
Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 .^'<Lc{T-lr^<2ti- Go^^H                                            y^il'XC. .zodat 'een talrijk gezin ergoed kan wonen' Geschiedenis van 'liet Julianawijk' te IJsselsteindoor C.H. van Duuren en Th. van der Voorn INLEIDING Ruim twintig jaar na de sloop van 'het Julianawijk' is de herinnering aan dezewijk bij veel IJsselsteiners nog springlevend. 'Het' wijk kende een markantegeschiedenis vanwege ligging, verschijningsvorm en bewonerssamenstelling.De hechte gemeenschap van enkele generaties na elkaar was kenmerkend vooraard en karakter van de buurt. Dit uitte zich vooral in de taaie doodstrijd van dewijk die, begin zeventiger jaren, in IJsselstein veel beroering gaf. SITUATIE IN NEDERLAND In de 19e eeuw is het in Nederland slecht gesteld met de woningbouw. De eer-ste helft van de eeuw geeft een vrij triest beeld te zien. Het verslag dat een com-missie van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs aan Koning Willem III uit-brengt, geeft een vernietigend oordeel over de

huisvesting anno 1855 'van dennedrigen werkman'. De erbarmelijke woontoestanden leidden immers tot ziek-ten zoals cholera e.d. De toestand werd nog erger door de groei van de bevol-king en de trek naar de stad. In de grote steden begon men allerlei binnen-plaatsjes vol te bouwen met huizen, omdat er alleen een vergunning vereist wasvoor het bouwen aan de openbare weg. De slechte economische toestand leiddetot massale werkloosheid, verpaupering en overbevolking in arbeiderswijken.De woningproductie is in 1850 nog niet hoger dan in 1815; de meeste nieuwewoningen zijn voor de gegoede burgerij bestemd. Tussen 1870 en 1900 schieten wel nieuwe stadswijken de grond uit. Met degrondprijzen wordt heftig gespeculeerd, bouwmaterialen zijn schaars en deondernemers zijn voornamelijk op winst belust. Men spreekt van zogenaamde'revolutiebouw'; wijken met lange rechte straten, zonder groenvoorzieningenen sobere flats van drie of vier woonlagen, waarin elk comfort ontbreekt.Ondanks talrijke rapporten

over de slechte woonomstandigheden en waarschu-wingen van medici over de gevaren voor de volksgezondheid blijft een goede





Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 water uit de pompen was niet wat het zijn moest. In de enige openbare pomptrof de onderzoekscommissie, ondanks de verbeteringen die het gemeentebe-stuur in 1901 had trachten aan te brengen, de nodige sporen van verontreini-ging aan. De conclusie van het rapport was dan ook dat verbeteringen niet lan-ger op zich konden laten wachten. Pas in december 1910 neemt de gemeente-raad van IJsselstein het besluit om een gas- en waterleiding bedrijf op te richten. SITUATIE IN IJSSELSTEIN Het aantal inwoners der Gemeente IJsselstein bedroeg: 3.211 3.124 3.442 3.617 3.833 op I an. 1870 op I jan. 1880 an. 1890an. 1900 op Iop I op I jan. 1905 Het bevolkingsaantal is betrekkelijk weinig toegenomen. De toename zit voor-namelijk in de arbeidersbevolking, de 'gegoede' bevolking trekt weg.Voornaamste redenen zijn de slechte verkeersmiddelen en het minder goedeonderwijs. Fabrikanten en ambtenaren die hun betrekking hier

hebben, blijvenover. Het merendeel van de bevolking woont en leeft in wat nu de binnenstadwordt genoemd. Verschillende percelen worden bewoond door meerdere gezin-nen. Van directe woningnood is geen sprake, maar er zijn weinig arbeiderswo-ningen te krijgen. 1. Woonsituatieaan 't Wed' in1910. Tot de zestigerjaren stondenhier l<leine arbei-dershuisjes waar-in de woonom-standighedenslecht waren.Het dagelijksleven speeldezich meestal opstraat af.De naam van 'tWed' is in 1952veranderd in'Schuttersgracht'.





Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 r Aa.% %i kiezing. In het eerste bestuur worden de volgende personen gekozen: de heerA. Peek, voorzitter, de heer C. Moes, secretaris, de heer A. Fortuin, penning-meester, en de heren G. de Haas, en A. Poot. De eerste vergaderingen staan in het teken van het verwerven van een stukgrond om hier woningen te bouwen. Genoemd worden een perceel grond vande heer C. van Amerongen en een stuk grond van de heer Van der Roest. Ookheeft men een stuk grond aan de Kamperdijk op het oog. Gedwongen door degespannen situatie tijdens de eerste wereldoorlog worden de plannen zeer ver-traagd. Daarom komt men pas in juli 1916 met het voorstel om 3 akkers van deheer C. van Amerongen te kopen. Tijdens de vergadering wordt voorgesteld hetgehele stuk grond aan te kopen. De vraagprijs is f20.000.- en voor f19.000.-komt de grond in het bezit van de woningbouwvereniging. Men wil vooralgrote woningen bouwen, zodat 'een talrijk gezin er

goed kan wonen'.Door de architect de heer Poot worden dan enige plannen ter tafel gelegd. Er isf i.ooo.- startkapitaal nodig en hiervoor worden 200 aandelen van f5.- uitgege-ven. Iedereen die minstens i aandeel bezit en van Rooms Katholieke huize is,is lid van de vereniging. Afhankelijk van het aantal aandelen dat men bezat hadmen het recht op een aantal stemmen: 1-5 aandelen was i stem, 6-10 aandelenwas 2 stemmen, 11-15 aandelen 3 stemmen en 16 of meer aandelen 4 stemmen.De eerste grootaandeelhouders met elk 20 aandelen waren: H.J. Kronenburg(burgemeester), W. Peel, Firma Schilte, A. Kromwijk (hereboer) en C.W. vanKippersluis (hereboer). De leden hebben voorrang bij het toewijzen van de huizen.Voor nieuwbouw kunnen gemeenten en toegelaten verenigingen voorschottenkrijgen van het rijk en in bepaalde gevallen subsidie ontvangen om betaalbarehuren te bereiken. In verband met de te verwachten werkzaamheden dient het bestuur te wordenuitgebreid en na verkiezingen in januari 1920

bestaat het bestuur uit de volgen-de personen: A. Peek, voorzitter (metselaar - aannemer) C. Moes, secretaris (koster - winkelier) G. Batenburg, penningmeester G. Aelbers (bakker) A. Fortuin J. Lubbers (timmerman - aannemer) Th. van Maurik (timmerman - aannemer) Voorzitter AntonPeek, in hetdagelijks levenmetselaar, waseen bekend engraag gezienman teIJsselstein.Hij had veelervaring alsbestuurder inhet IJsselsteinseverenigingsle-ven, (foto uit1934). DE AANBESTEDING In december 1919 wordt een ledenvergadering uitgeschreven omdat de inspec-teur der volksgezondheid de plannen voor de bouw van 100 woningen heeftafgekeurd. De plannen voor de bouw van 65 woningen keurt hij wel goed,zodat de aanbesteding kan beginnen. De aanbesteding vindt plaats in gedeelten, het schilderwerk en loodgieterswerkapart. Het metsel-, timmer- en smidswerk wordt niet gescheiden omdat desplitsing hiervan erg lastig is uit te voeren. De aanleg van het terrein en de rio-leringen worden wel gescheiden aanbesteed.







Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 .....zodat een talrijk gezin er goed kan wonen' 6 en 7. Vooraanzicht woningtype B en doorsnedeteke- ning van woningtype B. Op 12 juli 1920 om 16.30 uur vindt de eerste steenlegging plaats door burge-meester Kronenburg. De bouw verloopt voorspoedig en in september zijnreeds 22 woningen gereed en 16 ervan verhuurd. Het complex gaat Julianawijkheten en de gemeente geeft goedkeuring aan de straatnamen:Wilhelminastraat en Prins Hendrikstraat. De straten worden in eigendomovergedragen aan de gemeente. De woningbouwvereniging verplicht zich welde komende 5 jaar f 200.- bij te dragen voor de verbetering van de straten. Inmaart en mei van het volgende jaar komen respectievelijk 11 en 32 woningengereed.







Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 De totale huuropbrengst bedraagt dan f268.10 per week.De huurprijzen zijn voor veel bewoners erg hoog. Dit mag blijken uit de veleaanmaningen om achterstallige huur te voldoen. Vaak worden de deurwaardersA. Brink en J. Vlietstra uit Utrecht ingeschakeld om de huur alsnog te innen.Meestal werd er dan een betalingsregeling getroffen en indien dat niet luktedan werd de huur opgezegd of er werd gedreigd met uitzetting. Hetgeen in eenenkel geval ook daadwerkelijk ten uitvoer werd gebracht. IJSSELSTEIN, 3 November 1922. M. Ondanks onze herhaalde waarschuwingen wilt u zich niet hou-den aan den regel, om op Maandag van iedere week de huur tebetalen. Bij dezen waarschuwen wij U voor de laatste maal en verlangennu geen enkele terugzending der huurkwitantie meer. Het Bestuur der 'IJsselsteinsche R.K. Bouwvereniging' te IJsselstein. IJSSELSTEIN, 3 November 1922. Mijnheer Aangezien U de huur Uwer woning

op Maandag j.i. niet hebtbetaald, deelen wij U mede, dat wij zulks niet kunnen toestaan.Wij geven U in overweging deze huur uiterlijk op Maandag 6November aanstaande aan te zuiveren, daar wij anders genood-zaakt zijn maatregelen tegen U te nemen. Het Bestuur der 'IJsselsteinsche R.K. Bouwvereniging' te IJsselstein. IJSSELSTEIN, 3 November 1922. M. Zooals U bekend is, zijt gij een week huur uwer woning achter.Wij stellen U in de gelegenheid het bedrag op de Maandagen 6 en13 November aanstaande,telkens voor de helft aan te zuiveren.Aangezien het niet de eerste maal is, dat U achter is met de huur,deelen wij U nogmaals uitdrukkelijk mede,dat wij zulks niet lan-ger kunnen toestaan. Het Bestuur der 'IJsselsteinsche R.K. Bouwvereniging' te IJsselstein 11





Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 IMPRESSIES VAN TWEE STADGENOTEN Mr J.J. Abbink Spaink, burgemeester van IJsselstein van 1929 -1962, geeft zijnmening over het Julianawijk. Hij doet dat in zijn boek 'IJsselstein Heden enVerleden'. Hieronder een gedeelte: III Het Stadsbeeld omstreeks 1929. In het belang der volkshuisvesting was in 1920 aan de overkantvan de IJssel een complex van 65 woningen verrezen op initiatiefvan de R.K. Woningbouwvereniging. Ongetwijfeld betekende debouw van deze Julianawijk een weldaad voor de IJsselsteinsesamenleving. De nieuwe huizen waren berekend op grote gezin-nen, terwijl bij iedere woning een tuin aanwezig was. Helaas wasde ligging van de nieuwe wijk niet gunstig.Van de oude stad uit, was de bebouwing aan de overzijde van deIJssel slechts te bereiken via de smalle IJsselbrug. De Poortdijkvormde daar de toegangsweg, waarop links het Zomerwegje,rechts de Utrechtseweg uitkwam. Als het ware weggestopt

ach-ter een fabrieksterrein werd de Julianawijk als een uitwas achterhet Zomerwegje gebouwd. De toegang via het Zomerwegje wasverre van riant. Een drabbig water vormde de scheiding tussen deweg en het fabrieksterrein, terwijl het wegprofiel te wensenoverliet. De riolering kwam uit in het water langs het Zomerwegje, 8. Gezicht op deWilhelminastraatvanaf deZomerweg (nuUtrechtseweg).Op de voorgrondhet Wilhelmina-pleintje met 1van de 2 buurt-winkels.Foto uit 1924. 13



Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 A,W '.....zodat een talrijk gezin er goed kan wonen' dat dikwijls een ondraaglijke stank verspreidde. In het kader vande nieuwe uitbreidingsplannen Is eerst in 1961 een begin gemaaktmet de verbetering van het Zomerwegje en de Poortdijk.Hoewel in de Julianawijk de nodige aandacht was geschonkenaan de groenvoorziening, maakte het geheel toch een verwaar-loosde indruk, voornamelijk door de slechte staat waarin velevoortuinen verkeerden en door de gebrekkige afscheiding tussendeze en de publieke weg. Op de ruime achtertuinen was eenrommelige bebouwing van schuurtjes, kippen- en konijnenhok-ken ontstaan. De onderhoudstoestand van de woningen gaf dikwijls aanleidingtot klachten en men hoorde veelal de stelling verkondigen, datbij de bouw onvoldoende toezicht was uitgeoefend. Wat hiervandan ook waar moge zijn, zeker is het dat het bestuur van debouwvereniging in de loop van de jaren de toestand van dewoningen aanzienlijk heeft weten te verbeteren.Het is altijd

gemakkelijk kritiek uit te oefenen op het werk vaneen vorige generatie, wanneer men geen rekening houdt met deomstandigheden waaronder dat werk tot stand is gekomen. Tentijde dat het Julianawijk werd gebouwd was het erg moeilijk omaan bouwterrein te komen en daarenboven beschikte men nogniet over de ervaring op het gebied van woningwetbouw, zoalsthans gerijpt is. Het bovenstaande is dan ook niet als kritiek bedoeld, maar hetbeoogt slechts de feiten te constateren, die mede kunnen verkla-ren, waarom de wijk nooit echt populair is geworden bij dearbeidersbevolking. De laatste tijd valt hier echter een kentering te constateren enkomt deze buurt weer meer in trek. Hierbij speelt een belangrij-ke rol het feit, dat de huren in de 'wijk' op een lager peil liggendan van de na 1945 gebouwde woningwetwoningen. Gezicht op 'hetwijk' vanaf deNoord IJsseldijk(nuAlexanderdijk).Tot halverwegede zestiger jarenlag hier de grensvan de stadsbe-bouwing. 14



Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 Daarenboven ziet men de verbeteringen, welke aan wegen enrioleringen worden aangebracht en weet men, dat een tweedebrug op komst is, die de verbinding met de andere zijde van deIJssel aanzienlijk zal verbeteren. In zijn onlangs verschenen boek 'Stadje aan de IJssel' schrijft Albert de Kuijerover de nieuwe woonwijk buiten het stadje. Het moest een mooie wijk worden,speciaal voor grote gezinnen. Door deze bouw buiten het stadje doorbrak mende beslotenheid die het eeuwenlang binnen poorten en gracht gekend had. Enverderop in het boek laat hij de dokter aan het woord: 'Eindelijk was men de afgelopen zomer begonnen met de bouwvan vijfenzestig woningen buiten het stadje. Deze woningenwerden gebouwd in opdracht van een katholieke woningbouw-vereniging, aangemoedigd door kerkbestuurders en geestelijk-heid, tot heil van grote gezinnen. Deze woonverbetering gingmeer om de macht van het getal dan om het heil van de mensen.De krotwoningen zouden er niet

door verdwijnen'. \ OVERLAST Brief van een bewoner: IJsselstein, 27 Oct. 1925 Aan den Heer Peek voorz. RK Bouwver. Hr, Na uw onderhoud Zondag j.l. met mijn Vrouw, acht ik het nietonnoodig u van enige inlichtingen te dienen over enkele uitlatin-gen door U gebezigd en daar ik U niet te spreken heb kunnenkrijgen gebruik ik dezen weg dan maar. U heb Zondag gewezen op de voorrechten die wij hier als hoek-huisbewooners hebben, n.l. dat groote stuk grond maar datweegt niet op tegen alle nadeelen die daaraan zijn verbonden ,wij genieten hier van alle weersgesteldheden, in den Zomer is dewarmte onhoudbaar 's Winters daarentegen is het niet warm tekrijgen, regent het dan spoelen we weg en is er storm dan moe-ten we ons vastbinden anders rollen we weg, nu spreek ik nogniet van alle andere lasten daar de tusschenbewooners niets vanzien, dus dat stukje grond verdienen we wel.Over de kwestie zelf waarom het gaat vraag ik me af, hoe is'tmogelijk dat Bestuur als verhuurder een konflikt uit gaat lokkenmet een huurder waarvan zij, nog

iemand anders, ooit last van 15



Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 .....zodat een talrijk gezin er goed kan wonen' gehad hebben, om een ander ook gewoon huurder te bevoor-rechten nnet een derde uitgang terwijl alle andere 64 bewoonerser toch ook maar twee hebben, als het Bestuur ten volle beseftewat dat voor ons beteekend, dat stukje grond afnemen dandeden ze het niet, het gaat niet om dat strookje dat heeft heelgeen waarde voor ons ook niet om die menschen, maar om diehonderde kinderen die ons dan komen bezoeken met het noodi-ge en wel in dier mate, dat we niet buiten behoeven te zitten enwij hebben toch ook het recht op rustig woonen, daarvoor moetde verhuurder zorgen kijk maar in het Burgelijk Wetboek, heb ikook gedaan. Tenslotte kan ik er U op wijzen dat de wet het ook verbied maardaarvan kan ik geen gebruik maken daar het Bestuur overmachtmiddelen beschikt en macht gaat boven recht dus moetenwij er in berusten, om echter een einde aan al die onrust temaken bied ik U een

tusschenweg aan, wanneer die man zoo'ngenot in zoo'n zijpad ziet, geef het hem tegen een kleine ver-goeding in den vorm van wat oude planken dan kan ik onze ont-nomen vrijheid weer enigszinds herstellen, ik mag daar echterzelf niet over handelen, het Bestuur kan dat wel. Hopende dat door U van een en ander notie zal worden geno-men teken ik. Een van de huurders heeft inwoning van dochter en schoonzoon, maar deonderlinge verstandhouding is niet geweldig. Daarom heeft de schoonzoon eenschot in de woonkamer geplaatst en ook enige veranderingen aangebracht inde stookgelegenheid. Dit kan in verband met brandgevaar niet getolereerd wor-den. De bewoner wordt dan ook aangeschreven het schot te doen verwijderenen de woning in haar oorspronkelijke staat terug te brengen. De heer van Zeistkrijgt opdracht een en ander te controleren. VOORZIENINGEN IN EN ROND DE &quot;WONINGEN Elektrische aansluitingen. Op 26 september 1924 richt de woningbouwvereniging zich tot de

gemeenteom toestemming te verlenen tot aansluiting van ongeveer 30 woningen op hetelektriciteitsnet. Op 28 december 1924 deelt de gemeente mede vooralsnoggeen bezwaar te hebben tegen aansluiting van de woningen op het elektrischnet. Er is dan sprake van een enkel lichtpunt. Als de heer de BCleef in zijn win-kel er zonder toestemming 3 extra laat aanbrengen moet hij die ten spoedigsteweer laten verwijderen. Het is nu januari 1927 en in december van dat jaar ver-zoekt de buurtvereniging 'Aller Belang' aan het bestuur van de woningbouw-vereniging om uitbreiding van de aansluitingen. Door de PUEM worden 3 gra- 16











Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 Tijdens de bestuursvergadering van 12 mei1960 is aanwezig de heer Gilles van hetKatholiek Instituut voor Volkshuisvesting teUtrecht. Hij heeft een rapport opgesteld overhet onderhoud van de 65 woningen aan hetJulianawijk. En tevens een begroting opge-steld welke gesplitst is in onderhoudswerken verbeteringswerk. De voornaamste hierin ac'/i ier<^tvfe n /fei'jfenatt/A        vooftieiiT' n vermelde verbeteringen zijn: het aanbrengen van dakkapellen en een nieuwe riolering.Het onderhoudswerk bestaat uit buitenschil-derwerk, alle deuren en ramen goed sluitend maken, binnendeuren herstellen en zonodig vernieuwen, zinken goten en plat-ten nazien, pannen daken nazien, vorsten aansmeren, vernieuwen van schoor-stenen, gootstenen herstellen, gasbuizen die niet meer worden gebruikt verwij-deren, elektrische bedrading nazien en herstellen, enz. De heer Gilles heeftreeds contact opgenomen met de Directie van Volkshuisvesting te

Utrecht enmet het Ministerie in Den Haag. Beiden gaan accoord met het plan. Wat betreftde financiering dient het onderhoudsfonds te worden aangesproken en dereserve grootboek woningverbetering. Verder dient er een voorschot uit 's RijksKas te worden gevraagd. En ook zal een kleine huurverhoging een deel van deverbeteringskosten dienen te dekken. De droogclosets zullen nog wel moetenblijven omdat dat te duur komt. Mits alle instanties goedkeuring verlenen zalhet plan ten uitvoer worden gebracht. De heer Gilles krijgt machtiging om dezaak verder voor te bereiden. Op 27 juli 1960 heeft hij de plannen en ontwerp-bestekken gereed. Degemeente opzichter, de heer van Zeist, zal toezicht houden op het werk in over-leg met de heer Gilles. In september kan de aanbesteding plaatsvinden enbesloten wordt de daarvoor in aanmerking komende personen van alle gezind-ten uit te nodigen, nl: 14. Tekeningen vande buitendeuren. Loodgieters:           A.W.v.d. Broek en S.J. Peek Electriciens:         

 J.B. Terberg, J.W.v. Hoeven, fa Stigter en van de Wijngaard, J. Dorrestijn, J.A.M.Schalkwijk Timmerlieden: A.H. Vergouw, J. Beijen, A. Versluis, fa Joh.Lubbersen Zn.                                , Metselaars:            G.Th. Peek, C. Klein, P.C.v.d. Krift, A.G.M. Peek Het buitenschilderwerk mag wel buiten IJsselstein aanbesteed worden omdatmen van mening is dat de IJsselsteinse bedrijven niet voldoende personeel heb-ben om dit werk naar behoren uit te voeren. Helaas vinden de plannen geendoorgang zoals later zal blijken. 21



Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 .....zodat een talrijk gezin er goed kan wonen' VERSLAG VA>f EEN BESTUURSVERGADERING Bestuursvergadering van de IJsselsteinsche R.K. Bouwverenigingte Usselstein op Donderdag 24 Maart 1949 des avonds 8 uur bijde administrateur. Allen aanwezig. Na de gebruikelijke opening en notulen komt aan de orde: Bouwvan 2 woningen In 1950. Onderzocht zal worden of het mogelijkIs deze woningen nog te kunnen plaatsen.No.2 van de agenda: Rekening 1947/48. Deze wordt met dank aan de administrateur voor zijn nauwgezetwerk, goedgekeurd. No.3 van de agenda: Onderhoud. Verschillende bezwaren vanhuurders kwamen binnen, waarvan sommigen worden onder-zocht en goedgekeurd en sommigen worden afgewezen.Ook kwam ter sprake: De hekjes bij de voortuintjes. Wat moetdaarmede gebeuren.Hierna niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering gesloten. 15.In de na-oorlog-se wijk speeldedeOranjeverenigingeen

belangrijkerol.Voorzitter ArieSchalkwijk('rooie Arie') wasde stuwendekracht achter devereniging. De voorzitterAnt. Peek De secr.C. Moes DE BEWONERS De bewoners van het Julianawijk, in de volksmond 't Wijk', vormden een eigengesloten gemeenschap. Daar zijn verschillende oorzaken voor te vinden. Dehuizen lagen buiten de oude binnenstad. Het wijk was alleen te bereiken via deIJsselbrug en dan over de Poortdijk. Een aparte wijk dus buiten de stadspoor-ten. De woningen waren bestemd voor grote gezinnen. Vaak bestonden degezinnen uit 8 personen. Drie of vier kinderen in een slaapkamer was heelgewoon, de ouders sliepen in de opkamer. Op een vraag van burgemeester en wethouders aan de woningbouwverenigingof het waar was dat kleine gezinnen eerder een woning toegewezen kregen,was het antwoord: Grote gezinnen worden nimmer achtergesteld. Zij krijgenjuist de voorkeur. Op dit moment wordt het Julianawijk bevolkt door 350 tot400 personen en dus gemiddeld 6 leden per gezin; de grootste

gezinnen ( A.N.Bleyenberg, C. Westerhout en L.A. van Mil) bestaan uit 11 leden en het kleinste( Mej. J. Bijlsma ) uit i lid. De meeste mannen waren werkzaam als fabrieksarbeider.Doordat het Julianawijk een op zichzelfstaande kleine gemeenschap was, ont-stond er een vrij hechte band tussen de bewoners, los van de overige inwonersvan IJsselstein binnen de gracht en de IJssel. Vooral bij de jeugd, deze was tra-ditiegetrouw ruim vertegenwoordigd op 't Wijk. Met veel verzet verdedigden zijde enige toegangsweg vanaf de Poortdijk tegen indringers van buitenaf Dat 22





Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 .....zodat een talrijk gezin er goed kan wonen' woningen waren zeer sober, i lichtpuntper kamer en i stopcontact in de woonka-mer. Voor het koken op stadsgas was iaansluitpunt aanwezig, en met lo cent inde muntmeter kon er gekookt worden.Hoewel velen ook kookten op petroleum-stellen. Toen men in 1960 ging inventariseren inverband met de renovatieplannen, bleekhet volgende: Om te koken gebruikten: 42 gezinnen stadsgas7 gezinnen butagas6 gezinnen petroleum 10 gezinnen electriciteit In de woonkamer en de keuken warenschoorsteenkanalen om een kachel teplaatsen. De afvoer van huishoudelijk enregenwater ging via de riolering naar eenverzamelriool, dat uitkwam op een sloot.De droogclosets waren aangesloten opbeerputten. De gemeente was verplicht om ervoor tezorgen dat in elke woning een eigenwateraansluiting kwam, daarom werd op een halve meter achter de voordeureen stopkraan aangebracht. De leiding werd dan doorgetrokken naar

de keukenzodat men i tappunt had. Om zich te wassen gebruikte men een teil en ditbeperkte zich tot een maal per week. Verder waren de wanden betingeld, datwil zeggen op een frame van dunne latten werd behangerslinnen gespannen endaarop kwam een laag behang. De holle ruimten daarachter vormden eenideale broedplaats voor ongedierte. De firma Lieve en Co uit Vlaardingen kwamdan ook op gezette tijden alle woningen controleren en indien nodig ontsmet-ten. De bewoners waren erg in hun schik met de grote tuinen achter de woningen.Door zelf groenten te verbouwen konden de mensen besparen op de kostenvan levensonderhoud. Maar ook het houden van kippen, konijnen, varkens enpostduiven kwam veelvuldig voor. De handigheid van de bewoners kon menaflezen aan de bouw van de schuurtjes en de afrastering van de tuinen. Erwaren geen twee tuinen hetzelfde. Soms werden materialen gebruikt, die rijkeboeren in de omgeving 's nachts onbeheerd hadden gelaten. In het huurregle-ment stond beschreven

wat er wel en niet mocht in de tuinen, maar daar hieldmen zich niet zo nauw aan. Hieronder de huurvoorwaarden zoals die werdenvastgesteld op 5 mei 1930. 17.Mevrouw Doorvan der Voorn-Tersteeg van deZomerweg 84hanteert de mat-tenklopper.Het gezinslevenin de wijk draai-de rond de huis-moeders. 24





Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 4|jfif '.....zodat een talrijk gezin er goed kan wonen' 19. Winter 1963. Duidelijk is te zien hoe groot de tuinen zijn in vergelijking met de huizen. Er was dus volop plek voor het houden van allerlei kleinvee. 20.De Oranjever-eniging speeldeeen belangrijkesociale rol in dewijk.Er werd veelaandacht aan dekinderenbesteedt. 26



Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 Regelmatig stuurt de woningbouwvereniging brieven de deur uit om de bewo-ners te wijzen op overtredingen van de huurvoorwaarden. Enkele voorbeeldenwillen we u niet onthouden; IJsselstein, 3 november 1932 G. Hiermede brengen wij u in herinnering, dat het verboden is in het door u bewoonde huis winl<el te houden. Wij verzoel<en u derhalve hiermede onmiddellijk te eindigen. IJsselstein, 18 mei, 1922 M. Herhaaldelijk bereiken ons klachten over uw optreden tegenoverandere bewoners van de Julianawijk en naar wij vernemen zijndeze klachten niet ongegrond. Waar wij het op prijs stellen dat de goede harmonie onder de be-woners wordt bewaard en wij niet kunnen toestaan, dat de bewo-ners elkaar overlast aandoen, moeten wij u uitdrukkelijk waarschu-wen tegen een dergelijk optreden van u of uw huisgenoten.Een herhaling van handelingen, als waarover bij ons klachten bin-nenkwamen, zal ons noodzaken strenge maatregelen

tegen u tetreffen. IJsselstein, 27 maart 1928 S. Het is ons gebleken dat bij u aan huis op gezette tijden bijeen-komsten worden gehouden van jongelui, welke bijeenkomstenvolgens huurcontract verboden zijn. Wij verzoeken u hiermede onmiddellijk te eindigen en delen umede, dat bij herhaling, het Bestuur van zijn rechten hieromtrenteen streng gebruik zal maken. IJsselstein,3 december 1927 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ? '- ''?:-.' --. '' : ons zijn klachten ter ore gekomen, dat u op zondag werkzaamhe-den verricht, welke niet met de zondagsrust overeenstemmen enwaardoor andere bewoners aan de Julianawijk worden gestoord.Wij maken u bij deze opmerkzaam, dat wij een dergelijke maniervan doen niet wensen en geven u zeer dringend in overwegingdeze handelwijze in het vervolg na te laten. 27



















Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 ii^|&quot;'.....zodat een talrijk gezin er goed kan wonen' I i'lk Op zondag 21 mei 1972, eerste pinksterdag, worden een aantal woningengekraakt door een groep mensen uit Utrecht zich noemende de 'witte krakers'.Zij kraken de woningen niet om er te gaan wonen, maar om goede woningente redden van de sloop. Op maandag ontvangt de burgemeester een delegatievan de krakers die hem een zwartboek overhandigen, waarin zij een nieuwonderzoek voorstellen tot behoud van de woningen. De burgemeester wijst dekrakers op het illegale karakter van hun actie. Als op dinsdag de sloop verdergaat lopen geleidelijk de spanningen hoger op. Er vinden enige schermutseHn-gen plaats, zelfs boven op de daken. - Later zal een van de sympathisanten vande krakers veroordeeld worden tot een boete van f 100.- wegens verzet tegen depolitie. - Daarom werd besloten om 30 man extra politie op te roepen terbescherming van de slopers. Ook volgde weer telefonisch overleg met de

staats-secretaris. Daarna kwam men tot een bemiddelingsvoorstel. De komende 3weken zouden alleen leegstaande blokken worden gesloopt en in die periodezullen de stakers de gelegenheid krijgen langs legale weg het sloopbesluit onge-daan te maken. Er werden ook een aantal afspraken gemaakt met de krakers.Zij zouden zich van verdere illegale acties onthouden, een beslissing van destaatssecretaris als onherroepelijk aanvaarden en alle panden binnen 12 uur nade beshssing tot voorlopige stopzetting van de sloop ontruimen. Dat gebeurdedan ook op vrijdag 26 mei. De rust is dan enigszins weergekeerd. Op 15 juni 1972 spannen zes bewoners een kort geding aan bij de rechtbank inUtrecht, omdat de president van de Utrechtse rechtbank de zaak te ingewikkeldvindt, verwijst hij de zaak door naar de gewone rechtbank. Tijdens het verloopvan de nu volgende civiele procedure mag er in de Julianawijk op straffe vantwintigduizend gulden per overtreding niet worden gesloopt.Op 22 juni loopt de zaak weer uit de hand als een vijftiental

witte krakers pro-beert tijdens een besloten vergadering van de woningbouwvereniging in hotelRidder St.Joris binnen te dringen om mee te praten. Door drie reeds aanwezigerechercheurs worden de krakers hardhandig verwijderd, daarbij raakt eenkraakster lichtgewond. Aan het einde van een rumoerige vergadering wordttoch besloten om de wijk te slopen en er 40 nieuwe woningwetwoningen tebouwen. De zes bewoners die een kort geding hadden aangespannen kregen op 9augustus 1972 hun gelijk van de rechtbank. Er mocht geen huis worden ges-loopt tot de laatste bewoners hun huis hadden verlaten. Dat betekende eenlange periode van leegstand, een afbraakwijk met nog slechts enkele bewoners.In de zomer van 1973 waren er nog 5 huizen bewoond. De famihe B.M. vanDoorn behoorde tot de 'dwarsliggers'. Zij wilden niet vertrekken. ' 'Waar vindje nou een huis met zo'n grote tuin? Gezellig was het natuurlijk niet en in dewinter was het huis moeilijk te verwarmen, als er naast je niet meer wordtgestookt en veel aanspraak had je

ook niet meer'. Een ander gezin dat niet weg wilde was de familie Westland. Op 5 november1973 woonde de familie 25 jaar in het Julianawijk. Het feestje werd gevierd op10 januari, tegelijk met de 40-jarige trouwdag. Dat was feest voor de 9 kinderen 36



Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 en 26 kleinkinderen, en alle overgebleven buren.Na rijp beraad besloot men de burgemeester maarniet uit te nodigen. Tot slot de familie Veldhuizen. Eerst wonen ze inde Voorstraat. Er wordt als het ware een woninggevorderd om het gezin met dertien kinderenonderdak te bieden in het Julianawijk. Vlak voorde sloop wonen er nog 6 kinderen thuis. En hetgezin wil niet wijken: 'Ze moeten het huis maar vor-deren, net als toen'. De sfeer van de oude volksbuurt willen ze nietmissen. Je zit niet op eikaars lip, maar je kan bijelkaar aankloppen voor een pak boter of zoiets enlief en leed worden gedeeld. Als er iemand doodgaat komt er een krans van de hele buurt. Je hebttwee soorten: een voor de protestanten en eenvoor de katholieken! De heer H.J. Veldhuizenheeft 19 kippen in zijn tuin lopen en heeft eendeel als groentetuin ingericht. Hij verwacht niet dat zo'n liefhebberij in andere wijken mogelijk zal zijn. Hij zou daarom hetliefst met

zijn gezin in deze buurt blijven zitten. Vier jaar lang hebben ze gestreden tegen de overheid, maar ze beseffen dat heteinde ook voor hen nadert. In de wetenschap dat de wijk uiteindelijk toch zou verdwijnen hebben een ofmeer onbekenden maar vast een beging gemaakt met de afbraak. Dat blijkt uithet volgende bericht uit het Utrechts Nieuwsblad van 9 september 1972: JULIANABOOIVI OIVIGEZAAGD IJsselstein: In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een nogonbekende dader de sloopwerl<zaamheden in de IJsselsteinseJulianawijk voortgezet. Doelwit van de 'sloper' was nu niet dehuizen van de wijk, maar een prachtige beukeboom op de hoekvan de Prins Hendriklaan en Zomerweg. Deze beuk werd de 'JulJanaboom' genoemd omdat de boomwerd geplant door de buurtvereniging als een eerbewijs aan dekoningin. Bij die planting, ruim twintig jaar geleden, was ook devoormalige burgemeester van IJsselstein de heer Abbink Spainkaanwezig. De planters begroeven toen een fles

waarin op een officieeldocument hun namen staan vermeld. Deze fles is nog niet terug-gevonden. Waarom de dader de boom heeft omgezaagd is nietbekend. De IJsselsteinse politie heeft de zaak in onderzoek.Algemeen wordt in de buurt het vellen van de boom betreurd. 28. De Julianaboomwas maar eenkort levenbeschoren.In 1972, tijdensde woelige tij-den, is deze dooronbekendenomgezaagd,(foto uit het UN) 37







Historische Kring IJsselstein 81/82 (jun./sept. 1997). - Dl.81/82 'V ^ ^,|^| '.....zodat een talrijk gezin er goed kan wonen' 31.De huidigebebouwing opde plaats van'het Wijk' doet inniets aan deoude situatiedenl<en.Het wijl< isdefinitief verle-den. bronnen: 1.   Gas- en Waterleidingbedrijf IJssel-stein 1911-1992. Ivy Koopmans.December 1992 ISBN 90.9005707 2 2.   Blauwdruk : 60 eeuwen Hollands huis.Uitgave: NV Nederlandse Gasunie .Januari 1984 Nr 4. 3.   Rapport over het woningonderzoek inde Gemeente IJsselstein. Archief IJsselstein. No. 2440 4.   IJsselstein, heden en verleden.Mr.J.J. Abbink Spaink Uitgave: Gemeentebestuur vanIJsselstein, november 1963 5.   Volkswoningbouw 1850 -1940.Uitgave: Afd. Voorlichting van deRijksdienst voor de Mon.zorg Zeist. 6.   Archief R.K. Woningbouwverenigingte IJsselstein 7.  Gemeente Archief IJsselstein, metdank aan de heer H.W. Luten 8.   Krantenartikelen over de periodevan de sloop. i®, StichtingHistorische KringIJsselstein Redaktie: B. Rietveld, Meerenburgertiorn 10,3401 CD IJsselstein. Donateurs
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