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In Nederland leefden in 1899 bijna 2 miljoen mensen onder slechte economische omstandig-
heden in volksbuurten, zoals Wijk C. Tussen ongeveer 1850 en 1920 veranderde er echter veel. 
Vooral omdat er steeds meer aandacht was voor de leefomstandigheden, die zeer slecht waren 
voor de volksgezondheid.

Inkomen 
Sommige volksbuurtbewoners hadden een min of meer vast inkomen, omdat ze bijvoorbeeld 
een winkeltje of kroegje hadden, maar de meeste mensen hadden onregelmatig werk of 
konden elk moment worden ontslagen. 
In 1895 verdienden mensen over het algemeen niet meer dan 10 gulden in de week. Een 
gemiddeld inkomen was zo’n 6 gulden per week. Daarvan kon je de huur betalen en net 
voldoende eten en brandstof kopen om een week te overleven. Bovendien hield je dan ook 
een klein beetje over om te sparen voor bijvoorbeeld kleding. 

Leefomstandigheden
Bijna alle gezinnen uit volksbuurten woonden in één- of tweekamerwoningen. Naast de 
‘huiskamer’ was de tweede kamer vaak een ‘keuken’, vliering, of kelder. Het bed van de ouders 
was in de meeste gevallen een bedstee. De kinderen sliepen verspreid over de rest van het 
huis. Wanneer er een baby was, hing deze in een wiegje in de bedstee. Onder de bedstee was 
ruimte voor de opslag van eten, zoals aardappelen, of andere goederen.
Soms waren de kamers een onderdeel van een groter ‘appartementencomplex’, in andere 
gevallen stonden de woningen in smalle stegen met laagbouw. Wanneer mensen op de 
benedenverdieping woonden, hadden ze veel last van optrekkend vocht en soms over-
stromingen. Er zijn verhalen bekend dat het water tot aan de rand van de bedstee stond.

Ventverordening
Er waren talloze ongelukken met handwagens: winkelruiten aan gruzelementen, beknelde 
armen en benen, er was zelfs een bijna dodelijk ongeval op het Janskerkhof. Er waren veel 
klachten over de rommelige indruk die een straat vol met geparkeerde karren maakte. Rond 
1925 reden er enige duizenden karren rond in de stad. Toen eind jaren twintig de economische 
situatie slechter werd, probeerden steeds meer mensen die werkloos waren geworden, een 
centje bij te verdienen middels het venten van de meest uiteenlopende goederen. Het aantal 
klachten uit de middenstand en burgerij nam in de loop der jaren alsmaar verder toe. De 
gemeente vaardigde voor steeds meer straten en zelfs hele gebieden in het stadscentrum een 
ventverbod uit. De stroom klachten nam uiteindelijk zulke vormen aan, dat B. en W. zich in 
1934 genoodzaakt zagen een ventverordening op te stellen, die per 1 januari 1935 inging. 
Iedereen die in Utrecht wilde venten (met of zonder kar) moest hiervoor bij de politie een 
vergunning aanvragen à ƒ 2,50 per jaar of ƒ 0,50 per maand.

Achtergrondinformatie
voor de leerkracht over volksbuurten



Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900 
Lespakket Joop en Jopie! Welkom in de volksbuurt | Groep 7 en 8 | Bijlage V Achtergrondinformatie

Hygiëne
Niet iedereen gooide zijn uitwerpselen en afval netjes in een ton, die op gezette tijden werd 
opgehaald en geleegd. Vaak kwam het afval in de gracht terecht. De grachten zagen er 
daardoor uit als open riolen. Uit diezelfde grachten werd vaak ook water gehaald om te 
gebruiken in de keuken of voor het wassen. Dit versterkte de kans op ziektes als cholera. De 
Aziatische cholera (of ‘Aziatische braakloop’) was een zeer besmettelijke darmziekte die door 
bacteriën werd veroorzaakt. In 1832 kwam cholera voor het eerst als epidemie in Utrecht voor. 
Veertig procent van alle zieken overleed. Eénzesde van het aantal choleraslachtoffers in Utrecht 
viel in Wijk C. 
Er waren in de negentiende eeuw nog twee grote Cholera-epidemieën: in 1848-1849 en in 
1866. En nog een geval van Cholera Asiatica in 1892. Ondanks dat men in eerste instantie niet 
doorhad hoe je werd besmet met cholera, was het wel duidelijk dat het met hygiëne te maken 
had, omdat vooral in de arme buurten veel slachtoffers vielen. Er werden verschillende maat
regelen genomen om de cholera-epidemieën de baas te worden. Zo werd een aantal krotten 
gesloopt en een begin gemaakt met de aanleg van waterleiding in de hele stad.

Straatbeeld
Volksbuurten waren geen homogene wijken. Er waren steegjes en poortjes waar kleine 
laagbouw te vinden was, maar ook grotere huizen die opgedeeld waren in meerdere woningen. 
Tussendoor stonden fabrieken en winkels. In het zuiden van Wijk C waren de huizen wat groter 
en stonden ook meer winkels. Toen de wijk dan ook gesaneerd moest worden om de hygiëne 
en de leefbaarheid te bevorderen, zijn meer huizen in het noordelijk deel van de wijk gesloopt. 
De eerste huizen werden in de jaren dertig gesloopt. In diezelfde tijd werden ten noorden van 
de oude binnenstad nieuwe wijken gebouwd, zoals Ondiep en Zuilen. Na 1850 kwamen de 
eerste woningbouwverenigingen, die zorgden voor betere woningen. Pas na 1901, toen de 
Woningwet werd ingevoerd, was er ook een officiële basis voor de verbetering van de woon 
en leefomstandigheden in de volksbuurten.
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Tekst op achterflap
Koninkrijk vol sloppen gaat over de begin van steden groei in Nederland. Het stille land met 3 
miljoen zielen in 1850 was vijftig jaar later in en rond de grote steden een drukke moderne 
wereld geworden. Maar rond 1900 wemelde het daar ook van overbevolkte krotten en men-
senpakhuizen. Schoon water, deugdelijk voedsel, frisse lucht en modern sanitair waren in de 
achter(volks)buurten zeer zeldzaam. In alle grote steden hoopte het vuil zich spectaculair op. 
Meer dan een miljoen Nederlanders leefden in een situatie die overeenkomsten vertoont met 
de slums van de huidige Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse metropolen. 


