Iconische huizen in Nederland

Paleizen

voor het volk

Natascha Drabbe neemt ons mee naar de meest iconische huizen uit de
twintigste eeuw in Nederland. Als er iets is geweest wat in de jaren twintig
van de vorige eeuw een revolutionaire verandering teweegbracht in het
interieur van onze huizen, dan was het wel de noodzaak om meer huizen te
bouwen voor de gewone man, de arbeidersklasse. Een wereldberoemd
voorbeeld hiervan is woonblok ‘Het Schip’ in Amsterdam. Dit
‘arbeiderspaleis’ is ontworpen door architect Michel de Klerk en gebouwd
in de stijl van de Amsterdamse School.
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Reconstructie krotwoning
Nederland is beroemd om de Woningwet uit 1901; het was het eerste land dat zo’n stap zette.
Als antwoord op de erbarmelijke woonomstandigheden van de arbeiders ontstond een unieke
samenwerking tussen overheid, corporaties en architecten met als doel de realisering van een
zo hoog mogelijke, betaalbare woonkwaliteit voor iedereen. Dat was hard nodig, want de
arbeiders die massaal van het platteland naar de steden trokken, vonden hun onderkomen in
kelders, sloppen, krotten en eenkamerwoningen, waar ze met het hele gezin moesten wonen.
Straten werden dicht op elkaar gebouwd, waardoor er weinig daglicht en frisse lucht was.
Ongezonde woonomstandigheden veroorzaakten ziektes en epidemieën. Langzaam maar zeker
werden de krotwoningen onbewoonbaar verklaard en maakten ze plaats voor betere woningen.
Museum ‘Het Schip’ maakt door de reconstructie van een krotwoning op werkelijke grootte
(16 vierkante meter) op het voormalige schoolplein duidelijk hoe het was om met een heel gezin
in een krot te wonen. In de krotwoning is nauwelijks daglicht. Koken, wassen en slapen vindt hier
plaats in een en dezelfde ruimte. Door met de ogen van de bewoners naar deze krotwoning (een
gezin met zeven kinderen) te kijken, wordt inzicht gegeven in de geschiedenis en het belang van
de sociale woningbouw in Nederland.
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Fré Cohen: vorm en idealen van de Amsterdamse School
Tot en met 30 oktober 2022 presenteert Museum Het Schip een
tentoonstelling over de Nederlandse kunstenares en grafica Fré Cohen
(1903-1943). Fré Cohen was een succesvolle en beeldbepalende vrouw
in de mannenwereld van het grafisch ontwerp. Zij is van groot belang
geweest voor de Amsterdamse School. In haar werk worden zowel de
vormtaal als de idealen van de Amsterdamse School duidelijk
verwoord. Kijk voor meer informatie op www.hetschip.nl

Portret Fré Cohen, Collectie Peter van Dam.

Echtpaar bij de haard in hun appartement, foto Museum Het Schip.

Arbeiderswoningen
De meubelen van de arbeiderswoningen van Het Schip waren allemaal in de
stijl van de Amsterdamse school: strak eiken met kleine donker gebeitste
versieringen. Het waren in die tijd vooraanstaande meubelontwerpers, zoals
Piet Kramer die de trend zetten. Maar de timmerman in de straat vertaalde dat
in dit geval naar meubels voor de ‘gewone’ mens. Dit soort meubels leenden
zich niet voor machinale vervaardiging. Omdat handwerk kostbaar was, werd
er ook heel veel zelf gemaakt. Er bestonden zelfs handleidingen voor. Zo is
een staande lamp met gefiguurzaagde Indische motieven een mooi voorbeeld
van deze huisvlijt. Nederlands-Indië was een van de inspiratiebronnen van de
Amsterdamse school.
Er waren twee slaapkamers in de arbeiderswoning, naar de tegenwoordige
maatstaven is dat niet erg veel voor een gezin. Toch was dit voor velen een
enorme stap vooruit. Vroeger moesten zij het met alkoven en bedsteden doen.

School en postkantoor
Toen de socialistische woningbouwvereniging ‘Eigen Haard’ opdracht gaf tot
de bouw van woningbouwcomplex ‘Het Schip’ stond op deze locatie al een
school. Die was enkele jaren daarvoor, in 1914, gereedgekomen. Michel de
Klerk integreerde het bestaande schoolgebouw in de nieuwbouw. De school
was bestemd voor de kinderen van de arbeiders. De heersende gedachte was
dat een plezierige woon- en werkomgeving een positieve invloed had op het
algemene welzijn van de arbeiders. Er was ook een fanfare die een eigen plek
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had om te oefenen en er werden uitjes naar buiten, bijvoorbeeld naar zee,
georganiseerd.
Het postkantoor, onderdeel van het gebouw, stelde de bewoners in staat om
mee te doen met het telefoon- en briefverkeer. Het was ook de plek waar de
arbeiders hun loon kregen en gestimuleerd werden om te sparen.
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