
Met de huisvesting van arbei-
ders was het in de 19e eeuw 
doorgaans droevig gesteld. Dat 
gold voor de grote steden, maar 
ook voor de(ze) regio. In 1875 
beschreef de Hilversumse arts 
dr. J.F. van Hengel, in zijn onder-
zoek ‘De geneeskundige plaats-
beschrijving van Gooiland’, de 
arbeiderswoning in die tijd: Het 
betrof éénkamerwoningen, de 
enige ruimte was tegelijk woon-, 
eet, slaap-, badkamer en keuken. 
Er was geen drinkwaterleiding. 
Er was praktisch geen ventilatie, 
meestal was er slechts één raam. 
De grootte van zo’n kamer was 
ongeveer vier bij viereneenhal-
ve meter en daar woonden dan 

vaak grote gezinnen. Het privaat 
was buiten, in sommige gevallen 
was er sprake van één gemeen-

schappelijk privaat voor een aan-
tal huizen.

In de Bussumse geschiedenis 
komen we een aantal woning-
complexen en buurten tegen die 
aan bovenvermelde beschrijving 
voldoen. Woningbouwvereni-
gingen waren er in de tweede 
helft van de 19e eeuw nog niet, 
arbeiderswoningen werden ge-
bouwd door half speculatieve, 
half filantropische instanties (fa-
brikanten, kerken, armenzorg, 
gemeenten). Rond 1900 werd 
Bussum uitgebreid met een aan-
tal straten waar, zoals dat toen 
heette, arbeiderswoningen wer-
den neergezet. Dat hield in dat 
ze alles misten wat niet écht no-
dig was, zoals bijvoorbeeld een 
voordeur. Men vond dat zulke 
mensen net zo goed via de ach-
terdeur naar binnen konden. 

Enkele voorbeelden:
Aan het begin van de Laarder-
weg bij de Nieuwstraat was een 
19e eeuws buurtje dat ‘Turkije’ 
werd genoemd. De huisjes had-
den slechts één kamer op de 
begane grond en verder een 
keukentje buiten onder een 
afdak, de toegang was via de 
achterdeur. In 1924 zijn de huis-
jes afgebroken. Ook aan de Ce-
reslaan stonden huisjes zonder 
voordeur, maar met wel een 
piepklein voortuintje. De foto 
van de woningen aan de Cere-
slaan is gemaakt in 1961. Door 
het mansardedak (dak met knik) 
was sprake van redelijke ruime 
zolders. Ook elders in Bussum 
waren dit soort arbeiderswonin-
gen te vinden: Veldheimerlaan, 
Baaienrokkenbuurt bij de Korte 

Jansstraat, Kruislaan, Noorder-
weg, etc..

In het begin van 20e eeuw wer-
den Woningbouwverenigingen 
opgericht, dat gaf een sterke 
impuls aan de verbetering van 
arbeiderswoningen. En ook de 
gemeente liet zich op het terrein 
van krotopruiming en sanering 
niet onbetuigd, zoals een mede-
deling in de Alkmaarsche Cou-
rant laat zien. 
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Huizen zonder voordeur
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Alkmaarsche Courant 28 mei 1930. 

Cereslaan (collectie Heyne).

Turkije (collectie Goois Nieuwsblad)


