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Woningbouw sociaal In 
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lan 
tre Over de noodzaak van gerichte experimenten in de volkshuisvesting 

I. Inleiding 

Wonen is een van de meest wezenlijke uitdruk
kingen van het sociale leven in een cultuur. Nogal 
eens - onder andere in het onlangs verschenen 
SIS wo-rapport 'Over programmeren van onder
zoek inzake de gebouwde omgeving op middel
lange termijn'! - worden de demografische ont
wikkelingen en de economische omstandigheden 
de belangrijkste uitgangspunten geacht voor een 
visie op de Volkshuisvesting in de toekomst: Zij 
worden als autonome krachten beschouwd, die 
de aard en de omvang van het bouwen moeten 
(gaan) bepalen. Hoewel wordt vastgesteld, dat 
het bij bouwen om vooruitzien gaat, omdat het. 
gebouwde (hopelijk) lang meegaat, wordt de in
vloed van het woningbestand op het sociale (sa
men)leven ontkend of sterk onderschat. Er wordt 
gesuggereerd dat de woningbouw puur afge
stemd kan worden op demografische en econo
mische prognoses zonder een visie op de sociale 
veranderingen, omdat die laatste onvoorspelbaar 
zouden zijn. 

Het zijn alle onjuiste veronderstellingen. Bou
wen op basis van prognoses zonder visie is per 
definitie niet mogelijk. Ook al wordt zij niet ex
pliciet uitgesproken, er is altijd een visie op de 
achtergrond aanwezig. Er wordt alleen al rich
ting gegeven door het ontbreken van alternatie
ven. Er is dan altijd een impliciete visie op het 
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sociale leven en op (het ontbreken van) ontwik· lijk 
kelingen erin. De wisselwerking tussen aanbod dig 
van bepaalde typen woningen en behoefte wordt eer. 
genegeerd, met name de door het aanbod be- eer. 
paalde behoefte. Demografische ontwikkelingen we: 
treden minder autonoom van de volkshuisvesting als 
op dan men doet vermoeden. Als betaalbare hui· 
zen blijvend worden gebouwd voor gezinnen met ZIn 

twee (of drie) kinderen zal hiervan een invloed CIa. 
uitgaan op de ontwikkelingen in de vruchtbaar· ver 
heid. In de planning, ook door de overheid, moet dit 
terdege rekening gehouden worden met een visie ke I 
op de (gewenste) sociale veranderingen in de sa- ziel 
menIeving. De invloed van opvattingen is groot, bei 
ze beïnvloeden mede de demografische ontwik· cor. 
kelingen en materiële omstandigheden . ont 

In dit artikel word t allereerst ingegaan op de led 
relevante maatschappelijke ontwikkelingen in ber 
deze eeuw, die verband houden met de manier eist 
van wonen. Vervolgens worden belangrijke net 
maatschappelijke knelpunten van de huidige tijd wal 
aan de orde gesteld, die mede veroorzaakt wor· ziel 
den of in wisselwerking zijn met onze bouwwij- keli 
zen. Tot slot wordt gepoogd mogelijke oplossin- hal 
gen vanuit de woningbouw te formuleren. nat 

In dit verband wordt de visie op de sociale ont· hui 
wikkelingen en de wenselijke ombuigingen kort I 
aangeduid, in andere publikaties heb ik deze za· bes 
ken uitvoeriger toegelicht. 2 en 

wel 



:lg 

twik
nbod 
wordt 
d be-
mgen 
:sting 
~ hui
.1 met 
:vloed 
baar
moet 
I visie 
ae sa-

~root, 

ltwik-

Jp de 
~n in 
:anier 
grijke 
(e tijd 
, wor-

IWwij 
OSSln-

e ont
i kort 
~e za-

idee'66 / jaargang 5 / nummer 2 / juni 1984 / blz . 35 

2. Maatschappelijke ontwikkelingen 

In de twintigste eeuw werd een gezinstype meer 
algemeen, dat grote invloed heeft gehad op be

langrijke sectoren in onze samenleving. Het be
treft het gesloten gezin, waarin de vader de kost 
verdient, waarin de moeder de huishouding doet 
en de kinderen opvangt en waarin de kinderen 
tot ongeveer hun twintigste levensjaar een afhan
kelijke plaats hebben. Belangrijke menselijke be
hoeften aan warmte, emotionele steun, gezamen
lijke vrijetijdsbesteding dienen in dit gezin bevre
digd te worden. Vrienden en kennissen hebben 
een marginale plaats en ook de familie wordt op 
een afstand gehouden. Voor de volwassen mens 
werd de keuze voor het stichten van zo'n gezin 
als de enige normale levenskeuze beschouwd. 

In de twee naoorlogse decennia heerste dit ge
zinstype alom. In deze periode kreeg ook ons So
ciale Zekerheidsstelsel vorm . Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het volledig verstrengeld is met 
dit gezinstype en met de economisch afhankelij
ke plaats van de vrouw in het huwelijk (belasting, 
ziekteverzekering, pensioen, e.d.). Voor de ar
beidsmarkt heeft het gezinstype ook belangrijke 
consequenties. Als vrouwen bij huwelijkssluiting 
ontslag nemen of ontslagen worden, zal de 'vol
ledige' werkgelegenheid relatief gemakkelijk te 
bereiken zijn. Het kleine gesloten gezinstype ver
eist vanuit professionele sferen een omvangrijk 
netwerk van maatschappelijke dienstverlening, 
want het kan zelf de belangrijke levensrisico's als 
ziekte, invaliditeit, echtscheiding, dood, afhan
kelijkheid van bejaarden niet opvangen. Het 
houdt daarmee ook een zwaardere taak voor de 
nationale gezondheidszorg in tehuizen en zieken
huizen in. 

Een zeer duidelijke en zichtbare wisselwerking 
bestaat er tussen de opkomst van dit gezinstype 
en de woningbouw. Steeds meer gezinshuizen 
werden gebouwd, waarbij de gezinsprivacy ten 

opzichte van buitenstaanders van groot belang 
werd geacht. Per huis kwam een huiskamer voor 
de gezinsleden, één ouderslaapkamer, een klei
nere kinderslaapkamer (eventueel een tweede) en 

een klein babykamertje. Keuken beneden en 
badkamer boven completeerden het geheel. Het 
is een huis waarin voor anderen geen plaats is, 
een huis waarin de mogelijkheden van persoon
lijke privacy voor volwassenen gering zijn . Het is 
voorts een huis dat bij gezinsuitdunning - een lo
gisch proces waarbij (eerst) de kinderen uit huis 
gaan en (later) een van de partners overlijdt -
nauwelijks mogelijkheid biedt om met behoud 
van privacy een of meerdere anderen in te laten 
wonen. 

De gehele gezinscyclus kan gesteld worden op 
zo'n 50 à 55 jaar vanaf het moment van huwe
lijkssluiting van de volwassenen. Eerst woont het 
gehuwde paar een tijdje kinderloos samen in het 
gezinshuis. Dan komen er gemiddeld twee kin
deren, die steeds vaker omstreeks hun achttiende 
jaar het ouderlijk huis verlaten. Zo'n twintig van 
de vijftig jaar wordt het gezinshuis dus bewoond 
door een gezin. Dan blijft weer het paar over en 
aan het einde van de cyclus één van beiden, 
meestal de vrouw door haar gemiddeld langere 
levensduur en haar gemiddeld jongere leeftijd bij 
huwelijkssluiting. In feite is het gezinshuis dus 
niet echt afgestemd op de langste periode in deze 
'gezins' cyclus. 

De ontwikkelingen eind jaren 60 en jaren 70 wij
zen erop dat de pluriformiteit in leefvormen 
groeiende is. Er vindt een toename plaats van 
alleenstaanden, LAT-relaties (tweerelatie en wel 
apart wonen), heteroseksueel en homoseksueel 
samenwonen, eenoudergezinnen, vrijwillige kin
derloosheid, Centraal Wonen-projecten, van 
woongroepen. Volgens de huidige prognoses zal 
iets minder dan de helft van de huidige jongeren 
vanaf het begin van de volwassenheid het hele 
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leven lang de 'normale' gezinscyclus doorlopen. 
Dat is de demografische werkelijkheid van van
daag, die nog maar weinig lijkt door te dringen 
tot bouwers en planners. 

Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, 
die zich ondanks economisch minder rooskleurige 
tijden doorzetten en waar een beleid terdege re
kening mee dient te houden, zijn: verzelfstandi
ging van individuen, met name ook van jongeren, 
ouderen, vrouwen; voortgaande pluriformiteit in 
leef- en relatievormen, ook binnen één mensen
leven; democratisering van tussen-menselijke 
relaties in allerlei sferen. 

3 . Maatschappelijke problemen en knelpunten 

Grote problemen van deze tijd, in dit verband 
relevant, zijn: atomisering, ruimtegebrek, milieu
vervuiling, vereenzaming, economische malaise, 
werkloosheid, een disproportioneel grote door de 
overheid gefinancierde welzijnssector. Het zijn 
alle problemen die met het gesloten gezinstype en 
daarmee ook met het bestaande woningbestand 
te maken hebben. 

Milieuvervuiling is onder andere een gevolg 
van de wijze van consumeren, die is afgestemd op 
de gezinsvorm en op de daarvan door de loop 
van de omstandigheden afgeleide leefvormen. 
Die laatste zijn dus kleiner dan het gezin en ze 
leiden tot een verdergaande atomisering van 
huishoudvormen: het kinderloze paar; de ver
weduwde; de gescheidene; het eenoudergezin. 
Allerlei duurzame goederen moeten in steeds 
kleinere wooneenheden voorradig zijn. Het is een 
vervuilend element èn het is een luxe die we ons 
in een economische malaise nauwelijks kunnen 
veroorloven. 

Omdat de inkomens afgestemd zijn op het ge
sloten gezin waarin de man de kost verdient óók 
voor vrouwen kinderen, zijn de individuele in
komens relatief hoog. Velen (alleenstaanden, 

eenoudergezinnen, paren, gescheidenen, verwe
duwden) onderhouden niet zo'n gezin, maar krij
gen toch zo'n hoog (ietwat bijbelast) inkomen. 
Het is de wijze waarop werkloosheid in stand ge

houden wordt, want er is geen tekort aan arbeid, 
maar een tekort aan zulke relatief hoge inkomens. 
Via arbeidstijdverkorting met evenredig verlies 

van inkomen kan een betere verdeling van in
komen en arbeid verkregen worden. 

De ideologie van het gesloten gezinstype en de 
daarbij behorende woningbouw dragen ertoe bij 
dat de onderlinge hulpverlening tussen mensen 
(buurtgenoten, vrienden, familie ) een geringe 
omvang heeft. De professionele hulpverlening 
kon erdoor groeien, zij was dan ook hard nodig 
voor mensen die in het nauw gedreven waren en 
niet konden terugvallen op anderen. Juist de 
kwetsbaarheid van het kleine gezin en de idee dat 
alles zelf geklaard moet worden (vooral ook de 
vuile was binnenhouden en de schone naar bui
ten) werkt vereenzaming van mensen in de hand. 

Het bestaande ruimtegebrek voor het zelfstan
dig wonen van ieder die dat wil, is bekend. In de 
voorgaande paragraaf werd voldoende beschre
ven hoe dit gebrek mede een gevolg is van de 
bouwwijzen in relatie tot de 'gezins'cyclus. Jon
geren gaan eerder uit huis. Het is een belangrijk 
maatschappelijk gegeven. Een dergelijk sterk in 
onze cultuur verankerde ontwikkeling kan niet 
zomaar gekeerd worden door van de jongeren te 
eisen dat ze langer in het ouderlijk huis blijven 
wonen (de schrijvers van het eerder vermelde SIS · 

wo-rapport menen dat dit noodzakelijk is) . Gro· 
te sociale onrust zou het gevolg zijn van een der· 
gelijke dwang. Andere, meer creatieve en eigen
tijdse oplossingen moeten voor dergelijke proble
men worden gezocht. De volkshuisvesting neemt 
bij dit al een belangrijke plaats in. 
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4. Mogelijke oplossingen via de woningbouw 

Nogal eens loopt de woningbouw gestaag achter 
de vraag aan, waardoor er een sterk conservatie

ve invloed vanuit gaat. Een voorbeeld hiervan 
vormt de vergrote aandacht voor de een- en twee
persoonshuishoudingen (zgn. Van Dam-eenhe

den). De groeiende atomisering en het toene
mend aantal alleenstaanden en kinderloze paren 
vertaalt men, wat later dan het verschijnsel ma
nifest wordt, in de planning van afzonderlijke 
een- en tweepersoonswoningen die geen flexibi
liteit hebben en geen onderlinge integratie. Het 
is een visieloze reactie op het verschijnsel; de be
langrijke eerder gesignaleerde maatschappelijke 
knelpunten (vereenzaming, milieuvervuiling, 
ruimtegebrek, disproportionele betaalde dienst
verlening) worden erdoor versterkt. Planning 
van woningen moet niet ach ter de vraag aanlo
pen, maar voor een belangrijk deel juist voor de 
vraag uit. Deze planning moet bovendien ver
nieuwend zijn; er moeten nieuwe keuzemogelijk
heden worden aangedragen die oplossingen kun
nen leveren voor de huidige problemen in de sa
menleving. Het aanbod bepaalt in hoge mate de 
behoefte en een gebrekkig uniform aanbod doet 
daarom ten onrechte vermoeden dat er sprake is 
van een uniforme behoefte aan een bepaald type 
huizen. 

Belangrijke oplossingen van bestaande proble
men kunnen gevonden worden in: 
- grotere zeggenschap voor bewoners, ook voor 

huurders; 
- 'gezins'huizen met kamers van ongeveer gelijke 

grootte, waarvan een flexibel gebruik voor zeer 
verschillende doeleinden mogelijk is; 

- groepswoningen met kamers van ongeveer ge
lijke grootte, gemeenschappelijke keuken (per 
verdieping), gemeenschappelijke natte cel; 

- geïntegreerd bouwen van wooneenheden van 
allerlei grootte, waarbij een aantal dagelijkse 

zaken gemeenschappelijk geregeld kunnen 
worden. 

Er zijn uiteraard nog veel meer oplossingen te 
bedenken (bijv. verplaatsbare containerwonin

gen), waardoor de flexibiliteit van de woonvorm 
vergroot wordt en de onderlinge betrokkenheid 
van de bewoners op elkaar wordt gestimuleerd 
mét behoud van individuele of paarprivacy. 
Want dát zijn de zaken waarom het bij de ver
nieuwing moet gaan. Via de woningbouw kan zo 
het sociale leven gestimuleerd worden en daar
mee gepaard gaande een zekere mate van onder
linge opvang. Economisch kan het om een 
goedkope woonvorm gaan door effectief gebruik 
van gezamenlijke ruimten, waardoor ook het 
milieu gespaard wordt en ruimtegebrek wordt 
tegengegaan. 

Voor jongeren kan het min of meer om door
gangshuizen gaan, waarin ze vanaf het verlaten 
van het ouderlijk huis een tijd wonen. Maar ook 
voor oudere mensen behoeft het geen keuze voor 
het gehele leven te zijn. Scheidenden, bejaarden, 
twee-oudergezinnen, eenoudergezinnen, verwe
duwden, alleenstaanden kunnen er (tijdelijk ) 
voor kiezen. Alleen door goede (en onder de 
huidige economische omstandigheden vooral 
goedkope) huizen te bouwen op wat grotere 
schaal kunnen de experimenten uitgebreid wor
den. De belangstelling voor deze woonvormen 
groeit blijkens onderzoek en vraag ernaar, zeker 
onder jongeren. 

Dit betekent niet dat het leven in een woon
groep (met behoud van privacy en economische 
onafhankelijkheid van ieder! ) een probleemloze 
zaak is, die maar weinig spanningen zal bieden 
voor de bewoners. Spanningen tussen mensen 
zijn er om opgelost te worden en als dat uitein
delijk niet lukt, moet naar andere mogelijkheden 
worden gezocht. Via een toename van de expe
rimenten kan ook meer vat gekregen worden op 
de aard van de optredende spanningen en op een 
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adequaat omgaan ermee. Samenleven met an
dere mensen zal bijna nooit volledig spanningloos 
zijn; de keerzijde van de medaille is evenwel voor 
velen vereenzaming zónder tussen-menselijke 
spanningen mét het ontbreken van betekenisvolle 
contacten. Ook bij een onbevredigende tweerela
tie kan de vereenzaming groot zijn door het ont
breken van betekenisvolle derden. 

Het mag lijken dat in de huidige economisch 
moeilijke tijden het niet goed mogelijk is nieuwe 
woonvormen te ontwikkelen, omdat zo'n eerste 
fase waarbij het nog niet om massaproduktie gaat 
duur is, ook al is het type woning zelf per bewoner 
relatief goedkoop. Planners moeten zich dan wel 
realiseren dan bij de huidige ontwikkelingen in 
waarden en normen rond leef- en relatievormen 
en bij de ermee gepaard gaande demografische 
ontwikkelingen, het bouwen van de gestandaar
diseerde gezinshuizen en gezinsflats in de niet al 
te verre toekomst een veel duurdere uitgave kan 
blijken, omdat de vraag afneemt. De flats in de 
Bijlmer worden maar met moeite aan de man' en 
vrouw gebracht, er vindt steeds vaker een 'al-

ternatieve' bewoning van gezinshuizen plaats 
(o.a. door jongeren), waarbij ook muren wegge
broken worden en de huizen heringedeeld wor
den. Als we dit geworstel nu al zien plaatsvinden, 

is het toch onzinnig om te denken dat het bouwen 
van gezinshuizen zo goedkoop is. 

Het bouwen kan het experimenteren met 
nieuwe leefvormen bevorderen en daarmee wel
licht meewerken aan een toekomst, waarin naar 
oplossingen wordt gezocht voor belangrijke 
maatschappelijke problemen en knelpunten. 

Noten 
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