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Huisvestin Coöperatieve woningbouw uit 1868

De dubbeltjes
droomvan
de arbeiders
In 2018 vierde Woonstichting De Key haar 150-jarig
bestaan. De corporatie gaat terug op de Bouw
maatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen:
zelforganisatie door arbeiders op het gebied van wonen.
De revolutionaire droom begon voorzichtig, met de
bouw van vier dubbeltjespanden aan de Mauritskade.
J

AMSTERDAM

et werd een Nederland op een bevolking van 3,5 miljoen
gedenkwaardige
mensen nog 21.000 slachtoffers geëist, van wie
avond, die maan 1100 in Amsterdam. Precies uit de gebieden met
dag 2 november de meeste slachtoffers - de Jordaan en de Ooste
1868. Uit alle hoe lijke Eilanden - trokken de meeste mensen naar
ken van Amster veilinglokaal De Zwaan. Boekdrukker Ferdi
dam
trokken nand Vislaake, het rein achter de oprichting,
honderden werk hield zijn gehoor voor dat er slechts eén weg was
lieden
naar om uit de treurnis te komen: "Helpt U zelven!"
veilinglokaal De Voor het einde van het jaar telde de vereniging al
Zwaan op de Nieuwendijk. De meesten kwamen 1400 leden. Zoveel leden die elke week een dub
rechtstreeks van hun 12-urige werkdag op wer beltje moesten afdragen, dat vroeg om een goe
ven en timmerwerkplaatsen, in suikerbakkerij de organisatie.
en, kuiperijen en pakhuizen. Zij wilden het fijne
De acht bestuursleden waren allemaal werk
weten over deze nieuwe vereniging, die hoop lieden, die na hun lange werkdag de vereniging
bood om uit hun ellendige huisvestingssituatie van de grond moesten tillen. Van het ophalen
van de dubbeltjes tot het zoeken van bouw
verlost te raken.
Het Amsterdamsch Volksblad was er in mei grond. Binnen een half jaar was de eerste voor
1868 over begonnen. De krant schetste op de zitter, bouwvoorman Y.J. Kool, verantwoorde
voorpagina een plan waarin arbeiders onder lijk voor het verdwijnen van honderd gulden.
ling 'een bouwmaatschappij voor burgerwonin Kool trad af, veel leden eisten hun geld terug. De
gen' wilden oprichten. Het idee was simpel: als chaos bleef niet zonder gevolgen. Pogingen om
aangesloten arbeiders elke week een dubbeltje bij het stadsbestuur grond te verwerven, leden
betaalden, hadden ze na een jaar een aandeel schipbreuk; particuliere geldschieters krabden
van vijf gulden. Bij 2000 leden kwam er aldus .zich wel drie keer achter de oren voor ze aan dit
per jaar 10.000 gulden in kas, goed voor de bouw ruziënde gezelschap arbeiders geld leenden.
van vijftien à twintig percelen meteen beneden
De resterende bestuurders lieten zich niet uit
en bovenwoning, die dan onder de leden verloot het veld slaan. In mei 1870 lukte het om aan de
konden worden. Elke perceelwinnaar loste ver ·Mauritskade een lap grond van zo'n 3000 vier
volgens met zijn huur en met de verhuur van kante meter te kopen. De kas was daarna wel
een etage (huur 1 gulden per week) in twintig leeg. Om te bouwen moest er extra kapitaal ko
jaar de bouwkosten af en werd zo eigenaar van men. Pogingen de 'meergegoeden' voor de zaak
de gehele woning. Met deze kasstroom zou de
vereniging vervolgens steeds meer woningen
kunnen bouwen.
Greep uit kas
Het was een gewaagd idee. Zoiets bestond niet
in Nederland. Er waren in Amsterdam wel al
drie verenigingen die arbeiderswoningen
bouwden, maar die werden geleid door notabe
len. De Bouwmaatschappijtot Verkrijging van
Eigen Woningen was prinCipieel een zaak van,
voor en door arbeiders. De achterliggende
coöperatieve gedachte was op andere terreinen
al succesvol: in Amsterdam functioneerden
meerdere brood-, inkoop-, levensmiddelen- en
gereedschapscoöperaties. Dus waarom niet met
woningen?
De woningnood was enorm. De stad barstte uit
haar voegen. Vochtige kelders werden volop be
woond, in de achterafsteegjes hing 'de geur des
doods'. In 1866 had een cholera-epidemie in

Voor het einde van 1868
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Bij 2000 leden zou de vereniging 10.000 gulden per jaar
ontvangen, goed voor de bouw van vijftien à twintig percelen
met een beneden- en bovenwoning.

