschappij' doet er niets of te weing
aan, dan doen we het zelf wel.

18. Cor, brief Woningdienst aan Samenwrking d.d. 22 december 1922.
19. Cor, brief bestuur aan leden d.d. 25 april 1922.

20. JV 1921/1922.
21. NWR, 1926.
22. Beek, p.40.
23. Wonen TA/BK, p.14 en 22.
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Noten S 3.2.

1. zie Deben, 1986.
2. Henny e.a., 1911, p. 20.
3. B 29 januari 1930.
4. Huishoudelijk reglement, artikel 16.
5. zie ook Circulairè aan de bewoners van 20 april 1938.
6. ALV 31 oktober 1924.
(

7. ALV 15 november ·1926.
8. Ik heb deze indeling gedeeltelijk van Deben (1986) overgenomen. Deben maakte in het onderzoek dat hij verrichtte een onderscheid naar zes soorten 'verboden' in de reglementen :
1. Verboden die betrekking hebben op het gehele gebruik (onderverhuur, kostgangers, inwoning, nering of bedrijf),
2.
Verboden die betrekking hebben op een gedeelte van het
gehuurde (zolders, tuin, veranda's, trappenhuizen, gangen),
3. Verboden die betrekking hebben op activiteiten in en om het
gehuurde (reinigen en kloppen van kleden op veranda's),
4.
Verboden die betrekking hebben op het algemene gedrag van
mensen (verboden tot dronkenschap en openbare ontucht),
5.
Verboden die betrekking hebben op het woongedrag (geen
wasgoed op zondag buiten hangen),
6.
Bepalingen die de toegang tot de woning door bestuur of
opzichters regelen.
9. B 7 oktober 1935.
10. Met klachten over geluidsoverlast kon het bestuur doorgaans
moeilijk overleg. Meestal verzocht men de klagende partij eerst
eens te gaan praten met de veroorzaker van de last en als dat
niet geholpen had vroeg men om een zo nauwkeurig mogelijk
omschreven klacht (schriftelijk). Maar het moest wel heel erg
bont gemaakt
worden voordat het bestuur ook daadwerkelijk
stappen ondernam.

ll. L 7 juli 1928
12. Cor, 28 april 1923 en 14 mei 1923.
13. L januari 1925.
14. B 12 februari 1946.
15. B 27 april 1939.
16. B 17 februari 1941
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17. WD Brief Bestuur Samenwerking van 21 juni 1931.
18. Cor 24 en 25 januari 1923.
19. ALV 11 oktober 1941.
20. Twintig jarig bestaan van de
Samenwerking, p.
; JV 1930/1931.

cooperatieve woningvereniging

21. Circulaire, september 1926.
22. In 1933 werd de tuincommissie weer opgeheven omdat zij
'klaar' zou zijn. Maar in 1944 was er blijkens een opmerking van
Keegstra toch wel weer behoefte aan zo iets als een tuincommissie. Hij vond de tuinen van de bewoners namelijk 'veel te wild'. B
2 december 1944.
23. JV 1924/1925.
24. ALV 17 augustus 1937.
25. WD 30 april 1942. Brief van Woningdienst aan Samenwerking.
26. Samenwerking heeft wel geprobeerd het plantsoen in erfpacht
te krijgen, maar dit was , niet mogelijk. WD 16 november 1938,
brief van Samenwerking aan B&W van Amsterdam.
27. B 6 januari 1941.
28. B 6 januari 1941.
29. B 30 maart 1942.
30. WD 20 juli 1938, brief Samenwerking aan B&W.
31. B 29 november 1938.
Noten S 3.3.

1. 'Wil de coöperatie tot z1Jn recht komen, dan moeten allen
bijeen', had hij zijn medebestuurslid Lugt in 1919 toegeworpen
toen deze enigszins beschroomd bekend had 'eigenlijk niet zo'n
groot coöperator te zijn'. Lugt vond dat een eventuele fusie een
te groot financieel risico voor Samenwerking
meedroeg. De
vereniging zou dan immers ook financieel verantwoordelijk zijn
voor de minder draagkrachtige coöperaties in de bond.
2. Er zijn wel diverse malen besprekingen gevoerd tussen de ACR
en Eigen Hulp om tot meer samenwerking te komen, maar de besprekingen stuitten steeds af op de onwil van beide organisaties
iets van hun zelfstandigheid prijs te geven.

3. De verliezen waar de zuivelzaak vanaf 1931 mee te kampen
kreeg __ werden ten dele ook veroorzaakt door een vertrekkende
winkelhouder die tevens zijn gehele klantenkring wist 'mee te
nemen'. 'Overlopende melkbezorgers~ heette het in de notulen.
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4. B 9 juli 1931
5. L 28 februari 1933.
6. L 15 mei 1933.
7. L 28 februari-1933.
Het voorstel om het lidmaatschap van de
ACR op te zeggen werd met 7 stemmen voor, 2 blanco en 13 tegen
afgewezen.
Noten S 4.1.
1. GB (1917), afd. I, p. 633 - 636.
2. De voorwaarden waaraan Samenwerking moest voldoen om in
aanmerking te komen voor financiële steun verschilden in niets
van die van de 'normale' woningbouwverenigingen.
3. B-29 september 1919.
4. GB (1896), afd.

r, p.453 - 468.

5. Idem, p.455, artikel 1.
6. Idem, p.462, artikel 22.
7. GB (1915}, afd. I, p.773
809 (23 juli 1915). zie met name
de bepalingen II a, ben c op p.788 en V c op p.791.
8. De zaak lag bij Samenwerkingb trouwens nog weer iets anders
omdat de financiering bij Samenwerking net weer iets anders
geregeld was. Evt. in noot p.13,14,15 of bij par. 2.2.
9 . B 2 6 maart 19 2 3 .
10. B 16 juni 1923.
11. Idem.
12. WD, brief Keppler aan wethouder VH d.d. 1 januari 1923.
13. WD, brief B&W aan Minister van Arbeid d.d. juli 1923.
14. WD, brief Minister van
januari 1923.

Arbeid aan

B&W van

Amsterdam d.d. 1

15. WD, brief B&W aan minister van Arbeid, 29 augustus 1923.
16. B 10 september 1923. In een afschrift van deze brief die aan
de gemeente was gestuurd had een meelevende ambtenaar van de
Woningdienst in de kantlijn geschreven : 'Ja, ja, welk een ommekeer'.
17. B 24 oktober 1923
18. B 23 januari 1924.
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19. L 29 maart 1923.
20. B 26 maart 1923.
21. L 24 maart 1923.
22. Samenwerking
wilde
wel afschriften van bestuursnotulen
opsturen maar meer ook niet. Naar later bleek had zij op dit
punt gelijk want Keppler werd hierover door zijn superieuren op
zijn vingers getikt. WD,
brief B&W aan Keppler d.d. 9 augustus
1923.

23. B 24 maart 1923
24. L 24 maart 1923
Noten S 4.2.
1. WD, brief bestuur aan B&W d.d. 10 januari 1933.
2. WD, brief Keppler aan bestuur d.d. 11 april 1930.
3. Pas in 1933, op het hoogtepunt van de crisis, werden voor het
eerst andere geluiden over de hoogte van de onderhoudskosten in
de vereniging gehoord. Twee bestuursleden van Samenwerking,
Broerse en De Ruiter,
meenden toen dat het eigen beheer van
Samenwerking wel erg veel geld kostte, zonder dat nu gezegd kon
worden dat het onderhoud zoveel beter werd uitgevoerd.
De
Ruiter zei bijvoorbeeld dat hij het onderhoud bij de ACOB beter
vond. 'Het bezwaar bij ons is de
individuele bediening. Daar
moeten de leden maar vanaf'. Mede vanwege deze 'ongehoorde'
standpunten zouden beide bestuursleden overigens het veld moeten
ruimen in de jaren 1 30. Zie ook 4.4.
4. Tilanus, 1930, p. 30.
5. WD, Brief Keppler aan B&W d.d. 30 juli 1931.
6. WD, Keppler aan wethouder VH d.d. 12 februari 1932.
7. WD, Brief Keppler aan wethouder VH d.d. 7 april 1930:
8. Zie B 7 mei 1931 ; WD, brief B&W aan Minister van Arbeid. d.d.
16 oktober 1930. Samenwerking's pleidooi voor een bestuursvergoedingenpot leidde nog tot vragen van het gemeenteraadslid A.
Bruinsma in de raad. 'Zijn B&W niet van mening' vroeg Bruinsma,
'dat het ontoelaatbaar moet worden geacht en strijdig met de
beginselen van het instituut der op de Woningwet steunende
voorschotten en bijdragen der overheid voor woningbouw, dat de
baten der exploitatie, in plaats van deze aan de openbare kassen
af te dragen, ten eigen bate, althans voor de salariering der
bestuursleden worden aangewend ?' Het gemeentebestuur van Amster. ____ dam_vond._d.Lt.-hLLj.kbaar-.ook...,-want--het. .. voors.teL.van- Samenwe.rking
werd niet toegewezen. GB, (1931), afd.I, p.569.
Met nadruk moet echter gesteld worden dat het het bestuur van
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Samenwerking in feite helemaal niet ging om een salariëring van
haar werkzaamheden. Zij wilde met het voorstel vooral tonen dat
···-·----het- hc:rar-e·rnst· wa:s--met de kwestie van de ove·rschotten. Eigenlijk
stond zij op het standpunt dat bestuurswerkzaamheden pro deo
gedaan moesten worden. Het was voor haar zelfs een beetje een
erezaak dat dit soort werkzaamheden gratis gedaan werden. Haar
alles was haar natuurlijk liever dan dat de overschotten in
gemeentehanden zouden komen.
9.Formeel had Samenwerking natuurlijk gelijk en Keppler kon dan
ook
weinig anders doen dan zich bij zijn wethouder verdedigen
door te wijzen op 'de haast waarmee indertijd de plannen gemaakt
waren'. 'Voor de wijzigingen is indertijd nimmer toestemming van
B&W gevraagd en dus ook niet verkregen. Het was toentertijd niet
de gewoonte evenmin als heden ten dage,
om voor dergelijke
afwijkingen van bouwplannen de speciale goedkeuring van het
Gemeentebestuur te vragen'. Een dergelijke handelwijze van werken
zou volgens Kepplei ook bijzonder belemmerend hebben gewerkt op
de voortgang van de bouw. Bovendien, zo verdedigde hij zich, zat
er tussen de aanbesteding van de bouw van het eerste blok en het
begin van de uitvoering van het laatste blok een tijdsverschil
van vijf jaar. 'Toen was in het geheel nog niet te voorzien dat
het aantal woningen niet bereikt zou worden'. Wel moest Keppler
bekennen dat
in twee
tussentijdse ,nota's over de gevoerde
administratie van Samenwerking (uit 1923 en 1924) hierop al de
aandacht was gevestigd door z1Jn ambtenaren,
maar zei Keppler
'het rijk was ook op de hoogte van deze nota's en wist toen dus
ook al dat Samenwerking het aantal woningen niet zou halen. WD,
brief Keppler aan wethouder VH d.d. 25 oktober 1930.

10. zie hiervoor o.a. Ottens, p.98.
ll. WD, brief Keppler aan wethouder VH d.d. 3 juni 1932. Volgens
deze brief kreeg Samenwerking toestemming om flO,- meer per
woning per
jaar voor onderhoud te besteden dan andere verenigingen
(resp.
f45,- en f55,-).
Bovendien kreeg Samenwerking
eveneens een eenmalig bedrag van f46.400,- toegestopt voor
achterstallig onderhoud. Blijkens een opmerking van Keppler was
men zich bij de gemeente heel goed bewust van de uitzonderingspositie die men Samenwerking toekende: ' ... dat voortaan aan de
vereniging,
in
afwijking van het aan andere vereenigingen
toegekende bedrag f55,per
jaar per woning wordt toegekend.
Weliswaar wordt de vereniging niet volledig tegemoet gekomen in
haar verlangens; maar toch komt men hiermee in een uitzonderingspositie te verkeren'.

12. B 19 januari 1932.

13. uï't deze

laatste pot zou in de toekomst de pensioenregeling
voor het personeel gefinancleerd moeten worden.
Zie o.a. WD,
brief Flipse aan wethouder VH d.d. 6 maart 1940.

14. WD, brief Keppler aan wethouder VH d.d. 5 september 1933.
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15. WD, brief Keppler aan wethouder VH d.d.
februari 1933.
Keppler: 'Samenwerking staat in haar verdediging van het systeem
eigen beheer zwak,
juist omdat, ondanks de door haar beweerde
goedkope werkwijze bij eigen beheer,
een niet onaanzienlijk
tekort is ontstaan, ter wegwerking waarvan juist de medewerking
van de Regeering moest worden ingeroepen'.
16. WD, brief Keppler aan wethouder VH d.d. 10 juni 1935.
17. Alleen de vereniging Amsterdams Bouwfonds kwam op een nog
hoger bedrag uit : f13,55 per woning. Dit hoge bedrag kan echter
verklaard worden uit de hoge salariskosten die de vereniging
maakte voor woningtoezicht. Amsterdams Bouwfonds had als een van
de weinige verenigingen namelijk nog een woningopzichteres in
dienst. Amsterdams Bouwfonds was oorspronkelijk ook een filantropische woningbouwvereniging.
In tegenstelling tot de andere
verenigingen in di~ overzicht was zij nog voor de Wonigwet opgericht.
18. WD, brief van bestuur aan Keppler d.d. 27 juni 1935.

Noten S 4.3.
1. De cijfers werden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.
De boekdatum was steeds 1 mei, tevens het begin van het boekjaar
bij de vereniging.
1437
1937
1929
1728
1933
1207
1941
1377
1938
1644
1934
1367
1290
1930
1942
1350
1935
1939
1931
1599
1314
1320
1943
1367
1936
1252
1940
1932
1522
1358
1944
1433
2. B 19 januari 1932

.

'

B 15 maart 1935

.

r

B 26 oktober 1936.

3. Meer dan een derde van de bewoners had overigens al op eigen
houtje en op eigen kosten dit soort verbeteringen in de woningen
aangebracht.
Deze
bewoners kregen
hiervoor een vergoeding
terugbetaald. Het totale bedrag dat Samenwerking voor sanitaire
verbeteringen mocht besteden van B&W was !40.601,50.
WD, doos 56.
4. B 18 maart 1925. Pas in 1938, nadat de ergste crisis voorbij
was, werd de aanleg van cv weer serieus besproken binnen Samenwerking.
5. Van deze 20
interne verhuizers betrokken 7 een woning die
lager in huurprijs was, 11 een woning die hoger
in huurprijs
was,
terwijl 2 bewoners evenveel betaalderr als in hun oude
woning.

6. B 15 mei 1933.
7. L 7 november 1933.
8. L 7 februari 1934.
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9. P.A. de Vrije constateert in zijn studie 'Leegstand • Een
vergelijking met de jaren '30 '(1983), dat de grote leegstand in
de jaren '30 zich niet in alle typen woningen in dezelfde mate
voordeed. Volgens hem bleek de hoge leegstand in Amsterdam
uitsluitend te gelden voor woningen met een huur van boven de
f350,per jaar. Vooral de leegstand in de categorie woningen
met middelhoge huren (tot f600,- per jaar), was hoog volgens de
Vrije (p.35).
Zijn cijfers hebben betrekking op 1935, het jaar
met de hoogste 'vraagleegstand'.
'In de periode met de hoogste
leegstand
(1934-1938)
vormde de leegstand in de woningen met
huren in de middenklasse het grootste probleem'(p.39).
Uit een rapport van de Woningdienst over de leegstand in 1935
(Telling van onbewoonde woningen, Woningdienst, 1935), blijkt
hetzelfde. Volgens dit rapport was de leegstand vooral groot in
woningen met een jaarhuur van f350,- tot f500,- (Leegstandspercentage : 6~ %) . Van de totale woningvooraad van middenstandswoningen van
veren1g1ngen
(1273 woningen),
stond volgens de
Woningdienst in 1935 8~ % leeg (was 108 woningen).
10. De huren van deze woningen schommelden tussen de f650,- en
f750,-. Volgens het bestuur was vooral de slechte woningindeling
verantwoordelijk voor
de slechte
verhuurbaarheid van deze
woningen. WD, doos 56, map huuroverzichten.
11. L 7 februari 1934
12. B 15 december 1933 , B 23 september 1935.
13. B 21 oktober 1935.
14. B 21 oktober 1935.
15. L 10 december 1935, Keegstra:
Samenwerking de rijke vereniging'

'In de ambtelijke wereld heet

16. Vergelijk de volgende opmerkingen. B 13 december 1933 : 'Er
is nog geen besluit gevallen in B&W, maar de zaak gaat verkeerd.
Keppler heeft Samenwerking heel sterk verdedigd, maar mevrouw
van Lier en de heer van Buren hebben blijkbaar meer invloed'. B
15 december 1933 : 'Van Buren zegt verlaag maar, WlJ kunnen dan
verder zien, Keppler wil echter rust in de vereniging en is het
met ons eens. Hij strijdt mede voor de belangen van Samenwerking'. 823 september 1935 : 'De onderhoudskosten kan de heer
Keppler niet goed meer verdedigen,
omdat alle vereenigingen
verminderd zijn'.
( ... )
'Hij <Posthumus, de accountant van
Samenwerking, JWK> twijfelt niet aan de woorden van den heer
Keppler
,
dat deze het dividend ongemoeid wil laten, doch
tenslotte zijn B&W het die de besluiten nemen.
De heer Posthumus
vreest dat de heer Keppler inderdaad niet het laatste woord zal
hebben, doch de ambtenaren op het raadhuis.
Hun meening met
betrekking tot het dividend kennen wij voldoende'.
17. Zie ook. ottens, p. 74
18. B 6 juli 1932 ; ALV 14 november 1932.

173
)

'

19. ALV 14 november 1932. De groep. werd aangevoerd door het lid
J.H. Crucq,
later gemeenteraadslid voor de partij Nationaal
Herstel
(1935
1939). De demagogisch goed onderlegde Crucq
beschuldigde het bestuur op deze vergadering er onder meer van
'gegevens achter te houden' en de leden 'als baby's te behandelen'.
20. L 4 mei 1934.
21. B 4 november 1935.
22. B 20 januari 1936.
23. B 21 april 1936.
24. B 20 januari 1936
25. Het lidmaatschap van de Nationale Woningraad was voor de
vereniging veel minder bedreigend.
De coördinerende invloed en
taak van de NWR reikte ook niet zdver als die van de Federatie.
Bovendien kende de NWR een eigen afdeling van middenstandsverenigingen, met eigen afgevaardigden in het hoofdbestuur. De
aparte positie van de middenstandsverenigingen was hier dus veel
beter gewaarborgd. Keegstra zat overigens zelf jarenlang voor de
middenstandsverenigingen in het hoofdbestuur van de NWR.
25. Vergelijk ook de opmerking van het bestuurslid v.d.
Fliert die een hoofdambtenaar van het Raadhuis had gesproken.
'Diens redenering is dezelfde als die van de Heer Broerse,
namelijk dat Samenwerking zuiver een zaak van de gemeente is. En
dat 'beetje geld', hetwelk de leden er in hebben wordt niet
gerekend'. B 23 december 1935.
26. L 10 december 1935
27. L 17 februari 1936.
Door de renteverlaging hoefde samenwer~
king per jaar zo'n !40.000,- minder aan de rijksverzekeringsbank
af te lossen. Officieel kwam de regeling met de rijksverzekeringsbank overigens pas in april 1937 rond. De bank vond namelijk
dat Samenwerking niet als een publiek-rechtelijk lichaam beschouwd kon worden en daarom ook geen aanspraak kon maken op
renteverlaging. Meer dan een jaar verzette de bank zich nog tegen
een renteverlaging ten gunste van Samenwerking. Ten op zichte van
de
'normale' woningwetverenigingen had de bank deze bezwaren
niet.
De ironie van de hele kwestie was uiteindelijk dat Samenwerking
als eerste vereniging in het land het belang inzag van de
bezuinigingswet voor de woningbouwverenigingen, maar als laatste
vereniging geholpen werd. Het was namelijk vooral door toedoen
van Keegstra en zijn medebestuursleden bij de Nationale Woningraad dat de bezuinigingswet ook op woningbouwverenigingen van
toepassing werd verklaard. Zie hiervoor B ALV 26 oktober 1936; B
11 februari 1937 en B 8 maart 1937.
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28. L 26 maart 1923 : 'De heer Kramer vraagt of er wel voldoende
naar de nieuwe huurders wordt geïnformeerd'.
Hoe dit precies in
zijn werk ging was helaas niet meer te achterhalen. Blijkens
bepaalde opmerkingen in brieven en bestuursnotulen kan echter
wel geconcludeerd worden dat er gecontroleerd werd. Met name
nieuwe huurders van de winkelwoningen van de vereniging werden
behoorlijk doorgelicht.

29. JV 1930/1931 ; Ll8 november 1931.
30. WD,
1938.

brief

Samenwerking

aan

Woningdienst, d.d. 22 november

31. B 15 mei 1933.
32. WD, brief oudbewoonster
Amsterdam, d.d. 26 mei 1937.

M.H.

van

D

aan

Burgemeester van

33. WD,
brief directeur Woningdienst (Flipse) aan wethouder VH
d.d. 15 juni 1937. 'Bij
informatie bij de vereen1g1ng is mij
gebleken dat het bestuur zich op het standpunt stelt, dat voor
deze oude bewoonster geen uitzondering gemaakt kan worden. Het
dit standpunt kan ik mij wel vereenigen'.

34. ALV, 27 oktober 1937
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Noten S 5.1.
1. B 29 januari 1930

2. WD, doos 58,
Map Tehuis
Dudok d.d. 27 april 1930.

voor

geuwden , brief Keppler aan

3. B 10 mei 1~30. Hulshoff zei verder:
'Hij hoogacht de heer
Dudok,
maar waar er in Amsterdam zoveel architecten zijn die
werk nodig hebben zou hij stellig tot een andere keuze hebben
geadviseerd. Het stelt hem teleur dat de Raad van Commissarissen
niet in de zaak gekend is en hij meent dat Samenwerking aldus
het karakter van een fascisten organisatie gaat aannemen.
4. L 14 mei 1930. De opmerking is van het ledenraadslid De Groot.
5. L 14 mei 1930. Voorzitter van Hien antwoordde dat Samenwerking
wat betreft de keuze van de architect dezelfde weg had ingeslagen
als altijd:
'met betrekking tot de architect wordt de aanwijzing
van de zijde van de gemeente gevolgd'.
6. L 14 mei 1930
7. B 28 mei 1930; B 21 maart 1931
8. WD, brief Keegstra aan Keppler d.d.
9 november
hij de brief van Dudok aan hem direct citeert.

1931, waarin

9. Dat het zo lang duurde met de plannenmakerij van het Apollohuis had ook te maken met het slepende conflict tussen Samenwerking enerzijds en gemeente en rijk anderzijds over de afrekening van de stichtingskosten van de derde bouw waarover in § 4.2
bericht is.
Om Samenwerking wat meer onder druk te zetten had·
het gemeentebestuur in december 1930 haar belofte aan Samenwerking om het terrein aan de Apollolaan voor haar te reserveren
ingetrokken. Zie Cor, 10 december 1930. Pas als Samenwerking aan
haar verplichtingen tegenover rijk en gemeente had voldaan, wilde
het gemeentebestuur weer denken aan een reservering van het
terrein voor Samenwerking. Die reservering kwam weer op 1 maart
1932 toen de zaak kort daarvoor was opgelost.
Zie Cor, Wethouder
VH aan bestuur Samenwerking d.d. 18 januari 1932 en Cor, B&W aan
bestuur Samenwerking d.d. 3 maart 1932.

10. Cor, 28 mei 1930.
11. Idem.
12. Omgeslagen naar de verschillende types werden
inclusief servicekosten, geraamd op
f 520,- voor de
26 eenkamerwoningen
f 780,- voor de 240 tweekamerwoningen
fl040,- voor ·de
6 tweekamerwoningen met keuken
f1690,- voor de 12 driekamerwoningen met keuken
f2340,- voor de 18 vierkamerwoningen met keuken.

de

huren
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13. Cor, Dudok aan bestuur Samenwerking

d.d~

25 mei 1932

14. De vleugel aan de Bachlaan zou volgens Dudok 4 verdiepingen hoog moeten worden terwijl die aan dè Beethovenstraat 6
hoog zou moeten worden.
De verschillen in hoogte van de drie
vleugels hièlden ook verband met de breedte van de straten waar
de vleugels aanlagen.
15. B 6 juli 1932.
16. B 13 september 1932.
17. De Commissie Zuid oordeelde in meerderheid dat de geprojecteerde bebouwing een 'aesthetische verrijking· van Zuid' zou
betekenen,
mits de aangegeven bouwhoogte niet belangrijk wordt
verminderd'. De aangegeven plaats was oorspronkelijk niet voor
zo'n hoge bebouwing bedoeld en ook uit stedebouwkundig oogpunt
bestond er geen enkele aanleiding zo'n hoog gebouw op die plaats
te situeren. Met name de directeur van de dienst Bouw en Woningtoezicht,
Tjaden,
maakte stedebouwkundige bezwaren tegen het
plan.
Hij
zei onder andere
'Ik herinner er aan dat bij de
wijziging der bouwverordening, welke hoogbouw op drie bepaalde
punten in Zuid mogelijk maakte, in den gemeenteraad wel degelijk
naar voren
is gebracht dat men steeds bij
uitzondering dit
groote aantal verdiepingen en' de daaraan verbonden grootte
bouwhoogte wenschte toe te laten en dat daarom juist de gebieden
zeer beperkt z1Jn genomen,
zoodat voor ieder nieuw geval, dat
van zoo eminente stedebouwkundige betekenis moest worden geacht,
dat extra-hoogbouw er uit aesthetisch oogpunt noodig bleek, de
raad de gelegenheid zou hebben zich uit te spreken. De plaats nu
waar het onderwerpelijke gebouw is gedacht, is n.m.m. geenszins
van bijzondere stedebouwkundige betekenis.
Het stadsbeeld vraagt
hier in geenen deele een zoo hoog complex. Dit staat buiten de
aesthetische kwaliteiten ban het plan zelf'.
(Brief Tjaden aan
voorzitter Cie Zuid, 13 juni 1932).
18. B 13 september 1932.
19. Idem.
20. B 13 september 1932.
21. B 16 september 1932.
22. B 7 oktober 1932.
23. ALV 21 november 1932.
24. Broerse was nog maar een aantal weken bestuurslid. Hij was
door Keegstra naar voren
geschoven toen
Messer zich als
bestuurslid had teruggetrokken. Broerse was 'uiteraard' voor het
plan Dudok.

25. WD, Brief Keegstra aan Keppler d.d. 27 november 1932.
26. B 7 december 1932.
27. L 16 december 1932.
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Noten S 5.2.
1. Drilsma, 19
2. Amsterdam, weekblad
nr.9, blz. 12.

voor

toerisme,

kunst

en

sport, 1932,

3. B 7 november 1928, B 19 juni 1928, B 2 juli 1930.
4. B 18 maart 1933
5. B 21 april 1933
6. B 20
januari 1920. Samenwerking werd
de avonduren' bestuurd.
7.

overigens zelf ook 'in

24 november 1924

8. 25 maart 1933
9. B 7 november 1933.
10. B 3 januari 1934
ll. B 1 augustus 1937
12. 12 januari 1934
13. B 23 december 1930
14. 14 september 1936
15. B 21 november 1933
16. B 21 november 1933
17.

5 november 1936

18. Reg~ls in acht te nemen bij het bewonen van appartementen in
het Nieuwe Huis, vastgesteld op 14 januari 1935, p.3.
'Wat verboden is', punt 3 : 'Op de appartementen te koken op
andere dan electrische toestellen,
of maaltijden te bereiden
(hiermede is bedoeld het klaarmaken van middagmaaltijden; de
scullerys zijn hiervoor te klein en het brandgevaar is gebleken
niet denkbeeldig te zijn; etenslucht valt onder punt 1)'
19. B 5 november 1936.
20. B 14 september 1936
21. L 10 februari 1937
22. B 28 april 1942. De Roos
: 'Wij moeten de sterkste houding
kiezen en geen gebruik maken van onze macht om wijziging van de
bepaling te voorkomen. Daarmede krijgen wij allen tegen ons. Hij
is voorstander van de opvoedende lijn. Keegstra had hier echter
weinig vertrouwen in : 'Personen zijn nu eenmaal niet te veranderen'.
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23. B 30 oktober 1942. De clausules die Keegstra opgenomen wilde
zien waren de volgende
Samenwerking moest weer het recht
krijgen de vergaderingen van het bestuur van Het Nieuwe Huis bij
te wonen; de huur van het restaurant moest niet meer afzonderlijk
betaald worden, maar diende direct opgenomen te worden in de
vaste huurlasten van de bewoners; de logeerkamers van het Nieuwe
Huis moesten ook gebruikt kunnen worden door de bewoners van
Samenwerking voor hun logé's; bij een eventuele beindiging van
het huurcontract met het Nieuwe Huis moest Samenwerking het
inventaris tegen taxatieprijs kunnen overnemen.
24. B 5 oktober 1943.
25. Idem.
26. B 18 augustus 1944.
27. B 10 oktober
Noten

s

1~44

5.3.

1. L 25 mei 1945.
2. Brief bestuur Samenwerking aan wethouder VH, d.d. 25 oktober
1940 : 'Naar aanleiding van uw brief d.d.
21 october 1940,
afd. VH 1940, ·no. 709 hebben wij de eer u hierbij 32 verklaringen
in duplo te doen toekomen betreffende het niet van Joodsche
bloede zijn van de leden van ons bestuur en het personeel der vereenig
3. WD, doos 3, afd. Alg. Zaken. Op een kladje in het archief van
de Woningdienst stond verder nauwkeurig vermeld welke woningbouwverenigingen allemaal joodse bestuursleden hadden.
4. Brief bestuur Samenwerking aan B&W, d.d. 25 augustus 1942.
5. B 30 juni 1942.
6. B 4 januari 1943.
7. Zie o.a. Presser, deel r, p.127. Lippmann, Rosenthal en co.,
gevestigd aan de Sarphatistraat 'coördineerde' al sinds 1941 de
roof van de bezittingen van de joodse Nederlanders. Eerst alleen
contante gelden en cheques, later ook effecten en andere tegoeden.
8. Brieven van bestuur Samenwerking aan Lippmann,
co. , d.d. 27 december 1943 en 22 februari 1944.

Rosenthal en

9. Dit bleek onder andere na de oorlog uit een brief aan de
advocaat van de vereniging, van Royen, en uit de notulen van de
ledenraad van 25 juni 1946. Uit veiligheidsoverwegingen had men
dit in de oorlogsjaren natuurlijk niet zo kunnen opschrijven.
10. WD, doos 124, Map Joodse bewoners, brief
directeur Woningdienst d.d. 16 december 1942.

Samenwerking aan

ll. B 4 december 1945.
12. Brief CIZ aan Samenwerking, d.d. 13 november 1947.
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