
, 
~! 

.' 

MANNEN EN VRC)UWEN 

VAN 

BETEEKENIS 
I NON Z E DAG E N. 

LEVENSSCHETSEN EN PORTRETTEN 

BlJEENGB8RACIlT DOOR 

o r. E. D; P IJ Z E L. 

1-1 A AR L E M, 

H. D. TJEENK WILLINK. 

1895. 



I N HOU D. 

CHARLES I{E~NE, door Jan Veth........... .'. , .... Blz. 1 

ELISADETH BARRETT BltOwNING, dool' Suze Kuenen... " 29 

CHARLES GOUNOD, door S. van MiUigen .. , ..... , ..... " 
67 

RODERT BUNSEN , dool' Dr. Ch. 1\'1. van Deventer.... .. ,,113 

MR. LEVINUS WILHELMUS CHRISTlAAN KEUCHENIUS, dool' 

, Dr. A. ICuyper ..... , ..... , ........ ' . . . . . . . . . . . . .. ,,155 

OCTA VIA HILL, d,oor Hel. Mel'cier................ .. ,,273 

STEUN STAMDOELOFF, door Chr. Nuijs................ ,,321 

ELEONORA DUSE, door Mr. J. Kalft' Jr ........... , .. , ,,371 



------------------------  Text continues after this page  ------------------------ 

This publication is made available in the context of the history of social work project.  

See www.historyofsocialwork.org  

It is our aim to respect authors’ and publishers’ copyright. Should you feel we violated those, 
please do get in touch with us. 

 

 

Deze publicatie wordt beschikbaar gesteld in het kader van de canon sociaal werk. 

Zie www.canonsociaalwerk.eu  

Het is onze wens de rechten van auteurs en uitgevers te respecten. Mocht je denken dat we 
daarin iets fout doen, gelieve ons dan te contacteren.  

------------------------  Tekst gaat verder na deze pagina  ------------------------ 



" OOT A V I A Hl L L. 

Het woningvraagstuk betreft -men weet het - niet de huis
vesting der weinig talrijke klasse van aanzienlijken; ook niet 
die der meer of minder gegoede burgerij, maar die der mil
Hoenen, welke tot de arbeidersklasse worden gerekend. Om 
het met één woord te zeggen: het betreft de weelcw~ningen; 
dat wil zeggen de woningen, die bij de week worden v~l'
huurd .en waarvan de huur iedere week door den huisheer 
of diens opzichter wordt opgehaald. 

Op - gelukkig met den dag talrijker wordende - uitzOl1-
{leringen na, zij n deze week woningen allerwege sleoht. In haar 
besten vorm meerendeels. nog te bekrompen en te ongeriefelijk 
voor het veelal' kinderrijkearbeidersgezin, zijn ze in den 
slechtsten vorm een schandvlek voor elke beschaafde maat~ 
,schappij , voor iedere samenleving van menschen, waarin de 
]evensvor~en worden gekend, die onontbeerlijk moeten wor
{Ien geacht tot een menschwattrdig bestaan. Dit geldt zoo wel 
van het land als van de stad: de hutten <;lP de heide doen 
in armzaligheid niet onder voor de krotten in de ~auwe 
achterstrttten 'der steden. Toch is in de steden - vooral in 
-de groote - een onvoldoende huisvesting nog oneindig druk
kender dan op het land, waar het ongerief, dat de bekrom-

xxn • 
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penheid der woning met zich brengt, niet nog verergerd wordt 
door de onmiddelijke omgeving: door het gemis aan voldoende 
lucht, licht, ruimte, stilte, vrijheid, reinheid, schoon~eid rond
om de woning. Waarlijk men overdrijft niet wanneer men be
weert, dat het tehuis des volks in de groote steden - die midden
punten der hedendaagsche beschaving - zoowel in moreelen 

als physieken zin de volksgezondheid ondermijnt; ja dat het 
een van de groote struikelblokken is, die aan de maatschap
pelijke verheffing van den vierden stand in den weg liggen. 

Onder de groote steden, waarvan dit gezegd moet worden, 
dient Londen in de eerste plaats te worden genoemd - zie
daar het eenparig getuigenis van allen, die aan het woning
vraagstuk hun aandacht wijden. Zelfs George Picot, de fran
sche schrijver van een werkje over arbeiderswoningen, waarin 
met groote bewondering over'Engeland en de Engelschen wordt 
gesproken, erkent volmondig, dat de Londensche achterbuurten 
nog jammerlijker indruk op hem hebben gemaakt dan de 
Parijsche. "L'habitation des pauvres dans les quartiers des 
pauvres de Londres est plus sordide que celle du pauvre de 
Par is," schrij ft hIj. Trouwens afschu welij ker woningtoestanden 
dan in Engeland zelf door middel van brochures en enquête
verslagen nu en dan aan het licht zijn gebracht, zou men 
zich moeilijk voor de verb~elding kunnen halen. Wat Le Play) 
schrijver van Le8 Ouvriers EU~'opéen8, in 1854 van de Ideeding 
der bewoners in de achterbu urten der groote Engelsche ste
den schreef (hij zag aldaar geheele scharen van mannen, 
vrouwen en kinderen letterlijk met lompen bedel"t) had hij 
met evenveel recht van tal van woningen in diezelfde buurten 
kunnen schrijven: "een dergelijk schouwspel valt nergens 
ter wereld waar te nemen." 

't Zal waarschijnlijk hiera~nzijn toe te schrijven, dat, van 
af het tijdstip, waarop de beschaafde wereld zich tot de "er
betering van de huisvesting des volks is gaan geroepen 'voe
len (dat is nu l'l1imveertig jltlu' geleden») er in Engeland 

"\ 
I 
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lUeer dan elders in deze richting is beproefd en gedaan; al" 
daar meer pogingen dan in de overige landen van Europa zijn 
aangewend om minstens het voortwoekeren van het zoo diep
gewortelde en saamgestelde kwaad te stuiten. Èn even waar- . 
schijnlijk is het in mijn oog, dat diezelfde bedroevende oorzaak 
er toe zal hebben medegewerkt om de. vrouw, wier naa~ aan 
het hoofd van dit opstel staat, zich bij die pogingen te doen 
aansluiten: haar te doen beseffen, dat daar, waar het woning
vraagstuk wordt aangevat, inzonderheid de bescbaafde vrouw 
zich een sociale taak ziet aangewezen, die door niemand beter. 
dan door haar .kan worden vervuld, Olndat niemand betel' 
uan zij el' al het gewicht van kan voelen. 

Die taak door Octavia HUl tot haar levenstaak gemaakt -
hoe wenschte ik dat het mij gelukken mocht in de volgende 
bladzijden er al het zegenrijke, al het navolgenswaardige van 
te doen uitkomen; zeker als ik daardoor tegelijkertijd ZOll 

zijn, dat de beteekenis der Vrou'Y van Beteekenis, die ik te. 
schetsen heb, door mij in het volle licht werd gesteld! 

I 

Beginnen wij met het terrein van Miss HUPs werkzaamheid 

te overzien. 
Dat terrein is het Londen del' armen. Ik zeg opzettelijk der: 

arlJlCn, omdat, al spreekt men in Engeland ook eveu als te . 
onzent steeds van de woningen der .;working-classes", het in 
Engeland minder dan ergens elders aangaat de arbeidersklasse· 
op dit punt als een ondeelbare eenheid te beschouwen. Den 
"skilled" (opgeleiden) engelsehen ambachtsman of fabrieks
ltrbeider, die 25 à 30 gulden in de week verdient, hebben wij 
te zoeken deels in de in de buitenwijken gelegen "cottages" 
van de Metropolitan Association" 1, of in die der Artizans 

1. Eerste in 1B~ opgerichte Vereeniging tot verbetering del' volI{shuisvesting 

te LOIII.len. 
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labourers and general dwellings Company" I deels in de groote 
kazerneachtige gebouwen, gedurende het laatste vierendeel~ 
eeuws door verschillende andere bouwvereenigingen aan de 
hoofd wegen in: hét centrum van Londen opgetrokken; bouw· 
vereepigingen, waarvan de bestuurders meermalen volmondig 
hebben erkend, dat hun steeds meer gezochte woningen slechts 

. door de élite der werklieden worden bewoond; althans slechts 
door gezinnen, waarvan het boofd minstens twee gulden per 
dag geregeld verdient 2. Den "unsk,illed" engelsehen arbeider, 
den dokarbeider, den lossen sjouwer en allen, die buiten de 
grootindustrie voor hongerloonen onder het "sweating"stelsel 

werken, hebben wij te zoeken, betzij in de Dleest vervallen 
perceelen der achterstraten van het reusuchtige, sombere, kort 
geleden nog door geen enkelen straal van schoonheid of vreugde 
verhelderde East"End, hetzij in de sloppen en stegen en op 
d,e binnenpleinen, die, zoowelin het Zuidelijk en Noordwestelijk 
gedeelte als in het hart van Londen, achter de breede winkel· 
strateIials wegschuilen. 

Hoe groot in deze armzalige açhterbuurten de overbevolking 
is, hoe dicht de huizen er op elkaar gebouwd en de mensohen 
in de huizen op één zijn gepakt, kan men lezen in het rapport 
der in 1884 op last van Hare Màje5teit gehouden enquête naar 
de huisvesting der arbeidersklasse in het Vereenigd Koninkrijk . 

. Wij vinden daar geconstateerd, dat het in die buurten regel 
is, dat in ieder vertrek een gezin woont j een gezin, dat soms 
nog kostgangers houdt, zoodat het geen zeldzaamheid is 8 à 9 

1 In 1866 dool' werklie~en opgel'icht. De groepen huisjes dezer vereeniging 
vormen parken \ genaamd: Shaftesuury·Park, Queenspark, Noijl~,ark. 

2 Dit geldt ook ,:oor de vereeniging die hetbeJlende PeabodY.fimds beheel't, 
en dat niettegeristaande dit fonds speciaal was bestemd voor de vorbeterlng 
van de huisvesting del' armen. Wel bewereq. de bestuurde l'S , dat zij ver
scpeidene huurders hebben die slechts 15, à 22, sh. per week verdienen, n)IUU' 

dit doelt op het hoofd' des gezins. Wat vrouwen ldnderen el' bij verdienen 
'I.I0\'dt niet gerekend. 'l'l'ouwens een gezin met, 15 sh~ pel' week inkomen llnn 
de huur del' woningen van 'het Peabody~fond~ niet betal~n. . 
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personen aan te treffen in een ruimte van 10 à 12 voet in het 
vierkant en 8 voet hoog: Een predikant. verklaarde voor ge
noemde enquêtecommissie, dat in de ?1~inst volkrijke gedeelten 
van zijn in het centrum van Londen gelegen district gemiddeld 
vijf gezinnen op elke zes vertrekken werden ge\:onden. Bedenkt 
men dat de meeste dezer vertrekken onderdeelen zijn van per
ceelen, die oorspronkelijk voor, één gezin zijn bestemd geweest 
en eerst gaandeweg, bij den aanwas der bevolking, in één~ 
kamerwoningenzijn af- en ingedeeld" da.n kan men zich'eeniger
mate voorstellen hoe schromelijk ongeriefelijk die:zoogenaamde 
"woningen" zijn ingericht, hoe veelvuldig men in bet enquête
l'apport leest van één prIvaat op 40 :).. 50 personen I, van één 
waterkraan of waterton voor een honderdtal personen, van 
één waschhuis op 16 à 24 gezinnen~. En ook van gemis aan 
licht en lucht, niet alleen op de trappen en portalen, maar 
ook in de vertrekken zelf; onderschept als beide worden dool" 
de ordeloos op en in elkaar geschoven krotten, waal'mee de . 
oudtijds tot tuin bestemde, ruimten achter de huizen van 

lieverlee zijn volgebouwd. 3 

1 In London's achterQuurten schijnt nij3t VOOI' te Jt<lmen wnt in de achter
buurten van Neêl'lands hoofdstad bijna regel kan worden genoeqtcl: va/ka.
men afwezigheid 'van privaten. De "nim meI" Jml' behoeft in Londen niet 
's avonds geregeld rond te rijden. 

2 Bij de engelsche arbeidersklasse is het niet ~ooals bij de onze gebrui
kelijk, dat al het lijf- en beddegoed vnn het gezin weJ,elijlrs in het woon· 
vertrek (vaak ,tevens keu!(en eIJ slaapkamer) gewnsschen wordt, In verrewe,g 
de meeste pel'ceelen vindt m('ll een tot waschkamer ingericht vertrek, waar
van door de verschillende bewoners van het percetll om beurten whrdt ge
bruik gemna!!t, 

3 Waar ik hierboven vnn vervallen perceelen sprnl(, dóelde ik niet spe
ciaal. op oude hui~en, In het 'door mij aangehaalde rapport del' Enquête. 
Commissie wordt ook niet weinig geklllagd over de van de slechtste specie 
gebouwde, nieuwe huizen del' "Jerry builders"j over de "revolutiebouwerij". 
zouden we hier zeggen. - "The old hQuse$ - lezen we in dat rapport -
are rotten from age nnd neglect. Thc. new houses of ten commence where 
the old ones )eave olf and are rotten fl'om the (Irst." 
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Tot deze overbevolking hebben allerlei oorzaken saamge-

werkt. Bovenal de tl'ek naar de steden, die onze eeuW kenmerkte \', 
en die inzonderheid wat Londen betreft bijzonder groot moet 
zijn. Voorts de bressen in het oude Londen gemaaltt voor 
den aanleg van stadsspoorwegen I, voor tal van scholen door 
de "Schoolboard" in de volksbuurten opgericht, voor straten- I', 

verbreeding, door het toenemend verkeer geeischt , voor de 
groote squares vormende kazernegebouwen der bouwvereeni. 
gingen, waarvan sommige, evenals het Peabody-fonds voor de 
verbetering van de huisvesting der a7'msten bestemd, aldus f 
ten slotte den woningnood dier armsten nog hebben helpen 
vergrooten. Eindelijk 2 fle inhaligheid der huisheeren, die van 
alle bovengenoemde omstandigheden hebben parti.i getrokken 
ên om de uit de gesloopte gedeelten verdrevenen telkens 
diohter op één te pakken, èn om hun telkens hooger hUU1' 
'voor telkens slechter en bekrompener woning af te persen; 
een gewetenlooze handelwijze, die niet weinig wel'd in de 
hand gewerkt door de verhouding, waarin de meeste dezer 
huisheeren tot hun grondeigenaren staan, tot de schatrijke, 
op hun landgoederen wonende pairs I die het grootste gedeelte 
v~n den grond te Londen in. bezit bebben. Deze grondeigenaren ~ 
verpachten n,l. hun grond met wat er zich op bevindt voor \ 
een langer of ,korter termijn,' zonder zich er verder OJll te " 
bekommeren wat er met hun eigendom geschiedt, ja zondel' 
vaak ,te weten dat hun grond hoe langel' hoe meel' wordt 
volgebouwd, zoodat vaak honderd pond per jaar aan huur 
kan worden geïnd op een plek waarvoor 20 pond aan pacht 

1 De wet· verbiedt de spoorwegmaatslIuappiien tot het sloqpen van huizen 
,over te gaan, ~oo dool' haal' niet vooraf in de uaardoo1' te vel'oorzaken wo
ningnood is voorzien, maar de nCompanies" weten zloh aan die lnstige be
paling te onttrekken, door geen vergunning tot onteigening bij het parlement 
aan te vragen, vóàrdat met behulp det' huiaeigenarlln de huizen op de pielt
ken I die zij noodig hebben, geheel ontruimd zijn, 

2 Er is n' , og een, ofl'znak, maar op deze kom ik later terug. 
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w<Jrdt betaald. En wat betreft de steeds door hen in de 
pachtacte geschreven voorwaarde, dat de pachter hun eigen
dom in goeden staat rpoet houden, aan deze voorwaarde wordt 
eenvoudig meestal niet voldaan, vooral niet tegen den tijd, 
dat de pacht begint af te loopen; wanneer ten minste ver
moed kan worden dat deze niet zal worden vernieuwd. Huizen 
waarvan men, al bouwt men ze ook ten eigen bate en VOOI' 

eig,en rekening, geen "titIe-deeds", geen eigendomsbewijs bezit, 
voelt men zich blijkbaar niet genegen voor verval te bewaren. 

't Waren de gevolgen van dit pachtstelsel, dit onzalige 
pachtstelsel, die in 1862 de toen 24jarige Octavia HilI tot 
,besef van haal' roeping brachten. Als zoo menig engelsch 
Pleisje reeds van ,haar 15de jaar !lf zich in haar vrije uren 
(~ij gaf destijds reeds en 'nog jaren lang daarna dagelijks ge
durende eenige uren les in de school, die zij met twee van 
haar zusters, ter voorziening in haar onderhoud, had opga-

,richt en waarvan haar oudere zuster de hoofdleiding had) 
met armenzorg bezig houdend, had zij, hoe jong ook, ruim
schoots gelegenheid gehad om op te merken hoe schromelijk 
willekeurig haar erbarmelijk slecht gehuisveste armen door' 
hun huisheel'en of de opzichters van dezen werden behandeld; 
hoe de noodzakelijkste reparatiën aan hun veelal zeer :ver
vallen woning achterwege bleven; hoe Val). hun billijkste 
klachten over overlast, hun dool' hun buren in 'tzelfde huis 
aangedaan, niet de minste notitie werd genomen; hoe ruw 
en tactloos de vaak zéér oJ;lbeschaafde, zéér laag staande 
mannelijke of vrouwelijke opzichters jegens hen optraden; 
jl~ hoe door dezen hun meerendeels zeer onontwikkelde huur
ders letterlijk stelselmatig bitter, moedeloos en ten slotte on
verschillig werden gemaakt; als geprikkeld en gedreven wer
den tot onhandelbaarheid, vernielzucht en onzindelijkheid. 

Wat er gedaan zou kunnen, zou moeten worden om alle 
luottenreeksen, gllnsch den bouwval, heel "horribie London" 
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van den aardbodem weg te vagen, dat wist de 24jarige nog 
niet, dat vroeg zij zich zelve ook nog te nauwernood af; 
onbekwaam als zij destijds nog was om het woningvraagstuk 
in zijn ganschen omvang en saamgesteldheid te overzien. 
Maar wel kwam bij haar armbezoek gedurig de gedachte zich 
aan haar opdringen en zich eindelijk bij haar vast zetten: 
"als ilc eens in de plaats van dien pachter of eigenaar mocht 
treden; als i/c eens de taak van huisheer of opzichter op mij 
ging nemen - aan wat al onrecht zou ik een einde maken; 
welk een bron van demoralisatie zou ik stoppen; wat zou ik, 
al was het dan ook maal' in :figuurlijken zin, een licht en 
lncht in deze donkere' woningen kunnen brengen! Hoe zou 
ik een verhouding, die thans den arme meestal tot vloek is, 
tot zegen voor hem weten te maken; ja eell omgang tusschen 
arm en rijk in het leven roepen; vrij wat verkwikkelijker, 
vrij wat verheffender aan beide kanten dan een omgang tus
schen weldoener en beweldadigde ooit wezen kan I" 

Vol van dit denkbeeld l,)esprak zij de mogelijkheid om het, 
tot uitvoering te brengen met haal' vriend Ruskin , den grooten 
Ruskin, die omstreeks dezen tijd, onder invloed 'vàn Carlylé 
en Maurice, zich met hart en ziel aan de sociale vraagstuk
ken begon te wijden. Ruskin ging aanstonds vol sympathie 
op haar denkbeeld in, spoorde haar aan het tot daad te maken 

. en bood baar tot dit doel een som van 3000 pond aan. Hij 
schonk haar dit geld zonder voorbehoud - ter wille van de 
goede zaak zou hij zelfs niet zuur kijken, zei hij, als er niets 
van terecht kwam - maar wel voegde hij er de ernstige 
raadgeving bij, dat zij met alle macht er naar moest streven 
haar onderneming rentegevend te maken. Haar werk toch 
zou, beweerde hij, van veel meer beteekenis worden geacht, 
veel meer navolging vinden, tot veel grooter uitbl'eiding komen, 
wanneer zij haar doel in stee van langA philanthropischen 
langs economischen weg bereikte. - "Ik had daarvan nog 
weinig begrip in die dagen ," schreef Octavia Ril! in 1875, 
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"maar gelukkig voor mijn onderneming had ik eerbied genoeg 
voor Ruskin's meeding en dankbaarheid en gehoorzaamheid 
genoeg om mij van ganscher harte naar zijn voorschrift te 
gedragen." 

Het werkje van haal' hand, waarin deze woorden voorkomen 1, 

bevat twee artikelen gewijd aan de ervaringen door de jeugdige 
opzichteres opgedaan met het beheer del' negen pel'ceelen, 
die zij vOOr Ruskin's geld, deels gepacht, deels gekocht heeft. 
Zij staan in de onmiddellijke nabijheid .van haar eigen woning, 

,nl. in het armste gedeelte van Marylebone. Het duurde ge
ruimen tijd eer zij de eerste' drie pérèeelen in handen had; 
maanden. die haal' - dat spreekt - ontzettend lang vielen: 
De huizen (ook het zestal kleinere perceelen. anderhalf jaar 
later 'door haal' ?:ekocht) waren niet bijzonder l?ouwvaJlig; 
maar dool' en door verwaarloosd, wemelend van ongedierte 
en meer dan overbevolkt. Haal' eerste werk was, dat zij éen 
paar kamers, door onverbeterlijke dronkaards bewoond, deed 
ontruimen en daarna in orde brAngen. Zij liet ze van onge
dierte zuiveren, vlóeren, zolders en muren schrobben, haard
steden, gootsteenen, waterleiding, privaten enz. herstellen, 
verving vermolmde' planken dool' nieuwe, liet glas in de 
meerendeels met papier beplakte" vensters, lichte verf en 
behangsels óp deuren en muren aanbrengen, zij maakte 
kortom van een paal', afschuwelijke hokken een paar be
woonbare, niet onvriendelijke vertrekken. Daarop deed zij 
de knapste bewoners harer perceelen naar deze opgeknapte 
kamers verhuizen; hetgeen haal' niet moeilijk viel, daar de 
huur aan die der onveranderde gelijk bleef. Zoo van kamer 
tot kamer voortgaande, gelukte het naar - zonder hen tij
delijk te ver,jagen - het meel'endeel harer huurders naar 
een betere woning te verplaatsen. Nadat dit was geschied 

1 "The Homes of' the London POOl''' genaamd. 
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en zij het geregeld schoonhouden van trappen. gangen en por
talen in eigeu beheer had genomen I, liet zij de in onbruik 
geraakte èn door allerlei vuil en rommel versperde wascb
lokalen in orde brengen; daarvoor ook nog eenige van haar 
kelders, die ûj natuurlijk onbewoonbaar achtte, bestemmend. 

Voorts liet zij een met een paar schuren enz. volgebouwu 
stukje grond achter haar perceelen ontruimen en tot speel
plaats voor de kinderen harer huurders inrichten; daarbij 
klimop leidend langs den verweerden achtermuur. terwijl 
haar vriend Ruskin de harten harer huurder!; stal door er 
boom en en bloemen in te laten planten. 
. Dit wat de woningen betreft. Hoe ging zij inmiddels met' 
de bewoners, met baar zeer arme en meerendeels zeer onont
w~kkelde huur:ders te werk? Zij maakte het zirh' van den 
aanvang af tot vaste gewoonte eIken Maandag in eigen per
soon de bllUr te gaan ophalen, nadat zij bij een voorafgaand 
bezoek baar huu'rders mondeling had uiteengezet, waartoe zij 
zich - indien zij in haar perceelen wilden blijven wonen -
tegenover haar hadden te verbinden en waartoe zij zelve zich 
van haar kant tegenover hen verbond. Hierbij werd vooral 
nadruk gelegd op het geregeld bet,alen van .de huur. Zij deed 
dit laatste aanvankelijk gedachtig aan Ruskin's raad, maar 
al heel spoedig uit eigen volle overtuiging; ja het duurde 
niet lang of het niet toelaten dat er huurschuld werd gemaakt, 
was als het ware bet vaste, het uitgangspunt van h\tll.r ge
heele beheer. En dat niet alleen, omdat zij wist dat .het 
finantieele slagen van haar onderneming grootendeels van 
haar gestrengheid op dit punt afhing, maar ook omdat zij 
gin& inzien, dat zij haar huurders geen grooter dienst kon 
bewijzen, dan hen tegen hun eigen zorgeloosheid te stalen, 

1 Zij laat deze gewooniijk door de dochtertjes har\'r huurders doen, die 
wiLt graag op die wijie een kleinigheid vel'dienen ~11 zeer gevuelig moeten 
zijn voor, een wOord van lof of blaam uit den mond del' wekelijks hll,\r 
werk inspecteel'ende opzichteres. 

I 

\ 
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hen aan hun noodlottige zucht tot borgen te ontwennen. Wel 
viel het vasthouden aan dezen regel haal' nu en dan moeilijk; 
bij voorbeeld als geen 011 wil of indolentie maal' ziejde of ge
brek aan werk haar huurders met ledige handen tegenover 
haar deed staau; maar gelukkig wist zij een maatregel te 
verzinnen om in dergelijke gevallen de hardheid van haar 
eisch te verzachten, het betalen mogelijk te maken. Zij liet 
nl. in haar perceelen allerlei werkzaamheden, zooals bier .en 
daal' bijschilderen, behangen, stucadooren, door haal' tijdelijk 
werklooze of zwakke huurders verrichten; werkjes die zij 
hiertoe gewoonlijk en reserve hield, en die elke arbeider, 
wat ook zijn ambacht zij, doorgaans weI weet op te knappen. 

Het ophalen van de huur deed zij in den beginne wel eens 
lUet kloppend hart, voorni in haar tweede blok, waar zij meer 
dan één ruwen klant onder haar huurders telde. Soms - ver
haalt zij - als zij na herhaald aankloppen eindelijk haar 
hoofd binnen stak; zag zij haar huurder of diens ega midden 
in het vertrek dronken op een hoop vodden liggen, dat tot 
bed diende. Meer dan eens ging de deur slechts een kier open 
en werd haar daardoor het geld met een vloek toegeworpen, 
terwijl daar binnen een mansvoet stevig tegen de deur werd 
geplant, om haar het binnendringen te beletten. Soms ook 
ging de deur gauw genoeg open, maar om, zoodra zij binnen 
was, op slot te worden gedaan; een uitnemend middel jn 
het oog van haal' huurder omhaal' bang te maken en allerlei 
beloften af te persen. Dat zij na zulke ontmoetingen niet werd 
bijgelicht, als zij de donkere trap afging (bij straatventers 
deed zij de ronde· 's avonds om de bewoners thuis, te treffen) 
behoeft wel niet te worden gezegd. 

Doorgaans was echter het eerste jaar nog :q.iet voorbij of de 
verhouding was een gansch andere. Dan behoefde Miss HBI's 
voetstap op de trap maar te worden gehoord, om meel' dan 
één lamp buiten te doen komen, en bij het rondgaan van kamer 
tot kamer klonk het meer dan eens: "wil de juffrouw niet 



284; aCTA VIA HILD. 

binnen komen?" en "och toe, ga toch een oogenblikje zitten." 
En. als eenmaal het ijs was gebroken, de verhouding van haar 
huurders tot haar een welwillende was geworden, dan was 
het verwonderlijk en aandoenlijk, schrijft Miss HiIl, zoo on
bepaald als zij vertrouwd werd. Nooit werd dan meer haar 
soms schijnbare hardheid als hardheid opgevat. 't Was of haar 
huurders voelden, ook zonder dat het werd uitgesproken, dat 
waarachtige belangstelling in hun lot aan al haar maatregelen 
ten gróndslag lag. Ook schenen zij van lieverlee waarde te 
gaan hechten aan de wet van strikte rechtvaardigheid, die 
zonaer aanzien des persoons te allen tijde over allen ging. 

Tot deze betere gezindheid heeft zeker niet weinig bijge
dragen de opvatting, die Miss Hill heeft van de wijze waarop 
zi.t in haar kwaliteit van opzichteres behoort op te treden. 
me moet zich, meent zij, kenmerken door dezelfde beleefd
heid, dezelfde eerbiediging van de vrijheid en zelfstandigheid 
harer huurders, die zij in gelijke positie tegenover haar eigen 
standgenooten zou in acht nemen. Nooit'bij h,en binnentreden 
zondér aankloppen, nooit zich met hun particuliere aange
legenheden bemoeien als zij van hun kant daartoe geen aan-
1eiding geven, nooit raad geven als deze niet wordt gevraagd. 
Kortom niets dan een zakelijke verhouding totdat van weers
zijde die zuivere belangstelling in elkanders persoon en lot 
zij gegroeid, die van zelf tot een vriendschappelijken omgang 
leidt. 

Dat zij echter van het eerste oogenblik af op dezen om~ 
gang, deze wederzijdsche toena'dering heeft gehoopt, blijkt 
uit de omstandigheid, dat zi.i, zoodra zij haar eerste drie 
huizen in handen had, voor Rmlldn's geld een groot vertrek 
achter haar eigen woning heeft laten ,bouwen; bestemd om 
nu en dan aan de kinderen van haar huurders een feestje te 
geven en hun vrouwen gelegenheid om af en toe gezellig met 
haar samell te zijn. En· ook om er "thuis" te zijn voor een 
ieder, die haar over iets te raadplegen had (wat te doen met 
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een kind, dat op 't punt stond van school te komen; met een 
jongen die 'naar zee w~u; met een dochter , die geen lust in 
"dienen" had enz.) of voor wie behoefte voelde bet hart vol 
zorg en leed eens voor haar uit te storten. Hoe vaak dit 
laatste gesc~iedde, hOEl menigeen onder haar huurders ha~r 
waarlijk ~ als vriendin is gaan beschouwen, daarvan, zijn heel 
wat bewijzen in het dool' mij genoemde werkje voorhanden; 
aandoenlijke bladzijden, getuigend roet hoeveel heldenmoed 
vaak - niet bet· minst door, vrouwen - de voor hell zoo 
zware levensstrijd in den kring der behoeftigen wordt gestre
den. En tevens getuigend welk, e'en leerschool baar opzic:q
terschap voor Octavia Hill.zelve is geweest; hoe het ,haar 
gebracht heeft tot dat realiseeren van den nood del' armen, 
tot dat zich verplaatsen, dat inleven in hun toestand, waar
toe de meer gegoeden, ook al zijn zij af en toe met de miEl· 
deelden der samelllevi~g in aanraking, zoo hoogst zeldeh, blij
ken te kunnen komen. 
, Van de tijnheid van Miss Hill's voelhorens te dezen !tan

zien is een treffend bewijs in een harer in druk verschenen 
toespraken te vinden I. Zij spreekt daar met de grootste min· 
acbting van, een "certuin excited temper", dat sOmS bijna een 

1 Deze toespl'aak is dool' miss :Hin in 1884 voor de ](yrle Society gehou
den, een vel'eeniglng, opgericht dool' miss HilPs zuster en huisgenoot, 
Mh'anda Hili en ten doel hebbende onder nllerlèi vormen en op allol'lei wijze 
schoonheid' in den IU'ing der misdeelden' te bl'engen. De vereeniging doet dit 
dor,)' bloemen en planten in scholen, hospitalen en vereenigingslokalen te 
brengen, heester,s te pl~nten in de perken van de enkele open plekken, die' 
in de londensche .achterbuurten zijn' te vinden, muurschilderingen aan te 
brengen op verweerde, alle uitzicht benemende muren enz. enz. In den 
laatsten tijd heeft deze -vereeniging een kOOl' gevormd, dat te allen tijde bereid 
is zich kosteloos in de vOlks,wijken te laten 119oren. Ook worden tegepwoordig 
kleine pUI'ken door haal' aangelegd, zoodra zij maDr ;een open plek - een ge
wezen J(erk~of, een vervallen tuin - in handen kan krijgen, Dan ziet man 
daal' ai spoedig dool' haal' toedoen een fontein met goudvisschen , zomerhuisjes 

V001' de ouden van dagen, ziekenstoelelI op wielen, wuarmee de ?',wakken 
uit de 'buurt zich naar en door het ;parkje kunnen laten rijden enz. eJlz. 
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verlangen wordt naar het zien van ellende en gebrek. - "Er 
staat," schrijft zij, "in een mij welbe~nde "court" een hooge, 
kale, pikzwarte muur op een paar voet af stands van de ven
sters der vertrekken, waarin de bewoners dier court leven. 
Ik heb dien muur aa.n heel wat dames en heeren gewezen 
en hen' gezegd, hoe insomber hij die vertrekken; maakte. 
Sommigen schénen te voelen wat het zeggen wil, jaar in jaar 
uit den 'gansehen dag op dien zwarten muur te zitten kijken. 
Maar anderen zeiden, dat zij 't nu toch nièt zoo héél donkel' 
in die court konden vinden en gaven te kennen dat ik hen' 
liever eens iets "ergs" moest laten zien.""Dat doe ilc nooit,"', 
voegt de spreekster, er bij. "Het gebrek van hen, die zoo 
weinig van het goede der aarde hebben, is mij te heilig, 
om het open te leggen voor hen, die geen hart genoeg heb
ben, om er iets anders in te zien dan een treffende vertoo
ning.'; Wie niet in staat is, beweert zij, iets te voelen wa,t 
naar pijn zweemt bij het lijden van een ander, die is niet 
mensch genol:lg om het recht te hebben den sluier van het 
lijden der armen op te heffen. 

Heeft haal' opzichterschap Miss Hill tot waar mede-lijden 
met h!1-ar huurders gebracht, het heeft haar tegelijkertijd het 
volksleven tot in zijn diepsten g~oud doen kennen en daar
mee haar blik op het maatschappelijk leven vel'ruimd, haal' 
omtrent velerlei tot nieuwe inzichten gebracht. Zoo verklaart 
zij. dat zij eerst door haar werkkring ten volle is gaan be
seffen, hoe verbazend moeilijk het is met een gezin l'ond te 
komen van een werkmansloon , dat niet eens tot de laagsto 
behoeft gerekend te worden. Wie, schrijft zij, in het bezit 
van al de voordeelen Aan verstandelijke ontwikkeling verbon
den, bij herhaling is te kort geschoten, wanneer hij ten be
hoeve van dezen of genen in zijn omgeving dat probleem 
heeft zoeken op te ,lossen, die komt ten laatste tot"zeer zon
derlinge overleggingen betreffende de loonen, die wordell 
uitbetaald en - voegt zij el' bij- tot niet minder twijfelend 
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vragen of het doeltreffend is dergelijke loonen aan te vullen 
met de liefdegiften der geijkte philanthropie. 

't Is waarschijiIlijk aan dit haar doordringen in het volks
leven toe te schrijven, dat zij is afgeweken van den regel, 
dien de' meeste der engelsche vereenigingen tot den bouw 
van arbeiderswoningen zich stellen, om in geen geval toe te 
laten dat een gezin een éénkaroerwoning betrekt. Zij laat dit, 
toe, waar het zeer behoeftige gezinnen {l:eldt, bestaande uit 
man, vrouwen een paar kleine kinderen; wetend dat voor 
dezen één ruim, van het noodige voorziene vertrek, zorgvuldig 
ingericht naar de eis eh en van hygiène ,en zedelijkheid, om 
allerlei redenen de voorkeur verdient boven twee ldeinere 
vertrekken; niet het minst, omdat zelfs de billijkste huur 
van een éénkamerwoning nog altijd een buitensporig groot 
gedeelte van het inkomen der minst verdienenden verslindt. 
Op grond van haar onderl'inding in deze is zij ,er later (n.l. 
toen zij aan het sloop en en herbouwen ging) zèlfs toe over~ 
gegaan, steeds naast haar éénkamerwoningen een klein 'en 
zeer goedkoop vertrekje te laten bouwen; dat bij aangroeiing 
van het gezin of het ouder worden der kinderen gemakkelijk, 
door middel van een tussche,ndeur, bij de éénkamerwoning 
kan worden aangetrokken en tot zoolang door haar aan een 
jonggezel of een ongetrouwde \'rouw wordt verhuurd. 

Bij een van stonde af aan 400r haar ingevoerden maatregel 
betreffende het onderhoud harer woningen heéft zij zich ook 
steeds wèl bevonden. Ieder jaar stelt zij een som vast voor 
de i'eparatiën van elk perceel en deze verdeelt zij over de 
verschillende woningen in dat perceel. De huurder, wiens 
deel niet geheel wordt verbruikt voor de noodzakelijke her
stellingen, mag van het overblijvende 'in zijn woning laten 
maken wat h~i wil; iets tot meerder gemak of verfraaiing 
laten aanbrengen. lIoeveel zij hierdoor uitspaart is verbazing
weIdtend ("aroazing") schrijft zij. 't Is echter niet alleen gel
delijk voordeel wat zij met dezen maatregel beoogt. Zij zoekt 
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haar huurders hierdoor tot zelfbedwang te prikkelen; hen 
vatbaar te maken voor de poëzie van een mede door hun 
eigen zorg llet en vriendelijk geworden tehuis. 

Ik heb dezen \.l;ant, dat wat men - in tegenstelling met het 
sociale - het particuliere, het individueele gedeelte van Miss 
Hill's levenstaak zou kunnen noemen, 'op den voorgrond ge
steld, omdat in mijn oog het essentieele van die ta/lk te 
zoeken is in dat, wat zij zelve als een "reeks van kle~nigheden" 
kwalificeert. Kleinigheden, groot, zou ik meenen, door de nauW
gezetheid, waarmede ze behandeld worden, door het hart dat 
Mis~ Hill er in legt, den geest waarvan zij' ze doortrekt. Groot 
bovenal door het doel, dat zij er steeds met? voor oogen 
heeft: in het troosteloos eentonig sloversbestaan van haar 
huurders iets te brengen wat naar licht en comfort zweemt; 
bij hen het gevoel van hun menschenwaarde te wekken of 
te versterken door h~n aan onrecht en willekeur te ontheffen; 
hen door middel van hun tehuis te ontwennen aan de on
ordelijkheid en onreinheid, die, ten gevolge van de neerdruk
ke~de omgeving. w:aarin zij zijn opgegroeid, bij velen van 
hen als tot een tweede natuur zijn geworden. Kleinigheden, 
die bovendien, helderder dan eenig betoo~ zou vermogen te 
doen, in het licht stellen) dat het werk van Octavia lliU 
Vl'ottwenwerk bij uitnemendheid is; de vrouw geregeld in aan
raki~g brengend met de vrouw Ct is slechts bij uitzondering 
dat een opzichter van arbeiderswoningen niet met de ega 
van zijn huurder heeft te doen) op een terrein, waarop de 
man wel nu en dan moet mistasten, onbekend als hij uit 
den aard der zaak is met de overwegend groote beteekenis, 
die - door haarnauwen sjtmenhang roet de huishoudelijke 
bezigheden :- de woning voor de ;11es eigenhandig verricl?-
tende en. daardoor als 't ware aan die woning vastgeketende 
vrouw d!ls volks heeft. . . ' 
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Wel.1.den wij ons thans tot die zijde van miss Hill's werk
zaamheid, die meer recbtstreeks met de eigenlijke woning
kwestie in betrekking staat. . 
" Wij hebben gehoord, dat Ruskin zijn aanbod 'van 3000 pond 
vergezeld heeft doen gaap. van de aanbeveling: "Doe uw best 
dit geld rentegevend te maken, to ?nalce it pay. Niet om mijn ent. 
wille maar opdat mijn voorbeeld na"olging vinde." . 
" Ongetwijfeld gaf Ruskin dezen raad, omdat hij wist hoe 
algemeen het nIs een uitgemaakte zaak wordt beschquwd, dat 
_. wil men er nu niet juist geld bij verliezen - men zich bij 
het verbeteren van de volkshuisvesting bepalen moet tot het 
-- liefst op vrijen grond -'- bouwen van arbeiderswoningen 
Voor den gezeten werl~man. En dit, wijl het in goeden staat 
brengen en houden van die ()ude perceelen in de binnen
steden, die door een maatschappelijk lager staande kategorie van 
personen worden l?ewoond, gepaard gaat met onkost.en, welke 
onmogelijk kunnen worden goedgemaakt door de opbrengst van 
·een huur, die billijkerwijze voor dergelijk soort WOllingen kan 
worden gevraagd. 
'.. Een overtuiging ,- men gevoelt het - die nood wendig moet 
leiden tot de" huldiging van het laissez-faire op een terrein, 
'Waar" dezehefIlooze leer noodlottiger van uitwerking is dan 
.ze schier ergeJ;ls elders wezep. kan, ook omdat daardoor ge
handbaafd blijft dat corps huisjesmelkers, dat woekerwinst 
maakt met uitgewoonde krotten, waaraan jaarlijks geen cent. 
tot reparatie door hen wordt lJesteed. 
. Dool' het volgen van Ruskin's raad deze als vastgegroeid e 
.,meenJng om"ver te werpen. ziedaar 'wat Octavia HilI volko
·men is gelukt. 
. Kon zij reeds anderhalf Jaar na haal' optreden als opzich
:teres aangaande dé proef met haal" eerste drie huizen geno
"men verklaren: "de finantieele uitl~omst is deze, dat aan hèt 
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kapitaal 5 pct. is uitgekeerd en. 48 pond el' van zijn afgelost I t 

in 1874, na een tienjarige ~ndervinding en nadat - ik kom 
hier later op terug - haar werk een enorme uitbreiding had 
gekregen, schrijft zij letterlijk het volgende: "De vraag is 
hoe dit (nI. het verschaffen van een goede woning aan de 
lUinst verdienenden, die wegens den aard van hun bedrijf 
In het hart der stad moeten wonen) geschieden kan zonder 
cen huur te eischen, die deze lieden onmogelijk kunnen be"' 
talen en zondm' den noodlottigen 'YItisslar; te begaan om te 
trachten duizenden te huisvesten door middel yan philan
thropie. Welnu, tal van ervaringen hebben mij bewezen, dat 
huizen kunnen worden opgekocht, gesloopt en weer opge
bouwd en de woningen in de nieuwe perceel en kunnen ver· 
huurd worden voor minder geld dan in de gesloopte per
ceelen werd gevraagd, en dat desniettemin een netto winst 
van 5 pct. kan worden gemaakt over het geheele kapitaal, 
dat tot aankoop, slooping en herbouw is besteed, Deze uit" 
komst heb ik herhaaldelijk verkregen onder minder gunstige 
omstandigheden dan waarin zij verkeeren, die op groote schaal 
kunnen te werk gaan en over groote oppervlakten beschikken." 
In de in 1883 door haar geschreven vo~rrede voor den tweeden 
druk van haar Homes oj the London' Pom' herhaalt zij nog 
eens met andere woorden hetzelfde en biedt zij allen belang
stellenden aan de bewijzen van hetgeen zij zegt, nl, haar 
bouwplannen, berekenin~en en balansen over te leggen en 
toe te lichten. ~ 

1 Zij ~voe8t er bij dat zij, om zuiver economisch te werk te gaan, geregeli;l 
het geld ter zijde had gelegd, dat gewoonlijk voor het innen der huur wordt 
bel.aald. Naar ik meen· 5 pct. van de netto hUUl·opbrengst. , 

1 Het is haar zelfs gelukt op zuiver economischen ·'grondslag in lIet hart 
van oud Londen ·.cottages" te bouwen; een vorm van .werkmanswoning" 
dien zij Vlll' te verkiezen acht boven het wonen in de menschenpakhuizen 
der bouwvereenigin~en. Deze 13 hulsjes, die bijzonder n~t en vriendelijk .en 
een wonder van belmoIltheid moeten zijn, bestaan uit vier vertreldren j)è
rie\'ens een plaatsje, waarop waschhuis en privaat. Deze "cottages" h~Çft 

. , 
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Het valt niet moeilijk na te gaan waaraan zij dit gunstig~ 
l'esultaat heeft te danken, Ik noemde reeds het door haar 
aangewende middel om de som, die voor het onderhoud haret 
perceel en wordt vereischt, niet buitensporig hoog te doen 
zijn, geen 40 pct, van de jaarIijksche huuropbrengst te doen 
verslinden " Voorts heeft zij' zich van stonde af aan dOOl; 
eigen onderzoek op de hoogte gesteld van ,alle bijzonderheden 
betreffende de kosten van herstelling ofverbonwing van huizen 
en beweert zij, dat er, door practisch en nauwgezet te zijn, 
ook te dezen opzichte heel wat valt uit te winnen; dat er 
heel wat zuiniger en met meel' overleg ~ op dit punt zou 
kunnen worden te werk gegaan dan maal' al te vaak - in
zonderheid dool' vereenigingen - geschiedt, Zij noemt het 
daarbij kort en goed geld vermors~n, indien men voor de meest 
behoeftigen en minst ontwikkelden de woning op groote schaal 
verbetert,alvorens )fhet hart der bewoners te hebben gewon
nen." Het bewerken van de huizen en van hun bewoners moet, 
be~eel't zij, hand aan hand gaan, dan alleen, maa?' dan ook 
zonde?' eenigen tw~i!el, werpen zelfs de aanvankelijk mees~ 

miss Hill bij uitzondel'ing' voor den "gezeten" werkman gebouwd, want zij 
cloen niet minder dan r 6 per week aan huur, Voor de armen "cottages" 
te bouwen is helaas in het hart van' Londen op economischen grondslag 
onmogelijk, 

1. Dat daal', waal' h~t opzichtersèhap te wenschen overlaat, inderdaad vaak 
bijna de helft del' huur vlln deze soort woningen aan rèparatiën wordt be
steed, is geconstateerd door een vriend van miss Hili, den weibekentIen 
stichter van Toynbee-Hall, Sam~el Barnett, Deze, die zijn vrouwen trouwe 
medewerkster ten huize van miss Hili heeft leeren kennen, beeft met and~re 
gewezen' medewerkers van miss Hili in het East-End een bouwvereeniging 
opgel'icht, welke uitsluitend éénkamel'woningen bouwt, naur ik meen de eenige 
V61'ceniging in Londen die dit doet. Ais ik mij niet vergis, behooren de 
veelgenoemde en geprezen "Catharine.nulldings~' aan deze vereeniging, 't Be~ 
hoeft tel' nnuwernood ie worden gezegd, dat de wonblgen dezer V6reeniging 
Volgens het Octavia Hill-systeem worden beheerd, 

2 Met overleg bedoelt zii een andere meer eenvoudige en beknopte in

riChting vlln de huizen, 
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-verwaarloosde perceelen voldoende rente af en dit niettegen
staande er al het noodige, ja zelfs meer dan dat, aan wordt 
ten koste gelegd. Eindelijk moet ook haar finantieel slagen 
bevorderd worden door de liefde voor haar taak, waarvan 
Octavia Hil! letterlijk blaakt. Deze toch doet haar het ter
rein harer werkzaamheid tot in alle schui1hoeken naspeuren, 
doet haar altijd op de loer liggen, of zij ook een of ander 
bijzonder voor haar doel geschikt perceel op gunstige voor
waarden kan machtig worden; altijd zorg dragen, dat haal' 
geen enkele kans ontga om voor weinig geld iets onhoud
baars uit te roeien. Zoo verhaalt zij bij voorbeeld van een 
perceel, dat zij bijzonder graag onder handen wilde nemen, 
maar dat de ei~enaar of pachter niet wilde prijs geven, Op 
zekeren 1lI0rgenverneemt "zij, dat het door onvool'ziel\e om
standigheden toch zal worden verkocht. Slechts één dag rest 
haar om alle formaliteiten in orde te brengen. Zij weet zich 
dien dag ten nntte te maken en is (kapitaal van mensch
lievende medeburgers staat haal' tot haar doel te 'allen tijde 
ten dienste) des avonds eigenares van het jammerlijk verwaar
loosde huis. 

Wie nu echter meenen mocht, dat Octavia HiIl het woning
vraagstuk oplost door op deze wijze te werk te gaan, door 
practisch het bewijs te leveren, dat men hier en daar in de 
achterbuurten der steden de huisvesting ook der minstgegoeden 
kan verbeteren zonder zijn toevlucht tot philanthropie te nemen, 
die bedriegt zich deerlijk, die ziet het eigenlijke zwaartepunt 
der woningkwestie voorbij en daarmee een zeer groot bezwaar, 
dat aan een arbeid als door miss ,Hill is ondernomen in den 
weg staat; ja dat dien arbeid uit sociaal oogpunt alleen veilig 
doet zijn in handen van wie zaakkundig en gewetensvol is 
als zij. ' 

Waartoe toch laat de geheele woningkwestie zich in deu 
grond der zaak herleiden? Im.mers tot deze vraag:, Hoe raken 
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wij maatregelen nemend om nieuwen krottenbol1w van af 
dezen onzen dag te voorkomen - de thans aanwezige duizenden 
en nog eens duizenden arbeiderswoningen kwijt, die VOOl' de 
rechtbank van het zedelijk gevoel van heden niet kunnen 
bestaan? Hoe ontwortelen wij den d'oor onze vaderen geplan
ten ongeluksboom; hoe worden wij verlost van de ou~e broei
nesten van ziekte en ellende, die inzonderheid in het hart 
van alle oude steden worden gevonden? 

Nu zou deze vraag betrekkelijk gemakkelijk te beantwoorden 
zijn, indien alle bouwvallige en slecht ingerichte perceelen alleen 
op zich zelf tLfkeurenswaardig 'waren. Dan toch behoefde slechts 
iedere eigenaar van dusdanig perceel wettelijk verplicht te 
worden dit naar een gezond woningtype om te bouwen. Maar 
zoo E:envoudig is de vraag nu eenmaal niet. De meeste dier ver
oordeelde, perceelen zijn ènmeer of minder slecht op zich zelf, 
èn slecht in verbancZ met hun ligging ten opzichte van andere 
perceelen in hun onmiddellijke omgeving j slecht ten opzichte 
van wat zich achter, of naast, of rondom ze bevindt. U,et 
zijn de complexen, de huizengj·oepen,.'t is het als in het wild 
op en door elkaar gegroeide krenpelbosch van arbeiderswonin
gen, dat moet worden uitgeroeid, dat van den aardbodem 
moet verdwijnen. • 

Niet weinig bemoeilijkt nu wordt elke pa1·tieele verbetering 
der achterbuurten door deze saamgesteldheid van het kwaad. 
lIuizengj'oepen worden zelden in veiling gebracht en ze machtig 
te worden door ze, zooaJs men het noemt, uit de handel! der 
eigenaren te breken, met andere woorden à tout prix te,lwopen, 
gaat veelal de iinantieele kracht van particuliereI). te boven, hoe 
onbaatzuchtig dezen ook gezind mogen zijn. En ~elfs waar dit 
laatste bezwaar niet weegt, is het aankoopen van een bepaalde 
groep vaak den particulier onmogelijk, wijl zich te midden pier 
groep één of meer parceelen bevinden, waarvan de eigenaren 
om een of ande~'e, reden vrijwillig geen afstand doen. 

Gordt men zich nu onder deze omstandigheden en in weerwil 
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·van deze be~?:\\'aï'en toch tot partieele verbetel'Ïng van den 
woningtoestand in de achterbuurten aan, dan kan men daarbij 
niet omzichtig genoeg te werk gaan en niet nauwlettend genoeg 
toezien, dat men zich slechts mè.ester make van perceel en , 
waarvan de grondige verbetering tevens verbetering van de 
naaste omgeving in zich sluit, of minstens eerlang hiertoe 
leiden kan. Door geheel planloos, nu in deze dan in gene ver 
van elkander liggende buurten, op zich zelf staande percee
len op te koopen en te verbeteren of te herbouwen, 't is 
vaak niets dan e'en schijn van bewoonbaarheid geven Mil 

een door en door bedorven wijk, die in !tau?' geheel ten doodc 
moest worden opgeschreven) waarvan geen steen op de andel'c 
moest blijven. 't Is het planten van eenige lmrenaren in een 
vnn gifplanten wemelend veld, waardoor de ploegschaar be
hoorde te worden gedreven; 't is ter wille van enkelen üi 
woningnood yerkeerenden (wier huisvesting men onder dezc 
omstandigheden vaak nog niet eens op aJdoende wijze vermag 
te verbeteren) een radicale verbetering van de huisvesting 
van velen· tegenhouderi. 

't Strekt Octavia Hin niet weinig tot eer, e1at zij, zood ra 
haar de oogen voor hovensta~\nde waarheid waren opengegaan, 
niet opgehouden heeft haal' te verkondigen ·en haal' stad- en 
landgenoot en het middel aan te wijzen, waardoor het struikel
,blok, dat haar bij haar socialen arbeid belemmerde, uit den 
weg zou kunnen worden geruimd. 

Ik zeg, zoodra haar de oogen wfl,ren opengegaan, w,mt aan
vankelijk zag zij dit struikelblok niet. In de eerste jaren van 
haar optreden als opzichteres meende zij zich te mogen vleien 
met de hoop, dat men) in t\lle achterbuurten van Londen op 
gelijke wijze als zij te werk gaande, nl. van straat tot straa.t, 
van. slop tot slop het· onkruid met groote zorgvuldigheid uit
wiedend, te langen leste "horrible London" zou knnnen doeJl 
plaats maken \'oor een stadsgedeelte ,dat alth~ns geen snijdend 
oontrast meer vormde met het Louden van den .overvloed. 

"'~""'! 

I 
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Maar allengs moest zij die hoop wel opgeven, 'moest zij wel 
tot de overtuiging komen, ,niet alleen van de enorme uitge
breidheid en saamgesteldheid van het kwaad, dat zij bestreed, 
maar Qok van de machteloosheid van den enkele om dien 
strijd op afdoende wijze te voeren, zoo lang geen wet hem 
de macht verleende, om den onwil te breken van hen, die 
in bestendiging' van het kwaad hun voordeel zien. 

In een artikel in 1874 dO'or haar in het licht gezonden en 
waaraan zij: "Why the A?·tizan'8 Dwellings BUl i.s wanted" ten 
opschrift gaf, deelt zij tal van ervaringen mee, die tot wijziging 
van haar inzicht in deze hebben geleid. Een dier ervaringen 
'stelt, de moeilijkheid, waarop hierboven werd gedoeld, z66 
helder in het licht, dat ik haar liefst in miss Hill's eigen 
woorden meedeel: 

"Kortelings" - schrijft zij - "werd mij verzocht het op
zichterschap op mij te nemen van eenige arbeiderswoningen 
in een court (een binnenpleintje) bij Drury Lane. Sedert eenige 
jaren was deze court het eigendom eener vereeniging , die ge
daan had wat ze kon om de huizen, die er op stonden I ge
zond en comfortable te maken. Ik ging er heen om te' zien 
wat ik nog verder vOOr de bewoners kon doen. Toegang tot 
de court werd gegeven door een lage gang, een koker, loopend 
onder het huis, dat aan de straat was gelegen; een gang, die 
niet breed genoeg was om er met een kar voor het weghalen van 
het vuil in te gaan. Aan de andere zijde vond ik de court 
geheel door huizen afgesloten. De coqrt zelf was tien voet in 
omtrek. Er stonden buizen op met 4, 6, à 8 vertrekken. Deze 
huizen hadden elk een klein achterplaatsje, waarop de vuil
nisbak en het privaat, alsook de pomp, die het. drinkwater 
verschafte. De vrije grond op deze plaatsjes was 3 bij 4 voet. 

Vlak achter deze plaatsjes verhieven zich de zwarte achter
muren van huizen, waarvan de meeste véél hooger waren 
dan de huizen van de court, zoodat die achterplaatsjes veel 
hadden van een put, waarin de zon zoo gped als ,nooit kon 
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doordringen. Toch moesten al de achterkamers en al de trappen 
hun licht uitsluitend van dèze plaatsjes ontvangen. Geen won~ 
lIer, dat het er zelfs op een zonnigen namiddag donker was. Ik 
keek naar alle kanten rond of ik minstens aan de trappen niet 
wat meer licht en lucht zon kunnen toevoeren. Wa~t de trippen 
in de arbeiderswoningen moeten in mijn oog steeds ware lucht
kokers zijn om daardoor de kamers te verfrisschen, waarvan dè 
vensters maar al te vaak gesloten worden gehouden en die door
gaans stikvol zijn met "uil en stoffig meubilair, beddegoed en 
kleeren en ook met menschen, die alle frissche lucht opslorpen. 
Maar al het mogelijke was reeds gedain: Op elk portaal vond 
ik een venster, pikzwart van den modder dat is waar, maar 
de meeste vensters waren opén, zoodat geen poetsen van de 
ruiten hier iets kon verbeteren, ietwat meel' licht zou kunnen 
aanbrengen. En de bewoners van de daarachter gelegen huizen,' 
'welk belang hadden dezen el' bij de bewoners van het binnen'
plein wat licht en lucht toe te voeren? En macht om hen er 
toe te dwingen bezat ik niet, daar go en bouwverordenhlg 
voor,schrijft hoeveel ruimte moet worden opengelaten tusschen 
de muren van huizen, die jaa1' e1t dag hebbe1t gestaary" waa1' 
zij 8taan. Al wat particulier initiatief, ongesteund door de wet
telijlce macht, kon doen om het kwaad tot een minimum te 
herleiden, was gedaan of zou gedaan worden, De vereeniging 
had verbeterd wat ze kon. Ik voor mij zou met behulp mijner 
medewerksters de bewoners tot reinheid en orde zoeken te 
brengen. Maar wie van ,ons kon die zwarte muren doen vallen', 
die' de huizen overschaduwden en den dag tot nacht'maakten? 
Wie kon ons ruimte verschaffen, waardoor wij in staat zou
,den zijn het drinkwater op grooter afstand tè b~engen van 
de vuilnisbak en het privaat niet vlak voor het venster dell 
benedenbewoners te laten blijven? Wie van ons kon het huis 
v 66r aan de straat afbreken, waaronder de k~ker liep, die 
naar de court geleidde, of zorgen dat aan het tegenover
gestelde 'einde der court een opening werd gemaakt, zoodat 
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'minstens een' hlchtstrooill er zich eén 'weg doorheen zou kun:. ' 
nen banen,? Niet Aen van ons allen 1 Het verwonderde mij 
niets te hooren, dat er dikwijls koorts was in die court. Ik 
zei tegen een der bewoonsters: "Er' zijn hier veel zieken, niet 
~aar?" - ,,0 neen," was haar 'antwoord, "nu niet. Ja, het 
was hier al heel erg, maar daartegenover mij zijn'n. Dondér
dag twee' bewoners gestorven en 'aan !;let einde van de court 
nu. Zaterdag weer tweè. Dus zijn er op 't oogenblik wat min
der zieken." -' "Wat minder," herhaalde ik met een zucht, 
terwijl ik moedeloos den terugtocht aanvaardde. 

Behalve op de dikwijls voorkomende onmogelijkheid van 
pal'tieele verbetering wijst Octavia Hill in datzelfde artikel 
ook op de moeilijkheid, die bet Londensche pachtstelsel aah 
het verkrijgen van eigendommen in den weg legt. Er zijn, 
schrijft zij" tal van perceelen, waarvan het hoognoodig ZOu 
zijn dat ze door goedgezinden werden aangekocht en vernieuwd, 
maar die blijven zooaJs ze zijn, van wege de groote,moeilijk
heid Om er een eigendomsbewijs van machtig te worden. Men 
legt niet gaarne veel ten koste aan' een eigendom, waarvan 
men ieder oogenblik heeft te vreezen , dat een ander el: meer 
recht op kan doen geldèn dan gij, "Mij zijn," schrijft zij, 
"verscheidene eigendommen voorgekomen, die ik graag onder 
mijn beheer had genomen, maar die ik niet gekocht heb 
wegens moeilijkheden van dezen aard."! "En dat," voegt zij 
er met bitterheid bij, "terwijl kapitalisten, die vaak niets om 
hun bezitting geven en el' niets van afweten, geld trekken 
van hu~zen die een vloek zijn voor hun omgevingl" ' 

Wat zij onder deze omstandigheden verlangde valt met en
kele woorden te zeggen. Een wet, waardoor een daartoe van 

1. zij heeft hiel' het oog op h\3t veelvuldig voorkomen van oval'name van 
pacht. De op gepachten grond staande huizen gaan van d,e eene in de andere 
hand ovar, totdat men ten luatste niet meel' weet welke rechten men tege~

'over den eersten lluiseigeoaal' of bouwel' en welke tegenover den grond
eigenaltr heeft, 
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. overheidswege aangesteld lichaam bekleed werd met dezelfde 
~acht, die herhaaldelijk aan spoorwegmaatschappijen voo l' 

o :hun banen en stations, aan gemeentebesturen tot verbreeding 
;van straten en plein,en wordt gegeven: de macht om eigen
dommen aan particulieren toebehoorend tegen schadevergoe
.ding te onteigenen, wanneer bewezen kon worden, dat gelijk
making van den grond, waarop die eigendommen staan, te 

.algemeene nutte zou ûjn, wijl daardoor een broeinest ~an 
,ziekte zou worden uitgeroeid. Dit lichaam zou dan de huizen 
moeten sloopen en den gelijkgemaakten grond aan bouwver
eenigingen of particulieren moeten verkoopen of verpachten 
onder voorwaarde, dat daarop arbeiderswoningen - volgenl5 
voorschrift gerangschikt en ingericht. - 1.0uden worden ge~ 
hou wd. Deed geen kooper of pachter zich voor, dan zou -
maar. niet dan in den uiter.sten nood - dit lichaam zelf den 
.pouw onder handen moeten nemen. 

De wensel;J. hier door Octavia HilI geformuleerd, was reeds 
het jaar te voren door een comité, waarvan zij deel uitmaakte, 
in den vorm van een verzoekscl)rift naar het Pal'lement op-

o gezonden. In dat verzoekschrift werd er op gewezen, dat door 
,aUe bouwvereenigingep.. en particulieren te zamep, die zich 
· sedert 30 jaren met de verbetering der volkshuisvesting te 
Londen hadden bezig gehouden, slechts !j,an 2600Q personen 

· een betere woning wa,s verschaft - niet veel meer, werd er 
bijgevoegd, dan de helft van het aantal personeu, qat jaar
lijks aan de bevolking van Londen wordt ·toegevo~gd. :mn dit 
hoofdzakelijk ten. gevolge van de moeilijkheid om geschikte 

,terreinen machtig te worden; een moeilijl,heid I die er som
,mige bouwvereenigingen (zooa1s de Sidney Waterlow'~ Com
pally) zelfs toe bracht haar groot, tot den bo~w van arbei-

· derswollingen bestemd kapitaal op andere wijze te beleggen. 
Was het wonder, dat de weerklank, die haar beroep op 

, den Staat mocht vinden, dat de uitvalndiging van de wet op 
arbeiderswoni':lgen, die in het jaar 1875 plaats vond, met 

\ 
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gróote vreugde door Octavia, Hili werd begl'oet? I Dat zij door 
deze "enabIing Bill", zooals zij zich uitdrukt, die vrijheid 
van beweging hoopte te erlangen waarnaar zij zoo reikhal
zend had uitgezien, en, dank zij d,e mede~er1dng, wlJ,arop zij 
van twee zijden kon 1'e1\enen, naar hartelust aan het bou weu 
hoopte te kunnen gaan op he~l wat uitgeroeide rotte plekken, 
waarvan zij misschien béter dan één van haar standgenootelI 
,al de verderflijkheid had leeren kennen? , 
" De Cei'ste engelsehe arboiderswoningenwet :was (leze nieuwe, 
,deze Or088~Act (aldus naar den voorsteller genoemd) niet, Twee 
wetten of wettengroepen van dien aard waren haar vooraf
gegaan, De eerste in' 1851, door den, welbekenden philanthroop 
Lot:d Shaftesburyvoorgesteld, had inzonderheid ten doel, in 
ge1I!eenten van meer dan 10000 inwoners aan de plaatselijke 
besturen de macht te verleen en tot het opnemen van gelden 
teu behoeve van het op onbebouwden grond oprichten en in 
eigen beheer nemen van volks logementen , slaapsteden, Do 
"tweede, de Tm'1'ens-Áct genaamd, gaf aan diezelfde besturen do 
bevoegdheid den eigenaar van een of enkele ~ perceelen, die 

,door de gezondheidscommissie ongeschikt t~r bewolling door 
menschen werden verklaard, te gellisten genoem,de perceelen 
geheel of gedeeltelijk yolgen~ voqrscn.rift te herbouwen, Bleef 
hij in gebreke dit te doe1(1, dan moest genoemd bestuur zelf 
<le handen aan net werk slaan of verdere bewoning van het, 
veroordeelde verbied~n, Schadeloosstelling voor den herbouw 

1 DOOI' deze wet werden bij PUl'lementsacte de plliatselijke besturen ge
machtigd geheele wijken, .nrea~", te onteigenen' en te' sloopen , indien be
Wezen kon wOI'den, dat de buizen in deze wijken àf niet meer voor gron" 
dig~ vel'beteriug Vilt baal' waren, of .zoo ~lecht geplilatst waren ten opzichte 
Won' elkander, dat niets dan afbraak en herbouw een gezonden toestand in 
'het leven kon roepen, De plaatselij){e overheid had dan, ua aankoop en ge
lijkmnldng van den grond, een nieuw bouwpll\U op te ma/cen en den grond 
te vel'koopen aau, wie zieh vel'binden wilde tJit plan ten uitvoer te brengen, 
Deze wet gold slechts voor steden Vlln meer dan 250~O inwoners. 

2 Niet meer dun 15 perceelen, 
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werd niet toegstaan, maar wel had de eigenaar het recht> te 
cischen, dat de 'Overheid zijn eigendom tegen. marktwaarde 
van hem overnam, welk recht echter zeven jaar later bij her
ziening der wet werd ingetrokken. 

Is ten gevolge van allerlei oorzaken, waarvan de uiteenzet
t.ing mij bier te ver zou voeren, zoo wel de Torrens-Act als de 
wet van Lord Shaftesbury zoo goed als een doode letter ge
bleveu, ook de door Octavia Hill zoo hoopvol begroete CrosS
Act is op teleurstelling uitgeloopen. Door de on voldoende wijze, 
waàrop in die wet de schadeloosstelling was geregeld, heeft de 
toepassing er van ontzachlijke geldsommen uit de zakken der 
behtstingbetalenden in de zakken der huisjesmelkers en vooral 
in die der grondeigenaren doen overgaan, zonder dat ln de 
> meeste gevallen het eigenlijk doel der onteigeni~g is bereikt. De 
overheid toch kon vaak - zelfs niet met enorm verlies - de ont
eigende en gelij k gemaakte gronden verkoop en noch verpachten. l 

Door de bepalingen omtrent den wederopl;>ouw afgeschrikt kwa- . 
men de koopers slechts in kleinen getale opdagen. Zoo bleef 
menig tot opell plek gemaakt binnenplein - een open plek, of, 
zooals de schrijver van How the POOl' live het uitdrukt, een kerk:' 
hof van katten, een laatste rustpiaats van versleten schoenen 
en ketels. De verdreven bewoners, te .wier behoeve de grond 
was vrijgemaakt, stond niets anders open dan een slecht 
heenkomen te zoeken in de onaangeroerde sloppen en daar 
de overbevolking nog wat te vergrooten, de buitensporig hooge 
huren nog wat op te jagen. . 

't Spreekt schier van zelf dat Octavia Hill in 1883, dat is 

1 Door de lIIetropoIitan Board of Works, het lichaum met de uit\'oel'ing 
del' CI'oss-Act belast, is gemiddeld 17 sbilling betaald voor de onteigening 
en gelijkmaking van elke vierlmnte voet. Hnd dit licbaam den grond voor 
"Commercial purposes", winkels, magllzijnen enz., kunnen vel'koopen, dan 

. zon het dit tegen 1Q shilling de vierkante voet hebben lmnnen doen. Onde~' 
vool'waar!le, dat er arbeiderswoningen op moesten worden gebouwd, viel er 
slechts 31/~ shilling vuor de vierkante voet te bediqgen. 
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acht jaar na de, invoering der Cross-Act haar stem gevoegd 
heeft bij het koor, dat een luid protest heeft doen hooren 
tegen een dusdanigen loop van zaken.,I, Zij bad - dit is 
waar - voorspeld, dat de wet den Londensc:Qen schatplichtigen 
geld zou kosten. "Het opruimen van oude misbruiken" had ." . . , '. 

~lJ lU 1874 geschreven, "kan nooit winstgevend zijn, behalve 
in dien zin, waarin elke hervorming winstgevend is. De af
schaffing, van de slavernij was niet goedkoop en ,de natie had 
de kosten te betalen. (ielukkig de natie, die alleen door een 
offer vnn gelci een zoo groot onrecht kan te niet doen., Zoo 
is het pok met onze sloppen en krotten. Het uitroeien er van 

, kan niet winstgevend zijn in ponden en shillings, en bezwaarlijk' 
kan men de kosten er van door den individueelen eigenaal' 
doen' dragen. De gemeensrhap ~oet die dragen, de gemeen
schap, wier versto)Xlpt geweten, wier domheid ze heeft laten 
opgroeien." , 

Maar al voorspelde zij dat de nieu we wet d~ur, zou zijn, daar
mee bedqelde zij volstrekt niet, dat ze op gansch onvoldoende 
wijze zou mogen worden uitgevoerd. Integendeel, aan haar voor
spelling knoopte zij onmiddellijk de ernstige vermaning vast, 
dat b~a:r, medeburgers ,niets onbeproefd moesten laten om de 
wet volkomen aan haar doel te doen beantwoorden. Dat zij 
,te eener ,zijde zonder morren zich ,de verhooging der belasting", 

,11k denk hier aan de belrende brochures: How the poor live, 7'''e tJittel' 
wy of outcast London, en mcer dergelijke sensatie makende geschriften, 
die veel el' toe hebben bijgedragen om in 1884, op voorstel van Lord SaUs
bury, een k~~inkIUke com~issie te aoen benoemen tot het houden van de 
I/eeds meer dan eens dool' mij genoemde enquête naar den woningtoestand 
del' arboideraklasse in ,hetVereenigd ]{oninlcrijk. Een E\nquète, ,die gelei4 
heoft tot herziening en codiacatie del' bestaande arbeiders\voningenwetten, 
welke eerst in 1890 kon worden afgerond 1ln behoor lUk in werldng kon ,tI'S
den , omdat ,eel'st in dat jaar die hel'vorming van het engelsche graafschàPS' 
be'stuur pltmts JlIld,' wJardoor een aalltai' tot dusvef vel'spl'eide bevoegd:
heden in handen van den 'Londenschen County-Council wèl'den ovel'gebl';Icht, 

.... ~ ..... _----
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die er mee samen zou gaan) moesten laten welgevallen, maar 
aan den anderen kant, er met alle mach t tegen moesten waken; 
dat geen ongeschikte personen tot uitvoerders van de wet 
werden gekozen. Dat zij de plekken I die vó6r alle andere be
hoorden te' worden uitgeroeid, moesten 0ps'p0ren en door middel 
van de publieke opinie de toepassing van de wet allereerst op 
deze moestÈm eischen; dat zij er zorg voor moesten dragen, dat 
er bouwplannen werden gemaakt overeenkomstig de speciale 
behoeften der verdreven bewoners; dat zij elke zelfzuchtige i 
neen' elke particuliere overweging ter zijde moesten stellen; dat 
ieder in zijn eigen hart moest verlangen en allen met ver
eenden wil moesten besluiten, dat de wet de engelsche aarde 
zuiveren zou van eike woning; die onwaardig was om men~chen 
tot tehuis te strekken. 

Dat dit alles bij de uitvoering zoo heel veel te wenschen 
heeit overgelaten, bovenal dat er op de gelij kgemaakte gronden' 
alweer niet of slechts bij uitzondering voor de verdrevenen, 
maar hoofdzakelijk voor' eli)n hooger kategorie van arbeiders is 
gebouwd, dat heeft meer nog dan de in l1aa1' oog niet zoo 
overdreven' hooge 'schatting van de waarde del' onteigénde' 
perceelen miss Hm's ergernis opgewekt i eeu ergernis, waaraan 
zij ook heeft lucht gegeven in het gètuigenver):J.àor haar dOOl' 
de enquête~comn:iissie van 1884 afgenomen, wetendqf àlthans, 
kunnende vermoeden, dat de v!.'ucht dier enquête een her-' 
~iening van de engelsche wetten op arbeiderswoningen zou zijn, 

In dit zeer langdurige en hopgst belangrijlte'ycrhoor heeft miss: 
HUl, de wenschelijkheid besprekend eener herziening van 
de Cross-Act, vooral ten opzichte VaD de uitvoéring der wet,' 
haar weerzin te kennen gegeveJ:1, tegen he~ evelftueel geregeld 
optreden van den Staat of àe Gemeente nIs bouwer en beheerde·)' 
van arbeiderswoningen., Inzake het wonipgV\'lllllgsti"lf moès< 
beweerde zij, de taak der overheid zich blijven bepalen tot: 
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het tegen billijke vergoeding onteigenen en doen sloopen der 
wettelijk afgekeurde huizen ofhuizengroepen en tot het houden 
van streng toezicht op de naleving der bouwverordeningen 
en der gezondheidswetten. Juist omdat Staat en Gemeente de 
inspecteerende en reglementeerende machten zijn, mochten zij 
in haar oog niet zelf tot geinspecteerde 'en gereglementeerde 
lichamen worden gemaakt. 1 

Door den voorzitter der enquête naar meerdere gronden 
v'an deze haar overtuiging gevraagd, verklaarde zij I dat de 
ondervinding haar niet gunstig had gestemd ten opzichte van 
den invloed door welke' corporatie ook als eigenaresse van 
arbeiderswoningell uitgeoefend.,Corporatiën waren, voor zoo vet 
zij had kuunen nagaall , noch zuinige en practische bouwers,' 
noch goede beheerders van woningen van dezen aard en aller~ 
minst van de sooft door haar beheerd; nl. van de woningen 
der klasse, die zij, " the destrtlcti ve chiss" (de vernielende kiasse) 
noemt. Deze woningeu kunnen, :volgens haar,' niet anders 
dan individueel door :b'eschaafde vl'ijwilligers a beheerd w9rden, 
omdat de bewoners er vall noodwendig onder ditecten persoon
lijken invloed moeten staan. Waal' zou nu, vráagt zij, de Staat 
oen dergelijk corps opzichters van daan halen? En zelfs indied 
dit hem gelukte, dan zou dit corps zich in dit verband als 
verlamd voelen; onder een centraal gezag, dat tot eenheid en 
eenvormigheid van behandeling dwingt,' met machteloosheid 

1 Zij keurde het zelfs no ode goed, drlt d~ staat geld voorschiet tot del) 
bouW van arbeiderswoningen, bewdremj dat qua/'door het lleschillbaal' stellen 
Van geld tot dit doel cloor particulieren wOl'dt tegengehouden', ell dit tè eer, 
W~llneer dè staat geld voorschiet tegen lager ren:te dan particu]Jel'en dit iJi 

den 'regel doen. (Dit voorschieten dOOl' den staat aan plaatSelijke besturen, 
boulVvertienigingen als het Peabodyi'onds enz. geschiedt reeds sedert jal'en; 
sedert 1890 togen 3'/s pct.) , 

2 Onder vrijwilllgers verstaat zü al of niet ges!llrlrleercla personen, di? 
dool' liefde tot het doel del' trlak er toe gedreven worden om juist deze 

taak tilt hun levenstaak te ldezen. 

/ 



OCT,A VlA. KILL., 

geslagen zijn. Bij het nu eenmaal naar haal' genoemde 8ys~eem 
moet geen centralisatie maar decentralisatie de leus zijn; want 
het is een systeem dat, eigenlijk lo~ter ilÎerin bestaat, dat, zij 
er in het gepeel geen systeem op nahoudt, elk geval op ûch zelf 
be~andelt; steeds r.ich r~cht n~~r d~ omstandigheden en dat 
doen ,kan, omdat zij,. op zich zelf werkend, zich door gèe~; 
enkel reglement absoluut gebonden voelt. Noch ten opzicltte 
van het al of niet aannemen of houd~n van huurders, die 
Plisbruil, maken van sterken dranI" noch ten opzichte va~ 
1;1et, al of niet ond~rverhuren van een gedeelte der wOlling, 
Mch ,wat, betreft het meer of minder disciplinair optreden 
tegen den eenen of anderen harer huurders. Zij volgt, zegt 
zij ~ steeds die tactiek, waarv~n ~ij bij intuitie voelt dat ~e 
~p dat oogenbÜk de juiste is, maar waaraan zij vaàk' met 
geen mogelijkheid rekensl'hap zou kunnen geven aan een ver 
van 't geval afstaand centraalbe~tuur. Kortom zij beeft, ver
klaart zij , bij haar taak een vrijheid van ,beweging n,oodig, 
die zij voor een staatsambt'enaar ondenkbaàr àcht. 
: 't :Ligt voor de hand; dat miss HBl's meening iJ;l deze niet 
door alle voor de enquêtecommissie verschijnenden zou. wor
den ged~eld, maar 'niet weinig opvalle~d~ag het worden 
ge~oemd, dat de getuige, die baar QllmiMellijk is ~evolgd, 
?P de allereers~e, vraag h~m gedaan, nl. of hij zich dpor de 
in 1882 herûene "Ar"tizans Dwellings Act" bevredigd gevoelde, 
ten antwoord beeft g~geven: "Over het álge~een ja; all~en 
zou ik willen, dat aan de plaatselijke overheid de macht werd 
gegeven om zoowel te bouwen eils te sloopen." En wat niet 
~inder opvallend is: hij spreekt dien wensch uit juist met 
het oog op de groote behoefte aan goede woningen voor de 
minst gegoeden, d. i. voor diezelfde klasse van personen te 
wier behoeve miss Hill van geen voor eigeh':rekeiling .bouwen 
'door de overheid weten wil. En hij doet dit,'terwijl ook hij 
volmondig erkent, dat bij dergelijk soort woningen alles aan~ 
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komt op de wijr.e, waarop het,opzichterscbap wordt uitgeoefend 
en bl\jkbaar ten volle beseffend, dat dit opzichterschap in 
zéér goede, zéér bekwame handen behoort te zijn, 

Wat tot 7.ull;: een lijnrecht elkander tegenspreken te zeggen? 
Wat anders, dan dat wij hiel' weer eens het bewijs vóór 

ons hebben, hoezeer verschil in opvatting aangaande de roe· 
ping van den Staat tot verschil in waardeel'ing van zij n wezen 
en werkzaamheid kan leiden, Wie voor het welzijlJ van het 
algellleen, voor een gezonde maatschappelijke ontwikkeling 
wens('helijk of noodzakelijk aaht, dat de Staat zich bepale 
tot het weren van misbruiken, tot beteugeling en voorkoming 
van kwaad, die vindt dim Staat een te log en neerdrukkend 
,gevaarte, een te zielloos lichaam, een te samengesteld en 
stroef raderwerk om den burgers het werk der sociale her
vorming uit handen te nemen, Wie daarentegen den Staat 
geroepen acht voorganger en aanvoerder te zijn op den weg 
die tot behartiging van allel' belangen, tot verdediging van 
alle)' ~echten, t~t ontwikkeling van alüw kruchten leidt I die 
,ziet in hem den besten aller opvoeders om "ons 7.00 te leel'en 
en te wennen, dat wij ophonden OllS zelven te hebben en te 
bezitten als op zich zelf staande, van elkander afgezonderde, 
separatistische individuen," Wie hem beschouwt als eersten 
dienaar der gemeenschap, die acht de kracht van ieder in
dividu, dat iu'dien dienst zich bij bern aansluit, verdubbeld 
door dien ruggesteuIl ; die !Icht ieder en menschel1vriend, ond el' 
Staatsleiding arbeidend, gevrij waard voor de tegen werking I 
die hij als eenling in een dool' ~elfzucht beheersC'hte samen
leving ondervindt, Die ziet bovenal in directe behartiging der 
groote volksbelangen door den Staat het eenige middel, om 
een einde te makeu aan die traagheid in den ontwikkelings
gang op sociaal gebied, die zoo menig sociaal hervormer 

schier tot vertwijfeling brengt. 
XXVl 

22 

/-



306 oaTA VIÀ HILL, 

III 

Hoe Octavia Hill over die traagheid in het algemeen ook 
moge denken, reden om zich daarover in den kring van haar 
eigen werkzaamheid te beklagen heeft zij niet. "I think we 
aj'e advan<-"Îng very Jctst" luidt haar antwoord op een desbe
treffende vraag van den voorzitter der enquêtecommissie, En 
al moge nu ook "fast" een 'zeer relatief begrip zijn, recht om 
aldus te spreken zal zeker niemand haar ontzeggen, waal' zij 
verklaren kan, dat haar "systeem'~; zij 't ook in kleine krin
gen, zoo goed als over gansch Londen is verspreid. . 

Hoe is het tot die verspreiding' 'gekomen? Het "we" zegt 
duidelijk, dat zij het werk niet meer alleen. doet, maar hoe 
en wanneer is zij tot samenwerking met anderen overgeguali ? 
Wanneer en' hoe is aan 'haar werk die forsche groeikracht 
gegeven, die haar reeds in het jaar 1878 tot het planten van 
nieu we stekken, tot decentralisatie, tot het vormen van ver
schillende centra van werkzaamheid' genoodzaakt heeft? 

Wij hebben heel wat jaren terug te gaan om ons een ant~ 
woord op die vragen te zien gegeven. 

't Was iu het jaar 1869, dat miss Hill, de negen \'001' Ruskin's 
geld gekochte huizen gedurende.eenigejaren beheerd hebbende, 
opnieuw in de buurt van haal' eigen woning een binnenplein; 
een "court" met een aantal zeer verwaarloosde en door een 
ruw volJtje bewoonde perceelen te koop zag staan. Over geld 
om het te koopen kon zij ook ditmaal, dank zij den steun 
van twee vermogende vrouwelijke kennisseri, beschikken; 
maai' tijd om al die perceelenoilder haar eigen beheer ,te 
nemen 'had zij niet. Zij stond dus voor de keus haar arbeids~ 
veld te beperken tot het weinige, dat zij persoonlijk zou' ver
mogen, of dat veld uit te~ breiden door rondom zich te roepe~ 
vrouwen, die sympathie voor haal' taak vö'élden ~n dezèin 
haar wijze van werken in te wijden, haar haar kennis aitn
gaande huizen en huurders mee te dealen. 

\ 
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Na ernstig beraad illet goede vrienden koos zij het ,laatste: 
de op zich zelf werkende opzichter~s ging 'een school va~. 
opzichteressen vormen,wier. aantal zich nog voortdurend', . , 
uitbreidt. I 

't Is een "thorough training", die miss Hill haar aanstaande' 
medewerksters ge~ft: Trouwens voo.r eIken socialen arbeid achp 
zij "training" noodzakelijk; ~ zij heeft een ware angst voor 
geliefhebber op 't sociale arbeidsveld" voor "crotchets an,d· 
caprices and fashionable follies", zooltls . de v{)orzitter del' 
enquêtecommissie het uitdrukt. - ,.Wij weten OllS "fashionable 
people" gauw genoeg van den hals te schuiven," geeft zij 
hem ten antwoord, maar moet tegelijker tijd bekennen, dat, 
zij geen ander middel heeft dan zich "zoo stil mogelijk te 
houden" tot afwending van het gevaar voor uitbl,'efding v1J,n 
het aantal harer nietgetraindé navolgsters, waaronder er, zegt' 
zij, zijn, die zij niet graag tot baar volgelingen zou rekenen,. 
J;lOe trouw zij zich zoog!:lnaamd ook houden aan het Octavia 
:f.[ill-systeem." 

,H.aar tr~iuing bestaat hierin, dat zij' de nieuwaangekomene 
. e~nigen tijd geheel onder ha!l,reigen opzicht houdt, of, zoo 
dit haar niet mogelijk is, onder dat van een der beste harer 
oud leerlingen , die in andere districten ,van Londen "leide
re~sen", d. i. het midden punt zijn eener groep opzichteressen •. 
De leerling wordt door haar "l~adel''' ingewijd in alle tech
nische bijzonderheden aangaande de woningen, den prijs der 

1 En in telkens wijder llring uitbreidt. Zoo is bijv. nu bijna twee jàl'en 
geleden, de eèrste jonge vrOU IV uit Nederland zich eenige maanden làng in 
Londen onder leiding vall miss Hili gaan stellen en gnat dit najaar een: 
tweec.le het voorb~eld dier eerste volgen Belde, Dlet het. doel het geleerde 

in eigen land te gaan toepassen. , 
2 "lk vind het VOO)' de ineerderlwid niet aanbevelenswaardig," zegt, zij in haar 

verhool' , "om el' zich dOOI'heen 'te slaan, zooals ik heb moeten doen, en el'va
I'il)g op te doen zap goed en kwnad als 't gaat, Veel betel' is te leel'en van 

'~ie. geleerd hebben," 
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verschillende reparatiën, het innen en beleggen V~tn de huul' 
en van de spaarpenningen, die sommige huurders :\an de 
opzich teres afdragen, aangaande wettelij ke voorschriften ten 
opzichte van arbeiderswoningen, formaliteiten bij het opzeggen 
van de huur in acht te nemen énz. enz. K01:tom in alles wat 
miss Hill routinewerk noemt. Voorts is zij soms de zwijgende 
getuig1:l van de wijze, waarop de opzichteres tegenover haar 
huurders optreedt· en bespreekt zij later met de eer::>te. uit
voerig alles áangaande dit belangrij kste en teerste gedeelte 
van de taak, die haar "h'acht. Van lieverlee ziet zij zioh dan 
het een of ander werk van ondergeschikt belang opdragen, 
om zoo, van stitp tot stap voortgaande, eindelijk te worden 
los gelaten en, ·hetzij geheel op ei!{en wieken te gaan drij ven, 
hetzij zelfstandig deel te gaan uitmaken van een der onder 
leideressen arbeidende groepen, die, hoe los. ook onderling 
en met de groep der hoofdleideres verbonden, tooh te za men 
miss Hills arbeidskracht vertegenwoordigen op een terrein, 
waarop de personen vQor wie het een zegen zou zijn, indien 
zij als huurders onder het "Octavia Hill-systeem" kwamen, 
helaas - 't is haar eigen getuigenis .-... nog op verre na 
niet "overtaken" zijn. 

Hoe belangrijk en moeilijk zij ba:tr eigen werkzaamheid 
ook acht, toch eischt of verlangt miss Hill geen buitengewone 
eigenschappen of begaafdheden in de vrouwen, dieill haal' 
voetstappen wenschen te gaan treden. Het komt er in haal' • 
oog maai op aan, dat zij tact en beschaving hebben en liefde 
voelen voor de taak, waaraan zij zich gaan wijden. Zeer on
ontwikkelde vrouwen en vrouwen met ouderwetsche begrippen 
aangaande "de armen" kan zij niet gebruiken, doch vrou wen 
met een gevoelig hart I gezond verstand, belangstèlling in het 
voJksleven en.voldoende zaakkennis raken, zegt zij , als zij maar 
een beetje ondervinding hebben opgedaan, al.heel gauw op 
dreef. Tegen het, bij eventueel gebrek aan vrijwilligers, aan
stellen van "superintendants", zooals lnen bij de boliwver-
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eenigingen, de Peabody~Luildings etc, vindt, beeft zij, wat den 
kring hàrer wt:rkzaamheid betreft, dit bezwaar: dat deze' 
personen over het algemeen àf te qiscipIinair optreden, zi('h 
uitsluitend tot "routinewerk" bepalen, Mte veel de "poor thing" 
toon aanslaan: goedheid lDet toegevendheid synoniem achten 
en niet noodig vin-den de huurders tot hooger m~nschelijk 
standpunt op te voeren. Ook brengt, volgen's haar, de min
dere ontwikkeling van deze maatschappelijk lager staanqe 
personen mede, dat .,-zeJfs al zijn zij <31' mede bekend - zij 
geen gewicht aan hygi~ne hechten en zich dan: ook aan ge
zondheidswetten maar niet storen, als dit storen met moeite 
gepaard gaat, of een hllurder, met wien zij medelijden heb
ben, er in ongelegenheid door zou kunnen wordep gebracht. 

't Moet zel,er een ware voldoening vOor Oetavia HilI zijn 
geweest, dat zij, dit eert en ander aangaande de werkkracht, die 
haar tot haar doel ten dienste staat, aan de e.nquêtecommissie 
mededeelend , tegelijkertijd verklaren kon, dat de aanbiedingen 
mn geld om mee te werken voortdurend gelijken tred heb
ben gehouden met de aanvragen van vrijwilligers om in haar 
corps opzichteressen te worden opgenomen. Ja meer dan dat: 
zij heeft,zegt zij, steeds een lijst met geld aanbiedingen in 
voorraad, lIoodat, zoo' vaak perceelen tot haar doel geschikt 
te k90P worden gebodelI , of nieuwe werkknwht te harer beo 
t:ichikldng komt, zij slechts' een hus uit die lijst behoeft te 
uoen. Trouwens minder dan 4 à 5 pct. heeft zij nooit aan het 
haar voorgeschoten kapitaal uitgekeerd, terwijl zij vaak meer 
zou hebben kunnen uitkeeren. indien dit niet met haar prin
cipe streed. Het meerdere komt, ,meent zij, haar huurders, 
in de ,eerste plaàts in den vorm van verbetering hunner' 
woning, toe. 

Evenals de geldaanbiedingen zijn ook de aanvragen van parti
culieren of vereenigingen om huizen voor hen in beheer te 
nemen voortdurend toegenomen. Zij voldoet aan deze laatste 
aanvragen natuurlijk alleen dan. wanneer de voorwaarden wor-
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den aangenomen, waarop zij zich met het opzicbterscháp wil 
'bel~sten; hetgeen met andere woorden wil zeggen: wanneer"zU 
zich de o~afbankelijkheid gewaarborgd ziet, zonder welke zij 
het opzichterschap niet naar harè opvatting kan uitoefenen. 

Ik zeide zoo even, dat Miss Hill voor elkèn socialen arbeid 
"training", grondige voorbereiding, noodig acht. Deze overtui
ging zal haar zeven jaren geleden met vreugde de stichting 
hebben doen begroeten van de Women's-University-Settlement 
in Southwark, (een buurt in het zuiden van Londen) tot het 
medebestuur waarvan zij zich al heel spoedig geroepen ·heeft 
gezien. Deze 'IlSettlement" kan een pendant wórden genoemel 
van de welbekende Toynbee-Hall in het East-End. Vinden ?e 
studenten van Oxford en Cambfidge, tijdens of na afloop van 
hun studiën, in de laatste een vereenigingspunt, waaruit 
zij het volksleven, onderzoekend en diénend, in alle richtingen· 
kunnen ingaan, de jonge vrouwen, die, de school- of college
jaren achter den rug hebbend, hunkerend uitzien naar een 
geregelde, degelijke, al of niet gesalarieerde werkzaamheid 
Van menschlievenden aard, zien in de eerste zich de gelegen
heid geboden om het terrein dier werkzaamheid vooraf te gaan 
verkennen en zich daarna theoretisch en practisch te belcwamen 
voor de sociale taak, die zij, na voldoende kennis van zaken 
te hebben opgedaan en rekenÎllg houdend met haar speciàlen 
aanleg, zich kiezen. 1 

Blijkbaar zich geheel kunnende verplaa"tsen in den toestand 

" 1 De "Wornen's Unlversity Settlernent" is gesticht door eeoige vl'Ouwelijl<e 
ncolIeges" van de Universiteit. Voor 50 pond 's jaal's lmn rnen el' kilst en in
woning bekomen; voor 10 pond s jaars als uitwonende van de lessen on 
voordrachten, die er gegeven worden, genieten. Aan het hoofd sta\tt miss 
Se\\'ell, een vrouw van 'middelbaren leef tUd ," die' als dh'eetl'lee zeer gm'oemd 
wordt. Uit een hl·oehure., op aam;raag aan de Settlernent .(44 Nelson Square, 
Blacl.{riars Raad, S. E. te bekornen, en getiteld: What do you do at tlw 
Settlement? kan men alles aangaande deze opmerkelijke inl'!Clhting te weten 
komen. 
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,:an deze haar ~igen aspiratiën deelende jonge vrouwen, heeft· 
Octa via Hill in een artikel, waarin zij de aanleiding tot de, 
oprichting der Women's Settlement uiteenzet, het volgende 
geschreven: 1 

"Elk jaar brengt ons een nieuwe schaar jeugdige mede
werkaters aan; vrouwen vol werkkracht, die dank zij de betere 
opleiding, welke zij tegenwoordig krijgen, doen verwachten, 
dat zij tot een zeer superIeuren arbeid geschikt zullen blijken; 
maar die te eenemale onbekend en onwetend ~ijn aangaande 
de, sociale vraagstu'kken, waartegenover zij zich zullen zien 
gesteld. Velen van haar, in haar vurigen aandrang Dm te 
helpen, en zich machtig voelendjn het besef van haar jonge, 
rijpe kracht, zijn geneigd àan niets anders te denken dan 
aan het zich van stonde af aan nuttig maken, en hebben het 
gevoel, dat zij. nu geen: tijd meer hebben tot stlldie, tot voor
bereiding voor haa,r taak. Dit ligt in hoofdzaak hieraan, dat 
êr geen behoorlijke oefenplaats voor haar bestaat; dat zij 
zich op sociaal gebied geen afgerond studieplan zien voorge
legd, geen bepaalde eisch~ll gesteld. Zelfs niet als zij op e~n 
gesalarieerde betrekking wenschen af te gaan. !\fet betrel,tking 
tot deze hoogst belangrijke' en saamgestelde aangelegenheid 
waren wij tot heden, waar wij ten opzichte van dè zieken
verpleging waren, v66rdat Florence Nightingale het pleeg
zustersexamen instelde en v66rdat men een a('te moest halen 
om onderwijs te mogen geven." 

Mij dunkt ook te onzent moet menige jonge vrouw zich in 
bovenstaande schets terugvinden en met jaloezie aan haar 
engelsche zusteren denken, die,. dank zij de oprichting dier 
sociale school daal' in Southwark , thans niet langer dool' 
gebrek aan voorlichting zich in de kenze van een levenstaak 
vergissen kunnen; thans niet langer, ten gevolge van onvol
doende soc!ale kennis, dool' haar drang tot toewijding aan 

: 1 Dit al'til,el is opgenomen in de Nilwteenth Centllryvan JanuarI 1893. 
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het algemeen belang in verkeerde richting kunnen worden 
gedreven. t 

Is het "trainen" van jonge vrouwen tot socialen: arbeid een 
werkzaamheid, die rechtstreeks met haar levenstaak in ver· 

band ~taat, minder direct maar toch nauw met die ta~kk I 
samenhangend is een bemoeiing van Miss Hill, waarop J 

nog een oo~enbJik de aandacht wensch te vestigen. Ik bedoeL 
haar aandringen op voorziening in een levensbehoefte weinig 
mi nder groot dan een goede woning '1'001' den mensch is; haar' 
reeds jaren lang gev:oerden strijd om voor de mingegoede Londe-
naren iets wat naar natuurgenot zweemt te veroveren of te be
honden. Om tuinen, tal. van tuinen ("zitkamers in de open 
lncht ," noemt zij ze) te doen aanleggen midden in die buurten, 
wnar men te' arm is om een tramkaartje te koopen en te chN-
nisch vermoeid, of te zwak, of te vroeg oud.en-op , of te over .. 
stelpt met werk, of te voortdurend in de kleintjes om een half 
uur ver naar "Embankment" of "Park" te 1001?en en daar in 
de. open lucht te gaan zitten; par.ken in die buurten, waar 
men geen geld genoeg heeft om minstens eens in de maand 
per spoor of boot met zijn gezin voor een dag naar buiten te \ 
gaan, O~ voorts -:- ten behoeve der duizenden, die in de 
heete zomermaanden niet naar een landgoed, niet naar de \ 
zee, niet naar, de bergen trekken - uit de' handen d.er bou w- l 
speculanten en der onverzadelijke grondbezitters te redden wat 1

1 

er in de onmiddellijke nabijheid van het ieder jaar aangroeiend 
Londen nog aan lommerrijke buitenwegen , begroeide heuvels, 
heidevelden is overgebleven. 2 

1 Ik denk hierbij aan hetgeen den laatsten tijd te onzent hel'haaldelijk 
voot'komt: dat jonge vI'ouwen pleegzustel' wOl'den, niet ,omdat zij zich spe
clan! tot de verpleging van zieken geroepen voelen, maar I\lle.en omdat zij, 
snal,kend naar een degelijllen werkkl'ing van menschlievenden mU:d, niet 
welen "wat zij anders zouden aanvatten," 

2 Zij heeft het ook op dit punt niet bij spreken en schrijven, nandt'hlgen 
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Ik heb gesproken van miss Hill's vermogen om den nood 
gel" armen te realiseeren, zich in hun toestand in te den:' 
ken. Dit komt niet het minst uit bij haar pleiten voor het 
recht van al wie mensch heet op dat ,,'\\lat mo~der natuur' 
oorspronkelijk tot erfdeel van al haar kinderen heeft bestemd." 
Zoo ergens, dan hoort men 'haar vrouwenhart kloppen in die 
artikelen, waarboven haar aandoenlijk "we all need space'" 
als motto zou kunnen worden geplaatst. Ik denk hier aan haar 
schets van een harer courts op een beeten Augustusachter
middag, waar; na afloop vaiJ. het werk, jong en oud buiten 
op de kale, geblakerde steenen zit of met het bovenlijf uit 
de ramen der bekrompen woning hangt. Waar men geen voet· 
ka,n verzetten, zonder op een kind te trappen, waar iedereen' 
een ander in den weg zit, iedereen een ander toesnau wt, waar de 
lUcht vol is van rumoer en stank en stikkende benauwdheid. 
Waar mifj,s Hill zeLve, tot stikkens toe vol deernis, een oog
wenk recht boven haar hoofd (van zich afzien kan men er 
niet) een stip van den helblauwen hemel ontwarend en iets 
van het dalend zonnelicht ziende tegen den top van een roode 
schoorsteenpot, op eens voor haar oogen heeft de plekjes 
waa'r in dit, eigen oogenblik diezelfde zon bOOlnen en heuvels 
en velden en wolken met haar eenig heerlijken , haar alles 
daar binnen tot rust brengenden gloed overgiet. En waar zij 
te gelijkertijd vol bitterheid vóór zich ziet de met boomEin 

en onderzoeken gelaten, maal' zelf de handen ann' het wel1' geslagen, Rart
dOIll de door haar in het hal't van Londengebouwde .cottages", heeft zjj 
een par!{je .aangelegd., .een oase in een woestijn van !deurlooze, donkere 
gebouwen en nauwe vuile stl'llten, een glimlach te midden van doffe treurig
heid," 7.ooals het door een ooggetuige is genoemd. In het midden staat een 
muziektent, aan de Mne zijde een overdekte veranda, daar tegenover de 
.Hall", een zanl, waarin 's winters concerten, t.ooneel-, g;ymnastiek-uitvoe-

. ringen enz. worden gegeven, Het parl{je is steeds voor het )lubliek toegan
kelijk "een ware gezelschapsknmer in de open lucht voor ouden en jongen; 
die, op grooten afstand van parken, in de tall'(jlte kazernen en hofjes van 

de buurt leven." 
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bepJante "square" op gee!1 vijf minuten afstands van de 
ç<;mrt, aangelegd ten gebruike van ,de bewoners der deftig? 
perceelen, die, er om heenliggen;.van de rijke lui, die, 9P 
de,zen zelfden Àugu~tnsavond onder de eeuwenoude beuken 
Vall hun landgoed gezeten, er niet aan denken hun in de 
zomermaanden geheel ongebruikten tuin, daar ginds in Londen; 
tijdens bun afwezigheid, onder toezicht van een vertrouwd 
perlloon , voor de misdeelde bewoners der buurt open te stellen., 
. ~~ denk ook aan het at:tikel van, haar band, waarin de 
gegevens voorkomen, ontle~nd aan het verslag, dat Miss Hill 
in het jaar 1882, in' verbinding met ~nderen, heeft opgemaa~t 
aangaande de gesteld4eid van Londen ten opzit'hte van ruimte 
en lucht. Het belangrijkste dier gege'Vens iszelter wel de op~ 
gave van de ruimte per hoofd in West.London (het Londen 
yan den overvloed) tegenover de, ruimte per hoofd in East· 
:r.ondon (het Londen der ontbering). In West-Londop één acre 
(morgen) rnimte op elke 682 zielen; in East-London één aC'l'e 

op elke 7481 zielen. 1 - "Geef wel acht," schrijft zij, "wat 
ons voor oogen treedt, als wij deze dorre stàtistische cijfers in 
een beeld der werkelijkheid omzetten. De bewoners van Wes
telijk; Londen' meerendeels in Juli naar hun landgoederen of 
naar Zwitserland trekkend. Hun kinderen na een ziekte bel'
stel van krachten vindend aan het zeestrand. Diezelfde kin~ 
deren gedurende de maánden, welke zij in Londen d.oorbrengen, 
dagelijks door hun bonnes in kinderwagen of equipage naar 
de parken gevoerd. Luchtige siaapvertrekken, dito huis- en 
speelkamers, reine breede fltraten, afgesloten squares, die de 
lucht in den omtrek frisch houden. En wát geeft de oostelijke 
h~lft te zien? Weinig squares, opééllgedrongell huizen, de 
meeste bij verdiepingen, maar vele ook bij kamers verhuurd, 
van kelder tot nok' dicht bevolkt door menschen, die bet 
gansche jaar in stad moeten blijven. De afgesloofde werkvrouw 

1 Hyde parI! en Regents Park liggen in Westelijk Londen. 

I' 
I 
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lIi"et een zuigeling op den arm en een paal' klei nim aan haal" 
rokken voortzwoegend door de eindelooze vuile, gloeiende' 
àtraten, om iets wat naa'r blliten zWeemt te bereiken, 0111 een 
strook van den blauwen hemel, een.gras" of heideveld te zien., 
Sûfgewerkte predikanten en kantoorklerken 'diezelfde onafziell-, 
bare straten afstappend, om een" Vr'andeling" te "gaan" doen. 
Duizendell, nooit iets aanschóuwenç! wat naar natuurschodll 
zweemt, omdat de wandelwegen te voetvool' henonbereik
baar zijn en zij een l'itpel' sp~ortrein of omnibus niet be
talen kurinen. Mag men het lijdelijk aanzien, dat deze toe
stand van jaar tot jaar verergert, dat het vrije open veld 'al 
verder en verder wordt teruggedreven, omdat telkens weer 
opnieuw .een deel van de Commons, van den gemeentegrond 
als bouwterrein wordt verkocht?" 

Het' aanleggen en onderhouden van tllinen, parken, wandel
wegen rondom Londen zal - dit weet zij - geld kosten. 
Maar daarom geeft zij niet toe, dat het "beter zou zijn ,'! dén' 

\. 
behoeftige met "geestelijke gaven, te verkwikken." Geeste-
lijke gaven! "Wie durft," vraagt .zij, "hetgeen ik verlang een 
zuiver stoffelijke 'VI"eldaad noemen? Weet ge dàn niet, dat er 
duizenden behoeftigen zijn, die dag noch nacht één oogenblik 
alleen ziJn, die nooit stilte rondom zich hebben? Komt vrcllgde 
komt smart - 't is altijd hetzelfde. Altijd volte, altijd rumoer. 
Er zijn zenuwachtige' afgesloofde vrouwen bij duizenden, wien 
het geluid van kinderstemmen en stampende voetjes op houten 
vloeren' geen seconde ~it de ooren gaat. Denk daarbij aan de 
nooit zwijgende echo, het geschreeuw, het gedruisch rondom 
de woning dier vrouwen in' de achterstraten eener. groote 
stad, en vraag daarna uzelven af of gij geen geestelijke gave 
in de hand draagt, wanneer ge in zlllk een l!:'ven nu en dan 
een ure brengt van stilte onder hooge boom en , van rust en 
eenzaamheid onder het blauwe hemeldak." 

: Voelt men in alles wat miss HiIl schrijft haarinnige deernis. 
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inzonderheid ~et de vrouw en moed~r in de kringen der be
hoeftigen, evenmin hieruit als uit het feit, dat in de Uni· 
versity SettIement te Southwark slechts vrouwen tot socialen 
arbeid worden voorbereid, leide men af dat miss Hill alleen 
mét vrouwen vóór vrouwen verlangt te werkfm. Eenmaàl 
althans heeft zij het met ronde woorden uitgesproken, dat 
zij ook mannen van harte als haar medewerkers welkom 
heet, zich door jonge mannen zou wenschen te zien ter z\ide 
gestaan, bij al die bemoeii~gen, die meer rechtstreeks den 
mannen' en jongens onder haar huurders ten goede komen. 

't Was in een, toespraak in Augustus 1889 voor .de Uni ver
sity Extènsion-studenten te Oxford gehouden, dat zij aan 
dezen wensch uiting gaf. Zij roept daarin de jonge mannen 
onder haar gehoor op, niet alleen tot medewerking aan baar 
eigen taak, ll1a.ar ook tot deelname aan sociaal werk van 
nllerlei aard, waarbjj zij zelve niet rechtstreeks betrokken is. 
Zij voegt er echter de ernstige vermaning bij, dit toch vooral 
in een gezonden geest tE) doen; zich voor den Dole-Dern01L, 
den aalmo~sduivel te wachten. Een booze geest, volgens baar, 
die in de oude vormen moge gestorven zijn, maar herleèfd 
is, sterker en machtiger dan ooit te voren. in een vorm, dien 
zij - in aanmerking nemend de econo~ische verhoudingen 
waaronder wij leven - buitengewoon gevaarlijk acht. Zij doelt 
hier op de aalmoezen, tegenwoordig in den vorm van ldnder
voeding, kinderkleeding enz. bij duizenden uitgereikt; een 
philanthropie, waarmee in ha~tr oog w.einig anders wordt be~ 
reikt (wat geeft het, . vraagt zij. dat in de koudste maanden 
van het jaar een paar maal ih de week eens per dag een· 
bord met eten wordt verstrekt aan een kind, dat zich dat , • 
beetje voedsel j wat meel' of minder brusk, daarna weer voor 
maanden ziet onttrekken) dan dat de ouders val). dat kind 
te lange leste niet. meer weten wie nu eigenlijk (zij zei ven 
of het genereuse publiek) Voor de voeding van hun kroost 
hebben te zorgen, en onderwijl de veerkracht v~rliezen 001 

http://voor.de
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een betere \'oeding voor zich zelven en de hunnen te verwer
ven langs den eenigen weg, die daartoe kanen moet leiden: 
deo weg eener loonsverhooging, door hen zelven van hun 
werkgevers af te dwingen. 
O~der de veroordeelenswaal'dige vormen va~ weldoen rang

schikt miss HilI in deze zelfde toespraak o~k het juist·in die 
dagen, n.aar ik meen, tot wetsvoorstel gemaakte plan om de 
gmafschapsraden te machtigen tot het bouwen van arbeiders
woningen voor eigen rekening. 't Is hetzelfde toen reéds sche
merachtig door haar voorziene plan, waartegen zij voor de 
enquête-commissie van 1884 zoo velerlei bezwaren heeft inge
bracht, Thans legt zij bovenal nadruk op de hlge huur, die 
de LondeDl'lcbe County-Council, naa~zij zich verzekerd houdt, 
Voor zijn woningen zal vragen, Ook dit noemt zij een aal
moes aan een aantal leden der, volksklasse door de o~erheid 
uitgereikt in den vOrm van kwijtscheJding van een gedeelte 
der huur; een aalmoes, die ten slotte in den zak van den 
werk- en loongever terecht komt, . 

Al v'oel ik ~ij geroepen noch gerechtigd miss Hill's kritiek 
'van het bouwën van overheidswege aan ~en 'tegenkritiek te 

onderwerpen, toch 'moet, betreffende }.)ovenstaand door haal' 
genoemd bezwaar, mij ééne vraag van het hart, - Heeft lUen 
Me?' wel het recht van een' aalmoes te spreken? Sedert jaar 
en dag wordt gewezen op de onzinnigheid, dat de gegoede 
klasse in Engeland gemiddeld 10 pct "an zijn inkomen voor 
zijn huisvesting uitgeeft, terwijl de engelsche arbeidersklasse 
Voor diezelfde eerste levensbehoefte 25 pct. van zijn inkomen 
besteedt', Sed,ert jaar en dag wordt gejammerd over de mis
bruiken ver~ol'zaltkt door het Londensche pachtstelsel met 

1 DOOI' een lJelcend inspecteur Is een jnal' of tien geleden geconstateerd, 
dat in de Jondensche arbeiderswijken de woninghuur bij 12 pct. del' arbeiders 
mindel' d~n 20 pct, van ,bee weekloon bedraagt, bij' 42 pct. tusscben 20 eu 
25 pét., bij 46 pct, tusschen 25 en 50 pct, Aizoo geeft 88 pct. del' londen-

, sche arbeiders meel' dan 1/. van zijn loon voor zUn woning uit. 
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zijn nasleep van "under-lessees," "middlemen," "house.farmers'~ 
en niet het miust over de opdrijving der huren, die hierval). 
liet onvermijdelijk. gevolg is. )loet men dan niet veeleer ge, 
wagen van een gezond maatschappelijk verschijnsel, wanneer 
men eindelijk. eens een op groote schaal werkende en daar· 
door toongevende macht ziet optreden, die aan die opdrijving 
paal en perk gaat stellen? Mij dul1ktde mogelijkheid, dat 
in a.fziènbaren tijd, minstens in één middenpunt ,onzer beo, 
schaving de vloek der huisjesmelkerij door indireoten staats
dwang zal zijn bellworen, di~ mogelijkheid mag een voordeel 
worden genoemd, dat gerust in de sbha,al kan worden gelegd, 
tegenover al de Iladeelen, welke tegen bPt voor eigen rekening 
lJóuwen dool' de overheid 'voor de armen kunnen worden aan·, 
::;evoerd, 

Een ander bezwaar tegen dit bouwen door miss Bill inge: 
bracht, is door baar ,zelve reeds bij voorbaat uit den we~ 
geruimd, 

Toen in 1875 de Cross-Aot ,op het punt was ,v~~n tEl worden 
uitgevallrdigd, zag Octavia HUl, die, waals wij vernaD;len, 
zieh veel van de uitwerking dezer "enabling" wet beloofde, . 
in haar verbeelding reeds ieder oud krot i11 Lan.den door een, 
nieuwe gezonde woning vervangen, Zal er, vroeg zij 'zioh zelve: 
Hf, ,ook dàn nog bepoefte aan mijn werk zijn? Het, antwoord. 
daarbinnen luidde: Mijn taak zal alsdan vereenvoudigd zijn, 
niaar !J,fgedàan r,ijn zal ze niet, omdat tegelijk met de :sl~(Jhte 
woningen niet de slechte gewoonten verdwenen zullen zijn,: 
die er zoo\'eel toe bijbl'engen'omde woningen te bederven. 
Geruimen tijd zal er ook dan nog noodig zijn eeD, hervol'Dlings
\\'erk, waarin het hart der natie zal weten te vo~rzien, 

Bedrieg ik mij niet, dan vindt men op dit oogenblik in 
Engeland menigeen, die even hoopvol het nieuwe londellSche 

lJestuur, dèn: door volkskeuze benoemden County-Counoil in' 
haar optreden gadeslaat, als miss HilI in 1875 oe uitvaardiging 
der Cross-Act begroette. Ménigeen, die,e\'en als zij vool'.twiutig, 

''lil'' 

I 

l 
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waarin geen enkel huis meer staat dat menschen kan beder-
ven 1. Ziet ook deze zeker helaas tegelijker. tijd wèl nog men
schen 7166r zich, die huizen bederven, daar' nevens ziet hij, 
danlc zij niiss' Hill, gewis een aantal engelsche vrou weil, die 
bezig zijn haar profetie tot vervulling te brengen, dat het 
hart der engeJsche natie zal weten te voorzien in het ver
nieuwingswerk, dat aan dat huizenbederyen ee~ einde lta~ . , 
maken. . 

Of hij in gedachten ook eenige dezer vrouwen als opzichte
ressen van den County-Council-Huisheer werkiaam ziet? _ 
Ik weet hoe beslist ontkennend miss HUl's antwoord op deze 
vraag zou luiden en toch is zij het juist, die haar mij op de 
lippen legt en mij tegelijkertijd den moed geeft er bevesti
gend op te antwoorden. Wie voortdurend door woorden en dtl
clep., maar bovenal door daden, zeer overtuigende daden al de 
l\Qsurditeit doet gevoelen van den monnilwngeest, welke tot 
heden ons openbaar leven kenmerkte, al het nadeel aan
toont, dat de gemeenschap zich zelve berokkent dool' het 
Vrou welijk element als sociaal element· terug te dringen, die 
geeft ons het recht te veronderstellen, dat op den dag van 
morgen de vrouw vrijwillig toe zal treden tot en van: harte 
welkom geheeten zal worden in tal van maatschappelijke 1>e~ 
trekkingen, waartoe zij zich. tot heden geroepen voelde noch 
geroepen zag. Die geeft ons bovenal het recht te gelooven, dnt 
voortaan zoomin Staat en Gemeente als vereeniging en parti
oulier de oplossing van het woningvraagstuk zullen mogelijk 
achten, zonder dat de vrouw daartoe haar medewerking ver-

1 De County-Council is namelijk begonnen en heeft nog onlangs zUn voste 
voornemen te kennen gegeven om, ondanks alle moeilijkheden en alle tegen
werking, voort t6' gaan met gebruik te maken van de hem verleende be
voeguheid, om op eigen kosten (d. w. z. met geld daartoe uit eigen fondsen 
bestemd) ell met inachtneming van de formaliteiten aan de plaatselijke over
heden voorgeschreven, ougezomte buurteli tot gezotlue te hersCheppen. 
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leent; zonder dat de vrouw gaat treden in bet spoor, baar door 
de eerste opzicbteres van arbeiderswoningen gebaand. I 

1 De lezer hou de mij ten goede, dat ik ben afgeweken van den, regel (ik 
meen ten minste dat het regel is) en van mijn bijdrage tot de Mannen 
en l'rouwen van Beteekenis geen eigenlijl,e biögraphie heb gemaakt. Ik wist 
hoe pijnlijk het miss Hill aandoet, wanneer bijzonderheden, hMI' pal·ticuIiere 
leven, bijv. haar vriendschap met Ruskin , betrefTende , tel' keunis vun lIet 
publiek worden gebracht en ik meende dit haal' gevoel (dat ik volkomen 
deel) te moeten eerbiedigen.-

Juni 1895. 
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