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1.   Huizen van de N.V. Volkshuisvesting gebouwd tussen 1913 en 1914 aan de Fellenoordstraat. Er zijn twee 
gevelstenen aangebracht in de huizen. Gevelsteen 1 heeft als tekst: ‘Wie graag hier wonen wil die leve kalm en 
stil, zijn arbeid zij zijn vreugd en matigheid zijn deugd’. Gevelsteen 2 luidt: ‘Wie tevreden en werkzaam leeft en 
een flinke woning heeft, vindt voor zigh en zijn gezin altijd rust en blijden zin.’ (foto Frans Gooskens)
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door
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| Inleiding

Het beschrijven van de geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland begint meestal 
bij de invoering van de Woningwet in 1901. Deze wet was een reactie op veranderingen 
op het gebied van volksgezondheid en volkshuisvesting die zich vanaf het midden van de 
negentiende eeuw hadden voltrokken. Ik schets allereerst op hoofdlijnen de ontwikkeling 
van de volkshuisvesting tussen 1850 en 1924. Als beginjaar heb ik 1850 gekozen omdat dan 
het bewustzijn van de noodzaak van de volkshuisvesting ontstaat en ik neem 1924 als eind-
punt omdat in dat jaar voorlopig de laatste bouwproductie van woningbouwverenigingen 
in Breda plaatsvindt. Daarna beschrijf ik het ontstaan van vier Bredase woningbouworga-
nisaties en vergelijk deze ontwikkelingen met die in Tilburg. Met dit artikel hoop ik enkele 
vragen te beantwoorden, zoals: wat was de aanleiding tot de oprichting van de Bredase 
woningbouwverenigingen, wie waren de initiatiefnemers, voor welke doelgroep waren de 
woningen bestemd en op welke locaties werden sociale huurwoningen gebouwd? Breda 
zal worden vergeleken met Tilburg om te kijken naar de verschillen en overeenkomsten.

| Volkshuisvesting tussen 1850 en 1900, een landelijk beeld

Massa’s armen leefden onder sociale misstanden in krotten. De gegoede burgerij en de over-
heid zagen die toestand niet als een maatschappelijk probleem dat om een aanpak vroeg, 
maar als iets waarvoor men zelf verantwoordelijk was. In het midden van de negentien-
de eeuw kwam in ons land de industrialisatie op gang en dat bevorderde de trek van het 
platteland naar de stad. De huisvesting van arbeiders en werklozen in steden bleef daar 
sterk bij achter. Eigenaren van grond en opstallen hadden vrij spel en bebouwden zonder 
enige overheidsbemoeienis elk stukje grond. Zo ontstond een warnet van stegen en sloppen. 
Bestrating, verlichting, riolering, toiletten en dergelijke ontbraken. Woonruimte was voch-
tig, tochtig, zonder zon- of daglicht of frisse lucht. Het woongedrag van bewoners in zulke 
woonomstandigheden was niet best en de overheid had slechts oog voor het handhaven van 
de openbare orde.

In het midden van de negentiende eeuw waren het vooral armenbesturen en huis-
artsen die goede arbeiderswoningen wilden bevorderen. Zij waren ervan overtuigd dat 
dit zou bijdragen aan de verbetering van gezondheid en zedelijkheid. Effectief waren die 
pleidooien niet, want het duurde nog vijftig jaar voordat de overheid zich met volkshuis-
vesting ging bemoeien.
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2.   Foto van een slechte woning in de wijk Fellenoord, Achterom 43, rond 1925. (Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 
G. de Hoog, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19610133).
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1   Ottens, ‘De aanloop naar de woningwet’ p. 24.
2    Kempen (red.), Werken aan wonen p. 29 e.v.

In 1853 gaf Koning Willem III aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) de 
opdracht om verslag te doen over vereisten en inrichting van arbeiderswoningen. Het 
rapport: Verslag aan den Koning over de vereischten en inrigting van arbeiderswoningen kwam in 
1855 uit en liet op onderdelen weinig aan duidelijkheid te wensen over… ‘Helaas! De holen 
der menschen staan niet zelden achter bij de plaatsen die ten verblijve voor vele dieren zijn 
afgezonderd.’1 Het motto van het betoog was dat in zulke woonruimten arbeiders zouden 
verpauperen, afglijden in zedelijk verval en drankmisbruik.

Het KIVI legde als eerste instantie een relatie tussen huisvesting en gezondheid en 
concludeerde dat een goede arbeiderswoning aan de volgende voorwaarden moest 
voldoen: veel lichtinval, goede ventilatie, woonkamers met een kachel, een keuken, een 
slaapkamer voor de ouders en aparte slaapkamers voor jongens en meisjes. Een opmer-
kelijke conclusie omdat de meeste arbeiders nog sliepen in een bedstee en woonden in 
ruimtes zonder noodzakelijke sanitaire voorzieningen, met mesthopen en vuilnisbelten 
in de stad en met drinkwater uit de stadsgracht of uit een centrale waterpomp.2

Het KIVI hoopte op een snelle en positieve reactie van de overheid, maar die bleef uit.
Het waren sociaal bewogen personen, actief in maatschappelijke organisaties die zich 

het lot van werklozen en arbeiders aantrokken. Twee invloedrijke organisaties hebben 
sterk bijgedragen aan de Woningwet uit 1901. De eerste organisatie was de Volksbond, 
Vereeniging tegen Drankmisbruik. Deze vereniging zette zich in voor betere werk- en 
leefomstandigheden voor arbeiders. Grote inspirator was H. Goeman Borgesius, voorzitter 
van de Volksbond, lid van de Tweede Kamer en betrokken bij maatschappelijke vraagstuk-
ken. In 1882 bracht de Volksbond een rapport uit over de erbarmelijke woontoestanden.

De tweede organisatie was de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (’t Nut). Deze 
verrichtte een inventariserend onderzoek naar wat door gemeenten was gedaan om woon-
omstandigheden van arbeiders te verbeteren. In 1890 bracht zij daarover een rapport uit: 
De arbeiderswoningen in Nederland. In 1896 schreef een Commissie van ’t Nut het rapport 
Het vraagstuk der volkshuisvesting. Deze Commissie inventariseerde slechte woontoestan-
den, gaf aanbevelingen voor wetgeving, bepleitte vooral nieuwbouw op grond van afge-
broken achterbuurten en op vrijkomende terreinen.

Voorvechters van verbetering van de volkshuisvesting èn bepleiters van regelgeving 
kwamen bijna allemaal uit de gegoede burgerij. Ze waren veelal landelijk of lokaal politi-
cus, jurist, medicus of fabrikant.

Woningbouwverenigingen hielden en houden zich vooral bezig met passende, betaal-
bare huisvesting van mensen, die daar op eigen kracht niet of niet geheel toe in staat zijn. 
De eerste twee woningbouwverenigingen werden beiden in 1851 opgericht: de Vereniging 
tot het verschaffen van geschikte woningen aan de arbeidende klasse te Arnhem is de 
oudste woningbouwvereniging in ons land, gevolgd door de Vereeniging ten Behoeve der 
Arbeidersklasse te Amsterdam. Daarna kwamen er andere woningbouwverenigingen tot 
stand in Amsterdam (1853) en Den Haag (1854), gevolgd door zeker negen andere steden.

Naast de gegoede burgerij en fabrikanten zetten arbeiders zelf ook woningbouwvereni-
gingen op, zoals de Vereeniging tot Verbetering der Arbeiderswoningen in 1860 in Zwolle.
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| De Woningwet van 1901 en de opkomst van woningbouwverenigingen

Rond 1900 brak een tijd van politieke en 
maatschappelijke veranderingen aan. Het 
liberalisme van de negentiende eeuw – met 
een terughoudende overheid – was over haar 
hoogtepunt heen. De ‘sociale kwestie’ kwam 
op vanwege erbarmelijke woon- en werktoe-
standen en het feit dat arbeiders zich nadruk-
kelijker gingen organiseren. Gezondheid, 
huisvesting en onderwijs werden belangrijke 
politieke onderwerpen. Volkshuisvesting 
kwam nadrukkelijker op de politieke agenda 
te staan.

De toenmalige minister van Binnen-
landse Zaken, de voornoemde H. Goeman 
Borgesius, was de belangrijkste initiatiefne-
mer en grotendeels verantwoordelijk voor 
de invoering van de Woningwet van 1901. 
Toen het wetsvoorstel op 11 september 1899 
werd ingediend, verwachtten de regering 
en andere instanties weinig effect van het 
wetsvoorstel.3

De Woningwet werd eerst in maart 1901 in de Tweede Kamer besproken en op 19 april 
1901 aangenomen met 72 stemmen vóór en slechts vier stemmen tegen van conservatieve 
liberalen en protestanten. Zij waren met name tegen het ontwerp omdat het te diep ingreep 
op het eigendomsrecht en de kleine belegger in woningen sterk werd benadeeld. In de Eerste 
Kamer was op 19 juni de nodige weerstand tegen het wetsvoorstel vanwege de grote rol die 
in de sociale woningbouw aan de overheid werd toebedacht. Het wetsontwerp werd met 
25 tegen 18 stemmen aangenomen en de Woningwet werd per 1 augustus 1902 van kracht.

De wet kende drie hoofdpunten. Ten eerste werden bouwvergunningen verplicht 
gesteld met gedetailleerde eisen over hoogte van gebouwen, afmetingen, sanitaire voor-
zieningen, toevoer van lucht en licht. Ten tweede kregen gemeenten een uitgebreid instru-
mentarium, zoals de mogelijkheid om uitbreidingsplannen vast te stellen, bouwverorde-
ningen op te stellen, woningen onbewoonbaar te verklaren en zo nodig te ontruimen of 
te slopen en om bouwgronden te onteigenen. Tenslotte stelde het Rijk voorschotten en 
bijdragen beschikbaar voor via gemeenten uit te keren tegemoetkomingen in de kosten 
van door het Rijk erkende woningbouwcorporaties voor woningverbetering, krotoprui-
ming en nieuwbouw. Daarmee werden deze organisaties voor deze specifieke werkzaam-
heden financieel ondersteund.

Voor woningeigenaren betekende de bouwregelgeving een inbreuk op de vrije beschik-
king over hun eigendom. Onbewoonbaarverklaringen en onteigeningen vond men erg 
ingrijpend en dat riep verzet op. Nieuwbouwwoningen moesten voortaan voldoen aan 
vastgestelde bouwkundige eisen.

3.   Minister Goeman Borgesius, initiatiefnemer voor 
de Woningwet van 1901, in 1900. (collectie Haags 
gemeentearchief, 1.62689)
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3    Peperkamp, Tweehonderd jaar wisselwerking p. 10.
4    Lans, Canon Volkshuisvesting 16 e.v.
5    Kempen (red.), Werken aan wonen p. 57 e.v.
6    Eerenbeemt (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant deel I, p. 175 e.v.

De bemoeienis van de rijksoverheid bleef beperkt tot het beschikbaar stellen van het 
ontwikkelde instrumentarium en toezicht op de uitvoering van de wet door gemeenten. 
Alle bestaande bevoegdheden op het gebied van de volkshuisvesting kregen nu een wettelijk 
verplichtend kader. In artikel 30 van de Woningwet werd bepaald dat verenigingen, stich-
tingen en vennootschappen, uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting, 
voortaan voorschotten en subsidies konden krijgen als bijdrage in de kosten, op voorwaarde 
dat de woningbouwverenigingen toegelaten waren door de Kroon.4

Een eis om die toelating te krijgen was om zonder winstoogmerk uitsluitend in het 
belang van de volkshuisvesting te werken en niet louter in het belang van de leden. Dat 
is met name de reden waarom coöperatieve bouwverenigingen niet werden toegelaten.

Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid zorgde voor de naleving van de Woningwet 
door lokale overheden. De bevoegdheden werden geregeld in de Gezondheidswet die 
tegelijkertijd met de Woningwet werd vastgesteld en op dezelfde datum van kracht werd. 
In de loop van de tijd werden 30 gemeentelijke en 95 regionale gezondheidscommissies 
ingesteld. Voor het toezicht op de uitvoering van de financiële bepalingen in de Woning-
wet werd een College van Bijstand opgericht.

Het duurde enkele jaren voordat de Woningwet uit 1901 effectief werd want gemeen-
ten waren voor nieuwbouw afhankelijk van woningbouwverenigingen, die vooral daarna 
zijn opgericht.

De eerste twee woningbouwverenigingen kregen een officiële erkenning op 20 juli 1904 
en dat aantal liep de jaren daarna sterk op: van 14 in 1905, van 301 in 1913 tot 743 in 1920. 
Ook het aantal woningen dat door woningbouwverenigingen werd gebouwd liep op van 0 in 
1905 tot 916 in 1910 (4,5% van het totaal), van 4.467 woningen (37,2%) in 1915 tot 13.417 in 
1920 en dat was 53,6% van het totaal aantal woningen dat in dat jaar werd gebouwd.5

Tot 1914 is betrekkelijk weinig gebruik gemaakt van de voorschotregeling uit de 
Woningwet. Van 1902 tot 1912 werden van de 206.000 gebouwde woningen er slechts 
3.453 gesubsidieerd. Dat kwam vooral doordat de invloed van particuliere opdrachtgevers 
en bouwers nog erg groot was. Gemeenten gaven de uit te geven bouwgronden liever aan 
particulieren dan steun te verlenen aan woningbouworganisaties om sociale huurwonin-
gen te bouwen.

| De volkshuisvestingssituatie in Noord-Brabant

Het provinciale beeld uit het midden van de negentiende eeuw is identiek aan het landelijke, 
met name in de steden. Na het midden van de negentiende eeuw groeide de belangstelling 
voor de erbarmelijke woonomstandigheden vooral bij artsen en plaatselijke gezondheids-
commissies. Tot de oprichting van plaatselijke woningbouwverenigingen leidde dat voor-
alsnog niet. In 1873 stelde de Provinciale Gezondheidscommissie voor om nu eindelijk die 
woontoestanden eens aan te pakken. In 1894 bleek dat in de provincie nog geen enkele 
woningbouwvereniging was opgericht, behalve in 1862 in Den Bosch, de Vereniging ter 
verbetering der Arbeiderswoningen.6
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In de tweede helft van de negentiende eeuw werd woningbouw vooral door speculanten 
geïnitieerd of door fabrikanten. Fabrikanten hadden daarvoor verschillende motieven. Voor 
de een gold een economisch motief: een gezonde woning leidde tot een uitgeruste arbeider 
die beter produceerde. De ander was sociaal bewogen en begaan met erbarmelijke woon-
omstandigheden van arbeiders en wilde die situatie verbeteren. Soms speelde een praktisch 
motief: het bedrijf stond op goedkope grond buiten de stad, een plek die voor arbeiders te 
voet of op de fiets moeilijk bereikbaar was.

Buiten Brabant waren reeds in diverse regio’s fabrikanten actief. In Nijverdal en Twente 
bouwden rond 1850 textielfabrikanten woningen voor hun arbeiders. Dat leidde in 1865 
tot de oprichting van de Almelose Bouwvereniging, zodat het personeel fatsoenlijk gehuis-
vest werd.7 Een variant was de Gemeenschappelijk eigendom te Delft. Naast huur betalen, 
konden arbeiders van de Delftse Gist- en spiritusfabriek van de fabrikant J.C. van Marken 
een aandeel kopen in de gemeenschappelijke NV. Hij liet in 1884 86 woningen bouwen in 
het Agnetapark.

Drie inspirerende bouwinitiatieven van Brabantse fabrikanten waren: J. van de Griendt, 
een vervener, die in 1885 in Helenaveen woonketen en arbeiderswoningen liet bouwen 
met winkels, een café en een kerk. Suikermagnaat J.F. Vlekke richtte in 1899 in Gastel 
voor zijn personeel in Stampersgat een woningbouwvereniging op. De woningen zouden 
na verloop van tijd in eigendom overgaan op de bewoners-arbeiders. Het was een klein-
schalig, geslaagd initiatief, want na vijftien jaar waren diverse woningen eigendom van de 
bewoners. Philips liet tussen 1910 en 1920 Philipsdorp bouwen. Dat complex bestond uit 
725 rijtjeswoningen voor beambten en gespecialiseerde vakarbeiders naar voor die tijd de 
meest moderne comfort- en hygiënemaatstaven.

De Woningwet van 1901 bood de mogelijkheid om met financiële steun van de over-
heid goede en betaalbare woningen te bouwen. Dat leidde bij de oprichting van woning-
bouwverenigingen meteen tot verzuiling met initiatieven uit confessionele, socialistische 
en neutrale hoek om de woningnood passend te bestrijden. De eerste woningbouwvereni-
ging die in de provincie volgens de richtlijnen van de Woningwet 1901 werd opgericht 
was in 1905 in Den Bosch de Stichting Volkshuisvesting. In diverse steden werden, als 
reactie op elkaar, katholieke en socialistische bouwverenigingen opgericht. Eindhoven 
kende in 1918 zo’n tien woningbouwverenigingen, die de lokale verzuiling illustreerden: 
voor katholieken, protestanten, socialisten en neutrale arbeiders. Verder waren er vier 
door fabrikanten opgericht en een voor middenstanders. Den Bosch kende elf woning-
bouwverenigingen onder andere voor: katholieken, protestanten, onderofficieren, socia-
listen en PTT-personeel.8

| De volkshuisvestingssituatie in Tilburg

Ik besteed extra aandacht aan de ontwikkelingen van de volkshuisvesting in Tilburg om 
– na een beschrijving van die in Breda – beide steden op dit gebied met elkaar te kunnen 
vergelijken.

Het eerder gememoreerde landelijk onderzoek uit 1896 van de Maatschappij tot Nut 
van ’t Algemeen naar de woonkwaliteit van huizen van arbeiders noemde Tilburg en 
Eindhoven. Het eindoordeel over beide steden was, dat er geen pogingen waren onderno-
men om de toestand van de arbeiderswoningen te verbeteren en dat er bovendien weinig 



12  ‘Van holen der menschen’ Jaarboek ‘De Oranjeboom’ 72 (2019)       13

7    Ottens, De aanloop naar de woningwet, p. 17, 25 e.v.
8    Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant deel 2, p. 151 e.v.
9    Timmermans, Wonen als arbeider p. 133 e.v.

behoefte aan was. Er was kennelijk in geringe mate gebrek aan lucht, licht en ruimte, al 
waren de onderzochte woningen slecht onderhouden en vervallen. Het advies was om 
deze woningen beter te onderhouden.

Tilburg had een rijk palet aan woningbouworganisaties. Al vóór 1907 was de Coöpe-
ratieve bouwvereniging Patrimonium’s Bouwlust actief. Dit was een initiatief vanuit het 
Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium, een christelijke koepelorganisatie. Leden 
brachten zelf geld in en de vereniging gaf obligaties uit. In 1917 werd de bouwvereniging 
al opgeheven. Het geleende geld was terugbetaald aan de leden en obligatiehouders. De 
leden waren inmiddels eigenaar van het huis waarin zij woonden. Een tweede coöpera-
tieve bouwvereniging, Eigen Haard, werd iets later opgericht vanuit de R.K. vakbond voor 
spoor- en tramwegpersoneel Sint Raphael. De statuten werden in 1909 goedgekeurd.

Coöperatieve bouwverenigingen kregen, zoals reeds vermeld, van het Rijk geen toela-
ting om met gesubsidieerde middelen sociale huurwoningen te bouwen. Beide coöperatie-
ve bouwverenigingen in Tilburg hadden dan ook samen een bescheiden bezit van enkele 
tientallen woningen.9

Tilburg was in 1913 nog de enige grote stad in het land zonder een woningbouwver-
eniging volgens de Woningwet, totdat de R.K. Woningbouwvereniging Sint Joseph in dat 
jaar werd opgericht. Het was een initiatief van vooraanstaande figuren in de katholieke 
arbeidersbeweging. Het eerste bestuur van St. Joseph werd gevormd door drie arbeiders van 
Staatsspoorwegen met steun van de Tilburgse frater dr. De Brouwer en ir. Ruckert, directeur 
van de dienst Publieke Werken. Om in de toekomst woningschaarste tegen te gaan pleitte 
de laatste voor de oprichting van St. Joseph, een woningcorporatie voor en door arbeiders. 
Wie naar geloofsovertuiging en gedrag rooms-katholiek was, kon lid worden; men vond 
dat slechte huisvesting het moraal en de zedelijkheid van arbeiders anders maar zouden 
aantasten. Om dit bij huurders te voorkomen bevatte het huurreglement voorwaarden 
tegen openbare dronkenschap, ontucht en het buitenhangen van de was. Dat wil zeggen: 
beddengoed aan de buitenkant te drogen hangen en aan de binnenzijde daarvan – minder 
zichtbaar – ander wasgoed, zoals ondergoed. Er werd toezicht uitgeoefend op de levens-
wandel van huurder en zijn gezin. Zulke huurvoorwaarden en bestuurlijk toezicht waren 
identiek aan die van St. Joseph in Breda, zoals ik verderop in dit artikel nog zal aangeven.

De eerste voorschotaanvraag van St. Joseph (april 1914) werd in de Tilburgse gemeen-
te sympathiek ontvangen, gelet op de adhesiebetuigingen van de lokale geestelijkheid. 
Adhesiebetuigingen kwamen van pastoors en alle katholieke organisaties die waren 
aangesloten bij de lokale afdeling van de Katholieke Sociale Aktie. Op de achtergrond zal 
de rol en invloed van Ruckert en van De Brouwer van betekenis zijn geweest door hun 
diverse contacten.

De socialistische SDAP nam in 1915 het initiatief om de Coöperatieve Bouwvereniging 
Ontwikkeling op te richten. Het bestuur bestond uit arbeiders van de Staatsspoorwegen. 
Twee katholieke Tilburgse fabrikanten richtten in 1916 met steun van het gemeentebe-
stuur de Tilburgsche Bouwvereniging op. Het bestuur was afkomstig uit de Tilburgse elite. 
In 1916 werd ook de R.K. Coöperatieve Bouwvereniging Ons Huis opgericht om vanuit 
sociaal-filantropisch gedachtegoed middenstanders aan een woning te helpen. Daarvoor 
had Ons Huis geldelijke steun nodig van de gemeente omdat de coöperatie niet onder de 
Woningwet viel. Het bestuur kwam uit de kring van de middenklasse.
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In Tilburg eigende de gemeente zich een grote rol toe op het gebied van sociale woning-
bouw. Uit een in 1917 uitgevoerd woningonderzoek bleek er behoefte te bestaan aan ruim 
duizend woningen en dat was een reden om als gemeente zelf woningen te bouwen. De 
gemeente vond bovendien dat ze zelf sneller, goedkoper, efficiënter en deskundiger kon 
bouwen dan de vrijwilligersbesturen van woningbouwverenigingen. Deze gemeentelijke 
opvatting werd gesteund door gewijzigd rijksbeleid dat gemeentelijke woningbouw niet 
duurder zou zijn dan dat van woningbouworganisaties. Het gemeentebestuur was ook van 
mening dat woningbouwverenigingen niet werden opgericht om de volkshuisvesting te 
verbeteren, maar om eigen politieke, confessionele of sociale doelen te realiseren. In 1918 
richtte de gemeente de Tilburgsche Woningbouwstichting op en bouwde meteen daarna 
vijftig arbeiderswoningen. Deze woningen werden voor een deel verhuurd aan arbeiders 
van Staatsspoorwegen, welk bedrijf bereid was om bij te dragen in de exploitatiekosten.10

Als tegenreactie zette de R.K. Gildenbond de Gildenbondstichting op om een deel van 
het gemeentelijk woningbezit in beheer te krijgen. De bond had immers zesduizend leden 
en hoopte zeker op zo’n vijfhonderd woningen uit dat gemeentelijk bezit. Naast het huis-
vesten van haar leden hoopte de R.K. Gildenbond de wind uit de zeilen van Tilburgse soci-
alisten te kunnen nemen. Ten slotte werd in 1920 Woningbouwvereniging Samenwerking 
opgericht om personeel van de Publiekrechtelijke Lichamen en Nederlandse Spoorwegen 
aan passende huisvesting te helpen.

Tussen 1917 en 1925 bouwden de Tilburgse woningcorporaties 704 sociale huurwo-
ningen, terwijl de gemeentelijke stichting in diezelfde periode voor eigen beheer 1.659 
sociale huurwoningen bouwde en 464 die in beheer werden overgedragen aan vijf lokale 
woningcorporaties.11

| De situatie van de volkshuisvesting in Breda in de negentiende eeuw

De algemene schets van de staat van de volksgezondheid in relatie tot de volkshuisvesting 
in ons land in het midden van de negentiende eeuw – zoals beschreven aan het begin van dit 
artikel – gold ook voor Breda. In de negentiende eeuw woonden arbeiders voornamelijk in 
éénkamer-woningen, door particulieren verhuurd en gelegen in donkere achter-terreinen. 
Het stadsbestuur zag die situatie wel, maar deed nauwelijks iets. In Breda leefde na 1870 
de economie op. Het aantal inwoners van de stad groeide sneller dan tevoren en dat had 
gevolgen voor de volkshuisvesting. Binnen de stadswallen ontstonden onaanvaardbare 
toestanden. Overheidsregels stelden daar geen paal en perk aan.

De Gezondheidscommissie van Breda was belast met onderzoek, het geven van 
adviezen en het doen van voorstellen voor te nemen maatregelen. Breda had in 1865 een 
gemeentelijke bouwverordening, ook om woningen onbewoonbaar te verklaren. Door 
de vele woningen die ongeschikt waren voor bewoning of schadelijk voor de gezondheid 
vond men de aanpak ervan onbegonnen werk. Te veel mensen zouden daardoor dakloos 
worden.12 Een besluit om in de Lange Gampelstraat tot sloop over te gaan, werd nooit 
uitgevoerd.

De Bredase Gezondheidscommissie stelde in het verslag van haar onderzoek van 1871 
voor om drie maatregelen te treffen: openbare toiletten aanleggen, de drinkwaterkwa-
liteit onderzoeken en een rioleringsstelsel invoeren. Het gemeentebestuur kondigde in 
1874 maatregelen aan om nieuwe arbeiderswoningen te voorzien van voldoende ruimte, 
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10    Timmermans, Wonen als arbeider 139 e.v.
11    Rossen, Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid Tilburg en Enschede, 285 e.v. en 316.
12    SAB, Algemene politieverordening van de gemeente Breda 1865, art. 81 p. 23.
13    Duijghuisen, Geschiedenis van Breda III, p. 72 e.v.
14    Boot en Reijn, Thuis bij de Josephbouw, p. 9.

hoogte en luchtverversing. Bouwtoezicht voor nieuwbouw werd voortaan de verantwoor-
delijkheid van de gemeentearchitect. Maar in de bestaande woningtoestand werd niet 
ingegrepen, zoals in de arbeidershuisjes in een deel van de Gampelstraat.13

De slechte huisvesting was er de oorzaak van dat een dodelijke ziekte als tbc moeilijk 
te bedwingen was. Vandaar de noodzaak om woningen vochtvrij te maken, licht- en lucht- 
toegankelijk en te voorzien van stromend water.14

4.   Van Coothhuisjes in Breda, gebouwd rond 1885. In 1974 liet de gemeente Breda deze woningen afbreken. (foto BN De 
Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. JVG19740313028)

De arts dr. Van Cooth leek de enige die zich bekommerde om de huisvesting van Bredase 
arbeiders. Hij reserveerde in zijn nalatenschap geld voor de bouw van arbeiderswoningen, 
de zo genaamde van Coothhuisjes. Aan de Middellaan werden in 1882 twaalf woningen 
gebouwd voor bejaarde ambachtslieden die er gratis mochten wonen. De kleine woningen 
zijn in 1974 afgebroken. De gemeente Breda keerde de restwaarde aan de erfgenamen uit.

| Gevolgen van een woningonderzoek in Breda in 1904

De Volksbond, de (neutrale) vereniging tegen drankmisbruik, waarvan de Bredase afdeling 
in 1900 onder voorzitterschap van de heer P.E. Pels Rijcken werd opgericht, ging ervan uit 
dat slechte woningtoestanden tot overmatig drankmisbruik konden leiden. De Bredase 
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Volksbond-afdeling had al op 5 november 1902 een woningcommissie ingesteld. I.P. de 
Vooys (de latere voorzitter van deze commissie) gaf in 1903 lezingen over slechte woning-
toestanden en had al een vragenlijst opgesteld om de toestand van arbeiderswoningen in 
Bredase wijken nader te onderzoeken.

In het Dagblad van Noord-Brabant van 10 augustus 1903 stond een artikel met de titel: 
‘In het donkerste Breda’, dat een treffende beschrijving gaf van de woontoestand van de 
eenvoudigste en armste arbeiders in Breda. Ik citeer: ‘Kamertjes nauwelijks drie bij drie 
meter met twee slaapplaatsen; de ene voor het echtpaar met de allerjongste kinderen en 
de andere voor het verdere kroost.’ Een stukje verderop stond: ‘Wat ’n toestand. Vertrekken 
waar negen menschen huizen tusschen duizenden exemplaren van ’t vuilste ongedierte; 
waar geen privaat is en geen waterloozing’ Het artikel eindigt met de oproep: ‘ach Woning-
wet, treed toch spoedig met Uwe bijbehoorende verordeningen in werking en breek dat 
rommeltje daar af.’15

Op 9 oktober 1903 vermeldde hetzelfde dagblad dat er een onderzoek zou komen. 
Opdrachtgever was de Afdeling Breda van den Volksbond, Vereeniging tegen Drank-
misbruik, die op 28 november 1903 daartoe besloot. Aanleiding was een verzoek van 
het hoofdbestuur van de Volksbond om – naar aanleiding van de Woningwet – mee te 
werken aan het onderzoek van onbewoonbare en nog voor herstel vatbare woningen. Een 
Woningcommissie begeleidde het Bredase onderzoek: de heren I.P. de Vooys (voorzitter) 
en J.A.V. van Dongen (secretaris), de dames J. H. Frantzman en C. Badon Ghijben en de heer 
dr. Snoeck Henkemans, later vervangen door de heer C. van Eijk, auteur van het rapport. 
Voor zover valt na te gaan in genealogische bronnen allemaal personen van protestante 
huize.16 De heer Van Eijk, scheikundeleraar aan de KMA, werd bereid gevonden om de 
statistische bewerkingen uit te voeren en het eindrapport samen te stellen.

Het einddoel van het onderzoek luidde: ‘het bouwen van nieuwe arbeiderswoningen 
en het aankopen en verbeteren van bestaande woningen door de Commissie zelf, dan 
wel door mee te werken aan het oprichten van een bouwvereniging als bedoeld in de 
Woningwet.’17

De commissie realiseerde zich dat inzicht in de omvang van de slechtste woningen 
niet voldoende zou zijn. Zij wilde een totaalbeeld om daarmee conclusies te trekken 
tegen welke huurprijs en voor welke categorie bewoners en huishoudgrootte er op korte 
termijn, betere woningen nodig waren. De commissie vroeg de Bredase Gezondheidsraad 
om hulp en raad. Maar zonder resultaat, want de Gezondheidsraad vond samenwerking 
ongewenst en zo’n onderzoek niet nodig. Daarom selecteerde de commissie zelf vijf 
burgers die het onderzoek uit konden voeren. Om het onderzoek niet al te omvangrijk 
te maken, beperkte men de omvang tot de goedkope arbeiderswoningen en later zelfs tot 
woningen met een maximale weekhuur van ƒ 1,50. In januari en februari 1904 werden 
1.044 volkswoningen bezocht. Dat bleek onaangenaam werk. Men maakte gebruik van 
een voorbeeld-vragenlijst van de gemeente Leiden.

Op 1 februari 1905 kwam het rapport uit. Enkele resultaten uit het rapport:
•  46,4% van de bezochte woningen bestond uit éénkamerwoningen met gemiddeld 3,7 

personen, 13,6% waren éénkamerwoningen met washok met gemiddeld 4,7 personen.
•  38,3% bestond uit tweekamerwoningen, met een gemiddelde bezetting van 4,8 

personen.
• 58% van de bezochte woningen lag niet aan de straat, maar in sloppen en stegen.
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15    Dagblad van Noord Brabant, 9/10 augustus 1903.
16    SAB, Genealogische bronnen. Allemaal Nederlands hervormd, alleen Vooys was remonstrant.
17    SAB, Van Eijk, Rapport omtrent het woningonderzoek, p. 3 e.v. resp. 105 e.v.

•  37% van de bezochte woningen had geen eigen toilet en 9% geen waterafvoer in de 
woning.

• Van de bezochte woningen was 17,8% slecht en 47,5% matig onderhouden.
• Het meest voorkomende gebrek bij de onderzochte woningen was vocht (40,5%).
•  De blokken woningen in de binnenstad waren er het slechtst aan toe en iets minder 

slecht waren de woningen aan de Haagdijk en omliggende straten.

Als erbarmelijke plekken werden genoemd: de Leuvenaarse barakken, Achter de Lange Stal-
len, Achterom, Gasthuisvelden en Nonnenveld – een locatie die in 1729 (!) ook al genoemd 
was als een stinkende, verachtelijke plek – de Bossche barakken – een overblijfsel van solda-
tenonderkomens uit de zestiende eeuw – het zogenaamde ‘Vloo-nest’, de omgeving van de 
Bouwerijstraat, Doelsteeg (met soldatenbarakken uit 1646) en tenslotte de Lange Gampel 
met de Antwerpse barakken en de Rozemarijnstraat.

5.  Antwerpse barakken 1912 (foto F. Reissig, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19870187)
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Een schrijnend voorbeeld was een woning aan de Coehoornstraat 29 waar in een kamertje 
van elf vierkante meter zeven kinderen sliepen; drie meisjes in een bedstede, twee meisjes en 
een jongen in een ledikant en een kind in een wieg. Verder woonde in een éénkamerwoning 
van zestig vierkante meter in de Valkenstraat 12 een echtpaar met tien kinderen!18

De Woningcommissie trok de volgende conclusies: het rapport bevatte voldoende gege-
vens om de omvang van nieuw te bouwen woningen te bepalen, naar grootte en huurprijs. 
Het bieden van passende huisvesting aan arbeiders zonder specifiek vakmanschap of 
zonder vast arbeidscontract zou nog een fors probleem worden. Een andere conclusie was 
dat het noodzakelijk was om de ergste krotten onbewoonbaar te verklaren, maar dat zou 
ook woningnood tot gevolg hebben. Door het aanbrengen van waterafvoer en een privaat, 
plus het uitvoeren van onderhoud zouden veel woningen bewoonbaar gemaakt kunnen 
worden.

De Woningcommissie kwam met twee belangrijke aanbevelingen: het onbewoonbaar 
verklaren van vele arbeiderswoningen en het starten van de bouw van volkswoningen. In 
een Verslag van de Toestand van de gemeente door B en W aan de gemeenteraad uit 1905 
staat vermeld dat, zodra de nieuwbouwverordening door de raad zou zijn goedgekeurd, 
24 woningen tussen Oude Vest en Kloosterplein en 50 woningen aan de westzijde van de 
Fellenoordstraat nader onderzocht zouden worden op gebreken.19

6.   Sloop van woningen in 1915 bij de hoek Keizerstraat en Oude Vest 1915. Op de foto staat op een gevel Volkslogement 4. 
Dit is een hostel waar arbeiders voor weinig geld een goedkoop bed op een slaapzaal krijgen. (foto L.P. le Grand, collectie 
Stadsarchief Breda, id.nr. 19550022)
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18    Eerenbeemt (red.), Aspecten van het sociale leven in Breda, p. 66 e.v. en p. 74 e.v.
19    SAB, Verslag van de Toestand van de gemeente Hoofdstuk IV Volkshuisvesting 1905, 189.
20    SAB, Verslag van de Toestand van de gemeente Hoofdstuk IV Volkshuisvesting 1906, 218 e.v.
21    Bartels, De stedenbouwkundige ontwikkeling van Breda, 1870-1930, 148 e.v.

In het verslag van 1906 staat een opsomming van gemeentelijke aanschrijvingen aan 
woningeigenaren met reeds uitgevoerde maatregelen: 29 woningen werden onbewoonbaar 
verklaard en 237 woningen zouden worden verbeterd, waarvan er in 1906 al 153 waren 
aangepakt. Op aangekochte terreinen aan weerszijden van de Haagweg zouden grachten 
gedempt worden en grond worden opgehoogd om deze terreinen geschikt te maken voor 
woonbebouwing.20

De directeur Publieke Werken, architect E.P.J. de Wolf, ontwierp in 1905 het eerste Plan 
van Uitleg voor buiten de voormalige Haagpoort, conform de Woningwet van 1901. Het 
was een voorontwerp op het definitieve uitbreidingsplan van 1906. Op 22 september 1906 
werd het uitbreidingsplan in de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan waren opgenomen 
waar en hoe bouwblokken waren gepland. Verder regelde het plan de riolering, afvoer van 
regenwater, watervoorziening en verlichting.21

| Vier Bredase woningbouwverenigingen, nader belicht

Het woningonderzoek uit 1904 deed nogal wat stof opwaaien in de stad. Veel inwoners 
wezen vanuit hun christelijke overtuiging de beschreven erbarmelijke woonomstandighe-
den af. Zij vonden het inhumaan of meenden dat armen een gemakkelijke prooi vormden 
voor socialisme, alcoholisme en immoraliteit.

Het verlenen van geldelijke steun aan woningbouwverenigingen door het Rijk voor de 
bouw van woningwetwoningen leidde in Breda tot de oprichting van zeven woningbouw-
corporaties. De achtste werd opgericht in de destijds zelfstandige gemeente Ginneken en 
Bavel. Hieronder beschrijf ik de vier woningbouworganisaties die daadwerkelijk in Breda 
en Ginneken sociale huurwoningen hebben gebouwd. Verder zal de rol van de gemeente 
Breda worden besproken.

| De NV Volkshuisvesting (1908)

Het woningonderzoek uit 1904 was de directe aanleiding tot oprichting van de eerste 
woningbouwvereniging in Breda. Uit de kring van lokale, voornamelijk protestante notabe-
len, kwam in 1907 het initiatief tot oprichting van NV Volkshuisvesting. De oprichtingsakte 
is van 3 maart 1908 en bij Koninklijk Besluit van 8 mei 1908 kreeg de NV toelating om in 
het belang van de volkshuisvesting werkzaam te zijn in Breda. Initiatiefnemers waren de 
heren P.E. Pels Rijcken, C. van Eijk, W. Vruggink en mej. C. Badon Ghijben. Van Eijk en Badon 
Ghijben waren lid van de eerder genoemde commissie die het woningonderzoek in 1904 
uitvoerde. Allen waren aandeelhouders van het eerste uur met een of twee aandelen.

Het bestuur werd gevormd door de heren Van Eijk (voorzitter), Vruggink, (secretaris), 
mej. Badon Ghijben (penningmeesteres) en de heer Venker (technische zaken). Ir. J.A.V. 
van Dongen werd architectuur-adviseur; hij was een van de initiatiefnemers van het 
woningonderzoek uit 1904. De commissarissen – door en uit de aandeelhouders gekozen – 
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waren: P.E. Pels Rijcken, J.M. Ingenhousz en H.F.J.N.W. Temminck. Het waren voornamelijk 
Bredase notabelen die een of meerdere aandelen kochten.

De doelstelling van NV Volkshuisvesting luidde: ‘uitsluitend werkzaam in het belang 
van verbetering van de volkshuisvesting door het stichten, aankopen, verhuren van 
woonhuizen ten behoeve van personen uit de volksklasse welke woningen voldoen aan 
zedelijke eisen van hygiëne, zindelijkheid en gerieflijkheid’.

Het startkapitaal van de NV bedroeg ƒ 50.000 verdeeld in 500 aandelen van elk ƒ 100. 
In de aandeelhoudersvergaderingen was stemrecht afhankelijk van het aantal aandelen 
dat men bezat. In de eerste vergadering op 11 mei 1908 diende het bestuur een verzoek 
in bij het gemeentebestuur tot aankoop van grond en vroeg een voorschot aan van 
ƒ 80.000 voor de bouw van 71 woningen in de Haagpoort, aan de Van Vlietstraat en aan 
de Havermanstraat.22

7.  Van Vlietstraat 1909. (foto B. de Jong, collectie Stadsarchief Breda, id.nr. 19881091)

De behandeling van de aanvraag door de ambtenaren verliep niet soepel en moest worden 
overgedaan. In de gemeenteraad sprak men van een onzorgvuldige planvoorbereiding 
en vond men dat de vraag naar woningen wellicht beter vanuit particulier initiatief kon 
worden opgevangen. In 1909 bouwde de firma Bakkeren uit Amsterdam deze woningen. 
Eind 1909 nam het bestuur besluiten over: de weekhuren (tussen ƒ 1,65 en ƒ 2,30), de huur-
contracten, het huurreglement, de instructie voor een woningopzichteres en een opdracht 
voor de aanschaf en levering van ledikanten. Voortaan kwamen er geen bedsteden meer in 
woningen van de NV Volkshuisvesting. Voor het in september 1910 opgeleverde complex 
woningen benoemde men een woningopzichteres om huurders te leren de regels uit de 
huurovereenkomst na te leven. Het uit te keren dividend aan aandeelhouders werd voor 
1908 vastgesteld op 3% en op 2% voor 1909. Volkshuisvesting was immers een NV.23
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22    SAB, Breda woningbouwvereniging NV Volkshuisvesting, inv. nr. 13.
23    SAB, Breda woningbouwvereniging NV Volkshuisvesting, inv. nr. 6-7.
24    SAB, Breda woningbouwvereniging NV Volkshuisvesting, inv. nr. 13.
25    Eerenbeemt (red.), Aspecten van het sociale leven in Breda, 74 e.v.

8a-b.  Woningen gebouwd door de N.V. Volkshuisvesting aan de 
Fellenoordstraat te Breda. De woningen zijn tussen 1913 en 1914 
gebouwd. In de gevel van een woning is een steen aangebracht met 
de naam van de penningmeester, mevrouw Caroline Badon Ghijben.  
(foto’s F. Gooskens)

De NV ging vervolgens voortvarend te werk: in 1910 volgde een aanvraag voor de aankoop 
en verbouwing van arbeiderswoningen aan de Rozemarijnstraat. Deze woningen werden 
gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw (1910).24 Men kocht in 1912 grond aan en 
startte met de bouw van 69 woningen aan de Fellenoordstraat (Hollandsche Tuin). In 1914 
werden de woningen opgeleverd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd weinig gebouwd, 
vanwege te hoge èn te wisselvallige prijzen van bouwmaterialen.

Andere voorbeelden van minder soepele samenwerking met de gemeente betrof in 
1913 een voorschotaanvraag voor de bouw van vijftien arbeiderswoningen; de uitbetaling 
vond pas plaats in 1915. De afwikkeling van de aanvraag in 1918 voor de bouw van 182 
arbeiderswoningen en drie winkelhuizen aan de Jan van Polanenkade duurde zo lang, dat 
het complex pas in 1924 werd afgebouwd. De NV bouwde voor ‘sociaal-achterlijken’ 54 
woningen en een winkelhuis in de Gampel.25
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| R.K. Woningbouwvereniging Sint Joseph (1915)

In 1915 werd deze woningbouwvereniging opgericht. Om te voorkomen dat de socialisten 
voet aan de grond zouden krijgen, moesten katholieke voorlieden meer aandacht schenken 
aan de onderste lagen van de Bredase bevolking. Men wilde voorkomen dat deze bevol-
kingsgroep in handen zou vallen van de ‘atheïstische socialistische beweging’. Zo formu-
leerde Sint Joseph het in haar jubileumuitgave bij het 75-jarig bestaan. Stimulator voor 
de oprichting was Albert van der Kallen, hoofdredacteur van het katholieke Dagblad voor 
Noord-Brabant en Zeeland. Hij was een sociaal bewogen man; enige tijd vicevoorzitter van 
de Bredase afdeling van de R. K. Volksbond èn onder de indruk van de woontoestand van 
mensen in bijvoorbeeld de Gampel. Hij wist katholieke notabelen te interesseren voor de 
sociale huisvestingsproblematiek, zoals: J. Scholte (ooit secretaris van de Volksbond), J. van 
Groenendaal en J. van Mierlo. Andere betrokkenen waren: M. van Tetering sr., Jongeneele,  
M. Verschuur, de drie gebroeders Stulemeijer, A. Dijens, J. Houben sr. en C. van Eeden. De 
heren Ch. Stulemeijer en J. van Mierlo waren ereleden van de Volksbond.

Om de invloed van Bredase katholieke notabelen en geestelijken in deze periode 
aangaande de volkshuisvesting te duiden schets ik eerst de rol die de R.K. Volksbond speel-
de. Eind negentiende eeuw werd het politieke leven sterk bepaald door ‘de sociale kwestie’, 
die gepaard ging met veel arbeidsonrust. De in 1891 verschenen sociale encycliek Rerum 
novarum waarin paus Leo XIII het socialisme op grond van theologische argumenten sterk 
veroordeelde droeg bij aan het verslechteren van de verhoudingen tussen katholieken 
en socialisten. In 1895 ontwikkelde zich in het overwegend katholieke Breda de sociale 
kwestie. Men begon zich binnen katholieke arbeidersverenigingen in te zetten voor een 
meer structurele verandering van het leven van arbeiders. Dat vraagstuk stond al wel in 
de aandacht in politiek-religieus neutrale en socialistische kringen; men richtte met name 
binnen socialistische kringen vakverenigingen en partijen op. De Bredase R.K. Volksbond 
was op die socialistische initiatieven een reactie en richtte zelf ook vakverenigingen op. 
Daarmee toonde ze haar sociale betrokkenheid, mede ingegeven door een flinke dosis aan 
antisocialistische sentimenten.26

De organisatie van de R.K. Volksbond bestond voornamelijk uit geschoolde vakarbei-
ders, ondersteund door intellectuelen/adviseurs zoals J.M. Scholte, boekhouder van de 
gemeentelijke gasfabriek en H.J.W. Pelster, een jonge advocaat, en niet te vergeten A. van 
der Kallen, hoofdredacteur van het katholieke Dagblad van Noord-Brabant. Deze krant 
besteedde ruimhartig aandacht aan de activiteiten van de R.K. Volksbond. Naast steun 
van katholieke arbeiders en voornoemde kringen was er ook afkeuring en zelfs tegen-
werking vanuit neutrale, socialistische en kerkelijke zijde. Ook meer behoudend-katho-
lieke burgers reageerden negatief en vonden de R.K. Volksbond in Breda kennelijk nogal 
progressief. In tegenstelling tot andere steden in Noord-Brabant, zoals bijvoorbeeld in 
Tilburg, stonden de kerkelijke leiders in Breda aanvankelijk niet op goede voet met de R.K. 
Volksbond, ondanks alle goede bedoelingen van de Volksbond.

Vanaf de aanvang was de R.K. Volksbond antisocialistisch, wat expliciet bleek uit 
het eerste artikel van de statuten: ‘den werkmansstand en de kleine burgerij te beveili-
gen tegen de socialistische dwalingen van onzen tijd’ Dit standpunt probeerde men 
uit te dragen door het organiseren van bijeenkomsten, het geven van voorlichting en 
het oprichten van steunfondsen en vakbonden. De R.K. Volksbond zocht steun bij de 
gegoede burgerij; donateurs en weldoeners werden beloond met erelidmaatschappen 
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26    Laenen, De opkomst van de Katholieke Arbeidersbeweging in Breda 1895 – 1908, p. 1 e.v.
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28    Ten Tije, De opkomst.

en met de eretitel van ‘lid van verdienste, zoals de bondsjurist mr. H.J.W. Pelster, notaris  
A. Verschraage, bouwondernemer Ch. Stulemeijer en bankier J. van Mierlo. Enkele van deze 
notabelen hadden ook zitting in besturen en raden van commissarissen bij enkele Bredase 
woningbouwverenigingen.

In een inventarisatie van kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid 
tussen 1915 en 1940 staan geen specifieke instellingen vernoemd die zich in Breda alleen 
met huisvesting van arbeiders, werklozen en armen bezighielden. De Katholieke Kerk 
in Breda hield zich bij uitstek bezig met armenzorg. De St. Vincentiusvereniging en de 
Bredase Armenzorg deden incidenteel iets aan huisvesting van armen of behoeftigen, vaak 
als onderdeel van een breder takenpakket, zoals verpleging en het voorzien in dagelijkse 
levensbehoeften.27

In literatuur, verslagen van de R.K. Volksbond of bronnen zoals onderstaande verwij-
zingen die ik voor dit artikel in het Stadsarchief van Breda heb geraadpleegd, tref ik geen 
informatie aan over de expliciete invloed en rol van leiders van de Katholieke Kerk bij de 
oprichting van R.K. woningbouwvereniging Sint Joseph in Breda.28

Het katholieke gedachtegoed stond bij St. Joseph hoog in het vaandel, zo bleek uit 
een bijzonder huurvoordeel: voor elk kind kreeg de huurder een dubbeltje korting op de 
huurprijs! Een eis aan de huurder was dat deze ‘fijn katholiek’ moest zijn.

9.   Woning van de woningbouwvereniging St. Joseph aan het Heijlaertsplein, ten noorden van de Haagweg (2019). Hier 
kwam in 1921 een complex van 206 huurwoningen. (foto F. Gooskens)
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Pas in 1918 kreeg St. Joseph een eerste voorschot van ƒ 1.276.900 om 206 arbeiderswoningen 
te bouwen, ten noorden van de Haagweg. In de gemeenteraadsvergadering van 31 maart 
1920 werden vragen gesteld over de wijze van aanbesteding van de funderingswerken van 
dit complex woningen. St. Joseph had gekozen voor een onderhandse aanbesteding en de 
opdracht gegund aan de I.G.B. uit Breda, vanwege de kennis van het bijzondere systeem 
van funderen van 2400 betonpalen en de daarbij benodigde apparatuur. Het bestuur van 
St. Joseph, bij monde van zijn voorzitter de heer Ch. Stulemeijer, was van mening dat de 
kwestie een interne aangelegenheid was en dat er geen wettelijke verplichting was om 
openbaar aan te besteden. De heer Stulemeijer was ook de directeur van I.G.B. Breda, maar in 
de notulen van de gemeenteraad lees ik geen expliciete toespelingen op deze co-incidentie.29 
Het complex woningen is in 1921 opgeleverd. Van deze 206 woningen waren er 75 bestemd 
voor werknemers van enkele industriëlen. Het is niet duidelijk geworden of er werknemers 
van I.G.B. bj waren. Op de overige woningen legde de gemeente Breda beslag.

De 206 woningen aan de Dijklaan, Rietmakerstraat, Beekstraat en omgeving staan er nu nog 
en zijn inmiddels gerenoveerd. Tussen de Sint-Annaparochie en de buurt bestond een hechte 
relatie. Men was huurder van een katholieke woningbouwvereniging èn parochiaan. Die 
verwevenheid bleek bij voorbeeld bij het vieren van het vijftigjarig bestaan van de buurt in 
1971. Het feest begon met ‘een Heilige Mis met feestpredicatie’ door kapelaan Groenendaal. 
Het programma werd afgesloten met een heilige mis op zondagmorgen.30

10.   Charles L. Stulemeijer, bouwondernemer en voorzitter woningbouwvereniging St. Joseph. Foto gemaakt rond 1937. 
 (foto firma Schreurs (v/h firma Stutz), collectie Stadsarchief Breda, id.nr. GN19920275)
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29    SAB, verslag gemeenteraadsvergadering van 31-03-1920.
30    Boot en Reijn, Thuis bij de Josephbouw, p. 11 en 91.

| R.K. Bouwvereeniging Laurentius (1919)

De R.K. Bouwvereeniging Laurentius, in 1919 opgericht in de toenmalige zelfstandige 
gemeente Ginneken en Bavel, werd na de annexatie in 1942 ook actief in Breda. Initiatief-
nemer voor het oprichten van Laurentius op 9 oktober 1919 was de Roomsch Katholieke 
Werkliedenvereeniging, afdeling Ginneken en al op 10 oktober vond de eerste formele 
bijeenkomst plaats. Wethouder J.H. van Mierlo werd voorzitter, wethouder C. Rijppart twee-
de voorzitter en de ontvanger van de gemeente Ginneken, de heer J.A.J. Beljaars, secretaris. 
Op 8 maart 1920 kreeg de bouwvereniging officieel toelating in Ginneken. Het bestuur 
startte al in mei 1921 met de bouw van twaalf woningen in Ginneken en vier in Bavel.31

| Algemene Woningbouwvereniging Breda e.o. (1920)

De officiële oprichtingsdatum was op 9 maart 1920. Het bestuur bestond uit de heren  
M. de Man (voorzitter), door de leden in 1923 weggestemd en opgevolgd door de heer  
P. Gruys, bekend socialist en lid van de gemeenteraad voor de SDAP, W. van Brummelen 
(penningmeester), J. Meyvis, M. van der Zanden, C. van Zweden en mevrouw Van Bijsewijk 
(secretaresse). Zij waren allen oprechte socialisten, bereid om op de barricaden te klimmen, 
zo lees ik in het jubileumboek naar aanleiding van het 75-jarig bestaan. Het oprichten van 
een socialistische woningcorporatie in het strenge katholieke zuiden was geen sinecure; 
het getuigde van lef èn doorzettingsvermogen. De heer Meyvis bijvoorbeeld, was partijbe-
stuurder en 21 jaar gemeenteraadslid voor de SDAP, oprichter van de lokale socialistische 
bond van sigarenmakers en bijna veertig jaar bestuurslid van deze woningbouwvereniging. 
De heer Geurst, opvolger van de heer Van der Zanden, was behalve prominent bestuurslid 
ook gemeenteraadslid. Hij was waarschijnlijk de initiatiefnemer tot oprichting van deze 
woningbouwvereniging, want hij droeg lidmaatschapsnummer één!

De gemeente Breda beloofde de Algemene Woningbouwvereniging in 1921 na moei-
zaam overleg een stuk grond aan de Van Vlietstraat, maar in 1923 was er nog steeds niet 
gebouwd. Pas in november in 1923 beoordeelde de gemeente Breda een aanvraag tot het 
bouwen van een dertigtal arbeiderswoningen positief. De bouw liep door de strenge 
winter vertraging op, maar op 2 augustus 1924 namen burgemeester Van Sonsbeeck en 
wethouder Pelster de eerste woningen feestelijk in gebruik. In Van Vlietstraat 25 ging 
bestuurslid Meyvis als sigarenmaker zelf wonen.

De woningtoewijzing van sociale huurwoningen verliep bij de Algemene Woningbouwver-
eniging volgens een simpel puntensysteem: het eerst ingeschreven lid kreeg de eerste keuze. 
Als deze de woning afwees, kwam zijn naam weer onder aan de lijst. Meldde een kandidaat 
zich aan als lid van de Algemene Woningbouwvereniging Breda e.o., en was hij door het 
bestuur geaccepteerd, betaalde hij ƒ 0,50 inschrijfgeld + ƒ 0,10 wekelijkse contributie + een 
aandeel van ƒ 10 om werkkapitaal te verwerven. Het aandeelbedrag mocht men uitsmeren 
over een lange termijn.
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11.   Woningen aan de Van Vlietstraat 1971. Boven de poort is een steen ingemetseld met het opschrift: 
‘Algemene Woningbouwvereeniging Breda en omgeving 1923 - 1924’. (foto BN De Stem, Johan van 
Gurp, Stadsarchief Breda, id.nr. JVG197111XX936)

12.   Woningen aan de Nuijtstraat in 2019. Ook hier is boven een poort een steen ingemetseld. De tekst: 
‘Algemene Woningbouwvereeniging voor Breda en omgeving 1928 - 1929’. (foto F. Gooskens)
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31    Brekelmans, Sint Laurentius, 11 en Introductie in de Volkshuisvesting Laurentius.
32    Vorst (red.), 75 Jaar Algemene Woningbouwvereniging Breda, p. 4 e.v., 15.

Het eerste woningcomplex aan de Van Vlietstraat was een succes en het bestuur wilde het 
hele bouwblok graag volbouwen met 28 arbeiderswoningen in de Nuijtstraat. Het gevoel 
van saamhorigheid onder de huurders was groot, vooral doordat de katholieke omwonen-
den van woningbouwvereniging St. Joseph met argusogen naar dit complex woningen 
keken. Het gebied kreeg al gauw de bijnaam van ‘rooie buurt’.

De nieuwe bewoners kregen van de voorzitter als welkom de volgende boodschap mee: 
‘de woning behoorlijk doch zindelijk te bewonen; dat de geest der 28 nieuwe gezinnen van 
dien aard mogen zijn, dat zij zich thuis mogen gevoelen met de thans wonende gezinnen 
als waren wij allen uit één gezin.’ Hygiëne was in die tijd een zorgelijk punt en dat had 
de Algemene goed geregeld: het was bijvoorbeeld ten strengste verboden om wanden te 
behangen uit angst voor wandluis. Indien een huurder deze regel niet zo nauw nam, werd 
het betreffende behang – onder toezicht van een bestuurslid – van de muur gescheurd! 
In het jubileumboek van de Algemene Woningbouwvereniging Breda e.o. staat zelfs een 
voorval dat bestuurslid C. Rommers als huurder weigerde zijn lakens te laten inspecteren 
door penningmeester Van Zweden. Die actie was nodig vanwege een besluit van de Alge-
mene Ledenvergadering om elke woning regelmatig op ongedierte te controleren, zodat 
men kostbare ontsmettingen kon voorkomen.32 Gelukkig zijn op het gebied van hygiëne 
de tijden veranderd, evenals de destijds actieve controlerende rol van bestuursleden op 
hun huurders!

| Gemeentelijk woningbezit

De gemeente Breda besloot in 1920 tot begin dertiger jaren zelf sociale huurwoningen 
te bouwen. Daardoor kreeg de gemeente de beschikking over woningen voor haar eigen 
ambtenaren en leverde zelf een bijdrage om de woningnood onder de middenstand en arbei-
ders te lenigen. In 1935 had de gemeente zelf 649 woningen in eigendom, onder andere aan 
de Vestkant, in de Dijklaan, Plataanstraat, Heidebloemstraat en het Westeinde. Het beheer 
van deze woningen viel onder de gemeentelijke afdeling Volkshuisvesting. De 84 woningen 
aan de Vestkant en later de 157 in het Westeinde waren bedoeld voor wat men omschreef als 
voor ‘sociaal-achterlijken’.

De woningbouwproductie door woningbouwverenigingen daalde na 1921 sterk door 
gewijzigde regelgeving van het Rijk. Bouwverenigingen kregen alleen nog financiële 
steun als een gemeente kon aantonen, dat er nog woningnood was, die niet door particu-
lier initiatief kon worden opgelost.

| Conclusie

Tilburg en Breda waren voor vaststelling van de Woningwet in 1901 zeker niet trendsettend. 
Er waren in beide steden vóór dat jaar geen woningbouwverenigingen. Dit in tegenstelling 
tot een stad als Den Bosch waar al in 1862 een dergelijke vereniging tot stand kwam. In 
Arnhem en Amsterdam kwamen er al in 1851 woningbouwverenigingen.
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Jaar Breda Tilburg Stroming
1907 Patrimonium Bouwlust (Coöperatie) Protestant
1908 Volkshuisvesting (NV) Neutraal Protestant
1909 Eigen Haard (Coöperatie) R.K.
1913 St. Joseph (Vereniging) R.K.
1915 St. Joseph (Vereniging) R.K.
1915 Coöperatieve Bouwvereniging Socialistisch
1916 Tilburgsche Bouwvereeniging Fabrikanten
1916 Bouwvereniging Ons Huis (Coöperatie) R.K.
1918 Tilburgse Woningbouw Stichting Gemeente
1918 Gildenbondstichting R.K.
1919 Laurentius (Ginneken en Bavel) R.K.
1920 Woningbouwvereniging Samenwerking NS arbeiders
1920 Algemene Woningbouw-

vereniging Breda e.o.
Socialistisch

1922 Stichting Tuinwijk 
Viscose (Gildewijk)

Fabrikanten

13a-b.  Kaarten van Breda met daarop aangegeven het sociaal woningbezit van de vier woningbouworganisaties 
en de gemeente Breda in de periode 1908-1930. Kaart 13a toont de westkant van de stad, vooral rond de 
Fellenoordstraat en de Haagweg. Kaart 13b kaart is van de wijk Belcrum. Sint-Joseph verhuurde in de Belcrum 
woningen aan de Koekoekstraat, Eksterstraat en de Putterstraat.

Vergelijkingstabel woningbouworganisaties Breda-Tilburg over periode 1901-1924.

13a
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Een opvallend verschil tussen Breda en Tilburg is de grote rol van Bredase protestante nota-
belen rondom ’t Nut en de Bond tegen Drankmisbruik. Zij richtten de NV Volkshuisvesting 
op die 376 woningen zou bouwen. In Tilburg kwam de protestante coöperatie niet verder 
dan 17 woningen, maar die viel dan ook niet onder de financiering van de woningwet. 
In Tilburg waren dan wel weer de fabrikanten een grote partij rondom de Tilburgsche 
Bouwvereeniging.

In beide steden konden de woningbouwverengingen geen echt grote aantallen wonin-
gen bouwen. In Breda kwamen zij bij elkaar tot 706 woningen en in Tilburg tot 704 wonin-
gen. De woningen waren ook nog eens bestemd voor de eigen achterban. Katholieke 
verenigingen wilden in hun huizen ‘fijne katholieken’ en fabrikanten bouwden voor 
hun eigen personeel. Echt arme bewoners kwamen zo moeilijk aan huisvesting, want de 
woningen waren meest bestemd voor geschoolde arbeiders met vast werk. Deze doelgroep 
kon de huur betalen en de woning netjes bewonen. In Breda kwamen de arbeiderswonin-
gen allemaal aan de westkant van de stad, waar de meeste industrie gevestigd was. De 
katholieke bouwverenigingen hadden als duidelijk doel om de socialistische aanhang de 
wind uit de zeilen te halen.

13b
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Door de beperkte bouwproductie van de woningbouwverenigingen moest de gemeentelijke 
overheid in beide steden bijspringen. De gemeente Tilburg was daarbij actiever dan Breda. In 
de periode 1917-1925 bouwde Tilburg 1659 woningen die in eigen beheer werden genomen 
en 464 woningen die in beheer kwamen bij woningbouwverenigingen. In 1935 was de 
gemeente Breda nog niet verder gekomen dan 649 arbeiderswoningen.

Breda liet later de bouw van woningen liever over aan het particulier initiatief. Particu-
lieren bleken bereid veel kapitaal te investeren in de woningbouw, zo bleek tussen 1931 en 
1937. In totaal werden door particulieren en kleine aannemers 1.764 woningen gebouwd, 
onder andere in de Belcrumpolder en het Sportpark. In diezelfde periode bouwden de 
Bredase woningbouwverenigingen slechts 95 woningen: in 1932 en 1933 in opdracht van 
St. Joseph in de Belcrumpolder.33

| Epiloog: De Bredase woningbouwverenigingen in 2019

De NV Volkshuisvesting uit 1908 werd in 1966 het Gemeentelijk Woningbedrijf en is in 
1987 gewijzigd in een zelfstandige woningbouwvereniging: Volkshuisvesting Breda.

Uit eerdere fusies tussen R.K. Woningbouwvereniging St. Joseph, R.K. Gildenbond, 
coöperatieve bouwvereniging Ontwikkeling, Samenwerking en later met de stichting 
Studentenhuisvesting ontstond in 1988 de Stichting Verenigde Woningcorporaties.
(SVW). De SVW fuseerde in 1998 met de stichting Woonstad tot Wonen Midden Brabant. 
In 2003 is Volkshuisvesting Breda daarmee gefuseerd en heet sindsdien Wonen Breburg.

St. Joseph Breda en de Algemene Woningbouwvereniging Breda e.o. zijn in 2000 gefu-
seerd tot Singelveste en in 2008 gefuseerd met Aramis uit Roosendaal tot Alleewonen en 
sinds de fusie met de Woningstichting Etten-Leur in april 2018 heet die organisatie Alwel. 
St. Laurentius is vanaf het begin een zelfstandige woningcorporatie gebleven.
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33    Duijghuisen, Geschiedenis van Breda III, p. 169 e.v.
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