




Oud-Utrecht 1995. - Dl.68 'uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting' Sociale huis\esting in Utrecht: de \oorlopers ning&quot;, op verbetering van dehuisvesting voor het volk. Hetinitiatief ontstond in kringen vanontwikkelde, liberale burgers.Onder de oprichters bevondenzich 'verlichte' geesten als ir. Wil-lem de Man, hd van de CentraleGezondheidsraad - een adviesor-gaan van de regering, dat werdingesteld bij de Woningwet en deGezondheidswet - en de advocaatF. van Engen, later wethoudervan Openbare Werken. MevrouwM.G. MuUer-Lulofs, gehuwd metarchivaris S. Muller, stond aan dewieg van andere vernieuwendesociale instellingen zoals de Ver-eniging tot Verbetering van deArmenzorg (WA) te Utrecht,voorbeeld van de 'moderne' armen-zorg, als tegenhanger van de tradi-tionele liefdadigheid van kerke-lijke en openbare instellingen. Willem de Man bezat veelkennis van ongezonde toestanden in de woningbouw en Muller-Lu-lofs wist uit haar ervaringen methuisbezoek voor de WA als geenander hoe groot de ellende van dearmen was en hoe slecht de hui-zen waren. 'Jaffa' trachtte haarhuurders daarom een net en

or-delijk huiselijk leven bij te bren-gen, want de basis voor de ver-heffing van het volk zou liggen inde imitatie van de leefwijze en demoraal van de gegoede burgerij.Daartoe was er een woningop-zichteres aangesteld, die de be-woners met raad en daad bij zoustaan. De eerste opzichteres wasGerarda, de dochter van Muller-Lulofs. 'Jaffa' was in zekere zineen buitenbeentje, een neusje vande zalm onder de eerste Utrechtsewoningbouwverenigingen, zoalsde WA dat was onder deUtrechtse armenzorginstellingen.De aandacht voor een net en or-delijk huishouden van de gewone man was bij andere verenigingenin hun begintijd niet veel mindergroot. De verbetering van de ar-beidersklasse zou door een betere&quot;reine en zindelijke&quot; woonomge-ving worden bevorderd. Een op-richter van de woningbouwver-eniging 'Zuilen' verkondigde &quot;datde oplossing van het Woning-vraagstuk ten grondslag ligt aande andere sociale vragen van on-zen tijd. Is de huiselijke haardniet het middelpunt van het men-selijk leven?&quot; Bouwen voor arbeiders Zuilen leek voor de eerstewereldoorlog nog een rustig dorpaan de Vecht, waar de

kasteelheervan het slot Zuylen, baron vanTuyll van Serooskerken, in 1911nog werd benoemd tot burge-meester. Maar in 1913 werd eendeel van de fabriek van Werk-spoor uit Amsterdam richtingUtrecht-Zuilen verplaatst. DeAmsterdamse arbeiders moestenmeeverhuizen, omdat forensen indie tijd door lange werktijden enlage lonen niet mogelijk was. Zui-len zou zich in de jaren die volg-den ontwikkelen tot een op staalgefundeerd industriedorp meteen grote arbeidersbevolking. InZuilen waren er aanvankelijk veelte weinig woningen beschikbaarvoor arbeiders. Op 6 mei 1913werd dan ook in Amsterdam inhet vergaderlokaal 'De poort vanMuiden' de woningbouwvereni-ging 'Zuilen' opgericht. Van dezijde van de gemeente Zuilenwerd afwijzend gereageerd, van-daar dat de inititatiefnemers van'Zuilen' zich tot de gemeenteUtrecht richtten, daarbij gesteunddoor Werkspoor. &quot;Enkelen vanhen zijn bijzonder geschikte per-soonlijkheden; zij behooren allentot de werklui&quot; aldus Werkspoor- Framboosstraat.Foto:GAU 10 Ook de Hramboosstrant toont aan op wal voor keunf>f wijzo pr in de laiitstc fi                                  jaren voor de volksklasse

gebouwd is.                                  &quot;~ m januari /februari 1995 UTRECHT






