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Club- en buurthuizen en huishoudonderwijs, op het eerste gezicht lijkt het
een vreernde cornbinatie. Bij nader inzien zijn er we1 degelijk verbanden te
ontdekken. Als we naar het verleden
kijken dan zien we dater door club- en
buurthuizen vorrnen van huishoudonderwijs zijn verzorgd. Wat dit huishoudonderwijs inhield en wat de rol
van het club- en buurthuis hierbij was,
hoop ik in het navolgende duidelijk te
rnaken,
Club- en buurthuizen
In het tegenwoord~getaalgebruik wordt geen
onderscheid meer gemaakt tussen club- en
buurthuizen. Het zijn instellmgen waar de
bezoekers bijvoorbeeld allerlei cursussen
kunnen volgen, waar ze binnen kunnen lopen
voor wat gezelligheid en waar ze plannen
kunnen beramen ter verbetering van het leefmilieu in de buurt. Oorspronkelijk werd er
we1 een onderscheid gemaakt tussen volks-,
club-en buurthuizen. Devolkshuizen hadden
vooral ten doel om in de steden contacten tot
stand te brengen tussen rijk en arm; de clubhuizen waren er vooral op gericht de jeugd
bezig te houden en op te voeden door het
organiseren van clubjes waar verschillende
activiteiten werden bedreven; de buurthuizen waren vooral bedoeld om het leefklirnaat in hun gebied te verhogen. De buurthuizen In Drenthe stonden In de arme
veengebieden. In Limburg waren ze vooral
gevestigd i n de arme gedeelten van de mijnkolonien. Alle instellingen waren het resultaatvan particulier initiatief. De overheid was
i,n de periode tot 1945 zeer karig met financiele sfeun. Een uitzondering hierop vormde
hehwerk vaniQns Huis in Amsterdam, dat
vanaf 1917 door, de gemeentelijke overheid
werd aesteund. en het buurthuiswerk in
-Elf&f<edat financiele s t e m van de riiksover-
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De startvan het club- en buurthuismrerkkun;&-we In 1882 plaatsen toen in Amsterdam
Ons Huis werd geopend (Nijenkuis, 1987).
De eerste lnstell~ngenwerden moral in de
grote steden in het westen van ons land 09gerrcht. lndustriesteden in andere delen van
het land volgden. Limburg en Brabant kregen
eerst na de eerste wereldoorlog club- en
buurthuizen. De huizen werden opgericht in
de geb~edenwaar de economische veranderingen het sterkst waren en de oude banden
van kerk en gezin hun kracht aan het verlieZen waren. De toenemende industrialisatie
leidde ertoe dat steeds meer mannen en
vrouwen, jongens en melsjes hun werk in de
fabrieken vonden. Van enige verdere scholing was weinig sprake. De vrouwen moesten
meestal na een lange werkdag nog de huishoud~ngdoen. Enige opleid~ngop dit gebied
was meestal met aanwezig, terwijl juist in
deze gezinnen met hun lage inkomens en
veel kinderen huishoudelijke kennis van
groot belang was.
De club- en buurthuizen waren niet In eerste
instantie opgericht om de armoede te bestrijden. De bedoeling was om het volk te verheffen en zo tot een samenleving te komen waar
rust en saamhor~gheidorde en regel zouden
zijn. De mensen moesten opgevoed worden
tot mondige deelnemers aan de politieke
democratie. De oprichters van deze huizen
waren vqorstanders van het algemeen kiesrecht, dat tenslotte in 1919 een feit werd. Ze
vonden echter we1 dat de gewone man en
vrouw opgevoed moesten worden om dat
kiesrecht op een juiste manler te gebruiken.
De praktijk van het werk bleek een andere te
zijn. De materiele omstandigheden waren zodanig dat daaraan meer aandacht moest worden besteed. Bovendien waren de intellectuele verschillen te groot tussen burgerij en
arbeidersklasse dan dat van een vruchtbaar
contact, bijvoorbeeld over hoe de maatschappij ingericht moet zijn, sprake kon zijn.
De club- en buurthuizen vervulden een soort
pioniersfunctie. Ze namen vaak activiteiten
ter hand die later door allerlei reguliere werkvormen werden overgenomen. Te denken is
hierbij aan het opzetten van bibliotheken, die
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In de hulzen te komen wanneer ze zich
nlet toonbaar genoeg achtten. Het katholieke
Srnt F r a n c r ~ u sliefdewerk (in 1894 i n Amsterdam begonnen) kende b~jvoorbeelddaarHuishoudonderwijs
g zondagse krentebol, die de ionnaast ~ o da
De grote u ~ t b r e ~ d ~
van
n g het hu~shoudonder- gens aanpboden kregen wanneer ze
's ochtends de mis bezochten.
w ~ j skwam eerst na de tweede wereldoorlog
Voorkomen w r d door de club- en buurtmet de verlenging van de leerpltchttge leefhu~zenbetar gsvonden dan genezen. Vant ~ j dOver de periode waarover ik het hier heb,
daar hun aandacht voor hutshoudelijke voortot de tweede wereldoorlog, glngen de
l~chtingl en onderwijs waaraan hun
meeste arbe~dersmeisjesnaar de fabriek, de
bezoeksters In het algemeen niet toe waren
w~nkelof een dienstje In de hu~shoud~ng.
De
gekomen. Bij de bouw van her Leidse Volksvolgende stap was dan meestal een huwelijk
hum (1898) werd direct met het huishouden
~~
De meeste fabrieksmet de n o d i kinderen.
rekenlng gehouden. In tegenstelling tot het
meisjes hadden gaen onderwijs gehad dat
Amsterdamse Ons Hum werd daar een keuhaar kon hslpm de huishouding goed in te
delen en de kinderen q?ite voeden. Deze ken ingericht voor kookcursussen. Toch
kende Ons Huis Amsterdam ook kooklessen:
zaken gtngen haar in het algemeen niet gehet bereiden van een gezonde maaltijdltegen
makkelijkaf. De club- en buurthuizen werden
hiermee al snel geconfronteerd: slechte en een lage prljs. Daarnaastwaren erverstel- en
kn~plessen.Dit ging tot in de jaren vijRig daoT
verkeerde voeding (te veel zoetigheid) en sjofele kleding bij hun jonge bezoekers; verkeerd totdat het hu~shoudonderwijsdeze taken
besteden van het geld bij de ouders van deze overnam. De Rotterdamse Toynbee-vereeniging (1896) had het i n 1906 zelfs over "meis-.
kinderen, waardoor ook de schuldeisers om
de hoek kwamen kijken. Daarbij moet niet jes welke in8 maandenhebben leren s t r i j k n
of de volkspot koken" (Nijenhuis, 1987.;. pi
vergeten worden dat hun inkomens laag wa39).
'3:
I
ren.
l niet altijd mee om deigewenste
In het algemeen kenden de club- en buurt- Toch v ~ ehet
huizen het principe van zelf-hulp: de mensen groepen te bereiken. Naar aan1eidfrrcj:van:eem
moesten worden geleerd zichzelf te helpen. verstelcursus i n Ons Huis,te Mtddpdelbor,g&(op?
onts~anninoen o'ok va~huishoudonderwiis
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gericht in 1893) werd opgernerk: 'Jammer
dat enkelen en juist zij. die het meest hadden
kunnen profiteren, de minst ontwikkelden en
slordigsten, in het begin reeds wegbleven,
daar zij zich blijkbaar niet op hun plaats gevoelden" (Nijhuis, 1987, p. 39). In Worrnerveer (opgericht in 1905) daarentegen is de
belangstelling onder de meisjesvoor naai- en
handwerklessen groot. In de periode 19091915 legde Ons Huis daar vooral de nadruk
op deze activiteiten.
Over de precieze omvang van het huishoudonderwijs is weinig bekend, maar de cijfers
van Ons Huis Rotterdam geven aan dat dit
onderwijs een niet te verwaarlozen onderdeel vorrnde van het totaal van zijn activiteiten. Zo waren er in het cursusjaar 1923/
1924 13555 deelnernerslessen voor het
huishoudonderwijs (ruim 16 procent van het
totaal aantal deelnernerslessen). In het cursusjaar 1935/1936 waren dat nog 6429
deelnemerslessen (bijna 10 procent van het
totaal aantal deelnemerslessen (Nijenhuis,
1987, p. 47).
Het dorpshuis dat in 1915 door Gezina Bahler-Boerma werd opgericht in het Drentse
Paterswolde had van meet af akin aandacht
voor landbouw-, tuinbouw- en huishoudcursussen. Er werden vakkrachten aangetrokken voor deze cursussen. In 1921 werd zelfs
in Ons Dorpshuis een proefschool voor voorbereidend lager land- en tuinbouwonderwijs
gevestigd. Maar deze werd al snel zelfstandig, wat eveneens het geval was met de tuinbouw- en huishoudcursussen die in 1924
werden overgenomen door de Groningse
Kook- en Huishoudschool. Overigens werd er
we1 gedurende de gehele hier beschreven
periode nijverheids- en landbouwonderwijs
gegeven. Hiervoor wasdeoverheid bereid om
subsidie te geven en dit geld kon Ons Dorpshuis, ook voor andere zaken, goed gebruiken.
Er loopt een lijn van Paterswolde naar de
buurthuizen die door Opbouw Drenthe in
1925 werden opgezet. Bahler-Boerma had
met beide van doen. Deze buurthuizen werden i n de arme veengebieden van Zuidoost
Drenthe neergezet waar de levensomstandigheden (plaggenhutten) in het algemeen
zeer?sle.ccht waren. De kinderen van de veenarbefdeff, volgden praktisch geen onderwijs:
m&eliikhden om buiten de aflo~endeveema&& werk te vinden waren voor hen dan

deze ople~dingmet, m
i lbegrr]peli$ m tagan
de achtergrond van deze rnelsjes 'Sommige
meisles kenden het verschil niet tusschen
zakdoek, handdoek en stofdoek De meesb
groenten waren nieuw voor hen hun maag
verdroeg in den beginne slechts aardappels
(. ) Een kraan was een wonder, evenals
bestaan van een trap' (aangehaald bij
Broekman, 1987, p. 28) Broekman verrne
iq zijn proefschrift over een rneisje dat geen
trappen kon lopen: 'boven aan de trap
staande gooide zij eerst veger en blik naar
beneden om dan met beide handen strak om
de leuning voetje voor voetje af te dalen'.
Daarnaast bleef Opbouw Drenthe arnbulante
landbouwhuishoudcursussen geven en
huishoudeliike voorlichting ten plattelande
In Lirnburg kwarn in 1926 het eerste buurthuis in Sittard. De opzet was rninder groot
dan in Drenthe maar de soort activiteiten was
dezelfde. 's Winters werden er voor de huisvrouwen cursussen georganiseerd in koken,
naaien en dergelijke, maar ook hier had men
rnoeite om het juiste publiek voor de cursussen te interesseren. De mensen die kwarnen
hadden deze cursussen niet zozeer nodig, ze
kwarnen vooral voor de gezelligheid. De leiding rnoest dan ook constateren '( ...) datjuist
de onkundigen, speciaal de vrouwen uit de asociale woninggroepen, voor de kookcursus
niet gewonnen werden" (Nijenhuis, p.' 106).
In 1935 werd door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de Stichting voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande (HVP) opgericht. Deze stichting
verzorgde per vak (koken, naaien, wassen en
tuinbouw)zes lessen van tweeenhalf uur, die
in de buurthuizen en in andere instellingen in
de provincie werden gegeven. Het rninisterie
subsidieprde deze lessen.
Wat betreft de buurthuizen (Drenthe, Friesland, Groningen en Limburg) kan opgemerkt
worden dat de buurthuisleidsters veel taken
op het gebied van het maatschappel~jkwerk/
hulshoudelijke voorlichting verrichten. Ze
probeerden de hygiene te verbeteren door bij
de bevolking het slapen op matrassen en het
gebruik van lakens en slopen ingang te doen
vinden. Ook werk getracht het voedselpatroon te veranderen. De. aardappel was het
voedsel bij uitstekvoor de armen en de buurthuisleiding probeerde het eten van groente,
die de bevolking zelf kon verbouwen, ingang
te doen vinden. Verder werden de buurthuizen (ingeschakeld bij de opleiding van
dienstbodes.
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