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1. Wilhelminastraat Dongen ca. 1935-1940. (collectie Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen)
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door
Helma van der Holst

| Inleiding

In de negentiende eeuw groeit de Dongense bevolking van circa 2.500 naar ruim 7.000 
inwoners.1 Dat is veel sneller dan in de eeuwen daarvoor. Een belangrijke reden is dat 
het dorp in de tweede helft van de negentiende eeuw verandert van een agrarisch dorp in 
een industriedorp. De industrie biedt meer werkgelegenheid dan de agrarische sector. De 
transitie naar industriedorp krijgt invloed op de bevolkingssamenstelling.

Voldoende reden om de industriële ontwikkelingen in Dongen vanaf de tweede helft 
van de negentiende eeuw kort te volgen en inzicht te krijgen in de daaraan verwante 
ruimtelijke ontwikkeling. Door het toenemend aantal arbeiders ontstaat woningschaar-
ste. De vraag naar goedkope en goede woningen stijgt. De Woningwet van 1901 biedt 
uitkomst. Het artikel toont aan dat al voor de bekrachtiging van de Woningwet particu-
liere initiatieven worden gerealiseerd.

De Woningwet leidt in 1914 tot de oprichting van de R.K. Woningbouwvereeniging ‘De 
Goede Woning’. Het bouwen van de eerste sociale woningen vergt behalve idealen ook 
onderzoek, discussie, regelgeving en organisatietalent. Het artikel tracht inzicht te geven 
in de proceswijze van de eerste woningbouwprojecten in Dongen. Na de bouw volgt de 
vraag wie er in aanmerking komt voor zo’n begeerde woning. Het toewijzingsbeleid van 
de woningbouwvereniging geeft daar deels antwoord op.

|  Dongen in de negentiende eeuw: 
 transitie van een agrarisch dorp naar een industriedorp

Dongen is het meest oostelijke dorp in de voormalige Baronie. In de eerste helft van de 
negentiende eeuw is de landbouw de spil van de lokale economie. Veeteelt staat in dienst 
van de landbouw. De fecaliën van de dieren, aangevuld met heideplaggen, zijn noodzakelijk 
om de schrale zandgronden te bemesten. De boerderijen liggen verspreid over kleine bewo-
ningsplekken. Het zijn kleinschalige, zelfvoorzienende gezinsbedrijven. De boerenhuishou-
dens leven van oogst naar oogst. Slechts een klein deel wordt lokaal of regionaal verhandeld. 
De belangrijkste producten zijn aardappelen en rogge, afgestemd op het dagelijks voedselpa-
troon. Een onderzoek uit 1840 bevestigt dat het Dongense boerenleven in vergelijking met 
de omringende dorpen een marginaal bestaan kent.2

1  RAT, Gemeenteverslagen Dongen, inv. nrs. 2321-2323, 1851-1915.
2  Buiks, ‘Boerderijen in de Baronie van Breda 15e – 19e eeuw. Onderdelen en terminologie’, 7.
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Vanaf het midden van de jaren veertig van de negentiende eeuw komt het agrarische leven 
onder druk te staan. Dat geldt niet alleen voor Dongen, maar voor geheel Nederland. Misoog-
sten en voedselcrises teisteren de agrarische sector. De schrale oogsten hebben een enorme 
impact op het dagelijks bestaan. Het meest desastreus is de aardappelmisoogst, veroorzaakt 
door de aardappelschimmel phytophtora infestans die tot snelle aardappelverrotting leidt. 
Alternatieve voedingsmiddelen zijn nauwelijks voorhanden. De voedselcrisis resulteert in 
hongersnood.3 Dongen wordt in 1850 extra getroffen omdat door het opstuwende vloed-
water de rivier de Donge ver buiten haar oevers treedt en landbouwstroken onbereikbaar 
worden. Uit pure overlevingsstrategie zoeken boeren naar andere bestaansbronnen.

De looi- en schoennijverheid bieden uitkomst. Deze ontwikkelen zich al in de Lang-
straat en in andere delen in Noord-Brabant voordat de negentiende eeuw aanvangt. Die 
ontwikkelingen ontstaan niet zomaar. Politieke, religieuze, geografische en sociaalecono-
mische redenen zijn de oorzaak van deze groei. Voor de ontwikkeling van de looinijver-
heid biedt Dongen voordelen. De rivier de Donge doorsnijdt het zandgrondgebied en loopt 
dwars door het dorp. Met een verval van zo’n 27 meter is het snelstromende water geschikt 
om de haren van de dierenhuiden te lossen. De huiden hangen over palen in de rivier.

Bovendien bevat zandgrond nauwelijks ijzer, waardoor de huiden niet verkleuren. Ook 
groeien rond Dongen eikenbomen. De taninehoudende eikenschors dient als grondstof voor 
het plantaardig looiproces. Daarnaast ligt de loonontwikkeling in het zuiden lager dan in 
de westelijke steden en wensen stedelijke bestuurders de looierijen te verplaatsen vanwege 
stankoverlast. De komst van de looinijverheid wordt in het zuiden omarmd en biedt werk-
gelegenheid aan de groeiende, veelal laaggeschoolde bevolking. De stank wordt voor lief 
genomen. Boeren richten op hun erven looikuipen in. Daarnaast worden ook zelfstandige 
looierijen opgericht. Na het looiproces worden de lederen vellen verwerkt tot schoeisel 

2. Gezicht op de Bergen te Dongen. Prentbriefkaart. Ca. 1910-1920. (collectie Peer Trommelen)
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en diverse accessoires. 
Dongen biedt in het laatste 
kwart van de negentiende 
eeuw voldoende werkge-
legenheid.4 De lonen zijn 
laag, de werkdagen lang, 
de levensstandaard margi-
naal, maar de structurele 
werkloosheid is gering. 
In 1880 heeft Dongen 
ruim 4.200 inwoners. 
In de 109 leerlooierijen 
werken 194 mannen, in 
de 195 schoenmakerijen 
vinden 589 mannen en 26 
vrouwen werk.5 In 1896 
heeft Dongen met 108 
leerlooierijen de meeste 
looierijen van Nederland. De snelle transitie van een agrarisch dorp tot een industriedorp 
is bijzonder, omdat in veel andere dorpen juist een trek naar de steden is waar te nemen. 
Mensen verhuizen op zoek naar werk en inkomen.

3  Graaff, ‘Van misoogst naar malaise’, 1, 15.
4  RAT, Gemeenteverslagen Dongen, inv. nrs. 2322-2323, 1873-1915.
5  RAT, Gemeenteverslagen Dongen, inv. nr. 2322, 1880.

3.  Gezicht op de Donge. De oever is voorzien van palen om de haren van de huiden in het stro-
mende water te lossen. Ca. 1880-1900. (collectie Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen)

4. Panorama van Dongen als lintdorp. Ca. 1925. (foto A. Schmidlin, collectie Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen)
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|  Ruimtelijke ontwikkeling in Dongen: looierijen, schoenfabrieken,  
fabrikantenvilla’s en arbeiderswoningen

Van de verspreide bewoningsplekken blijft aan het einde van de negentiende eeuw weinig 
over. Het ideale vestigingsklimaat voor de looierijen is dicht bij de rivier de Donge. De rivier 
dient ook om het afvalwater te lozen. Zo verandert Dongen in een uitgestrekt lintdorp.

Ook het dorpsaanzicht verandert in hoog tempo. Hoge fabrieksschoorstenen prijken boven 
de huizen uit, de zandpaden worden verhard en de tram rijdt sinds 1881 het dorp in. Van het 
oorspronkelijke idyllische boerenkarakter is nog maar weinig over. De transitie tot indus-
triedorp heeft grote gevolgen voor de bevolkingssamenstelling. Er ontstaat een piramide- 
structuur. De kleine toplaag 
wordt gevormd door notabelen 
en welgestelden, waaronder de 
directeuren van looierijen en 
schoenfabrieken. Daaronder 
een tussenlaag van patroons, 
voormannen en middenstan-
ders. De onderste brede laag 
wordt gevormd door een grote 
groep arbeiders, werkend in 
fabrieken of in kleine ruimten 
achter het huis, waar stikma-
chines staan opgesteld voor de 
schoenvervaardiging. 6.  Schoenmakerswoning in de Veldstraat met werkruimte achter het huis.  

(collectie Aimée Oudenhuijsen)

5. Hoogen Ham, Dongen. Herenhuizen van fabrikanten. Ca. 1915. (collectie Peer Trommelen)
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6  RAT, Gemeenteverslagen Dongen, inv. nr. 2323, 1908.
7  RAT, Commissie Wering Schoolverzuim, inv. nr. G51, Schoolverzuim en leerplichtwet.

De sociale driedeling uit zich ook in de ruimtelijke ontwikkeling. In de Hoge Ham, de hoofd-
straat van het dorp, wonen de fabrikanten in dure herenhuizen. De woningen zijn rijkelijk 
voorzien van decoratieve elementen, die de welgesteldheid van de bewoners benadrukken. 
Daartussen staan diverse woningen van middenstanders. Op andere locaties in het dorp 
staan de vele arbeidershuisjes, veelal in de omgeving van de fabrieken. Het aantal boerde-
rijen neemt af.

|  Woningnood in Dongen

Door de groei van de schoen- en lederindustrie is de woningnood rond 1900 groot, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. Er zijn onvoldoende woningen voor de groeiende groep 
arbeiders. Van een druk forensenverkeer van de omliggende dorpen richting Dongen is 
nauwelijks sprake. Woon-werkverkeer moet te voet. Met het vooruitzicht op een zesdaagse 
werkweek en lange werkdagen is een verhuizing naar Dongen voor veel huishoudens een 
logische keuze. Door deze woningschaarste leven veel gezinnen onder erbarmelijke omstan-
digheden. Sanitaire voorzieningen staan veelal buiten op het erf en zijn barbaars te noemen. 
Toch worden woningen maar mondjesmaat onbewoonbaar verklaard. In Dongen is dat 
voor de eerste maal in 1908.6 Er zijn eenvoudigweg geen alternatieve woongelegenheden 
voorhanden. De slechte woon- en leefsituatie heeft ook invloed op de gezondheidssituatie. 
De kans op epidemieën, zoals cholera en tyfus, is groot.

De gebrekkige woonsituatie en de armoede zijn beklagenswaardig. De verslagen van de 
vergaderingen van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim geven een goed inzicht 
in de werkelijke armoede. Bij schoolverzuim worden moeders door de Commissie ter 
verantwoording geroepen. De verhalen zijn schrijnend. Soms blijkt een kind maar één stel 
kleding te bezitten. Als de kleding na reiniging de volgende morgen niet droog is, moet het 
kind schoolbezoek verzuimen. Soms moeten moeders uit armoede buitenshuis werken en 
worden kinderen voor de huishouding thuis gehouden.7 In de gemeenteraadsvergaderin-
gen wordt regelmatig over de armoede en de woningnood gesproken, maar daadkrachtige 
besluitvorming blijft achterwege.

|  De eerste particuliere initiatieven

De deplorabele leef- en werkomstandigheden gelden niet alleen voor Dongen. De landelijke 
overheid erkent sinds 1850 de precaire situatie in veel steden en dorpen, kwalificeert het als 
de sociale questie, maar neemt geen stappen ter verbetering. Zelfs een goede analyse naar de 
oorzaken blijft achterwege. Toch wordt het slechte woonmilieu geleidelijk een volkszaak.

De eerste initiatieven komen van particuliere zijde. Bestuurders, fabrikanten, notabe-
len en artsen wensen het groeiend probleem van de slechte huisvesting op te lossen en 
investeren in tijd en geld. Doel van deze sociaaldenkende elitegroep is een gezonde arbei-
dersklasse te creëren. Een goede gezondheid werkt tevredenheid in de hand en dient een 
goede werklust. Deze vorm van liefdadigheid heeft als doel arbeiders te verheffen naar een 
hoger sociaal niveau. Dit filantropisch gedachtegoed is tekenend voor de tijd.
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De eerste woningbouwverenigingen in Nederland starten vanaf 1851 naar voorbeeld van 
sociale woningbouwplannen in Engeland.8 Het gedachtegoed past binnen de liberale tijd-
geest van rond het midden van de negentiende eeuw. In dit kader wordt in 1848 de nieuwe 
grondwet bekrachtigd, gevolgd door de Gemeentewet in 1851. De wetten vormen de basis 
voor de sociaal gerichte wetten die zullen volgen, waaronder de Woningwet.

In Dongen ontstaat rond 1880 aandacht voor een betere woonomgeving voor ouderen 
en hulpbehoevenden. De bejaarden- en ziekenzorg valt onder mantelzorg, maar vormt 
voor veel gezinnen een zware last. Om die reden neemt het R.K. Armbestuur in Dongen 
het initiatief om een gasthuis te openen. De notabelen van het dorp zien de zorg voor een 
betere woonsituatie voor ouderen als een sociale verplichting. Ongetwijfeld speelt ook 
aanzien in de beweegredenen mee en mogelijk voelen de katholieke notabelen zich ook 
bezorgd over het opkomend socialisme. De bisschop van Breda verleent op 15 januari 1882 
goedkeuring voor de realisatie van een gasthuis. De bouw- en inrichtingskosten van het 
Sint Elisabeth Gasthuis bedragen circa ƒ 50.000. Om het bedrag bijeen te krijgen, verdie-
nen enkele bevlogen voortrekkers alle eer. Het zijn pastoor Van Iersel (1817-1895), burge-
meester Franciscus van Breugel (1807-1882) en leerlooier en eerste president van het 
gasthuis Johannes Bressers (1819-1891). De pastoor ziet liefdadigheid als een vorm van 
sociale gerechtigheid en spreekt de gelovigen vanaf de preekstoel toe: ‘Mijne beminden, 
ik schenk u een gasthuis’. Dankzij particuliere giften en een bijdrage van het R.K. Armbe-
stuur opent het Sint Elisabeth Gasthuis op 27 april 1883 haar deuren voor (zieke) ouderen 
zonder bestaansmiddelen of inkomsten. Zoon Cornelis (Cees) Leonardus Bressers (1856-
1933) neemt de functie van zijn vader over. Dit initiatief kan gezien worden als een eerste 
vorm van sociale huisvesting in Dongen, gericht op een specifieke bevolkingsgroep en op 
gezamenlijk wonen, zonder rijkssubsidie.

7. Sint Elisabeth-Gesticht te Dongen, later Sint-Elisabeth-Gasthuis genoemd. (collectie Peer Trommelen)
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8  Kleinegris, Compact en harmonisch, 19.
9  Beekers, Het bewoonbare land, 79.
10  Beekers, Het bewoonbare land, 95.
11  Vie Magazine. Special. 100 jaar volkshuisvesting in Dongen (2014) nr. 16.
12  Beekers, Het bewoonbare land, 112.
13  Kleinegris, Compact en harmonisch, 38-39

|  De Woningwet van 1901

Rond 1900 toont de overheid eindelijk initiatieven voor het realiseren van een betere volks-
huisvesting. De eer gaat naar de sociaalliberalen en hun tomeloze inzet voor overheidssteun 
voor de sociale woningbouw.9 Het betreft met name de liberale ministers Hendrik Goeman 
Borgesius (1847-1917) en Nicolaas Pierson (1839-1909). In die periode verandert Neder-
land in een hoog tempo in een industriële staat. Veel mensen uit de plattelandsgebieden 
trekken naar de stad voor werk en inkomen. De huurprijzen stijgen naar recordhoogte. 
Huisjesmelkers profiteren uit winstbejag. Dat leidt tot krotvorming en abominabele hygië-
nische omstandigheden en maakt het woning- en gezondheidsprobleem schrijnend. Door 
betaalbare en betere woningen te garanderen biedt het rijk uiteindelijk een oplossing. In 
1902 worden de Woningwet en ook de Gezondheidswet uit 1901 van kracht. De wetten 
hebben bijgedragen aan de Nederlandse verzorgingsstaat.

Het overheidsingrijpen is van belang, omdat alleen de overheid over een breed financi-
eel instrumentarium beschikt. De landelijke overheid zal zorgdragen voor financiële 
steun, de gemeentebesturen voor de verdere uitwerking.10 De ambtenaren kunnen aan de 
slag. De wet bevordert de oprichting van de woningbouwverenigingen. Hoewel de 
woningnood in de steden dramatisch is, profiteren de dorpen mee. Voor het industriedorp 
Dongen is de Woningwet een gunstige ontwikkeling.

De realisatie kost veel geld en is een heuse trendbreuk binnen de overheidsbemoeienis. 
Maar de wet impliceert ook politieke afhankelijkheid, regelgeving en toezicht om finan-
cieel misbruik tegen te gaan. De wet is in tien paragrafen uitvoerig gedocumenteerd en de 
regelgeving inzake eisen aan bouwverordeningen, onteigening, uitbreidingen, geldelijke 
steun en strafbepalingen zijn streng. Er komen voorschriften voor minimale wooneisen. 
Een standaard woning bestaat minimaal uit 33 vierkante meter. De afstand tot de achter-
buren is minimaal drie meter. In elk woonvertrek moet een raam geplaatst worden. Een 
douche of bad wordt tot in de jaren dertig echter nog als nodeloze luxe gezien.11

Voor de gemeenteambtenaren geeft de wet houvast en machtsmiddelen om controle 
conform de regels uit te voeren.12 Gemeenten wordt geadviseerd een Gezondheidscommis-
sie in te stellen om misstanden in kaart te brengen, waarop Bouw- en Woningtoezicht 
actie kan ondernemen.13 Het College van Bijstand, zoals geformuleerd in artikel 35 van de 
Woningwet, houdt toezicht op Bouw- en Woningtoezicht, op de subsidieverlening en 
adviseert de overheid. Ook worden modelstatuten voor woningbouwverenigingen opge-
steld en huurprijsadviezen gegeven. Er wordt geopteerd voor een huur conform de markt-
waarde. Minister Nicolaas Pierson (1839-1909) stelt dat de woningen betaalbaar moeten 
blijven en huurders mogen niet tot de armenzorg vervallen.
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8.  Plattegrond Dongen. Uitgave Gemeente Dongen 2012/2013. Rood gearceerd betreft de Wilhelminastraat en de Torenstraat: 
 eerste en tweede sociale woningbouwprogramma.
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14  H. Verheijen (1884-1945) is getrouwd met de zus van Cees Bressers. Verheijen wordt in 1935 benoemd tot burgmeester in Erp.
15  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 62. Verslag Vergadering 3 juni 1914.
16  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 62, Verslag Vergadering 30 mei 1915.
17  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 61. Huishoudelijk Reglement der R.K. Woningbouwvereeniging ‘De Goede Woning’ te Dongen. C.A. Soffers is 

kapelaan van de H. Joseph Kerk in Dongen. In de vergadering van 25 maart 1918 wordt hij opgevolgd door de weleerwaarde heer Maertens.
18  Sprangers, ‘Rooms-katholieken boeren en arbeidersverenigingen in Dongen, 1920-1940’, 129-130.

|  Oprichting R.K. Woningbouwvereniging ‘De Goede Woning’ in Dongen

De Woningwet van 1901 leidt in Dongen niet direct tot de oprichting van een sociale woning-
bouwvereniging. De gedachte om geld aan te vragen voor sociale volkshuisvesting is nog niet 
geland en door de wirwar aan regelgeving zijn uitvoeringsplannen niet direct haalbaar. Ter 
stimulering wordt in 1913 de Nationale Woningraad opgericht, een koepelorganisatie, die 
de nieuwe landelijke verenigingen van woningbouwcorporaties kan bijstaan. Dat blijkt een 
goed initiatief, want tot 1914 keert het rijk nog geen hoge subsidiebedragen uit.

Dertien jaar na de intrede van de Woningwet behandelt de Dongense gemeenteraad in 
april 1914 de statuten voor een nieuw op te richten woningbouwvereniging. De gemeen-
teraad heeft zelf geen initiatieven getoond uit vrees voor hoge kosten. De initiatiefnemer 
is de R.K. Gildenbond, die de belangen van de arbeiders behartigt. Uit de commissieleden 
en de werklieden van de R.K. Gildenbond wordt het bestuur van de woningbouwvereni-
ging samengesteld. De eerste voorzitter is de industrieel en tevens wethouder H. 
Verheijen.14 Verheijen is de zwager van Cees Bressers, die behalve leerlooier ook president 
van het Sint Elisabeth Gasthuis is. Het is bijzonder dat beide zwagers overeenkomstige 
maatschappelijke functies vervullen. Verheijen is in 1918 ook lid van Provinciale Staten, 
Bressers is van 1902-1918 lid van Gedeputeerde Staten van Brabant en van 1918-1919 lid 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bovendien heeft hij een commissariaat bij de 
Nederlandsche Bank. Familierelaties, politiek, ondernemerschap en maatschappelijke 
functies zijn zo sterk verweven.

De eerste bestuursleden van de woningbouwvereniging zijn voorts de ondernemers 
W.J.M. Verbunt, C.P. Ligtenberg en H. Wagener.15 De heren Verbunt, Wagener en Bressers 
hebben ook een leidinggevende rol in de Kamer van Koophandel in Dongen. Op 30 mei 
1914 valt het besluit dat het bestuur van de woningbouwvereniging zal bestaan uit zeven 
personen.16 De bestuursleden nemen zitting voor een periode van zes jaar, waarbij om de 
twee jaar een derde aftreedt. Bestuurslid en secretaris J. Kuen wordt benoemd tot kassier 
en zal wekelijks tegen vergoeding de huurgelden innen. De bisschop van Breda benoemt 
kapelaan C.A. Soffers tot geestelijk adviseur. Soffers krijgt toezicht en stem in godsdiensti-
ge en zedelijke zaken.17 Kapelaan Soffers heeft aanzien in het dorp en heeft al eerder blijk 
gegeven van leidinggevende inzichten. Zo is hij direct betrokken bij de opzet van de R.K. 
Boerenbond in Dongen en pleit hij voor de oprichting van diverse coöperatieve economi-
sche organisaties, waaronder de Boerenleenbank in 1911.18

De eerste vergadering van de voltallige oprichtingscommissie wordt gehouden op 3 
juni 1914 en leidt tot de oprichting van de Roomsch Katholieke Woningbouwvereniging 
‘De Goede Woning’. De commissie adviseert burgemeester en wethouders een Raad van 
Toezicht te vormen. De leden van deze Raad mogen de vergaderingen bijwonen en hebben 
alleen een raadgevende stem. Op 15 januari 1915 wordt bij Koninklijk Besluit de oprich-
ting van de Dongense woningbouwvereniging bekrachtigd.

In kleinere gemeenten komt het in de beginfase van de ontwikkeling van de woning-
bouwverenigingen vaak tot de oprichting van slechts één vereniging. In hoeverre de 
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oprichting van de katholieke woningbouwvereniging in Dongen een defensieve stap van 
de katholieke zuil betreft om andere zuilen voor te zijn, is uit de verslagen van de woning-
bouwvereniging niet op te maken.

Het doel is betaal- en verhuurbare huisvesting voor arbeidersgezinnen te realiseren. De 
woningen moeten hygiënisch worden ingericht en rekening houden met de belangen van 
grote gezinnen. In een raadsbesluit van 23 november 1916 wordt vermeld dat de woning-
bouwvereniging uitsluitend werkzaam mag zijn in het belang van de volkshuisvesting. 
Zo beperkt de gemeenteraad de invloed van de woningbouwvereniging op het moment 
dat de bouw van de eerste twintig woningen op voorhand is. Het betreft twee blokken van 
elk tien woningen aan de Wilhelminastraat (voorheen Kanaalweg). In het kadaster 
omschreven als Sectie G, nr. 3078.19

De keuze voor de Wilhelminastraat is een logische keuze. In 1910 zijn de eerste aanleg-
werkzaamheden voor het nieuwe Wilhelminakanaal gestart. In de raadsvergadering van 
7 mei 1913 besluit de gemeenteraad een rechtstreekse weg vanuit het dorp naar het 
Wilhelminakanaal en de nieuwe los- en laadplaats aan te leggen. De Dongense leerlooiers 
hadden sterk aangedrongen op een loswal voor het laden en lossen van goederen voor de 
lederindustrie. Daarvoor moet eerst grond worden onteigend. Het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog vertraagt de voortgang van het kanaaltraject, maar in 1916 is de Dongense 
loswal een feit. De aanleg van de loswal bezorgt de gemeente Dongen een extra kostenpost 
van ƒ 25.000,-.20 De nieuwe weg naar de loswal aan het Wilhelminakanaal krijgt logischer-
wijs de naam Wilhelminastraat. De straat vormt een nieuwe verkeersader in het dorp. De 
nieuwe woningwetwoningen zullen de straat aanzien geven.21

|  Bouw van de eerste woningen door R.K. Woningbouwvereeniging 
 ‘De Goede Woning’

Een jaar na de oprichting van de woningbouwvereniging is het tot daadwerkelijke bouw 
nog niet gekomen. Intussen zijn de bouwkosten door het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog met circa 25% gestegen. De aanvoer van bouwmaterialen stagneert, omdat ze deels 
uit Duitsland worden geïmporteerd. De oorlog bemoeilijkt de aanlevering. Door de prijsver-
hoging is haast geboden. Er moet snel bouwgrond worden aangekocht. Aan de Dongense 
architect Petrus Cornelis Schellekens Czn. wordt op voorhand gevraagd een plan te maken. 
Schellekens vervaardigt de tekeningen, het ontwerp en het bestek. Als voorbeeld neemt 
Schellekens een woningtype uit Steenbergen, waaraan hij enkele wijzigingen aanbrengt. 
Zo wenst hij de voorkamer te benutten voor permanente bewoning. Maar de bestuursleden 
twijfelen en verwachten dat, ondanks de geringe woonoppervlakte, elk gezin een ‘mooie’ 
kamer prefereert.22 De woningen krijgen een voor- en achterkamer. Elke ruimte is voorzien 
van een schoorsteen, zo ook in de keuken. Schellekens voorziet de woningen van een privaat 
achter het huis. Schoon drinkwater is een terugkerend aandachtspunt in de bestuursverga-
deringen, omdat het drinken van vervuild water kan leiden tot ziekte.23 Daarom wordt de 
gezondheidscommissie regelmatig geraadpleegd. Een waterput achter elke woning moet 
uitkomst bieden, evenals een vuilwaterafvoerleiding vanuit de woning op het gemeentelijk 
rioleringssysteem.24 De woningen worden in 1925 aangesloten op de waterleiding.
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Om de bouwkosten in toom te houden verwijdert Schellekens de gevelversieringen. Alleen 
een bel en een brievenbus mogen de woningen nog verrijken. Conform de nieuwe landelijke 
inzichten let Schellekens op een goede ventilatie, temeer daar cholera nog steeds wordt 
toegeschreven aan bedompte lucht.25 Om die reden wordt elk vertrek van een raam voorzien.

Hoewel in Nederland rond 1916 een wending is waar te nemen van gas- naar elektrici-
teitstoepassing, worden gasleidingen voor gasverlichting aangelegd. Van een gemeentelij-
ke elektriciteitstoepassing is in Dongen dan nog geen sprake. Dongen wordt pas in 1921 
aangesloten op het provinciale elektriciteitsnetwerk. Architect Schellekens neemt na het 
overlijden van bestuurslid Wagener, zitting in het bestuur. Dat verhoogt zijn invloed in 
bestuurszaken en toekomstige bouwprojecten.26

Het bestuur heeft lang gehoopt de bouwkosten per woning onder de ƒ 1.100,- te 
houden. Dan is een huurprijs van ƒ 1,50 tot ƒ 2,- per week realiseerbaar.27 Maar die hoop 
blijkt irreëel. Op 5 augustus 1915 valt het besluit de eerste twaalf woningen te bouwen. 
Men gaat uit van een bouwprijs van ƒ 2.400,- en een huurprijs van ƒ 2,25 per week.28 Het 
wordt de hoogste tijd de gemeenteraad in te lichten en een voorschot voor de bouwkosten 
te vragen. Het gemeentebestuur wenst als tegenprestatie deelname in het bestuur, hetgeen 
de voorzitter afwijst. Ook wenst de gemeenteraad vooraf een overzicht van het woningte-

9. Bouwfase Sociale woningbouw, Wilhelminastraat. 1922. (collectie Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen)
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kort in Dongen en een lijst van de huurbazen, die misbruik maken van de woningnood.29 
Uiteindelijk gaan Burgemeester en Wethouders akkoord en verlenen een voorschot.

Uit een advertentie in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 13 juni 1916 blijkt dat het 
bestuur toch heeft besloten twee blokken van tien woningen te bouwen. De inschrij-
vingsbiljetten moeten uiterlijk woensdag 21 juni om 14.00 uur op het woonadres van 
voorzitter Verheijen bezorgd zijn. Om 17.00 uur die middag worden de inschrijvingen in 
het Verenigingsgebouw Leo XIII in het openbaar geopend.30 De inschrijving verloopt niet 
vlekkeloos. Nadat alle inschrijvingen binnen zijn, volgt een onderhandse inschrijving. 
Aannemer L. van Heesch uit Tilburg blijkt de laagste inschrijver met een aanneemsom 
van ƒ 51.500,-. Van Heesch krijgt de opdracht en brengt enkele bestekwijzigingen aan, die 
alsnog geaccepteerd worden. De aannemer krijgt de opdracht zo spoedig mogelijk met de 
bouw te beginnen.

De tijd is rijp om het rijksvoorschot aan te vragen. De kosten voor de twintig woningen 
bedragen ƒ 59.105,-.31 De huur wordt op voorhand verhoogd van ƒ 2,25 naar ƒ 2,50. Dat 
resulteert aan huuropbrengsten 52 × ƒ 2,50 × 20 = ƒ 2.600,-. Opmerkelijk genoeg houdt het 
bestuur rekening met ƒ 104,- aan wanbetalingen. De verwachte huuropbrengst zal dan 
ƒ 2.496,- bedragen.

Op 1 december 1916 doet de woningbouwvereniging haar eerste uitgave. Van voorzit-
ter H. Verheijen is grond aangekocht voor ƒ 2.700,-. Verheijen had de grond eerder privé 
aangekocht en heeft de grond tegen kostprijs aangeboden.32 Het lijkt erop dat de bouw kan 
beginnen. Maar op de eerste gevelsteen prijkt een eerdere datum. Voorzitter Verheijen 
blijkt de eerste steen al op 7 november 1916 te hebben gelegd. Ook zijn naam is daarin 
gebeiteld. Blijkbaar is de bouw aangevangen voordat het geld is overgemaakt. Met de 
aanvang van de bouwwerkzaamheden in 1916 is de Dongense woningbouwvereniging 
redelijk vooruitstrevend, want de hausse in de sociale woningbouwactiviteiten ontplooit 
zich pas na de Eerste Wereldoorlog.

10. Gevelsteen Wilhelminastraat, 7 November 1916. (foto H. van der Holst)
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29  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 62, Verslag Vergadering 11 februari 1916.
30  Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 juni 1916.
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De eerste woningen aan de Wilhelminastraat komen in 1917 gereed. De geestelijk adviseur 
kapelaan Soffers zegent de huizen in. De eerste huuropbrengst op 19 mei 1917 bedraagt 
ƒ 32,50. Dat is de huur van de eerste dertien woningen.33 Nadat de eerste woningen zijn 
gerealiseerd, neemt architect W. Schellekens Pzn. het werk van zijn vader over. Als honora-
rium vraagt hij voor toekomstige woningen ƒ 100,- per woning. Het bestuur vindt het een 
‘billijk’ bedrag.34

|  Inrichting van de woningen door R.K. Woningbouwvereeniging 
 ‘De Goede Woning’

In de bestuursvergaderingen van de woningbouwvereniging komen ook inrichtingsadvie-
zen ter sprake. Het doel is hygiënisch ingerichte arbeiderswoningen te realiseren. Zo wenst 
het bestuur de slaapkamers te voorzien van ijzeren ledikanten in plaats van bedsteden. Voor 
een gezonde nachtrust geniet een ledikant de voorkeur in plaats van een bedompte bedstede. 
Het bestuur vreest echter dat de nieuwe bewoners zich de aanschaf van een ijzeren ledikant 
niet kunnen veroorloven. Helaas is er geen ruimte in de begroting en het plan wordt terzijde 
gelegd. Maar een paar weken later verruimen burgemeester en wethouders het voorschot tot 
ƒ 61.500,-, zodat de ijzeren ledikanten, als ook de buitenwerken, alsnog gerealiseerd kunnen 

11. Sociale woningbouw, Wilhelminastraat. Ca. 1926. (collectie Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen)
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worden. De keuze valt op een tweepersoons ijzeren ledikant met spijlen.35 Bij de lokale 
smederijen worden offertes aangevraagd voor de aanschaf van 120 ledikanten. De opdracht 
gaat naar de firma Schoormans.

Het bestuur voert streng toezicht op inrichtingselementen als betimmeringen, beschil-
deringen en behangwerk. De woningen worden voorzien van een houten schoorsteen-
mantel en blauwe tegeltjes in de keuken. In de keukens komen kleine gastafels te staan, 
voor een fornuis is geen budget. Met al deze verplichte inrichtingselementen genieten de 
huurders weinig vrijheden.

De bergruimte in de woningen is beperkt. Een schuurtje is wenselijk. Dat blijkt ook uit 
verzoeken van de eerste bewoners. Maar de extra bergruimte blijft alsnog achterwege. De 
Inspecteur van de Volksgezondheid weigert subsidie te geven.36 In de bestuursvergaderingen 
wordt opvallend vaak gedebatteerd over de privacy van de bewoners, zoals plaatsing van 
haagjes, afscheidingsmuren en schuurtjes. Maar alle eventuele wijzigingen moeten eerst aan 
het rijk worden voorgelegd. Subsidietoekenning brengt ook beperkingen met zich mee.

|  Beleid toewijzing woningen door R.K. Woningbouwvereeniging 
 ‘De Goede Woning’

Het Rijke Roomsche Leven is vanaf het begin van de twintigste eeuw sterk in opmars, met 
name in de zuidelijke provincies. Het dagelijks leven wordt een rooms leven. Ruim negentig 
procent van de bevolking is praktiserend rooms-katholiek. De katholieke kerk staat aan 
het hoofd van de katholieke zuil en pastoors en kapelaans dringen door in het dagelijks 
leven van de gelovigen. Een katholieke woningbouwvereniging past volledig in de tijd-
geest. Alleen katholieke gelovigen kunnen bij de R.K. Woningbouwvereeniging ‘De Goede 
Woning’ worden ingeschreven.

Om lid te worden van de vereniging moet men behalve inwoner van Dongen ook lid 
van een R.K. arbeidersvereniging zijn. Voordat de eerste woningen zijn opgeleverd is deze 
laatste eis al teniet verklaard. Ook een ongeorganiseerde arbeider kan in aanmerking 
komen voor een huurwoning.

De woningbouwvereniging wenst het karakter te hebben van een commerciële onder-
neming met aandeelhouders en winstuitkering en opteert zodoende voor een gezonde 
financiële huishouding. De inschrijving kost tien cent. De toekomstige huurder ontvangt 
daarvoor de statuten en het huishoudelijk reglement. In het boekje is ruimte voor aandeel-
bewijzen. Het kapitaal wordt gevormd uit aandelen van minstens één gulden. Dat 
betekent dat ook de huurders aandelen kunnen kopen, hetgeen de betrokkenheid met de 
woningbouwvereniging vergroot. Uit het onderzoek is niet gebleken of alle huurders 
daartoe zijn overgegaan. Overdracht van aandelen is verboden. Jaarlijks wordt maximaal 
4% dividend uitgekeerd.37 De opbouw van het aanvangskapitaal is conform het landelijk 
patroon. Bij opzegging van het lidmaatschap worden de verworven aandelen ingetrokken 
en binnen een maand wordt een overeenkomstig bedrag aan obligaties uitgegeven. De 
vereniging komt verder door giften, legaten, schenkingen, overheidsbijdragen, leningen 
en huurgelden aan haar middelen.

Nieuwe huurders mogen bij inschrijving niet meer dan ƒ 25,- per week verdienen. 
Daarin wordt de helft van het inkomen van verdienende kinderen meegerekend. De mees-
te kinderen gaan al rond hun veertiende jaar werken, veelal in dezelfde (schoen)fabriek 
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als hun vader.38 Voor nieuwe huurders met een weekloon boven de ƒ 25,- moeten de Minis-
teries van Financiën en Arbeid goedkeuring geven vanwege de rijkstoelage op de wonin-
gen.39 Huurders die tijdens de huurperiode het bedrag van ƒ 25,- per week overschrijden, 
mogen in de woning blijven wonen. De huur moet wekelijks in Nederlands geld worden 
betaald.

Bedrijfsvoering in de huurwoning is niet toegestaan, tenzij het bestuur goedkeuring 
verleent. De geestelijk adviseur is tegen winkelverkoop vanuit de huurwoning. Toch zal 
in de praktijk het bestuur onder voorwaarden mondjesmaat de verkoop van artikelen 
toestaan, uit vrees voor wanbetaling. Zo mag J. Ariëns sigaren en tabak verkopen en G. 
Kooijmans een kapperszaak aanvangen.40 
Tijdens een economische recessie in de 
jaren twintig wordt het beleid soepeler. 
Bij werkloosheid of structurele armoede 
wordt sneller toestemming gegeven voor 
verkoop van artikelen of houden van 
kostgangers. De keerzijde is dat door 
armoede soms het alcoholgebruik 
toeneemt. Het bestuur weigert dan een 
huurwoning toe te kennen. Vergunnin-
gen voor alcoholverkoop, tapperijen of 
het inrichten van kroegen worden vanuit 
een reële angst voor drankzucht niet 
toegekend. 41

Ook het houden van kostgangers wordt 
niet zonder meer toegelaten. Overigens 
komt inwoning vanwege de woning-
schaarste in de praktijk veel voor. Bij inwo-
ning moet de huurder de namen van de 
kostgangers en de hoogte van de kostprijs 
aan het bestuur bekendmaken.42 Het 
bestuur beslist over eventuele toelating 
van een kostganger. Het bestuur is zich 
bewust dat huurders alleen maar tot inwo-
ning overgaan uit geldnood of vanwege 
bijzondere familieomstandigheden. Soms 
ontvangen bewoners een tijdelijke vergun-
ning voor het verblijf van een kostganger.43 

12. Toewijzing van de woning Wilhelminastraat 6 in 1926 
aan het jonge echtpaar Wilhelmus Gijsbertus van Rijswijk uit 
Baardwijk en Dorothea Maria den Boer uit Dongen. De heer 
Van Rijswijk werkt bij Schoenfabriek Van Boxel te Dongen. 
(collectie Henk van Rijswijk)
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De geestelijk adviseur kapelaan Soffers wil inwoning tot maximaal twee kostgangers per 
woning beperken.44

Het komt meerdere malen voor dat de reden van afwijzing of aanhouding van een 
verzoek voor een huurwoning duister blijft. Dat blijkt al tijdens de bouwactiviteiten als 
negen gegadigden uit Dongen zich melden voor de toewijzing van een huurwoning. Twee 
verzoeken worden afgewezen, een aangehouden, zes toegekend.45

De reden van afwijzing wordt niet bekendgemaakt, ondanks dat architect Schellekens 
opheldering wenst. Dan blijkt dat de kapelaan de gezinssituaties van de gegadigden peilt 
en advies uitbrengt. Zijn invloed in het toewijzingsbeleid is groot. Regelmatig wijst hij op 
fouten in de leefwijze. Ook na toezegging van een huurwoning bezoekt de kapelaan als advi-
seur regelmatig de gezinnen en wijst op het naleven van een goede en deugdelijke moraal, 
conform de beschavings- en godsdienstige idealen van de tijd. Dit overkomt bijvoorbeeld 
het gezin P. van Tilburg. Na spijtbetuiging krijgt het gezin alsnog een woning toegewezen.46

Ook andere bestuursleden genieten toegang tot de woningen, maar maken daar minder 
of geen gebruik van. Toch is het bestuur ervan overtuigd dat bewonersbegeleiding heil-
zaam werkt. Bestuurslid en ondernemer C. Ligtenberg wijst een huisbezoek ‘met het oog 
op zijn bedrijf af’. Hij wil zich niet met interne gelegenheden bemoeien en wenst een 
inspectiedame aan te stellen. Zo hebben vele andere woningbouwverenigingen in Neder-
land beschaafde en ontwikkelde woningopzichteressen aangesteld. Ligtenberg denkt dat 
gedistingeerde dames meer geschikt zijn om het arbeidersgezin op het goede pad te 
houden. De overige bestuursleden gaan niet akkoord en verwerpen het voorstel.47 In 
Dongen blijft deze bijzondere sociale functie vooral aan de geestelijk adviseur toebedeeld. 

13. Familie Wilhelmus Gijsbertus van Rijswijk en Dorothea Maria den Boer met zeven kinderen en inwonende grootvader. 
 Foto op de binnenplaats Wilhelminastraat 4. (collectie Henk van Rijswijk)
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Tijdens de huisbezoeken worden de huurders ook onderwezen in huiselijkheid, spaar-
zaamheid en zelfbeheersing. Huiselijk geluk moet bevorderd worden. Ook worden de 
kleine huurwoningen regelmatig toegekend aan grote gezinnen. Zo wijst het bestuur een 
huurwoning toe aan een gezin bestaande uit man, vrouw en acht kinderen. Uit een inter-
view met Henk van Rijswijk, geboren in een van de huurwoningen, blijkt dat het bij grote 
gezinnen geen uitzondering is dat drie kinderen in een eenpersoonsbed slapen.

Bij onbehoorlijk gedrag kan een huurovereenkomst worden opgezegd. Onder onbehoor-
lijk gedrag valt bijvoorbeeld overschrijding van properheid en zindelijkheid, zowel van 
de woning als van het eigen lichaam. Binnen dit kader valt ook drankmisbruik. Dat moet 
bestreden worden, want bij ernstige overtreding volgt uitzetting uit de huurwoning. Drank-
misbruik komt helaas frequent voor. In Dongen zijn tientallen cafés en drankgelegenheden 
gevestigd.48 Ook de gedwongen winkelnering vormt een probleem. Na de wekelijkse uitbe-
taling van het karige loon, wordt menigmaal het glas geheven in een café of sterke drank in 
de bedrijfswinkel gekocht. Het bestuur van de woningbouwvereniging kan op verzoek van 
de echtgenote contact opnemen met de werkgever, zodat de huursom met het wekelijkse 
loon wordt verrekend.49

Afwijzing door drankmisbruik

Brief aan de woningbouwvereniging 28 januari 1920.
‘Dit schrijven is dienende u te berichten dat ik van mijn kostbaas gehoord heb dat ik niet toegelaten wordt in 
het huis van R.K.Woningbouw omdat ik te veel misbruik maak van sterken drank. WelEd. Heer ik beloof u dat 
ik afstand zal doen van sterken drank, ik beloof u vast en zeker dat ik geen sterken drank meer zal gebruike. 
WelEd, ik heb mij opgegeven bij het Kruisverbond en ik beloof dat ik mijne plichten naar behooren zal vervul-
len. WelEd. Heer houdt ik mijne belofte niet om dan mij de woning waar ik dan bij in ben te ontzeggen. Maar 
ik hoop dat voor mij een nieuw leven zal beginnen. WelEd. Heer ik dank u duizendmaal voor uwe goedheid. 
Hoogachtend…….’50

De woningbouwverenging houdt zich sterk aan de voorwaarde dat eventuele huurders 
minimaal een jaar in Dongen moeten wonen voordat ze een woning krijgen toegewezen. 
Dat blijkt uit het verzoek van de Dongense ondernemer Jac. G. Aarts. Op 22 juni geeft Aarts 
aan een optie te willen nemen op tien woningen voor zijn personeel dat buiten Dongen 
woont en de intentie toont zich in het dorp te vestigen. Aarts wijst ook op het belang van 
de lederindustrie. De aanvraag valt echter buiten de doelstelling van de vereniging en het 
verzoek wordt niet ingewilligd.
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Schrijnend voorbeeld van afwijzing van een huurwoning

H. Roelen is een geboren Dongenaar, vader van vijf kinderen en werkzaam bij Holland Amerika Schoenen Maat-
schappij. Zijn vrouw is door ziekte nauwelijks in staat het gezin te verzorgen. Roelen moet een eerdere woning 
verlaten omdat de huiseigenaar daar zelf wenst te wonen. Het gezin staat op straat en doet een verzoek aan de 
woningbouwvereniging voor een huurwoning. Het verzoek wordt afgewezen, omdat het gezin niet ‘proper’ zou 
zijn. Raadslid C. Schellekens Azn. en tevens directeur van de Holland Amerika Schoenen Maatschappij vraagt 
burgemeester en wethouders om uitleg. Temeer daar ook de heer Otjens, hoofd van de openbare school heeft 
verklaard dat de kinderen ‘proper en helder’ op school verschijnen. Maar de huurwoning wordt niet toegekend. 
Schellekens laat het er niet bij zitten. Hij vindt dat iedere Dongenaar met een onbesproken gedrag recht heeft 
op toewijzing van een huurwoning en verzoekt burgemeester J.L. Switzar en secretaris A. Edelbroek bij de wo-
ningbouwvereniging te informeren. Ook vraagt hij aan de minister van Arbeid om goedwillig te zijn in de toe-
kenning van een huurwoning aan het noodlijdende gezin. Bovendien schakelt hij de Huurcommissie van Toe-
zicht van de gemeente in. De Huurcommissie van Toezicht valt onder het dagelijks bestuur van de gemeente, 
in de praktijk B en W. Maar de toewijzing blijft uit. Dan biedt Schellekens als werkgever het gezin een ruimte in 
zijn looierij aan. Vanwege de slechte hygiëne is de ruimte totaal ongeschikt voor het verblijf van een jong gezin. 
Een kind uit het gezin overlijdt. Dit gaat Schellekens te ver en hij verzoekt om ontslag uit zijn functie als raads-
lid. De gemeenteraad vraagt Schellekens zijn ontslagverzoek in te trekken. Ondanks alle inzet blijft het bestuur 
van de woningbouwvereniging in de overtuiging dat Schellekens te weinig zekerheid geeft over de ‘zindelijk-
heid’ van de familie Roelen. De tijd verstrijkt. Op 16 augustus 1919 schrijft Schellekens een brief aan burge-
meester en wethouders waarin hij mededeelt dat hij de heer Roelen vanwege crisismaatregelen en productie-
beperking ontslag heeft moeten aanzeggen. Als de werkgelegenheid aantrekt zal hij de heer Roelen wederom 
in dienst nemen. Intussen bekommert de minister van Arbeid zich ook over het negatieve toewijzingsbeleid en 
waarschuwt voor partijdigheid. Maar het bestuur van de woningbouwvereniging blijft zeker van zijn zaak. Er is 
geen sprake van partijdigheid, maar een niet proper gezin krijgt op voorhand geen huurwoning toegewezen.51 
Na het ontslag heeft het gezin Roelen Dongen verlaten op zoek naar werk en onderkomen elders. Als het gezin 
terugkeert, is een jaar verstreken en kan de heer Roelen niet aan het voorschrift voldoen een jaar in Dongen 
te hebben gewoond. Voor het bestuur is daarmee de kous af. Mejuffrouw Roelen gaat nog op audiëntie bij de 
bisschop en beklaagt zich. De bisschop schakelt de deken in, die ongetwijfeld contact heeft gezocht met de 
geestelijk adviseur. Het antwoord is en blijft negatief. Uiteindelijk richt Schellekens een brief aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant met het verzoek het raadsbesluit waarbij hij heeft aangegeven het vertrouwen in het 
beleid van de woningbouwvereniging verloren te hebben, te willen vernietigen.52 Dan volgt onverwachts een 
tussenoplossing. De gemeente bouwt met een rijksvoorschot twee houten woningen.53 Zo ontvangt het gezin 
Roelen de sleutel van een noodwoning en loopt een schrijnend verhaal ten einde.

Deerniswekkende woonsituatie. Brief 12 maart 1925.

Dat de woonsituatie voor veel inwoners in Dongen schrijnend is, blijkt uit het verzoek van een mevrouw wo-
nende aan de Stoomberg 24 in Dongen. Ze verzoekt het bestuur van de woningbouwvereniging om een huur-
woning. Behalve voor haar eigen drie kinderen, zorgt mevrouw ook voor twee weeskinderen. De kinderen kun-
nen niet op de eerste verdieping slapen, want bij regen en sneeuw lekt het dak. Een nieuwe woning van de 
woningbouwvereniging is haar grote ideaal.54
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51  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 63. Verslag Vergadering 4 dec. 1919.
52  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 62. Verslag Vergadering 29 augustus 1919; 18 september 1919.
53  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 63. Verslag Vergadering 27 januari 1920.
54  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 65. Gemeente Dongen. De desbetreffende naam is bij de auteur bekend.
55  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 62. Verslag Vergadering 18 mei 1918.
56  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 62, Verslag Vergadering 4 september 1918.
57  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 62, Verslag Vergadering 9 mei 1919.

Het laatste huis van de eerste twintig woningen in de Wilhelminastraat betreft een woning 
annex winkelpand. De toewijzing duidt op willekeur. Uit de drie verzoeken wordt het pand 
toegewezen aan de ongetrouwde heer W. Jansen. De zoon woont bij zijn ouders in. Ook 
de ouders mogen het pand betrekken. De familie Jansen handelt in aardappelen. Behalve 
aardappelen worden er in de winkel allerlei andere zaken verkocht. De reden van afwijzing 
van de twee andere verzoeken wordt niet nader in de verslagen omschreven. De familie 
verzoekt het bestuur om een kelder te plaatsen voor het drogen van de aardappelen en een 
ruimte voor paard en wagen. Het verzoek is inherent aan de bedrijfsvorm. Maar daar is de 
rijkstoelage niet op berekend. Zonder wagenloods kan het bedrijf niet functioneren en de 
familie financiert uiteindelijk zelf de benodigde ruimte.

Ook moet nog worden opgemerkt dat de allerarmsten en structureel werklozen zijn 
uitgesloten van toewijzing van een huurwoning. Het bestuur vreest wanbetaling en 
uitzetting. Door de lage huuropbrengsten en het geringe rendement is de woningbouw-
vereniging al sowieso een kwetsbare onderneming.

|  Laatste project van de woningbouwvereniging 
 R.K. Woningbouwvereeniging ‘De Goede Woning’

Vanwege het grote woningtekort is tijdens de Eerste Wereldoorlog een wet in voorbereiding 
voor de bouw van noodwoningen. Het rijk zal voor 90% in de exploitatiekosten bijdra-
gen. Burgemeester Switzar wenst daar gebruik van te maken, maar de geestelijk adviseur 
verwacht dat de noodwoningen niet voor Dongen gelden, gezien de schoen- en lederin-
dustrie.55 Het bestuur wint toch informatie in. Daaruit blijkt dat de noodwoningen van 
steen moeten worden opgetrokken. Op 4 september 1918, twee maanden voor het einde 
van de oorlog, besluit het bestuur de noodwoningen in te wisselen voor veertig definitieve 
woningen. Het rijk zal driekwart van de meerkosten vergoeden. Dat is een goede deal. De 
Steenfabriek A. Hendrikx & Co. uit Alphen krijgt de opdracht de stenen te leveren. Ook 
worden 100.000 stenen van het R.K. Kerkbestuur gekocht voor de fundering. De Laurentius- 
kerk is een jaar eerder in vlammen opgegaan, maar veel stenen zijn nog bruikbaar.56 De 
gemeenteraad biedt een voorschot van ƒ 90.000,-. De woningen worden op 21 oktober 1918 
aanbesteed, een maand voor het einde van de oorlog. De aanbestedingsbiljetten moeten om 
12.00 uur worden ingeleverd. Maar de tram heeft vertraging en de inschrijvingsenveloppen 
worden twee uur later geopend. Van de zestien inschrijvers is Th. De Krom uit Breda de 
hoogste inschrijver met ƒ 162.920,- en de Dongenaar Chr. van den Berk de laagste inschrijver. 
Hij denkt het woningproject voor ƒ 115.580,- te realiseren. Van den Berk krijgt de opdracht. 
Tijdens de bouw doet Van den Berk een beroep op de gemeente om hem met ƒ 3.000,- tege-
moet te komen, vanwege een dreigend faillissement. Het verzoek wordt eerst aan de Inspec-
teur van den Arbeid voorgelegd.57 De 40 woningen worden in drie fasen opgeleverd. Blok 
A moet in april 1919 gereed zijn, blok B in oktober en blok C in juli 1920. Het betreft 23 
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woningen in de Gasstraat (huidige Torenstraat) en 17 woningen in de Wilhelminastraat.58 
Het bestuur wil de nieuwe woningen voorzien van urinoirs in de ‘plee’ achter het huis, 
maar dan moeten wel de materiaalkosten van de urinoirs dalen! Die luxe gaat niet door. De 
vrijstaande privaatzittingen krijgen berkenhouten deksels!59

| Beleid in het Interbellum R.K. Woningbouwvereeniging 
 ‘De Goede Woning’

Na de oorlog neemt het vertrouwen in de toekomst toe. De loonontwikkeling en de koop-
kracht stijgen. De bouwkosten dalen. Voor veel gezinnen wordt een nieuwe huurwoning 
bereikbaar. De woningbouwvereniging verwacht veel aanvragen, want de woningnood is 
groot. Daardoor neemt de druk op het toewijzingsbeleid toe. De woningbouwvereniging 
verhoogt de inkomensgrens voor toewijzing van een huurwoning tot ƒ 30,- per week. Ook de 
huur wordt op 1 januari 1919 van ƒ 2,50 tot ƒ 2,90 per week verhoogd. Het bestuur probeert 
de aanvragen volgens binnenkomst af te werken, maar wordt regelmatig onder druk gezet. 
Zo vraagt een vrouwelijke gemeenteambtenaar om een huurwoning. Ze dreigt bij afwijzing 
haar positie op te geven. Onder druk van het gemeentebestuur krijgt de ambtenaar een 
woning toegewezen.60 Overigens heeft het gemeentebestuur vanaf april 1920 bedongen dat 
vier woningen beschikbaar moeten zijn voor gemeenteambtenaren.61

Het bestuur van de woningbouwvereniging is trots op het eerste resultaat en besluit 
in augustus 1919 een tegeltableau aan te brengen op de gevel van het woon-winkelpand 
aan de Wilhelminastraat met de tekst ‘R.K. Woningbouwvereeniging “De Goede Woning” 
– In strijd tot Vree geboren – 5 Januari 1915. De letters worden in goud geplaatst. Ook de 
namen van de eerste bestuursleden en de naam van de weleerwaarde heer C.A. Soffers 
worden toegevoegd.62 De herinneringsplaat kost ƒ 1.150,-.63 Een grote uitgave, maar de 
eerste bestuursleden genieten op deze wijze aanzien en prijken tot op heden op de gevel.

14. Tegeltableau Zijgevel Wilhelminastraat 2. Ca. 1920. (foto H. van der Holst)
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58  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 62, Verlag Vergadering 4 oktober 1918.
59  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 67. Bestek 40 woonhuizen.
60  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 62. Verslag Vergadering 9 mei 1919.
61  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 63. Verslag Vergadering 17 april 1920.
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64  Beekers, Het bewoonbare land, 17-18.
65  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 68. Onderzoek jaarinkomens.
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68  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 65, Brief van de Gemeente Dongen aan de Woningbouwvereeniging ‘De Goede Woning’, 8 juli 1920.
69  Bericht van de curatoren aan het Bestuur van de Woningbouwvereeniging ‘De Goede Woning’.
70  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 78.
71  RAT, ‘De Goede Woning’, inv. nr. 80.

Ook de overheid voorziet een toename van het aantal subsidieaanvragen, vanwege de 
verwachting dat er veel huwelijken zullen worden gesloten die eerder vanwege de oorlogs- 
omstandigheden waren uitgesteld. De overheid intensiveert de bemoeienis met de huurprijs, 
het toewijzingsbeleid en de bestedingen.64 Het Ministerie van Arbeid wenst in het voorjaar 
van 1920 inzicht in de gezinsinkomsten van de huurders met als doel de huurprijs conform 
de inkomens te verhogen. De huur mag een zesde tot een zevende van het gezinsinkomen 
bedragen. Voor de eerste maal wordt een relatie gelegd tussen inkomen en huurhoogte.

De nieuwe inzichten bereiken ook Dongen. Het bestuur verricht in 1925 een onderzoek 
naar de gemiddelde jaarinkomens van de huurders. Bij stoomschoenenfabriek Van Boxel 
& Co. liggen de jaarinkomens van enkele huurders tussen de ƒ 570,- en ƒ 620,-. Een gezin 
met meewerkende kinderen verdient ƒ 1.112,48.65 De huurprijs wordt vastgesteld op ƒ 5,50 
per week. De huur van het winkelpand wordt uiteindelijk verhoogd tot ƒ 8,- per week.66

Door de overheidsbemoeienis en de regelgeving wordt de overheid trager in het uitke-
ren van de voorschotten. Het Ministerie van Waterstaat verleent pas in april 1920 goed-
keuring voor de veertig arbeiderswoningen in Dongen.67 Uit de rijkskas ontvangt de 
gemeente maximaal ƒ 190.000,-. Die bijdrage bestaat uit ƒ 4.000,- voor grondaankoop en 
een bouwvoorschot van ƒ 186.000,-. Daar komen nog bij: materiaalbijdragen van ƒ 2.947,74 
en rentevoetbijdrage van ƒ 276,74.68

Ondanks de goede toekomstverwachtingen, toont de economie in de jaren twintig 
instabiliteit. In Dongen is het faillissement van de lokale bank P. van Gastel & Zoon op 3 
november 1925 een catastrofe.69 Onder de gedupeerden vallen de gemeente, de woning-
bouwvereniging, vele bedrijven en particulieren. Ook de kleine spaarder raakt geld kwijt. 
Sommige huurders kunnen de verhoogde huurprijzen niet opbrengen. Het bestuur 
ontvangt regelmatig verzoeken tot huurverlaging. Op 1 januari 1927 bedraagt het 
saldoverlies van de woningbouwvereniging ruim ƒ 9.500,-.70

Na de economische terugval in 1929 wordt het in de jaren dertig voor meerdere huur-
ders moeilijk de wekelijkse huursom te betalen. De werkloosheid stijgt en de uitkeringen 
zijn minimaal. De woningbouwvereniging maakt lijstjes met betalingsopmerkingen, 
zoals ‘betaalt onregelmatig, betaling hopeloos, mogelijk in te halen, niet onwillig, zal bij 
regelmaat afbetalen’. De huurachterstanden lopen op. Het lokale Crisis Comité wordt 
herhaaldelijk benaderd.71

Het bestuur van de woningbouwvereniging functioneert in de crisisjaren minder daad-
krachtig. De heer Verheijen, voorzitter van het eerste uur, is verhuisd. De bestuursleden 
komen minder frequent bij elkaar. Wanbetaling komt vaker voor. De financiële grenzen 
worden bereikt. Op 15 december 1932 houdt de R.K. Woningbouwvereeniging ‘De Goede 
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Woning’ te Dongen op te bestaan. Het idealisme uit de beginjaren blijkt tijdens de crisisja-
ren een valkuil. Conform de Woningwet van 1901 is de gemeente aansprakelijk en grijpt 
in. De bezittingen, de verplichtingen en de financiële lasten worden op 22 februari 1933 
van de woningbouwvereniging aan de gemeente Dongen overgedragen. Het archief van 
de woningbouwvereniging wordt gesloten. Dat betekent het definitieve einde van de R.K. 
Woningbouwvereeniging ‘De Goede Woning’.72 De gemeente richt het Gemeentelijk 
Woningbedrijf op en draagt zorg voor behoud en beheer van zestig huurwoningen.

| Conclusie

De schoen- en lederindustrie trekt arbeidsmigranten aan, waardoor de woningnood stijgt. In 
1914 wordt in Dongen de eerste katholieke woningbouwvereniging opgericht. Het bestuur 
wordt gevormd door Dongense katholieke notabelen. Zodoende krijgt de woningbouwver-
eniging een duidelijk katholiek karakter. Alle vergaderingen van de woningbouwvereniging 
worden geopend ‘met een groet in Christus’. Vooral voorzitter Verheijen en kapelaan Soffers 
genieten veel invloed binnen het bestuur. Zo koopt Verheijen al op voorhand privé grond 
aan. Hij verkoopt de grond overigens na oprichting van de woningbouwvereniging zonder 
winstbejag door aan de woningbouwvereniging.

Door een wirwar aan strenge overheidsregels komt het in Dongen niet gelijk tot een 
bouwexploitatie. Maar met idealisme, inzet en verantwoordelijkheid verwezenlijkt het 
bestuur in 1917 het eerste sociale woningbouwproject. De bouwhausse die ontstaat, is 
gunstig voor diverse Dongense ondernemers. Kapelaan Soffers geeft als geestelijk adviseur 
adviezen in de deugdelijke en christelijke moraal en geniet veel invloed op het toewij-
zingsbeleid. In de praktijk komt het erop neer dat een woning wordt toegekend aan 
rooms-katholieke praktiserende gezinnen, die zich proper en zindelijk gedragen. Voordat 
een woning wordt toegekend, behoort een huisbezoek tot de mogelijkheden. De wijze van 
toekenning of afwijzing is regelmatig onduidelijk en leidt soms tot schrijnende situaties. 
De huuropbrengsten zijn van groot belang. Om die reden wordt toegezien op de inkom-
sten van de huurders. De meeste huurders werken bij lokale schoenfabrieken.

Een tweede woningbouwproject start aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dit 
blijkt tevens het laatste project van de woningbouwvereniging. Na de oorlog neemt de 
vraag naar een sociale huurwoning toe. Door de aanhoudende vraag naar een woning 
intensiveert de overheid de overheidsbemoeienis. Door de economische instabiliteit van 
de jaren twintig, het faillissement van een lokale bank en de crisisjaren van de jaren dertig 
neemt het idealisme van het bestuur af. Diverse huurders raken in betalingsnood. Waar 
de gemeente in aanvang voor heeft gevreesd, wordt realiteit. De Rooms-Katholieke 
Woningbouwvereeniging ‘De Goede Woning’ houdt in 1933 op te bestaan. De gemeente 
neemt alle bezittingen, verplichtingen en financiële lasten over en vormt een Gemeente-
lijk Woningbedrijf.
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| Epiloog

De teloorgang van de Dongense woningbouwvereniging is uitermate jammer, want na 
1936 neemt de werkloosheid in Dongen af. Dit mede omdat de overheid opdrachten plaatst 
voor de vervaardiging van militair schoeisel. Het Gemeentelijk Woningbedrijf bouwt tot na 
de Tweede Wereldoorlog geen nieuwe woningwetwoningen. Pas in de periode 1946-1959 
worden ruim zeshonderd nieuwe woningwetwoningen en premiewoningen in Dongen 
gerealiseerd. In 1962 draagt het Gemeentelijk Woningbedrijf 364 woningen over aan de 
nieuwe Katholieke Woningbouw Vereniging Dongen (KWV).73 Het is bijzonder dat de soci-
ale woningbouw wederom een verenigingsvorm kent, op particulier initiatief ontstaat en 
op katholieke leest is geschoeid.

De Wilhelminastraat ontpopt zich na de Tweede Wereldoorlog tot een levendige winkel-
straat met veel bedrijvigheid. Van die levendigheid is nog maar weinig over.74 De fraaie 
kastanjebomen uit 1919 zijn gekapt en de weg is verbreed. Toch heeft het eerste sociale 
woningbouwproject de tand des tijds doorstaan. De woningen zijn ruim honderd jaar 
bewoond. In de loop der tijd zijn de woningen te koop aangeboden en de woningen zijn in 
eigendom van de bewoners. Alle woningen zijn verbouwd en aangepast aan de eisen van 
de moderne tijd. De Wilhelminastraat is nu een drukke verkeersader. Vanuit het dorpshart 
raast het verkeer door de Wilhelminastraat, langs de oude loswal richting Tilburg het 
dorp uit.

15. Etalage Slagerij De Jong, Wilhelminastraat 3. (collectie A.P.A.M. de Jong)
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16. Wilhelminastraat jaren veertig. (collectie Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen)

17. Wilhelminastraat 1958. (collectie Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen)
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18. Wilhelminastraat voor de reconstructie in 1999. (collectie Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen)

19. Wilhelminastraat verbreed en kastanjebomen gekapt. 2013. (collectie Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen)
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