100 jaar in beweging

HET BOEKJE, DE TAS
EN DE HUUROPHALER
Toen de drie corporaties waaruit Rhenam Wonen is ontstaan in het voorjaar van 1919
werden opgericht, was de doelstelling te voorzien in woningen ‘die voldoen aan de
behoeften van een in bescheiden financieele omstandigheden verkeerend gezin’.
Het ging om woningen voor mensen met heel weinig inkomen. De huur betaalden ze
per week, in de eerste jaren bedragen van enkele guldens.
De huur werd opgehaald door een huurophaler. Eerst was die in dienst van de
corporatie en later van het gemeentelijk woningbedrijf. Trouw ging hij iedere week,
strak in het pak en met een leren tas om de schouder, langs de huizen om de contante
bedragen te innen. De huurders moesten dan het huurboekje laten zien en de
huurophaler noteerde daarin dat de huur was voldaan.
Op onze oproep om foto’s en anekdotes uit de afgelopen 100 jaar in te sturen,
kregen wij een prachtig verhaal van Arie van Wijk (71) wiens vader meer dan 20 jaar
huurophaler is geweest in de gemeente Rhenen:
“Hij haalde de huur op bij woningen in Rhenen, Elst en Achterberg”, schrijft hij.
“In totaal ongeveer 1000 woningen. Bijna iedereen, althans de huisvrouwen, waren
thuis. Er was toen een traditionele rolverdeling, de man werkte buitenshuis en de
vrouw was thuis voor het huishouden. Op dinsdag fietste mijn vader naar Elst en na
bij meer dan 100 woningen de huur te hebben opgehaald, ging de volle geldtas in zijn
fietstas en fietste hij naar huis. Nooit was er toen sprake van een risico om beroofd te
worden. Althans er werd niet over gesproken. Nu zou zoiets onverantwoord zijn.”
Het complete, mooie verhaal van huurophaler Van Wijk leest u in de juni-editie van
het bewonersblad Deurpost van Rhenam Wonen. Deurpost is ook te lezen en te
downloaden via www.rhenam.nl.

Rhenam Wonen viert dit jaar haar 100-jarig jubileum.
Meer informatie vindt u op onze website: www.rhenam.nl
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