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Mari den Teuling 

 

Marius Josephus den Teuling was zoon van een aannemer. Hij besloot om 

leraar te worden en volgde daarvoor een opleiding. Echter, Den Teulings 

passie lag in de wereld van architectuur. Hoewel hij geen architect werd,  

kreeg hij wel veel te maken met bouwkundigen, architecten, bouwplannen 

en ga zo maar door. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog was er in Eindhoven een enorme woningnood, 

waardoor verschillende grote woningcorporaties bij elkaar kwamen. Ze 

wilden de woningnood verhelpen. Den Teuling werd in 1950 administrateur 

van die ontstane samenwerking. Dit samenwerkingsorgaan was de voorloper 

van de Sociale Woningstichting, kortweg de Woningstichting SWS. Mari 

den Teuling werd later bevorderd van administrateur tot directeur. 

 

Hij was een zeer productief man en maakte zeker werk van de woningbouw. 

Den Teuling was zeer sociaal en lette op de wensen van anderen. Zo was hij 

continue bezig om het de huurders naar hun zin te maken. Tegelijkertijd 

keek hij naar de toekomst en streefde vooruit. In plaats van een sombere 

opvatting over de toekomst, had Den Teuling volste vertrouwen in de 

branche. Hij stond positief tegenover nieuwe vormen van architectuur. 

Ook vernieuwende woonvormen en maatschappelijk gebonden eigendommen, 

waarbij huurders een deel van de woning konden kopen en bij verhuizing 

konden verkopen. Kortom: hij omarmde de toekomst van zijn branche en de 

vooruitgangen die ermee gepaard gingen. 

 

Vanaf het moment dat Den Teuling administrateur werd van het 

samenwerkingsorgaan, had hij beschikking over ongeveer duizend woningen. 

Zijn financiële situatie  was op zijn minst zorgwekkend. Maar in de loop 

der jaren zorgde Mari den Teuling voor een enorme economische groei van 

het samenwerkingsorgaan. In 1979 had het orgaan vijftienduizend 

woningen tot zijn beschikking. Daarnaast waren de financiën een behoorlijk 

stuk opgekrikt. In datzelfde jaar trad Den Teuling terug vanwege 

gezondheidsproblemen.  

 

Vijf jaar later ontving hij een onderscheiding voor zijn hulp in de 

woningbranche. Hij stabiliseerde de branche niet alleen, hij gaf mensen 

ook een huis, maar bovenal een thuis. 

 

 


