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1. 

CONCLUSIES 

1. Er kon - vanwege het ontbreken van een volledige lijst van 

adressen van kamerbewoners - geen representatieve steekproef 

van ongehuwde, niet thuis i m/Onende, Nederlandse, i n Eindhoven 

woonachtige kamerbewoners tussen 15 en 65 jaar getrokken worden. 

De verkregen gegevens zull en daarom niet in alle opzichten een 

betrouwbaar beeld geven van "de kamerbewoner" in Eindhoven. 

Ook de cijfers ten aanzien van de onderscheiden groepen (stude

renden, werkende mannen, werkende vrouwen) mogen - vanwege de 

geringe aantallen - a lleen indicatief worden geïnterpreteerd 

(inleiding). 

2. Een nog wat sterker voorbehoud geldt ten aanzien van hetgeen 

naar voren is gebracht door de beperkte groep van 34 kamerbe

woners, die bij de groepsgesprekken waren be trokken. Zij geven 

niettemin - hier en daar wat overtrokken en eenzijdig - het ge

voelen weer van veel kamerbewoners . Het uit de gesprekken resul 

terend beeld is illustratief voor het inwonen bij anderen 

(par. 10). 

3. Uit de beschikbare gegevens kan geen raming van het aantal 

kamerbewoners worden afgeleid. Het wel eens gehanteerde aantal 

van 10.000 kan hoogstens als richtgetal dienen voor alle cate 

gorieën van kamerbewoners tesamen: studenten, alleenstaanden, 

buitenl andse werknemers enz.; uit de toeneming van het aantal 

studenten bij de diverse onderwijsinstellingen mag echter worden 

afgeleid , dat er van een toenemende beho efte aan woonruimte 

sprake is (bijlage 2). 

4. De als object van onderzoek gekozen kamerbewoners blijken in 

vergelijking met andere groepen van woonruimte-behoevenden zeer 

jong en hebben in vergelijking met degenen die na hun opleiding 

" intreden in de maatschappij" een hoog opleidingsniveau (staten 

1 en 2) . 

5. Meer dan 20% van de ondervraagde kamerbewoners i s l anger da n 

4 jaar kamerbewoner. Ongeveer eenze lfde percentage van hen 

woont langer dan 2 jaar op het huidige adres . Wa t vaker da n de 

studerenden verhuizen de werkende kamerbewoners (stat en 5, G 
en 7). 
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6. Kamerbewoners wonen in ongeveer de helft van het aantal geval

len met meerderen op hetzelfde adres. , De grote meerderheid 

(circa 80%) woont bij een hospita/hospes. Relatief meer dan de 

studerenden wonen de werkenden bij andere alleenstaanden in 

(staten 11 en 12). 

7. De werkende kamerbewoners hebben gemiddeld een wat grotere 

woonruimte gehuurd dan de studerende kamerbewoners; de werkende 

vrouwen hebben aanzienlijk vaker dan de beide andere groepen de 

kamer(s) ongemeubileerd gehuurd; werkende mannen hebben minder 

vaak "met gebruik van keuken" gehuurd. 

Nagenoeg 2/3 van alle kamers wordt inclusief verwarming gehuurd 

(staten 13, 14, 15 en 18). 

8. Gemiddeld betaalt de studerende kamerbewoner minder huur dan de 

werkende man of vrouw. De werkende vrouwelijke kamerbewoner be

steedt een groter deel van haar inkomen aan huur dan haar man

nelijke collega (staat 19). 

9. De oppervlakte van de woonruimte en de aanwezigheid van ver

warming staan in duidelijk verband met de betaalde huur. Geen 

of geringe invloed op de huurprijs hebben voorzieningen als 

meubilering, beschikking keuken, gebruik douche/bad, aanwezig

heid wastafel op de kamer (staat 20). 

10. Vaker dan de door de verhuurder gestelde huisregels en beper

kingen zijn aspecten van de woonsituatie, zoals de grootte en 

de voorzieningen van de gehuurde ruimte,en de woonvorm zelf 

(bij hospita) een bron van ontevredenheid. Ongeveer een kwart 

is niet zo erg tevreden met de eigen situatie van kamerbewoner, 

terwijl er duidelijk meer, namelijk ongeveer 1/3, wensen te 

verhuizen. 

Van de onderscheiden groepen wensen de vrouwelijke werkende 

kamerbewoners relatief het vaakst te verhuizen. 

(staten 21, 22 en 23.) 

11. De redenen waarom men wenst te verhuizen blijken voornamelijk 

de grootte en/of de voorzieningen van de gehuurde ruimte en de 

mate van privacy te betreffen (staat 24). 
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12. De voorkeur van de studenten gaat vooral uit naar het met meer

dere alleenstaanden samenwonen in een kleinere woning. De wer

kenden wensen meer zelfstandig te wonen. De werkende mannen 

zouden daarvoor ook meer willen betalen dan zij nu doen. Aan 

het inwonen bij een hospita geeft - in tegenstelling tot de 

feitelijke situatie (staat 12) - slechts een gering percentage 

de voorkeur (staat 26). 

13. Relatief veel kamerbewoners zouden in of nabij het centrum 

willen wonen (staat 28). 

14. Om de situatie voor de kamerbewoners in het algemeen te ver

beteren ziet de ondervraagde kamerbewoner voornamelijk een op

lossing in het toewijzen en/of bouwen van meer woonruimte 

(staat 30). 

15 . Als thema's waarmee een adviesinstelling voor kamerbewoners 

zich nuttig zou kunnen maken worden vooral gezien: het ver

schaffen van informatie en het geven van advies of het verlenen 

van bijstand bij geschillen (staat 32). 

16 . In de groepsgesprekken kwam telkens als meest centraal punt 

naar voren de beperkte mate van zelfstandigheid en privacy die 

men als kamerbewoner heeft. 
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Par. 1 . 

INLEIDING 

Het gezin is vaak het fundament genoemd, waarop de westerse samen

leving is opgebouwd . Deze zegswijze doet uitkomen, dat het leven 

en wonen in gezinsverband een overheersende positie inneemt. Het 

leven in gezinsverband werd lange tijd beschouwd als de normale 

situatie en als een ideaal dat door een ieder moest worden na

gestreefd. 

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk, dat er weinig 

belangstelling en meeleven bestond voor problemen en verlangens 

van bevolkingsgroepen, die niet in gezinsverband leefden : kamer 

bewoners, alleenstaanden, buitenlandse werknemers, ongehuwden, 

gescheidenen, bejaarde echtparen, alleenstaande bejaarden, enz .• 

Geleidelijk is deze mentaliteit echter aan het verandèren, niet in 

het minst ook doordat deze bevolkingsgroepen zelf aandacht zijn 

gaan vragen voor het recht op een eigen levenswijze. 

Enkele plaatselijke voorbeelden: in 1968 verscheen een "Rapport 

van de werkgroep huisvesting bejaarden", onder supervisie van de 

Bejaardenraad Eindhoven; de Stichting Kontakt Buitenlandse Werk

nemers publiceerde in 1970 het "Onderzoek huisvestingssituatie 

buitenlandse werknemers in de agglomeratie Eindhoven". 

Duidelijk is, dat de verlangens en wensen van de verschillende 

groepen ten aanzien van de woon- en leefsituatie sterk uiteenlopen; 

er bestaat echter nog steeds onvoldoende inzicht in de omvang en de 

samenstelling van de betreffende bevolkingsgroepen . 

Dit ontbreken van inzicht maakt het voor de overheid moeilijk om 

het beleid af te stemmen op de specifieke problemen en belangen 

van deze bevolkingsgroepen . Wellicht het meest uitgesproken wordt 

het ontbreken van kennis nu als gemis ervaren bij het beleid ten 

aanzien van de volkshuisvesting. In een situatie, waarin het aan

tal woningen te gering was om alle gezinnen in een zelfstandige 

woning te huisvesten, werden de aanspraken op zelfstandige woon

ruimte van de bevolkingsgroepen die niet in gezinsverband leefden 

minder erkend . Mede als gevolg hiervan woont een groot deel van 

deze bevolkingsgroepen thans op kamers. De vraag is echter in hoe -
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verre deze woonsituatie in overeenstemming is met hun voorkeur 

of als een noodoplossing wordt beschoUl<d die belemmerend werkt 'op 

hun streven naar het realiseren van een eigen levenswijze. 

Voor de problemen van de kamerbewoners is door de stichting Be

langenbehartiging Kamerbewoners (S.B.K.) de aandacht gevraagd van 

het gemeentebestuur van Eindhoven. Overwegend dat kennis van de 

feitelijke woonsituat ie nagenoeg geheel ontbreekt, werd besloten 

dat in overleg met de S.B.K. en de afdeling Maatschappelijk Wel

zijn en Onderwijs de afdeling Onderzoek en Statistiek van de 

gemeentesecretarie een onderzoek zou instellen dat een representa

tief beeld zou dienen te geven van de leef- en woonsituatie van 

kamerbewoners in Eindhoven. 

Tijdens de voorbereidende fase moest een aantal beslissingen wor

den genomen over de opzet, de methode en de inhoud van het onder

zoek. Allereerst werd besloten dat het onderzoek beperkt zou blij 

ven tot ongehuwde, niet thuis inwonende Nederlandse kamerbewoners 

tussen 15 en 65 jaar; daarbij werd overwogen dat andere groepen 

kamerbewoners, zoals bejaarden, buitenlandse werknemers, inwonende 

gezinnen en inwonende familieleden een eigen speciale problematiek 

kennen, die niet alleen samenhangt met het feit dat ze op kamers 

wonen; een soortgelijke overweging geldt ten aanzien van de onge

huwde volwassen kinderen, die nog thuis wonen. 

Nadat op deze wijze was vastgesteld welke groepen in het onderzoek 

zouden worden betrokken bleek, dat het niet mogeli jk was om een 

volledig overzicht te krijgen van de adressen van de in het onder

zoek te betrekken categorie kamerbewoners. 

Enerzijds blijkt een groot deel niet geregistreerd in het bevol

kingsregister, terwijl anderzijds kamerbewoners zo vaak verhuizen, 

dat de beschikbare adressen vaak niet blijken te kloppen. Het ont

breken van adressenmateriaal heeft het onderzoek ten zeerste be

moeilijkt; niet alleen was als gevolg daarvan een integraal onder

zoek van alle kamerbewoners uitgesloten, ook de mogelijkheid van 

een onderzoek op basis van een representatieve steekproef moest 

"iterst beperkt worden geacht. 

i';cn poging om via bedrijven en instellingen een zodanig aantal 

; , ,1 !' ,'ssen van kamerbewoners te achterhalen, dat daaruit a l snog een 

j" ' rrcsentatieve steekproef zou kunnen worden getrokken is slechts 
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zeer gedeeltelijk geslaagd: enerzijds meende een aantal bedrijven 

en instellingen de gevraagde informatie niet te kunnen geven, ter

wijl het verzamelen van de adressen een tijdrovende bezigheid 

bleek. Bovendien werd ook hier geconstateerd dat de verstrekte 

adressen vaak niet meer juist waren . 

Als uiteindelijk resultaat kon beschikt worden over circa 2 . 000 

adressen . Er zouden voor het verkrijgen van de nodige informatie 

circa 500 kamerbewoners benaderd worden. Voor het verzamelen van 

de gegevens is gekozen voor een mondelinge enquête, waarin vooral 

vragen werden opgenomen die betrekking hadden op de materiële as

pecten van de woon- en leefsituatie (zie voor de gestelde vragen 

bijlage 1 bij dit rapport). De enquête is uitgevoerd met behulp 

van speciaal daarvoor aangeworven enquêteurs(trices). 

In maart 1971 zijn op deze wijze gegevens verkregen van 490 kamer

bewoners. Bij de enquête is tevens de vraag gesteld of de geënquê

teerde bereid was om op een later tijdstip deel te nemen aan een 

groepsdiscussie, waarin nader zou worden ingegaan op de niet mate

riële aspecten van de woon- en leefomstandigheden van de kamerbe

woners. Aan deze groepsgesprekken, die in het najaar van 1971 zijn 

gehouden onder leiding van mevrouw J.P.Lieuwen- de Roeper, zelf

standig marktonderzoekster te Oosterbeek, en de heer L.Evers, 

marktonderzoeker bij het plaatselijk bedrijfsleven, is door 34 per

sonen deelgenomen. 

Het rapport bestaat uit twee delen. In deel A, de paragrafen 2 t/m 

9, zijn de uitkomsten van de enquête opgenomen voor elk van de 

drie onderscheiden groepen kamerbewoners: 

230 studerende kamerbewoners 

159 werkende mannelijke kamerbewoners 

101 werkende vrouwelijke kamerbewoners. 

In enige gevallen, waarin geen verschil van betekenis tussen de 

drie groepen werd geconstateerd, is volstaan met de vermelding 

van de totaal- uitkomsten voor de drie groepen gezamenlijk. 

In deel B, paragraaf 10, is een beknopt verslag van de gehouden 

groepsgesprekken opgenomen, waarin de kwantitatieve verslaglegging 

over de resultaten van de mondelinge enquête worden aangevuld met 
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een aantal meer kwalitatieve kanttekeningen en opmerkingen. 

De moeilijkheden bij het verzamelen van het adressenmateriaal ma

ken het onmogelijk om een uitspraak te doen over de algemene gel

digheid van de gepresenteerde gegevens. Daarom bliJft het nood

zakelijk bij de lezing van dit rapport voortdurend voor ogen te 

houden, dat het gebaseerd is op de gegevens van groepen ondervraag

den, van wie het adres werd achterhaald. Met name ten aanzien van 

de groepsgesprekken moet worden gesteld, dat hieraan door een se

lectieve groep kamerbewoners is deelgenomen. In deze gesprekken is 

een aantal probleemaspecten van het kamerbewonen aan de orde ge

steld, die na de gehouden enquête aandacht vroegen. Het doel van 

de groepsgesprekken was de subjectieve leefwereld van de kamerbe

woner nader uit te diepen. Positieve aspecten van het kamerbewonen 

vormden daarbij nauwelijks punt van discussie, m.a.w. het hier ge

schetste beeld geeft zeker geen totaalbeeld van de kamerbewoner. 

Tenslotte zijn in bijlage 2 en bijlage 3 enkele achtergrondgegevens 

opgenomen met betrekking tot resp. de aantallen studenten bij enkele 

onderwijsinstellingen in Eindhoven en de aantallen ongehuwde mannen 

en vrouwen in Eindhoven volgens de bevolkingsadministratie. Het is 

echter niet mogelijk om op grond van deze gegevens een raming op 

te stellen van het totaal aantal kamerbewoners in Eindhoven. 
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Par. 2. 

ENKELE PERSOONSGEGEVENS VAN DE ONDERVRAAGDE KAMERBEWONERS 

In deze paragraaf zijn enige gegevens opgenomen over de leeftijd, 

de opleiding en het inkomen van de ondervraagde kamerbewoners. 

Daarbij wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen de drie 

onderscheiden groepen kamerbewoners, terwijl tevens een enkel 

cijfer is opgenomen ter vergelijking met de totale bevolking. 

Het is 

weners 

te verwachten, dat de onderscheiden categorieën kamerbe

(studerenden *), werkende mannen, werkende vrouwen) van el-

kaar verschillen qua persoonskenmerken . 

De staten 1 tlm 3 geven de verschillen in samenstelling resp~ naar 

leeftijd, voltooide opleiding en inkomenscategorie. 

Staat 1 

De ondervraagden naar leeftijd, % 

Leeftijd Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

15 - 19 jaar }1 4 11 

20 - 24 jaar 60 55 51 

25 - }4 jaar 9 28 22 

}5 - 64 jaar - n 16 

100 100 ioo 

Totaal absoluut 2}0 159 1(}1 

Ruim 90 procent van de studerende kamerbewoners is jonger dan 

25 jaar; daarmee zijn de studenten gemiddeld aanzienlijk jonger 

dan de werkende kamerbewoners, hoewel ook van deze groep circa 

60 procent jonger dan 25 jaar is. De verschillen in leeftijd tus

sen werkende mannen en vrouwen zijn gering; bij de werkende vrou

wen komen relatief wat meer jongeren beneden de 20 jaar en wat 

meer ouderen boven de 34 jaar voor dan bij de werkende mannen. 

*) 25 van de ondervraagde studerenden zlJn vrouwen; het aantal 
is te klein om als afzonderlijke groep in de staten op te 
nemen. 
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Staat 2 

De ondervraagden naar laatst voltooide opleiding, % 

Opleiding Studer enden 
Werkende Werkende 
mannen vrouwen 

Lager onderwijs of lager beroepsonderwijs 1 11 10 

Ui tgebreid lager of voorbereidend hogel.' en 
middelbaar onderwijs 81 39 35 , 

Middelbaar beroepsonderwijs of hoger beroeps-
ondcl.'wija 16 43 54 

Universitair onderwijs 2 7 1 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 

Ook qua opleidingsniveau *) zi jn er opmerkelijke verschillen tus

sen de onderscheiden groepen, met name tussen de s tuderende en 

werkende kamerbewoners. 

De studerende kamerbewoners zijn vooral afkomstig uit het algemeen 

vormend onderwijs, terwijl de werkende kamerbewoners in grote meer

derheid een beroepsopleiding hebben gevolgd. Van de werkende mannen 

heeft 7 procent een universitaire opleiding en 43 procent een mid

delbare of hogere beroepsopleiding. Van de werkende vrouwen heeft 

zelfs 54 procent een middelbare of hogere beroepsopleiding gevolgd. 

Dit betekent, dat de werkende kamerbewoners een veel hoger oplei

dingsniveau hebben dan de doorsnee bevolking. Van de mannen die in 

1969 (landelijk) het volledig dagonderwijs verlaten hebben had 

6,3 procent een universitaire opleiding gevolgd en 20,3 procent 

een middelbare of hogere beroepsopleiding; voor niet minder dan 

52,8 procent was het lager (beroeps)onderwijs de hoogst genoten 

opleiding. Van de vrouwen die in 1969 het volledig dagonderwijs 

hebben verlaten, had 1,2 procent een universitaire opleiding, 25,9 

procent een middelbare of hogere beroepsopleiding en 41,9 procent 

alleen lager (beroeps)onderwijs (bron C.B.S.: Onderwijsmatrix 1969) . 

Gezien dit hoge opleidingsniveau mag verwacht worden, ·dat de wer

kende kamerbewoners een relatief hoog inkomen genieten. 

*) Zie voor een nadere aanduiding van het opleidingsniveau vraag 5 
van de vragenlijst (bijlage 1) . 
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staat 3 

De ondervraagde werkende mannelijke en vrouwelijke kamerbewoners 

naar inkomenscategorie, % 

Netto inkomen per maand Werkende mannen 

Minder dan f 400, - - -
f 400, - - tot f 500,-- 3 

f 500, -- tot f 600,-- 12 

f 600,-- tot f 700,- - 25 

f 700,-- tot f 800,-- 17 

f 800,-- tot f 900, -- 1 5 

f 900,-- tot f 1.000 , -- 11 

f 1.000, -- tot f 1.250, -- 10 

f 1 . 2 50 ,- - en meer 7 

100 

Totaal absoluut 146 

7· 

Werkende vrouwen 

12 

10 

18 

18 

19 

i 
10 

5 

1 

100 , 

96 I 
I 

Bij de studerende kamerbewoners is niet naar hun inkomen gevraagd. 

Bekend is dat de maximale studietoelage voor ongehuwde studenten 

circa f 5 . 000, -- per jaar bedraagt : dit betekent dat zij voor het 

merendeel tot de laagste inkomenscategorie gerekend kunnen worden . 

Van 13 werkende mannen en van 5 werkende vrouwen is het inkomen 

niet bekend . 

Beide inkomensverdelingen verschillen aanzienlijk: van de werkende 

vrouwen heeft 40 procent een netto inkomen van minder dan f 600,-

tegenover slechts 15 procent van de werkende mannen. Meer dan 

f 800, -- per maand heeft 23 procent van de werkende vrouwen en 

niet minder dan 43 procent van de werkende mannen . . Dit .lijkt op 

vallend, omdat de werkende vrouwelijke en mannelijke kamerbewoners 

qua leeftijd geen grote verschillen te zien geven en de vrouwelijke 

kamerbewoners qua opleiding geen ongunstiger beeld geven dan hun 

mannelijke collegae; de grote verschillen in de inkomensverdeling 

van beide groepen vinden hun oorzaak waarschijnlijk voor een deel 

in het feit , dat onder de vrouwelijke werkenden onder meer een 

aantal verpleegsters is begrepen van wie een deel van het inkomen 

wordt ingehouden voor huisvesting , voeding, medische verzorging, 

enz. 

Ter vergelijking wordt nog opgemerkt, dat het netto minimum loon 

voor een ongehuwde van 23 jaar of ouder in maart 1971 nagenoeg 

f 600, -- per maand bedroeg . 



L 

8. 

Par. 3. 

ENKELE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE ONDERVRAAGDE IcruMERBEWONERS 

Deze paragraaf verschaft enige algemene informatie over de kamer

bewoners: de reden van het op kamer gaan wonen, het aantal jaren 

dat men kamerbewoner is, het aantal malen dat men is verhuisd; 

de wijze van het verkrijgen van het' adres van de huidige kamer, 

de bewoningsduur van de huidige kamer. 

Het i s te verwachten, dat het verschijnsel kamerbewonen in een 

aantal gevallen verband houdt met de wens een zelfstandig leven te 

leiden. 

Om hiervan een indruk te krijgen is gevraagd wat aanvankelijk de 

voornaamste reden was om op kamer te gaan wonen. 

Staat 4 

De ondervraagden naar de reden van het op kamer gaan wonen , % 

Voornaamste reden Studerenden WArkeniIe WeTkenne 
mannen vrouwen 

Studie of werk of andere noodzakeli jke reden 81 56 48 

Omdat ik zelfstandig wilde gaan wonen 5 18 23 

Om beide eerdergenoemde redenen 14 26 29 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 

Gezien de eerder geconstateerde leeftijdsverschillen tussen de 

werkende en studerende kamerbewoners, wekt het geen verwondering 

dat de wens om zelfstandig te wonen door de werkende kamerbewoners 

relatief vaker genoemd is als de be langrijkste reden om op kamer 

te gaan wonen . 

De volgende staat geeft nadere informatie over de vraag hoe lang 

de ondervraagden reeds kamerbewoner zijn. 
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staat 5 

De ondervraagden naar het aantal jaren dat men kamerbewoner is, % 

Aantal jaren Studer enden Werkende mannen \olerkende vrouwen 

Korter dan ! jaar 6 6 7 
~ tot 1 jaar. 25 22 14 

1 tot 2 jaar 19 15 19 

2 tot 4 jaar 29 27 23 

4 tot 6 j aar 17 12 20 

6 jaar en langer 4 18 17 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 
i 

In dit opzicht bestaan er geen grote verschillen tussen de drie 

categorieën. Bi j de werkende kamerbewoners i s het de e l dat zes 

jaar of langer op kamer woont duidelijk wat groter, hetgeen ver 

klaarbaar is uit de verschillen in leeftijd van de s tuderenden en 

werkenden (zie staat 1) . 

Onder werkende kamerb ewoners komen relatief meer ouderen voor; 

na het beëindigen van de studie e indigt voor de meeste studenten 

ook het IIkamerl even ll . 

Daarentegen blijken er in ander opzicht echter wel opvallende 

verschillen te bestaan: staat 6 geef t het aantal malen dat men 

verhuisd is in de periode dat men kamerbewoner is. 

Staat 6 

De ondervraagden naar het aantal mal en dat men verhuisd i a, % 

Aantal malen verhuisd Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

Niet verhuisd 52 42 32 
1 maal verhui s d 24 24 29 
2 maal verhuisd 13 13 9 
3 of meer maal verhuisd 11 21 30 

100 100 100 

Totaal absoluut ' 230 159 ,101 

Vaker dan de studerenden zijn de werkenden verhuisd , terwijl de 

werkende vrouwen het i n dit opzicht nog winnen van de werkende 

mannen. 

Na deze gegevens over de verhuisfrequentie zal het - overigens 

niet zo grote - verschil in bewoningsduur van de huidige ka mer 

geen opz ien baren. 
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Staat 7 

De ondervraagden naa.r de bewoningsduur van de -huidige kamer, % 

Bewoningsduur huidige kamer Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

Korter dan ~ jaar 16 18 24 

! tot 1 jaar 33 38 28 

1 tot 2 jaar 23 19 24 

2 jaar en langer 28 25 24 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 

Tot slot van deze paragraaf zij vermeld, dat Van alle ondervraag

den circa 1/3 aan het adres van de huidige kamer gekomen is door 

middel van een advertentie of via een kamerbureau; 1/3 heeft het 

adres verkregen via familie of kennissen en 1/3 door bemiddeling 

van het bedrijf/de instelling, waar men werkt/studeert. Circa 9% 
van de kamerbewoners heeft bij het aanvaarden van de kamer een 

(schriftelijk) huurcontract afgesloten. 
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Par. 4. 

ENKELE ALGEMENE GEGEVENS OVER DE WOONSITUATIE VAN DE ONDERVRAAGDE 

KAMERBEWONERS 

In deze paragraaf zijn enkele gegevens opgenomen over de ligging 

van de kamers, de grootte van de woningen waarin een kamer wordt 

gehuurd en over de andere bewoners van die woningen. 

Staat 8 

De ondervraagden naar woonwijk, % 

Wijk Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

Centrum 3 3 7 

Str atum 23 . 14 21 

Tongelre 5 5 7 
, 

Waensel 37 30 24 

Strijp 17 25 17 

Gestel 15 23 24 

100 100 100 

Totaal abso l uut 230 159 101 

Verge l ijking van de verdeling van de kamerbewoners naar stadswijk 

met de verdeling van de woningvoorraad naar stadswijk toont aan, 

dat re l atief vee l kamerbewoners z i j n aangetroffen in het centrum 

met 1 procent van de woningvoorraad op 1 januari 1971 en in Strijp 

en Geste l met resp. 13 en 14 procent van de woningvoorraad. In 

Woensel en Tongelre met resp. 43 en 10 procent van de woningvoor

raad is het aantal kamerbewoners relatief geringer . 

De volgende staten (9, 10, 11 en 12) zlJn exclusief de (bewoners 

van) specif i eke studenten- en verpleegstersflats . He t betreft dus 

uitsluitend gegevens van (personen in) gewone gezinswoningen (hoog

en laagbouw). 

Staat 9 

Het aantal vertrekken van de gehele woning, % 

Aantal vertrekken *) Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

4 of minder vertrekken 24 27 31 

5 vertrekken 41 30 36 

6 vertrekken 21 19 14 

7 of meer vertrekken 14 24 19 

100 100 100 

Totaal absoluut 222 156 91 

.11-) Woon- en s l aapvertrekken, dus exclusief keuken, berging, enz. 
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Ongeveer 25% van de totale woningvoorraad in Eindhoven heeft zes 

of meer vertrekken. De kamerbewoners worden dus re latief meer aan

getroffen in woningen met een groot aantal vertrekken. In het alge

meen zullen dit ook wat grotere woningen zijn. 

Staat 10 

Het totaal aantal bewoners, % 

Aantal bewoners Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

3 of minder 25 }} 47 

4 of 5 50 46 }} 

6 of meer 25 21 20 

100 100 100 

Totaal absoluut 222 156 91 
---- --- ---

De gemiddelde woningbezetting bij de onderscheiden groepen is 4,6 , 

4,5 en 3,9. Het stedelijk gemiddelde is (exclusief gestichtsbevol

king e.d.) 3,5. Wonen de kamerbewoners in grotere woningen, de ge

middelde woningbezet t ing is echter ook aanzienlijk hoger. 

Staat 11 

Het aantal kamerbewoners op hetzelfde adres, % 

Aantal kamerbewoners Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

1. 50 5} 45 

2 21 21 20 

} of 4 16 15 2 1 

5 of meer 13 11 14 

100 100 100 

Totaal absoluut 222 156 . 9 1 

Voor elk van de onderscheiden categorieën geldt, dat in ongeveer 

de helft van het aantal gevallen meerdere kamerbewoners op het

zelfde adres wonen. 
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Staat 12 

De hoofdbewoners, % 

Hoofdbe woner Studerenden We rkende We rkende 
mannen vrouwe n 

All eenstaande man of vrouw 21 32 36 

Echtpaar 63 59 36 

Gez~menlijke huur (geen hoofdbewoner) 16 9 28 

100 100 100 

Totaal absoluut 222 156 91 

Werkende kamerbewoners treft men wat vaker met een alleenstaande 

als hoofdbewoner. Bij de werkende vrouw treft men het meest een 

vorm van gezamenlijke huur aan. Opvallend is, dat zij slechts voor 

circa 1/3 bij echtparen inwonen, terwijl de beide andere catego

rieën voor het merendeel juist bij echtparen inwonen. 

Vermeldenswaard is nog, dat 37% van de hospita's jonger was dan 

45 jaar, 42% tussen de 45 en 65 jaar en 21 % ouder was dan 65 jaar. 
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Par. 5. 

DE GEHUURDE RUIMTE EN DE DAARBIJ BEHORENDE VOORZIENINGEN 

Na de gegevens van meer algemene aard in voorgaande paragrafen 

komt in deze paragraaf de oonorete woonsituatie van de kamerbe

woners aan de orde: de grootte en de inriohting van de kamer, be

sohikking keuken, gebruik douohe/bad, aanwezigheid wastafel öp 

de kamer, verwarming, huur. 

Staat 13 

De grootte van de kamer, % 

Oppervlakte Studerenden Werkende Werkende 
mannen vrouwen 

Kleiner dan 12 m2 38 26 20 

Ongeveer 12 m2 24 26 28 

Groter dan 12 m2 34 35 26 

Meer dan 1 kamer gehuurd 4 13 26 

100 100 100 

Totaal abeoluut 230 159 101 

De werkende kamerbewoners hebben meer ruimte ter besohikking. Op

vallend is dat van de werkende vrouwen oiroa een kwart meer dan 

één kamer huurt. 

Staat 14 

De inric hting van de kamer , % 

De kamer werd Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwe n 

Leeg gehuurd 14 17 29 

Geatoffeerd gehuurd 20 16 41 

Gemeubileerd gehuurd 66 67 30 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 
- -- -_ .. _- ------ , -- ----- ---

Ciroa 2/3 van de studerenden (overwegend mannen) en van de werken

de mannen huurt gemeubileerd. Van de werkende vrouwen huurt daaren

tegen eenzelfde deel de kamer(s) kaal of enkel gestoffeerd. 
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Ook wat betreft het wel of niet kunnen bes c hikken over een keuken 

zijn er duidelijke verschillen tussen de drie onderscheiden cate 

gorieën. 

Staat 15 

Beschikking keuken, % 

Beschikking keuken Studerenden Werkende Inannen ~/erkende vrouwen 

Heeft alleen keuken ter 
bes chikking 5 6 26 

Kan samen met anderen over 
keuken be s c hikken 66 43 53 

Heeft g een gebruik van keuken 29 51 2 1 

100 100 100 

Totaal abso luut 230 159 101 
I 

. 

Relatief het vaakst hebben de werkende vrouwelijke kamerbewoners 

alléén een keuken ter beschikking, hebben studerende kamerbewoners 

samen met anderen (mede - kamerbewoners en het gezin van de hospita) 

een keuken ter beschikking en huren de werkende mannen zonder ge

bruik van keuken. Meer dan de anderen zullen daarom de werkende man

nen buitenshuis eten. 

Terwijl de werkende vrouwelijke kamerbewoners in het voordeel zijn 

wat betreft het kunnen beschikken over een keuken, kunnen zij min

der dan de anderen gebruik maken van douche of bad; daar staat ech

ter weer tegenover dat zij vaker dan de anderen een kamer hebben 

gehuurd die voorzien is van een wastafel. 

Staat 16 

Gebruik douche of bad, % 

Gebruik Studerenden Werkende manne n Werkende vrouwen 

Onbeperkt gebruik 71 70 64 

Beperkt gebruik 16 13 9 
Geen gebruik 13 17 27 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 1 59 101 
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staat 17 

Aanwezigheid wastafel op de kamer, % 

Aanwezigheid wastafel Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

Er ie geen wastafel op de kamer 61 5} 44 

Er is wel wastafel op de kamer }9 47 56 

100 100 100 

Totaal abaoluut 2}0 159 101 

Kunnen ten aanzien van de grootte en de inrichting van de gehuurde 

ruimte, het gebruik van keuken, douche/bad en de aanwezigheid van 

een wastafel op de kamer, nogal wat verschillen worden geconsta

teerd, in een opzicht is de overeenkomst tussen de drie huurders

categorieën groot: nagenoeg 2/3 van elke categorie heeft geheel 

door de verhuurder verzorgde verwarming. 

staat 18 

Door verhuurder verzorgde verwarming, % 

Geheel door verhuurder ver- Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 
zorgde verwarming 

Ja 65 62 6} 

Nee }5 }8 }7 

100 100 100 

Totaal abooluut 2}0 159 101 

Van de studerenden huurt 5% en van de werkenden 15% (mannen zowel 

als vrouwen) inclusief geheel of half pension. 

Hoe - wat de betaalde huur betreft - de verdeling voor de drie 

groepen exclusief deze pensiongasten ligt, laat de volgende staat 

zien: 

staat 19 

De huren per maand, exolusief pension, % 

HuurklasS9 Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

tot fBO,- - 41 22 16 

f 80, - - tot f 100 ,-- }} }O 27 

f 100, -- tot f 130, -- 21 }6 }7 

f 130,-- en meer 5 12 20 

100 100 100 

Totaal absoluut 217 1}2 ~5 
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Deze huren zijn merendeels inclusief verwarmingskosten (zie staat 

18) en voor circa 90% inclusief water - , electriciteits- en (even

tueel) gasverbruik. 

Van de studenten betaalt circa driekwart minder dan f 100, - - huur 

per maand. Van de werkende kamerbewoners is dit ongeveer de helft. 

Opvallend is dat de vromlelijke werkende kamerbewoner gemiddeld 

meer uitgeeft aan huur dan haar mannelijke collega. 

Circa 25% van alle ondervraagden heeft voor de huidige kamer ooit 

huurverhoging gehad; voor 2/3 van hen is dit korter dan 1 jaar ge 

leden . Of de ondervraagde ooit huurverhoging heeft gehad voor de 

huidige kamer hangt uiteraard samen met de periode dat hij op de 

kamer woont : van degenen die korter dan 1 jaar op de huidige kamer 

wonen heeft minder dan 10 procent huurverhoging gehad; dit percen

tage loopt op tot circa 30 voor degenen die tussen 1 en 2 jaar op 

de huidige kamer wonen en tot ruim 50 procent voor de ondervraag

den die twee jaar of langer op het huidige a dres wonen. 

Ook het bedrag van de huurverhoging loopt uiteen. In 15 procent 

van de gevallen werd de huur verhoogd met minder dan f 5,-- per 

maand, in 55 procent met een bedrag tussen f 5,-- en f 10 ,-- en 

in 30 procent met meer dan f 10 , - - . 

De concrete woonsituati e bleek in diverse opzichtèn ten aanzien van 

de voorzieningen voor de drie categorieën kamerbewoners te ver

schi llen ; bovendien blijken de betaalde huren aanzienlijk uiteen 

te lopen; in hoeverre er nu verband i s tussen het al of niet aan

wezig zijn van de behandelde voorzieningen en de betaalde huur, 

laat de volgende staat zien. 

staat 20 

De voorzieningen per huurklusse, % 

Huurklasse 
Omschrijving voorziening 

tot f 80,-- f 80,-- tot f 100,-- en 
f 100,-- meer 

I 

Circa 12 m2 of minder gehuurd 75 57 34 , 

Gemeubileerd gehuurd 69 59 48 
Beschikking keuken alleen of met anderen 66 61 67 
Beschikking over douche/bad 79 81 84 
Wastafel op de kamer 43 37 52 
Door verhuurder verzorgde v erwarming 45 66 80 

'rotanl absoluut ('" 100) 132 135 167 
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In de huurklasse tot f 80,-- heeft 3/4 van de kamers een opper

vlakte van 12 m2 of minder. In de huurklasse f 80, - - tot f 100,-

is dit ruim de helft en in de huurklasse van f 100,-~ en meer nog 

circa 1/3, enz .• 

Over het algemeen blijkt ' er geen duidelijke of sterke relatie tus

Ben het al of niet kunnen beschikken over een keuken, de beschik

king over douche of bad en de aanwezigheid van een wastafel op de 

kamer enerzijds en de huurprijs anderzijds. 

Er blijkt echter wel samenhang tussen de huurprijs en de gehuurde 

oppervlakte, het al of niet gemeubileerd zijn en de verwarming van 

de kamer. 

Enigszins verwonderlijk zijn de cijfers ten aanzien van de meubi

lering: in de goedkopere huurklasse treft men duidelijk meer ge

meubileerde kamers aan. Dit kan er op duiden, dat de verhuurder 

zijn (kleine) kamer meubileert om ,hem te kunnen verhuren. Aan

nemelijk is ook dat de grotere kamers vaker ongemeubileerd verhuurd 

worden. 

Twee - in verband met de pr1Js - belangrijke zaken z1Jn in elk ge

val de oppervlakte en de verwarming van de kamer(s). 
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Par. 6. 

DE ONDERVRAAGDEN OVER HUN WOONSITUATIE 

Ging het hiervoor over de objectieve woonsituatie , in deze para

graaf gaat het meer om de subjectieve woonsituatie van de kamer

bewoner : hoe zijn de contacten met de hospita , welke regels zijn 

er gesteld, welke aspecten van de kamer voldoen de kamerbewoner 

niet, is hij tevreden met zijn situatie, zou hij willen verhuizen 

en waarom , kost het veel moeite om aan een kamer te komen? 

Circa 2/3 van de ondervraagde kamerbewoners zegt niet alleen za

kelijke maar ook contacten in de privé sfeer met de hospita te heb

ben. Daarbij bleef in het midden of deze contacten ook als zodanig 

gewenst zijn . Wel is bekend, dat cir ca 10% van alle kamerbewoners 

hun contacten met de hospita als minder goed kwalificeerde . 

Algemeen wordt verondersteld, dat de hoofdbewoner - en dat is in 

feite vaak de hospita - in veel gevallen slechts onder bepaalde 

voorwaarden genegen is te verhuren. Geïnformeerd is daarom naar 

het voorkomen van regels of beper kingen ten aanzien van de gehuur

de kamer . Daarbij ging het niet om gedragsregels waaraan men zich 

zonder afspraak houdt (b.v. uit zichzelf na 23.00 uur geen radio 

meer aanzetten, gebruik maken van keuken enz. op momenten dat de 

hospita daar niet is, zelf geen bezoek willen laten overnachten, 

enz.), maar om de door de hospita of andere hoofdbewoners geformu

leerde beperkingen . Bovendien is gevraagd of deze regels - voor 

zover ze gesteld zijn - als juist of als onjuist ervaren worden . 

De helft van de ondervraagde kamerbewoners (490) kent geen be 

perkingen in deze zin . Een uitdieping van deze problematiek vindt 

plaats in deel B, het verslag van de groepsgesprekken . 
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Staat 21 

De gestelde regels, in % van het totaal der geënquêteerden (490) 

Men vindt dit 
Er zijn regels ten aanzien van Totaal 

juist onjuist 

Het bereiden van maaltijden op de kamer 17 4 21 

Het verblijf op de kamer tijdens het weekend 6 2 8 

De bezoektijd 's avonds 1 ; 6 19 

Het ontvangen van mannelijk resp.· vrouwelijk bezoek 11 9 20 

Kleding , uiterlijk, gedrag 5 1 6 

Het overnachten van bezoek 18 10 28 

Het maken van geluid 2 1 ; 24 

Andere regele ; 4 7 

In het geval dat wel een of meerdere regels zijn gesteld die vallen 

buiten wat men zou kunnen noemen de normale huurcondities, is het 

opvallend dat telkens de meerderheid de gestelde regel Juist vindt. 

Wellicht is dit zo, omdat men die beperking bij het huren van de 

kamers heeft willen accepteren. Het minst is men gesteld op de 

regels die gelden ten aanzien van het bezoek. Beperking van con

tacten met anderen wordt blij kbaar veel meer als binnendringen in 

de privé sfeer ervaren dan het stellen van materiële beperkingen. 

Ondanks het feit, dat voor de helft van de kamerbewoners één of 

meer expliciet geformuleerde beperkende regels van kracht zijn, 

wordt in het algemeen toch genoegen genomen met de situatie, 

mogelijk omdat men geen alternatief heeft of kent. 

Vaker dan het bestaan van beperkende regels vormen andere aspecten 

van de gehuurde kamer een bron van ontevredenheid. 

staat 22 

Enige aspecten van de kamer, die niet voldoen, telkens in % van het totaal der groep 

Studerenden Werkende Werkende 

Kamer voldoet niet ten aanzien van mannen vrouwen 

% % % 

De grootte 22 34 ;4 

De voorzieningen 19 25 29 

De huur 11 1; 20 

De ligging in de otad 27 10 12 

De woonvorm (d.w.z. met/zonder hoopita) 17 21 25 

De privacy 10 1 ; >0 
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In vergelijking met de werkende kamerbewoners zijn veel studenten 

van oordeel, dat de ligging van de kamer in de stad niet voldoet. 

Dit is te meer opvallend omdat de andere aspecten door de stude 

rende kamerbewoners veel minder vaak als onvoldoende worden erva

ren. De grootte van de kamer wordt door 34 procent van de werkende 

kamerbewoners als onvoldoende beoordeeld; dit percentage is onder 

de werkende mannen even hoog als onder de werkende vrouwen; de an

dere aspecten worden door de werkende vrouwen vaker als onvoldoende 

beoordeeld dan door de werkende mannen; de meest opvallende ver

schil len komen voor bij het oordeel over de huur en vooral de 

privacy. 

In aansluiting op deze gegevens zal het niet verwonderen dat het 

percentage ondervraagden dat niet zo tevreden is over de eigen 

situatie als kamerbewoner onder de werkende kamerbewoners en met 

name onder de vrouwen wat hoger is dan onder de studerende kamer 

bewoners. 

Staat 23 

De tevredenheid met de eigen situatie en de wens om te verhuizen, telkens in % 
van het totaal 

Studerenden (230) Werkende mannen (159) Werkende vrouwen (101) 

Is niet zo erg tevrede 23 28 32 

Wenst te verhuizen 28 38 58 

I 

Hoger dan deze ontevredenheidscijfers zouden doen vermoeden, zijn 

de percentages die de wens om te verhuizen aangeven; het zijn weer 

de werkenden en vooral de vrouwelijke werkende kamerbewoners die 

de meest opvallende cijfers te zien geven. Van de werkende mannen 

is ruim een kwart niet zo tevreden met de eigen situatie als kamer

bewoner, terwijl ruim 1/3 "enst te verhuizen; van hun vrouwelijke 

collegae is circa 1/3 niet zo tevreden en wenst meer dan de helft 

te verhuizen. Ui t een in 1970 gehouden N. l. P.O . -enquête bleek, dat 

circa 40% van de gezinnen in Eindhoven wilde verhuizen .)(-) . 

*) Enige facetten van het wonen in Eindhoven" , Burgemeester en 
Wethouders van Eindhoven, afdeling Onderzoek en Statistiek 
van de gemeentesecretarie, juni 1971. 
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In het volgende overzicht geven de kamerbewoners die wensen te ver

huizen de belangrijkste reden(en) aan, waarom zij dit zouden wil

len. 

Staat 24 

De redenen waarom men wenst te verhuizen, % 

Redenen % 

Om de grootte en/or de voorzieningen 56 

Om de huur 16 

Om de ligging in de stad 17 
Om de relatie met de overige bewoners 16 

Om de privacy 32 

Overige redenen 7 

Totaal redenen per 100 "verhuizere ll 144 

Totaal aantal, absoluut, dat wenst te verhuizen 180 

Als meest kritieke punten springen daarbij heel duidelijk naar 

voren de grootte en/of de voorzieningen van de kamer en de mate 

van privacy. 

Ruim de helft geeft het gebodene in de materiële sfeer als reden 

tot verhuizen aan. Eveneens nagenoeg de helft heeft als reden voor 

de gewenste verhuizing de onvoldoende persoonlijke vrijheid en/of 

de relatie met de overige bewoners. 

Enige indicatie voor de moeite die men moet doen om aan een kamer 

te komen geeft de volgende staat. Gevraagd is of men in het alge

meen veel, matig of weinig moeite had om aan een kamer te komen. 

Staat 25 

Moeite bij het zoeken van kamers, % 

Moeite om aan kamer te komen Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

Veel 14 17 28 

Matig 22 12 15 

Weinig 64 71 57 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 
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Moeilijker dan voor de werkende mannen was het voor de studenten 

en de werkende vrouwen om kamers te vinden die voldeden of waarmee 

men tenminste genoegen kon nemen. Hiermee staat niet vast dat het 

aanbod van geschikte kamers voor de onderscheiden categorieën 

evenzo uiteenloopt. Het is zeer wel mogelijk dat de werkende mannen 

meer dan de anderen gebruik (kunnen) maken van aangeboden diensten 

(door het bedrijf b.v.). 
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Par. 7 . 

DE GEWENSTE WOONSITUATIE 

Aan alle geënquêteerden, ongeacht of men wenste te verhuizen, is 

gevraagd naar de voorkeur ten aanzien van de wo onvorm , de huur

prijs, de ligging van de woonruimte in de stad en of men belang

stelling had voor een vrijgezellenflat van een bepaalde prijsklasse. 

Evenals bij de feitelijke situatie komen er met betrekking tot de 

gewenste woonsituatie duidelijke verschillen naar voren tussen de 

drie categorieën. De volgende staten laten dat zien. 

Veel meer dan de werkenden geven de studerende kamerbewoners de 

voorkeur aan het wonen met meerdere alleenstaanden in een kleinere 

woning, terwijl ook het percentage van hen dat de voorkeur geeft 

aan inwoning bij een hospita wat hoger is. 

De werkenden willen meer individueel of zelfstandig wonen, terwijl 

de studerenden aan meer collectieve situaties denken. 

staat 26 

De gewenste woonvorm, % 

Gewenste woonvorm Studerenden 
Werkende Werkende 
mannen vrouwen 

Alleen in een woning 12 25 35 

Met meerdere alleenstaanden in groter gebouw 11 20 23 

Met meerdere alleenstaanden in kleinere woning 47 23 29 

Alleen of met meerdere inwonend bij hospita 17 11 3 

Weet niet + niet bekend 13 21 10 
! 

100 100 100 

Totaal abeoluut 230 159 101 

Bij het uitspreken van deze voorkeur heeft men kennelijk duidelijk 

het realiseerbare laten meespelen: men heeft over het algemeen geen 

ideale woonwens uitgesproken, maar rekening gehouden met o.a. het 

eigen (beperkte) budget, zoals blijkt uit vergelijking van het in

komen, de betaalde en de gewe nst e huurprijs met de gewenste woon

vorm (zie de staten 3, 19, 26 en 27). 

Ruim 70% van de studerenden noemt een wenselijke huurprijs beneden 

J 100, - -, betaalt ook minder dan J 100, -- per maand e n kan moeilijk 

meer betalen. 
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Staat 27 

De gewenste huurprijs, % 

Gewenste huurprijs Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

Minder dan f 75.-- 17 4 3 

f 75 , -- tot f 100,-- 54 18 23 
! 

f 100,-- tot f 150,-- 9 26 35 I 

f 150,-- en meer 6 29 26 
, 

I Niet bekend 14 23 13 

100 100 100 I 
Totaal absoluut 230 159 101 I 

De best betaalbare woonvorm - als men tenminste van de woonvorm 

met een hospita af wil - is het gezamenlijk huren van een (bestaan

de) kleinere woning. 

De werkende mannen willen duidelijk meer betalen dan zij momenteel 

doen en zijn daartoe, gezien hun inkomen, ook in de gelegenheid. 

Zij kiezen dan ook veel meer dan de studerenden een duurdere woon-

vorm. 

In mindere mate dan hun mannelijke collegae zijn de vrouwelijke 

kamerbewoners genegen meer te gaan betalen. Van hen is echter be

kend, dat het gemiddeld inkomen lager is, terwijl ze in vergelij

king reeds duurder wonen. Zij zijn meer nog dan de werkende manne

lijke kamerbewoners gesteld op het afzonderlijk wonen; meer dan de 

helft van de werkende vrouwen kiest bij voorkeur voor geheel zelf

standig wonen in een vrijgezellenwoning of -flat. 

Toch is ook - zowel voor de werkende man als de werkende vrouw op 

kamer - het voorkeurspercentage voor het samenwonen met ande're 

alleenstaanden in een gewone woning (circa een kwart) nog hoog te 

noemen. 

Opvallend is over het algemeen de geringe voorkeur voor de woon

vorm met hospita, terwijl op dit moment de overgrote meerderheid 

van de kamerbewoners juist op die wijze gehuisvest is. 

Ten aanzien van de gewenste ligging (staat 28) valt de voorkeur 

voor het centrum op. Meer dan de anderen wensen de werkend e vrouwen 

en met name de studerenden centraal te wonen. 
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Staat 28 

De gewenste ligging, % 

Gewenste ligging Studerenden Werkende Werkende 
mannen Vl'ouwen 

Centraal 54 32 42 

In Weensel 10 7 12 

In een van de andere wijken 10 14 13 

Geen speciale voorkeur 11 19 19 

Aan de rand van de stad, rustig, 
met groen 5 9 4 

Geen wene en niet bekend 10 19 10 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 

Gelet op de voorkeur ten aanzien van de woonvorm en de huur die 

men wil betalen zal het geen verwondering meer wekken, dat van alle 

ondervraagden er in totaal 78 belangstelling hebben voor een vrij

gezellenflat van f 200,-- tot f 250,--, n.l. 4% -van de studerenden 

en 26% van de werkende mannen en vrouwen. Wel is opmerkelijk dat 

een groot deel van deze beperkte groep geen speciale voorkeur heeft 

voor de gewenste ligging van deze flat. 

Staat 29 

De gewenste ligging van een dergelijke flat, % 

Gewenste ligging % 

Centraal 33 

In Woensel 7 
In een van de andere woonwijken 13 

Geen speciale voorkeur 34 

Aan de rand van de stad, rustig, met groen 13 

100 
i 

Totaal absoluut 78 
I 
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DE ONDERVRAAGDEN OVER DE SITUATIE VAN DE KAMERBEWONER 

IN HET ALGEMEEN 

27· 

Naast de vragen over de eigen woonsituatie zijn enkele vragen ge

steld, waarvan het antwoord een indruk geeft van de meer algemene 

situatie van de kamerbewoners. Deze paragraaf geeft ideeën (van de 

kamerbewoners zelf) om de algemene situatie van de kamerbewoners 

te verbeteren, zegt iets van hun kennis van de wettelijke rechten 

en plichten van de kamerbewoner en noemt de centrale thema ' s waar

mee een instelling voor kamerbewoners bezig zou moeten zijn . 

Circa 75% van alle ondervraagden is het eens met de bewering, dat 

de situatie voor de kamerbewoners in het algemeen niet zo gunstig 

is . De meesten van hen komen - desgevraagd - ook met een voorstel 

waarmee men verandering in deze situatie zou moeten brengen. 

Staat 30 

Ideeën en voorstellen om de algemene situatie van de kamerbewoners te verbeteren, % 

Ideeën en voorstellen Studerenden Werkende Werkende 
mannen vrouwen 

Informatie, advies, bijstand 9 8 3 
Richtlijnen, normen, prijzen vaststellen 8 9 17 
Meer woonruimte toewijzen, bouwen 40 32 30 
Gemeenschapszin, mentaliteitsverbetering 3 4 -
Centraal orgaan oprichten, uitbouwen 4 4 5 
Overige ideeën 3 3 5 
Weet niet, niet bekend + niet van toepassing 33 40 40 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 

Nagenoeg allen volstaan met het plaatsen van één opmerking, idee, 

voorstel. In die gevallen waarin meerdere maatregelen gepropageerd 

worden, is de belangrijkste dan wel de eerste opmerking in boven

staande staat vermeld. 

De meerderheid van degenen die een antwoord op deze open vraag 

formuleren, brengt de problemen van de kamerbewoners vooral in 

verband niet gebrek aan passende woonruimte . De overlleid of een in

stelli,ng voor kamerbewoners zou naar hlln mening ter oplossing van 

dit probleem meer woonruimte moeten toewijzen of bouwen. 
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Ideeën op andere terreinen ter verbetering van de situatie zijn 

kwantitatief van minder betekenis. Opvallend is nog wel, dat de 

werkende vrouwelijke kamerbewoner het meest geporteerd is voor het 

vaststellen van richtlijnen, normen en/of prijzen. 

De helft van de ondervraagden meent als kamerbewoner bijzondere 

wettelijke rechten en plichten te hebben; ruim een kwart van de 

bij het onderzoek betrokken kamerbewoners zegt de ze ook te kennen, 

maar bij de formulering ervan komt men niet zelden in moeilijkheden 

of kan men zijn rechten/plichten slechts globaal aangeven. Een en

keling slechts weet dat het huren/verhuren van kamers wat weder

zijdse rechten en plichten betreft valt onder de bepalingen van de 

huurwet. 

Een beeld van wat men als wettelijk recht/wettelijke plicht for

mul eert geeft het volgende overzicht. 

staat 3 ~ 

Vermeend wettelijk recht/vermeende wettelijke plicht, % 

Vermeend wettelijk recht Vermeende wettelijke plicht 

Privacy op de kamer 19 Aanpassen aan inwoonsituatie, 

Niet zonder meer op straat gezet huisregels 14 

worden 46 Tijdig huur betalen/opzeggen 35 

Afhankelijk van contract/afspraken 10 Afhankelijk van contract/afepr"aker 9 
Als burger 3 Ale burger/netjes gedragen 13 

Behoorlijk verzorgde ruimte 4 Kamer in goede staat houden 10 

Overige 6 Overige 6 

Weet niet 12 Weet niet 13 

100 100 

Totaal abso l uut 148 Totaal absoluut 148 

De Stichting Belangenbehartiging Kamerbewoners, die enkele jaren 

bestaat, blijkt bij ruim een kwart van de studerenden en bij ruim 

1/10 van de werkende kamerbewoners als adviesinstelling bekend te 

z.ijn. 

Nagenoeg al l en (93%) vinden het bestaan van een dergelijke advies

instelling, gespecialiseerd op de problematiek rond het kamerbe

wonen, gewenst of nuttig. 

Op de vraag bij ,"elke problemen een dergelijke adviesinstelling 

hulp zou kunnen bieden, komen twee thema's duidelijk naar voren 
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(zie staat 32): Men wenst - vooral voor de aankomende kamerbewoner -

uitgebreide concrete informatie: Waar kan ik kamers vinden, tegen 

welke prijs, welke condities zi jn gebruikelijk; ook de verhuurder 

zou uitgebreider geïnformeerd moeten worden over redelijke prijzen, 

redelijke condities enz .. 

Het andere thema beslaat naast het behartigen van de algemene be

langen van de kamerbewoner (b.v. bij de overheid) het verlenen van 

advies, bijstand en bemiddeling bij gesc~illen. 

Staat 32 

Problemen voor advieainatelling, % 

Noemt ale prob.1emen voor advies Studerenden Werkende Werkende 
mannen vrouwen 

Algemene informatie 38 24 33 

Advies/bijstand bij geschi ll en 30 28 22 

Special e voorzieningen treffen 2 5 5 

Combinatie van 1 en/or 2 en/of 3 16 2 1 18 

Weet niet, niet bekend 14 22 22 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 

Onder het treffen van speciale voorzieningen i s b .v. gerangschikt 

het organiseren van bijeenkomsten, het oprichten van een partij of 

bond, enz .. 
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Par. 9. 

ENKELE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE VRIJE TIJ D 

Eveneens van meer a l gemene aard zijn enke l e - evenals de vorige 

summiere - vragen over de vrije - tijdsbesteding. Brengt men de week

enden door in Eindhoven, h oe vindt men de uitgaansmogelijkheden ter 

plaatse, kent en komt men in ontmoet i ngscentra voor kamerbewoners? 

De meeste studerenden brengen de weekenden in de regel buiten Ei nd

hoven door. Ook de werkende mannen zijn zeer vee l buiten Eindhoven, 

terwijl de Herkende kamerbelfoonster in de weekenden duidelijk meer 

in Eindhoven blijft. 

staat 33 

Het aantal weekenden .per 4 weken, dat men bui'ten Eindhoven doorbrengt , % 

Aantal weekenden Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

Geen enkel 7 18 26 

Eén 14 14 25 

Twee 17 23 21 

Drie 1 4 10 7 

Vier 48 35 21 

100 100 100 

'fotaal absoluut 230 159 101 

De redenen waarom men zo vaak b u iten Eindhoven zijn vrije tijd 

doorbrengt, moeten blijkbaar meer gezocht worden in het in stand 

ho u den van familie- en kennissenrelaties buiten Eindhoven en niet 

zo zeer in het on tbreken van of niet voldoen van voorzieningen en 

uitgaansmoge l ijkheden in Eindh oven; het merendeel waardeert deze 

min of meer positief, terwijl er tussen de onderscheiden groepen in 

dit opzicht geen verschil van enige betekenis te constateren valt. 

Staat 34 

Mening omtrent voorzieningen en uitgaaneffiogelijkheden in Eindhoven, % 

Voor zieningen en uitgaansmogelijkheden zijn : Studerenden Werkende Werkende 
mannen vrouwen 

Zeer goed 4 6 5 

Goed 21 26 29 

Natig 34 30 20 

Niet goed 26 21 22 

Geen mening en niet van belang voor mij 15 17 24 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 
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Aanzienl i j ke verschillen zi j n er we l op het punt van het kennen 

van en - mede daardoor - het bezoeken van ontmoetingscentra . 

De meest bek ende Eindhovense centra zi j n : E . K.S . (Eindhovense 

Kamerbewoners Sociëteit), Huka- Buhu, Centrum van de Vereniging 

voor Jonge Assistenten, 't Kafee Havenstraat 2, Aksent en de 

Studenten sociëteit. 

Circa 2/3 van de werkende kamerbewoners kent geen ontmoetingscen

tra, die voornamelijk voor kamerbewoners zijn . 

Du ideli j k anders - de verschillen spreken voor zich - liggen de 

cijfers bij de studerende kamerbewoners. 

Staat i5 
Kennis van en bezoek aan ontmoetingscentra, % 

Studerenden Werkende mannen Werkende vrouwen 

Kent ontmoetingscentra 

één 54 22 22 

lIleer 32 13 11 

geen 1 4 65 67 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 

Is er geweest 

in een 57 13 18 

in meer 25 11 4 
nooit 18 76 78 

100 100 100 

Totaal absoluut 230 159 101 

Komt er nog 

in een 57 8 11 

in meer 14 5 2 

neen 29 8 7 87 

100 100 100 

Totaal abso l uut 230 159 101 

Hoe wel de studerende kamerbewon er in de weekend en minder in de 

stad is, komt hij (gemiddeld ) veel vaker op ontmoetingscentra. 



:
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Par. 10. 

RESULTATEN VAN DE GROEPSGESPREKKEN MET KAMERBEWONERS 

Aan de groepsdiscussies, gehouden in oktober 1971, namen 34 kamer

bewoners deel, die eerder hun medewerking hadden verleend aan de 

enquête . Het doel van deze gesprekken was enkele aspecten van het 

kamerbewonen - na de kwantitatieve benadering in de enquête - op 

het bestaan van onbehagen te onderzoeken. 

De methode van de groepsdiscussie wordt gebruikt om onderwerpen aan 

de orde te stellen waarover men individueel moeilijker spreekt en 

om zoveel mogelijk aspecten aan de orde te laten komen. In een 

groep blijken namelijk bepaalde onderwerpen doordat men geëmotio 

neerd raakt gemakkelijker en uitgebreider ter sprake te komen . 

Uiteraard mag men uit deze individuele uitspraken niet tot "de si 

tuatie" van "de kamerbewoner" in Eindhoven oonoluderèn •. De aange 

haalde uitspraken zijn individuele ervaringen en/of meningen be

rustend op ervaringen van anderen . Op een rij gezet tekent zich 

echter onmiskenbaar een bepaalde sfeer af waarin veel kamerbewo

ners zich zullen herkennen . 

Het oentrale thema blijkt telkens: de privacy en de zelfstandigheid 

van de kamerbewoner. 

In elk van de groepsdiscussies - in totaal zes - werden de volgen

de punten aan d.e orde gesteld: 

A. Het zoeken van woonruimte en de gestelde condities 

B. De hospita en de privacy 

C. De vrije- tijdsbesteding 

D. Reacties op een bouwplan. 

Deze paragraaf bevat het verslag van deze groepsgesprekken, dat 

is opgesteld door mevrouw J . P.Lieuwen- de Roeper. 

A. Het zoeken naar woonruimte en de gestelde condities 

a . het proces van het zoeken 

b . de inrichting 

c . de financiële condities 

d . de huisregels en het bezoek 

e. rechten en plichten - het huuroontract ; 



6 

33· 

a . ~~!_E~~~~~_!~~_~~! _ ~~~~~~ 

Men t rok vaak één dag of avond uit om een kamer te zoeken. 

Adressen kreeg men via: V. V. V. 

advertenties 

Philips Kamerbureau 

T. H. Woningbureau 

of andere bedrijven. 

De "tweede" kamer verkreeg men vaak door bemiddeling van 

kennissen, collega 's of medestudenten . 

Bij de eers te kamer is van kiezen nauwe lijks sprake. Men 

neemt ui"b een viertal kamers de minst slechte . 

Het kwam meerdere malen voor, dat de kamer reeds verhuurd 

was aan een ander, binnen de afgesproken paar uur bedenktijd. 

Men kon dan weer opnieuw beginnen . 

"Je bent al blij als je een kamer hebt , j e stelt geen eisen." 

b. ~~_~~~~~~!~~~_!~~_ ~~_~~~~~ 
Al te vaak is het niet mogelijk de kamer een eigen gezicht 

te geven. Het is a l s rege l verbo den om in de muren te boren 

of te spijkeren . Meerdere schemerlampen ~lOrden gezien als 

een verhoging van de lichtrekening en zijn eveneens verboden. 

"Hospita moet niet zeuren over 25W meer." 

Het meubilair bestaat nogal eens uit afdankertjes van de 

verhuur der(ster ) en moet met respect behande ld worden. 

Beter ligt dat met de ongemeubileerde kamer . Gordijnen en 

behang daarge l a ten , is de kamer verder persoonlijk. 

Juist aan da t persoonli jke h eeft de ka merbewoner behoefte. 

"Je accepteert de situatie, blij dat j e een kamer hebt . 
Later blijkt dat ze klemtonen leggen die je niet verwacht ." 

c. De financiële condities 

Volgens informaties uit de groepen blijkt he t gemidde lde 

inkomen van studerenden in Ei ndhoven t e liggen tussen! 300, -

en ! 350 ,-- per maand . Daarme e moet men rondkomen, terwijl de 

adviesprijs voor kamerhuur van de S . S. V. E. (Stiohting Studen

ten Voorziening Eindhoven, sect i e Huisvesting) cir ca! 75, -

is voor een kamer van ± 4 x 3 m, inc l usief water- en elec t ri

citeitsverbrui k , exclusief verwarming. ! 100,-- zegt men is 
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dan ook het maximum wat een studerende voor een kamer kan 

uittrekken, anders zou hij er bij moeten gaan werken. 

Behoorlijke kamers beneden de honderd guldèn zijn moeilijk 

te vinden . 

De prijzen, als regel inclusief I'Tater en electriciteit, wor 

den met uitzondering van het Philips Kamerbureau door de 

verhuurder vastgesteld . 

Een kleine groep betaalde extra voor de verwarming van de 

kamer . Dit overschreed de vijftien gulden niet. 

Over 34 deelnemers was de verdeling van de huren als volgt: 

6 van f 74 , -- tlm f 80, --

10 van f 80, -- tlm f 100, --

5 van f 100, -- tlm f 120, --

5 van f 120, -- tlm f 140, --

8 van f 140, -- tlm f 200, --. 

In de laatste huurklasse vormden de woonruimten vaak geheel 

of bijna geheel ze lfstandige ~Tooneenheden. 

d. ~~ _~~!~=~~~!~ _:~_~~! _~~~~~~ 

De hospita stelt de huisregels vast . Er is in de regel geen 

onderling overleg. 

Je kunt het nooit officieel vastleggen. Zwart op wit is er 

niets. Wanneer je je niet neerlegt bij de eisen die de hos

pita stelt, dan is de enige mogelijkheid weggaan. 

De regels zijn vaak een gevolg van de mentaliteit van de ver

huurder . 

"Ze (de hospita) zlJn zelf zo opgevoed . Ze vinden dat het 
niet hoort in hun huis dat er een jongen en een meisje op 
één kamer zittëIï:"" "De buren zouden het kunnen zien. Open 
gordijnen moeten dicht . " "Je naam mag niet op de deur." 
"Je kunt nog zo'n leuke relatie hebben, maar na zoiets zegt 
je hospita hup • ••• " . "Meisje kwam over uit andere stad. Na 
een paar uur vond hospita dat ze niet langer kon blijven: 
"Ik ben ook jong geweest en l~eet hoe ik vroeger was, ik was 
ook niet al te sterk . " 
"Ze bemoeien zich met je privé en sexuele leven. " "Permiteren 
zich een standpunt in te nemen wat mijn ouders al jaren ge
l eden vrij gaven . Ben op mijn 27e jaar op een leeftijd ge
komen dat ik dit niet meer kan en wil accepteren." 

Een deel van de kamerbel10ners heeft als ervaring dat de huis 

regels door de tijd heen en door een goede verstandhouding 

soepeler worden . 
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De huurder probeert ook wel, hoe ver hij kan gaan door b.v. 

in een huis waar hij geen gebruik van keuken had, op de kamer 

te gaan koken " en dan mag je ineens wel in de keuken". 

"Aan de hospita ben je altijd ondergeschikt, zij is de baas. " 
"Ik mocht wel bezoek ontvangen, maar hospita moest eerst we
ten wie het was - pure nieuwsgierigheid. " "Toen ik verkering 
had, mocht mijn meisje niet op mijn kamer komen. Dan moet je 
wel gaan veranderen." "Vaste bezoekregels: het is altijd een 
net huis geweest, dat moet niet bezoedeld worden." "Als je 
meisje om 1 uur weggaat is ze slecht." 
"Ik mocht best bezoek hebben. Mijn vriend mocht ook komen, 
maar de gordijnen moesten open blijven en het licht aan. Men 
moest ons vanaf de straat rechtop zien zitten." 
"Als ik iemand wil laten slapen, binnen de redelijkheid, ·dan 
zie ik daar het probleem niet van in." 

e. ~~~~!~~_~~_E!~~~!~~ 

De kamerbewoner ervaart, dat er van recht geen sprake is 

want zo hij daar gebruik van maakt, staat hij toch na een 

maand op straat. 

Over l eg op basis van recht, sluit hij uit. Je moet via de 

persoonlijke relatie proberen wat gewoonte-recht te ver

krijgen. 

Een hospita kan per uur een bestaande gewoonte wijzigen of 

opzeggen. 

Gevolg daarvan kan weer zijn dat je noodgedwongen een kamer 

accepteert waar je nog minder rechten hebt en je je princi

pes tijdelijk opgeeft om onder dak te zijn. 

"Al leen het gezin heeft rechten, de kamerbewoner alleen 
plichten. " "Voel het alsof het een gunst is dat ik op die 
kamer mag." "Als huurder kun je nooit voorwaarden stellen, 
het zijn vragen. " 
"Wanneer ik een tussenmeter wil plaatsen om in plaats van 
met butagas mijn kamer electrisch te verwarmen, krijg ik 
daarvoor op bijzonder zwakke argumenten geen toestemming. 
Dat heb je dan maar te accepteren. " 
"Hospita zegt: je mag alles maar er zijn een paar kleinig
heden. " 
"Je betaalt er toch voor? Maar het is een kwestie van vraag 
en aanbod. " 
"Ik ben wel van mening dat de huurder rechten heeft. Dezelf
de als de hoofdhuurder heeft tegenover de huiseigenaar." 
"Hoe zou u staan te kijken als Ul1 huisbaas 2x per week langs 
kwam om te zien of uw gang wel schoon was en wie uw gasten 
waren en dergelijke'? " 

De kamerbewoner zegt, dat men bij dit alles voor ogen moet 

houden, dat er twee soorten kamerbewoners zijn: 
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de jongere, tijdelijke kamerbewoners met een laag inkomen, 

die daarom een zo goedkoop mogelijke kamer zoeken. Zij zien 

geen bezwaar in het samen bewonen van b.v. een oud huis met 

gemeenschappelijke ruimten omdat ze zich daar vrij voelen 

doordat ze in dezelfde situatie zitten en elkaar niet storen. 

Maar dit is voor lang niet iedereen bereikbaar; 

de oudere kamerbewoners die al ,,,at langer op kamers wonen en 

dit zien als een permanente situatie. Deze willen volledig 

zelfstandig en onafhankelijk zijn. Zij verlangen meer comfort 
; 

en willen een "groot" gedeelte van hun inkomen geven om zich 

een eigen "thuis" te verwerven en meer privacy te hebben. 

"Je hebt geen keuken en allerlei gemakken heb je niet." "Wil je 
naar de douche, dan ben je afhankelijk van je hospita." "Je mag 
1x per week douchen. Als ik mij klef voel na een warme dag op 
de zaak of na het fietsen door weer en wind en ik zou willen 
douchen, dan mag dat niet." 

B. De hospita en de privacy 

De waardering voor de hospita is afhankeli,jk van "de hang naar 

zelfstandigheid van de kamerbewoner. 

In de groep kwamen een paar typen hospita's vaak aan de orde: 

- de bemoederende hospita 

- de zakelijke, zuiver op financieel voordeel gerichte hospita. 

Het voordeel van een moederlijke hospita voor een jeugdige 

kamerbewoner die zijn eerste kamer heeft is, dat zij de natuur

lijke overgang vormt van thuis naar de zelfstandigheid. Zij 

maakt die overgang voor de nog niet geheel zelfstandige kamer

bewoner vaak lichter . 

Het kopje koffie, het praatje worden dan als prettig ervaren. 

De door de jaren wat wijzer geworden kamerbewoner heeft ge leerd, 

dat de "lieve" hospita veel erger kan zijn dan de uitsluitend 

op winst bedachte hospita . 

"Zi j nemen iemand voor hun eigen gezelligheid op kamers - ver
plicht koffi e of sherry drinken, hou je daar mee op, dan is 
het mis . Je krijgt in zo'n gesprek dan ook altijd te horen dat 
de huur van je kamer niet zo hoog is." 

"De hospita die zich overal mee bemoeit, dat is meer nieuws
gierigheid dan belangstelling." 

"Wat je van je eigen moeder niet accepteert, hoef je van je 
hospita helemaal niet te accepteren. " 
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"Het drukt op je , de hosp i ta die zich overal IIH~ e bellloeiL, ciaL 
is vreselijk, vooral ook de bemoederende hospita's, ~e nOlnen 
iemand op kamer voor hun eigen genot, niet voor jou, ze ~iJn 
egoïstisch. Als je niet iedere avond op de koffie komt , is het 
niet goed en kan je beter gaan. " 

"Met een hospita kan je niet discussiëren - godsdienst en op
voeding , de wortel daarvan ligt in hun jeugd, spelen teveel mee." 
" Ze zijn zo opgevoed - ze vinden dat het niet hoort in hun huis." 
"Ze stellen hun eisen en dan kan je maar ja of nee zeggen." 

"Je moet zorgen , dat je geen las t veroorzaakt; geen luide radio's 
' s avonds laat - maar niemand heeft last van mij, als ik 
' s avonds met mijn meisje zit te praten." 

"Uw bezoek moet om 11 uur weg, want u moet morgen de hele dag 
werken (ze zegt niet : juffroml, geen bezoek na 11 uur, maar: 
uw bezoek moet op tijd weg \~ant u moet vroeg op) . Ze is mijn 
moeder niet; dat regel ik zelf wel. " 

"Woon bij 45 - jarige verpleegster; ging eerst goed, nu doet ze 
vreemd. Neemt asbakken en kandelaars zonder iets te zeggen terug . 
Briefjes onder de deur; geen was meer in de douche - terwijl dat 
eerder was afgesproken . " 

" Schrikachtige hospita op de gang . " 

" Jong echtpaar, kom er een maal per maand 10 minuten in de kamer 
om huur te betalen . Ze laten goed merken dat het alleen om het 
geld is . " 

"Hospes barstte in snikken uit toen ik op 1<I~am zeggen. Hij is 
een zielige figuur, ik mag er niet douchen, ramen en deuren gaan 
met haken dicht . Iedere deur heeft 2 sloten . Mag niets aan de 
muren hangen. Beperkt damesbezoek - weekend afwezig. " 

"Hospita snuffelde in mijn kamer . Storend vooral in verhouding 
hospita. Geen damesbezoek . Beperkingen zijn onaanvaardbaar. " 

"Met de beperkingen van thans kan ik mij verenigen, mocht in 
de vorige kamer niets veranderen, zelfs geen kast verzetten. " 

"Het is een persoonlijke relatie ; je kan het nooit officieel 
vastleggen. " 

"De gordijnen moeten 's avonds dicht, iedere deur op slot. Het 
is dicht bij mijn werk; ik leg mij er maar bij neer . Alleen het 
gezin heeft rechten. " 

"Je gaat thuis weg om zelfstandig te zijn . " "Niet om je hospita 
de moederrol over te dragen . " 
"Een kamer waar je het weekend niet mag vertoeven - waar een 
kind tijdens je afwezigheid door loopt of waar de zoon des hui
zes in het weekend slaapt, is een onderdak en heeft niet te 
maken met de ideeën die men heeft van " eigen kamer - zelfstan
digheid - privacy. " 

IIMijn gasten moesten door de keuken naar de w. c .. Ze gingeTl vaak 
eerder naar huis om dat te voorkomen." 
"Privacy, ach , daar kan je wat van maken , je sluit de boe l af. 
Wij doen dingen waar ze niets van weet. tI 

"Hospita is ergens vreselijk, het menselijk contact is niet erg, 
maar dat je gebonden bent en op bepaalde punten bemoeienissen 
hebt waar je eigen ouders zich niet meer mee bemoeien - zie niet 
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in, waarom zij dat wel zouden doen en dat ervaar ik als een 
belemmering. " 
"Ik had weinig vrijheden, maar heb mij daar onderuit geworsteld. " 
"Er zijn mensen van 19 die echt aan vrijheid toe zijn." 
"Mag ik op 26- jarige leeftijd geen meisje ontvangen of te loge 
ren hebben? Dat worden voor mensen van rond de 30 gekke proble 
men . u 

Privacy en zelfstandigheid zijn de kostbaarste en tevens meest 

kwetsbare begrippen voor de kamerbewoner . 

c. De vrije-tijdsbesteding 

De kamerbewoner gaat regelmatig naar de bioscoop. Sommigen ook 

wel naar de schouwburg. 

Wanneer men - niemv aangekomen - in een stad wat mensen wil le 

ren kennen, bezoekt men vaker ontmoetingscentra zoals: "het al

ternatieve café " en "de vluchtheuvel " . 

Ook wel buurtcafé's en café's op het Stratumseind. Later als 

men wat langer op kamers woont en al contacten heeft, verval l en 

vaak de ontmoetingscentra en blijven de kroegjes over. Men ont 

vangt dan vaker op de eigen kamer. 

Wat men in café's zoekt, is als regel het praatcontact, " beetje 

slap kletsen", "een boom opzetten" . 

Voor het hele jonge publiek is er vee l te vinden op de markt en 

omgeving. 

De jongeren boven 19 jaar vinden het daar wat te luidruchtig. 

Deze laatsten vinden dat er voor hen niet zo heel veel is in 

Eindhoven . 

Een bar of nachtclub is niet wat ze zoeken, wel gelegenheden 

met een prettige sfeer, waar kans is op een goed gesprek en het 

commerciële aspect niet de boventoon voert. 

D. Reacties op een bouwplan 

Aan de hand van bouwtekeningen van een werkgroep van de Acade 

mie voor Bouwkunst te Tilburg werd het ideaal-beeld dat de 

kamerbewoner zich, al discussiërend had gevormd, getoe t st ell 

vervolgens dit ontwerp weer aan de tluidige woonsituatie. 

De bedoeling van de werkgroep was het vormen van wooneenheden, 

die als het ware op maat gemaakt zijn voor diverse groepen al 

leenstaanden en die op verzoek weer veranderd kunnen worden door 



b 

39· 

het plaatsen of wegnemen van verplaatsbare tussenmuren. 

Bij dit ontwerp werd voorzien in "lOongelegenheid voor: 

Bejaarden 

Kleine, jonge gezinnen 

Buitenlandse werknemers 

Jonge werkende mannen 

Studerenden 

Wat oudere alleenstaanden. 

De idee om af te stappen van een z.g. studenten- of vrijgezel

lenflat sprak erg aan. 

Wel vroeg men zich af of de verschillende leefgewoonten, waar

onder andere werktijden en slaaptijden van de studerenden, 

storend zouden werken voor de andere bewoners. 

Studerenden "zagen" het niet zo erg om te wonen te midden van 

oude mensen en b.v. huilende kinderen. 

Een bepaald type wooneenheid ontworpen voor 4 of 8 personen 

met gemeenschappelijke woonkamer, keuken en sanitaire voorzie

ningen of een ander type met eigen keuken in de kamer en ge

meenschappelijke sanitaire voorzieningen werd verworpen omdat 

de eigen kamer te klein zou zijn; 8 m2 werd unaniem te klein 

gevonden, zelfs met een gemeenschappelijke woonka mer; 16 m2 

werd als minimum gezien maar dan zonder keuken in de kamer. 

Bij geen der deelnemers die belangstelling voor het gemeenschap

pelijk bewonen van een wooneenheid hadden, werd het gezamenlijk 

gebruik van sanitaire voorzieningen als een bezwaar gezien. 

Enkelen voelden wel veel voor een eigen gaspit je, om t hee en 

koffie op de kamer te kunnen zetten. 

Het type "bejaardenwoning" sprak vooral de oudere kamerbewoners 

aan. Dat men bij het scheppen van het ideaalbeeld nog een logeer

kamer had willen hebben, viel weg bij de gedachte aan de moge

lijkheid van een eigen huis: zelfstandigheid . - privacy. 
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BIJLAGE 1 

VRAGENLIJST ONDERZOEK KAMERBEWONERS 

(Enquêteur: 

Bij alle vragen het antwoord noteren c . q . omcirkelen, 
dus ook indien de vraag niet van toepassing is. 
S . v.p. ook eventuele opmerkingen bij de vragen noteren!) 

A. Persoonsgegevens 

1 . Adres (straat en huisnummer) (1)(2)(3) 

2. Geslacht 

3 . In welk jaar bent u geboren? 

(15 tlm 19 jaar) 

(20 tlm 24 jaar) 

(25 tlm 34 jaar) 

(35 tlm 64 jaar) 

man 

vrouw 

1951 tlm 1955 
1946 tlm 1950 
1936 tlm 1945 
1906 tlm 1935 

(4 ) 

1 

6 

(5 ) 

1 

2 

3 

4 

4 . Studeert u of werkt u momenteel? (6) 

(Enquêteur: Bij aarzeling doorvragen) 

studerend 1 

werkend 2 

beide: hoofdzakelijk studerend 3 

beide: hoofdzakelijk werkend 4 

5. Welk is uw laatst voltooide opleiding? (7) 

Is dat: 

a. lager onderwijs of lager beroepsonderwijs 
(l.t.s., huishoudschool, l.e.a.o . ) 

b. u.I . a., m.a.v.o . , m. m.s., h.a.v.o. , h.b.s., 
atheneum of gymnasium 

c. middelbaar of hoger beroepsopleiding (zieken
huisverpleging, m. t.s . , h . t . s., academie, enz.) 

d. universitaire opleiding 

geen antwoord 

1 

2 

3 

4 

9 
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6. (Enquêteur: Deze vraag alleen aan de werkende kamer
bewoners stellen; kaart met inkomens
klassen overhandigen) 

2. 

Op de kaart vindt u een aantal netto-inkomensklassen 
per maand. Het gaat dus om het bedrag, dat u maande
lijks ter beschikking hebt. 
Zoudt u willen aangeven in welke klasse u valt? (8) 

minder dan f 400,-- a. ° 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

400, -- - f 
500,-- - f 
600,-- - f 
700, -- - f 
800,-- - f 
900,-- - f 

- f 

500,--

600,--

700, --

800,--

900, --

1 .000,--

1.250,--f 1.000,-

f 1.250,-- en meer 

geen opgave en niet van toepassing (studerend) 

B. Gegevens gehele woning en inwoners 

(Enquêteur: 

b . 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

De volgende vragen - 7 t/m 10 - hebben betrekking op 
"gewone " woningen (eengezins- en flatwoningen); voor 
specifieke studentenflat en verpleegstersflat code ° om
cirkelen in vraag 7, 8, 9 en 10!) 

7. Hoeveel bewoners - in totaal - telt de gehele woning? 
(incl . hoofdbewoner en ondervraagde zelf) 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

9 

1 0 1 1 1 2 1 3 1 41 5 1 6 1 7 1 8 1 9 en meel] (9) 

8. Hoeveel zijn daarvan kamerbewoner? 

[ 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en meer J (10) 

9. I s er een hoofdbewoner? Zo ja: Is dat een alleen
utaande (ongehuwde of gehuwd geweest zi. jnde man of 
vrouw) of een echtpaar? (11) 

Niet van to epassinG (specifieke flat voor kamer-
bewoners) ° 
Alleenstaande man of vrouw 1 

Echtpaar 

Er is geen hoofdbewoner (gezamenlijke huur) 

2 

3 
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10. Hoeveel vertrekken (woon- en slaapvertrekken) 
telt de gehele woning? (dus exclusief keuken, 
berging, enz.) 

3. 

I 0 I. 1 1 2 1 3 1-41 5 1 6 1 7 I si 9 en ;e~-; I ( 12 ) 

c. Gegevens (gehuurde) kamers 

11. Hebt u op dit adres één of meer kamers gehuurd? 
(excl. als keuken ingerichte kamer) 

Hebt u deze leeg, gestoffeerd of gemeubilee rd 
gehuurd? ( 13) 

1 kamer: 

2 of meer kamers: 

leeg 

gestoffeerd 

gemeubileerd 

leeg 

gestoffeerd 

gemeubileerd 

12. Hebt u met of zonder pension gehuurd? 

volledig pension 

half pension 

zonder pension 

13. (Enquêteur: indien ondervraagde s l echts één kamer 
heeft gehuurd:) 

Hoe groot is deze kamer? m2 

kleiner dan 12 m2 

ongeveer 12 m2 

groter dan 12 m2 

n.v.t.; meer kamers gehuurd 

14. Kunt u beschikken over een keuken of een als keuken 
ingerichte kamer? 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

( 1 4) 

1 

2 

3 

( 1 5) 

1 

2 

3 
9 

Zo ja: hebt u deze alleen of samen met anderen (ook 
keuken hospi ta) ter beschikking? ( 16) 

alleen 

samen met anderen 

niet ter beschikking 

1 

2 
7-
) 
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15. Is er in deze woning een douche of bad waarvan 
u gebruik mag maken? (17) 

Zo ja: Kunt u daarvan onbeperkt gebruik maken? 

beperkt gebruik 1 

onbeperkt gebruik 2 

neen 3 

16. Hebt u op uw kamer geheel door verhuurder ver-
zorgde verwarming? (18) 

ja 1 

neen 2 

17. Hebt u een wastafe l op de kamer? (19) 

ja 1 

neen 2 

18. Vindt u, dat de wo onruimte, waarover u thans be-
schikt, voldoet ten aanzien van: 

ja neen 

de grootte 1 2 

de technische voorzieningen 1 2 

de huur 1 2 

de ligging in de stad 1 2 

de woonvorm 
(d.w.z. met/zonder hospita) 1 2 

19. Hoeveel huur betaalt u per maand? 

f .............. .. ........... . . 

Is dit inclusief of exclusief 

verwarming 

gas, water, electriciteit 

pension 

incl. 

1 

1 

1 

exel. 

2 

2 

2 

20. Hoe lang woont u reeds op deze kamer (eventueel 
woninf~) ? 

korter dan t jaar 

t 1 jaar 

1 2 jaar 

l anger dan 2 jaar 

(20) 

( 2 1 ) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) (26) ( 27) 

(28) 

(29) 

( 30 ) 

(31) 
1 

2 

3 

4 
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21. Hebt u voor deze kamer ooit huurverhoging betaald? 

Zo ja: Is dit (de laatste maal) korter dan een 
jaar ge l eden, 1 tot 2 jaar of langer dan twee jaar 

5. 

geleden? (32) 
korter dan 1 jaar geleden 1 

1 . - 2 jaar geleden 2 

langer dan 2 jaar geleden 3 

geen huurverhoging gehad 9 

22. Hoeveel méér huur moest u toen gaan betalen voor 
de kamer(s) alleen? (33) 

minder dan f 5,-- meer 

f 5,-- tot f 10,-- meer 

f 10,-- tot f 15,-- meer 

f 15,-- tot f 20,~- meer 

f 20,-- tot f 25,-- meer 

f 25,-- en meer 

weet niet hoeveel meer 

geen huurverhoging gehad 

D. Gegevens hospes/hospita 

23 . Hebt u een hospita en/of hospes? 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
9 

Zo ja: Hoe oud is deze ongeveer? (Indien beiden 
aanwezig, leeftijd hospita) ( 34 ) 

geen hospita en/of hospes aanwezig ° 
j onger dan 25 jaar 1 

25 tot 45 jaar 2 
45 tot 65 jaar 3 

65 jaar en ouder 4 

24. Hoe zlJn uw contacten met uw hospita/hospes? 
Zijn deze enke l zakelijk of ook min of meer 
persoonlijk? 

geen hospita en/of hospes aanwezig 

enkel zakelijk 

ook persoonlijk 

(35 ) 

· 0 

1 

2 



I 

L 

Zijn deze contacten goed, matig of slecht? 

geen hospita en/of hospes aanwezig 

goed 

matig 

slecht 

E. Regels/Privacy 

6. 

(36 ) 

o 
1 

2 

3 

25. Ik ga nu enkele regels of beperkingen noemen, die soms 
gelden voor kamerbewoners. Zoudt u willen zeggen of deze 
regels ook voor u gelden en zo ja, of u deze als juist 
of onjuist ervaart? 

(EnQuêteur: Indien geen regel, de vraag naar juist
heid dus niet stellen ! ) 

geen wel regel 

regels juist onjuist 

Geldt voor u een derge l~ke 
beperking ten aanzien van: 
- - - - - - - - - - - - - -
het vervaardigen van maal-
t~den op de kamer? 0 1 2 

het verbl~f op de kamer 
t~dens het weekend? 0 1 2 

de t~d tot wanneer u 
' s avonds bezoek mag ont- 0 1 2 
vangen? 

het ontvanfen van 
vrouwel~k indien R.man is) 
mannel~k (indien R. vrouw is) 0 1 2 

bezoek? 

uw kleding/uiterl~k/ 
gedrag? 0 1 2 

het overnachten van bezoek? 0 1 2 

het maken van geluid 
(radiO, muziek, e.d.)? 0 1 2 

Is er een andere regel? 
Welke? 0 1 2 
.... .. ... . ... . ... . ... . ..... ..... ... . ..... . .. ... .. . 

(37) 

(38) 

(39 ) 

(40) 

(41 ) 

(42) 

(43) 

(44) 
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26. Vindt u, dat u als kamerbewoner voldoende privacy 
geniet? (45) 

ja, voldoende 

neen, onvoldoende 2 

niet bekend, geen mening 9 

27. Vindt u, dat u - d oo r het inwonen hier - inbreuk 
maakt op de privacy van de andere , bewoners? (46) 

ja 1 

neen 2 

weet niet, geen mening 9 

F. Tijdsduur, reden kamerb ewoning, verhuizingen, wijze van 
verkrijgen kamer 

28 . Ho e lang (in jaren) bent u al kamerbewoner? (47) 

korter dan i jaar 1 

i tot 1 jaar 2 

1 tot 2 jaar 3 
2 tot 4 jaar 4 
4 tot 6 jaar 5 
6 tot 8 jaar 6 

8 tot 10 jaar 7 
l a nger dan 10 jaar 8 

29 . We lke is de voornaams t e reden geweest om op kamer 
te gaan wonen? Is dat vanwege uw studie of werk óf 
voornamelijk omdat u ze lfstandig wilde gaan wone n? (48) 

(Enquêteur: doorvragen) 

studie of werk (of andere noodzakelijke r eden) 1 

zelfstandig wilde gaan wonen 2 

beide 3 

30 . Hoe vaak bent u als kamerbe woner verhuisd? (49) 
niet 0 

1 x 1 

2 x 2 

3 x 3 

4 x 4 
5 x 5 

6 x of meer 6 
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31. Hebt u in het algemeen veel, matig of weinig moeite 
moeten doen om aan een kamer te komen? 

8 . 

(het gaat dus niet alleen om deze kamer!) (50) 

veel 

matig 2 

weinig 3 

32. Hoe bent u aan het adres van uw huidige kamer ge-
komen? (51) 

door het plaatsen van een advertentie 1 

op een advertentie 2 of door 

of door 

te reageren 

bemiddeling van een kamerbureau (bv. V.V . V. ) 3 
of door bemiddeling van 

of door bemiddeling van 

familie/kennissen 

derden (evt. bedrijf) 

of door bemiddeling van een makelaar 

33. Zou u willen verhuizen? 

neen 

ja 

Waarom zou u ~~!t willen verhuizen? 

(Enguêteur: geen redenen noemen! meerdere ant
woorden mogelijk!) 

Vanwege: de ligging in de stad van de huidige 
kamer 

de grootte en/of de voorzieningen van 
de kamer 

de huurprijs 

de relatie met de hoofdbewoner 

andere redenen, n.l. 

34. Wat doet u als u ziek wordt? 
(Enquêteur: doorvragen) 

4 
5 
6 

(52) 

o 
1 

(53) (54) 

(55) 
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G. Aanwezigheid weekend 

35 . Hoeveel weekenden per maand (= 4 weken) bent u 
buiten Eindhoven? (56) 

o x · 0 

1 x 1 

2 x 2 

3 x 3 

4 x 4 

36. Wa t vindt u van de voorzieningen en uitgaangs-
mogelijkheden in Eindhoven? (57) 
(Engu~teur; all e opmerkingen noteren) 

H. Woonwens 

(Engu~teur: kaartje overhandigen) 

37. Aan welke van de 5 volgende woonvormen geeft u 
de voorkeur? (58) 

(Engu~teur: één antwoord !) 

a. alleen in een (vrijgezellen)woning 1 

b. met meerdere al l eenstaanden in een grote r 
gebouw (bv. flat me t meer dan 10 personen) 2 

c. met meerdere alleenstaanden in een kleinere 
woning (met minder dan 10 personen) 3 

d. alleen inwonend bij een gezin/hospita 4 
e . met meerderen inwonend bij een gezin/ 

hospita 5 

weet het niet 9 

I. Huurove reenkomst 

38 . Hebt u een onderteke nd huurcontract? (~9) 

ju 1 

ne en 2 
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39 . Bent u, in verband met de huurprijs van een kamer, 
ooit bij de huuradviescommissie geweest? (60) 

ja 

neen 

J. Centra voor kamerbewoners 

40. Kent u in Eindhoven ee n ontmoetingscentrum, dat 
voornamelijk voor kamerbewoners is en zo ja, welk? 

(Enquêteur: naam ge no e md e centra aankruisen, maar 
geen centra n oemen! en doorvragen .) 

E . K.S. (Eindhovense Ka me rbewoners Sociëteit) 
in "Benvenuta ", Parklaan 

Huka Buhu, Bergstraat 

1 

2 

Centrum van de Vereniging voor Jonge Assistenten ~I 

Café Havenstraat 

Aksent, Tongelresest r aat 

"De Ambassadeur", Lod.Napo l eonplein 

Studentensociëteit A.O.R. 

Ondervraagde kent één ontmoetingscentrum 

Onde rvraagde kent meerde r e ontmoetingscentra 

Ondervraagde kent(noemt) geen centrum 

41. Bent u oo it in een d ergelij k ontmoetingscentrum 

(61 ) 

1 

2 

9 

geweest? (6 2 ) 

ja, in één centrum 1 

j a, in meerdere 2 

nooi t 9 

42. Komt u momenteel nog in één of meerdere centra? (63) 

j a , in één centrum 1 

j a , . in meerdere 2 

neen 9 

Indi en neen: Waarom k omt u e r niet meer? (64) 
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43. Kent u een instelling, die speciaal voor de problema
tiek ten aanzien van het kamerbewonen van advies kan 
dienen? 

(Enquêteur: Alléén ja omcirkelen indien ondervraagde 
S.B.K. of Café Havenstraat noemt) 

(65) 

ja 1 

neen 2 

44. Acht u het bestaa n van een dergelijke adviesinstel-
ling gewenst of nuttig? (66) 

j a 1 

neen 2 

4 5 . Bij welke problemen zou volgens u een dergelijke 
instelling advies moeten kunnen geven? (67) 

... ......... ......... .... .............. .. ... .............. .. .... . ........ .... ... ... .. .. .. , ... , ..... 

46. a. Weet u of u als kamerbewoner wettelijke rechte n 
en plichten hebt? (68) 

ja 1 

neen 2 

b. Kent u deze rechten en plichten? (69) 

ja 1 

neen 2 

niet van toepassing (46a: neen) 9 

c . Indien ja: 

Welke zijn uw wettelijke rechten? (70) 

en we lk zlJn uw wettelijke plichten als kamer-
bewone r? (71) 

.... ....... ............... .... .. .. .. .. .. ...... ..... . "" .... " ........................ ..... . 

.................... .. ....... . ............. . ............ ..... ..... .. ........... .. ....... .. .. 
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47. Bent u in het algemeen over uw situatie als kamerbewoner 
tevreden of ontevreden? -- (72) 

tevreden 1 

niet tevreden en niet ontevreden 2 

ontevreden 3 

48. Men zegt wel eens , dat de situatie in het algemeen voor 
de k a merbewoners niet zo gunstig is; bent u het daarmee 
eens of one ens ? 

eens 

oneens 

Hebt u ideeën of voorstellen om deze situatie in het al
gemeen te verbeteren? 

(Enquêteur : alle opmerkingen noteren!) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• • 0" ••• • ••••••• • • •• ••••••• 

· ...................................................... . 
• ••• •••••••••••• ••••• •••• • • •• • •••••••••••••••••• •• • ' 0 •••• 

49 . Bent u bereid deel te nemen aan een groepsdiscussie over 
het "kamerbewonen"? (enkele avonden) 

Indien ja, naam en adres noteren: 

· ............. ......... ...... ... ........... ............ . 
• ••• •• •••••••• • • •••• •••••• • 0 0 • •••••••• •••••••••••• ••• •••• 

is bereid tot groepsdiscussie 

is niet bereid of heeft geen tijd 

50. Zou u willen aangeven hoe, tegen welke prijs en waar u 
als alleenstaande bij voorkeur zou wensen te wonen? 

(73) 

1 

2 

(74) 

(75) 

1 

2 

hoe (woonvorm)? (76) 

prijs? ••••••.•• (77) 

waar in de stad? •..•••. (78) 

51. a. Zou u belangstelling hebb en voor het alleen wonen in 
een vrijgezellenflat tegen een huur van circa f 200 -
f 250 ? (79) 

ja 1 

neen 2 

b. Waar zou een dergelijke flat naar uw mening moeten 
zijn gesitueerd? (80) 

..................................................... 
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ENIGE GEGEVENS OVER HET AANTAL STUDENTEN AAN ONDERWIJS

INSTELLINGEN IN EINDHOVEN 

BIJLAGE 2 

Traditioneel komen onder de studenten veel kamerbewoners voor; 

daarom wordt in deze bijlage enige informatie gegeven over het 

aantal studenten bij enkele onderwijsinstellingen in Eindhoven. 

Studiejaar 
Onderwijsinstelling 1960/'61 1965/' 66 1970/'71 

Dagonderwi,is 

H.T.S. 313 550 653 
H.E.A.O. 224 
School voor Laboratoriumpersoneel 51 114 201 
Sociale Academie 201 323 507 
Academie voor Industriële Vormgeving 147 155 205 
Pedagogische Academie 766 1 .251 1 .741 
Te chnische Hogeschool 1.029 2.230 4·300 

Totaal dagonderwijs 2·507 4.623 7·831 

Totaal part-time onderwijs 91 124 320 

Totaal avondonderwijs 1.617 1 .926 1 .595 

Algemeen totaal 4·215 6.673 9.746 
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BIJLAGE 3 

ENIGE GEGEVENS OVER HET AANTAL ONGEHUWDE MANNEN EN VROUWEN 

TUSSEN 15 EN 65 JAAR IN EINDHOVEN 

Als achtergrondinformatie worden eveneens enige samenvattende 

gegevens vermeld over het aantal ongehuwde mannen en vrouwen 

tussen 15 en 65 jaar in Eindhoven. Deze gegevens zijn ontleend 

aan de bevolkingsadministratie. 

Leeftijdsgroep 

15 - 19 

20 - 24 

totaal 15 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

totaal 25 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

totaal 40 - 64 

Aantal ongehuwde 
mannen 

31.5.1960 1.1.1971 

7·241 8.447 

5.984 7·311 

13.225 15·758 

2.749 2.211 

908 939 

539 665 

4.196 3·815 

371 462 

337 399 

277 316 

249 304 

199 232 

1 .433 1. 713 

Aantal ongehuwde 
vrouwen 

31.5.1960 1.1.1971 

6.891 7.668 

4.156 4·227 

11 .047 11 .895 

1·459 973 

733 534 

632 541 

2.824 2.048 

510 486 

471 465 

461 437 

352 360 

227 418 

2.021 2.166 


