
Jacob Tibusscher (1886-1963), grootvader van 
Joop Tilbusscher, is de derde architect in de familie. 
Naast praktijkervaring bij zijn vader volgt hij een 
gedegen bouwkundige opleiding. Terwijl zijn vader 
Pieter gemeentearchitect in Middelstum was, ver-
wierf Jacob deze post in Bedum. Hij bouwde onder 
andere enkele boerderijen, rentenierswoningen en 
een aantal scholen. De kroon op zijn werk is De 
School met den Bijbel in Bedum. In 1925 zag hij de 
bouwcrisis aankomen, zei zijn beroep vaarwel en 
verliet Groningen.

Eerste rijtjeshuizen
De opkomst van de industrie zorgde in steden voor 
grote vraag naar woningen. Armenarts Samuel 
Sarphati uit Amsterdam zag in 1851 op de We-
reldtentoonstelling in Londen een prototype voor 
een arbeiderswoning en zag hoe ver Nederland 
achterliep. Sarphati ging zich inzetten voor de bouw 
van betere huisvesting voor de Nederlandse arbei-
ders. Dit vertaalde zich in een bouwvoorschrift voor 
minimaal een woonkamer van 12 m², een keuken, 
een ouderslaapkamer en aparte slaapkamers voor 
jongens en meisjes. Zo ontstonden de arbeiderswij-
ken met rijtjeshuizen. De huur van deze woningen 
lag wel hoog, zodat men toch met zoveel mogelijk 
mensen in één huisje ging wonen.

1901 
Groninger politicus Goeman Borgesius zorgde er 
in 1901 voor dat de Woningwet en de Gezond-
heidswet werden aangenomen. Deze schreef onder 
andere voor: een minimale oppervlakte van 30 m², 
een woonkamer van 16 m², grote ramen die open 
konden en maximaal drie personen per bedstede. 
De wettelijke richtlijn 16 m² voor de hoofdruimte is 
lang als richtlijn gehanteerd. 
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Deze wetten golden niet alleen voor de steden maar 
ook voor het platteland. Gezondheidscommissies 
moesten daar de arbeidershuisvesting inventariseren 
en de toestand bleek abominabel. Een bewaard 
gebleven onderzoek in gemeente Middelstum leert 
dat 41 procent van de woningen niet voldeed aan 
de minimale 16 m²: de meeste bestonden uit één 
kamer. Een kwart daarvan besloeg nog geen 11 
m², ramen konden niet open en drinkwater was 
er vaak niet. 44 gezinnen waren aangewezen op 
slootwater. De toestand zal in andere gemeentes 
gelijkluidend zijn geweest.

Bedum
Het Engelse concept vond hier navolging: arbei-
dershuizen in een wijk met een groene opzet. De 
door de bekende Groninger architect K, Siekman in 
1915 ontworpen Walfriduslaan in Bedum is daar 
een goed voorbeeld van: een groene laan met dub-
bele woonhuizen voorzien van topgevels.

De Landarbeiderswet uit 1918 gaf landarbeiders 
bovendien recht op een eigen stukje land, daarvoor 
werden zogenaamde ‘plaatsjes’ uitgegeven. De ba-
sis was weer de woonkamer van 16 m², met daar-
achter slaapkamers waarvan de muren uitspringen 
(de ‘krimp’) met daarachter een weer iets bredere 
schuurruimte. De Landarbeiderswet leverde Bedum 
in augustus 1925 slechts 4 plaatsjes op. Daarna 
lag de arbeiderswoningbouw vrijwel stil. Na 1930 
werd er geen woning meer gebouwd.

In 1938 werd weer alarm geslagen over de slechte 
woningtoestand op het platteland. In Groningen zou 
zelfs 30 procent van de woningen onbewoonbaar 
verklaard moeten worden. Maar in de Tweede 
Wereldoorlog stagneerden de ontwikkelingen. 

Tijdens de wederopbouw werd vastgelegd hoeveel 
woningen er mochten worden gebouwd. Gemeente 
Bedum kreeg er zes per jaar toegewezen. 

1000 Woningen
Maar burgemeester Huib Ottevanger van Ulrum 
werd ongeduldig en kwam in maart 1950 met het 
revolutionaire 1000-woningenplan. Tweeëndertig 
Groningse plattelandsgemeenten zouden gezamen-
lijk duizend (uiteindelijk 1102) arbeiderswoningen 
bouwen, naar het ontwerp van Architectebureau 
Kuiler&Drewes in Groningen. Hoewel Bedum vroeg 
om 102 woningen, kwamen er maar 42. De huizen 
uit dit plan waren en zijn elders nog te herkennen 
aan drie witte blokjes boven de voordeur, die de 
drie nullen van het plan verbeelden.
  
Na een renovatiegolf in de jaren tachtig is een deel 
van de huizenblokken in deze eeuw, mede door de 
bevolkingskrimp, gesloopt. Ook de woningen aan 
de Bedumer Almastraat hebben in 2013 en 2014 
het veld moeten ruimen voor nieuwbouw. 
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Door Emmy Wagenaar Hummelinck

Joop Tilbusscher trekt volle zalen met zijn lezingen over de 
huisvesting van arbeiders op het platteland van Gronin-
gen. Hij treedt in het voetspoor van zijn voorvaderen.

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar waddenland@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app. 
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

De arbeiderswoningen van Bedum

Nieuwbouw aan de Walfriduslaan in Bedum, 1926.
Foto: Historische Vereniging gemeente Bedum 


