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VOORWOORD 

Wie de Bibliographie van den Schoolstrijd van D. Langedijk 
raadpleegt, krijgt licht de indruk, dat de onderwijsgeschiedenis van 
de negentiende eeuw een nagenoeg uitgemaakte zaak is. Toch is 
dit niet waar. Afgezien van het feit, dat een groot deel van de 
literatuur in zake het onderwijs van polemische aard is, doet zich 
nog altijd het gemis gevoelen aan een moderne samenvattende ge
schiedenis van het onderwijs in Nederland. Bovendien vragen wij 
ons af, of de onderwijsgeschiedenis niet te veel van bovenaf ge
schreven is, d.w.z. vanuit de wetten en besluiten en de reacties 
daarop. Deze studie beoogt het omgekeerde. Zij wil laten zien, hoe 
zich in Breda de ontwikkeling van het onderwijs in feite voltrokken 
heeft en hoe de onderwijswetten en reglementen werden toegepast. 
Daarbij hebben wij ons in hoofdzaak gebaseerd op de bronnen. Het 
Bredase gemeentearchief bood het grootste deel van het materiaal, 
hetgeen te begrijpen is, indien men bedenkt, dat het onderwijs voor 
een belangrijk deel een stedelijke aangelegenheid was. Daarnaast 
werden de archieven geraadpleegd van diverse lichamen en instan
ties, die bij het Bredase onderwijs betrokken waren, zoals dat van 
vicariaat en bisdom, de drie stadsparochies, de kerkeraden van de 
Nederlands- en Waals-Hervormde gemeenten, de congregaties van 
de Penitenten-Recollectinen en die van de broeders van Huybergen, 
de weeshuizen en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het 
bleek echter, dat vele zaken mondeling zijn afgedaan en dat boven
dien veel materiaal verloren is gegaan. In het archief van de broeders 
van Huybergen b.v. was niets aanwezig, hoewel deze broeders in 
het Bredase onderwijs een belangrijke rol hebben gespeeld. Dank 
zij 'belangrijke aanvullingen uit dossiers in de rijksarchieven van 
's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch, kon desondanks een bevredigend 
geheel worden samengesteld. 

Wij hebben ons naar de inhoud beperkt tot het lager onderwijs. 
Andere schooltypen, zoals Latijnse school, H.B.S. en gymnasium, 
hebben wij slechts zijdelings in de beschouwingen betrokken. Slechts 

V 



indien zij de situatie ten aanzien van het lager onderwijs konden 
verduidelijken of er meer reliëf aan konden geven, meenden wij deze 
instellingen een iets ruimere plaats te moeten geven. Naar de tijd 
hebben wij ons beperkt tot de negentiende eeuw, met als begren
zingen de wetten van 1806 en 1889. Wij meenden evenwel, dat 
het wenselijk was in een inleidend hoofdstuk de ontwikkeling van 
het Bredase onderwijs tot 1806 te schetsen, omdat ook dit nog 
onbetreden terrein was. 
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HOOFDSTUK I 

ONTWIKKELINGSSCHETS 
VAN HET LAGER ONDERWIJS IN BREDA 

TOT HET BEGIN VAN DE NEGENTIENDE EEUW 

1. De ontwikkeling van het lagere schoolwezen uit de Latijnse of 
Grote school. 

Zoals in vele steden, was ook in Breda het gehele onderwijs ge
concentreerd in één instituut, de Latijnse of Grote school, die da
teerde van het begin der veertiende eeuw.1 Naast deze stadsschool 
ontwikkelden zich echter al spoedig bijscholen, die, daar zij de 
rector van de Grote school concurrentie aandeden, niet werden ge
tolereerd. Toen enerzijds onder invloed van het humanisme de Grote 
school zich steeds meer ontwikkelde tot Latijnse school en anderzijds 
door de groei van de bevolking het bijschoolwezen niet meer te be
teugelen bleek, veranderde men van koers. De bijscholen werden nu 
erkend, maar de schoolmeesters en schoolvrouwen moesten hiervoor 
een vergoeding aan de rector van de Latijnse school betalen. Dit 
was nog in de zestiende eeuw in Breda gebruikelijk.2 De lagere 
scholen waren dus nog niet volledig van de Grote school geëman
cipeerd. Er was echter één schooltype, dat zich gemakkelijker wist 
los te maken, nl. de Franse school. De houding van de autoriteiten 
tegenover deze scholen, waar onderwijs in de o.a. voor het handels
verkeer belangrijke Franse taal en het rekenen op de voorgrond 

1) M. A. Nauwelaerts, De oude Latijnse school van Breda, 's-Hertogenbosch 
1945, p.l; Prov. Genootschap Den Bosch, Hanthchrift Hermans, no. 126; vgl. R.R. 
Post, Scholen en onderwijs in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen, 
Utrecht-Antwerpen 1954, p . 64 e.V.; P. Placidus o.f.m.cap., Geschiedenis der Katho
lieke kerk te Breda, in: Geschiedenis van Breda, Tilburg 1952, p . 168-169. 
2) GAB, no. 353, 1; vgl. Nauwelaerts, o.e., p . 171 e.V., 175, 179; GAB, no. 6, 
fo. 239. 
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stond, was zeer welwillend.3 In Breda kwam, waarschijnlijk mede 
onder invloed van het hof der Nassaus4, in de zestiende eeuw het 
Franse onderwijs tot ontwikkeling. In 1566 bepaalde de stedelijke 
regering, die aan dit voor de burgerij zo belangrijke onderwijs alle 
ruimte wilde geven, dat de Franse schoolmeester geen vergoeding 
aan de rector van de Latijnse school behoefde te geven.5 

De reformatie oefende grote invloed uit op het schoolwezen. Met 
name door middel van het onderwijs probeerde het opkomende pro
testantisme de jeugd te beïnvloeden.8 Het is derhalve begrijpelijk, 
dat wereldlijke en geestelijke autoriteiten de bijscholen onder strenge 
controle wilden houden, om te voorkomen, dat zij de nieuwe leer 
zouden propageren. Zo kondigde de Raad van de prins van Oranje 
in 1567 straffe maatregelen aan tegen Bredase schoolmeesters, die 
hun onderwijs aan het protestantisme dienstbaar zouden trachten te 
maken.7 Toen in 1581 de Roermondse bisschop Lindanus in de stad 
arriveerde om de Trentse decreten in praktijk te brengen, was het 
onderwijs een van zijn grootste zorgen. Hij richtte een Zondags
school op, waarschijnlijk vooral voor godsdienstonderrichte, en pro
beerde, vergeefs echter, een Jezuïetencollege te stichten.9 Bovendien 
bepaalde hij, dat „voirtaen binnen derselver stadt maer een gemeyn 
schole en sal gehouden worden...."10 Aan het zelfstandig bestaan 
van de bijscholen was aldus een einde gemaakt, hetgeen echter tot 
een scherp conflict leidde met Jacob Beauformé, de Franse school-

a) K. J. Riemens, Esquisse historique de l'enseignement du français en HoUande 
du XVIe au XIXe siècle, Leyde 1919, p. 20, 24, 25, 44; Post o.e., p. 115-116. 
*) A. Erens, De kloosterschool van St. Catharinadal te Breda (1556-1640), z.p. 
en z.j., p. 1. 
s) Nauwclaerts, o.e., p. 179. 
·) R. C. Bakhuizen van den Brink, Het huwelijk van Willem van Oranje met 
Anna van Saxen, Amsterdam 1853, p. 154. 
') GAB, no. 6, fo. 225 e.V., fo. 230 e.v. 
e) J. Pacquay en G. C. A. Juten, Bisscfeop Linclanus in Breda, in: Taxandria, 

jrg. 30, 1923, p. 123. 
·) L. van Miert, De kerkelijke toestand in Bréela in 1581 en 1582, in: Taxandria, 
23, 1916, p. 8; F. van Hoeck s.j., Schets van de geschiedenis der jezuïeten in 
NederUnd, Nijmegen 1940, p. 228. 
10) Nauwelaetts, o.e., p.. 181. 
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meester.11 Ook de stedelijke regering was het geenszins met deze 

centralisatie eens en bewerkte in 1585, dat de Franse school weer 

geheel zelfstandig werd.12 Tevens werd in dezelfde tijd van stads-

wege aan de Franse schoolmeester een vast inkomen toegekend, 

waaruit het grote belang bleek, dat men aan diens onderwijs hechtte. 

In de periode van 1590 tot 1625 waren het de protestanten, die 

pogingen ondernamen, om het Bredase onderwijs in hun geest te 

hervormen. Hierbij speelde een belangrijke rol Hendrik Boxhom 

(1544-1631), die in 1602 predikant in Breda werd. 1 3 Hij slaagde 

erin de leiding over de Latijnse school in handen te krijgen en 

tevens de supervisie over de andere scholen. u Vooral drong hij aan 

op het arresteren van een sohoolreglement, dat de protestantisering 

van het onderwijs zou moeten mogelijk maken. Inderdaad kwam 

er op 7 juli 1604 een schoolordonnantie.15 Hoewel hierin bepalingen 

waren opgenomen om protestants godsdienstonderricht op de scholen 

in te voeren, waren de ouders vrijgelaten hun kinderen hiervan 

gebruik te laten maken. De tolerante stedelijke regering, in dezen 

geruggesteund door de irenische baronnen van Breda1 6, wilde dus 

voorkomen, dat de scholen voor een deel van de bevolking onbruik

baar zouden worden. Ook hernieuwde pogingen om het lager on

derwijs te protestantiseren, door Boxhorn en zijn collega Hanecop 

na afloop van de Dordtse synode ondernomen, leden schipbreuk.1 7 

Uit genoemde ordonnantie van 1604 kan worden afgeleid, dat 

de bijscholen zich wederom van de Latijnse school hadden losge-

" ) Voor een uitvoeriger beschrijving van dit conflict vgl. Nauwelaerts, o.e., p. 

24-34; vgl. ook J. F. Corstens, Bredaniana, 2, z.p. 1896-97, p. 41, 44-45. 

" ) GAB, no. 343, с III 4; no. 345 a 2. 

«) N N B W , II, kol. 236-37 (Pont); BWPG, I, p. 549-553. 

») GAB, no. 10, fo. 220; Nauwelaerts, o.e., p. 45. 

'») GAB, no. 353 e. 
1β) L. J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nedenand in de 

zestiende en zeventiende eeuw, Amsterdam 1947, I., p. 617; vgl. P. Pladdus o.f.m. 

cap., Cornelius Gobbincx, in: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 

van Stad en Land van Breda „De Oranjeboom", 10, 1957, p. 65 e.v. 

" ) A. Hallema, Toen het bestand ten einde liep, in: NAK, 42, 1958, p. 15-17, 

p. 25. 
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maakt. Ook over vergoedingen aan de rector werd niet meer ge
sproken. De oprichting van een confrérie of schoolmeestersgilde in 
1623 wijst in dezelfde richting.18 De schoolmeesters ondervonden 
nu zelf concurrentie van niet-geadmitteerde onderwijskrachten en 
waarschijnlijk geïnspireerd door het Antwerpse voorbeeld19 sloten 
zij zich aaneen. Hoofddoel was het weren van de concurrentie, om 
zo aan ieder lid een behoorlijk bestaan te verschaffen. Eenvoudig 
was dit niet, daar de stedelijke regering de clandestiene scholen oog
luikend toeliet.20 Vanaf omstreeks 1600 mocht de Franse school 
zich in een toenemende bloei verheugen. Door de val van Antwer
pen was het aantal onderwijskrachten in hoge mate toegenomen, 
terwijl bovendien de burgerij het Franse onderwijs steeds meer bleek 
te waarderen. Ook de magistraat gaf door voortdurende verhogingen 
van de wedden van de Franse schoolmeesters blijken van een stij
gende belangstelling.21 De Franse schoolmeesters werden stedelijke 
ambtenaren. Tevens bewerkte de stedelijke regering, dat de Franse 
school niet ten offer viel aan de calvinistische orthodoxie. In een 
aanstellingsacte heette het, dat de Franse meester de kinderen alleen 
die boeken mocht leren „als bij den Ouders van de kinderen oft 
haere Opsienderen zullen begheert oft voorghedraghen worden".22 

De Franse stadsschool moest voor iedereen toegankelijk blijven. 

2. Het Bredase onderwijs in de zeventiende en achttiende eeuw. 

In de jaren na 1637, toen de stad voor de laatste maal veroverd 
werd op de Spanjaarden, werden nieuwe pogingen aangewend om 
de reformatie ingang te doen vinden.23 Zij zouden evenmin met 

1β) GAB, no. 353 ее; no. 353 bis a. 
··) Uit vroeger dagen. Schoolmeestersgilden in de Nederlanden, in: Het School
bestuur, jrg. 19, 1951, p. 345-347. 
!°) GAB, no. 353 bis Ь. 
») GAB, no. 9, fo. 12 ν», fo. 27; no. 10, fo. 37 v«, fo. 87 v»; no. 11, fo. 6 v», 
fo. 29. 

«) GAB, no. 10, fo. 203 v». 
" ) Rogier, o.e., II, p. 600 e.V.; GAB, Papieren Placidus, Hschr. Kerkgeschiedenis 
van Breda, p. 27-28. 
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afdoend succes worden bekroond. De protestantiseringsmaatregelen 
kwamen te laat om nog volledig effect te kunnen sorteren. Boven
dien bleken de meeste Oranjes, irenisch als zij waren, geporteerd 
voor een soort vreedzame coëxistentie in hun baronie.24 Ook de 
uitvoerders van hun bevelen, de drossaard en diens stadhouder, be
toonden zich meestal geen enthousiaste supporters van de weinig 
verdraagzame predikanten. Dezen vonden ook weinig gehoor bij de 
tolerante magistraatsleden. Tevens moet de door Frederik Hendrik 
benoemde katholieke gouverneur van de stad, François de l'Aubes-
pine, die deze functie 36 jaar vervulde, zijn invloed gebruikt 
hebben ten gunste van de instandhouding van het katholicisme.25 

De ziel van het mislukte protestantiseringsproces was Ds. Ludo-
vicus Gerardus Renesse (1599-1671), aan wie de reformatie van de 
baronie van Breda was opgedragen.28 Tot zijn dood zou hij een 
grenzeloze activiteit ontplooien, maar de ene teleurstelling na de 
andere moeten verwerken. Begrijpelijk heeft hij vooral het onderwijs 
in al zijn geledingen tot voorwerp van zijn geloofsijver gemaakt. 
Vergeefs probeerde hij de stedelijke regering en de prins ertoe te 
bewegen, dat de docenten van de Latijnse school tot ondertekening 
van de belijdenis en de catechismus verplicht zouden worden.27 

Het liefst nog had hij de invoering van de Hollandse „Schoolordre" 
van 1625 gezien, waarin zekere waarborgen voor het onderwijs in 
de gereformeerde religie waren vervat.28 De grootste concessie, die 
Renesse verkreeg, was de in 1650 gemaakte bepaling, dat de rector 
alleen met de protestantse studenten op zon- en feestdagen de 

I4) GAB, Pap. Píaciátts, o.e., p. 33; Α. Hallema, Het Huis van Oranje en het 

protestantisme in Westelijk Noori-Brabant omstreeks het midden der 17e eeuw, 

in: NAK, dl. XXXI, p. 142 e.V.; Rogier, o.e., I, p. 611-612. 

») GAB, Pap. Pladdus, o.e., p. 29. 

*>) N N B W , Π, kol. 1193-1195 (Van Schelven); Biografisch Woordenboek Van 

der Aa, 16, p. 255 e.V., Nauwelaerts, o.e., p. 65. 

*') GAB, no. 353, f 2; ARA-AND, no. 1087, fo. 17 e.v. 
ï e) E. J. Kuiper, De Hollandse „Schoolordre" van 1625. Een studie over het 
onderwijs op de Latijnse Scholen in Nederhnd in de 17e en 18e eeuw, Gronin
gen 1958, p. 5 e.v. 
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diensten moest bijwonen.29 De magistraat wilde de katholieke stu
denten niet opofferen aan de verlangens van de predikanten. De 
autoriteiten hebben deze politiek volgehouden. Nog in 1750 protes
teerden de Tienraadsmannen, een adviescollege uit de Bredase gil
den, tegen een voorgenomen verhoging van de minervalia, omdat 
door deze verhoging de katholieke ouders hun zonen naar de Zuide
lijke Nederlanden zouden zenden, waar, naar hun zeggen, het 
Latijn gratis gedoceerd werd.30 De in 1646 door Frederik Hendrik 
op instigatie van Renesse gestichte Illustre School, die vooral pre
dikanten uit en voor Brabant had moeten leveren, werd al evenzeer 
een mislukking.31 Tot 1669, toen ¿e school in feite ophield te be
staan, leidde zij een kwijnend bestaan, dat zeker niet beantwoordde 
aan de hooggestemde verwachtingen van Renesse. Diens eerzucht 
en vasthoudende zelfingenomenheid32 maakten, dat het tamelijk 
heterogene gezelschap van professoren moeilijk te inspireren was in 
de door hem voorgestane richting. Bovendien moeten docenten als 
Brosterhuysen en Pellius niet de meest geschikte figuren geweest zijn 
om van de school een rechtzinnig calvinistisch bolwerk te maken.33 

Ook de reformatie van en via het lager onderwijs werd een mis
lukking. Al spoedig was men zich in de magistraatskringen bewust 
geworden van de noodzaak om door een nieuw onderwijsreglement 
— dat van 1604 was door de Spaanse bezetting van 1625 tot 1637 

") Nauwelaerts, o.e., p. 73. 
M) GAB, no. 65, 29 okt. 1750, fo. 313 e.V.; no. 66, 31 dec. 1750, fo. 13 e.V.; 
no. 2246, 10 dec. 1750, fo. 47-48; exacte gegevens over de aantallen katholieke 
studenten zijn er niet; wel geeft het tijdschrift Maanthlijke Uitreksels of Boek
zaal der geleerde waerelt vanaf 1754 elk jaar de lijsten van de leerlingen van de 
Bredase Latijnse school. Hieruit zullen nauwkeuriger gegevens te reconstrueren 
zijn. 
s l) D. Langedijk, „De Illustre Schale ende Collegium Auriacum" te Breda, in: 
Taxandria, 41, 1934, p. 257 e.v., 290 e.V., 328 e.V.; G. van Alphen, De Illustre 
School te Breda en Ушат boekerij, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 64, 1951 
p. 277 e.V.; W. H. van Seters, Prof. Johannes Brosterhuysen 1596-1650, im 
Jaarboek Oranjeboom, VI, 1953, p. 106 e.V.; S. Kot, Роіеи in Breda in de 17e 
eeuw, in: Jaarboek Oranjeboom, VII, 1954, p. 91 e.v. 
M) Van Alphen, o.e., p. 278, 285-86, 290; Langedijk, o.e., p. 298. 
M ) Van Seters, o.e., p. 138; Kot, o.e., p. 99, 108. 
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ín onbruik geraakt — het lagere schoolwezen binnen de perken te 

houden. Hoewel de afkondiging van een dergelijk reglement tot 

de bevoegdheden van de baron behoorde, was deze zo verstandig 

het concipiëren ervan aan de Bredase vroede vaderen over te laten.34 

Dezen interesseerden zich met name voor handhaving van het stede

lijk admissierecht en voor waarborgen ten aanzien van de kwaliteit 

van het te geven onderwijs, maar betoonden zich in religiosis zeer 

tolerant. Zodra de kerkeraad vernomen had, dat ten aanzien van 

de scholen niet veel goeds bepaald zou worden, toog Renesse aan 

het werk om een schoolorde conform de besluiten van de synode 

van Dordt te verkrijgen.35 In uitvoerige vertogen aan de stedelijke 

regering, de prins en de Domeinraad zette hij de protestantse grieven 

uiteen.39 Speciaal eiste hij, dat in het af te kondigen reglement de 

schoolmeesters zouden verplicht worden tot ondertekening van de 

formulieren van enigheid en dat maatregelen zouden worden ge

nomen tegen de paapse scholen van Norbertinessen en Begijnen. 

Ook op de Zuidhollandse synodale vergaderingen vormde de Bredase 

onderwijskwestie een onderwerp van bespreking en via deputaten 

poogde men de autoriteiten tot een orthodoxer standpunt over te 

halen.37 Het succes was geenszins evenredig aan de geweldige ijver, 

die Renesse c.s. aan de dag hadden gelegd. De Ordonnantie over de 

Francoysche, Duytsche ende Reecken-Schoohn binnen de Stadt van 

Breda, die op 30 maart 1643 door de Domeinraad werd gearresteerd 

en in grote trekken overeenstemde met het concept van de magi

straat, was een toonbeeld van tolerantie.38 Hoewel volgens de in-

s4) GAB, no. 353 aa, Concept van een reglement voor de Duytsche en Frcmsche 

Scholen; ten gemeentearchieve abusievelijk gedateerd op ca. 1650; dit moet zijn 
ca. 1640; vgl. GAB, no. 20, fo. 63 e.V.; ARA-AND, no. 1087, fo. 1 e.V., fo. 9 
e.V. 
»») ANHK, Handelingen Kerkeraad, no. 2, 9 jan., 16 jan., 23 febr. 1641. 
*·) GAB, no. 353 f 2; ARA-AND, no. 1087, fo. 5, 6, 17, 21 e.v. 
*') W. P. C. Knuttel, Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland, И, 1634-

1645, 's Rijks Geschiedkundige Publicatién, dl. 5, 's-Gravenhage 1909, p. 266-67, 
320, 419-20. 
») ARA-AND, no. 1087, fo. 25 e.V.; Ook in druk verschenen in 's-Gravenhage 
1643; zie bijlage I; vgl. Α. Hallema, Frederik Hendrik als onderwijshervormer 

in Breda en de Baronie, in: Paeclagogische Studiën, XX, 1940, p. 421 e.v. 
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leiding van deze ordonnantie het onderwijs de kinderen tot de 
„Christelijcke Gereformeerde Religie" en de „vreeze des Heeren" 
moest opvoeden, was juist als in 1604 aan de ouders de vrijheid 
gelaten hun kinderen al of niet te laten deelnemen aan catechismus-
onderricht en kerkbezoek, terwijl de door de predikanten verlangde 
ondertekening niet was opgenomen. De ordonnantie werd door de 
stedelijke regering gecompleteerd met een Reglement voor de schoo-
len, dat o.a. bepalingen bevatte omtrent schooltijden, schoolgelden 
en godsdienstonderricht en een Reglement voor de Curateuren over 
de fransche, duytsche ende rekenscholen.S9 Ook in deze organieke 
reglementen werd niet aan de eisen van de predikanten voldaan. 

De praktijk was geheel in overeenstemming met de wordings
geschiedenis en de inhoud van deze onderwijswetten. De scholen 
van de officieel geadmitteerde schoolmeesters werden geen calvinis
tische bolwerken. Typerend in dit verband was een rekwest, dat zij 
in 1643 aan burgemeesters en schepenen presenteerden om te pro
testeren tegen de broodroof door de zusters van Catharinadal en de 
Begijnen.40 Zij vroegen van de volgens de ordonnantie verplichte 
eed ontslagen te worden, „opdat wij mogen leeren, soo ijder Borger 
begeere". Dit werd natuurlijk niet toegestaan, maar het is duidelijk, 
dat deze schoolmeesters, wilden zij van een behoorlijk inkomen 
verzekerd zijn, ten opzichte van de katholieke leerlingen welwillend 
moesten zijn. De talrijke bijscholen onttrokken al kinderen genoeg 
aan de geadmitteerde scholen. Met name konden de Norbertinessen 
en Begijnen, hoewel zij bleven weigeren de eed af te leggen, voort
gaan met het geven van onderwijs.41 Alle aangewende pogingen, 
om hen dit te beletten, leden schipbreuk: de stadhouder van de 
drossaard bleek van de prins de mondelinge instructie gekregen te 
hebben de zaak op zijn beloop te laten.42 Hoewel onder het bewind 
van de minder tolerante Willem II strengere plakkaten werden af-

3») GAB, no. 20, fo. 96-97, 99 e.V.; vgl. bijlagen II en III. 
i0) GAB, no. 353 bis i 1; volgens bijbehorend fiche gedateerd op ca. 1650; moet 
zijn ca. 1643. 
») ARA- AND, no. 1087, fo. 32, 36; GAB, no. 353 f 3. 
«) ARA- AND, no. 1087, fo. 30, 36 e.V., 42. 
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gekondigd om de reformatie van stad en baronie meer kracht bij te 

zetten, bewijst het rapport van de Bredase classis van 1652, dat de 

paapse scholen overal welig tierden.43 Ook een nieuw schoolregle-

ment, dat de Domeinraad op 29 juni 1655 voor alle Nassause be

zittingen in Brabant afkondigde in navolging van het bekende en 

nagenoeg gelijkluidende reglement, dat de Staten-Generaal op 3 mei 

1655 voor de Generaliteit hadden gepubliceerd, bracht niet de be

oogde resultaten.44 Het waren de Brabantse predikanten onder lei

ding van Renesse geweest, die de Domeinraad tot deze ordonnantie 

hadden gedreven.45 Eindelijk hadden zij nu de concessie verkregen, 

dat alle schoolmeesters van de gereformeerde religie moesten zijn en 

gehouden waren tot ondertekening van de formulieren.4e Het blijkt 

evenwel, dat ook dit reglement geen belemmering voor een voort

zetting van de tolerante onderwijspolitiek bood. De bijscholen wisten 

ziah gedurende de rest van de zeventiende en ook tijdens de acht

tiende eeuw te handhaven. Regelmatig werden in de vergaderingen 

van kerkeraad en magistraat klachten geuit tegen de Begijnen, 

„kloppen ende quesels" en „menichvuldige paepsche bijscholen".47 

De ontwikkelingen in de godsdienstige verhoudingen maakten, 

*') Voor de politiek van Willem II vgl. Α. Hallema, Het Huis van Oranje en het 

-protestantisme in Westelijk Noord-Brabant, in: ΝΛΚ, XXXI, p. 146 e.V.; ARA

AND, no. 1061, fo. 9-10; Het classicale verslag bij Hallema, o.e., p. 152 e.v. en 

G.J., De Katholieken in de Baronie van Breda 1652, in: Taxandria, 44, 1937, 

p. 273 e.v.; vgl. Rogier, o.e., II, p. 612 e.v. 

«*) ARA- AND, no. 12, 29 juni 1655; ook in druk: School-Reghment, in de 

Steden, Landen, Heerlyckheden ende Dorpen van Syne Hoogheyt den Heere 

Prince van Orange, gelegen in Brabandt, onder de gehoorsaemheydt van desen 

Stoet, 's Graven- Hage, by de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Hillebrandt 

lacobsz. van Wouw, Ordinaris Druckers van Syn Hoogheyt, Anno 1655; het re

glement van de Staten-Generaal in: Groot- PZacaet- Boeck, II, 's-Gravenhage 1664, 

p. 2409 e.v.; vgl. Ph. J. Idenburg, Schets van het Nederlandse Schoolwezen, 

Groningen 1960, p. 20 e.V.; С. Hentzen o.f.m., De -politieke geschiedenis van 

het lager onderwijs in Neclerhnd, 's-Hertogenbosch 1920, p. 2, 6 e.v. 

" ) ARA- AND, no. 12, 1 maart 1655. 
4 e) Schoolreglement, Capittel I, art. IIII en V. 
4 ' ) GAB, no. 21, fo. 67-68; no. 353 bis i 2, i 3; AND, no. 1087, fo. 50, GAB, 

no. 21, fo. 140, 143-44, ANHK, Hand. Kerker., 2, 2 mrt 1658; De Navorscfc«r, 

55, 1904, p. 104 e.v. (1678); Hand. Kerker., no. 5, fo. 241, 337 (1684); id., no. 7, 

20 juni 1699, no. 8, 31 nov. 1715; GAB, no. 42, fo. 69, 72,; Hand. Kerker., 

no. 9, fo. 44, 47, 51 (1723-24); id. no. 13, fo. 75, 80 (1752-1753). 
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dat de situatie voor de katholieken gaandeweg gunstiger werd. Met 

name na 167248 konden de katholieken zich steeds meer doen gel

den en kwam onder leiding van geestelijken als Petrus Jeghers, Ni-

colaas van Milst en de met Willem III bevriende Princenhaagse 

pastoor Thomas Verschuren het geloofsleven tot bloei.49 In drie 

officieel getolereerde staties kon de zielzorg worden uitgeoefend. 

De Begijnen wisten zich permanent te handhaven en konden zich 

o.a. voor het katholiek onderwijs verdienstelijk maken.50 Het aan

deel van de katholieken in de totale bevolking werd in het laatste 

kwart van de zeventiende eeuw steeds groter. Dit blijkt uit de 

doopsels; vanaf 1674 overtroffen de totale katholieke doopsels de 

totale protestantse doopsels.51 De katholieken konden dan ook moei

lijk uit de openbare ambten geweerd blijven. In 1751 bleken 55 

ambtenaren in stadsdienst rooms te zijn.52 Met de protestanten ging 

het niet zo voorspoedig. Zij werden voortdurend geplaagd door over

gangen naar het katholicisme, vooral door de veelvuldig voorkomen

de gemengde huwelijken.53 Ook ondervonden zij moeilijkheden in 

eigen kring, toen Dr. Gosuinus Buytendijk in de jaren 1716-17 

Breda tot een centrum van Hattemistische propaganda poogde te 

maken.54 Bovendien nam het aantal lidmaten voortdurend af: in 

< e) Rogier, o.e., Π, p . 209. 

«·) GAB, Pap. Placidus, o.c, p . 34 e.V.; Rogier, o.e., Π, p . 617. 
m) De Norbertinessen keerden van 1672 tot 1679 in Breda terug. Waarschijnlijk 

hebben zij zich toen ook weer met het geven van onderwijs belast. De Conditien 

van de Fransche kostschool ingerigt voor Jonge Jufvrouwen, onder de bestieringe 

van religieusen in het klooster Su Catharinadal, tot Breda, waarvan zich een ge

drukt, maar niet gedateerd exemplaar in het Bredase Gemeentearchief bevindt, 

zouden daarop kunnen wijzen; vgl. Rogier, o.e., II, p. 610-11. 
i l ) Vriendelijke mededeling van de Heer A. van der Eerden. 

»г) ANHK, Hand Kerker., no. 6, 25 mrt 1690, fo. 108; no. 13, 5 okt. 1751, fo. 

48-49. 

и) Hand. Kerker., no. 7, 19 mrt 1695, 9 aug. 1698; no. 8, 14 en 21 sept. 1715, 

20 mei 1717, 10 sept. 1718; no. 9, 19 sept. 1726, no. 11, 28 sept. 1731. 

»4) Hand. Kerker., no. 8, 12 sept. 1716, 11 sept. 1717, 31 mei 1718; Ds. Pon-

daan van Hartem was in 1683 als predikant van Sint-Philipsland afgezet op grond 

van spinozistische prediking, overigens door hem zelf ontkend; vgl. L. Knappert, 

Geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk gedurende de 18e en 19e eeuw, 

Amsterdam 1912, p. 17-21; meer grond tot de verdenking schijnt de genoemde 

Gosuinus Buytendijk zelf te hebben gegeven; vgl. Knappert, o.e., p. 22. 
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1755 bedroeg het nog maar 956 en in 1780 870.55 Het aantal pre
dikanten moest op vier worden teruggebracht.5e Het gevolg was, dat 
de agressieve houding uit de tijd van Renesse gaandeweg plaats maakte 
voor een defensieve. Zelfs werd het klimaat gunstig voor een meer 
verdraagzaam naast elkander bestaan. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw schreef de Bredase katholieke kerkeraad, welke 
naamgeving zekere pretenties doet vermoeden, aan de Antwerpse 
bisschop, dat de katholieken „door de kennisse ende dagelijcksche 
conversatie die sy als wereldlycke persoonen synde, met die van de 
dominante religie hebben gehouden....", „....derselvers gunst en 
vriendschappe wel soo verre op hun hebben weten te trecken".57 

Het is zonder meer duidelijk, dat in deze situatie de schoolmeesters 
het zich niet konden permitteren van hun scholen zuiver calvinis
tische instituten te maken. 

Pierre Bayle getuigde van de zeventiende-eeuwse Nederlanden: 
„il y a en Hollande douze Ecoles de François pour une de Latin.5β 

De Franse school heeft inderdaad bij de vorming van de jeugd een 

grote rol gespeeld, zeker een belangrijker rol dan de Latijnse school. 

Er was nog steeds groeiende behoefte aan dit schooltype, dat gericht 

was op de praktijk van het dagelijkse leven en het bijbrengen van 

die algemene ontwikkeling, welke in een beschaafd milieu niet 

gemist kon worden. Het programma kwam nog in grote trekken 

overeen met dat van de zestiende eeuw: Frans, soms daarbij een 

andere moderne taal, rekenen, Italiaans boekhouden, enige aard

rijkskunde en geschiedenis of mythologie. Niet een godsdienstige, 

maar een beschaafde vorming stonden op de voorgrond. De Bredase 

и) Hand. Kerker., no. 13, fo. 147 (1755); no. 14, fo. 212, 213, 335 (1780). 

" ) Hand. Kerker., no. 14, 19 dec. 1783, fo. 490. 

" ) BAB, doos 625, Remonstrantie uyt den noem ende van wegens den kercken-

raede van de roomsch catholiecke gemeente der stad Breda, overgegeven oen sijne 

doorluchtigste hoogwaerdigheyd Henricus Gabriel, bisschop van Antwerpen; Eeni-

ge aenmerkingen wegens de zoogenaamde beeren kerkenraden van Breda; vgl. 

GAB, Pap. Phcidus. 
5β) Citaat bij Riemens, o.e., p. 118. 
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stedelijke regering bleef steeds bijzondere belangstelling voor dit 

schooltype goesteren. De Fransche en Nederduytsche Stadskost-

school, waarvan het hoofd, de stadsschoolmeester, een vast jaarlijks 

inkomen genoot, zou men de openbare school avant la lettre kunnen 

noemen.5β Behalve zijn vast salaris van ƒ 300,— à ƒ 400,— had de 
Franse meester nog vrije huishuur en de inkomsten van de school
gelden, terwijl bovendien zijn ambt gekoppeld werd aan dat van 
voorzanger in de Waalse kerk.eo In de loop van de zeventiende en 
de achttiende eeuw heeft men zo een aantal bekwame schoolmeesters 
weten aan te trekken, onder wie figuren als Godefroy Le Maire 
(ca. 1670), Antoine Courtin (ca. 1690), Jean-David Reboul (ca. 
1750) en Gerardus Papegaay (ca. 1790) in hun beroep een geves
tigde naam hadden.'1 Le Maire b.v. had gemiddeld een honderd 
kostleerlingen uit alle delen van het land op zijn school. Naast de 
stadsschoolmeester waren ook nog andere, „bijzondere" Franse school
meesters of -vrouwen werkzaam.·2 Als hun onderwijs goed beviel, 
werden ook zij met jaarlijkse gratificaties van stadswege beloond. 

Voor de middengroepen van de bevolking waren er de Neder
duytsche scholen. Het programma was minder uitgebreid en het 
schoolgeld derhalve lager. Lezen en schrijven vormden de hoofd
schotel; soms werd hieraan rekenen toegevoegd. Aangezien de mees
ters van deze scholen hun inkomen alleen uit de schoolgelden moes
ten opbouwen, bleef voor hen concurrentie van bijscholen funest. 
Behalve de predikanten waren het dan ook de schoolmeesters zelf, 
die voortdurend de stedelijke autoriteiten aanspoorden tot acties 
tegen de bijscholen. Daar dit geen resultaat opleverde, zagen de 
schoolmeesters tenslotte de enige oplossing in een beperking van het 
aantal geadmitteerden. Reeds voor 1625 had het schoolmeestersgilde 

»») B.v. GAB, no. 117, fo. 6 en 6 vo; no. 21, fo. 57, no. 117, fo. 65, no. 32, fo. 
71 e.V., no. 41, fo. 177 vo, 179, 179 vo. 
·») AEW, Hand. Kerker., no. 1, fo. 30, 34, 37, 282. 
«») ARA- AND, no. 1087, fo. 51-52; Riemens, o.e., p. 251; GAB, no. 32, fo. 71 
e.V.; Riemens, o.e., p. 160; GAB, no. 81, 3 mrt 1783-26 april 1783. 
«) B.v. GAB, no. 117, fo. 6 vo; no. 118, fo. 157 vo, 158 vo. 159 vo; no. 119, 
fo. 157; no. 74, fo. 193, 193 vo, 195, 202; no. 79, fo. 22 e.v. 
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hierop aangedrongen en ook in 1643 had men van die zijde de 
stedelijke regering voorgesteld voor de gehele stad slechts één grote 
school met vijf onderwijskrachten toe te laten.63 In 1659 eindelijk 
ging de magistraat op deze suggesties in, toen burgemeesters en 
schepenen besloten, dat de „geadmitteerde schoolmeesters ende 
meesteressen int toecomende sullen worden gereduceert ende uyt-
sterven tot het getal van acht, waerop 't selve alsdan zal blyven vast 
staen".64 In hetzelfde jaar keurde de magistraat een nieuw regle
ment van het schoolmeestersgilde goed, waarin waarborgen tegen 
onderlinge concurrentie van de geadmitteerden waren opgenomen.5e 

Blijkens de benoemingsaoten in de Commissieboeken heeft de ste
delijke regering zich in het algemeen aan deze bepalingen gehouden, 
zodat tot het einde der achttiende eeuw het aantal geadmitteerde 
schoolmeesters nagenoeg constant bleef. 

Was aldus voor de bovenlaag en de middengroepen van de be
volking voldoende onderwijsgelegenheid aanwezig, voor de armen 
was dit niet altijd het geval. De armoede van een niet onaanzienlijk 
deel der bevolking was een der grootste problemen van de stad. 
In de loop van de achttiende eeuw groeide het aantal behoeftigen 
steeds meer aan.β6 De achteruitgang van de Bredase handel en 

ambachtelijke nijverheid, mede een gevolg van het Barrière-Tractaat, 
was de voornaamste oorzaak.67 Wij kunnen niet zeggen, dat het 
onderwijs voor arme kinderen verwaarloosd werd. De stedelijke 
overheid beschouwde het zelfs als een plicht voor armenonderwijs 
zorg te dragen.a8 De schoolordonnantie van 1643 bepaalde, dat er 
een stedelijke armenschool moest worden ingericht. Eerst in 1659 
echter kwam er een Reglement voor de Duytsche ende Fransche 

<>3) GAB, no. 353 f 1. 
" ) GAB, no. 21, fo. 201-202; no. 353 bis к 1 en 2. 
Μ) GAB, no. 14, fo. 305 e.v. 
·«) ARA- AND, no. 1127, p. 9-10, 43-44. 
*') F. E. M. Vercauteren, Breda als handelsstad in het midden van de achttiende 
eeuw, in: Jaarboek Oranjeboom, XI, 1958, p. 76. 
" ) vgl. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De arme en het maatschappelijk welzijn 
in hisUtrisch perspectief, Tilburg 1961, p. 12 e.v. 

13 



Armeschool der Stadt Breda.ββ Hieruit blijkt, dat men geen geringe 

eisen aan het armenonderwijs stelde: de onderwijzer moest o.a. 

onderricht zowel in het Frans als het Nederlands kunnen geven. 

Deze stedelijke armenschool heeft helaas een kortstondig bestaan 

gehad: vanaf 1660 is er geen spoor meer van te ontdekken. De arme 

kinderen waren toen, indien hun ouders althans onderwijs verlang

den, aangewezen op bijdragen uit de armenkassen. De uitkering 

geschiedde echter alleen in individuele gevallen.70 In 1721 probeer

den burgemeesters en schepenen meer regelmaat in het armenonder

wijs te krijgen door te bepalen, dat de geadmitteerde schoolmees

ters de arme kinderen gratis moesten onderwijzen.71 Dit leverde 

echter geen resultaat op. De scholen van de Begijnen waren de 

enige, waar speciaal armenonderwijs gegeven werd. Het grootste deel 

van de daar schoolgaande kinderen ontving gratis onderwijs.72 Toch 

moet, vooral in de achttiende eeuw, een belangrijk deel van de kin

deren van onderwijs verstoken zijn gebleven. Dit verschijnsel is des 

te opvallender, indien men bedenkt, dat juist in de tweede helft van 

de achttiende eeuw in zeer veel steden tot het geven van armen

onderwijs werd overgegaan.7S 

3. Het Bredase onderwijs in de Bataafse en Franse tijd. 

Speurt men in de achttiende eeuw naar bewijzen voor het door

dringen van de nieuwe geest, speciaal op onderwijsgebied, dan is 

de oogst voor Breda vrijwel nihil. Enige moderne symptomen bij de 

rector van de Latijnse school, Henricus Hoogeveen (ca. 1750), die 

de studie van het Grieks in ere probeerde te herstellen, schijnen het 

»>) GAB, no. 353 bis m; zie bijlage IV. 

*>) GAB, no. 64, fo. 38, 1664; no. 65, fo. 43 en 43 vo, 1665; no. 66, fo. 38 vo, 

39, 1666. 

«) GAB, no. 41, fo. 154 vo; no. 2246, fo. 41; ANHK, Hand. Kerker., no. 13, 

fo. 140, 147, 154, 155, 175; GAB, no. 71, fo. 101 vo, 102, 123 vo. 
72) Archief Begijnhof, no. 158, Etat du Personnel de la Congrégation Religieuse 
¿les Dames, 19 sept. 1810. 
n) A. M. van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland (1795-
1806), Assen 1937, p. 1 e.v. 
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enig aanwijsbare voorbeeld. u Het onderwijs was, evenals trouwens 
het gehele Bredase leven, aan verstarring ten offer gevallen. Ook in 
de Bataafse tijd bleef men nog vasthouden aan het oude patroon, 
zodat wij ons van de invloed van de van hogerhand ondernomen 
onderwijshervormingen niet al te veel moeten voorstellen. Begro
tingstekorten en gebrek aan middelen oefenden een verlammende 
invloed uit op elke hervormingsijver, zo deze al aanwezig was. De 
trieste geschiedenis van de Latijnse school in deze jaren is een 
treffende illustratie van deze financiële onmacht.75 Bovendien is 
dit tijdsgewricht er een geweest van voortdurende strijd van de 
plaatselijke machthebbers tegen het opkomende centralisatiebeginsel. 
Toen in 1795 van de zijde van de Provisionele Representanten van 
het volk van Bataafs Brabant het gevaar dreigde, dat zij zich te veel 
macht in onderwijszalen zouden toeëigenen, gaf de Bredase munici-
paliteit onverbloemd te verstaan, dat men het onderwijs als een 
zuiver plaatselijke aangelegenheid beschouwde.7β Het kan niet ge

zegd worden, dat men van deze macht misbruik maakte, zoals in 

vele andere plaatsen in Brabant, waar talloze protestantse onder

wijzers werden ontslagen. " De in meerderheid katholieke munici-

paliteit78 handhaafde de protestantse onderwijskrachten, die vóór 
1795 admissie hadden gekregen, volledig. Zij bleken geen dissonant 
te vormen in het nieuwe bestel. Hun onderwijs paste als traditioneel 
in het kader van een resolutie van genoemde Representanten, die 
het gebruik van boeken voorschreven, „welke alleenlyk algemeene 

«) NNBW, V, kol. 240-241 (Zuidema); Nauwelaerts, o.e., p. 103 e.V.; vgl. J. G. 
Gerretzen, Schoh Hemsterhusiana. De herleving der Griekse studiën aan ¿le Ne-
derhndsche Universiteiten in de achttiende eeuw van Perizonius tot en met 
VtUckenaer, Nijmegen-Utrecht 1940, passim. 
75) Nauwelaerts, o.e., Hoofdstuk IV. 
•") GAB, no. 87, fo. 67-68; no. 287, fo. 61, 76; Prov. Genootschap Brabant, 
HscJir. Hermans, no. 143, omslag lager onderwijs; vgl. M. de Haas, Onderwijs in 
Brabant sinds 1795, in: Het Nieuwe Brabant, UI, 's-Hertogenbosch 1955, p. 132-
33; M. J. M. van der Heiden, De dageraad van de emancipatie der katholieken, 
Nijmegen-Zundert 1947, p. 191. 
") Van der Heiden, ib. 
7Θ) Α. R. M. Mommers, Brabant van Generaliteitshnd tot Gewest, Utrecht-Nij-

megen 1953, p. 86; twaalf van de twintig leden waren katholiek. 
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Beginselen van Godsdienstige en Burgerlijke deugden inboezemen.7e 

Geheel in overeensteming met deze resolutie, „welke het leeren van 

Dogmataas van Godsdienst in de Schooien verbied", werd aan een 

bewoner van de Haagdijk, die een bord met het opschrift „Roomsche 

School" had uitgehangen, het schoolhouden verboden.80 

Van doorwerking van de schoolwetten van 1801 en 1803 was in 

Breda niet veel te bespeuren.β1 In de loop van 1803 waren de werk

zaamheden van het Departementaal Schoolbestuur van Brabant op 

gang gekomen.β2 Breda vormde het centrum van het vijfde district, 

waar Adrianus Oomen (1753-1823), pastoor in Beek (thans Prinsen

beek), schoolopziener was.83 Oomen was geboren in Teteringen en 

moet niet verward worden met de gelijknamige, ook uit Teteringen 

afkomstige, primus van Leuven, die o.a. secretaris van de Antwerpse 

bisschop Mgr. De Nelis en president van het seminarie in Breda 

was.84 De schoolopziener Oomen studeerde aan het seminarie van 

Antwerpen en was daarna kapelaan in Breda (Waterstraat) en pas

toor in Beek. Hier openbaarde zich zijn belangstelling voor het on

derwijs door zijn nauwe samenwerking met de dorpsschoolmeester 

Theodorus Pasqué. Uit de verslagen, die hij als schoolopziener in

zond, blijkt zijn grote belangstelling en waardering voor de nieuwe 

methoden en schoolboekjes van de Maatschappij tot Nut van 't Al

gemeen.95 Dit zijn ongetwijfeld motieven geweest om hem tot 

schoolopziener van het vijfde district te benoemen. Het zou licht

vaardig zijn op grond van Oomens belangstelling voor het Nut hem 

te kwalificeren als een verlicht priester zonder meer. Zijn propageren 

'·) Prov. Genootschap Brabant, Hschr. Hermans, no. 143. 
β») GAB, no. 109, f о. 12 vo. 13, 14, 18 juli 1798. 
β1) Voor ontstaan en inhoud van deze wetten vgl. Hentzen, o.e., p. 48 e.v. en 

89 e.V.; Van der Giezen, o.e., p. 73 e.v. 
8 г) RAB, no. 3, Handel, en besluiten Departem. Schoolbestuur, nov. 1803. 
e a) Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het 

Bataafsch Gemeenebest, Leiden, dl. 4, 1804, IX, p. 4; vgl. Van der Giezen, o.e., 

p. 109; J. B. Krüger, Kerkelijke Geschiedenis van het bisdom Breda, III, Bergen 
op Zoom (1875), p. 74. 
e4) Krüger, o.e., p. 224. 
β 5) Ь. . ARA, Binnenlandse Zaken vóór 1813, no. 535, 14 april 1806, no. 16, 5. 
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van de werkjes van het Nut, die vaak alleen methodische verbete

ringen beoogden, hoeft nog niet een volledig accepteren van de 

geest van die instelling te impliceren. Wij krijgen de stellige indruk, 

dat mensen als Oomen al verheugd waren, als de schoolmeesters 

de nieuwe onderwijsmethoden maar in praktijk brachten. 

De Brabantse schoolopzieners probeerden zo snel mogelijk een 

boekenlijst te formeren, waarbij dezelfde voorkeur voor de produkten 

van de Maatscha-pfij tot Nut van 't Algemeen aan de dag trad, een 

schoolreglement op te stellen, de inkomsten van de onderwijzers 

te verbeteren, een kweekschool op te richten en een soort leerplicht 

in te voeren.86 Deze voortvarendheid werd echter niet met succes 

bekroond. In plaats van een boekenlijst kwamen er enige boeken, 

die door de schoolopzieners zelf vervaardigd waren.87 Dit was met 

een in september 1804 uitgevaardigd Reglement op de instandhou

ding der Lagere Scholen binnen dit Departement Brahand en 

verordeningen dienaangaande het enige, dat de schoolopzieners 

konden realiseren.88 Als belangrijke oorzaak van dit geringe resul

taat noemden zij zelf „de ongelukkige worsteling omtrent het gezag 

in het Schoolwezen", waarmee de tegenwerking van de stedelijke 

besturen werd bedoeld.89 Illustratief in dit opzicht was de mede

deling van de Bredase stedelijke autoriteiten, dat zij weliswaar 

hadden goedgevonden in overeenstemming met de wet van 1803 

een plaatselijke schoolcommissie aan te stellen, doch dat zij daarmee 

hun rechten op het onderwijs niet wensten prijs te geven.90 

M ) RAB, no. 4, Uitg. missives Dzpartementaal SchoolbestutiT, 1 april 1804; no. 

3, Hand. en Besl. id., dec. 1804. 
β7) RAB, no. 5, Ingek. St. Dep. SchooUest., 7 januari 1806; no. 3, Hand, etc., 

18-19 juni 1805; Van der Giezen, o.e., p. 114. 
m) Bijdragen etc, dl. 5, 1805, I, p. 5 e.V.; vgl, Hentzen, o.e., p . 121. 

o·) RAB, no. 3, Handel, etc., 14 maart en 22 juni 1804. 
g o) GAB, no. 305, 10 januari 1805; de commissie bestond uit Gijsbertus Buysen, 

r.k., koopman te Breda, lid van de municipaliteit, schepen en burgemeester, lid 

van het Wetgevend Lichaam, vgl. Mommers, o.e., p. 350; Ignatius van Gils, 

pastoor in de kerk van de Waterstraat, vgl. Van der Heiden, o.e., i.V.; Jean Albert 

Oukoop, Ned.-Нег ., telg van het bekende Bredase drukkersgeslacht, vgl. Jaar-

hoek Oranjeboom, III, 1950, p. 108. 
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In feite ging het onderwijs in Breda in de jaren na 1795 achteruit. 
Behalve de Franse stadsschoolmeester, Johannes Hubertus Bokx, 
wiens jaarlijks salaris voor de stad een zware verplichting bleek te 
zijn, waren er in 1799 nog maar vier Nederduitse schoolmeesters 
werkzaam.91 Het aantal leerlingen werd gering genoemd. In 1801 
werden aan het Departement van de Schelde en de Maas slechts 
vier schoolmeesters in het geheel opgegeven92, in welke situatie in 
1805 nog weinig verandering was gekomen.93 Blijkbaar deed de 
heersende economische malaise zijn invloed op onderwijs en leer-
lingental gelden. Ook Adriaan Oomen was weinig tevreden. In 1805 
rapporteerde hij: „dewijl ik UI. niets anders te melden had, dan dat 
alles nog geheel het oude was en dat deze afgesleten en gebrekkige 
Leerwijs op de meeste plaatsen daar by nog vry slordig en ongeregeld 
was."94 De scholen van Breda had hij maar niet bezocht. Hij vond 
dit ongeraden, omdat hij nog geen contact met de plaatselijke school
commissie had gehad. Hij verwachtte, dat deze commissie de ver
nieuwingen wel niet zou dwarsbomen. De heren van de commissie 
zullen deze passiviteit van Oomen wel gewaardeerd hebben. De 
schoolopziener bleek een heilig ontzag te hebben voor de plaatselijke 
machthebbers. Hij legde hun welwillend in verschillende conferen
ties de nieuwe bepalingen uit en wachtte vervolgens af, wat zij 
beliefden te doen.95 In zijn verslag van 19 maart 1806 gaf hij blijk 
de situatie te doorzien; hij zuchtte over „eene voorbeeldeloze traag
heid, en gedurige voorwendsels, om de zaak op de lange baan te 
schuiven." " 

Zo was er met het in werking treden van de befaamde schoolwet 
van 3 april 1806 nog niet veel veranderd.97 Met het oog op de vol-

«) GAB, no. 297, 6 april 1799; no. 303, 6 okt. 1800. 
9î) Rijksarchief Middelburg, Departement van de Schelde en de Maas, no. 3, 
Stoat der Nederduitsche scholen. 
n) GAB, no. 305, 10 januari 1805. 
M) ARA, Binn. Zaken vóór 1813, no. 521, 15 juli 1805, no. 8, 5. 
ts) id., no. 527, 16 sept 1805, no. 11, 6. 
»·) id., no. 535, 14 april 1806, no. 16, 5. 
") Voor inhoud en werking van de wet vgl. Hentzen, o.e., p. 141 e.V.; Van der 
Giezen, o.e., p. 130 e.v. 
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gende hoofdstukken volgen hier de voornaamste bepalingen. Be
halve de openbare scholen, die uit openbare kassen werden bekos
tigd, kende de wet twee soorten bijzondere scholen. Die der Ie klasse 
behoorden, behoudens enkele uitzonderingen, aan zedelijke licha
men, zoals diakonieën, godshuizen, weeshuizen of de Maatschappij 

tot Nut van 't Algemeen. De bijzondere scholen der 2e klas beston
den van de school- of kostgelden en waren dus zuiver particuliere 
instellingen. De onderwijzers voor al deze schooltypen moesten aan 
de volgende eisen voldoen: zij moesten een getuigschrift van goed 
burgerlijk en zedelijk gedrag overleggen; zij verkregen na het afleg
gen van een examen een algemene toelating om onderwijs te geven, 
terwijl zij pas in feite onderwijs konden geven na een speciale be
roeping, aanstelling of admissie en na aanmelding bij de plaatselijke 
schoolcommissie of de schoolopziener. Na genoemd examen kregen 
de onderwijzers, behalve de onderwijzeressen en huisonderwijzers, 
naar gelang van hun kundigheden een rang. Hoewel de nieuwe 
onderwijswet juist de bedoeling had meer eenheid en uniformiteit 
in het schoolwezen te brengen en derhalve gebouwd was op het 
centralisatiebeginsel, bleven toch de stedelijke regeringen een grote 
macht behouden. Zowel het verlenen van vergunningen tot het op
richten van lagere scholen, het z.g. autorisatierecht, als ook het 
admissierecht was aan de steden voorbehouden.β8 De Huishoudelijke 

Reglementen voor de departementen zouden dit nader uitwerken. 

Het reglement voor Brabant bepaalde in artikel twaalf, dat de stede

lijke besturen, die vóór 1795 het admissierecht uitoefenden, dit recht 
behielden, behalve ten aanzien van de bijzondere scholen der Ie 
klas." Bovendien kregen de steden een rol in het toezicht te ver
vullen en het recht om plaatselijke reglementen te arresteren. Zo 
verschafte de wet alle mogelijkheden tot het doen voortbestaan van 
particularistische strevingen. Alvorens admissie te verlenen, kon een 
stedelijke schoolcommissie de sollicitanten aan een vergelijkend 
examen onderwerpen. Het Huishoudelijk Schoolxeglement van Bra-

'e) Hentzen, o.e., p. 143 e.V.; Idenburg, o.e., p. 27. 
'·) Bijdragen etc., dl. 7, 1807, II, p. 3 e.v. 
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bant schreef het echter noch voor de openbare noch voor de bijzon
dere scholen voor.100 

Belangrijk waren de artikelen 22 en 23 van het bij de wet ge
voegde Reglement A. Zij beoogden een uniform geestelijk funda
ment aan het onderwijs te geven.101 Het was de onderwijzer ver
boden leerstellig onderricht te geven. Hij moest onder het aanleren 
van gepaste en nuttige kundigheden allereerst de verstandelijke 
vermogens der kinderen ontwikkelen en hen opleiden tot alle 
maatschap-pelijke en christelijke deugden. Deze bepalingen werden 
aldus geïnterpreteerd, dat godsdienstig onderwijs, in de geest van 
een algemeen christendom boven geloofsverdeeldheid, mogelijk was. 
Er was dus een relatieve neutraliteit.102 Het leerstellig godsdienst
onderricht werd echter niet geheel verboden, het moest alleen buiten 
de school gehouden worden. De regering riep de hulp van de kerk
genootschappen in, om het leerstellig onderricht voor hun rekening 
te nemen en zeker niet te verwaarlozen.103 Door al deze bepalingen 
hoopte de wetgever een einde te maken aan de calvinistische be
voogding van het onderwijs zonder het godsdienstig karakter van het 
onderwijs te vernietigen en aldus een schoolwezen te scheppen, aan
vaardbaar voor iedereen. De wet was dus een typisch produkt van 
een meer rationalistische oriëntatie ten aanzien van de dogmatiek. 
We proeven er de invloed in van het Philanthrapinisme van Base
dow, Von Rochow en anderen, wier denkbeelden hier in Nederland 
door de Maatscha^fij tot Nut van 't Algemeen werden gepropa
geerd. 104 De Philanthropijnen hadden in hun moralische Erzäh
lungen afgerekend met het leerstellig onderwijs. Men moest het kind 

i·0) Hentzen, o.e., p. 156. 
mi) Van der Giezen, o.e., p. 159 e.v. 
1M) Idenburg, o.e., p. 96. 
io») Hentzen, o.e., p. 167-168. 
1M) Hentzen, o.e., p. 212 e.V.; Idenburg, o.e., p. 78 e.V.; J. de Nooy, Eenheid en 
Vrijheid in het nationale onderwijs onder feowitig Willem I, Utrecht 1939, p. 9 
e.V.; A. F. Manning, De betekenis van C. R. A. van Bommel voor de Noorde
lijke Nederlanden, Utrecht-Antwerpen MCMLIV, p. 205-206; L. J. Rogier, Be-
schouwing en onderzoek; p. 269; vgl. voor het Nut: Gedenkboek Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen. 1784-1934, Amsterdam (1934). 
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in plaats van dogma's algemeen zedelijke begrippen aanleren. Reli
giosität in plaats van Religion was voortaan het doel van het onder
wijs, dat aldus het zijne zou bijdragen tot het doen ontstaan van een 
allen omvattend christendom. Aangezien in het algemeen de katho
lieken niet ontevreden waren over deze schoolwet105 zal dit zeker 
voor Breda gegolden hebben, gewend als men daar was aan een 
zekere neutraliteit van de onderwijzers. Er dient overigens wel op 
gewezen te worden, dat de wet zeker niet de bedoeling had, om 
alleen maar de beginselen van een algemeen christendom aan de 
natie op te leggen. Van den Ende c.s. hebben, daarbij geïnspireerd 
door het Nut, ook een middel tot verheffing van de volksklasse wil
len scheppen.106 De openbare school volgens de wet van 1806 dien
de vooral een volksschool te zijn voor de minder bedeelden en ar
men. I07 Dit is wellicht een te weinig 'benadrukte zijde van de wet 
van 1806, die een positieve waardering ervan mogelijk en begrijpe
lijk kan maken. 

Met name door een straffe organisatie van het schooltoezicht 
hoopte Van den Ende de nieuwe geest over de onderwijzers vaardig 
te doen worden.108 De schoolopzieners van elke provincie vormden 
nu voortaan een Commissie van Onderwijs. Behoudens enkele wij
zigingen was deze in Brabant een voortzetting van het oude Depar
tementaal Schoolbestuur. Pastoor Adrianus Oomen bleef schoolop
ziener van Breda en omgeving, het tweede district van het departe
ment.loe Op 20 januari 1807 kwam het reeds genoemde Huishou
delijk Schoolreglement voor het Departement Braband tot stand.110 

Dit bevatte o.a. strafbepalingen tegen overtreders van de wet, rege
lingen voor admissie en benoeming, bepalingen omtrent examens 

"») Hentzen, o.e., p. 173-174. 
io«) vg], H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Streven naar sociale verheffing in een 
statische stad, (Bijdragen tot de Soc. en Ec. Gesch. van het Zuiden van Ned., dl. 
XI), Nijmegen 1963, p. 57 e.v. 
»o') Idenburg, o.e., p. 146 e.V.; Van der Giezen, o.e., p. 170. 
lm) Hentzen, o.e., p. 147 e.v. 
«») RAB, no. 7, Verbaal der Hand, etc., 2-3 juli 1806; ARA, Binn. Zaken vóór 
1813, no. 577, 7 aug. 1807, no. 17, 4. 
110) Bijdragen etc., dl. 7, 1807, II, p. 3 e.v. 
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en het onderwijs aan arme kinderen. Vervolgens maakte de com
missie zich verdienstelijk met het regelmatig examineren van onder
wijzers, zodat Noord-Brabant langzamerhand een corps bevoegde 
onderwijskrachten kreeg. Veel wensen, zoals een boekenlijst, een 
kweekschool, een uniforme schoolgeldregeling en maatregelen ter 
bevordering van geregeld schoolbezoek, bleven echter onvervuld.111 

Toen de provincie in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd en bestuur
lijk verknipt, betekende dit eigenlijk het einde van de commissie, 
wier gezag niet voldoende werd gedekt en derhalve gemakkelijk ge
negeerd kon worden.112 

Al moeten we de onmiddellijke resultaten van de nieuwe wet niet 
overschatten, toch is in de jaren na 1806 in Breda de opbouw van 
een modern schoolwezen begonnen. Uit het beschikbare bronnen
materiaal blijkt evenwel, dat de vernieuwingen, voor zover deze 
geconstateerd konden worden, in de meeste gevallen uit het eigen 
initiatief van de schoolmeesters zijn voortgekomen. De stedelijke 
schoolcommissie legde geen grote ijver aan de dag. Slechts éénmaal 
stuurde zij een verslag i n . ш Adriaan Oomen werkte deze gang van 

zaken in de hand door bij zijn inspectiebezoeken zelden of nooit 

Breda aan te doen. Regelmatig moest hij rapporteren, dat de wet 

verkeerd of helemaal niet werd uitgevoerd.114 In 1808 verklaarde 

hij, dat de leden van de schoolcommissie meenden, „dat zij binnen 

den omtrek der Stad zijn, het gene de commissie van onderwijs is 

voor het geheel Departement, en dat hun derhalve het regt compe

teert tot het examineeren van allen, die zich te Breda als school-

onderwijzers zouden willen nederzetten".115 De periode van de In

lijving betekende nog een versterking van het particularisme. Breda 

111) RAB, no. 10, Algemeen overzicht van ie staat van het Lo., 1807. 
1 U ) RAB, no. 7, Délibérations, 14. 15 jan. 1812; no. 10, Algem. overzicht etc., 
1810; no. 8, uitg. st. 10 juli 1811 en 12 okt. 1812. 
l la) ARA, Binn. Zaken vóór 1813, no. 666, 4 sept 1809, no. 3, 12. 
1U) RAB, no. 7, Verbaal der Hand., 19-20 aug. 1806; no. 10, Algem. oven, etc., 
1807; no. 7, Verb, der Hand., 3 mei 1808; no. 10, Algem. overz. etc., 1809, 
bijlage П. 
»») ARA, Binn. Zaken vóór 1813, no. 666, 4 sept. 1809, no. 3, 11. 
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ressorteerde toen onder het Département des Deux Nethes, zodat 
men, wat het onderwijs betreft, officieel onder de inspectie Antwer
pen van de Keizerlijke Universiteit kwam te vallen.116 Door deze 
instantie uit te spelen tegen de om haar gezag vechtende Commissie 
van Onderwijs, konden de autoriteiten in Breda in feite hun eigen 
gang gaan. Schoolopziener Oomen, die bovendien door ziekte in 
zijn werkzaamheden werd belemmerd, berichtte in 1812, dat in zijn 
district de gehele onderwijsorganisatie als vervallen werd beschouwd 
en de wetten niet meer werden onderhouden.117 De voorzichtig 
begonnen opbouw van een meer modem onderwijs ging aldus voor 
een groot deel teniet, zodat na 1814 opnieuw begonnen moest 
worden. 

In de periode van 1806 tot 1814 telde Breda twee openbare 
scholen.118 De Stads Fransche en Nederduitsche Kostschool stond 
onder leiding van de Fransman Jean Felix de Laistre, „ancien 
Maitre ès arts de l'Université de Paris". Deze opvolger van Bokx 
was niet alleen in „de gronden der Fransche en Latynsche Taaien 
volkoomen kundig", maar muntte ook uit in rekenen, aardrijkskunde 
en geschiedenis. Voor het onderwijs in het Nederlands had hij een 
ondermeester in dienst, P. Rademaker uit Kuilenburg. Het onder
wijsprogramma mocht uitgebreid genoemd worden: Frans, Neder
lands, desgewenst Latijn, schrijven, gewone en tientallige reken
kunde, algebra, „natuurlijke en staatkundige aardrijkskunde", fabel
leer en geschiedenis. Het onderricht werd klassikaal gegeven en was 
gebaseerd op boekjes van het N«t of van de departementale Com
missie van Onderwijs. Ook de „Spraakkundige werkjens van Siegen-
beek en Weiland" werden gebruikt. De Laistre ontving van stads-
wege een salaris van ƒ 100,—, aanmerkelijk minder dan zijn voor
gangers. Hier stond echter tegenover, dat hij de beschikking had 

»·) GAB, no. 341 e ЕЕ, sept. 1811; vgl. Hentzen, o.e., p. 241. 
»') RAB, no. 7, Délibérations, 12-13 mei 1812; no. 8, uitg. st., 12 okt. 1812. 
"β) Voor het volgend ovemcht werd gebruik gemaakt van: ARA, Binn. Zaken 
vóór 1813, no. 666, 4 sept. 1809, no. 3, 12 en GAB, no. 341 e ЕЕ, Etat des 
Instituteurs Primaires et des maîtres d'école, 19 okt. 1811. 
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over een „stadsschoolhuis" in de Reigerstraat. Bovendien trok hij 

inkomsten uit het schoolgeld, dat gemiddeld drie gulden per maand 

bedroeg.1 1 β Met een leerlingental, dat rond de tachtig schommelde, 

kwam De Laistre aan een behoorlijk inkomen. Oomen rapporteerde 

evenwel in 1806, dat het niet altijd even gunstig gesteld was met 

het schoolgeld, „hetwelk vooral in dezen tyd van verscheide ouders, 

of zeer gebrekkig, of zelfs in 't geheel niet wordt betaald". 1 2 0 De 

Laistre was de eerste katholiek, die bij het openbaar onderwijs in 

Breda werkzaam was. Zijn aanstelling kunnen wij beschouwen als 

een daad van rechtvaardigheid tegenover een in meerderheid katho

lieke bevolking. Hoewel in het program van zijn school gewag werd 

gemaakt van „de gronden der algemene zedenleer", mogen wij ver

onderstellen, dat het beginsel van de relatieve neutraliteit ten gunste 

van die meerderheid kon worden toegepast. m 

De andere openbare school werd geleid door J. Olivier. „Zijne 

kundigheden omvatten onderscheidene Wetenschappen, die hem 

aanspraak geven om met waardigheid onder de Eerste Leermeesters 

des Ryks uittemunten". Op dit blijkbaar deftige instituut kregen de 

„élèves" niet alleen onderricht in dezelfde vakken als bij De Laistre, 

maar bovendien in Duits, Engels, muziek, dansen en schermen. 

Olivier en zijn secondant David van der Hof maakten gebruik van 

de boeken van het Nttt. Ook op andere wijze toonde Olivier zich 

een verlicht pedagoog. Hij werd in Breda nl. de propagandist voor 

het houden van openbare examens „niet om hier door als 't ware te 

pronken of iets te behalen, maar alleen, om den ijver en leerlust der 

Jeugd optewekken en aantemoedigen, en den kwijnenden staat der 

schooien, ook alhier, ware 't mogelyk optebeuren".122 Olivier ont-

u>) GAB, no. 341 e ЕЕ, Inlichtingen verstrekt aan Van Trier, inspecteur van de 
keizerlijke Universiteit, sept. 1811. 
1 И) ARA, Binn. Zaken vóór 1813, no. 535, 14 apr. 1806, no. 16,5. 
m ) vgl· Van der Heiden, o.e., p. 192; men bedenke, dat de Nederduits-Gerefor-
meerde gemeente in 1796 390 leden telde beneden de 16 jaar op een totale be
volking van ruim 8000 zielen, vgl. GAB, no. 289, fo. 72. 
, î !) GAB, no. 312, 4 mei 1803, verzoekschrift van Olivier aan de Raad van de 
stad; vgl. ook bijlage no. V. 
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ving van het stedelijk bestuur een toelage van ƒ 100.—, zodat zijn 
als particulier instituut begonnen school onder het openbaar onder
wijs ressorteerde. Toch was deze school met zijn 25 à 30 leerlingen 
een exclusief instituut. Terwijl, zoals gezegd, de Bataafse onderwijs-
hervormers de openbare school toch vooral bedoeld hadden voor de 
armen, valt het op, dat in Breda een armenschool ontbrak en de 
openbare scholen juist voor de bovenlaag van de bevolking bestemd 
waren. Toch werden de arme kinderen niet geheel aan hun lot 
overgelaten, daar aan sommige onderwijzers van stadswege een toe
lage voor het geven van gratis onderwijs werd gegeven. Hiermee 
kwam men enigszins tegemoet aan de bepalingen van het Brabantse 
Huishoudelijk Schoolreglement. Het is echter de vraag, of veel kin
deren van deze gelegenheid hebben geprofiteerd. Van maatregelen 
am het schoolbezoek van arme kinderen te stimuleren vernemen wij 
niets. Het stedelijk bestuur bleek de voorkeur te geven aan ont
plooiing van het particulier initiatief. Het aantal bijzondere scholen, 
die de stad niets kostten, was dan ook steeds hoog. 

In 1808 waren er negen en in 1811 zeven bijzondere scholen der 
2e klas. Er zijn geen aanwijzingen, dat aan autorisatie of admissie 
moeilijkheden in de weg werden gelegd. Op het merendeel van deze 
particuliere scholen werden naast de lagere schoolvakken ook een 
of meer moderne talen en aardrijkskunde of geschiedenis gegeven. 
Op enkele uitzonderingen na — bejaarde krachten, die vastgeroest 
zaten in een verouderd systeem — volgden de onderwijzers de nieuwe 
leermethode of poogden dit althans. Sommige onderwijzers hadden, 
na een examen voor de Commissie van Onderwijs in Den Bosch, 
een rang behaald.123 De schoolboeken van de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen stonden in hoge ere, de klassikale indeling was 
meestal ingevoerd en schoolborden waren aangeschaft. Er werd hard 
gewerkt door de onderwijzers: op alle scholen werden ook avond
lessen gegeven. Dit was niet het geval op de speciale meisjesscholen, 
die zich toelegden op datgene, „wat in staat is om eene Jonge 

"S) RAB, no. 7, Verb, der hand., 15 jan. 1807, 14 april 1807, 3 mei e.v. 1808. 
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Juffrouw van fatsoen voordeelig te doen uitmunten". De school
gelden varieerden naar gelang de vakken, waarin werd onderwezen, 
van zes stuivers tot twee gulden in de maand.124 De aantallen leer
lingen liepen uiteraard ook nogal uiteen. Aangezien niet van alle 
scholen opgaven verstrekt zijn, is het onmogelijk een totaalcijfer te 
construeren. Uit de beschikbare cijfers krijgt men evenwel de indruk, 
dat de deelname aan het onderwijs was toegenomen sinds de nieuwe 
onderwijswetgeving. Ten aanzien van één groep moet éditer een 
uitzondering worden gemaakt: de armen en behoeftigen zullen vaak 
van onderwijs verstoken zijn gebleven. Ten overvloede zij vermeld, 
dat er nog twee bijzondere scholen der Ie klas, nl. in het Gerefor
meerd Burgerweeeshuis en in het R.C. Weeshuis, enkele huisonder-
wijzers en tal van matressenscholen waren. In de laatste werd vaak 
reeds elementair onderricht gegeven. (Domen had er in 1805 leer
lingen boven de twaalf jaar aangetroffen.ш De sprong voorwaarts, 

die het Bredase onderwijs had gemaakt, zou echter in de periode 

van de Inlijving grotendeels teniet gedaan worden.12e 

1M) zie noot 119. 
i") ARA, Binn. Zaken vóór 1813, no. 521, 15 juli 1805, no. 8, 5. 
1M) RAB, no. 32, Algem. overz. etc., 17 mei 1815. 
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HOOFDSTUK II 

HET BREDASE ONDERWIJS 
IN DE EERSTE HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEUW 

1. Het openbaar onderwijs. 

Terecht is nog onlangs de mening uitgesproken, dat het negen-
tiende-eeuwse Breda zijn geheimen niet gewillig prijsgeeft, vooral 
als men daarin wil doordringen ter bepaling van het geestelijk kli
maat. 1 Noch van de plaatselijke machthebbers, noch van de plaatse
lijke machtsverhoudingen is veel bekend. De leidingvan de stedelijke 
aangelegenheden lag van 1815 tot 1824 in handen van een consor
tium van drie burgemeesters.2 Na laatstgenoemde datum kwam het 
bestuur aan één burgemeester en twee wethouders. Onder de burge
meesters van vóór 1824 moet Mr. Stephanus Bemardus Jantzon van 
Nieuwland (1766-1828) een dominerende figuur geweest zijn.3 Deze 
Bredase advocaat van hervormde huize stond in de Bataafse Tijd 
bekend als „wederstrever der grote beginselen der omwending van 
1795". In 1814 behoorde hij tot de vergadering van notabelen im 
Amsterdam. Hij werd in 1815 burgemeester van Breda. Van 1816 
tot 1820 was hij president-burgemeester. Niet alleen was hij lid van 
de Provinciale Staten, maar ook vervulde hij bestuursfuncties in 
protestantse organisaties. Een van zijn meest bekende collega's in 
het burgemeestersambt was Mr. Jan Frans Christiaan de Roy (1789-
1866). * Na juridische studies in Leuven en Leiden te hebben ge
maakt, bekleedde deze kathohek diverse functies bij de rechterlijke 
macht. In 1814 kwam hij op het politieke toneel, doordat hij ge-

') J. L. M. de Lepper, Het Bredase leven rond 1862, in: Jaarboek De Oranje
boom, XV, 1962, p. 292. 
!) GAB, Correspondentie I960, no. 396. 
*) Mommers, o.e., p. 433-434. 
*) W. de Bruyn, De Bredasche Burgemeester Mr. De Roy, in: Taxandria, jrg. 35, 
1928, p. 33 e.V.; GAB, Corresp. 1960, no. 396; vgl. ook GAB, Aantekeningen 
betreffende Bredase figuren in de 19e eeuw, verzameld door J. L. M. de Lepper. 
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kozen werd tot lid van de Bredase Raad en de Noordbrabantse Pro

vinciale Staten. In 1815 werd hij vice-burgemeester van Breda en 

vanaf 1824, toen de vice-burgemeesters vervangen werden door wet

houders, vervulde hij het ambt van burgemeester, hetgeen hij 

krachtens een speciale machtiging, wist te combineren met de uit

oefening van het notariaat. Toen deze machtiging in 1851 niet werd 

verlengd, moest hij zijn functie neerleggen.5 De thans beschikbare 

biografische notities over De Roy zijn in een tamelijk hagiografische 

toonaard gesteld en onthullen weinig of niets van zijn politieke of 

godsdienstige opvattingen. 

De stedelijke Raad, die de commissaris van het arrondissement 

Breda, Jan Hendrik Ising, in 1814 formeerde en installeerde, heette 

te zijn samengesteld uit „de braafste, kundigste en fatsoendelijksten 

lieden dezer stad".9 Blijkbaar werd met deze karakteristiek o.a. be

doeld, dat de raadsleden uit de bovenlaag van de bevolking waren 

gerecruteerd, hetgeen voorlopig zo zou blijven. De voornaamste zor

gen van de stedelijke Raad, na 1814 voortaan gekozen door een 

uiterst gering aantal notabelen7, betroffen een zo zuinig mogelijk 

financieel beheer. Een gevolg hiervan was, dat veel aan het parti

culier initiatief werd overgelaten; dit drukte immers de stedelijke 

uitgaven. Het behoud van een zo groot mogelijke autonomie was 

een andere hoeksteen van de stedelijke „politiek". Gaarne kibbelden 

de vroede vaderen met de autoriteiten in Den Bosch en Den Haag 

over aantasting van hun rechten en trokken daarbij vaak aan het 

langste eind of deden hun eigen zin. Echte politiek was dit evenwel 

niet. Een genoeglijke en oligarchische belangengemeenschap lijkt 

de juiste typering. Terwijl de door Ising aangestelde Raad 24 leden 

telde, was dit aantal al spoedig geslonken tot de helft of minder.8 

») De Bruyn, o.e., p. 35; vgl. Α. F. Manning, Mr. L. D. Storm, Katholiek en 
overtuigd Liberaal, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 72, 1959, p. 99. 
·) Deze gegevens dank ik aan de scriptie van Br. Hubertus Huybregts, De be
vrijding van Breda in 1813, p. 25 e.v. 
7) vgl. de Bredasche Almanakken van 1829, 1834, 1841 en 1843 (geen pagine
ring). 
e) zie vorige noot. 
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Indien er tegenstellingen waren, zullen deze vaak meer van per

soonlijke dan van politieke aard zijn geweest. In de veertiger jaren 

kwam er evenwel meer leven. W e signaleren dan alom de opkomst 

van de wp-per middle cZass en speciaal van het katholieke deel ervan. 

Ongetwijfeld zullen in Breda figuren als Storm en Meeussen een 

stimulerende en inspirerende invloed op dit proces gehad hebben.9 

Ook de Bredase katholieken gingen Thorbecke als hun man zien. 

Zo voltrok zich in deze jaren een evolutie naar links. In 1848 gold 

het Bredase kiesdistrict, met dat van Bergen op Zoom, als liberaal.10 

Men versta hieronder niet doctrinair-liberaal, maar liever Thor-

beckiaans. 

Ook op godsdienstig gebied schijnen er aanvankelijk weinig tegen

stellingen geweest te zijn. Hoewel met de Restauratie, gevolgd op 

de val van Napoleon, het dwepen met de katholische Aufklärung, 

met een christendom boven geloofsverdeeldheid en een vergaande 

tolerantie, voorbij was11, werd het in het vorig hoofdstuk gesigna

leerde klimaat, dat niet ongunstig was voor interconfessioneel ver

keer, voorlopig bestendigd. De door Ising in 1814 aangestelde Raad, 

bestaande uit twaalf katholieken en twaalf protestanten, mag aldus 

illustratief genoemd worden.12 Ook op andere wijze kwam een 

gunstige verstandhouding tussen katholiek en protestant tot uiting. 

In 1814 was er sprake van de oprichting van een verder in nevelen 

gehuld Letterkundig Genootschap, waarin wij als leden naast de 

predikanten Wuyster en W . van Volkom, die zich overigens enige 

tijd later als stichter van De Protestant ontpopte als een vurig anti

papist13, de katholieken L. Ingenhousz en F. J. Hoppenbrouwers 

·) Manning, o.e., p. 84 e.V.; L. J. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, 
's-Gravenhage MCMLIII, p. 37-38. 
l0) Manning, o.e., p. 98. 
") L. J. Rogier, Een stem der Katholieke Verlichting, Nijmegen-Utrecht 1954, 
p. 22; id.. Raken versus Van Belle. Een conflict in katholieke kring te Rotterdam 
in 1837, in: Beschouwing en Onderzoek, Utrecht-Antwerpen MCMLIV, p. 260 
e.v. 
12) zie noot 6. 
1S) Rogier en De Rooy, o.e., p. 61, 187. 
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aantreffen.14 Hoppenbrouwers, eerst advocaat, later rechter in Breda, 
was een typische vertegenwoordiger van de evolutie „von der Auf
klärung zur Romantik".15 Bij zijn worsteling om een specifiek katho
liek bewustzijn zocht hij niet naar de grootste gemene deler van 
katholicisme en protestantisme. Dit zou immers in een vaag algemeen 
christendom uitmonden. Op irenische wijze streefde hij ernaar de 
protestanten naar de moederkerk terug te voeren.1β Een ajnder symp

toom van een mogelijke toenadering van protestanten en katholieken 

was de oprichting in 1815 van een actiecomité voor de verspreiding 
van de bijbel. Alle christenen zonder onderscheid van geloofsbelij
denis werden voor dit bijbelgenootschap uitgenodigd.17 Toch kwam 
er weer verwijdering tussen beide groepen. In de samenstelling van 
de stedelijke Raad kwam een verschuiving ten gunste van de ka
tholieken, geheel in overeenstemming met hun numeriek overwicht 
in de stad. In 1843 waren er van de twaalf raadsleden minstens acht 
katholiek.18 Zo werd de minderheidspositie van de protestanten dui
delijker, maar groeiden tevens de tegenstellingen, zoals uit de onder-
wijsgeschiedenis nog zal blijken. 

De eerste helft van de negentiende eeuw staat, wat het onderwijs 
betreft, nog steeds geboekstaafd als de tijd van vestiging en door
voering van het staatsmonopolie. Was de basis hiervoor reeds gelegd 
door Van den Ende met de schoolwet van 1806 en de daarbij be
horende reglementen, na de grondwet van 1814 en de wijziging 
daarvan in 1815, waarin het openbaar onderwijs tot een voorwerp 
van aanhoudende zorg van de regering was gemaakt, werden de 

14) D e NavoTscher, jrg. U I , 1902, p . 161 e.V.; Algetneene Kortst- en Letterbode, 

1814, II, p . 402; voor Hoppenbrouwers vgl. Α. F. Manning, Een lekenapostel in 

de literatuur: Mr. F. J. Hoppenbrouwers (1789-1858), in: Archief voor de ge-

schiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, jrg. II, 1960, p. 205 e.v. 
1 5 ) L. J. Rogier, D e Kerk in de negentiende eeuw, in: Beschouwing en Onder

zoek, p. 279; Manning, o.e., p. 207. 
l e ) Manning, o.e., p. 213. 

" ) De Bredasche Courant, 25 februari 1815. 
l e ) Bredasche Almanak, 1843. 
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Souvereine Vorst vrijwel onbegrensde perspectieven geopend.19 Nog 

in 1814, nl. bij K.B. van 20 maart no. 2, werd de wet van 3 april 

1806 opnieuw in werking gesteld.20 Met dit K.B. werd tevens de 

uit de Inlijvingstijd stammende verplichting van het vergelijkend 

examen ingevoerd. Ook werd nu een boekenlijst, van welks boeken 

men zich bij het onderwijs moest bedienen, verplicht.21 Het op

richten van scholen en het doen vervullen van vacatures werd be

moeilijkt, doordat hiervoor autorisatie van het Departement van 

Binnenlandse Zaken vereist was.22 Deze laatste bepaling werd echter 

weer doorkruist door het Huishoudelijk Schoolreglement voor Bra

bant van 20 januari 1807, dat eveneens opnieuw van kracht werd. 
2 3 Hierdoor bleven het recht van autorisatie om scholen op te rich

ten en het admissierecht in handen van de stedelijke regeringen. 

Zo was er een achterdeur voor particularistische strevingen open

gelaten. Men bedenke, dat, wilde de wet uitgevoerd worden naar 

de intenties van de regering, er een samenspel moest zijn van allerlei 

factoren, zoals admissie, autorisatie, vergelijkend examen, boekenlijst 

en schooltoezicht. In Breda zou van dit samenspel vaak geen sprake 

zijn. Wil men van staatsmonopolie spreken, dan zou men dit vooral 

in de sfeer van het onderwijs kunnen zoeken. Met ab uitgangspunt 

de gereleveerde artikelen 22 en 23 trachtte de overheid aan het 

onderwijs een uniform geestelijk fundament te geven. Voor dit doel 

waren eveneens vergelijkende examens, boekenlijst en toezicht de 

voornaamste instrumenten. Het is niet onwaarschijnlijk te veronder

stellen, dat het stedelijk monopolie ook in deze vaak sterker is ge

weest dan het bedoelde staatsmonopolie. 

'·) J. H. J. M. Witlox, De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwik
keling geschetst, I, 's-Hertogenbosch 1919, p. 147 e.v. 
к*) S. Stokman o.f.m., De religieuzen en de onderwijspolitiek der regering in het 
Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden fi8J4-2830), Den Haag 1935, p. 33-34; 
E. Stokman o.f.m., Het onderwijsmonopolie van de staat in de Noordelijke Ne
derlanden (1813-1830), in: Bijdragen voor Vaderhndsche Geschiedenis en Oud
heidkunde, Ville reeks, IV, 1943, p. 40-41. 
" ) Hentzen, o.e., p. 191 e.v.; Witlox, o.e., p. 146-147. 
") E. Stokman, o.e., p. 40-41, 50 e.v. 
") GAB, A 1, ¿ngefc. st., 5 dec. 1814, no. 999. 
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Natuurlijk was vooral een goede organisatie van het toezicht on

ontbeerlijk om de wet overal in te voeren. De Brabantse Commissie 

van Onderwijs, die zijn gezag in de periode van de Inlijving ver

loren had zien gaan, kreeg nu zijn wettelijke basis terug. De voor

naamste taak van deze vergadering van schoolopzieners bestond uit 

het opnieuw invoeren van de bepalingen van de wet van 1806 en 

de inspectie op de naleving daarvan. Op 28 november 1815 kwam 

een nieuwe indeling van de provincie in schooldistricten tot stand.24 

Breda werd centrum van het zesde district. Schoolopziener van dit 

district werd Pastoor Willem Oomen (1783-1852).25 Deze priester, die 

in het Bredase leven van de eerste helft der eeuw een belangrijke rol 

speelde, werd in 1783 te Teteringen geboren. Vermoedelijk genoot hij 

zijn opleiding aan het in 1798 te Breda opgerichte seminarie. Hij 

werd in 1809 priester gewijd. Na achtereenvolgens als assistent of 

kapelaan werkzaam te zijn geweest in Halsteren, Etten en Roosen

daal, werd hij op 21 januari 1818 pastoor van de Barbaraparochie 

in de Brugstraat, welk ambt hij tot aan zijn dood op 3 augustus 1852 

zou blijven bekleden. Zijn vele functies en bemoeienissen met het 

maatschappelijk leven bewijzen, dat hij niet alleen invloedrijk maar 

ook persona grata was bij de stedelijke en landelijke autoriteiten. Als 

schoolopziener stond hij bij de regering gunstig aangeschreven.20 

Vele jaren bekleedde hij het curatorschap van de Latijnse school. 

Bij de oprichting der K.M.A. werd hem door Willem I de leiding 

der godsdienstige verzorging van de katholieke cadetten opgedragen, 

waarvoor hem een eigen kapel in het voormalig kasteel ten dienste 

I 4) RAB, no. 32, Algemeen overzicht van i e staat van het lager schoolwezen, 

19 april 1816; Bijdragen etc., 1816, p. 30. 
и) Voor Oomen vgl. NNBW, II, kol. 1021 (G. С Α. Juten); BAB, doos 32 

Catalogus Sacerdotum 1846; F. J. Hoppenbrouwers, Dahliaas, gestrooid op het 

Graf van den Wéleerwaarden, Rijkbegaafden Heer W. Oomen, Breda 1852; 
J. B. Krüger, o.e., ΠΙ, p. 217; Rogier en De Rooy, o.e., p. 48 e.V.; L. J. Rogier, 

De Rotterdammer Jan Wap (1806-1880), in: Rotterdams jaarboekje, 1957, p. 197-

199. 

м) S. Stokman, o.e., p. 257. 
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stond.27 Tevens was hij belast met het geven van godsdiensdessen 

op de Militaire Akademie. Ten gebruike van „'t algemeen" stichtte 

hij een leesbibliotheek; bovendien was hij de grote stimulator van 

een Catholijk Lees gezelschap. Zijn benoeming in 1829 tot Ridder 

in de Orde van de Nederlandse Leeuw vormde een bewijs voor de 

hoge waardering van zijn vele activiteiten.28 Het is niet eenvoudig 

een indruk van zijn opvattingen te krijgen, te meer daar er van 

hem geen andere geschriften te achterhalen waren dan de meestal 

onpersoonlijke en zuiver zakelijke rapporten, die hij in zijn functie 

van ' schoolopziener heeft samengesteld. Hij staat te boek als een 

verlicht en irenisch priester.29 Dat hij goede relaties onderhield met 

niet-katholieken, was in Breda eigenlijk niet zozeer een uitzonderlijk 

als wel een typerend verschijnsel. De veelzijdig gerichte contacten 

van Willem Oomen komen tot uiting in het grafdicht, dat bij zijn 

overlijden in 1852 werd vervaardigd door Hoppenbrouwers en dat 

samen met een door de taal- en letterkundige Jacob Hendrik Hoeufft 

(1756-1843)30 vervaardigd en door Jan Wap in het Nederlands ver

taald Latijns gedicht werd uitgegeven. Wij moeten Willem Oomen 

beschouwen als een van die belijders van het katholiek geloof, die 

weliswaar met het kleurloos interconfessionalisme van de Duitse 

Aufklärung hadden afgerekend, maar nog altijd grote kansen zagen 

in een verkeer met de overzijde. Zijn vriendschap met de jurist

schrijver Hoppenbrouwers als ook zijn modem aandoende belang

stelling voor de liturgie doen hem kennen als een vertegenwoordiger 

van het katholicisme van Restauratie en Romantiek.S1 

Al was in Breda tijdens de Bataafse Tijd enige verbetering in de 

I7) C. R. Hermans, Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek 
en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1845, I, 
p. 230-231, 306-307. 
Ie) Vriendelijke mededeling van J. A. van Zelm van Eldik, secretaris van de Kan
selarij der Nederlandse Orden. 
M) Rogier en De Rooy, o.e., p. 49-50. 
M) NNBW, III, kol. 595/96 (Zuidema). 
'1) Rogier en De Rooy, o.e., p. 136-137; Rogier, Raken versus Van Belle, p. 256 
e.V. 
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situatie van het onderwijs gekomen, toch achtten het stedelijk be
stuur en de Raad de toestand onmiddellijk na 1814 niet bijster 
rooskleurig.32 Volgens de burgemeesters was een belangrijke oorzaak 
daarvan „de geest der voorleede Tijden", waarmee zij zeker de ver
warde periode van de Inlijving bedoelden. De Raad ging dieper op 
het probleem in door te wijzen op de geringe kunde en de onbe
kwaamheid van nagenoeg alle onderwijzers, die de storm hadden 
overleefd. Alhoewel zij zich bij de voormalige Commissie van On
derwijs in Den Bosch hadden aangemeld, had geen van hen de 
tweede rang, voor een stad als Breda een minimale eis, kunnen 
verkrijgen. Bovendien bleken zij weinig ijver te tonen om zich voor 
de jeugd in te spannen. Deze verwijten golden zeker de schoolmees
ters in het algemeen, maar toch vooral het hoofd van de enige open
bare school, — de school van Olivier was opgeheven —, de stads 
Fransche en Nederduitsche Kostschoolhouder, Jean Felix de Laistre. 
Het programma van diens school muntte weliswaar uit door veel
zijdigheid, maar zijn franstaligheid belette hem onderricht te geven 
in de Nederlandse taal. Wellicht werd dit in vroeger dagen niet als 
een bezwaar aangevoerd, maar kort na 1814 was deze reactie tegen 
een volkomen Frans onderwijs niet onverklaarbaar. Bovendien was 
na de aanhechting van de Zuidelijke Nederlanden de taalpolitiek 
van de regering er op gericht zoveel mogelijk het gebruik van het 
Nederlands te bevorderen.33 Ook zou het ontbreken van een goed 
onderwijs in de Nederlandse taal zijn weerslag hebben op de Latijnse 
school. Door het K.B. van 2 augustus 1815 was immers een toe
latingsexamen ingevoerd, waarbij o.a. bedrevenheid in de moedertaal 
werd geëist. 

Een inmiddels benoemde schoolcommissie34, bestaande uit de 
niet nader te identificeren raadsleden Dupper en Van Dooren en 
de stadssecretaris Oukoop, begon haar werkzaamheden met een on-

») GAB, С 2, not. burg., 11 sept 1815; D 1, raadsnot., 16 juli 1816. 
м ) L. J. Rogier, Het Gentse professoraat van ]. M. Schrant (1818-1830), in: Be-
schouwing en Onderzoek, p. 216 e.v. 
« ) GAB, С 2, not. burg., 2 nov. 1815; В 2, uitg. st., 1 dec. 1815. 
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derzoek naar de bevoegdheden van de fungerende schoolmeesters.S5 

De Laistre bleek in 1806 wel een akte van algemene toelating ver
kregen te hebben, maar geen rang, terwijl hij toch voor een openbare 
school in Breda minstens de eerste of tweede rang diende te bezitten. 
Hoewel de commissieleden, tot grote verontwaardigingvanOomen36, 
de situatie van het Bredase onderwijs niet zo ongunstig inzagen, 
konden zij toch in hun rapport aan de gouverneur van de provincie 
niet verhelen, dat de school van De Laistre in verval was geraakt.37 

Terwijl zij in 1813 nog 57 leerlingen telde, bedroeg dit aantal in 
begin 1816 nog maar 27, waaronder 7 kostleerlingen. Na het bekend 
worden van deze gegevens, pakte de Raad de zaak energiek aan.38 

Op 16 juli 1816 werd besloten tot het beroepen van een onderwijzer 
van de eerste rang op een jaarlijks tractement van ƒ 600,—. Ten 
aanzien van De Laistre werd bepaald, dat hij het stadsschoolhuis 
moest verlaten en een schadeloosstelling van ƒ 200,— per jaar zou 
krijgen, totdat hij uit Breda zou zijn vertrokken. Deze hoge gooi van 
de Raad hield verband met de situatie van de Latijnse school. 

Hoewel door het K.B. van 2 augustus 1815 S9, voorbereid door een 
commissie, waarin o.a. de filologen H. Tollius en D. J. van Lennep 
zitting hadden, een uniforme regeling van het Latijns onderwijs tot 
stand kwam, bood dit alles geen mogelijkheden voor een afdoende 
modernisering. De oude talen zouden blijven prevaleren, terwijl de 
maatschappelijke ontwikkeling juist meebracht, dat de moderne talen 
en de exacte vakken steeds meer aandacht kregen. De Leidse hoog
leraar Bake kwalificeerde het K.B. derhalve als „niets anders dan 
eene overplijstering (sic) voor nieuwe stukken aan een oud gebouw 
gevoegd".40 De enkele uren wiskunde, oude en nieuwe aardrijks-

«) GAB, A 7, ingek. st., 14 dec. 1815. 
") GAB, С 3, not. burg., 8 jan. 1816. 
»') GAB, В 3, uitg. st., 26 maart 1816, no. 76. 

*>) GAB, D 1, Toadsnot., 16 juli 1816, litte. 

s») H. W. Fortgens, Setola Latina, Zwolle 1958, p. 144 e.V.; E. J. Kuiper, De 

Latijnse school omstreeks 1836, in: Honderd Vijfentwintig jaren arbeid op het 

onderwijsterrein 1836-1961, Groningen 1961, p. 57 e.v. 
4(l) Fr. de Jong Edz., Vermenigvuldiging en Deling, in: Honderd Vijfentwintig 

jaren etc., p. 106. 
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kunde, oude en nieuwe geschiedenis en mythologie waren beslist 
onvoldoende om te voorkomen, dat de eerbiedwaardige Latijnse 
school het contact met de maatschappij verloor. In Breda kwamen 
nog andere factoren de crisis verhevigen. De ongunstige tijdsom
standigheden in de jaren vóór 1814 hadden het leerlingenaantal 
steeds doen teruglopen, terwijl de rector Adam Leonard Kaldenbach 
(1767-1830) permanent in onmin leefde met curatoren en stedelijke 
autoriteiten wegens geschillen van financiële aard. Dit veroorzaakte 
onwil bij Kaldenbach om de nieuwe vakken te doceren aan 
zijn leerlingen, overigens slechts vijf in getal. In een rapport aan de 
Commissaris-Generaal voor het Onderwijs, de Kunsten en de We
tenschappen, Repelaer van Driel41, noemden curatoren nog andere 
oorzaken van verval. Met name lieten de merendeels katholieke 
ingezetenen van de stad hun kinderen, zeker als ze voor de geeste
lijke stand bestemd waren, studeren aan de Latijnse school in Oos
terhout of in Oudenbosch, waar behalve de oude talen ook andere 
vakken aandacht kregen.42 Onbewust waarschijnlijk legden de cura
toren hier nog een andere factor bloot, nl. dat de katholieken van 
die tijd nog kopschuw waren voor hoger onderwijs, uitgezonderd 
wellicht een zeer klein aantal families, waarin het volgen van 
academische studies een traditie was. Ook al waren omstreeks het 
midden van de eeuw Theodorus Verwayen, conrector Henricus 
Aernout en de wiskundeleraar Hendrik Strootman, het ganse 
docentencorps dus, katholiek, dit feit vermocht niet het katholieke 
volksdeel naar de Latijnse school te lokken.43 

Curatoren meenden het best uit de impasse te kunnen geraken 
door een goede kostschoolhouder aan te trekken, die de eerste rang 
bezat, bevoegd dus voor de vakken van het lager onderwijs en tevens 
geschikt om de nieuwe vakken op de Latijnse school te onderwijzen. 

41) GAB, afd. Π, 5, no. 1, Handelingen van curatoren, 17 febr. 1816 en 24 juni 
1816. 
4 г) J. L. M. de Lepper, De voorgeschiedenis van het Seminarie Ypelaar, Tilburg 
1950, p. 17 e.V. 
«) GAB, В 30, uitg. st., 16 mrt 1843, no. 280; vgl. M. de Haas, Onderwijs in 
Brabant sinds 1795, in: Het Nieuwe Brabant, 's-Hertogenbosch 1955, III, p. 143. 
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Het mes zou aldus aan twee kanten snijden.44 Ook Repelaer van 

Driel betuigde zijn instemming met deze plannen, die resulteerden 

in het reeds vermelde raadsbesluit van 16 juli 1816. Na het ver

schijnen van de gebruikelijke advertenties in de Staatscourant en de 

Haarlemsche Courant meldden zich verscheidene sollicitanten.45 

Toen men Oomen uitnodigde te assisteren bij het vergelijkend exa

men, weigerde deze echter, omdat zijns inziens De Laistre wettig 

onderwijzer was en niet zomaar van zijn functie ontheven kon 

worden. Oomen nam de zaak zelfs zo hoog op, dat hij zijn beklag 

deed bij gouverneur en Gedeputeerde Staten, die op hun beurt het 

Bredase gemeentebestuur kapittelden voor de in deze gevolgde be

leidslijn.46 De diepere oorzaak van dit confict was zonder twijfel 

het eigenmachtig optreden van de gemeentelijke autoriteiten, die 

voorlopig nog niet loskwamen van hun particularistische praktijken. 

Zij verdedigden zich dan ook fel en beschuldigden Oomen van te 

ver gaande bemoeizucht en tegenwerking van de Bredase school-

belangen, die een langer handhaven van De Laistre niet gedoogden. 

De Raad beriep zich op artikel 26 van het Stedelijk Reglement, 

waarbij de afzetting van stedelijke beambten verklaard werd te be

horen tot de competentie van de stad.47 Gedeputeerde Staten hielden 

evenwel voet bij stuk en gelastten burgemeesters van Breda alle 

acties tegen De Laistre te staken. Wel mocht men naast hem een 

andere schoolmeester aanstellen. De Raad besloot tenslotte in deze 

geest te handelen.4e 

Door dit conflict waren intussen de moeilijkheden niet opgelost, 

noch die van de openbare noch die van de Latijnse school. Wat de 

laatste betreft, heeft men tenslotte zijn toevlucht genomen tot een 

**) GAB, afd. II, 5, no. 1, Hand. curatoren, 24 febr. 1816, 11 mei 1816, 17 juni 
1816 en 22 nov. 1816. 
«) GAB, D 1, raadsnot., 16 juli 1816; С 3, not. burg., 22 sept, 16 dec. en 
23 dec. 1816; С 4, not. burg., 5 mei 1817. 
*») GAB, A 10, ing. st., 9 dec. 1816; С 3, not. burg., 16 dec. 1816; В 3, uitg. 
st., 17 dec. 1816, no. 322. 
") GAB, D 2, raadsnot., 2 april 1817, p. 47 e.v. 
«) GAB, С 4, not. burg, 17 febr. 1817; D 2, raadsnot., 19 dec. 1817, p. 146. 
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noodoplossing. Na departementale goedkeuring werd de „Peilder 
en Wijnroeijer" Willem Hendrik Jansen (of Janssen) aangesteld 
tot leraar wiskunde aan de Latijnse school, aanvankelijk tegen een 
honorarium van ƒ1,— per les.49 Later werden zijn werkzaamheden 
uitgebreid met onderwijs in geschiedenis en aardrijkskunde, terwijl 
hij een vast inkomen kreeg van ƒ 200,— per jaar. Al rapporteerde 
de kritische Wijnbeek, inspecteur van de Latijnse scholen, in 1820, 
dat het onderwijs in de wiskunde zeer goed gegeven werd en be
richtten curatoren in 1827, dat met het wiskundeonderwijs meer 
dan het oogmerk van de regering werd bereikt, toch vermochtten 
de lessen van Jansen niet de school voldoende te moderniseren.50 

Afgezien van een tijdelijke opleving tijdens het rectoraat van de 
bekwame Verwayen, de opvolger van Kaldenbach, is de school tot 
aan haar opheffing in 1866 blijven zieltogen. Dit blijkt des te tra
gischer, als men verneemt, dat bovendien het gemeentebestuur het 
door het K.B. van 1815 aan Breda toegedachte Athenaeum гчххг de 

provincie Noord-Brabant wegens gebrek aan financiële middelen 
moest afwijzen.51 Hiermee waren de plannen, die blijkbaar ook 
reeds omstreeks 1800 waren gekoesterd, om van Breda het onderwijs-
centrum van Brabant te maken, definitief van de baan.52 

Nu het hoger onderwijs, waartoe de Latijnse school officieel be
hoorde, enerzijds zo minimale belangstelling kreeg en anderzijds in 
zulk een slechte situatie verkeerde, was de verantwoordelijkheid 
van het stedelijk bestuur om voor goed lager en middelbaar onder
wijs te zorgen des te groter. Om de Stadskostschool weer op peil te 
brengen, moest men evenwel wachten op het vertrek van De Laistre. 
Deze voelde natuurlijk wel aan, dat na het gepasseerde zijn positie 
in Breda vrijwel onmogelijk was geworden .Op 27 juni 1818 diende 
hij zijn ontslag in, wat hem, evenwel zonder getuigschriften, werd 

«) GAB, A 14, iwg. st., 19 jan. 1817; С 4, not. burg., 1 dec. 1817. 
s o) J. de Lepper, De Latijnse scholen van Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 

in: Bràbantìa, no. 6, 1954, p. 271, 276, GAB, С 14, not. В. en W., 15 jan. 1827, 

no. 8. 
о») GAB, В 2, uitg. st., 16 nov. 1815, no. 520. 
") vgl. Van der Heiden, o.e., p. 232, 233. 

38 



verleend, waarna hij zich in Brussel vestigde.и Toch duurde het 

nog tot 1820, voordat men tot de benoeming van een opvolger kon 

overgaan. De voornaamste oorzaak van dit uitstel was een nieuw 

conflict tussen Breda en Gedeputeerde Staten, waarvan de kern 

wederom het particularisme van de Bredase magistraten was. Einde

lijk kon op 15 november 1820 een vergelijkend examen gehouden 

worden, op grond waarvan de in 1796 in Kampen geboren Chris-

tiaan Hendrik Wenning werd aangesteld als openbaar onderwijzer 

op een jaarwedde van ƒ 600,— plus vrije woning.54 

Onder deze katholieke leerling van de Haarlemse kweekschool 
ging de openbare school van Breda een nieuwe bloeiperiode tege
moet. Naast de normale lagere-schoolvakken gaf Wenning les in de 
„oordeelwekkende en verstandscherpende getal- en vormleer", mo
derne talen en het maken van opstellen zowel met betrekking tot 
het dagelijks leven als de wisselhandel.55 Daarnaast stonden kennis 
van de „aard- en hemelbol", de vaderlandse en algemene geschiede
nis, wiskunde, natuurlijke historie, „natuur- fabel- en zedekunde" 
en zelfs gymnastiek op het lesrooster. Met dit program toonde Wen
ning, die in 1823 een Aardrijkskundige beschryving van de stad 

Breda voor kinderen deed verschijnen, zoals P. J. Prinsen dit van 
Haarlem had gedaan, zich een waardig leerling van zijn leermees
ter. se Ook deed hij een hele reeks schoolboekjes, zoals woordenboek
jes, verhalen uit de klassieke mythologie en Franse themaboeken, het 
licht zien.57 Zo kan men zeggen, dat de nieuwe pedagogische inzách-

·») GAB, С 5, not. burg., 29 juni 1818. 
·*) Nieuwe Bijdragen ter bevordering van onderwijs en opvoeding etc., 1819, 
p. 434-435; GAB, D 4, raadsnot., 8 jan. 1821, no. 8; GAB, bevolkingsreg. 1848, 
no. 33, fo. 72. 
5I1) Bredasche Courant, 30 juni 1821; RAB, no. 33, algem. overz. lagere scholen, 

1850. 
··) vgl. voor de Haarlemse kweekschool P. K. Görlitz, Geschiedkundig overdgt 
van het lager onderwijs in Nederland, Leiden 1849, p. 134; Aardrijkskundige 
beschryving van de stad Breda voor kinderen, door C. H. Wenning, Stads Ne-
derduitsch en Flansch kostschoolhouder te Breda, Breda, bij W. van Bergen en 
Сотр., 1823 (51 pag. met plattegrond); in dezelfde trant schreef Strootman over 
Bergen op Zoom en Schrawen over Gilze, vgl. Hermans, o.e., p. 316. 

*7) vgl. de opgave van de door hem uitgegeven schoolboeken achterin zijn 
Aardrijkskundige beschryving etc. 
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ten die in de Duitse Aufklärung waren ontstaan en via Prinsen, Ans-
lijn, Nieuwold e.a. in Nederland waren geïntroduceerd, in Breda op 
de openbare school van Wenning hun toepassing vonden.5Θ Via het 

plaatselijk onderwijzersgezelschap, waarin Wenning weldra een cen

trale figuur werd, konden de moderne onderwijsideeën gemeengoed 
worden van alle schoolmeesters. Oomen kon in 1830 rapporteren, 
dat de methode-Prinsen, waarmee mogelijk de bekende leesmethode 
van deze pedagoog bedoeld was, op verscheidene scholen was inge
voerd. 5e Het feit, dat Wenning advertenties van zijn school kracht 
bijzette door het vermelden van de aanbevelingen van Willem 
Oomen, geeft ons enig inzicht in de sympathieën van de school
opziener. Ook in latere jaren zou Oomen de openbare school van 
Wenning prijzen door te wijzen op de toevloed van leerlingen uit 
alle oorden van het land, het feit, dat vele ingezetenen daar hun 
„wetenschappelijke" opleiding voltooid hadden en de hoge achting, 
die mensen als Van den Ende de school toedroegen.eo Zo komt Pas
toor Oomen naar voren als een schoolopziener met grote waardering 
voor de openbare school volgens de wet van 1806. Wil dit zeggen, 
dat Oomen tevens de confessioneel gemengde school, die moest 
opleiden tot een christendom boven geloofsverdeeldheid en die voor 
ultramontaanse katholieken en orthodoxe protestanten onaanvaard
baar was, verdedigde? Het lijkt niet ongerijmd te veronderstellen, dat 
men in de interconfessioneel-denkende kring rond Oomen en Hop
penbrouwers aanvankelijk vele mogelijkheden in de school van Van 
den Ende heeft gezien. Hoewel een katholiek onderwijzer als Wen
ning door Prinsen werd opgevoed in de geest van het supra-natu-
ralisme, is het voor de hand liggend, dat hij op de openbare school 
van Breda, bezocht door voor het merendeel katholieke leerlingen, 
minstens een relatieve neutraliteit in acht nam. Hierdoor werd de 

58) vgl. D. Langedijk, De Geschiedenis van het ProtesUmts-Christelijk onderwijs. 
Delft 1953, p. 4, 5; Görlitz, o.e., p. 55, 56; Gedenkboek Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen, p. 85 e.v. en p. 96. 
5*) RAB, no. 30, vershg van de schoolopz., 1830, 1832; voor de onderwijzersge
zelschappen vgl. S. Stokman, o.e., p. 130 en Görlitz, o.e., p. 133-134. 
«») GAB, A 85, ing. st., 10 april 1843, no. 338. 
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openbare school katholiek, maar niet volkomen onaanvaardbaar voor 
protestanten. Met het toenemen van de tegenstellingen moet de 
openbare school steeds katholieker geworden zijn. Dit zal blijken 
uit de schoolstrijd in het begin van de jaren veertig. 

De stads Fransche en Nederduitsche Kostschool was, zeker wegens 
de noodlijdende situatie van de Latijnse school, het belangrijkste 
opleidingsinstituut voor de Bredase burgerij. Dit soort inrichtingen 
droeg dan ook wel de naam Burgerschool en had bovendien reeds de 
allure van de Hogere Burgerschool, die later opgericht zou worden. 
Er werd lager èn middelbaar onderwijs gegeven aan de kinderen 
van de meer gegoeden, die hier de kundigheden konden aanleren, 
welke tot een beschaafde opvoeding behoorden. Het schoolgeld lag 
aan de hoge kant „pourque la bonne bourgeoisie puisse y envoyer 
ses enfans sans aucune crainte de les voir confondus avec les enfans 
de la classe indigente".β1 We moeten dan ook geen al te hoog 

aantal leerlingen verwachten, maar naar de begrippen van die 

tijd was de school druk bezocht, waaruit tevens blijkt, dat dit school

type in de belangstellingssfeer lag. In 1826 waren er 70 leerlingen, 

waaronder 18 kostleerlingen. Het leerlingental kwam op den duur 

rond de honderd te liggen, zodat Wenning een behoorlijk inkomen 

uit de school trok. In 1833 werd dit geschat op ƒ 1100,— à ƒ 1200,— 
zodat hij zich financieel kon meten met de rector van de Latijnse 
school.62 In deze bloeiende staat zou de school blijven bestaan tot 
het jaar 1851, toen Wenning eervol ontslag verzocht.es De reden 
van deze ontslagaanvrage kon niet achterhaald worden. Weliswaar 

M) Citaat van Cousin, voorkomende bij Kuiper, o.e., p. 70; het schoolgeld werd 
betaald naar gelang de vakken: ƒ 1.20 per mnd voor lezen, schrijven, getallen en 
beginselen van het Frans; ƒ1.50 per mnd voor Nederlands, aardrijkskunde en ge
schiedenis, natuurkunde en beginselen der meetkunde; kostleerlingen betaalden 
ƒ 4 5 0 . - per jaar; vgl. GAB, С 7, not. burg., 26 april 1821, no. 13. 
" ) Voor opgaven van de aantallen leerlingen vgl.: GAB, A 34, ing. st., 9 mrt 
1826, no. 177; В 14, uitg. st., no. 58, gemeenteversl. 1826; В 15, uitg. st., no. 73, 
gem. versi. 1827; В 16, uitg. st., no. 88, gem. versi. 1828; В 20, «itg. st., no. 116, 
gem. versi. 1832 en В 21, «itg. st. no. 101, gem. versi. 1833; RAB, no. 30, versi. 
van de schoolopz., 1831. 
·») GAB, D 13, Toadsnot., 13 juni 1851, litt. С en 26 juni 1851, litt. В. 
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had hij dertig jaar aan de school gestaan, maar hij was pas 55 jaar 
oud. In ieder geval hield hij zich na zijn ontslag nog onledig met 
het publiceren van schoolboekjes.e4 Het ontslag werd hem verleend 
„onder dankbetuiging voor de vele in die betrekking door hem aan 
de Stad en de ingezetenen bewezen diensten". Met Wenning ver
dween echter ook de school zelf. De Raad oordeelde het niet nodig 
„om bij zoo vele gelegenheden tot het erlangen van een doelmatig 
onderwijs" — men doelde op de vele bijzondere scholen — een open
bare school in stand te houden.65 

De openbare school volgens de wet van 1806 was echter niet zo
zeer bedoeld voor de hogere standen als wel voor de arme en behoef
tige volksklasse. De verlichte denkers over de pedagogie waren tot 
het inzicht gekomen, dat onderricht en opvoeding dè middelen waren 
om de paupers te verheffen. Zij zouden door meer kennis en inzicht 
geschikt worden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het 
mes zou aan twee kanten snijden: enerzijds zouden de armenkassen 
verlicht worden, anderzijds kreeg men groter aanbod van geschikte 
werkkrachten.ββ Ook. in Breda was de armoede van een groot deel 

van de bevolking een probleem van de eerste orde. De voor

naamste oorzaak was het verval van de stad als economisch centrum, 

een proces, dat reeds in de achttiende eeuw was aangevangen, maar 

in de Bataafse en Franse Tijd een steeds groter omvang had aan

genomen. Vermoedelijk zijn de eerste decennia na 1814 voor Breda 

met zijn militaire industrie niet ongustig geweest67, maar op den 

M ) Gomarius Mes, De Katholieke Pers van Nederland. 1853-1887, Maastricht 

1887-'88, p. 260; hier wordt vermeld: C. H. Wenning, Bevattelijke en Leerzame 

verhalen, voor oplettende kinderen. Een leesboek voor de tweede klasse, le en 

2e stukje, 's-Hertogenhosch, J. J. Aikesteyn en Zn., 1854; het is wrsch. een her

uitgave van zijn Bevattelijke en leerzame verhalen etc., die - zonder jaartal - in 

Breda waren verschenen. 

·») GAB, D 13, raadsnot., 26 juni 1851, litt В en G. 
M ) Van den Eerenbeemt, Streven naar sociale verheffing etc., p. 164 e.v. 

" ) Α. L. Heidens, Demografische aantekeningen over de Bredase bevolking om

streeks 1860, Breda 1962, p. 1, 2; vgl. ook Wenning, Aardrijkskundige heschry-

ving, p. 12, 13. 
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duur werd de sociaal-economische situatie toch zeer slecht. Vooral 
na 1839 trad een verslechtering in: de vermindering van het garni
zoen had desastreuze gevolgen voor neringdoenden en ambachts
lieden, terwijl een gestage immigrantenstroom van armlastige platte
landers, nog vergroot door de slechte oogstresultaten in 1847 en 
1848, de situatie bepaald hopeloos maakte.68 In 1815 waren er op 
een bevolking van 9194 zielen ongeveer 700 personen, die door de 
gemeente werden bedeeld.e9 Dit getal zou in de komende jaren 
steeds toenemen. Dan waren er ook nog, die enkel door de gods
dienstige genootschappen weiden bedeeld. Hiervan zijn geen ge
tallen bekend. Dit geldt eveneens voor de niet bedeelde behoeftigen, 
waaronder de arbeidende volksklasse, ongetwijfeld een aanzienlijk 
deel van de bevolking. 

Het behoeft geen nader betoog, dat een groot deel van de kinde
ren van onderwijs verstoken bleef. In het gunstigste geval werden 
de arme kinderen besteed. Dit geschiedde bij voorkeur in de dorpen 
rond Breda, omdat men dit beter oordeelde voor de geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van de kinderen. ̂  Deze bestedelingen 
werden meestal boerenknecht of -meid. Het college van regenten 
over de armen klaagde wel, dat men bij gebrek aan armenscholen 
op de dorpen boven het kostgeld ook nog het schoolgeld moest be
talen, maar het is de vraag, of veel bestedelingen aan onderwijs 
toekwamen. Voor het leren van een ambacht toonden de jongens 
weinig interesse; zij werden liever soldaat, waarvoor geen enkele 
opleiding vereist werd. Na een aantal jaren in het leger als vrij
williger te hebben doorgebracht, keerden zij echter, indien zij niets 
voelden voor het permanente remplaçanten-bestaan, terug in de 
burgermaatschappij, waar zij de massa paupers vergrootten. Opval-

«e) GAB, В 10, uitg. st., no. 45, 1823. 
·») GAB, A 7, ing. st., 12 sept. 1815; van 1814 tot 1821 nam het aantal huis-
zittende armen toe met 1/3: В 10, uitg. st., no. 45, 1823; opgave van bedeelden: 
1822: 1243 - A 27, ing. st., 18 okt. 1822; 1823: 1360 - A 29, ing. st., 19 nov. 
1823; 1824: 1625 - A 31, ing. st., 10 sept. 1824; 1826: 1573 - A 36, ing. st., 
14 dec. 1826. 
n) GAB, A 7, ¿ng. st., 12 sept 1815; В 10, uitg. st., no. 45, 1823. 
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lend, maar begrijpelijk in verband met de geringe ontwikkeling van 
de industrie, waren de lage getallen der kinderarbeid. In de ministe
riële arbeidsenquête van 1840 werden slechts zestien kinderen van 
acht tot zestien jaar als werkzaam in fabrieken opgegeven.71 

Voor onderwijs aan arme kinderen was in zoverre gezorgd, dat de 
stadsschoolmeester en ook enige andere schoolmeesters, die daarvoor 
ƒ 50,— per jaar uit de stedelijke kas ontvingen, gratis les moesten 
geven in lezen schrijven en rekenen.72 In een aan de koning uit
gebracht rapport over de toestand van het armenonderwijs in 1823 
werd het zeer vreemd gevonden, dat, terwijl in Den Bosch de Stads
armenschool te klein bleek te zijn, in Breda zelden of nooit van de 
gelegenheid tot gratis onderwijs gebruik werd gemaakt.7S De ouders 
hielden de kinderen liever thuis, waar zij o.a. konden helpen met 
het spinnen van koehaar, waartoe de bedeelden door de armen-
regenten werden verplicht. In 1823 waren er slechts drie kinderen, 
die gratis onderwijs ontvingen!74 Voor de nog grotere groep van niet 
bedeelde behoeftigen uit de arbeidende volksklasse waren er enige 
schoolmeesters, die geen enkele onderwijsbevoegdheid bezaten en 
naar het oordeel van de schoolcommissie ook de mogelijkheid misten 
deze ooit te verwerven.75 Zij vroegen een uiterst gering schoolgeld, 
maar hun onderwijs was dan ook van slechte kwaliteit. Deze beun
hazen het onderwijs te verbieden achtte de commissie in 1815 echter 
een groter kwaad dan hun minder volmaakte kennis van lezen en 
schrijven. 

Het onderwijs aan arme en behoeftige kinderen werd een der 
belangrijkste problemen, die om een oplossing vroegen. Op 25 ok
tober 1815 namen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het 
besluit, dat de plaatselijke besturen alles in het werk moesten stellen 

") Heidens, o.c, p. 41. 
™) GAB, В 10, uitg. st., no. 45, 1823. 
" ) ARA, Binnenlandse Zaken, aid. onderwijs, no. 81, rapport uitgebracht op 
21 aug. 1827. 
7«) GAB, В 10, uitg. st., 4 dec. 1823, no. 397. 
" ) GAB, A 7, ing. st., 4 dec 1815. 
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om de arme kinderen te doen schoolgaan.7β Wij zagen evenwel, dat 

maatregelen als uitkeringen aan schoolmeesters, die gratis onderwijs 

gaven, geen effect sorteerden. In 1818 kondigde de gouverneur van 

Noord-Brabant een besluit af, waarin burgemeesters werd gelast om 

volgens artikel 40 van het Huishoudelijk Schoolreglement van 1807 

aan kinderen van armen en onvermogenden biljetten van gratis 

onderwijs uit te reiken. Bij nalatigheid van de ouders zou men de 

armensteun moeten inhouden. 7 7 Reeds het jaar daarop nam de 

Brabantse onderwijscommissie een betere opkomst van kinderen van 

armen en onvermogenden waar. 7 8 De situatie bleef desondanks 

slecht. In 1823 waren er in Brabant op een totaal van 22.495 huis-

zittende armen slechts 3751 leerlingen van arme ouders. Terwijl 

één op de zes inwoners bedeeld werd, was er slechts één gratis leer

ling op de 87 inwoners.7e 

In het begin van de jaren twintig begon zowel bij het gemeente

bestuur als bij de regenten der armen het inzicht te rijpen, dat het 

oprichten van een speciale armenschool de enige oplossing kon 

bieden.eo Het bleef voorlopig alleen bij het inzicht, zodat in 1824 

de voornoemde regenten onder leiding van J. Hoeufft aandrang op 

het gemeentebestuur begonnen uit te oefenen.81 Onderwijs, zo 

meenden zij, was de meest noodzakelijke vorm van onderstand. Door 

gebrekkige opvoeding en onvoldoende ontwikkeling der verstande

lijke vermogens werkte de arme mens zichzelf tegen. Tevens waren 

zedenbederf en onverschilligheid in de godsdienst de trieste gevolgen 

van deze onwetendheid. Bij dit alles kwam nog de vergaande on

verschilligheid en zelfs onwil van de meeste arme ouders inzake de 

opvoeding van hun kinderen. De eerste taak moest nu zijn de jeugd 

er toe te brengen regelmatig onderwijs te gemeten door enerzijds 

7·) GAB, С 2, not. burg., 16 nov. 1815. 
") Nieuwe Bijdragen etc., 1818, p. 143 e.V.; GAB, С 5, not. burg., 26 jan. 1818. 
7β) RAB, no. 32, dgetn. overzicht, 1818. 
7·) zie noot 73. 
») GAB, С 8, not. burg., 2 aug. 1821, no. 13; В 10, «itg. st., 22 febr. 1823, 
gemeenteverslag 1822. 
β1
) GAB, A 31, ing. st., 9 sept 1824, no. 350 en 20 nov. 1824, no. 454. 
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in te gaan tegen de zorgeloosheid van de ouders en anderzijds jeugd 
èn ouders te stimuleren door b.v. kleding in het vooruitzicht te stel
len. Bij blijvende onwil kon men nog altijd zijn toevlucht nemen 
tot het inhouden van de bedeling. Een armenschool zou vooral na
druk op de opvoeding moeten leggen, terwijl het onderwijs zelf zeer 
eenvoudig diende te blijven. Het bijbrengen van meer kennis en 
wetenschap zou zelfs verkeerd zijn, want deze leidden tot verwaand
heid en waren een hinderpaal voor de deugden van ondergeschikt
heid en braafheid! Nog algemeen heerste de vrees voor verlichting 
van de lagere standen. Dat men onderwijs gaf aan armen, wilde nog 
niet zeggen, dat men de standenstructuur wilde doorbreken. Eerst 
na 1870 zouden de liberale economen het onderwijs gaan zien als 
een middel tot verhoging ал de produktivitek van het volk.82 

Nog in hetzelfde jaar 1824 besloot de Raad tot oprichting van 

een armenschool onder toezicht van het stedelijk bestuur.83 In de 

Eindstraat werd een huis gehuurd voor de tijd van zes jaren tegen 

ƒ 350,— per jaar.84 In april 1825 werd het Reglement voor de 

Armenschool binnen de Stad Breda door de Raad goedgekeurd.85 

De nieuwe instelling zou van de gemeente een bijdrage van ƒ 650,— 
per jaar ontvangen. Daarmee had Breda zijn tweede openbare school 
gekregen. In het reglement werd het doel van de school omschreven 
als het geven van onderwijs in lezen, schrijven en rekenen aan 
kinderen van behoeftigen en mingegoeden. Dit onderwijs werd ge
geven volgens de methode-Prinsen.8e Hierin zal Wenning wel de 

et) Idenburg, o.e., p. 150-151, 208; Van der Giezen, o.e., p. 10-11. 
") GAB, D 5, raadsnot., 17 febr. 1825, litt. E, p. 334; В 12, uitg. st., 21 febr. 
1825, no. 100. 
M ) GAB, С 11, not. В en W., 20 dec. 1824, no. 22; het huis was gelegen oost
zijde Eindstraat, wijk A, en was eigendom van Antonius Hoffen, pastoor te 
Hoogerheiden; reeds in 1827 werd het huis door de stad aangekocht voor 
ƒ 7.000.-, vgl. D 6, raadsnot., 4 dec. 1826, litt. I; 12 febr. 1827, litt. С en 
12 mei 1827, litt. Α. 

ω ) GAB, D 5, raadsnot., 28 april 1825, litt. G; Reglement voor de Armenschool 

binnen de stad Breda, Breda 1825; zie bijlage no. VI; В 12, uitg. st., 27 okt. 
1825, no. 361; de stedelijke bijdrage werd later verhoogd tot ƒ 800.—; vgl. В 25, 
uitg. st., 29 sept. 1838, no. 563. 
β») RAB, no. 32, alg. overz., 1826. 
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hand gehad hebben, want hem werd de algemene leiding van de 
school opgedragen. Het daadwerkelijk geven van de lessen werd 
toevertrouwd aan een schoolmeester van de derde rang. Op 28 april 
1825 werd op een jaarwedde van ƒ 300,— plus vrije woning als 
eerste functionaris door de Raad aangesteld de katholiek Jacobus 
Genet, afkomstig uit Oisterwijk.87 Behalve de reeds vermelde vak
ken moest Genet de verstandelijke vermogens van de hem toever
trouwde kinderen ontwikkelen en hen brengen tot de kennis en 
uitoefening van alle christelijke en maatschappelijke deugden, waar
bij het leerstellige besHst moest worden vermeden. Aldus bleef men 
binnen de grenzen van de wet van 1806. Toch zal de school, gezien 
de meerderheid katholieke kinderen en de katholieke onderwijzer, 
evenals de school van Wenning, waarschijnlijk meer een katholiek 
dan een gemengd karakter gehad hebben. Zowel over Genet, die 
meer dan vijftig jaren zijn beste krachten aan het Bredase armen-
onderwijs zou geven, — op 17 december 1881 kreeg hij eervol ont
slag88 —, als over de resultaten van zijn onderricht was men steeds 
zeer tevreden.89 Deze tevredenheid die mede tot uiting kwam in 
de rapporten van Willem Oomen, kristalliseerde zich in verschei
dene verhogingen van zijn salaris. In 1832 bedroeg dit reeds ƒ 500,—. 
Tevens werd hem een hulponderwijzer toegevoegd, terwijl hij nog 
ƒ 100,— ontving voor vier kwekelingen, die hem terzijde stonden.90 

Bovendien werd hem nog een jaarlijkse gratificatie uit het batig saldo 
van het Tekeninstituut toegestaan.91 Genet beperkte zich overigens 
niet alleen tot lezen, schrijven en rekenen, maar gaf ook aardrijks
kunde en geschiedenis. Naar het oordeel van het gemeentebestuur 
was de Bredase Armenschool een der beste van het gehele land.92 

") GAB, С 12, not. В. en W., 24 mrt 1825, no. 3; D 5, raadsnot., 28 april 1825, 
litt. H. 
ββ) Verslag der gemeente Breda, 1881, p. 17. 
βί) GAB, afd. II, 37, no. 1, notulen Commissie van Toezicht op Teken- en Ar
menschool, 27 aug. 1829; J. E. van Renesse, Het lager onderwijs in Nederland 
sedert 1857, Haarlem 1886, p. 109. 
··) id., 12 jan. 1829 en 9 juni 1829. 

•i) GAB, D 6, raadsnot., 24 april 1826, litt. G; D 8, 8 okt. 1832, litt. E, F; С 19, 
not. В. en W., 1 okt. 1832, no. I l , 12; not. Commissie van Toezicht, 8 feb. 1831. 
" ) В 16, uitg. st., no. 88, gemeenteversl. 1828. 
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Het bestuur van de school werd toevertrouwd aan een college 

van vier door het stedelijk bestuur te benoemen leden. Tegelijk werd 

een aparte commissie voor de nog te noemen Tekenschool opgericht, 

maar reeds op 28 juni 1825 werden beide commissies verenigd.93 

De raadsleden F. A. Werden, M. J. F. van Tets, P. L. Faes en de 

stadssecretaris A. Oukoop waren de eerste leden. De katholiek 

Franciscus Ambrosius Werden was o.a. wethouder in de jaren rond 

1829 en regent van het Oude Mannenhuis en van het R. C. Wees

huis. Zijn zoon was later, als opvolger van Willem Oomen, pastoor 

van de ВагЬагарагосЫе.94 De eveneens katholieke Petrus Leonardus 

Faes was een welvarend zoutzieder, die het zich kon permitteren 

een bijna eindeloze reeks maatschappelijke functies te bekleden.95 

Hij was o.a. raadslid, kantonrechter en regent over de gevangenissen. 

M. J. F. van Tets was ouderling van de Waalse gemeente, directeur 

van de plaatselijke afdeling van het Nederhnds Bijbelgenootschap, 

luitenant-kolonel der schutterij en thesaurier van de subcommissie 

van de Maatschap-pij van Weldadigheid.96 De secretaris van de stad, 

Andries Oukoop, was een zoon van de katholieke stadsdrukker Wil· 

lem Oukoop, maar was zelf Nederlands-Hervormd. Van 1791 tot 

1811 was hij notaris in Breda en in 1804 werd hij stadssecretaris, 

welke functie hij tot aan zijn dood in 1827 zou blijven uitoefenen.97 

De commissieleden hielden toezicht op onderwijs, onderwijzers, ge

bouw, gedrag der leerlingen en speelden een belangrijke rol bij de 

toelating van kinderen. Men kon alleen als leerling ingeschreven 

worden, als men tussen de vijf en ïestien jaren oud was en de ouders 

bedeeld werden uit de algemene of een kerkelijke armenkas. Ook 

kinderen van minvermogenden en uit weeshuizen kwamen voor 

plaatsing in aanmerking. Een soort leerplicht werd ingevoerd door 

и ) GAB, С 12, not. В. en W., 20 jan. 1825, no. 9; В 12, uitg. st., 21 mei 1825, 

no. 173, D 5, raadsnot., 28 juni 1825, litt. D. 

·*) vgl. o.a. Bredasche Almanak, 1829; GAB, Aantek. betreff. Bred. fig. 19e 

eeuw dooi J. de Lepper. 

"s) Bredasche Almanakken, 1829, 1841, 1843 en 1849. 
M ) Bredasche Almanak, 1829. 
, 7 ) Mommeis, o.e., p. 484. 

48 



de bepaling, dat bij schoolverzuim de bedeelden hun onderstand 

zouden verliezen. Op 30 mei 1825 startte de school met 45 leer

lingen, welk getal op het eind van het jaar reeds 130 bedroeg.98 

Het leerlingen tal bleef voortdurend groeien, totdat het in 1838 de 

500 had bereikt. " Deze toevloed van leerlingen maakte het nood

zakelijk naast de daagsche een zogenaamde uursche school op te 

richten.100 Blijkens gegevens uit latere jaren was de uursche school 

speciaal voor meisjes, die wegens ruimtegebrek inderdaad slechts 

één uur per dag les ontvingen.101 Het grootste deel van de leerlingen 

bestond evenwel uit kinderen van niet bedeelde ouders, waaruit eens 

te meer blijkt, dat de feitelijke armoede veel groter was dan de 

registratie zou doen vermoeden. Van de 312 leerlingen in 1829 

waren er slechts 50 van bedeelde ouders.102 Het totaal der bedeelden 

bedroeg in dat jaar 1646, waaruit we mogen concluderen, dat zeker 

niet alle bedeelden, waarvoor de school op de eerste plaats bestemd 

was, hun kinderen daarheen zonden. Zo beantwoordde de school 

niet geheel aan haar doel. Omstreeks de jaren veertig gingen de 

stedelijke autoriteiten echter zoveel mogelijk prioriteit aan kinderen 

van bedeelden geven, zodat de situatie omgekeerd werd. In 1847 

waren van de 500 leerlingen er 420 van bedeelde en nog maar 80 

van behoeftige ouders.10S Hoewel in diezelfde tijd verschillende 

bijzondere scholen tot stand kwamen, speciaal voor armen en mm-

vermogendheden bestemd, is het toch de grote groep van onbedeelde 

behoeftigen geweest, die in vele gevallen van onderwijs verstoken 

bleef.104 

Behalve behoorlijk onderwijs voor de bovenlaag van de bevolking 

en de lagere volksklasse kwam er van stadswege ook een degelijke 

•e) GAB, В 12, uitg. st., 21 mei 1825, no. 173 en 27 okt. 1825, no. 361; В 13, 
no. 49, gem. versi. J 825. 
»») GAB, В 26, uitg. st., no. 123, gem. versi. 1838. 
««) GAB, Not. Comm. van ТоетісЫ, 13 nov. 1828 en 1 mei 1835. 
ч») GAB, A 133, ing. st., 27 jan. 1859, no. 281, lo. verslag over J858. 
i°*) GAB, A 46, ing. st., 9 dec. 1829, no. 39. 
Ц GAB, В 35, uitg. st., no. 114, gem. versi. 1847. 
I M) vgl. Fr. de Jong Edz., o.e., p. 103. 
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ambachtsopleiding. Reeds in 1799 was op initiatief van Charles van 
der Sluyse, gewezen directeur van de Tekenakademie in Antwerpen, 
Henri Louis la Rivière, de Bredase kunstschilder J. Fredriks en de 
„tekenmeester van het Militaire School"105, A. H. van Straatum, 
in Breda een Teken-academie opgericht.10e De municipaliteit, hoe
wel financieel berooid, verleende haar medewerking aan dit initia
tief, o.a. door een lokaal ter beschikking te stellen en voor de ver
lichting ervan zorg te dragen.107 Ook werden vanwege de municipa
liteit twee commissarissen aangesteld, om het contact tussen de 
school, die een particuliere instelling bleef, en het stedelijk bestuur 
te onderhouden. Het onderwijs, dat in de avonduren gegeven werd, 
omvatte het handtekenen en „ordelijke en burgerlijke" bouwkunde. 
De leerlingen, „bejaarde" jongelingen, die overdag een ambacht 
uitoefenden, of liefhebbers van het tekenen in het algemeen108, 
betaalden een schoolgeld van ƒ 26,— per jaar. Door dit hoge school
geld liep het aantal leerlingen van ongeveer zestig jongens en man
nen al spoedig terug en in 1810 moest de school bij gebrek aan 
belangstelling opgeheven worden.109 De Tekenscholen mogen dan 
wel de allure van Kunstakademie gehad hebben, het hoofddoel was 
en bleef de opleiding van kundige ambachtslieden. Dat de gedachte 
aan de wederoprichting van het Stads Teekeninstituut samenviel 
met de oprichting van de Armenschool was dan ook geen toevallig-

105) I5e Militaire School was in 1789 opgericht door de toenmalige chef der Ar
tillerie, B. E. Paravicini di Capelli. Het was een school voor de opleiding van 
artillerieofficieren, later ook voor die van de genie. Soortgelijke instituten be
vonden zich in Den Haag, Groningen en Zutfen. Dat van Breda werd in 1805 
opgeheven, vgl. G. van Steijn, Gedenkboek Koninklijke Militaire Academie, 
Breda 1928, p. Ill; Almanak K.M.A., 1830, p. 37 e.V.; H. Hardenberg, Overzigt 
der voornaamste befalingen betreffende de sterkte, zamenstelling, betaling, ver
zorging en verpleging van het Nededandsche Leger sedert den vrede van Utrecht 
in 1713 tot cien tegenwoordigen tijd, 's-Gravenhage 1858, I, p. 185, noot 1; 
Militaire Spectator, 2e serie, I, 1849, p. 505 e.v. 
l»<>) GAB, no. 94, fo. 286, 307; GAB, Teken-academie, pamflet no. 692. 
i") GAB, no. 96, fo. 89; no. 97, fo. 79; no. 100, fo. 59; no. 103, fo. 52; no. 105, 
fo. 7. 
ioe) Vgl. ¿g oprichting van de Tekenschool in Bergen op Zoom in: Van den 
Eerenbeemt, o.e., p. 91 e.v. 
'o«) GAB, В 4, uitg. st., 17 juli 1817, no. 237. 
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heid. De vroede vaderen wilden de armoede op twee manieren be
strijden: de Armenschool zou door ontwikkeling van het verstand 
voor de jeugd betere perspectieven openen, de Tekenschool zou door, 
zo nodig, gratis opleiding in allerlei ambachten de stad een nieuw 
economisch fundament moeten geven. Door dit alles gaf het ge
meentebestuur blijk van een positieve kijk op de sociaal-economische 
situatie. Veelal was men nog niet uitgegroeid boven het systeem van 
armenfabrieken, zoals Breda er ook een bezat110, spin- en naaischo
len, die louter werkplaatsen van liefdadigheid waren en vaak alleen 
maar dienden om de armenkassen te ontlasten.111 Nadat in een 
K.B. van 13 april 1817 het tekenonderwijs was aangemoedigd en 
ook van de zijde van het Provinciaal bestuur aandrang was uitge
oefend112 werd in 1825 tot de oprichting besloten.113 Hoewel aan
vankelijk voor de Tekenschool een aparte commissie was gevormd, 
werd na enige tijd het bestuur opgedragen aan dezelfde heren, die 
belast waren met het toezicht op de Armenschool.114 Samen met de 
Armenschool betrok men één gebouw. De jaarlijkse onkosten van 
ongeveer ƒ 2000,— werden bestreden uit een gemeentelijke bijdrage 
en uit contributies van belangstellende inwoners. Ook had men 
inkomsten uit de schoolgelden van gegoede leerlingen. Later kreeg 
men nog een provinciale subsidie, aanvankelijk van ƒ 600,—, ver
volgens van ƒ 480,— per jaar. Hierdoor kende de school geen finan
ciële moeilijkheden; zij beschikte op den duur zelfs over een batig 
saldo, dat weer ten goede kwam aan de Armenschool.115 

Het doel van het onderwijs werd als volgt geformuleerd: de ver-

x») GAB, A 7, ing. st., 12 sept. 1815. 
m ) vgl. Th . A. Wouters, Technisch onderwijs, in: 's-Hertogetibosch op de drem
pel van een nieuwe tijd, (dl. VIII van de Bijdr. tot de Soc. en Ec. Gesch. ν. h. 

Zuiden van Ned.), Nijmegen 1960, p. 211 e.v. 

XÍ) GAB, С 4, not. burg., 9 juni 1817; С 6, 8 mrt 1819; D 5, raadsnot., 6 aug. 
1824, litt Α. 
l l s ) GAB, D 5, raadsnot., 28 арг. 1825, litt. I; Reglement voor de Teékenschool 
binnen de Stad Breda, Breda 1825; zie bijlage no. VII; GAB, A 131, ing. st., 
27 april 1858; Gemeenteversl. 1851, p . 17 e.v. 
»") GAB, В 12, uitg. st., 6 dec. 1825, no. 415; zie ook noot 93. 
11S) zie p. 47. 
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betering der stedelijke nijverheid en die der omliggende gemeenten 

„door het opwekken van het gevoel voor het schoone, en het ver

spreiden van eenen goeden smaak onder de beoefenaars der ver

schillende vakken van de Nijverheid" en het vormen van jongens 

tot bekwame ambachtslieden. Deze strekking stond overigens het 

beoefenen van de kunst om de kunst niet in de weg. Men werd als 

leerling toegelaten, als men de leeftijd van tien jaren had bereikt. 

Per cursus, die liep van 15 september tot 15 april, later van 1 oktober 

tot 1 april11β, en die gegeven werd in de avonduren van zes tot acht 

uur, waren de gegoede leerlingen een schoolgeld van ƒ 5,— à ƒ 7,— 

verschuldigd.117 De minvermogenden, en zij maakten driekwart der 

leerlingen uit, betaalden echter niets. Het instituut was verdeeld in 

twee hoofdafdelingen, nl. de Handtekenkunde, waarvan de leerlin

gen voor vier vijfde nijverheidsgezellen waren en de Bouwkunde, 

waarvan alle leerlingen tot deze categorie behoorden. Elke hoofd

afdeling, die weer onderverdeeld was in afdelingen en klassen, stond 

onder leiding van een directeur-leraar. Voor de Handtekenkunde 

was dit de leerling van de Antwerpse Kunstakademie, Jacobus Caro-

lus Huysmans (1776-1859), die later werd opgevolgd door zijn zoon, 

Constantius Cornelis (1810-1886), protégé van Ary Scheffer. Chris-

tiaan Cornelis Kannemans zou jarenlang als assistent-leraar aan deze 

hoofdafdeling werkzaam zijn.11β De Bouwkunde werd gegeven door 

de elkaar opvolgende stadsarchitecten C. Koelewijn de Geus, J. J. 

Grootens en A. J. F. Cuypers. 

De Tekenschool startte al direct met 92 leerlingen, maar in de 

loop van de jaren zou dit aantal nog groeien. Omstreeks 1850 volg

den ongeveer 200 jongens het onderwijs. Steeds was men vol lof 

over de stipte orde en het bijna niet voorkomen van schoolverzuim, 

maar vooral over de goede resultaten, die de leerlingen, die voor 

het grootste deel reeds op een of andere manier een dagtaak vervul-

»·) GAB, not. Comm. van Toezicht, 27 aug. 1829. 
i") GAB, id., 17 en 18 sept. 1830. 
11β) vgl· v o o r deze personen De Lepper, Het Bredase leven rond 1862, in: Jaar
boek De Oranjeboom, XV, 1962, p. 310 e.V. 
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den, wisten te behalen. Deze resultaten kwamen jaarlijks voor het 

voetlicht bij de openbare examens en de daarop volgende prijsuit

reikingen en tentoonstellingen. Bij deze gelegenheid bleek ook de 

belangstelling van de koning voor dit soort onderwijs. Hij stelde 

steeds zilveren medailles ter beschikking van de prijswinnaars. Dat 

de school veel kundige ambachtslieden heeft afgeleverd, is boven 

twijfel verheven en in zoverre heeft het instituut aan het gestelde 

doel beantwoord. Of deze deskundige „alumni", zoals zij bij het 

zilveren bestaan van de school misschien wat al te weids werden be

titeld, hebben bijgedragen tot de verbetering van de sociaal-econo

mische situatie van Breda, kan niet met zekerheid gezegd worden. 

Het gemeenteverslag van 1851 sprak wel over de gunstige invloed 

van de school op de nijverheid1 1 9, maar bijzonder bloeiend was die 

toch nog niet te noemen. In ieder geval staat wel vast, dat veel 

leerlingen in Breda geen emplooi konden vinden, zodat vaak andere 

plaatsen van de kundige gezellen van de Tekenschool profiteerden.120 

2. Het bijzonder onderwijs. 

Reeds in 1815 nam de toen benoemde onderwijscommissie de 

bijzondere onderwijzers in Breda in bescherming tegen aanvallen 

van Willem Oomen, die bezwaar had gemaakt tegen de vele onbe

voegden. 1 2 1 In een uitvoerig betoog, dat ongetwijfeld mank ging 

aan subjectiviteit, schilderde de commissie een beeld van het voor

treffelijk onderwijs, dat op de meeste scholen gegeven werd. Deze 

protectie van het bijzonder onderwijs zou de typerende houding van 

de plaatselijke autoriteiten blijven. Deze politiek zal zonder twijfel 

zijn ingegeven door eigenbelang en het daarmee samenhangend al

oude particularisme. Eigenbelang in die zin, dat men met twee 

openbare scholen ruimschoots aan zijn verplichtingen jegens de 

"·) Gemeenteversl. 1851, p. 17. 
"·) GAB, A 131, ing. st., 27 april 1858. 
"i) GAB, A 7, ing. st., 4 dec. 1815; A 8, 3 jan. 1816; С 3, not. burg., 8 jan 
1816. 
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gemeenschap voldaan meende te hebben. Hoe groter het aantal bij

zondere scholen zou zijn, hoe minder men een beroep op de ge

meentekas zou behoeven te doen. Ook Willem Oomen, wiens ge

releveerde bezwaren immers niet het bijzonder onderwijs op zich, 

maar de onbevoegden golden, zou tot aan zijn dood deze politiek 

onderschrijven. 

De Provinciale Commissie van Onderwijs was met de groei van 

het aantal bijzondere scholen in Brabant niet bijster ingenomen. In 

de jaarlijkse overzichten werd steeds de verwachting uitgesproken, 

dat het openbaar onderwijs mocht toenemen.122 Dit achtte de ge

noemde commissie vooral bedreigd door de bijzondere scholen der 

2e klas, die immers enkel en alleen bestonden van de schoolgelden. 

Op het verarmde platteland en in de kleine gemeenten achtten de 

besturen zich ontslagen van de verplichting voor openbaar onderwijs 

te zorgen, indien bijzondere scholen aanwezig waren. Zo bleven 

veel kinderen van onderwijs verstoken. In overeenstemming met de 

grondgedachte van de wet van 1806 was de permanente zorg van 

de commissie in Den Bosch het onderwijs aan arme kinderen met 

name op het platteland. Men meende dit het best te kunnen reali

seren door overal voldoende openbare scholen op te richten in com

binatie met een schoolfonds, waaruit het onderwijs bekostigd diende 

te worden. Men zou dan aan iedereen, zo nodig, gratis onderwijs 

kunnen verschaffen.12S Zo blijkt ook hier weer, dat het onderwijs

vraagstuk een sociaal probleem was. Het feit, dat de Provinciale 

Commissie van Onderwijs de openbare school een warmer hart toe

droeg dan de bijzondere, vond met name zijn oorzaak in een op

rechte belangstelling voor de volksklasse. 

Deze zienswijze van de genoemde commissie, bovendien meer 

gericht op het platteland dan op de steden, leidde evenwel niet tot 

tegenwerking van het bijzonder onderwijs, althans niet in Breda. 

Daarbij komt nog, dat men het beleid zo goed als geheel overliet 

і г і ) RAB, no. 32, algem. overzichten van de toestand van het l.o., 1815 tot 1856. 
1 Μ ) vgl· voor de zienswijze van de commissie vooral RAB, no. 32, alg. overzicht 

van 1835 en 1836. 
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aan Oomen, die in samenwerking met de gemeentelijke autoriteiten 

voor het bijzonder onderwijs een nagenoeg ongestoorde ontwikkeling 

mogelijk maakte. Was de verhouding tussen Willem Oomen en de 

plaatselijke bestuurders aanvankelijk wat explosief, — men herinnere 

zich de kwestie-De Laistre —, gaandeweg en vooral na zijn be

noeming tot pastoor in de Brugstraatse parochie werden de relaties 

beter. Na het uitsterven van de stedelijke schoolcommissie124 werd 

Oomen steeds meer de man, aan wie de Bredase autoriteiten gaarne 

de onderwijszaken toevertrouwden. Reeds in het gemeenteverslag 

van 1823 werd vermeld, dat het toezicht op het onderwijs in handen 

lag van de schoolopziener.125 

De zorgen voor de stedelijke Kostschool en het oprichten van de 

Armenschool eisten zozeer de aandacht op, dat aanvankelijk een 

ongecontroleerde uitbreiding van het aantal bijzondere scholen kon 

plaatshebben. In 1825 waren er dan ook naast vier officieel ge-

admitteerde schoolmeesters maar liefst elf, die zich zonder admissie 

hadden gevestigd.12e Al zullen deze scholen niet allemaal een hoog 

peil gehad hebben, toch was zelfs de Provinciale Commissie van 

Onderwijs vol lof over de onderwijskundige verbeteringen. Met 

name prees men de toepassing van de getalleer van Pestalozzi, de 

invoering van de methode - Prinsen, de deugdelijke leerboeken en 

de toenemende bekwaamheid van de onderwijzers door de activi

teiten van het onderwijzersgezelschap, waarin Wenning een belang

rijke rol speelde.1 2 7 Uit een overaicht van bijzondere scholen in 1826 

blijkt, dat veel aandacht aan de moderne talen en soms ook aan de 

wiskunde werd besteed.1 2 8 Het gemeentebestuur had direct een ver

klaring voor deze niet ongunstige situatie van de Bredase scholen. 

Met een duidelijke voorliefde voor het laissez-faire sprak men de 

overtuiging uit, dat „de concurrentie van de bijzondere onderwijzers 

om hunne scholen te doen toenemen onderling voor hun tot een 

i») GAB, В 23, Mitg. st., 5 mrt 1836, no. 193. 
1 В ) GAB, В 11, uitg. st., 9 jan. 1824, no. 8. 
"·) GAB, В 12, uitg. st., 24 apr. 1825, no. 158; В 10, 4 dec. 1823 no. 397. 
^7) RAB, no. 32, alg. overz. vanaf 1823; no. 30, vershg schoolopz., 1830. 
1 M) GAB, A 34, ing. st., 8-10 maart 1826, no. 177. 
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spoorslag strekt om van trap tot trap hun onderwijs te perfecteren".129 

Wel hadden de stedelijke autoriteiten natuurlijk bezwaar tegen 

het ontduiken van het admissierecht, hoewel zij in dit opzicht beslist 

niet onwelwillend waren. In de meeste gevallen werd de admissie 

achteraf verleend met medewerking van Oomen en bovendien zonder 

vergelijkend examen. ^ 0 Nauwgezet in deze materie was het ge

meentebestuur evenmin. In 1830 gaf het dit aan de gouverneur 

onomwonden te kennen: „het toeneemend getal der schoolonder-

wijzers bestaat geenszins uit beroepene of verkozene onderwijzers 

ter vervulling van vacatures. Maar uit zodanigen, die zich met een 

acte van algemene toelating tot het Bestuur wenden om te worden 

geadmitteerd".131 Wel werd altijd het advies van de schoolopziener 

ingewonnen, voegde men er ter geruststelling aan toe. Aanstellings-

acten werden evenwel niet uitgereikt. Hier zien we gedemonstreerd, 

dat het met de toepassing van de wettelijke bepalingen nogal mee

viel. Autorisaties werden niet nodig geoordeeld, admissies werden 

op soepele wijze verleend, vergelijkende examens werden niet af

genomen en de schoolopziener verleende zijn medewerking. Tegen 

deze achtergrond is het duidelijk, dat het K.B. van 27 mei 1830 

voor Breda geen wezenlijke veranderingen met zich bracht.182 Met 

dit K.B. kwam men o.a. tegemoet aan de bezwaren, die gerezen 

waren tegen de ministeriele autorisatie, die het K.B. van 20 maart 

1814 had ingevoerd.133 De stedelijke besturen werden nu weer in 

hun autorisatierecht hersteld. 

Het aantal bijzondere scholen bleef in Breda groeien. Bij gelegen

heid van de admissie van de van de Rijkskweekschool te Lier af

komstige Hendrik Knuvener Scheffer maakte Willem Oomen de 

і г в) GAB, В 14, uitg. st., по. 58, gem. versi. 1826. 
"о) GAB, С 14, not. В. en W., 8 maart 1827, no. 10; 22 maart 1827, no. 9; 
10 mei 1827, no. 5; 14 mei 1827, no. 5; 11 juni 1827, no. 23, 24. 
,S1) GAB, В 17, uitg. st., 23 apr. 1830, no. 249. 
ш ) S. Stokman, o.e., p. 290-91; Widox, o.e., p. 250; De Nooy, o.e., p. 157 e v.; 
de tekst van het K.B. in: Verordeningen op het lager onderwijs, Amsterdam 1842, 
p. 57 e.v. 
l s a ) E. Stokman, o.c, p. 41. 
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opmerking geen enkel bezwaar te hebben „aangezien de aanstelling 

eens Onderwijzers van den tweeden rang, moet gerekend worden 

tot de geschiktste middelen te behooren om aan de Stedelijke Jeugd 

een behoorlijk lager onderwijs te doen erlangen".134 Toen de gou

verneur van de provincie — vanaf 1821 voorzitter van de Commissie 

van Onderwijs135 — bezwaren opperde tegen deze admissie, ant

woordde het gemeentebestuur, dat men liefst nog wat meer con

currentie zou zien.136 De inspecteur van de Latijnse scholen, Mr. 

H. Wijnbeek, moedigde het gevolgde beleid nog aan. Bij zijn bezoek 

aan de Latijnse school in 1835 had hij geconstateerd, dat er ver

scheidene niet behoorlijk geadmitteerde schoolmeesters waren. Hij 

gaf burgemeester De Roy evenwel het advies niet met alle gestreng

heid op te treden, daar ook deze schoolmeesters hun nut hadden, 

in het bijzonder voor de lagere standen.137 De gouverneur bleef 

echter waarschuwen tegen een al te grote vrijgevigheid. Oprichting 

van bijzondere scholen mocht alleen plaats hebben op grond van 

een werkelijke behoefte, zo meende hij. Hij was bovendien niet 

tevreden over het feit, dat in Breda nooit een vergelijkend examen 

bij admissie van bijzondere onderwijzers werd afgenomen, terwijl 

het K.B. van 13 augustus 1831 de verplichting tot dit examen nog 

eens had onderstreept.13e Een gezamenlijk schrijven van De Roy 

en Willem Oomen — typerend voor de verhoudingen — gaf een uit

voerige verdediging van het gevoerde beleid.13e Al sinds 1806, zo 

verklaarden de beide heren, behoorde het vervullen van bijzondere 

scholen der 2e klasse tot de competentie van het stedelijk bestuur 

in samenwerking met de schoolcommissie. Nu deze er niet meer 

was, bleven alleen gemeentebestuur en schoolopziener over. Ook 

»«) GAB, С 20, not. В. en W., 7 okt. 1833, no. 5 en 10 okt. 1833, no. 13; A 57, 
ing. st., okt. 1833, no. 555. 
tm) Hentzen, o.e., p. 147. 
•M) GAB, В 20, uitg. st., 2 nov. 1833, no. 638. 
»«') GAB, С 22, not. В. en W., 2 juli 1835, no. 9. 
"«) GAB, В 21, uitg. st., no. 101, gem. versi. 1833; С 21, not. В. en W., 
22 mei 1834, no. 9, 10; С 23, 4 febr. 1836; zie voor K.B.: Verordeningen etc., 
p. 62, 63. 
is») GAB, В 23, uitg. st., 5 maart 1836, no. 193. 
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was men van gevoelen, dat vergelijkende examens en tussenkomst 
van hogere instanties alleen vereist waren ten aanzien van het open
baar onderwijs. Bovendien was het de overtuiging van burgemeester 
en schoolopziener, „dat de overvloed van scholen van onderscheiden 
gehalte noch voor de staat van het onderwijs, noch voor de zedelijke 
opleiding der jeugd hinderlijk was". Uitgaande van het feit, dat voor 
een bevolking van drca 12.000 zielen een aantal van twaalf bij
zondere scholen niet te veel was, vroegen zij, gebruik makend van 
een andere bepaling van het K.B. van 13 augustus 1831 140, de 
minister van Binnenlandse Zaken dispensatie van het vergelijkend 
examen.141 Het betrof twaalf onderwijzers en vier onderwijzeressen, 
die in voorgaande jaren zonder vergelijkend examen waren toege
laten. Inderdaad werden op 13 januari 1837 de aanstellingen door 
voornoemde minister achteraf gehomologeerd.142 Wel meende deze 
het aantal scholen te moeten fixeren. Voorlopig zou het bijzonder 
onderwijs in Breda geen uitbreiding mogen ondergaan, aan welke 
ministeriële beschikking evenwel niet streng de hand werd gehou
den. De grote stedelijke macht inzake het onderwijs ¡heeft de bij
zondere scholen in hun ontwikkeling niet belemmerd. 

In 1838 bedroeg het aantal bijzondere scholen der 2e klas zes
tien. ш Zij waren natuurlijk niet alle van gelijk niveau. Naast de 

zogenaamde Tussenscholen, die zich in hun program beperkten tot 

de echte lagere schoolvakken en met hun lage schoolgelden bestemd 

waren voor de minder-vermogenden, waren er ook Burgerscholen, 

die zich konden meten met de openbare school van Wenning. Breda 

bezat ook enige scholen der Ie klas, nl. in de drie weeshuizen. Het 

onderwijs beperkte zich hier tot het meest elementaire. ^ 4 Terwijl de 

school van Wenning in 1838 werd bezocht door 64 leerlingen en 

1 4 0 ) Verordeningen etc., p. 63. 
»41) G A B , В 2 3 , Mitg. st., 5 m a a i t 1836, n o . 193; 12 nov. 1836, n o . 559. 
»«) GAB, С 24, not. В. en W., 13 febr. 1837, no. 3; В 24, uitg. st. 17 febi. 
1837, no. 152 en 153. 
"·) В 25, uitg. st., 29 sept. 1838, no. 563; zie bijlage no. VIH. 
"«) RAB, no. 32, algem. overt., 1836; GAB, A 34, ing. st., 8 en 9 maart 1826, 
no. 177; vaak ook werden wezen op scholen in de stad besteed. 
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de Armenschool door 430 leerlingen, bezochten 717 jongens en 

meisjes een of andere bijzondere school. Deze getallen mogen ener

zijds illustreren, dat er van een monopolie van het openbaar onder

wijs geen sprake was, anderzijds toont een leerlingentotaal van 1158 

op een bevolking van 12.657 zielen aan, dat iets minder dan tien 

procent van de bevolking lager of uitgebreid lager onderwijs ge

noot. I45 Tot recht begrip van bovenstaande cijfers, diene het vol

gende. Het totaal van de leerlingen op openbare en bijzondere 

scholen bedroeg 1211. Hiervan hebben wij afgetrokken 63 kost-

leerlingen, die merendeels van elders afkomstig waren. Met deze 

cijfers lag Breda boven het gemiddelde van Brabant. De Brabantse 

schoolopzieners kwamen in 1835 tot een percentage van 8%, dat 

de lagere scholen bezocht.14e Zij becijferden, dat het aantal „school-

plichtige" kinderen van 6 tot 14 jaar het dubbele bedroeg. Het 

percentage was vooral zo laag door de ongunstige situatie ten platte

lande. Voegt men aan de Bredase getallen nog toe de leerlingen van 

de Tekenschool en van de tien Idein-'kinderscholen, waar vaak reeds 

elementair lager onderwijs werd gegeven, dan mag men concluderen, 

dat een behoorlijk gedeelte van de bevolking een of andere vorm 

van onderwijs volgde. 

3. Schoolstrijd in het hegin der veertiger jaren. 

In vele landen was rond 1840 de onderwijskwestie actueel. In 

België, waar sinds 1831 vrijheid van onderwijs bestond, verlangden 

de liberalen, bevreesd voor l'influence occulte van de kerk, een wet

telijke regeling, die de openbare school zou veilig stellen.147 De 

Luikse bisschop, Mgr. van Bommel, nam in het gevoerde debat 

stelling met zijn Exposé des vrais principes sur l'instruction.и* Hier

in beklemtoonde hij, dat louter verstandelijke kennis zonder een 

godsdienstige basis onmogelijk was en zelfs gevaarlijk voor de rust 

in staat en maatschappij. Na verwerping van staatsmonopolie en 

>«) Voor de bevolkingscijfers vanaf 1811 vgl. Gemeenteversl. 1857. 
>") RAB, no. 32, algem. overz., 1835. 
147) Manning, De betekenis van C. R. A. van Bommel etc., p. 184-85. 
14β) id., o.e., p. 186 e.v. 
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godsdienstloze school, kwam hij tot de stelling, dat het onderwijs, 

dat op Staatskosten dient gegeven te worden, „sérieusement religieuse 

et morale" moet zijn. Bovendien kwam aan de kerk een „direction 

morale" over het onderwijs toe. Uiteraard kwam er felle kritiek van 

de zijde van de liberalen, die een klerikaal monopolie vreesden.149 

Ook kerkelijke leiders echter, zoals de Franse Mgr. Affre, vonden 

Van Bommel te progressief. Mgr. Parisis evenwel, bisschop van 

Langres en ook Mgr. Dupanloup en de leek Montalembert lieten 

zich tot de zienswijze van Van Bommel bekeren. 

Ook in Nederland was de onderwijskwestie tegen 1840 opnieuw 

in de actualiteit gekomen door klachten tegen het vigerend systeem 

van de zijde van de katholieke kerkelijke leiders en van Gedepu

teerde Staten van Noord-Brabant.ш De pas aan de macht gekomen 

koning Willem II benoemde daarop op 12 november 1840 een com

missie, waarin de Leidse hoogleraar Kist, de Amsterdamse hoogleraar 

A. des Amone van der Hoeven, Groen van Prinsterer, Baron van 

der Capellen, Mgr. Van Wijckerslooth en het katholieke Eerste 

Kamerlid A. Baron van Hugenpoth tot Aerdt zitting hadden. Zij 

moesten de geuite klachten onderaoeken. In Van Wijckerslooth en 

Hugenpoth hadden de katholieken, die, evenals de orthodoxe pro

testanten, van de gemengde school afwilden en leerstellig of positief-

christelijk onderwijs verlangden, nu niet bepaald de vurigste pleit

bezorgers. Dit was dan ook de reden, dat Mgr. Van Bommel speciaal 

Van Wijckerslooth in zijn richting probeerde te inspireren.151 De 

instelling van genoemde commissie deed in Nederland alle ver

dedigers van de schoolwet van Van den Ende in het geweer ko

men. 1 5 2 Met name de Maatschaffij tot Nut van 't Algemeen, die 

de geest van het algemeen christendom propageerde en vooral be

ducht was voor „sectengeest", zag de orthodoxen en ultramontanen al 

"·) id., O.C, ψ. 192 e.v. 
160) Witlox, o.e., p. 18 e.V.-, dit hoofdstuk is nagenoeg gelijk aan Witlox' artikel· 

De onderwijsstrijd der veertiger jaren, in: Historiscb Tijdschrift, dl. I, 1923, 
p. 39 e.v.; Manning, o.e., p. 197 e.v. 
151) Manning, o.e., p. 198-99. 
«*) Langedijk, o.e., p. 50; Manning, o.e., p. 204 e.v. 
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een einde maken aan de eenheid en de verdraagzaamheid. Zekere 
Candidus betoogde, dat het Nut de strijd moest aanbinden met het 
obscurantisme.153 De vrees van de Nutsmannen werd nog vergroot, 
toen Van Bommel zich steeds meer in het debat ging mengen. Het 
Exposé werd in Nederland al gretig gelezen, maar bovendien ver
scheen in 1841 een Nederlandse bewerking: Kort Begrip der Voor
stelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs.154 

Nogmaals onderstreepte Van Bommel zijn eis, dat de school door de 
staat onderhouden moest worden, maar wat de geest aangaat, geheel 
bestuurd moest worden door de kerk. Het resultaat van de instelling 
van de bevredigingscommissie was zeker niet evenredig met het 
gemaakte misbaar. Het K.B. van 2 januari 1842 bracht slechts 
minimale concessies.155 O.a. zou men bij de samenstelling van 
provinciale en plaatselijke schoolcommissies zoveel mogelijk rekening 
moeten houden met de godsdienstige verhoudingen van de bevol
king. Bij het weigeren van autorisatie door de stedelijke besturen 
was voortaan beroep mogelijk op Gedeputeerde Staten; geestelijken 
mochten de op de scholen gebruikte boeken onderzoeken. 

Tegen deze achtergronden worden de ontwikkelingen in de Bre
dase onderwijsgeschiedenis begrijpelijker. Ook in Breda was een 
reactie op de opmars van de katholieken merkbaar. Er heerste in 
protestantse kring een zekere onrust. De mogelijke aanleiding hiertoe 
werd gevormd door het nogal vaak voorkomen van overgangen naar 
het katholiek geloof, een proces, dat reeds veel eerder was begonnen, 
maar thans blijkbaar de speciale aandacht ging opeisen.15e Het op
treden van Redemptoristen in een missie voor een van de Bredase 
parochies bevestigde de angst voor een aan krachten winnend ka
tholicisme en deed de kerkeraad zoeken naar middelen om de lid
maten „tegen de onder hen waarende wolven te waarschuwen".157 

іи) Langedijk, o.e., p. 51. 
"«) Manning, o.e., p. 204, 209-10. 
iss) Witlox, De onderwijsstrijd etc., p. 80 e.v. 
»·) ANHK, Handelingen Kerkeraad, dl. 19, 7 dec. 1842, 1 f eb. 1843 en 7 f eb. 
1844. 
•«) ANHK, Hand. Kerker., dl. 19, 15 juli 1842; vgl. Rogier en De Rooy, o.e., 
p. 239 e.v. 
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Een andere generatie dan die van 1815, die met een breed gebaar 

een interconfessioneel bijbelgenootschap oprichtte, diende zich aan. 

Tegen deze achtergronden is het begrijpelijk, dat de openbare 

Armenschool onder leiding van een katholieke onderwijzer en met 

in meerderheid katholieke kinderen op zijn minst als een verdacht 

instituut beschouwd diende te worden, waar men zou kunnen pro

beren alle christenen weer in de ene schaapsstal te krijgen. Daarom 

ondernam de hervormde kerkeraad pogingen om een eigen Diakonie-

school op te richten. Reeds in 1799 was op initiatief van Ds. Johan

nes Jacobus Hofstede door de diakens een Diakoniehuis ingericht, 

dat het midden hield tussen een Diakonieschool en een bestede-

lingenhuis.15β Een deel van de kerkeraad was het met deze stichting 

in het geheel niet eens en het schijnt wel door deze tegenwerking 

geweest te zijn, dat het initiatief nooit geheel van de grond is ge

komen. 1 5 β In het begin der veertiger jaren werd een nieuwe poging 

ondernomen. Behalve de boven genoemde motieven, was de grote 

armoede, ook in protestantse kring, een andere belangrijke drijfveer 

voor deze hernieuwde pogingen. Nog nadat de school tot stand was 

gekomen, werd in een rekwest aan de koning door regenten van het 

Armkinderhuis geklaagd, dat „in de Protestantsche Gemeente 

alhier het getal van arme en ongelukkige kinderen groot is, die thans 

van verzorging en opvoeding verstoken, tot een last der Maatschap

pij opwassen".160 

De grote ijveraar voor de Diakonieschool was Mr. Johannes Ja

cobus Loke( 1802-1880), o.a. rechter en later president van de arron

dissementsrechtbank en schoolopziener van het negende district van 

Noord-Brabant.ш In een in 1849 verschenen brochure, Het middel

baar en lager onderwijs. Schets, legde hij zijn opvattingen over het 

" β ) ANHK, Hand. Kerker., dl. 17, f o. 44 e.v. 
" · ) ANHK, id., ίο. 33 e.V., vergadering van 8 mrt 1803, 1 juni 1803 en 2 jan. 
1805. 
···) Archief Armkinderhuis, Not. Regenten, no. IV, 2 sept. 1846, p. 231 e.V. 
1β1) Bredasche Almanakken, 1829, 1841, 1843; vgl. ook de getypte biografie van 
zijn zoon Jan Jacob Lohe, geschreven door A. G. Bosch, welk geschrift zich in 
het Bred, gemeentearchief bevindt. 
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onderwijs neer. O.a. hield hij een vurig pleidooi voor een apart 

middelbaar onderwijs. Tevens was hij de mening toegedaan, dat het 

lager onderwijs primair de verstandelijke vermogens der kinderen 

moest ontwikkelen en vooral geen leerstellige begrippen mocht bij

brengen. Daarom was hij geen voorstander van bijzondere scholen, 

die het „heilloze" doel van de ultra's der kerkgenootschappen wa

ren. 162 Zijn ijveren voor een bijzondere Diakonieschool lijkt aldus 

inconsequent, maar moet zijn ingegeven door het karakter van de 

Bredase openbare scholen. In zijn functie van diaken bracht Loke 

in 1841 een contract met het Gereformeerd Burgerweeshuis tot 

stand, waarin dit weeshuis zich verplichtte èn een lokaal èn een 

geldelijke bijdrage voor de op te richten school af te staan.1вз Hij 

verkreeg bovendien de goedkeuring van de kerkeraad, die zeggen

schap zou krijgen bij het benoemen van de onderwijzer en in de 

Commissie van Beheer een predikant zou mogen benoemen. De 

eerste commissie bestond uit de diakens J. J. Loke en J. A. F. Bier-

haus, ontvanger der belastingen en voorzitter van het Departement 

Breda van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, terwijl als 

predikant werd toegevoegd Ds. V. van Gogh, grootvader van de 

beroemde schilder Vincent.1β4 Nadat Willem Oomen een gunstig 

advies had uitgebracht, werd in 1842 door het gemeentebestuur in 

overeenstemming met de tot dan gevolgde politiek toestemming tot 

oprichting van deze bijzondere school der Ie klas gegeven.165 Het 

gemeenteverslag over 1842 vermeldde reeds, dat de school onder 

leiding van Anthony Stolk volledig aan de verwachtingen beant

woordde. 1ββ Na enige tijd werd aan de Diakonieschool een eigen 

1 β ΐ) Genoemde brochure verscheen bij de Bredase uitgever Broese en Cie in 

1849; vgl. p. 8 e.V., 24, 36 e.V., 82. 

ι·») Archief Gereformeerd Burgerweeshuis, Resolutieboek, no. 9, p. 9, 19, 33, 

34, 40 e.v. 

•o«) ANHK, Hand. Kerker., no. 19, 15 juli 1842; voor Van Gogh vgl. Brabantia, 

jrg. 8, p. 271. 

"*) GAB, С 29, not. B. en W., 31 jan. 1842, no. 10; 7 april 1842, no. 1; 
11 juni 1842, no. 3; 21 juli 1842, no. 6; 18 aug. 1842, no. 2; 29 aug. 1842, 

no. 15. 

Щ GAB, В 30, «¿tg. st., no. 148, gem. versi 1842. 
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bewaarschool toegevoegd.1β7 Tot slot zij erop gewezen, dat de op

richting van de Bredase Diakonieschool niet gezien moet worden 

als een uiting van orthodoxie. Gezien de nauwe relaties, die er be

stonden tussen de leidende protestantse figuren en het Nut, mag 

men eerder aannemen met adepten van een meer vrijzinnige oriën

tatie ten aanzien van de leer te doen te hebben. Dit zou dan tevens 

indirect kunnen bewijzen, dat het openbaar onderwijs in Breda niet 

algemeen-christelijk, maar meer katholiek was geworden. 

Toch werden ook de nadelige gevolgen van de grote vrijheid in

zake het onderwijs voelbaar. Verscheidene scholen begonnen achter

uit te lopen en sommige onderwijzers moesten zelfs met gratificaties 

voor armlastigheid behoed worden.1β8 De reeds gevestigde onder

wijskrachten waren dan ook niet sterk geporteerd voor een verdere 

uitbreiding ал het aantal scholen. Dit ondervond het Departement 

Breda van het Nut, dat op 13 januari 1841 zijn zilveren jubileum 

had gevierd en meende zijn activiteiten te moeten bekronen met het 

oprichten van een eigen school. Reeds in 1817 had het toen nog 

maar één jaar bestaande Bredase Departement pogingen ondernomen 

om tot een eigen school te komen. Daartoe hadden de bestuursleden, 

o.a. de reeds genoemde predikant Van Volkom, contact opgenomen 

met een van de in Breda gevestigde onderwijzers, nl. A. ter Poor

ten.1 β 9 Op 1 september 1817 werd een contract met Ter Poorten 

gesloten, waarin deze beloofde kinderen van leden der Maatschappij 

tegen een schoolgeld van twee gulden per maand te zullen onder

wijzen „geheel naar de nieuwe Schoolverordcningen, en overeen

komstig met het doel en den geest der Maatschappij". Voor door 

het Departement aan te wijzen kinderen van behoeftige ouders zou 

и») GAB, В 38, vitg. st., no. 205. 
"β) GAB, В 25, uitg. st., no. 117, gem. versi. 1837; В 26, no. 123, gem. versi. 
1838. 
ie») Archief Departement Breda, dossier Allerlei, no. 1, 1 sept. 1817; dit stuk, het 
contract tussen Ter Poorten en het Nut, is het enige, dat van de onderwijsacti
viteiten van het Dep. Breda in de 19e eeuw is bewaard gebleven; vgl. GAB, 
A 85, ing. st., 24 jan. 1843, no. 109 en 11 арг. 1843, no. 348; RAB, no. 30, 
versi, schoolopz., 1844. 
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Ter Poorten één gulden ontvangen. Kinderen van niet-leden mocht 

hij toelaten op zijn school, maar nooit beneden het schoolgeld. Bui

ten deze schoolgelden zou Ter Poorten nog ƒ 100,— per jaar als 

honorarium van het Departement ontvangen. De onderneming, 

waarschijnlijk bedoeld om verbetering te brengen in de ellendige 

toestand van het Bredase onderwijs in die jaren, werd een fiasco. 

Volgens uitlatingen van Willem Oomen liet het Nut Ter Poorten 

zelfs min of meer in de steek.170 

Nadat het Nut in Breda aanvankelijk een kwijnend bestaan 

geleden had, beleefde het in de veertiger jaren een renaissance. Het 

exploiteerde toen een spaarbank en een ziekensociëteit, terwijl men 

commissies gevormd had „ter uitdeeling van verwarmende spijzen 

en brandstoffen" en „tot het doen van voorschotten aan gepensio

neerden". President van het bestuur was in deze jaren Johann Adolf 

Friedrich Bierhaus.171 Hij was een emigrant uit Pruisen, waar hij 

in 1800 te Weith geboren was. In Breda was hij ontvanger van de 

directe belastingen en der in- en uitgaande rechten en accijnzen. 

In 1852 werd hij genaturaliseerd. Hij was o.m. lid van de in 1849 

opgerichte Nederlandsche Commissie voor Christelijk onderwijs, waar

in figuren als P. Hofstede de Groot, P. K. Görlitz, Ds. H . G. J. van 

Doesburgh en Ds. C. W . Pape, representanten van de Groot-Protes

tantse partij, propaganda maakten voor het algemeen-christelijk ka

rakter van de openbare school.172 Andere prominenten van het Nut 

waren de reeds genoemde Loke, de predikanten Vincent van Gogh 

en Comelis Jan Maurits van den Broek, Jacob Badon Ghijben (1798 

-1870), lector in de wiskunde aan de K.M.A.173, Willem Wenckebach, 

bekend meteoroloog en docent in de physica aan de K.M.A.174, J. 

L. van der Hoeven, oud-inspecteur der belastingen175, Joannes Jaco-

170) zie vorige noot GAB, A 85. 
m) GAB, Bevolkingsreg., no. 32, p. 551; Bred. Alman., 1841, 1843, 1849. 
17г) D. Langedijk, De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857 (1857-
1866), Kampen 1937, p. 7-8. 
»s) NNBW, I, kol. 213-14 (De Waard). 
m ) G. D. J. Schotel, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem z.j., 
VI, p. 33. 
"») Bred. Alman., 1829. 

65 



bus de Hollander (1817-1886), lector en later hoogleraar in de 

Oosterse talen aan de K.M.A.17β en H. de Booy, directeur van het 

garnizoenshospitaal.177 Genoemde personen en alle andere in de 

Bredase almanakken vermelde bestuursleden van het N«t konden 

als protestanten worden geïdentificeerd.17β 

In januari 1843 diende het Departement Breda het verzoek in 

om een bijzondere school der Ie klas op te richten met het doel aan 

de kinderen van de leden onderricht te geven in de vakken van het 

lager onderwijs benevens in de moderne talen, geschiedenis, wis

kunde en daarmee verwante wetenschappen.17e Het Departement 

had uit zijn midden een speciale commissie gevormd ter bestudering 

en uitwerking van het project, bestaande uit Loke, Van Gogh, Badon 

Ghijben, Wenckebach en zekere W. S. Jansse.180 De commissie 

betoogde, dat er in Breda grote behoefte bestond aan een „beschaaf

de" opleiding, speciaal in moderne talen, wiskunde, aardrijkskunde 

en geschiedenis. Met deze zienswijze sprak het Nut een veroordeling 

uit over de school van Wenning, waar immers een soortgelijk pro

gram werd onderwezen. Tevens was de commissie van mening, dat 

aan dit „middelbaar onderwijs" een 'behoorlijke lagere school vooraf 

diende te gaan. Beide afdelingen zouden onder één leiding moeten 

komen te staan. De kosten van het instituut zou men financieren 

uit de schoolgelden, waarbij men het idee opperde de leden in een 

„vertrouwelijke verbintenis" te verplichten hun kinderen naar de 

school te zenden. Ook dit doet vreemd aan, daar het Nwi, indien 

het tot het stichten van scholen overging, zich meestal richtte tot de 

arme volksklasse. In ieder geval stemden de plannen van de com

missie volledig overeen met wat Loke enige jaren later in zijn 

Schets te berde zou brengen.181 Daarin voerde hij immers een krach-

»·) G. van Steijn, Gedenkboek K.M.A., p. 69. 
' " ) Brei. Alman., 1841. 
"β) Bred. Alman., 1829, 1834, 1841, 1843, 1849. 

"») GAB, С 30, not. В. en W., 2 jan. 1843, no. 24. 
i8 0) GAB, A 85, ing. st., 14 jan. 1843, no. 74. 

ιβι) zie noot 162; vgl. ook Langedijk, Geschiedenis etc., p . 81; voor de uiteen

zetting van de commissie vgl. GAB, A 85, ing. st., 14 jan. 1843, no. 74. 
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tig pleidooi voor een middelbare school „om aan jonge lieden, die 

niet aan hoogere studiën deelnemen, zoodanige algemeen weten

schappelijke kennis mede te delen, als welke hen in de zamenleving 

als 't ware tot alles bruikbaar maakt".1β2 Het lijkt niet onwaarschijn

lijk, dat Loke de denkbeelden van de Nutscommissie voor een groot 

deel heeft geïnspireerd. 

De reacties op de plannen van het Bredase Nutsdepartement waren 

bijzonder fel en van die aard, dat van een soort onderwijsstrijd ge

sproken mag worden. Allereerst kwamen protesten van de zijde van 

nagenoeg alle gevestigde onderwijskrachten, die op 14 januari 1843 

bij het gemeentebestuur een door Knuvener Scheffer opgesteld 

rekwest indienden. іаз Zij toonden aan, dat er geen enkele behoefte 

aan een school, zoals het Nut bedoelde, bestond. Er waren in Breda 

ruime onderwijsmogelijkheden naar ieders gading en van een goed 

gehalte. Wat het Bredase Departement verlangde, bezat men reeds 

een kwart eeuw in de openbare school van Wenn ing en diverse 

bijzondere scholen. Concurrentie van een Nutsschool zou de be

staande, vooral bijzondere scholen op fatale wijze benadelen en te 

gronde richten. De Bredase schoolmeesters kunnen geweten hebben, 

dat dit juist min of meer het doel van het Nut was, welke instelling 

in deze jaren immers een kruistocht tegen de bijzondere scholen als 

verbreiders van sectengeest ondernam. Op algemene vergaderingen 

van het Nut werd zelfs het omzetten van alle bijzondere scholen 

in openbare bepleit.184 In Nutskringen oordeelde men, dat de bij

zondere scholen te veel achter waren geraakt op de openbare, door

dat de onderwijzers door hun geringe inkomsten niet in staat waren 

voor behoorlijke lokaliteiten, moderne leermiddelen en voldoende 

hulpkrachten te zorgen. Ook al hebben mogelijk veel Bredase scho

len een uitzondering op deze zienswijze gevormd, toch doet het 

rekwest denken aan de dagen van het schoolmeestersgilde. Het was 

een duidelijke demonstratie van het feit, dat vergaande vrijheid in-

1βΐ) Scbets, p. 12. 
»s) GAB, A 85, ing. st., 14 jan. 1843, no. 74. 
1 M) Görlitz, o.e., p. 183 e.V.; 238 e.V.; Gedenkboek Nut, p. 97. 
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zake het onderwijs tot een prevaleren van de belangen van de onder

wijzer boven die van het onderwijs kon leiden. 

Willem Oomen kwam met een minstens even scherpe, doch meer 

principiële afwijzing.1β5 „Breda is niet een gehucht in de Setersche 

bergen, maar eene Akademie-Stad en, aan den grooten weg gelegen 

tusschen Brussel en 'sHage, heeft het zich de voordeelen van het 

verbeterde lager en middelbaar onderwijs niet laten ontglippen". Met 

deze pathetische woorden nam de schoolopziener het op voor de 

kwaliteit van het Bredase onderwijs. Hij voegde er ook steekhouden

de argumenten aan toe: Wenning en Knuvener Scheffer waren van 

de Rijkskweekscholen, resp. van Haarlem en Lier, afkomstig; Wen

ning en Ter Poorten hadden nuttige schoolboeken geschreven; twee 

onderwijzers hadden aan modelscholen in de voormalige zuidelijke 

provincies gestaan18β; de opleiding in de wiskundevakken en speciaal 

die voor de K.M.A. was goed; het onderwijs in de levende talen 

mocht als zeer modern gelden; de kostscholen trokken leerlingen 

uit het gehele land; Van den Ende was vol lof over de openbare 

school, terwijl de hoogleraar Bosscha en Wijnbeek de bijzondere 

scholen hadden geprezen; op twaalf-jarige leeftijd vertaalden de 

leerlingen al moeilijke teksten en gaven vaardige antwoorden op 

vragen, de gewijde, vaderlandse en algemene geschiedenis betref

fende. Dit voortreffelijk onderwijs mocht men niet op het spel zetten 

door de concurrentie van het Nut toe te laten, dat, naar de mening 

van Oomen, alleen uit zelfzucht en eigenbelang handelde. 

Uit de laatste zinsnede blijkt, dat er nog andere motieven waren, 

waarom Willem Oomen de Nutsschool zo fel aanviel. Had trouwens 

de commissie-Loke zelf niet verklaard, dat de handen aan de ploeg 

geslagen moesten worden „om te midden van den strijd, die met 

verborgene wapenen, doch, helaas! heviger dan ooit in de zedelijke 

wereld wordt gevoerd, de goede zaak, de zaak van ware beschaving 

en zedelijken vooruitgang te doen zegevieren".187 Uit deze verkla-

185) GAB, A 85, ing. st., 24 jan. 1843, no. 109; 10 арг. 1843, no. 338. 
ш) vgl. S. Stokman, o.e., p. 36, 37. 
i") zie noot 183. 
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ring, die herinnert aan de 'boven vermelde oproep van Candidus valt 

op te maken, dat het Nut niet alleen een school wilde oprichten, 

omdat het bestaande onderwijs niet voldeed. Het is niet ongerijmd 

te veronderstellen, dat de plannen van Loke c.s. werden ingegeven 

door een zekere angst voor het opdringen van de katholieken en 

door de geest van de bestaande scholen. Moeten enerzijds veel bij

zondere scholen in Breda ver afgestaan hebben van het ideaal van 

een christendom boven geloofsverdeeldheid, anderzijds zullen ook de 

openbare scholen met hun katholieke onderwijzers en in meerder

heid katholieke leerlingen niet dat gemengde karakter gehad hebben, 

dat mensen als Loke ervan verwachtten. Herinneren wij ons thans, 

dat de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Breda in die jaren 

een aangelegenheid was van protestanten, zij het van verlichte 

protestanten. Alle leidende figuren van het Departement Breda 

waren lidmaten van de Nederlands-Hervormde of Waalse gemeen

te. Verbindingen van het Nut met het protestantisme schijnen 

trouwens een algemeen verschijnsel in Brabant geweest te zijn.188 

Typerend in dit verband was de opmerking van J. L. van der 

Hoeven in een vergadering van regenten van het Gereformeerd 

Burgerweeshuis, dat de te stichten school niet alleen als een doel

matige, maar vooral als „eene Protestantsche daarstelling" moest 

beschouwd worden.189 Degenen, die de Diakonieschool oprichtten, 

waren tevens de initiatiefnemers van de Nutsschool. Aldus lijken 

de ondernemingen van de Diakonie èn van het Nut een gemeen

schappelijke aanval op het Bredase schoolwezen, zoals zich dat in 

de laatste decennia had ontwikkeld. Hier past de veronderstelling, 

dat de houding van de protestanten thuis hoort in de algemene 

reserve jegens de katholieken onder koning Willem II, die er, o.a. 

wegens de instelling van de bevredigingscommissie en zijn contacten 

met Zwijsen, min of meer van verdacht werd de katholieken te 

willen bevoordelen ten koste van de protestanten.190 In dit licht 

1ββ) Η. J. F. Wesseldijk, Protestants kerkelijk leven, in: Het Nieuwe Brabant, 
Ш, p. 125. 
le*) Archief Ger. Burgerweeshuis, Resolutieboek, no. 9, p. 157. 
ш ) J. Witlox, Monseigneur Joannes Zwijsen, 's-Gravenhage MCMXLI, p. 17 e.V. 
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gezien wordt de afwijzing van de plannen van het Nut door Oomen, 

die zich anders een voorstander van het bijzonder onderwijs toonde, 

begrijpelijker. Tevens moet de kwestie de irenische pastoor duidelijk 

gemaakt hebben, dat op de protestanten niet meer te rekenen viel. 

Zij trokken zich terug in een isolement. 

Zowel de stedelijke Raad als Gedeputeerde Staten wezen op grond 

van de adviezen van Oomen het verzoek van het Bredase Nuts-

departement, voorlopig althans, van de hand.1 9 1 Toch heeft dit 

conflict de verdere groei van het bijzonder onderwijs in Breda niet 

kunnen stuiten. In 1844 was het beleid in stedelijke schoolzaken 

weer in handen van een plaatselijke schoolcommissie gelegd, maar 

deze organisatorische wijziging, nodig geworden door het K.B. van 

2 januari 1842, bracht geen veranderingen in het tot nu toe gevolg

de beleid. De commissie bestond uit de burgemeester, J. F. C. J. de 

Roy, die als president optrad, P. L. Faes, de te Leuven geboren 

katholiek Mr. Carolus Joannes Felix van den Heuvel (1775-1856), 

president van de arrondissementsrechtbank1β2, de katholiek Wilhel

mus Norbertus Verlegh, leerlooier en wethouder193, Mr. Christiaan 

Pels Rijcken (1781-1855), rentmeester der geestelijke goederen, be

waarder der hypotheken en de enige niet-katholiek in dit gezel

schap194, de katholiek Gijsbertus Buysen, zoon van de oud-burge-

meester van de stad, Gijsbertus Bernardus, en lid van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant195 en schoolopziener Oomen zelf. Bij de 

samenstelling van deze commissie was dus duidelijk met de gods

dienstige verhoudingen in de stad rekening gehouden. Willem 

Oomen was over zijn medewerkers wel tevreden; hij rapporteerde 

in 1846 aan Den Bosch, dat het aanzienlijke en geschikte mannen 

«i) GAB, D 11, raadsnot., 27 jan. 1843, litt. Η; 17 feb. 1843, И«. D; 25 feb. 
1843, litt. I; В 30, uitg. st., 23 mei 1843, no. 484; С 30, not. В. en W., 18 dec 

1843, no. 7. 

u"2) Brei. Alman., 1841; GAB, Bevolkingsreg. Í848, no. 29, fo. 102. 
"») Mommers, o.e., p. 553-54; Taxandria, 1915, p. 275. 
1M) Nederland's Patriciaat, jrg. 4, 1913, p. 331 e.v. 
ι·») Mommers, o.e., p. 350; Provinciaal Verslag 1862, II, p. 1; Bred. Alman., 

1843. 
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waren, van wie veel goeds te verwachten was.19β Al spoedig lagen 

er de nodige admissieverzoeken ter tafel, waaronder een hernieuwd 

verzoek van het Nut. Overwegende, dat inmiddels vier scholen 

hadden opgehouden te bestaan en de bevolking steeds bleef groeien, 

de K.B.'s van 1830 en 1831 aandrongen op onderwijs voor alle 

standen en dat van 1842 op een billijke verhouding van de onder

wijzers naar de gezindten, bracht de schoolcommissie voor alle ver

zoeken een gunstig advies uit, waaraan de Raad zich conformeer

de. 1 9 7 Nadat G.S. zich aanvankelijk tegen deze uitbreiding hadden 

verzet, kon toch in 1847 met medewerking van Binnenlandse Zaken 

de kwestie geregeld worden, waardoor het aantal scholen weer een 

behoorlijke uitbreiding onderging.198 Ook het Departement Breda 

van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen kon nu een eigen 

school openen. Uit een overzicht van 1849 blijkt, dat de twee open

bare scholen bezocht werden door 607 leerlingen, waarvan er 500 

op de Armenschool zaten, terwijl de bijzondere scholen bezocht 

werden door 777 leerlingen. Dit maakte een totaal van 1384 jongens 

en meisjes op een bevolking van 14.689, zodat ongeveer tien procent 

van de bevolking lager onderwijs genoot. De verhouding was dus 

iets ongustiger geworden dan in 1838, maar het overwicht van de 

bijzondere scholen was blijven bestaan. De verhouding leerlingen-

bevolking komt uiteraard gunstiger te liggen, als men de vele be

waarscholen met minstens 700 leerlingen, een Werkschool met 300 

meisjes, het Tekeninstituut met 192 jongens en de huisonderwijzers 

er bij telt. Het percentage van de bevolking, dat op een of andere 

wijze onderwijs genoot, ligt dan veel hoger.199 

1 И ) GAB, В 31, itttg. st., 6 sept. 1844, no. 735; В 32, no. 143, gem. versi. 1844; 

RAB, no. 31, vers!, schoohpz., 1846. 

"") GAB, D 12, raadsnot., 30 mei 1846, litt. E; 21 aug. 1846; 16 dec. 1846, 

litt. В, С; В 34, uitg. st., no. 150, gem. versi. 1846. 

ι«) GAB, С 33, not. В. en W., 14 dec. 1846, no. 8; В 33, uitg. st., 18 dec. 1846, 

no. 935; С 34, not. В. en W., 29 nov. 1847, no. 3. 

" · ) GAB, В 37, uitg. st., 16 sept. 1850, no. 649; В 38, no. 205 (1851); zie bij

lage no. IX. 
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4. Het katholiek bijzonder onderwijs. 

Bij gebrek aan een critische biografie van de Bredase vicaris Jo

hannes van Hooydonk, is het niet eenvoudig een inzicht in diens 

denkbeelden inzake het onderwijs te verwerven. In 1819 schreef 

hij aan de gouverneur van Brabant, dat de katholieken van dat ge

west zo weinig belangstelling hadden voor de Maatschappij van Wel

dadigheid, omdat in de reglementen van die instelling te weinig 

rekening was gehouden met de eis, dat „de mensch tot God en 

Godsdienst moet opgeleid worden" en dat hij „in de gronden van 

den Selven moet worden onderwezen".200 In zijn vastenmandement 

van 13 februari 1838 zag hij de verwaarlozing van de opvoeding 

als voornaamste oorzaak van onkuisheid, godslastering en zedeloos

heid. 2 0 1 De ouders werden vermaand hun kinderen naar de christe

lijke lering te zenden. Het liefst zag hij in alle plaatsen van het 

vicariaat speciale scholen, waar de kinderen, zo nodig gratis, gods

dienstonderricht zouden krijgen. Behalve bezorgdheid voor gods

dienstonderwijs, toonde hij ook belangstelling voor gewoon lager 

onderwijs. Hij was immers een groot promotor van de onderwijs

congregatie der Penitenten-Recollectinen, die zijn oorsprong vond 

in de reguliere Tertiarissen van Franciscus.202 Vanuit Dongen, waar 

zij zich in 1801 hadden gevestigd, ondernamen de zusters talrijke 

stichtingen in West-Brabant, o.a. in Etten, Roosendaal, Bergen op 

Zoom en Breda. Het is niet onbegrijpelijk, dat Van Hooydonk de 

activiteiten van de congregatie inzake het stichten van bijzondere 

confessionele scholen stimuleerde. Hoe was echter zijn mening over 

de wet van 1806? Naar aanleiding van de onderwijsstrijd in de 

veertiger jaren is Van Hooydonk mogelijk tot een stellingname 

gekomen. Nadat de bevredigingscommissie haar rapport had inge-

№) В AB, doos 74, dossier armwezen 1814-1842, Van Hooydonk aan de gouver
neur, 16 jan. 1819. 
'o1) Collectio Epistohmm Pastoralium etc. (1803-1853), I, Gestel St. Michaelis, 
1901, p. 231 e.v. 
ηι) Μ. Annette P. R., Geschiedenis van de Congregatie der Penitenten-Recol
lectinen van Etten (N. Br), z.p. 1951, p. 7 e.v. 
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diend, bracht de Tilburgse pastoor Zwijsen in 1841 aan Willem II 
op diens verzoek advies uit over de netelige problemen.203 In een 
uitvoerig confidentieel schrijven aan Van Hooydonk zette Zwijsen 
uiteen, wat hij de koning geadviseerd had, niet alleen om de Bredase 
vicaris in te lichten, maar ook, zoals uit de toon en de bij de brief 
gevoegde aantekeningen blijkt, om hem te instrueren.204 Met een 
verwijzing naar het Exposé van Van Bommel stelde Zwijsen, dat het 
openbaar onderwijs voor alles positief godsdienstig moest zijn. Op 
voorbeeld van de naastingsprocedure der kerken in 1798 zouden in 
plaatsen, waar de katholieken de meerderheid bezaten, de school
gebouwen aan hen gegeven moeten worden, terwijl de protestanten 
een uitkering zouden krijgen naar rato van hun talrijkheid. Deed 
de omgekeerde situatie zich voor, dan moesten er voldoende waar
borgen aanwezig zijn om een katholieke school te kunnen oprichten. 
De denkbeelden van Zwijsen kwamen dus neer op een aanvaarden 
van een godsdienstige openbare school met daarnaast waarborgen 
voor de vrijheid van onderwijs. Het lijkt niet onmogelijk, dat Van 
Hooydonk tot de zienswijze van Van Bommel en Zwijsen gekomen 
is. Enige tijd later immers, in het debat rond de wet van 1857, zal 
hij, wederom met Zwijsen, de facultatieve splitsing van de openbare 
school verdedigen. Heeft Van Hooydonk zich bij het bepalen van 
zijn standpunt wellicht ook laten leiden door de situatie in Breda, 
waar mede door Oomen een katholieke openbare school en een 
zekere vrijheid van onderwijs waren gerealiseerd? Wel schijnt Oomen 
een optimistischer visie op de mogelijkheden van de openbare school 
gehad te hebben dan Van Hooydonk. Dit blijkt uit beider reactie 
op het K.B. van 2 januari 1842. Naar aanleiding van artikel 10, 
waardoor geestelijken de bevoegdheid kregen te protesteren tegen 
aanstotelijkheden in de leerboekjes, sprak de vicaris in een rond
schrijven aan zijn geestelijkheid de vrees uit, dat op verscheidene 

m ) Witlox, De onderwijsstrijd etc., p. 80; id., Monseigneur Joannes Zwijsen, p. 
37 e.v. 
nt) BAB, doos 88, dossier gewoon lager onderwijs, Zwijsen aan Van Hooydonk, 
2 feb. 1841; bet jaartal is niet vermeld, maar kan vat de samenhang worden op
gemaakt. 
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openbare scholen boeken werden gebruikt, die de goede zeden en 
het geloof beledigden. Oomen daarentegen verklaarde in zijn onder
wijsverslag over 1842, dat de resultaten van het K.B. in zijn district 
allerminst in het oog vallend waren. Er bestond geen enkele botsing 
of wrijving, zodat het „wegnemingsmiddel dus geene stof tot wer
king aantrof".20S 

Toch zou Oomen behalve promotor van de openbare school ook 
nog initiatiefnemer van het bijzonder confessineel onderwijs worden, 
door de zusters van Roosendaal naar Breda te halen. Het is niet 
onmogelijk, dat de gebeurtenissen in verband met de Diakonde-
en Nutsschool hierop van invloed zijn geweest. Op 8 mei 1842 
opende Willem Oomen aan de Nieuwe Weg in Breda een pa
rochiële bewaarschool onder leiding van de Dames Charlotte van 
Mens, Anna Catharina Bevers en A. Kiekens.20e Oomen hechtte aan 
dit soort instellingen hoge waarde, waarmee hij eens te meer bewees 
de moderne onderwijsideeën te zijn toegedaan. Hier kon men naar 
zijn mening de kinderen vanaf hun tederste jaren goede indrukken 
meegeven en vooral de arme kinderen bewaren voor allerlei gevaren. 
Bovendien raakten de ouders eraan gewend hun kinderen naar een 
school te sturen. Oomen constateerde een achterstand op dit terrein 
in Nederland in vergelijking met landen als Frankrijk, Engeland 
en België. De enige bewaarschool, die de toets van zijn kritiek kon 
doorstaan, was die van de Begijnen, waar veel meisjes, ook uit de 
„fatsoenlijke" stand, bewaard, verzorgd en enigermate onderwezen 
werden.207 Naar verluidt was de door Oomen opgerichte bewaar
school ingericht volgens de nieuwe, o.a. door de Nutsman Р. К 
Görlitz geprezen methode van Dr. en Miss Mayo, die in 1841 in 

«к) Collectio Epist., I, p. 317-18; RAB, no. 30, versi, schoohpz., 1843. 
я*') APRB, Gedenkboek der Eerw. Zusters Religieuzen Recollectinen van de 

Onbevlekte Ontvangenis der Congregatie van Rozendaal, gevestigd te Breda 

sedert den jare: duizend achthonderd drie en veertig; het eerste deel van dit 
handschrift werd vervaardigd door Sr. Marie Joséphine; het fraai gecalligrafeerde 
boekwerk heeft helaas geen paginering; vlg. ook RAB, no. 30, versi, schoólopz., 
1842; no. 32, algem. overz., 1842, 1843. 
г°7) RAB, no. 32, algem. overz., 1837. 
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Gouda hun Praktische Aanmerkingen over het onderwijs aan kleine 
kinderen hadden uitgegeven.208 Aanvankelijk was het een schooltje 
voor deftige kinderen, maar al spoedig kwam er ook een afdeling 
voor arme kinderen. De tafel van werkzaamheden varieerde van 
bidden, onderricht in de christelijke leer en het uideggen van bij
belse prenten tot rekenen met het telraam en taalonderricht volgens 
de methode-Prinsen. Het was dus eigenlijk een verkapte lagere 
school. 

Aangezien de drie dames het werk niet meer aankonden, wendde 
Pastoor Oomen zich tot de overste van de Penitenten-Recollectinen 
van Roosendaal. Op 28 oktober 1843 werd met medewerking van 
Mgr. Van Hooydonk de school overgedragen aan deze zusters. Anna 
Catharina Bevers, die inmiddels in de congregatie was getreden, was 
een der eerste onderwijszusters.209 In 1845 vroeg zij aan het Bredase 
gemeentebestuur admissie als schoolhouderesse, waardoor naast de 
bewaarschool een officiële lagere school kon bestaan.210 Nadat 
Oomen, zoals vanzelf spreekt, een gunstig advies had uitgebracht 
en in de Raad was gesproken over haar nuttig en doelmatig onder
wijs, werd haar de admissie verleend tegelijk met de groep, die in 
1847 deze eer te beurt viel211 De school bleek wel aan een behoefte 
te voldoen, want in 1849 werd zij reeds door 90 meisjes bezocht.212 

Behalve aan deze burgerschool voor meisjes en de bewaarscholen, werd 
door de zusters ook onderricht gegeven aan jongens, waarschijnlijk 
ter voorbereiding op de communie.213 De huisvesting liet door deze 
groei al spoedig te wensen over. Van Hooydonk kocht toen voor de 
zusters het gebouw van het R.K. Weeshuis in de Nieuwstraat, waar
door men zodanige ruimte kreeg, dat de parochiële onderneming, 

«») Görlitz, o.e., p. 67. 
го·) Hondera Jaar. Penitenten-Recollectinen Roosendaal. 1832-1932, door een 
Zuster der Congregatie met behulp van Fr. B. Kruitwagen o.f.m., Roosendaal 
1932, p. 109-10; APRB, Gedenkboek. 
«») GAB, С 32, not. В. en W., 1 dec. 1845, no. 16; 18 dec. 1845, no. 9; D 12, 
raadsnot., 21 aug. 1846, litt. A. 
2 1 ') zie pag. 71. 
"*) GAB, В 37, uitg. st., 16 sept. 1850, no. 649. 
«') APRB, Gedenkboek. 
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tegen de zin van Oomen naar het schijnt214, kon worden uitgebreid 
voor de gehele stad. In 1850 bevatte het Liefdegesticht, zoals de 
instelling genoemd werd, reeds vier afdelingen: een opvoedingsge
sticht voor vrouwelijke wezen en bestedelingen, een bewaarschool 
voor arme en een voor betalende kinderen en een lagere school voor 
meisjes uit de burgerstand. Behalve deze Burgerschool zou men in 
een apart vertrek nog een Tussenschool met een gering schoolgeld 
openen.215 Zo hadden de meisjes van Breda gelegenheid tot een 
goed katholiek onderwijs gekregen. In zijn verslag over 1846 stak 
Oomen de loftrompet over dit soort inrichtingen.216 „Meer en meer 
stichten de Byzondere Scholen der 2e Classe, vooral die voor armen 
en behoeftige meisjes, het uitgebreidst nut — meer en meer worden 
dezelve verlangd door ouders en gemeenten, door de verlichtste 
hoofden der gemeenten". Het diep inprenten van godsdienstige 
indrukken en het op de voorgrond staan van reine zeden waren 
de beste waarborgen om van de meisjes eerzame en werkzame moe
ders te maken, aldus Oomen. Ook al stond het onderwijs wellicht 
op een lagere trap, toch gaf het de hoogste beschaving, die van het 
hart. De activiteiten van Oomen als schoolopziener samenvattende, 
lijkt het niet ongerijmd te stellen, dat hij, uitgaande van de wet van 
1806, in Breda een schoolwezen had gerealiseerd, dat niet ver af 
stond van de idealen, zoels Van Bommel die in zijn Exposé had 
ontvouwd. Er waren goede openbare scholen met een katholiek 
stempel, terwijl er bovendien de facto vrijheid van onderwijs be
stond. 

Geruime tijd reeds voor de komst van de Penitenten-Recollectinen 
had zich een soortgelijke congregatie van vrouwelijke religieuzen in 
Breda gevestigd. Zij hadden in 1826 een enkele jaren tevoren door 
enige vooraanstaande katholieke leken, o.a. de bekende advocaat en 
filantroop Mr. Ludovicus Ingenhousz (1778-1861)217, opgericht 

»«) ibid. 
tu) Archief Parochie O.L.V. Hemelvaart, omslag algemene stukken, Herderlijk 
schrijven van Joannes van Hooyclonk aan de gelovigen van Breda, 7 maart 1850. 
«") RAB, no. 31, versi, schoohpz., 1846. 
*") vgl. De Lepper, Het Bredase leven rond 1862, p . 293. 
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ziekenhuis voor alle gezindten overgenomen en daartoe een eigen 
congregatie, genaamd Alles voor Allen, gesticht.218 Reeds onder het 
bestuur van Moeder Maria-Theresia (1826-1842) namen zij naast 
de ziekenverpleging kinderen aan, die onderwezen zouden worden 
in vrouwelijke handwerken en christelijke leer.219 Circa 1850 wer
den hier aan 300 behoeftige meisjes lessen gegeven. De inkomsten 
trok men uit een jaarlijkse loterij van bijeengebrachte goederen en 
uit de opbrengst van de door de kinderen vervaardigde voorwerpen. 
De Werkschool aan de Haagdijk werd in de jaarlijkse overzichten 
van de Provinciale Commissie van Onderwijs meermalen met lof 
vermeld.220 

Tot slot dient nog een initiatief van Pastoor J. C. Hessels van de 
Antoniusparochie vermeld te worden. Op 6 april 1846 deed hij het 
kerkbestuur het voorstel om de koster te vervangen door twee 
broeders, die de kinderen van de parochie tevens onderwijs zouden 
kunnen geven221 Aangezien de pastoor vooral kinderen van armen 
op het oog had, besloot het kerkbestuur een bedrag uit de armenkas 
te voteren. In juni 1847 werd de Inrigting van Christelijk onderwijs 
voor hehoefige kinderen geopend.222 Twee broeders van de congre
gatie van de H. Aloysius uit Oudenbosch, nl. Bernardus en Hiero-
nymus, namen de leiding van de Bredase stichting op zich.223 Aan
gezien geen admissieverzoeken, nodig voor het geven van gewoon 
lager onderwijs bij het gemeentebestuur binnenkwamen en de school 
ook niet vermeld werd in de gemeentelijke verslagen betreffende het 
onderwijs, kan geconcludeerd worden, dat de broeders alleen gods-

ï18) Alles voor Allen, De Congregatie van de Gasthuiszusters van Breda. 1826-
1926, z.p. en z.j. (auteur: Al. F. Smet, conrector van het moederhuis), p. 7 e.V., 
15 e.V.; P. Quirinus van Alphen, Alles voor Allen, Roosendaal 1947, p. 33 e.V., 
39. 
"·) Alles voor Allen, p. 19. 
**>) RAB, no. 33, algem. oven.., 1846; GAB, В 38, uitg. st., по. 205. 
M 1 ) Archief Parochie Antonius, Notulen Kerkbestuur, 6 april 1846. 
^*) id., omslag scholen; intekenlijsten voor jaarlijkse bijdragen aan de school, 

lopende van 1847 tot 1850. 
tti) BAB, doos 52, dossier Broeders Oudenbosch, staat van het persoweeZ, 8 eng. 

1849. 
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dienstonderwijs gaven. Ook het expliciet gebruik van de term chris

telijk onderwijs in de weinige stukken, die op de school betrekking 
hebben, wijst in dezelfde richting. Onder het pastoraat van N. van 
der Sanden, een der opvolgers van Hessels, werd omstreeks 1850 
aan de school een afdeling voor de „gegoede" klas toegevoegd.224 

Het in het bisschoppelijk archief berustende Reglement voor de 

Commissie van toeverzigt en bevoràering der Christelijke scholen te 

Breda kan met de school van Pastoor Hessels verband houden.225 

Het is nl. niet geheel duidelijk, voor welke school of scholen dit 
reglement, dat op 20 juni 1846, dus kort nadat Hessels tot zijn 
onderneming besloten had, door Van Hooydonk werd goedgekeurd, 
bedoeld was. Er werd gesproken over christelijk onderwijs door „ge
schikte mans personen aan de kinderen van het mannelijk geslacht, 
den ouderdom van Zeven jaren bereikt hebbende". Men zou zoveel 
mogelijk kinderen van de behoeftige klasse moeten opnemen. De 
school zou samen met de Werkschool op de Haagdijk onder het 
bestuur van een commissie komen te staan, waarvan de pastoors en 
drie leken uit elke parochie deel zouden uitmaken. Waarschijnlijk 
heeft Van Hooydonk met dit reglement bedoeld het godsdienston
derwijs in Breda zoveel mogelijk te uniformeren en centraliseren. 
Tevens heeft hij willen voorkomen, dat de aan te trekken broeders 
zich als exempt zouden beschouwen. Dit was immers een heet hang
ijzer tussen de congregatie van Oudenbosch en Mgr. Van Hooy
donk.22β De stichter van de congregatie, de Bernardijn W. Helle-

mons, pastoor in Oudenbosch, had tijdens zijn studiejaren in Rome 

een grote verering gekregen voor de Ignatiaanse spiritualiteit: Maria

congregatie en veelvuldige communie moesten de grondslagen van 

de opvoeding van de jeugd zijn. Hij poogde dit in het internaat van 

de door hem gestichte congregatie van Saint-Louis, toegewijd aan de 

И 4 ) BAB, doos 316 A, dossier Parochie St. Antonius, Pastoor Van der Sanden 
aan Van Hooydonk, 24 juli 1852. 
ai) BAB, doos 88, dossier gewoon lager onderwijs, no. 3.422.3. 
"*) Br. Christoforus, Tussen Windvaan en Koepel. Vertelsels over de Congre
gatie van Saint Louis. Oudenbosch 1840-1940, 's-Gravenhage 1940, p. 70 e.V.; 
BAB, doos 52, dossier Broeders Oudenbosch. 
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H. Aloysius, te realiseren. Van Hooydonk bleek heel weinig gepor
teerd voor dit opvoedingssysteem. Bovendien meende hij, dat de 
school van Hellemons, die veel leerlingen trok, een bedreiging voor 
het eveneens in Oudenbosch gevestigde klein-seminarie van het vi
cariaat zou vormen.227 De voornaamste grief tegen Saint-Louis was 
het feit, dat Hellemons de congregatie, gebouwd op de Constituties 
van Ignatius, niet onder leiding van de vicaris wilde stellen, maar 
exempt wilde doen zijn. Uit al deze tegenstellingen groeide een 
hevig en onverkwikkelijk conflict, waarbij Van Hooydonk zover 
meende te moeten gaan, dat hij het opdragen van het misoffer in 
het instituut Saint-Louis verbood. Tenslotte was het Mgr. Zwijsen, 
die als bemiddelaar de Broederkwestie tot een oplossing bracht: 
Hellemons trad af als directeur van het instituut, maar de broeders 
mochten hun regel behouden, mits deze ten aanzien van het gezag 
van de vicaris werd aangevuld. Ongetwijfeld heeft de Bredase stich
ting, door Hellemons beschouwd als een gevaar voor de nog zo jonge 
congregatie, onder deze kwestie geleden. Bovendien kwam ook Pas
toor Van der Sanden met de broeders in conflict.228 De kem hier
van was, dat de broeders meer naar hun overste in Oudenbosch dan 
naar de pastoor wilden luisteren en zich door de vele werkzaam
heden als koster en stoelenzetter in hun religieuze levensstaat be
dreigd voelden. Van der Sanden zegde in 1852 de broeders hun 
dienst op. Hij slaagde er evenwel in de leerlingen voorlopig bij de 
zusters in de Nieuwstraat onder te brengen.22e De kans, dat uit de 
stichting van de broeders een confessionele lagere school had kunnen 
groeien, was echter verkeken. 

ï27) vgl. De Lepper, De voorgeschiedenis van het Sem. ΥρβΙαατ, p. 41 e.v., 69 e.v. 
я в ) zie noot 224; vgl. ook doos 52, dossier Broeders Oudenb., schrijven van Van 
Hooydonk aan J. van Genk, 14 aug. 1850. 
**>) zie noot 224 en APRB, Gedenkboek. 
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HOOFDSTUK III 

HET BREDASE ONDERWIJS TUSSEN 1850 EN 1870 

1. Geestelijk klimaat. 

Het zou de reeds van 1815 in functie zijnde burgemeester, Mr. 

J. F. C. de Roy, nog tot 1852 gegeven zijn zijn ambt uit te oefenen. 

Op aandrang van Thorbecke moest De Roy zijn zetel ruimen voor 

de vriend van de minister, Mr. L. D. Storm. Diens burgemeester

schap is geen succes geworden, daar met name de gemeenteraad 

hem bleef beschouwen als de indringer op de plaats van De Roy.1 

Reeds in 1853 nam hij ontslag om opgevolgd te worden door Mr. 

Jacobus Mastboom.2 Deze in 1796 te Oud- en Nieuw-Gastel geboren 

katholiek was, na voltooiing van zijn studies in Leuven, reeds in de 

dertiger jaren lid van de Bredase Raad. Tevens was hij rechter-

plaatsvervanger, president van het Algemeen Armbestuur, president 

van het r.k. weeshuis en voorzitter van de Bank van Lening. Hij 

moet vooral een bijzondere belangstelling voor het lot van de armen 

gehad hebben, wat met name blijkt uit legaten, die hij nahet aan 

de Vincentiusvereniging en het katholieke weeshuis. De bijzondere 

betekenis van zijn bewind was gelegen in het feit, dat er, zij het 

schoorvoetend, meer vaart kwam in het Bredase leven. De stad kreeg 

zijn eerste spoorlijn, nl. naar Roosendaal, in 1858 werd de Gemeen

telijke Gasfabriek opgericht, terwijl de Plaatselijke Schoolcommissie 

onder voorzitterschap van Mastboom een begin maakte met de 

modernisering van het openbaar onderwijs in overeenstemming met 

de wet van 1857. 

Dynamischer dan Mastboom was diens opvolger, de advocaat 

Mr. Andreas Kerstens (1818-1870).3 Deze geboren en getogen Bre-

>) A. F. Manning, Mr. L. D. Storm etc., p. 99 e.v. 
г) Bredasche Courant, 3 april 1862; Prov. versi., 1862. VI, p. 7; GAB, correspon
dentie 1955, no. 33. 
â) GAB, ibid.; id., bevolkingsreg. 1860, no. 46, p. 229; De Lepper, Het Bredase 
leven rond 1862, p. 337. 
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danaar, die zijn gehele leven vrijgezel bleef, werd geroemd om zijn 

ongelofelijke werkkracht, zijn onbevangen oordeel, scherpe blik en 

veelomvattende kennis. Hij was o.m. bestuurslid van de Grote So

ciëteit, verzamelpunt van de bovenlaag van de bevolking en in de 

komende jaren van het liberale deel ervan, en als zodanig een zeer 

geziene en invloedrijke figuur. Verscheidene malen werd hij door de 

Bredase kiezers afgevaardigd naar de Provinciale Staten. Een poging 

om in de Tweede Kamer te komen werd echter niet met succes 

bekroond.4 Tijdens zijn bewind hadden grote vernieuwingen in 

Breda plaats. De sanering van het oude vestingstadje werd ter hand 

genomen, o.a. doordat een begin gemaakt werd met de demping van 

de Oude Vest. Er kwam een spoorlijn naar Tilburg en tevens kreeg 

de stad een eigen station. Door het K.B. van 12 september 1867 

werd de vesting Breda opgeheven, waardoor mogelijkheden tot in

dustrialisatie en uitbreiding van de stad werden geschapen. Een 

onmiskenbaar teken van een nieuwe mentaliteit was de opheffing 

van de Latijnse school, zonder dat deze werd omgezet in een gym

nasium, en de oprichting in 1867 van een gemeentelijke H.B.S. 

Nog belangrijker was de scheiding der geesten, die zich in deze 

jaren begon af te tekenen en waarbij Kerstens, met name in de 

plaatselijke onderwijspolitiek, optrad als de paladijn van de liberale 

factie tegenover de opkomende ultramontaanse groepering. 

In de vijftiger en zestiger jaren was van deze scheiding nog niets 

te merken. De gemeentepolitiek, voorzover daarvan toen sprake was, 

werd beheerst door een in overgrote meerderheid katholieke gemeen

teraad, waarvan de opvattingen het best getypeerd zijn als Thor-

beckiaans. De in de veertiger jaren begonnen evolutie naar links 

had inmiddels haar beslag gekregen. Ter illustratie zij hier de ge

meenteraad van 1851 vermeld.5 Naast burgemeester De Roy, die 

ook in de Raad zetelde, fungeerden als wethouders de reeds in het 

vorig hoofdstuk vermelde Mr. Christiaan Pels Rijcken en Jacobus 

Christianus van Mierlo (1788-1865). Pels Rijcken was in het Bre-

4) De Lepper, o.e., p. 333. 
«) GAB, В 38, uitg. st., 1851, no. 876. 
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dase leven ongetwijfeld een invloedrijke figuur, gezien zijn voor
zitterschap van de plaatselijke loge Het Vrij Geweten.6 Van Mierlo 
stamde uit een bekende katholieke familie.7 Behalve het beroep 
van koopman oefende hij diverse functies uit in het maatschappelijk 
leven van zijn geboortestad, zoals regent van het Oude Mannenhuis 
en kerkmeester van de Waterstraatparochie. Hij was sinds 1832 
wethouder van Breda. Tevens was hij lid van de Eerste Kamer. Een 
algemeen bekend raadslid was Norbertus Reinerus Henricus Guljé 
(1808-1885).8 Deze telg van een bekend Oostbrabants patriotten-
geslacht werd geboren te 's-Hertogenbosch.9 Hij was een zwager 
van de reeds genoemde Jan Wap.10 Hij was eerst controleur der 
directe belastingen, waarna hij zioh te Breda vestigde, alwaar hij 
een zeepziederij en later een olieslagerij dreef. Hij was lid van de 
Bredase gemeenteraad van 1851 tot 1852 en van 1859 tot 1870 en 
tevens voorzitter van de kiesvereniging Eendragt. In 1850 werd hij 
lid van de Provinciale Staten en in 1862 van de Tweede Kamer. 
Hier ontpopte hij zich als specialist op het gebied van handel, nij
verheid, landbouw en belastingen, maar vooral als een trouw aan
hanger van Thorbecke, met wie hij bovendien persoonlijk bevriend 
was. De uit Utrecht afkomstige Jacobus Andreas van der Burgh ( 1808-
1889) was eveneens katholiek.11 Hij was commissionair in effecten 
en vervulde daarnaast ontelbare functies in het maatschappelijk 
leven van Breda, zoals in de Kamer van Koophandel, waarvan hij 
voorzitter was van 1845 tot 1873, de Maatschappij van Landbouw, 
de Maatschappij van Weldadigheid en De Kiezersvereeniging. Hij 

«) N e i . Patriciaat, jrg. 4, 1913, p. 331 e.V.; GAB, afd. V, no. 361, Toespraak bij 
het 75-jarig bestaan van „Het Vrij Geweten". 
') Ned. Patriciaat, jrg. 45, 1959, p. 229. 
8) NNBW, VIII, kol. 646 Ramaer); Bredasche Courant, 3 juli 1863; Ne i . Ρα-

triciaat, jig. 18, 1928/29, p. 74-75; De Lepper, o.e., p. 330 e.v. 

·) Mommers, o.e., p. 398-99. 
, 0) Rogier en De Rooy, o.e., p. 49; Rogier, De Rotterdammer Jan Wap etc., 

p. 198-199. 
" ) GAB, Bevolkingsreg. 1848, no. 32, p. 515; vgl. voor zijn diverse functies de 

Bredasche Almanakken en gemeenteverslagen, passim. 
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was lid van de gemeenteraad van 1850 tot 1870, wethouder van 
1865 tot 1870 en in 1870 tevens lid van Gedeputeerde Staten. Een 
met name bij de armen geliefde figuur was de katholieke arts en 
filantroop, Dr. Leopold Frans Willem van Cooth (1814-1880), ge
boren te Ravenstein.12 Door zijn huwelijk met Maria Antoinetta de 
Bruyn was hij gelieerd met de families Van Mierlo, De Roy en 
Ingenhousz. Vervolgens zetelden in de gemeenteraad de tapijtfabri-
kant Gerardus van Alphen (r.k.)13, de kassier Jan Baptist Norbert 
Laurijssen (r.k.), de drogist Petrus Joannes van den Goorbergh (r.k.), 
de leerlooier A. J. Verlegh (r.k.), de bierbrouwer en halfbroer van de 
latere burgemeester E. J. A. Kerstens (r.k.), de koopman A. Loonen 
(r.k.), de reeds vermelde Jacobus Mastboom en de protestant Mr. 
Engelbert de Man (1817-1893)14, die beiden later burgemeester van 
de stad zouden worden. 

De gemeenteraad was nog steeds een rustig college van in het 
algemeen goed gesitueerde lieden, die vooral bedacht waren op een 
zuinig financieel beheer en zoveel mogelijk overlieten aan het parti
culier initiatief.15 Om hun politieke kleur te bepalen, zou men hen 
kunnen typeren met de aanbeveling, die de kandidaat voor de 
Tweede Kamer, Mr. P. J. J. HoUingerus Pijpers, meekreeg: hij is 
een man, die „uit overtuiging gehecht is aan onze milde grondwet, 
waarvan hij de vrijgevige beginselen met hart en ziel beaamt en 
voorstaat".16 Alle kandidaten trouwens, de reeds genoemde Guljé, 
de Ginnekense gemeentesecretaris en schoolopziener C. W. Oomen, 
de advocaat HoUingerus Pijpers en de latere minister van Eredienst 
Mr. Meeussen, door het gering aantal kiesgerechtigden in deze 
periode naar de Tweede Kamer afgevaardigd, bleken trouwe volge
lingen van Thorbecke.17 Het zou echter te ver voeren alle Bredase 
politici, die in deze jaren van een zekere liberale zienswijze blijk 
gaven, te beschouwen als doctrinair-liberaal. De katholieken onder 

12) Ned. Patriciaat, jrg. 28, 1942, p. 26 e.v. 
1S) Brabantse Leeuw, 1953, II, p. 124. 
") Ned. Patriciaat, jrg. 26, 1940, p. 231-32. 
is) De Lepper, o.e., p. 334-35; Heidens, o.e., p. 26. 
") De Lepper, o.e., p. 330. 
") ibid. 
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hen hoopten door een alliantie met de liberalen hun idealen te ver

wezenlijken. Liberalen en kathoheken werkten samen, zonder dat 

de laatste zich verzoenden met de liberale beginselen. Illustratief 

voor het ontbreken van politieke tegenstellingen in Breda was de 

samenvoeging in 1862 van de twee kiesverenigingen Eendragt en 

De Kiezersvereeniging tot Eendragt maakt magt.1β 

Ook de animositeit, in het vorige hoofdstuk gesignaleerd, jegens het 

steeds geringe protestantse volksdeel scheen in deze periode na

genoeg weggeëbd te zijn of althans niet aan de oppervlakte te ko
men. Typerend in dit verband was het besluit van de hervormde 
kerkeraad, genomen ter gelegenheid van het herstel van de bis
schoppelijke hiërarchie in 1853.1β Men besloot een adres aan Zijne 

Majesteit te concipiëren „in gematigden toon", waarbij men het om 
zijn gematigdheid bekende adres van de Rotterdamse kerkeraad als 
voorbeeld nam. Het feit, dat vele katholieke kinderen bij protestantse 
schoolmeesters op school zaten, wijst eveneens in deze richting.20 

De voornaamste oorzaak van deze vreedzame situatie is waarschijn
lijk geweest, dat bij de protestanten het steil-orthodoxe element ont
brak en de Bredase katholieken in het algemeen irenisch en tolerant 
dachten.21 Terwijl katholiek en protestant in verschillende vereni
gingen en ook bij de verkiezingen samenwerkten, bleef de Maat

schappij tot Nut van 't Algemeen een typisch protestantse aange
legenheid. De bestuursleden althans waren steeds protestanten en 
ook de Departementale School werd nagenoeg geheel door protes
tantse kinderen bezocht.22 Hetzelfde kan gezegd worden van het 
Natuurkundig Genootschap, dat, op 17 december 1849 opgericht, 
de belangstelling demonstreerde voor de „uitbreiding en verspreiding 

">) id., o.e., p. 332. 
·») ANHK, Hand. Kerker., no. 19, 6 en 8 april 1853; vgl. De Lepper, o.e., p. 
337. 
M) BAB, doos 323, dossier toestand en statistiek v.h. onderwijs 1854/1869, Schrij
ven van kap. J. С. Schrauwen aan de secret, ν. d. bisschop, wrsch. 1859. 
l l ) H. J. F. Wesseldijk, Protestants kerkelijk leven, in: Het Nieuwe Brabant, Ш, 
1955, p. 113. 
" ) BAB, id; De Lepper, o.e., p. 310; H. J. F. Wesseldijk, o.e., p. 125. 
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der Natuurkundige Wetenschappen".23 Er werden lezingen gehou
den over statica, scheikunde, mineralogie, zoölogie en geologie. 
Weliswaar telde het genootschap op 1 januari 1852 131 gewone 
leden, maar het schijnt, dat de werfkracht van de vereniging vooral 
lag onder het docentencorps van de K.M.A., dat voor katholieken in 
het algemeen niet toegankelijk was.24 

Een der grootste problemen, waarmee men bleef worstelen, was 
dat der armoede. Een voorname oorzaak was de stilstand in het 
economisch leven, waardoor er weinig werkgelegenheid was. Boven
dien was het kleinbedrijf overheersend.25 De duurte der levensmidde
len, het groot aantal militairen met onderstandsdomicilie Breda en de 
gemakkelijke inkomstenverwerving door middel van 'bedelarij verer
gerden de situatie. Een bewijs voor de grote nood was het bijna ontel
bare aantal instellingen van liefdadigheid, uitgaande van de kerk
genootschappen, van particulieren en van de stedelijke overheid.2e 

Tevens illustreren zij de patriarchale sfeer. Men meende wel de 
gevolgen van de armoede te moeten bestrijden, maar de arme werd 
vooral tevredenheid met zijn lot ingeprent.27 Van enig klassebewust-
zijn van de arbeidende bevolking was dan ook geen sprake. Breda 
bezat wel de oudste typografenvereniging van het land, reeds in 
1837 gesticht, maar nog in de tachtiger jaren was men hoogst ver
eerd, als de patroons, tegen betaling, erelid werden of anderszins van 
hun belangstelling voor de vereniging blijk gaven.28 

2. Het •particulier initiatief inzake het onderwijs in discrediet. 

Nadat op 1 september 1851 het ontslag van Wenning was inge
gaan en met hem de Stads Fransche en Nederduitsche Kostschool 

") Gemeenteverslag 1851, p. 20; De Lepper, o.e., p. 309. 
24) Aantekeningen van De Lepper over Bredase personen uit de 19e eeuw, be
rustende in GAB. 
") Heidens, o.e., p. 91-92. 
и ) Opsomming o.a. in Prov. Verslag 1856, Ш, B; Zie ook de gemeentever
slagen. 
^7) H. Hoefnagels, Een eeuw sociale prohlematieh.. Assen 1957, hoofdstuk I. 
ί β) De Lepper, o.e., p. 325 e.v. 
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was verdwenen, bleef als enige openbare school de Armenschool 

over. Reeds in juni 1851 delibereerde de Raad over de vraag, of het 

„bij zoo vele gelegenheden tot het erlangen van een doelmatig on

derwijs" wel dienstig zou zijn een Stadskostschool in stand te hou

den. Wethouder Pels Rijcken haakte hierop in door voor te stellen 

in plaats van een openbare school in het voetspoor van zo vele 

andere steden een stedelijk gymnasium op te richten in vereniging 

met de Latijnse school.2e In 1838 was de mogelijkheid geschapen 

om de Latijnse scholen om te zetten in gymnasia door aan het on

derwijs in de oude talen ook dat in moderne talen, geschiedenis, 

aardrijkskunde, wiskunde, natuur- en scheikunde, werktuigkunde, 

boekhouden en tekenen toe te voegen.so Nadat de zaak in handen 

van een speciale commissie onder voorzitterschap van Pels Rijcken 

was gelegd, werden de gymnasiumplannen in de vergadering van 

26 juli 1851 nog eens door hem toegelicht.31 Men had inlichtingen 

ingewonnen in Gouda en Zutfen en was tot de conclusie gekomen, 

dat de oprichting van een stedelijk gymnasium in combinatie met 

de Latijnse school „alleszins wenschelijk, nuttig en van belang" was 

ten einde voor jongelieden uit deze stad als ook van elders voldoende 

gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op academische lessen, 

de K.M.A. en Delft. De hogere kosten zou men kunnen bestrijden 

uit verhoging van de minervalia! De raadscommissie was er echter 

van overtuigd de plannen voor 1 september niet meer te kunnen 

realiseren, te meer daar er raadsverkiezingen moesten plaats hebben. 

Men besloot de beslissing aan de nieuwe Raad over te laten.32 

Dit uitstel zou tot afstel leiden, ondanks de diverse pogingen, die 

nog ondernomen zouden worden om tot de oprichting van een 

gymnasium te komen. Met name richtten de docenten van de La-

" ) GAB, D 13, raadsnot., 26 juni 1851, litt. В 3. 

*>) Ph. J. Idenburg, o.e. p. 154 en 201-02; Rogier en De Rooy, o.e., p. 148. 
s l ) GAB, D 13, raadsnot., 26 juli 1851, litt. G. De commissie bestond verder uit 

Mr. J. Mastboom, P. J. van den Goorbergh, J. A. van den Burgh en de apotheker 
G. L. van Mens. 
" ) GAB, D 13, raadsnot., 1 aug. 1851, litt. E. 
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tijnse school zelf een adres in die zin aan de Raad.33 Zij beseften 

maar al te goed, dat een modernisering van de school hard nodig 

was. Het gering aantal leerlingen was een teken aan de wand: in 

1851 29, in 1852 24 en in 1853 26.3* Evenals deze, leden ook 

pogingen van conrector Aernout en van Curatoren in 1853 schip

breuk, alle op financiële moeilijkheden.35 Tevens overleed in 1854 

de stimulator van de gymnasiumplannen Pels Rijcken, voorzitter 

van het college van curatoren.3 β Hij werd opgevolgd door de pastoor 

van de Barbaraparochie, P. J. Werden. Deze zetelwisseling kan mede 

het motief geweest zijn voor Burgemeester Mastboom om in 1854 

de Jezuïeten te verzoeken de Latijnse school over te nemen. De 

gemeente Breda zou het gebouw afstaan en een jaarlijkse subsidie 

van ƒ 1200,— geven.37 Deze overname zou mede de leerlingen van 

internaten weer naar Breda moeten lokken. Het is niet waarschijn

lijk, dat dit een particulier initiatief van Mastboom geweest is, ge

zien de toezeggingen, die hij deed. Het is dan ook een treffende 

illustratie van het geestelijk klimaat van die dagen, dat men een zo 

typisch stedelijke instelling nog wel aan Jezuïeten wilde overgeven. 

Op 22 mei 1854 kwam het verzoek in de vergadering van de Pro

vinciaal met diens Raad in behandeling.38 Zij wezen het af, omdat 

zij niet voldoende personen tot hun beschikking hadden en de hele 

zaak nogal vaag vonden. 

Hoe zal echter Mgr. Van Hooydonk over deze plannen gedacht 

hebben? Zijn reacties op een eventuele vestiging van de Jezuïeten 

in Breda zijn niet bekend, maar in 1858 en volgende jaren raakte 

M) GAB, D 14, raadsnot., 14 januari 1852, litt. E. 
") Zie resp. gemeenteverslagen. 
») Gemeenteversl. 1853, p. 13. 
se) Gemeenteversl. 1854, p. 13. 
57) F. v. Hoeck s.j., Schets van de geschiedenis van de jezuïeten in Nederland, 
Nijmegen 1940, p. 323-24. 
,e) Archief Ned. Prov. Jez., Liber Consultationum R. P. Provincicdis, 22 maii 
1854: „Retulit R.P. spem esse fire ut nobis offertur Collegium Bredanum. Ast 
visum est, ut non urgeatur, tum ob penuraim (?) personarum, tum quia ut non 
satis expósita videtur, forte post aliquod tempus potest acceptari, nisi alia tunc 
obstant " 
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hij met de paters van de Sociëteit en met de Congregatio de Propa
ganda Fide over een soortgelijke kwestie in een hevig conflict. 
Nadat in 1857 de Jezuïeten tevergeefs getracht hadden zich in 
Ginneken te vestigen, kregen zij in 1858 van Van Hooydonk toe
stemming in Oostenhout een scholasticaat op te richten.39 De bisschop, 
die, zoals vermeld, geen voorstander was van de Ignatiaanse spiri
tualiteit, had echter als voorwaarde gesteld, dat de paters aan hun 
stichting geen openbare kapel en geen school of college mochten 
verbinden. Toen na enige tijd bleek, dat de gelovigen van Ooster
hout kerkten en biechtten bij de Jezuïeten, protesteerden Van Hooy
donk en de Oosterhoutse pastoor, die financiële nadelen voor zijn 
met schulden beladen parochiekerk vreesde. De Jezuïeten maakten 
de zaak aanhangig bij de prefect van de Propaganda, die Van Hooy
donk veraocht de paters niet in hun activiteiten te belemmeren en 
hun toe te staan niet alleen zielzorg uit te oefenen, maar ook onder
wijs te geven.40 Toen deze aanmaning geen resultaat opleverde, 
ontving Van Hooydonk een geharnast schrijven uit Rome.41 Het 
optreden van de bisschop werd in onverbloemde bewoordingen ge
laakt. De Propaganda zag niet alleen geen bezwaren tegen het toelaten 
van openbare diensten in de kloosterkapel, maar verbaasde zich over 
het verbod inzake het onderwijs. In Rome dacht men, dat een 
Nederlandse bisschop wel elke gelegenheid zou aangrijpen om goed 
katholiek onderwijs te doen geven. Te meer was men deze mening 
toegedaan, aangezien, volgens het schrijven van de Propaganda, het 
gehele onderwijs in het diocees en de stad Breda in protestantse handen 
was.42 Het was toch wel vreemd, dat een bisschop aan Jezuïeten, die 
daarin gespecialiseerd waren, het geven van onderwijs verbood, ter
wijl dit door de regering aan iedereen werd toegestaan. 

n) BAB, doos 12, Acta Diócesis F. 1861 e.V., p. 134 e.v. 
«) id., p. 136-37. 
") id., p. 138 e.V. 
4!) id., p. 141-42; de betreffende passage luidt: „Raevera in dvitate ipsa Bre-

dasa Ampi. tuae derique collegium nullum est, ñeque schola ulla, dum e contra 
ac interim Protestantes totam juventutis instxuctionem et aeducatìonem sibi vin-
dicant; nam acatholico Gubemio gymnasium subest, intemque schola, seu acade
mia militaría regia, aliaeque ejusmodi institutiones". 

88 



Op 14 februari 1860 schreef Van Hooydonk zijn antwoord aan 
de Propaganda.4S Hij vroeg zich verontwaardigd af, waarom hij de 
laatste jaren bij herhaling door de Propaganda moest worden berispt, 
terwijl hij toch in veel gevallen gelijk bleek te hebben. Ook in de 
Jezuïetenkwestie meende hij het gelijk aan zijn zijde te hebben. Extra 
zielzorg was in Oosterhout niet nodig: er was geen prostitutie en geen 
vrijmetselarij, onwettige geboorten kwamen bijna niet voor, er werden 
geen bals gehouden of operettes opgevoerd, de geestelijkheid werd 
altijd beleefd bejegend en er werd geen godslasterlijke taal gespro
ken. Een college van de Jezuïeten zou een ramp zijn, want het zou 
het klein-seminarie in Oudenbosch, dat volledig voor zijn taak be
rekend was, doen leeglopen. Dit seminarie, ze betoogde de bisschop, 
was met een schuld van ƒ 20.000,— bezwaard. Daarom zou hij nooit 
een concurrent in het diocees dulden. Uit deze kwestie, die samen
hing met een ook bij andere prelaten voorkomende afkeer van regu
lieren44, blijkt genoegzaam, dat Van Hooydonk zich zeker tegen 
de plannen van Mastboom, om de Jezuïeten naar Breda te halen, 
gekeerd zou hebben. De aantijging, dat het Bredase onderwijs ge
heel in protestantse handen zou zijn, werd met tal van argumenten, 
die in het laatste deel van dit hoofdstuk ter sprake zullen komen, 
van de hand gewezen. Dit schrijven bracht de standpunten natuur
lijk geen stap dichter bij elkaar. Het verdere optreden van de bis
schop deed dit evenmin. Hij beval de pastoor van Oosterhout aan 
de parochianen, die halsstarrig bij de Jezuïeten bleven kerken, in de 
biechtstoel, dus niet openlijk, te verstaan te geven, dat zij dan ook 
maar de absolutie bij de paters moesten zien te bekomen. Eerst na
dat de bemiddeling van Zwijsen was ingeroepen, kon in januari 1862 
een overeenkomst gesloten worden. De paters mochten op zon- en 
feestdagen openbare plechtigheden vieren, maar deze moesten om acht 
uur 's morgens geëindigd zijn; voor een college of school kregen zij 
geen toestemming.45 Voor katholiek gymnasiaal onderwijs was in 

«) id., p. 142 e.V. 
") vgl· Ρ· Albers s.j., Geschiedenis van het Herstel der Hiërarchie in de Neder-
landen, Nijmegen 1904, II, p. 547-48. 
«) BAB, Acta etc., p. 152 e.v. 
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het Bredase voorlopig geen plaats. Naar verluidt46 zou ook nog in 
1868 een poging ondernomen zijn om de Jezuïeten naar Breda te 
krijgen. Nadere bijzonderheden hierover konden echter niet achter
haald worden. 

De Latijnse school bleef noodlijdend, vooral toen de bekwame 
rector Theodoor Verwayen tot Professor aan de Ie Afdeling van het 
Athenaeum in Maastricht werd benoemd.47 De nieuwe rector Dr. 
P. Oosterbaan, voormalig conrector in Den Bosch, vermocht de 
school niet tot bloei te brengen. Tenslotte zou de Latijnse school in 
1866 opgeheven worden. De gehele affaire was een duidelijke de
monstratie van de gezindheid van de vroede vaderen. Enerzijds 
toonde men een erg eenzijdige belangstelling voor onderwijs aan de 
bovenlaag van de bevolking en anderzijds bleek het brengen van 
financiële offers voor deze heren weinig aantrekkelijk. 

Nu het wel duidelijk geworden was, dat door die eindeloze onder
handelingen over een gymnasium het onderwijsbelang niet werd 
gediend, kwam de volle nadruk weer te liggen op het particulier 
initiatief. Het standpunt ten aanzien van het onderwijs in Bredase 
magistraatskringen kan het best worden weergegeven met de woor
den, die Thorbecke in 1852 richtte tot Gevers Deynoot in de Tweede 
Kamer: „Een bijzondere school, goed ingericht, is, mijns inziens, een 
ondersteuning van het publiek onderwijs.... Men moet de bijzondere 
scholen niet betreuren, maar die integendeel beschouwen als een 
bijdrage van particulieren aan de gemene zaak.... Het onderwijs is 
geen taak van de regering. De regering moet alleen voor een publiek 
onderwijs zorgen, omdat de bijzondere personen gemeenlijk te kort 
schieten".48 Geheel in overeensteming met deze geest berichtte men 
in het Gemeenteverslag over 18494e op optimistische toon, dat door 
het groot aantal onderwijzers en onderwijzeressen, (bedoeld waren 
de bijzondere), in de behoefte aan een behoorlijk lager onderwijs, 

«) Van Hoeck, o.e., p. 323-24. 
") Gemeenteversl. 1855, p. 14. 
*·) Citaat bij D. Langedijk, De geschiedenis van het Protestants-Christelijk onder
wijs. Delft 1953, p. 92. 
«) GAB, В 37, «¿tg. st., no. 118. 

90 



vooral naar ieders godsdienstige begrippen, in ruime mate was voor

zien. Men beloofde te zullen handelen in overeenstemming met de 

bekende circulaire van Thorbecke van december 1849, waarin deze 

op een zo groot mogelijke vrijgevigheid had aangedrongen.50 De 

vergadering van Brabantse schoolopzieners bleef het echter met deze 

gang van zaken oneens. Deze heren betwijfelden, of de toename van 

de bijzondere scholen der 2e klas de deugdelijkheid van het onder

wijs wel zou bevorderen.51 In het Provinciaal Verslag over 1850 

werd de gedachte uitgesproken, „dat het blijkbaar is, dat vele der-

zelve hunnen oorsprong aan den geest van speculatie der onder

nemers verschuldigd zijn".52 Dit was niet zover bezijden de waar

heid. Deze bijzondere scholen verdwenen weer even gemakkelijk 

als ze opgericht weiden. Ook waren door de tamelijk hoge school

gelden veel kinderen van de brede benedenlaag van de bevolking 

van onderwijs verstoken. Na de optimistische geluiden van 1849 

constateerde op 22 december 1851 het raadslid Guljé, dat het lager 

onderwijs in Breda zich in een betreurenswaardige situatie bevond.53 

Het aantal scholen was te gering in verband met de toenemende 

bevolking en vooral waren naar zijn mening de onderwijsmogelijk

heden niet genoegzaam in overeenstemming met de godsdienstige 

gezindheid. Hij had daarbij zeker het verdwijnen van de openbare 

school van de katholieke Wenning op het oog. De conclusie van 

deze Thorbeckiaan lag voor de hand: men moest meer vrijgevigheid 

betrachten, gehoor geven aan de billijke eisen van de ingezetenen 

en een aantal adressanten admissie verlenen. B. en W . moesten 

toegeven, dat het aantal scholen was afgenomen, maar verzekerden, 

dat pogingen waren aangewend tot toelating van drie meisjesscholen 

en zes jongensscholen. Voor het houden van vergelijkende examens 

was dispensatie gevraagd. Voor de meisjesscholen was deze dispen

satie van Binnenlandse Zaken afgekomen, maar tegen de jongens-

60) Langedijk, o.e., p. 83-84. 
") RAB, no. 33, 1850. 
B) Prov. Versi. 1850, p. 61-62. 
") GAB, D 14, Toadsnot., 22 dec. 1851. 
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scholen bestonden bezwaren bij Gedeputeerde Staten. Ook was al 
admissie voor enige huisonderwijzers gegeven.54 

De milde vrijgevigiheid van het gemeentebestuur bracht echter 
niet het beoogde resultaat. Hoewel de raadsleden Van Mierlo, Guljé, 
De Man en Loonen een zo groot mogelijke vrijheid bleven beplei
ten, nam de Raad op voorstel van Mastboom, die op 14 januari in 
de schoolcommissie was gekomen, het voor Breda ongewone besluit 
zijn toevlucht te nemen tot een vergelijkend examen.55 Blijkbaar 
wilde hij op deze manier het traineren met het verlenen van dis
pensaties omzeilen. Zo kwamen er in 1852 weer vier nieuwe scholen 
der 2e klas bij, waarbij twee door middel van een vergelijkend 
examen.5e Toch was deze onderwijspolitiek nog te liberaal naar de 
mening van Mr. Loke, die na het overlijden van Pastoor Oomen 
tijdelijk de vacature van schoolopziener waarnam en, toch al geen 
vriend van het bijzonder onderwijs, de puntjes op de i wilde zetten. 
Hij wees het gemeentebestuur op de nog steeds van kracht zijnde 
K.B.'s van 1830 en 1831 en met name op de verplichting tot een 
vergelijkend examen bij iedere vacature.57 Storm pareerde de aanval 
echter met de mededeling, dat de vervulling van bijzondere scholen 
nog steeds competeerde aan de stedelijke autoriteiten, met name de 
Raad.58 Dat men intussen het onderwijs zoveel mogelijk aan het 
particulier initiatief overliet, blijkt ook uit het feit, dat de Plaatselijke 
Schoolcommissie al van 1850 geen verslagen meer inzond en zo 
goed als werkeloos scheen te zijn.59 Bovendien, zo constateerden de 
Brabantse schoolopzieners, hadden de gemeentebesturen geen geld 
over voor het onderwijs. In vele gevallen waren bijdragen voor het 
onderwijs van de begrotingen geschrapt en in sommige gemeenten 

") GAB, D 14, raadsnot., 30 dec. 1851, litt. Ν 1. 
««) GAB, D 14, raadsnot., 14 jan. 1852 en 15 mei 1852, litt. E. 
и) Gemeenteversl. 1852, p. 13; GAB, С 13, not. В. en W., 14 juni 1852, 3. 
"') GAB, A 113, ingek. st., 21 aug. 1852, no. 826. 
»о) GAB, В 39, uitg. st., 27 aug. 1852, no. 858. 
м) GAB, С 37, not. В. en W., 26 aug. 1850, 1; vgl. ook de provinciale onder
wijsverslagen van 1855, 56 en 57 in: RAB, no. 33. 
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had men zelfs ter bezuiniging het abonnement op de Nieuwe Bij

dragen opgezegd.eo 

In 1853 was het aantal bijzondere scholen al weer toegenomen 

tot achttien, waarvan zestien van de 2e klasse.β1 Toch blijkt uit 

kolom G van bijlage no. XIV, dat het aantal leerlingen van de 

bijzondere scholen was teruggelopen van 947 in 1852 tot 795 in 

1853. Dit illustreert de wisselvallige situatie, die kon ontstaan door 

deze zuiver particuliere instellingen. De vrijgevige onderwijspolitiek 

moest op den duur funest gaan werken. De onder wij sgelegenheid 

was te afhankelijk van allerlei toevalligheden, terwijl de schoolgel

den een groot aantal kinderen de toegang beletten. Wat kwam er 

bovendien van de kwaliteit van het onderwijs terecht op schooltjes, 

door enkele leerlingen bevolkt? Wij kunnen dan ook met recht 

stellen, dat de wet van 1857 voor Breda op tijd is gekomen. 

Wanneer wij pogen een samenvattend beeld van de onderwijs

situatie op het eind van de vijftiger jaren, dus voor de invoering van 

de wet van 1857, te ontwerpen, dan krijgen wij het volgende resul

taat. De enige openbare school was de Armenschool voor kinderen 

van behoeftige en bedeelde ouders. Met deze school achtte het ge

meentebestuur volledig aan zijn verplichtingen ten opzichte van de 

jeugd voldaan te hebben. Was het openbaar onderwijs volgens de 

wet van 1806 niet vooral voor de minder bedeelden bedoeld?62 Het 

onderhouden van een openbare school voor armen paste bovendien 

in de patriarchale sfeer: de neerbuigende vriendelijkheid van de 

bezittende klasse jegens de bezitlozen, die zichzelf niet meer konden 

helpen. Men bedenke, dat het armenonderwijs zeker niet voortkwam 

uit echte sociale bekommernis of gericht was op sociale mobiliteit. 

Het feit van de aparte armenschool spreekt voor zichzelf. Terwijl 

men aan de ene kant door middel van onderwijs de arme wilde 

verheffen, dacht men er aan de andere kant niet aan de pauper als 

e») RAB, no. 33, 1853; vgl. Van Renesse, o.e., p. 12. 
β1) Gemeentevershg 1853, p. 11. 
M) Idenburg, o.e., p. 148. 
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gelijkwaardig te beschouwen. Hadden enerzijds de armenscholen, 
zowel openbare als bijzondere, het bijbrengen van verstandelijke en 
nuttige kennis als doelstelling, anderzijds beoogden zij de arme te
vredenheid met zijn lot in te prenten en eerbied voor de hogere 
standen bij te brengen.63 Zo moet ook het armenonderwijs remmend 
hebben gewerkt op het bewustzijn van de arbeidende klasse. 

De leiding van de Bredase Armenschool lag nog steeds in handen 
van Jacob Genet, hoewel hij officieel ondermeester was, daar de 
Armenschool een soort dépendance van de niet meer bestaande 
Stadskostschool was. Het duurde nog tot 1858, voordat dit anachro
nisme werd opgeruimd. Na het houden van een vergelijkend examen 
werd Genet — hij was de enige kandidaat! — tot hoofd van de 
Armenschool aangesteld op een tractement van ƒ 800,— met genot 
van woning en tuin.64 Dat Genet met deze uitkomsten niet uit
kwam, moge blijken uit het feit, dat hij tevens kaarsenmaker en be
taald organist in de Waterstraatkerk was en ook nog lessen gaf aan 
de nog te noemen school van Tilleman.β5 Ter verlichting van zijn 

taak kreeg hij de beschikking over twee hulponderwijzers, J. G. Smits 

en P. H. Braun, die resp. ƒ 80,— en ƒ 170,— verdienden.ββ Deze 

salarissen met nog wat uitgaven aan schoolbehoeften vormden na

genoeg de totale begrotingspost voor onderwijs. Het onderwijs, dat 

zich in deze jaren niet alleen tot lezen, schrijven en rekenen be

perkte, maar ook vormleer, aardrijkskunde, vaderlandse en bijbelse 

geschiedenis en kennis der natuur omvatte, werd in de verslagen 

maar matig genoemd.β7 Het lag niet aan de ijver en de geschiktheid 

van Genet, maar de beperkte schooltijden van de jongens wegens 

gebrek aan ruimte waren de hoofdzaak. Bovendien kwamen de 

jongens pas op hun zevende jaar op school en verdwenen weer op 

·') Idenburg, o.e., p. 151. 
M) GAB, С 45, not. В. en W., 22 april 1858; afd. II, 8, not. Plaats. Schoólcomm., 
2 aug. 1858, 2; С 45, 23 aug. 1858, 10; D 16, raadsnot., 11 sept. 1858, litt. С; 
D 17, 23 mrt 1861, litt С 1. 
«») vgl. Not. PI. Schoólcomm., I, 19 mrt 1858, p. 4. 
··) GAB, A 133, ing. st., 27 jan. 1859, no. 281, I.o. verslag over 1858. 
·') Id. 
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hun elfde of twaalfde jaar om te gaan werken. Dit was wel geen 

specifieke fabrieksarbeid, omdat het ambachtelijk kleinbedrijf over

heersend was, maar de aantallen werkende kinderen waren toch vrij 

aanzienlijk. In 1858 werkten 249 jongens en 415 meisjes, in 1859 

282 jongens en 413 meisjes en in 1860 331 jongens en 436 meis

jes. β 8 Voor de meisjes was het onderwijs nog beperkter. Zij hadden 

slechts één uur per dag les, de z.g. „uursche" school. Als zij die 
school trouw vier jaar bezochten, waren ze even ver als de jongens 
na één jaar. Van de meisjes, die de school verlaten hadden, kon 
driekwart niet in haar gebedenboek lezen of haar naam schrij
ven. Weinig rooskleurig was het verschijnsel, dat zoveel „welge-
klede jongens en meisjes" de school 'bezochten. Zij hoorden er niet 
thuis, maar de ouders maakten misbruik van de mogelijkheid van 
kosteloos onderwijs. Uit kolom E van bijlage no. XIV kan worden 
afgelezen, dat tussen 1850 en 1860 steeds meer dan 500 jongens 
en meisjes de Armenschool — er waren geen andere openbare scho
len — bezochten. Dat wil zeggen, dat minstens tussen de 30 en 
40% van het totaal aantal leerlingen gratis onderwijs ontving. 

De definitieve opvolger van Pastoor Oomen als schoolopziener, 
Theodorus Verwayen, rector van de Latijnse School, meende, dat 
men het onderwijs aan armen zou kunnen verbeteren door het 
oprichten van een herhalingsschool. Hij drong hierop herhaaldelijk 
aan.89 Inderdaad werden op de begroting voor 1857 de nodige gel
den toegestaan en op 1 oktober 1857 werd de instelling geopend.70 

De school, die diende ter opfrissing van vroeger aangeleerde kennis, 
was een avondschool gedurende de wintermaanden (van 1 oktober 
tot 31 maart). Zij stond eveneens onder leiding van Jacob Genet. 
Al spoedig telde het instituut ca. 250 leerlingen, waarvan 180 'boven 
de vijftien jaar. Het succes was echter niet evenredig, daar het voor 
velen aanvangsonderwijs was.71 

Met de nog te noemen Diakonieschool was deze openbare school 

ю) Vgl. de gemeenteversl. van die jaren. 

·») GAB, С 41, not. В. en W., 23 jan. 1854. 
7 0) Gemeenteverslagen 1857 en '58, afd. onderwijs. 
7 1) zie noot 66. 
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de enige eigenlijke armenschool. Er was nog wel een Israëlitische 
Armenschool, maar het daar door A. Blitz gegeven onderwijs was, 
althans officieel, godsdienstig en niet maatschappelijk.72 Dan bevond 
zich op de Haagdijk nog altijd de Werkschool voor meisjes, die 
echter voor de lagere schoolvakken de uursche school van de open
bare Armenschool bezochten.73 De Zusters Penitenten-Recollectinen 
in de Nieuwstraat moeten tussen 1854 en 1857 begonnen zijn met 
een besloten armenschool, nl. voor de bestedelingen van hun ge
sticht. 7i Deze school kreeg een gunstige beoordeling van de Plaatse
lijke Schoolcommissie. De meisjes leerden goed lezen en schrijven, 
waren bekend met de beginselen der Nederlandse taal en wisten 
zich schriftelijk naar behoren uit te drukken. Het onderwijs aan 
deze meisjes werd van twee tot vier uur in de namiddag gegeven, 
wanneer de jonge juffrouwen zich met handwerken bezig hielden.75 

Ten overvloede zij vermeld, dat A. Kip, houder van een bijzon
dere school, nog altijd ƒ 50,— uit de gemeentekas ontving voor het 
onderwijzen van arme leerlingen.7e Hoeveel kinderen hiervan ge
bruik maakten, is echter niet bekend. 

Er waren in 1858 vier bijzondere scholen, waar gewoon lager 
onderwijs werd gegeven.77 Daarvan werd de Diakonieschool van 
A. Stolk bij voortduring geroemd wegens de orde, de tucht en de 
goede uitkomsten van het onderwijs. Aan deze school was, zoals aan 
de meeste bijzondere scholen, een avondschool verbonden, die me
rendeels door de dagleerlingen werd bezocht. De drie andere bij
zondere scholen waren van particuliere personen, nl. A. Kip, H. J. 
van Wees en A. P. Vermeulen. Zij vroegen wel een laag school
geld 78, maar het peil van hun onderwijs was zo laag, dat veel ouders 

7!) vgl. Bredasche Almanak, 1853. 
« ) Gemeenteversl. 1861, p. 20. 
") APRB, Gedenkboek; GAB, A 139, ing. st., 12 mrt 1861, no. 212, I.o. verslag 
I860. 
'») GAB, A 142, ing. st., 28 febr. 1862, no. 190, Lo. vershg 1861. 
'e) GAB, A 136, ing. st., 2 mrt 1860, no. 421, Lo. versi. '59. 
") zie noot 66. 
78) Het lag tussen ƒ 0,50 en ƒ 1,80 per maand. Het schoolgeld op de andere 
bijzondere scholen varieerde van ƒ 1,— tot ƒ 4,50. Vgl. Prov. vers!. 1858, VII, 
bijl. Α. 
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de voorkeur gaven aan de Armenschool. Vervolgens waren er negen 
bijzondere scholen der 2e klas, waarop meer uitgebreid lager onder
wijs werd gegeven, d.w.z. een of meer moderne talen. Opvallend 
is, dat zes van deze scholen uitsluitend voor meisjes waren bestemd. 
Het schijnt, dat voor de vrouwelijke jeugd van de „middel- en 
hogere burgerstand" deze scholen zowel kwantitatief als kwalitatief 
voldoende waren. Drie bijzondere scholen gaven verder voorgezet 
onderwijs. Daarvan spande de Departementale School onder de 
bekwame D. L. van der Heide de kroon. Het was de beste school 
van de gehele stad, waarop met vier hulponderwijzers een grondig 
onderricht gegeven werd in de lagere schoolvakken, de drie moderne 
talen, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde. Gemiddeld telde 
de school 150 leerlingen, waarvan de jongens voor een groot deel 
naar Delft of de K.M.A. gingen.79 Speciale opleiding voor de 
K.M.A. werd eveneens gegeven op de kostscholen van E. H. Jansen 
en J. W. Tilleman. De laatste was vroeger hulponderwijzer bij 
Wenning geweest. Hoewel hij slechts de derde rang bezat, had hij 
in 1851 een eigen school geopend op naam van de onderwijzer 
Knuvener Scheffer, die de lading met zijn vlag moest dekken, maar 
zich verder niet met de school bemoeide.eo Schoolopziener Verway-
en, die meende, dat zijn voorganger Oomen veel te soepel was ge
weest, verzette zich fel tegen deze z.i. onwettige handelwijze, hoewel 
de Plaatselijke Schoolcommissie er geen kwaad in zag. Ten slotte 
kreeg Tilleman in 1853 op grond van het K.B. van 27 mei 1830 
autorisatie tot het oprichten van een inrichting van middelbaar 
onderwijs. Deze diende dan ter voorbereiding voor de „academische 
wetenschappen" en ter voltooiing van een beschaafde opvoeding.81 

Met deze H.B.S. avant la lettre had de gemeente een soort surrogaat 

") Voor toelating tot de K.M.A. werd in de volgende vakken geëxamineerd: re
kenkunde, evenredigheden, maten en gewichten, stelkunst, meetkunde, aardrijks
kunde, geschiedenis, Nederlands, Frans, Duits en Engels. Prov. versi. 1862, VII, 
p. 11-12. 
β») GAB, С 40, wot. В. en W., 3 mrt 1853, 4; A 115, ing. st., 16 nov. 1852, 190; 
id., dec. 1852, no. 192 en 193. 
β1) GAB, С 40, not. В. en W., 2 mei 1853, 8; 4 juli 1853, 14; 28 juli 1853, 4. 
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gekregen voor het in die jaren zo vurig verlangde gymnasium. Til-

leman ging zich echter helemaal toeleggen op de opleiding voor de 

K.M.A. en als zodanig trok hij weliswaar veel kosdeerlingen aan, in 

1854 b.v. 529 2, maar kreeg de twijfelachtige naam, dat zijn leer

lingen te veel werden afgericht voor het toelatingsexamen van de 

Akademie. In dit overzicht wordt verder afgezien van de huisonder-

wijzers, die slechts af en toe vermeld werden, en de scholen in de 

gestichten van liefdadigheid, zoals de weeshuizen. Het werd 

trouwens steeds meer gewoonte de kinderen van die gestichten naar 

scholen in de stad te sturen. 

In het algemeen was de kwaliteit van het onderwijs op de zestien 

bijzondere scholen, een enkele uitzondering daargelaten, uiterst 

middelmatig ten opzichte van de eisen, die men in deze tijd aan 

het onderwijs was gaan stellen.83 Het lezen werd slechts op enkele 

scholen goed onderwezen, terwijl het kunstmatig Хет&п meestal werd 

verwaarloosd. Op leestekens werd geen acht geslagen. Daar zowel 

meester als leerling zo snel mogelijk gereed wilden zijn, was het 

resultaat een „onverstaanbaar prevelen of ratelen". Het schrijf

onderwijs was in het algemeen goed te noemen. In de meeste scho

len beperkte men zich tot het praktisch cijferen. Theorie van de 

cijferkunst werd alleen op de scholen voor meer uitgebreid lager 

onderwijs gegeven. Op de meisjesscholen werd te weinig werk van 

het rekenen gemaakt. De beginselen der vormleer werden in het 

geheel niet of slechts gebrekkig beoefend. Het bepaalde zich tot 

„bloot geheugenwerk". Op veel scholen werd geen aandacht besteed 

aan het ontleden van volzinnen, omdat de onderwijzers er zelf geen 

weg mee wisten! De aardrijkskunde beperkte zich tot Nederland en 

Europa, maar werd dan nog oppervlakkig en onvolkomen onder

wezen. Alleen de scholen met voortgezet onderwijs maakten meer 

werk van dit vak. Het geschiedenisonderricht beperkte zich geheel 

tot de vaderlandse geschiedenis; op sommige scholen gaf men daar-

«) Gemeenteversl. J854, p. 11. 
ю ) Vgl. voor het volgend overzicht GAB, А 136, ing. st., 2 mrt 1860, no. 421, 

I.o. verslag 1859; vgl. ook Van Renesse, o.e., p. 6-7. 
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naast bijbelse geschiedenis. Doorgaans liet het onderwijs in dit vak 

veel te wensen over. Kennis der natuur was voor de meeste onder

wijzers een gesloten boek. Beginselen der moderne talen plachten 

op geen enkele school voor meer uitgebreid lager onderwijs te ont

breken, zeker het Frans niet op de meisjesscholen, maar het onder

wijs erin liet veel te wensen over.84 Men kwam meestal niet verder 

dan de „allereerste gronden". Wiskunde werd alleen op de Departe

mentale School en op die van Jansen en Tilleman onderwezen, 

maar een uitgesproken oordeel over dit vak gaf de Schoolcommissie 

niet. Op alle meisjesscholen werd handwerken gegeven. Het schijnt 

op de meer deftige scholen zelfs een hoofdvak geweest te zijn. 

Tekenen, gymnastiek en zingen stonden slechts op het programma 

van een enkele school. De Plaatselijke Schoolcommissie kon aan dit 

alles nog toevoegen, dat de kennis van de onderwijzers in het alge

meen groter was dan hun pedagogische inzichten! 

Zo deden zioh de nadelen van de milde onderwijspolitiek gevoe

len. De afwezigheid van een behoorlijke openbare school had de 

zucht tot concurreren weggenomen. Bovendien bleef een groot aan

tal kinderen van onderwijs verstoken. Uit kolom D van bijlage XIV 

blijkt, dat het percentage van de bevolking, dat tussen 1850 en 1860 

lager onderwijs volgde, gemiddeld iets boven de 9% lag. In 1860 

bereikte het even een peil van 10,18%. De jaarlijkse onderwijsver

slagen noemden deze percentages steeds te laag. Per 1 januari 1860 

bedroeg het aantal Bredanaars tussen de vijf en veertien jaar 2594 

personen of 19,4% van de bevolking.85 Slechts indien wij het hoge 

aantal van ong. 1000 kinderen aftrekken voor hen, die beneden de 

zes jaar of boven de twaalf jaar waren, komen wij aan het cijfer 

van het totaal aantal leerlingen in kolom C. Hierbij gaan we van 

de veronderstelling uit, dat dit cijfer alleen 6- tot 12-jarigen omvat. 

Het lage percentage werd voornamelijk veroorzaakt door het niet op 

school verschijnen of het te vroeg verlaten daarvan door de armen

klasse. Te weinig scholen enerzijds en onwil en wanbegrip bij de 

β4) Vgl. ook Prov. versi. 1860, p. 244-245. 

«) Heidens, o.e., p. 71. 

99 



ouders anderzijds droegen hiervan de schuld. Ook bleken de be 

waarscholen, die in schier oneindige variëteit in de stad te vinden 

waren, een fnuikende invloed uit te oefenen.ββ Aangezien er geen 

leerplichtige leeftijd was, de meeste bewaarscholen een uiterst mi

niem schoolgeld eisten en bovendien wel op een of andere manier 

elementair onderricht gaven, hielden de ouders de kinderen zo lang 

mogelijk, tot zeven en acht jaar, op deze scholen om zich dan verder 

van hun ouderlijke plichten in dezen ontslagen te achten. Zo werk

ten de bewaarscholen nadelig op het schoolbezoek van de armen 

en de lagere burgerklasse. Deze laatste groep was bovendien ge

handicapt door het ontbreken van een goede school tegen een matig 

schoolgeld. Het lijkt het meest waarschijnlijk, dat het niet vaak 

voorkwam, dat kinderen nooit een school bezocht hadden, wel, dat 

zij haar slechts tijdelijk bezochten. In deze richting wijst ook het 

volgende. Van de 135 uit Breda afkomstige ingeschrevenen voor 

de dienstplicht in 1861 waren er 126, die konden lezen en schrij

ven. e 7 

Sinds het verdwijnen van de openbare school van Wenning was 

de Departementale School de enige voor de hogere burgerklasse. 

Met name de katholieke jongens ontbrak het aldus aan een behoor

lijke onderwijsgelegenheid. Reeds in 1854 verklaarde schoolopziener 

Verwayen, dat het onderwijs voor r.k. kinderen van de beschaafde 

stand dringend voorziening behoefde.88 In 1855 heette het: „Intus-

schen ware het wenschelijk, dat het onderwijs te Breda, inzonder

heid voor de R.K. uit den staat van diep verval, waarin het thans 

verkeert, kan worden opgeheven, daar er voor kinderen uit den 

beschaafden stand van de genoemde gezindheid, geenerlei gelegen

heid bestaat om een goed, degelijk en aan de behoeften van den 

tijd voldoende onderwijs te erlangen."ββ Het bleek dan ook een 

"J Zie hiervoor elk gemeenteverslag en onderwijsverslag na 1850. 

β') Prov. Versi. 1861, V Bijl. B; Vgl. Idenburg, Thorbecke's Middelbaar Onder

wijswet 1863-1963 in: Een eeuw Middelbaar onderwijswet herdacht, Groningen 

1963, p. 2. 

•и) RAB, no. 31, versi, van de schoolopz. 1854. 
ββ) ld, verslag over 1855. 
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normaal verschijnsel, dat ouders uit de gegoede stand hun kin
deren, speciaal jongens, naar elders op kostschool deden.90 Uit 
de kolommen E t/m H van bijlage XIV blijkt duidelijk, dat 
het bijzonder onderwijs tussen 1850 en 1860 het grootste aantal 
leerlingen bleef trekken, een voortzetting derhalve van de situatie 
van vóór 1848. Uit het bovenstaande is echter duidelijk geworden, 
dat deze „bloei" van het bijzonder onderwijs zeker niet in het voor
deel van het onderwijs in het algemeen was. Men bedenke boven
dien, dat het groot aantal leerlingen op bijzondere scholen geen 
gevolg was van een principiële keuze van de ouders. De bijzondere 
confessionele scholen vormden nog maar een minderheid. Het gros 
van de bijzondere scholen werd gevormd door de typische particu
liere 2e-kIas-scholen. De gunstige situatie van het bijzonder onder
wijs was een gevolg van de stedelijke onderwijspolitiek. 

3. De uitvoering van de wetten van 1857 en 1863. 

De 13e augustus 1857 had Willem III zijn handtekening ge
plaatst onder de onderwijswet - Van Rappard, die enerzijds nodig 
was wegens het beginsel van de vrijheid van onderwijs in de grond
wet van 1848 neergelegd en anderzijds, omdat de wet van 1806 
zichzelf had overleefd.91 Reeds in 1854 had minister Mr. G. C. J. 
van Reenen van het kabinet-Van Hall een ontwerp-onderwijswet 
ingediend. Hoewel hij de confessioneel gemengde school handhaaf
de, maar dan zonder het beginsel van de christelijke deugden, wilde 
hij de mogelijkheid bieden daar, waar de plaatselijke omstandigheden 
het toelieten, afzonderlijke openbare gezindtescholen in te richten.92 

Wegens grote bezwaren enerzijds van de Groenianen, die droom-

•o) Zie noot 83. 
n) D. Langedijk, De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857 (1857-
1866), Kampen 1937, p. I e.V.; A. Strang, Eene historische verhandeling over de 
liberale politiek en het lager onderwijs van 1848 tot 1920, Utrecht 1930, p. 9 
e.V.; Rogier en De Rooy, o.e., p. 170 e.V.; Van Renesse, o.e., p. 12 e.v. 
·*) D. Langedijk, De geschiedenis van het Prot.-Christ. onderw., 98 e.v.; Rogier 
en De Rooy, o.e., p. 171. 
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den van een christelijke openbare school en anderzijds van de tegen
standers van de facultatieve splitsing werd het ontwerp ingetrokken. 
In een tweede ontwerp-Van Reenen van 1855 was de facultatieve 
splitsing verdwenen, zodat de minister de instemming van de libe
ralen verwierf. De oppositie was echter nog sterker dan in 1854 
en aangezien ook de koning, beïnvloed door een petitiebeweging, 
meende zijn sanctie aan de wet te moeten onthouden, nam het ka
binet ontslag.93 Het kabinet-Van der Brugghen bracht tenslotte de 
wet van 1857 in het Staatsblad. Onderwijs-technisch bracht de wet 
vele verbeteringen: het aantal vakken werd uitgebreid, de examen
eisen voor a.s. onderwijzers nauwkeuriger omschreven, minimum-
salarissen vastgesteld en het toezicht beter geregeld. In artikel 23 
werden de zedelijke beginselen van het openbaar onderwijs om
schreven. Dit geschiedde geheel in de trant van de oude wet van 
1806. Het artikel, dat meer en meer de voedingsbodem bleek te 
worden voor de schoolstrijd, luidde: „Het schoolonderwijs wordt, 
onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar 
gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der 
kinderen en aan hun opleiding tot alle Christelijke en maatschap
pelijke deugden."94 Toch moest de onderwijzer zich ervan onthou
den iets te leren, te doen of toe te laten „wat strijdig is met den 
eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van anders
denkenden." Hoe zou men deze dubbelzinnigheid gaan interpre
teren? Het gebruik van de bekende termen „Christelijke en maat
schappelijke deugden" zou doen vermoeden, dat de wet van 1857 
min of meer een voortzetting was van die van 1806. Toch had de 
zinsnede in 1806 een andere betekenis.95 De wet van 1806 be
doelde ermee, dat godsdienstig onderwijs, zij het in een geneutrali
seerd Christendom, gegeven kon worden. Alleen het leerstellig 
onderwijs moest door de kerk verzorgd worden. De wet van 1857 
vatte „opleiding tot Christelijke deugden" op als waardering voor 

•3) Langedijk, o.e., p. 101 e.v. 
g4) Idenburg, Schets etc., 91 e.v.; Rogier en De Rooy o.e., p. 171. 
K) IdenburR, o.e., p. 96-97. 
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en eerbiediging van elders gekweekte beginselen. De openbare 
school moest dus absoluut neutraal zijn. Het gehele godsdienstige 
onderwijs moest nu door de kerk verzorgd worden. 

De veranderingen in het schooltoezicht kwamen allereerst tot 
uiting in de aanstelling van provinciale inspecteurs, in welke functie 
voor Brabant Jhr. Mr. Johannes Baptista Amoldus Josephus Maria 
Verheyen (1818-1898) werd aangesteld.96 Hij werd geboren te 
's-Hertogenbosch uit een bekend katholiek patricisch geslacht en 
deed zijn juridische studies in Leiden, welke in 1840 bekroond 
werden met een promotie. Hij was secretaris van de gemeente Den 
Bosch en sinds 1849 lid van Provinciale Staten. In 1866 werd hij 
lid van de Tweede Kamer voor het district Tilburg en in 1883 werd 
hij gekozen in de Eerste Kamer. Hij behoorde in deze lichamen 
tot de rechts-katholieke richting. Nadat hij reeds sinds 1842 bij het 
schooltoezicht werkzaam was geweest, werd hij in 1858 provinciaal 
inspecteur, welke functie hij tot 1880 zou blijven vervullen. In 
november van dat jaar werd hij inspecteur van het l.o. in de Ie 
Inspectie, omvattende Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Meer 
direct bij het Bredase onderwijs betrokken was natuurlijk de dis
trictsschoolopziener. Breda vormde met omliggende plaatsen voor
taan het tiende district, aan het hoofd waarvan Cornells Wilhelmus 
Oomen (1811-1866) kwam te staan.97 Deze gemeentesecretaris van 
Ginneken en ontvanger aldaar was in 1855 de opvolger van Th. 
Verwayen als opziener van het zesde district geworden, toen deze 
naar Maastricht was vertrokken. Oomen was ook actief in de poli
tiek, als trouw aanhanger van de Thorbeckiaanse beginselen. Hij 
was lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten en vanaf 1859 tot 
kort voor zijn dood lid van de Tweede Kamer voor het district Breda. 

De nieuwe wet, die alleen het leerplan, de verhouding leer-
krachten-leerlingen, de minimum-salarissen en de pensioenen vast
stelde, kende aan de gemeenten een uitgebreide taak met betrekking 

") NNBW, IV, kol. 1378 (Zuidema); Van Renesse, o.e., p. 256. 
•7) NNBW, V, kol. 400 (Zuidema); De Lepper, o.e., p. 330; Biografisch Woor
denboek der Nederlanden (V. d. Aa), dl. O, p. 126-127. 
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tot het onderwijs toe.9 8 Zij moest het aantal scholen bepalen, de 

onderwijzers benoemen, hun salarissen vaststellen, de schoolgelden 

regelen, het onderwijs financieren en een Plaatselijke Schoolcom

missie aanstellen. In verbafld met deze voorschriften werd in janu

ari 1858 de nog bestaande, doch kwijnende schoolcommissie nieuw 

leven ingeblazen. " Als voorzitter trad Burgemeester Mastboom op, 

terwijl Albertus Ascanius van Heusden (1808-1874) werd benoemd 

tot secretaris.100 Deze was reeds van 1827 als docent verbonden aan 

de K.M.A., waar hij in 1855 tot hoogleraar in de geschiedenis en 

letterkunde werd aangesteld. Zijn wetenschappelijke verdiensten 

waren blijkbaar van die aard, dat de Utrechtse universiteit hem in 

1848 het eredoctoraat in de „bespiegelende wijsbegeerte en letteren" 

toekende. In ieder geval vestigde hij zekere faam met zijn leerboe

ken voor geschiedenis en aardrijkskunde en verkeerde hij in allerlei 

geleerde genootschappen, zoals het Provinciaal Genootschap te Den 

Bosch, het Historisch Genootschap te Utrecht en de Maatschappij 

der Nederhndse Letterkunde. In Breda was hij voorzitter van het 

Nut en zetelde hij in de comissie van toezicht op de Departementale 

School. Ook gaf hij zijn krachten aan diverse protestantse instellin

gen. De andere leden van de schoolcommissie waren de advocaat 

Kerstens, de arts Van Cooth, Dr. J. Rens, r.k. arts en gemeente

raadslid, Mr. C. E. van der Hoeven, eveneens gemeenteraadslid en 

de katholieke advocaat Mr. C. A. van Dam. 

Al spoedig zette de commissie zich aan het maken van plannen 

om te voldoen aan artikel 16 der wet, hetwelk overeenkomstig 

artikel 194 van de grondwet bepaalde, dat in elke gemeente voldoen

de lager onderwijs moest worden gegeven in verband met bevolkings

aantal en behoefte, zonder onderscheid in godsdienstige gezindheid. 

Al spoedig bleek, dat Van Heusden en Kerstens de voortvarende 

•e) Idenburg, o.e., p. 36 e.v. 
" ) GAB, D 16, raadsnot., 30 dec. 1857, litt, D; 20 jan. 1858, litt. A; 27 febr. 
1858, litt G. 
io») NNBW, Π, kol. 569, (Zuidema); Militaire Spectator, 1874, p. 365; G. van 
Steyn, Gedenkboek Koninklijke Militaire Academie, Breda 1928, p. 67. 
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leden van de commissie waren.101 De laatste wilde maar liefst drie 
gewone en twee armenscholen oprichten, met welk voorstel hij het 
Bredase onderwijs, zoals het toen was, krachtig veroordeelde. Van 
Heusden wilde slechts twee openbare scholen naast de bestaande 
Armenschool, nl. één voor de „lagere" en één voor de „hogere" 
burgerij, welke laatste school speciaal zou moeten opleiden voor een 
op te richten gymnasium. De commissie besloot echter haar tijd niet 
te gaan verdoen met nieuwe eindeloze discussies over een gymna
sium, maar verklaarde het verder met de ideeën van Van Heusden 
eens te zijn. Diens plannen droegen ook de goedkeuring van de 
schoolopziener en zo kwam men reeds op 17 mei met voorstellen 
bij B. en W. Op 2 juni 1858 kwamen zij in behandeling bij de 
Raad.102 De voorstellen behelsden de oprichting van een burger
school met gering schoolgeld voor gewoon lager onderwijs met daar
aan verbonden een avondschool, waarop ook Frans zou worden on
derwezen, en een burgerschool met hoger schoolgeld voor lager, 
meer uitgebreid en verder voortgezet onderwijs. In de laatste school 
zouden de drie moderne talen en de wiskunde op het programma 
staan. 

De voorstellen werden op 12 maart 1859 door de Raad goedge
keurd, terwijl kort nadien werd besloten de Eerste Burgerschool te 
huisvesten in de voormalige stedelijke Franse school. De Tweede 
Burgerschool, die met gering schoolgeld, zou in een pand in de on
middellijke omgeving, nl. in de Cingelstraat, komen.103 Nadat met de 
laatste beslissingen grote financiële moeilijkheden waren overwon
nen, ging het jaar 1860 heen met het maken van de nodige ver
ordeningen. De voornaamste hiervan was de Verordening op de 
Openbare Scholen in de Gemeente Bréela.104 Het openbaar onder
wijs omvatte nu voortaan vier scholen, een Eerste en Tweede Bur-

«Ί) GAB, afd. II, 8, Not. PI. Schookomm., I, 23 mit 1858. 
w') GAB, A 133, ing. st., 27 jan. 1859, no. 281; D 16, raadsnot, 2 juni 1858, 
litt. В en 31 juli 1858, litt. E. 
»о») GAB, D 17, raadsnot., 29 jan. 1859, litt. С; 12 mrt 1859, litt F; 6 aug. 
1859, litt. D en 13 aug. 1859, litt. D; С 46, not. B. en W., 5 sept. 1859, 21. 
, 0 4) In druk uitgegeven te Breda, 1860. Zie bijlage Χ. 

105 



gerschool en de Armenschool met Herhalingsschool. Zij stonden 

onder het bestuur van de Plaatselijke Schoolcommissie. Deze had de 

zorg voor het te geven onderwijs, o.a. de keuze van de schoolboeken, 

de vervulling van vacatures, het toezicht op het gedrag van de on

derwijzers en de orde en tucht in de scholen, het beslechten van 

geschillen tussen onderwijzers en ouders en tussen onderwijzers 

onderling, het opmaken van de begroting en vooral de regelmatige 

inspectie van de scholen, waarvan jaarlijks een rapport moest worden 

overgelegd. Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 1857 zou op 

alle scholen onderwijs worden gegeven in lezen, schrijven, rekenen, 

de beginselen der vormleer, beginselen der Nederlandse taal, aard

rijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur en zingen. Op de Eerste 

Burgerschool zouden deze vakken „meer omvattend en ontwikkeld" 

onderwezen moeten worden. Bovendien kwamen hier Frans, Duits, 

Engels en wiskunde op het program te staan, terwijl 's avonds nog 

Italiaans boekhouden werd gegeven. Het lager onderwijs was dus 

gecombineerd met het mulo-onderwijs.10δ Op de Tweede Burger

school werden niet verplichte avondlessen in Frans gegeven. ledere 

school werd in vier klassen ingedeeld met de verplichting voor de 

onderwijzers om ook inderdaad klassikaal onderricht te geven. De 

hoofdonderwijzers werden hiertoe bijgestaan door hulponderwijzers 

en kwekelingen. Behalve de Herhalingsschool waren alle scholen 

toegankelijk voor jongens en meisjes, die overigens gescheiden ge

plaatst zouden worden. Zij moesten een bewijs van koepokinenting 

kunnen overleggen. Op de Armenschool bleven de eisen van toe

lating, zoals ze geweest waren. Ook kinderen uit de gestichten kon

den hier geplaatst worden. De schoolgelden voor de Eerste Burger

school waren aan de hoge kant. Aanvankelijk had men ze nog hoger 

willen vaststellen, maar toen waren Gedeputeerde Staten met be

zwaren gekomen.loe Men betaalde per klas, te beginnen bij de 

hoogste, respectievelijk ƒ 3,—, ƒ 2,—, ƒ 1,50 en ƒ 1,— per maand. 

De avondlessen alleen kosten ƒ 1,50 en ƒ 1,—. De Tweede Burger-

«o«) Idenburg, o.e., p. 166. 

ι»«) GAB, A 137, ing. st., 1860, no. 849. 
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school vroeg aanzienlijk minder: ƒ 0,80 voor de hoogste klas en 
ƒ 0,60 voor de drie overige. Voor de avondschool kwam er nog ƒ 0,60 
bij. Het verschil in stand tussen de beide scholen kwam ook tot 
uiting in de salarissen van het onderwijzend personeel. Het hoofd 
van de Eerste Burgerschool verdiende ƒ 800,— plus een veranderlijk 
inkomen van ƒ5,— voor iedere leerling, terwijl voor de Tweede 
Burgerschool ƒ 500,— plus ƒ 2,50 voor iedere leerling werd uitbe
taald. De jaarwedden van de hulponderwijzers varieerden van 
ƒ200,- tot ƒ 500,-.107 

In de raadsvergadering van 24 november 1860 werd ook een 
Instructie voor de Openbare Onderwijzers in de Gemeente Breda 

gearresteerd.108 De onderwijzers werd overeenkomstig de wet op
gelegd „op de ontwikkeling van het verstand en het scherpen van 
het oordeel" de nadruk te leggen. De zedelijke opleiding van de 
kinderen en het bijbrengen van liefde tot alle christelijke deugden 
moesten zij als een eerste plicht beschouwen. Deze laatste bepaling 
schiep voor de onderwijzers de mogelijkheid een slechts relatieve 
neutraliteit in acht te nemen. De serie verordeningen werd gecom
pleteerd met een regeling van de schoolgeldheffing109, waarna eindelijk 
in december 1860 en januari 1861 de vergelijkende examens plaats
hadden. 110 Deze examens werden afgenomen door een commissie, 
bestaande uit Oomen, Kerstens, Van Heusden, L. A. J. Burgersdijk 
S r . ш , bekend door zijn vertalingen van Shakespeare en eveneens 

als docent verbonden aan de K.M.A., en Jacob Genet. Aan het 

hoofd van de Eerste Burgerschool werd benoemd Barth. Kou wen-

berg, die zijn opleiding bij de Jezuïeten in Katwijk had genoten, 
en de leiding van de Tweede Burgerschool werd toevertrouwd 
aan de eveneens katholieke A. C. Dirken uit Delft. De Tweede 
Burgerschool begon op 14 februari 1861 met 127 leerlingen, welk 

"") GAB, A 139, ing. st., 12 mrt 1861, no. 212, lo. verslag 1860. 
1 0 β) In druk uitgegeven, Breda 1860. Zie bijlage XI. 
1 M) D 17, raadsnot., 17 mrt 1860, litt. В en 9 juni 1860, litt. Α. 

»·) GAB, С 47, not. В. en W., 3 dec. 1860, no. 9; С 48, 24 jan. 1861, 11; 

А 139, ingek. st., 12 mrt 1861, no. 212. 

» l ) NNBW, II, kol. 282 (Zuidema). 
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getal al spoedig tot 260 steeg, terwijl de Eerste Burgerschool op 2 
april van dat jaar van wal stak met 49 leerlingen, welk getal op het 
eind van het jaar 136 bedroeg.112 

Breda had aldus een behoorlijk ingericht openbaar onderwijs ge
kregen, dat evenwel nog een moeilijke aanloopperiode moest door
maken. Gelijk vanzelf spreekt, kwam de eerste toeloop van leer
lingen van de bijzondere scholen, waarbij bleek, hoe ver deze kinde
ren achter waren.11S Van rekenen hadden zij geen begrip, meisjes 
van 10 à 11 jaar hadden nog nooit op papier geschreven; voor de 
hoogste klasse van de Eerste Burgerschool waren nauwelijks leer
lingen bijeen te krijgen. Al spoedig echter was vooruitgang te con
stateren en kon de Plaatselijke Schoolcomissie de loftrompet steken 
op de openbare scholen, waar voortreffelijke orde en tucht heersten 
en het onderwijs degelijker, de boeken beter en de klassikale inde
ling geregelder waren dan op de meeste bijzondere scholen. Met 
name werd op de openbare scholen speciaal aandacht besteed aan 
de moeilijke en moderne vakken, zoals rekenen, vormleer, natuur
kennis, ontleden en algemene geschiedenis.114 Verscheiden bijzon
dere scholen wisten zich in de concurrentiestrijd nochtans goed te 
handhaven. Vooral de Departementale School, de Zustersscholen, 
de Diakonieschool en enkele bijzondere meisjesscholen werden in 
de onderwijsverslagen bij voortduring geprezen. Er waren er evenwel 
ook, die een pijnlijke terugslag ondervonden; de scholen van Van 
Wees en Vermeulen beleefden een ware exodus van leerlingen. 
Ook de oprichting van nieuwe bijzondere scholen werd afgeremd, 
„daar elke onderwijzer overtuigd is, dat hij met onze openbare scho
len niet kan wedijveren, zoo zijn onderrigt niet grondig is."115 

De Plaatselijke Schoolcommissie spande er zich voor in, het open
baar onderwijs meer en meer te vervolmaken. Dit blijkt allereerst 
uit diverse salarisverbeteringen met het doel goede krachten te kun-

i'2) GAB, A 142, ingek. st., 28 febr. 1862, no. 190, lo. versi 1861. 
»s) zie vorige noot. 
>») GAB, A 145, ing. st., 1863, no. 161. 
"«) GAB, A 149, »Hg. st., 1865, no. 131. 
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nen houden en nog betere te kunnen aantrekken.1Ιβ Vervolgens 

werd in 1866 een nieuwe school gebouwd aan de Oude Vest, „een 

sieraad voor de stad, als schoollokaal de koninginne van Breda's 

scholen".117 Hierin werd de Tweede Burgerschool ondergebracht. 

De Armenschool werd nu gesplitst in aparte scholen voor jongens 

en meisjes. De nieuwe meisjesschool, die in het oude gebouw van 

de Tweede Burgerschool werd gevestigd, kwam onder leiding van 

Genet te staan, terwijl M. L. van Gemert tot hoofdonderwijzer van 

de Armenschool voor jongens werd benoemd. Tevens werden de 

schoolgelden van de Tweede Burgerschool verlaagd tot ƒ 0,50 voor 

alle klassen.118 Een versterking van de positie van het openbaar 

onderwijs waren ook de normaallessen, die vanaf 1866 aan de 

Tweede Burgerschool onder leiding van L. Brok, de opvolger van 

Dirken, met assistentie van Kouwenberg en Genet werden ge

geven. 1 1 9 

De Plaatselijke Schoolcomissie moest echter toegeven, dat er ook 

schaduwzijden waren. Deze werden met name veroorzaakt door het 

schoolverzuim. Op de Tweede Burgerschool, speciaal bedoeld voor 

de arbeidende bevolking, werden in 1862 van de 460 schooltijden 

er gemiddeld 34 1/2 verzuimd. Dit kwam neer op 8% der school

tijden per leerling. Er waren leerlingen, die vier, zes, acht of tien 

maanden absent waren geweest. In 1863 werden gemiddeld 31 en 

in 1864 gemiddeld 38 schooltijden verzuimd.120 Verkeerde zuinig

heid van de ouders om een maand schoolgeld uit te sparen was een 

belangrijke oorzaak. Ook werd als motief het lager beschavings

milieu van de ouders genoemd. Zij toonden geen interesse voor het 

onderwijs aan hun kinderen, die bovendien te vroeg de school ver

lieten om in de fabrieken enige centen te gaan verdienen.121 Dit 

l l e ) GAB, С 50, not. В. en W., 29 jan. 1863, 5; A 156, ing. st., 1868, l.o.verslag 
1867. 
»') GAB, A 156, ing. st., 1868, l.o.vershg 1867. 
118) Gemeenteverslag 1866, p. 45. 
l") zie noot 116 en 117. 
1S») GAB, A 147, ing. st., 1864, no. 176, l.o.verslag 1863; A 145, ing. st., 1863, 
no. 161, l.o.verslag 1862. 
і г і ) GAB, A 149, ing.st., 1865, no. 131, l.o.verslag 1864. 
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laatste verschijnsel moet vooral het schoolverzuim op de Armen
scholen in de hand gewerkt hebben. Men poogde de ouders te 
dwingen, door in samenwerking met het Burgerlijk Armbestuur de 
bedeling in te houden, maar veel effect had dit niet.122 Een vaak 
gehoorde klacht was ook, dat het onderwijs van de godsdienstonder
wijzers met de gewone schooluren samen viel.123 Op de Armenschool 
voor meisjes wist men het schoolverzuim, vooral op de zater- en 
maandagen, enigszins te beperken door onderwijs in de vrouwelijke 
handwerken in te voeren, hetgeen door de ouders zeer op prijs werd 
gesteld.124 Het schoolverzuim was het grootst op de Herhalings-
school, waar gemiddeld 50% der lessen werd gemist.125 Vooral bij 
het lengen der dagen bleven de leerlingen langer op hun ambachten, 

Het schoolbezoek in het algemeen kon de goedkeuring van de 
autoriteiten ook niet wegdragen. Een nog te gering percentage van 
de kinderen bezocht de scholen. De onderwijsverslagen bleven de 
niet gecontroleerde bewaarscholen als de eerste oorzaak aanwijzen. 
Afgezien van de vaak onbeschrijflijk onhygiënische toestanden126, 
waaraan niets gedaan werd, was een ander probleem, dat er geen 
bepalingen waren omtrent de leeftijdsgrens en omtrent de inhoud 
van het daar gegeven onderwijs. Ook scheen nog altijd een aantal 
ouders zijn zonen naar kostscholen te sturen. Daarom werd het zeer 
toegejuicht, toen men in 1865 op de Eerste Burgerschool eindelijk 
begon met de hoogste klas, zodat aansluiting bij hogere vormen van 
onderwijs, zoals K.M.A. en de in 1867 opgerichte H.B.S., mogelijk 
was.127 Het schoolbezoek werd ook beïnvloed door de te geringe 
capaciteit van de openbare scholen in het algemeen, maar vooral 
van de Armenscholen. Veel kinderen konden hier niet geplaatst 

1 И) GAB, А 156, ing. st., 1868, Lo. verslag 1867. 
l n ) zie noot 115. 
1I4) GAB, afd. Π, 8, Not. PL Schoolcomm., I, 8 juni 1867. 
Ц zie noot 123. 
1M) De Bewaarscholen in Noord-Brabant. Rapport uitgebracht door de Commis
sie uit den Geneeskundigen Raad van Noord-Brabant en Limburg, bebst met een 
onderzoek naar den Staat der Bewaarscholen in Noord-Brabant in de vergadering 
van den Geneeskundigen Raad, gehouden 12 juli 1882, Den Bosch, z.j. 
" ' ) GAB, A 151, ing. st., 1866, Lo. verslag 1865. 
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worden, terwijl het schoolgeld van de Tweede Burgerschool voor 

hen te hoog was. De verlaging van de schoolgelden op deze school 

had dan ook vooral ten doel de Armenscholen te ontlasten. Toch 

was het percentage van schoolbezoekende kinderen in Breda gunstig 

in vergelijking met andere plaatsen. In de jaren tussen 1860 en 1870 

klom het zelfs boven de 12%12e, terwijl het b.v. in Den Bosch 

beneden de 10% bleef.129 

Had men in Breda aldus voor een goed lager onderwijs gezorgd 

en zichzelf eigenlijk overtroffen, — de uitgaven voor onderwijs ste

gen met elke begroting —, de situatie werd nog aanmerkelijk ver

beterd door de oprichting van een Hogere Burgerschool en een 

Burgeravondschool in overeenstemming met de wet op het M.O. 

van Thorbecke.130 In oktober 1863 had de Raad een Commissie voor 

Middelbaar Onderwijs ingesteld onder voorzitterschap van Kerstens. 

Burgersdijk trad op als secretaris, terwijl de directeur van het Teken-

instituut C. C. Huysmans, de machinefabrikant C. M. de Bruyn 

Kops en schoolopziener J. J. Loke de verdere leden waren.131 Na 

uitvoerige discussies, waarin o.a. het toekomstig lot van de Latijnse 

school ter sprake kwam, legde de commissie op 11 juli 1864 haar 

bevindingen in een rapport neer.132 In afwijking van artikel 14 van 

de wet, dat in elke stad met meer dan 10.000 zielen een Burger-

dag- en een Burgeravondschool moesten komen, meende men in 

Breda te kunnen volstaan met een Burgeravondschool, die speciaal 

bestemd diende te zijn voor de opleiding van bekwame ambachts

lieden. Het was immers de bedoeling van Thorbecke met de Burger-

avondscholen het tekenonderwijs wettelijk te regelen en bij het mid

delbaar onderwijs in te delen.133 Aangezien het met de Bredase 

"*) Zie bijlage XIV. 
"•) Prov. Versi. 1869, VIII, p. 88. 
130) Idenburg, o.e., p. 38 e.v. 
»i) GAB, D 18, Toadsnot., 10 okt. 1863, litt. D 4; 31 okt. 1863, litt. В; 7 πον. 
1863, litt. С; Vgl. ook Gedenkboek H.B.S. Breda 1867-1952, Breda 1952, p. 15 
e.v. 
l") GAB, А 148, ing. st., 11 juli 1864. 
1SS) M. de Haas, Onderwijs in Brabant sinds 1795, in: Het nieuwe Brabant, III, 
's-Hertogenbosch 1955, p. 164; voor de Burgerdagscholen, die nauwelijks van de 
grond zijn gekomen, vgl. Idenburg, o.e., ρ 154. 
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nijverheid nog maar droevig gesteld was, oordeelde de commissie, 
dat een goed technisch onderwijs welkom zou zijn. Het program 
moest zich concentreren op vakken als wiskunde, mechanica, natuur
en scheikunde, technologie, natuurlijke historie en tekenen. Hier 
presenteerde zdch heel duidelijk een nieuw geslacht, dat geloofde in 
de macht van de exacte wetenschappen. De behoefte aan een Hogere 
Burgerschool, met 3-jarige cursus evenwel, achtte de commissie 
minstens even groot, omdat deze eindelijk aan Bredase jongens de 
mogelijkheid zou bieden om vooruit te komen in handel en nijver
heid. Ook op deze school moest de nadruk op de exacte vakken 
gelegd worden. Dit kon op hoog peil geschieden, zo meende men, 
daar op de Eerste Burgerschool al aandacht aan de wiskunde werd 
besteed.134 

Minister Thorbecke opperde bezwaren tegen deze plannen. Met 
name vond hij de opzet van de Burgeravondschool nogal dubieus 
en eenzijdig. Hij was de mening toegedaan, dat een vereniging 
met het Tekeninstituut de kansen van slagen reëler zou maken. 
Bovendien achtte hij een 3-jarige H.B.S. wel wat bekrompen, vooral 
gezien het grootse program, dat de commissie had opgesteld.iai Een 
ander probleem was de status van de H.B.S. Zou dit een rijksschool 
worden, waaraan men natuurlijk in Breda de voorkeur gaf, of een 
gemeentelijke met rijkssubsidie, waarvan Thorbecke zich voorstan
der toonde?136 De mening van de laatste bleek doorslaggevend. 
Hoewel niet meer onder het bewind van Thorbecke, maar onder dat 
van diens opvolger Geertsema, kwam er een gemeentelijke H.B.S. 
met 3-jarige cursus en een rijkssubsidie van ƒ 6250,—, waarvan 
ƒ 1250,— het subsidie van de op 5 mei 1866 opgeheven Latijnse 
school vormden.137 Totdat het gebouw aan het Kasteelplein gereed 

»'«) GAB, A ISO, ing. st., 18 dec. 1865, no. 863. 
ι«) GAB, С 51, not. B. en W., 31 okt. 1864, 9; A 149, ing. st., 24 okt. 1864, 

no. 628. 

»»«) GAB, С 52, not. В. en W., 20 juli 1865, 5; A 150, ing. st., 1865, no. 418. 

" ' ) GAB, A 156, ing. st., 23 febr. 1868, т.о. verslag J867; С 55, not. В. en W., 

6 juli 1868, 1; В 55, uitg. st., 27 juli 1868, no. 1187; gemeenteversl. 1867, ver

slag т.о. 
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zou zijn, werd het nieuwe instituut ondergebracht in de voormalige 
Latijnse school. Op 2 september 1867 startte het met de eerste 28 
leerlingen.1S8 

De eerste directeur was Johann Heinrich Hermann Hülsmann 
(1836-1907).13β Deze in Werden aan de Ruhr geboren katholiek 

had aan de universiteiten van Bonn en Greifswald wis- en natuur

kunde gestudeerd. Op verschillende plaatsen in Duitsland had hij 

zijn sporen bij het gymnasiaal onderwijs verdiend. Naar Nederland 

overgekomen, was hij achtereenvolgens werkzaam in Maastricht, 

Breda, Tilburg en Amsterdam, in de drie laatste plaatsen als direc

teur van een H.B.S. Vooral in de handelswereld had zijn naam een 

goede klank. Hoewel dit niet in overeenstemming was met zijn op

leiding, ontwikkelde hij zich nl. op het gebied van het handelson-

derwijs tot dé vraagbaak in den lande. In 1898 zou hij met enige 
andere personen de Vereeniging voor Handelsonderwijs oprichten, 
waarvan hij jarenlang de ziel was. Als publicist toonde hij een merk
waardige veelzijdigheid, variërende van een opstel over Tollens' 
Overwintering op Nova Zembla tot natuurkundige, technische en 
economische beschouwingen over suiker. 

De beginperiode was geen succes, omdat er concurrentie ontstond 
tussen de H.B.S. en de bestaande scholen voor meer uitgebreid en 
voortgezet onderwijs, zoals de Eerste Burgerschool, die eigenlijk een 
voorbereiding op de H.B.S. hadden moeten vormen. De oplossing 
voor deze moeilijkheid vond men in een verzwaring van de toela
tingsexamens, die de H.B.S., reeds onaanvaardbaar, zoals nog uit
eengezet zal worden, voor de katholieken, tot een exclusief instituut 
maakten met weinig leerlingen. Hoewel dit ongetwijfeld niet in de 
bedoeling van Thorbecke had gelegen, beschouwde men het in Breda 
als een voordeel: „wien de Hoogere Burgerschool ter harte gaat, is 
het een niet ongunstig verschijnsel, dat de toevloed van nieuwe 
leerlingen minder groot was".140 

,se) Gemeenteversl. 1867, id. 
"») NNBW, II, kol. 621 (Zuidema); Bevolkingsreg. 1870, no. 70, p. 151. 
140) Gemeenteversl. 1870, versi, т.о. 
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Met de wettelijk voorgeschreven Burgeravondschool wilde het niet 
vlotten. Dit hield vooral verband met het feit, dat men in Breda 
reeds een bloeiende Tekensohool bezat. Nadat Jacobus Carolus 
Huysmans in 1837 blind geworden was, werd hij als directeur van 
de Tekensohool opgevolgd door zijn zoon Constantíus Cornelis (1810-
1886) U1, bekend landschapschilder en lithograaf. Zijn kunsttech
nische en kunsthistorische publikaties bezorgden hem het lidmaat
schap van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. In 
De Gids publiceerde hij verhandelingen over het teken- en nijver
heidsonderwijs, dat naar zijn overtuiging artistiek georiënteerd dien
de te zijn. Het moet dan ook zeker aan Huysmans' leiding toe
geschreven worden, dat het Tekeninstituut in deze jaren het kunst
zinnige element meer benadrukte dan de vorming van kundige 
ambachtslieden.142 Hoewel in 1857 het reglement van de school in 
dier voege werd gewijzigd, dat voortaan iedereen gratis lessen ont
ving143, proeven wij de invloed van Huysmans vooral uit de 
oprichting van een dagcursus voor jongens in 1860 en zelfs een voor 
meisjes in 1861. Beide cursussen waren bedoeld voor de beschaafde 
jeugd, die zich artistiek wilde vormen.144 Met name bleek de 
jongenscursus een groot succes. In 1866 vertrok Huysmans als 
leraar naar de H.B.S. in Tilburg. Hij werd opgevolgd door de onder
directeur Christdaan Cornelis Kannemans (1812-1884), een ook in 
het buitenland bekend schilder, speciaal van portretten.145 

Het lijdt geen twijfel, of figuren als Huysmans en Kannemans 
moeten gevreesd hebben, dat de combinatie met een op te richten 
Burgeravondschool de Tekenschool geheel van karakter zou kunnen 
doen veranderen. De gemeenteraad deelde blijkbaar deze vrees en 
besloot, ondanks het advies van Thorbecke, tot de oprichting van 

>") De Lepper, o.e., p. 311-312. 
'«) GAB, A 147, ing. st., 24 okt. 1864, no. 628. 
"») GAB, D 16, Toadsnot., 17 okt. 1857, litt D; Gemeenteversl. 1857, p. 18. 
»") GAB, С 47, not. В. en W., 2 jan. 1860, 14; D 17, raadsnot., 14 jan. 1860, 
litt. A, 1 en 16 nov. 1861, litt. D; De Lepper, o.e., p. 312. 
"») GAB, D 19, raadsnot., 23 dec. 1865, litt. A 2 en A 6; D 20, roedsnot., 
24 aug. 1867, litt. D 9; De Lepper, o.e., p. 313. 
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een aparte Burgeravondschool, die op 4 november 1867 haar poorten 

opende.146 De Tekenschool bleek evenwel de grootste populariteit 

en aantrekkingskracht te bezitten. In het eerste verslag over de toe

stand van het middelbaar onderwijs147 werd echter terecht de op

merking gemaakt, dat een degelijke wiskundige basis vereist is, wil 

men vorderingen maken in het bouwkundig- en ornamenttekenen. 

Inderdaad begon de gedachte, dat een combinatie van artistiek 

gericht tekenonderwijs met op de praktijk gericht wiskundeonderwijs 

het hoogste rendement zou geven, steeds meer veld te winnen. In 

1870 kwam deze combinatie tot stand.148 Na enige experimenten 

om de beide scholen in elkaar te passen, vond men tenslotte deze 

oplossing, dat vier avonden van de week bestemd bleven voor het 

tekenen, terwijl op de woensdag- en zaterdagavonden algemeen ont

wikkelend onderwijs, in hoofdzaak Nederlands, wiskunde en natuur

kunde werd gegeven.149 Dit geschiedde voornamelijk door leraren 

van de H.B.S., welker directeur tevens hoofd van de Burgeravond

school was. Onmiddellijke resultaten leverde dit nog wel niet op, 

„maar vermits eene langdurige ondervinding heeft geleerd, dat 

jongelingen uit den handwerksstand minder op vermeerdering van 

kennis, dan op handigheid in het teekenen prijs stellen, kan het 

doel niet anders wezen dan ongemerkt deze twee zaken te ver

eenigen, en langs dien weg het teekenonderwijs meer vruchtbaar 

te maken, en er bestaat althans hoop, dat dit doel allengs zal worden 

bereikt".150 

4. De onderwijswet van 1857 en de katholieken. 

De onderwijswet van 1857 werd zeker niet door alle katholieken 

afgewezen. In de Staten-Generaal stemde een groot deel der katho-

" ·) GAB, A 156, ing. st., 23 febr. 1868, т.о. verslag 1867; Gemeenteversl. 1867, 
versL·g т.о. 
·«) GAB, A 156, ing. st., 23 febr. 1868, т.о. verslag 1867. 
148) Gemeenteverslag 1871, p. 100. 
»») id. 1873, p. 47-48, 90. 
, M) id. 1874, p. 87. 
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lieke afgevaardigden voor de wet.151 Dit wijst er al op, dat er onder 
de katholieken geen eenstemmigheid in de onderwijskwestie heerste. 
In Rome bleek deze situatie bekend te zijn. Vermoedelijk hebben 
Nederlanders — misschien via de Haagse vertegenwoordiger van 
de H. Stoel — er de Congregatio de Propaganda Fide op attent 
gemaakt. In ieder geval richtte op 17 april 1856 de Propaganda 
een schrijven tot de Nederlandse bisschoppen, opdat zij zich over 
deze materie zouden uitspreken.152 Het is niet verwonderlijk, dat 
Zwijsen in dezen de leiding nam en zowel met zijn confraters als 
met de internuntius Vecchiotti besprekingen hield.153 Op 27 mei 
had Zwijsen zijn antwoord aan de Propaganda gereed. Voorop stelde 
hij, dat de vrijheid van onderwijs de katholieken het recht gaf overal 
op eigen kosten scholen op te richten. Wat het openbaar onderwijs 
betreft, zou Zwijsen het hefst openbare gezindtescholen gezien heb
ben, met een behoorlijke invloed van de kerk op het benoemen van 
onderwijzers en toezicht op de boeken. Zwijsen verdedigde dus nog 
steeds het systeem, zoals Van Bommel het in zijn Exposé en Kort 
Begrip had ontwikkeld. Aangezien de aartsbisschop dit echter on
uitvoerbaar achtte, nam hij genoegen met de gemengde school, 
hoewel hij de gevaren hiervan terdege besefte.154 Tegen de geest 
van onverschilligheid en rationalisme en de dubbelzinnigheid in
zake de godsdienst moest men waakzaam zijn. Verwerping van de 
wet — bedoeld was het tweede ontwerp - Van Reenen, dat nagenoeg 
gelijk was aan het latere ontwerp-Van Rappard — achtte Zwijsen 
echter nadelig, omdat men dan alleen iets slechters kon verwachten. 
Enige dagen later, 30 mei 1856, schreef Zwijsen aan Van Hooydonk, 
dat zijn zienswijze overeenstemde met die van Vecchiotti en de 
redacteur van De Tijd. De laatste, Judocus Smits, zou later een fel 
bestrijder van de wet van 1857 worden.155 Volgens Zwijsen bleef 

ш ) Rogier en De Rooy, o.e., p. 172-173. 

»*) BAB, doos 5, II, Congregatio aan Van Hooydonk, 17 april 1856. 

i") BAB, id., Zwijsen aan Van Hooydonk, 9 mei 1856; Acta Diócesis Bredanae 
ab anno 1854 ad 1857, p. 172 e.v. 
'") Vgl. Idenburg, o.e., p. 92-93. 
ISS) Rogier, Katholieke Herleving, p. 269. 
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alleen Van Vree zich tegen de wet keren, hoewel Vecchiotti hem 
probeerde te bekeren. Dit verschil van mening tussen Zwijsen, Van 
Hooydonk en Vecchiotti enerzijds en Van Vree anderzijds werpt 
licht op het dilemma, waarvoor de bisschoppen toen in bijna alle 
landen van West-Europa geplaatst waren.156 Men herinnere zich, 
wat in het vorig hoofdstuk gezegd is over de houding van Mgr. 
Affre en Mgr. Parisis. Het ging hierbij om het al of niet aanvaarden 
van het vrijheidsbeginsel, welk probleem vooral actueel was ge
worden met het optreden van de Franse priester De Lamennais, 
die het liberalisme wilde dopen. Het vrijheidsbeginsel, met name 
ten aanzien van het onderwijs, werd in Europa in het algemeen 
en zeker bij de Curie te Rome niet als katholiek erkend. De Parijse 
nuntius Lambruschini verklaarde in het begin van de jaren dertig 
onverbloemd, dat aJ die moderne vrijheden naar indifferentisme en 
ongeloof leidden. Alle pleiten voor een Liberté Ulitnité ten aanzien 
van het onderwijs werd voor mennaisisme aangezien. Op het ver
werpen van de vrijheidsgedachte berustte het verlangen van de 
Brabantse bisschoppen, dat er maar één school zal zijn: één katho
lieke openbare school. „Zij hadden hun hart verpand aan een ideaal, 
dat de idylle nabijkwam: een school, waarin heel de natie de hare 
zou zien".157 Van Vree, de bisschop van Haarlem, verwierp dit 
denkbeeld, enerzijds, omdat hij het vrijheidsbeginsel aanvaardde en 
als zodanig demonstreerde een typische Papo-Thorbecldaan te zijn, 
anderzijds, omdat een katholieke openbare school moeilijk denkbaar 
was in het Bovenmoerdijkse vaderland, waar de katholieken maar 
een minderheid vormden. 

Van Hooydonk werd door de aartsbisschop aangemoedigd een 
schrijven in diens geest tot de Propaganda te richten. Inderdaad 
voldeed de Bredase bisschop aan dit verzoek op 31 mei 1856.158 

Zijn schrijven was nagenoeg een copie van dat van Zwijsen. Van 

'w) Manning, De betekenis van C. R. A. van Bommel etc., p. 165, 193 e.V.; 
Rogier, De katholieke universiteit in 1954-1955, Nijmegen-Utrecht 1955, p. 4-5. 
157) Rogier, o.e., p. 5. 
™) BAB, Acta etc., p. 176 e.v. 

117 



Hooydonk scheen nog niet tot een eigen visie op het onderwijs
vraagstuk gekomen te zijn. Ook toen de bisschoppen naar aanleiding 
van het ontwerp - Van Rappard een schrijven richtten tot de minister 
van R.K. Eredienst, waarin zij o.a. het beginsel van de christelijke 
deugden in de wet afkeurden, bleek ook hier weer Zwijsen de inspi
rator van Mgr. Van Hooydonk.15e Belangrijker is echter, dat de 
katholieke leiders geen front vormden tegen de wet.leo Dit moet in 
het algemeen de gelovigen er gunstiger tegenover hebben doen 
staan. Deze neiging kan in Breda alleen maar versterkt zijn door de 
houding van Van Hooydonk. Hebben wij reeds kunnen constateren, 
dat deze wellicht reeds omstreeks 1840, maar zeker in 1856 als 
ideaal een katholieke openbare school nastreefde, uit zijn reeds ver
melde verdediging tegen de aantijgingen van Rome in verband met 
de Oosterhoutse Jezuïetenkwestie blijkt, dat de oude bisschop in 
Breda zijn ideaal reeds verwezenlijkt zag. De Propaganda had Van 
Hooydonk immers verweten weinig te ondernemen voor het op
richten van katholieke scholen en gymnasia, zodat het onderwijs in 
zijn diocees geheel in protestantse handen was.1β1 De Bredase bis

schop verdedigde zich uitvoerig.1β2 In de katholieke stad Breda 

waren, zo betoogde hij, zeven katholieke lagere scholen, waarvan 

er één 700 leerlingen telde. Gezien dit leerlingenaantal, kan met 
deze katholieke school alleen de openbare Armenschool met de daar
aan verbonden Herhalingsschool bedoeld zijn. Er waren bovendien 
vier katholieke scholen uitsluitend voor meisjes, waarbij dan nog 
niet het Liefdegesticht in de Nieuwstraat gerekend was, dat alleen 
al door 800 kinderen werd bezocht. Waarschijnlijk kwam Van 

»») BAB, doos 88, В 1, fo. 107, Zwijsen aan Van Hooydonk, 3 april 1857 en 
Van Hooydonk aan Zwijsen, 4 april 1857; Rogier en De Rooy, o.e., p. 171. 
tm) Rogier en De Rooy, o.e., p. 172. 
U1) BAB, doos 12, Acta Diócesis F, 1861 e.V., p. 141-42. 
16!) id., p. 148, 149, 150; uit zijn opgaven aan de Propaganda blijkt dat Van 
Hooydonk steunde op informaties, die hem verstrekt waren door kapelaan J. C. 
Schrauwen van de Barbaraparochie; vgl. noot 20 van dit hoofdstuk; Schrauwen 
gaf inlichtingen op vragen van „een eerwaardige vriend"; blijkens het hand
schrift waren de vragen gesteld door de secretaris van de bisschop, de nog te 
noemen Johannes Stoop. 
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Hooydonk aan dit hoge aantal, doordat hij de bewaarscholen van 
de zusters meetelde. De door de stad betaalde en door de provincie 
gesubsidieerde „schola picturae et architecturae", de Tekenschool, 
beschouwde hij ook als een katholieke instelling. Dat mocht even
eens gezegd worden van de Latijnse school, die een instelling was 
„non acatholici Gubernii sed catholicae civitatis". Dit instituut 
werd beheerd door katholieke curatoren, onder wie Pastoor P. Wer
den van de Barbaraparochie. Deze curatoren waren waakzaam ten 
aanzien van de moraliteit en rechtzinnigheid van de te benoemen 
leraren, zo verzekerde Van Hooydonk. De fungerende docenten 
waren zelfs katholieken van hoog gehalte: de rector, Dr. P. Ooster-
baan, had twee zonen, die in het aartsbisdom pastoor waren en 
samen met de conrector waakte hij ervoor, dat er op de school niets 
geleerd werd, wat in strijd met geloof of zeden kon zijn. Ten bewijze 
van de goede geest op de Bredase Latijnse school gaf Van Hooydonk 
een opsomming van onverdacht katholieke oud-leerlingen: de pro
fessor in de schriftuur en vijf theologanten van het groot-seminarie, 
de professor in de klassieken van het klein-seminarie in Oudenbosch 
en nog een professor van het Haarlemse klein-seminarie. Op één 
punt moest hij de Propaganda gelijk geven: de K.M.A. was een 
protestantse instelling van een protestants gouvernement met als 
doel de protestantse jeugd tot militair op te leiden. Van de 380 
cadetten waren er slechts 18 katholiek. Zo kan dit betoog van Mgr. 
Van Hooydonk ons duidelijk maken, waarom hij, afgezien van zijn 
bemoeiingen met de Penitenten-Recollectinen, zo weinig ijver aan 
de dag legde voor het confessioneel onderwijs. Bovendien moeten 
de ervaringen van de bisschop met naar exemptie strevende regu
lieren hem angstig gemaakt hebben voor experimenten met bij
zondere scholen. 

De houding van de Bredase bisschop is te opvallender, nu er sinds 
de opheffing van de school van Wenning steeds op gewezen werd, 
dat de onderwijsmogelijkheid voor katholieke kinderen uiterst mi
niem was. In het verslag van de Brabantse schoolopzieners over 
1854 heette het: „Intussen vereist het onderwijs voor R. C. kinderen 
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van de beschaafde stand een dringende voorziening" en in 1855: 

„Intusschen ware het wenschelijk, dat het onderwijs te Breda, in

zonderheid voor de R.K., uk den staat van diep verval, waarin het 

thans verkeert, kan worden opgeheven".1вз Zoals de ondergang van 

de Stadskostschool direct zijn weerslag had op de katholieken, zo 

werden de oprichtdngsplannen van nieuwe openbare scholen om

streeks 1860 begroet als vooral van betekenis voor dat volksdeel. Zo 

schreef in 1859 kapelaan J. C. Schrauwen van de Barbaraparochie 

aan de secretaris van de bisschop: „In het algemeen gevoelt men 

sterke behoefte aan eene goede degelijke school voor R.K.; want 

er is gene enkele, die tegen de departementale kan opwegen. Men 

vleit zich dan ook met de hoop, dat hierin zal voorzien worden, nu 

de stad een fiks nieuw schoollokaal in gereedheid heeft laten bren

gen en het plan heeft om door een ruime appointement twee goede 

onderwijzers uit te lokken. En dat deze Roomsch zullen wezen, 

hebben we grond om te hopen, daar de meerderheid van den raad 

katholiek is en niet ligt tot de benoeming, geloof ik, van eene Prot, 

zal overgaan".1β4 Sprak hieruit duidelijk een aanvaarding van de 

openbare school, ook de Plaatselijke Schoolcommissie kon deze 

school niet zien als een strikt neutrale. In 1860 verklaarde zij, dat, 

voorzover haar bekend, de onderwijzers aan de Armenschool zich 

ervan onthielden iets te leren, wat strijdig was met de eerbied ver

schuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden.1β5 

Maar, zo voegde zij er veelbetekenend aan toe, er bestond ook geen 

aanleiding voor, daar de Armenschool nagenoeg geheel door katho

lieke kinderen werd bezocht. Tevens werd het onderwijs in de Bij

belse geschiedenis op deze school geroemd, waardoor men de leer

lingen tot godsvrucht en zedelijkheid kon aansporen. Ongetwijfeld 

geschiedde dit in katholieke geest. 

Hoewel het niet geheel strookte met de bedoelingen van de wet-

1 M ) RAB, no. 33, verslagen over 1854 en 1855. 
1U) BAB, doos 323, dossier toestand en statistiek van het onderwijs; zie noot 20. 

i«) GAB, A 136, ing. st., 2 mit I860, no. 421, lo. verslag 1859. 
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gever1ββ, werden de nieuwe openbare scholen in 1861 in dezelfde 

geest ingericht. Wij zagen reeds, dat de benoemde hoofdonderwijzers 

katholiek waren. Van 50 onderwijzers, die in de periode van 1860 

tot 1880 aan de Bredase openbare scholen werden benoemd, waren 

er zeker 45 katholiek.167 Een zich van de naam van Thorbecke 

bedienende ultramontaanse pamflettist verklaarde in 1868: „Het 

is ook aan de zorg der gemeentebesturen in Noord-Brabant, om 

godsdienstige onderwijzers te benoemen, toe te schrijven, dat de 

inspecteur van het lager onderwijs in die provincie, de Heer Ver-

heyen, het openbaar onderwijs kon verdedigen".168 De Heer Van 

Den Heuvel, schoolopziener in district Eindhoven, zou in 1866 

in de Tweede Kamer verklaren, dat „een geest die den waan doet 

geboren worden, dat men in de wetenschappen vooruitstreeft, naar 

gelang men in godsdienstzin teruggaat" zich in de zuidelijke streken 

nog niet had geopenbaard.1ββ Zoals op de Veluwe vele openbare 

scholen een zuiver protestants karakter kregen, moeten in Brabant 

en Limburg de openbare scholen meestal een katholiek stempel 

gedragen hebben.170 Voor Breda was het typerend, dat na de op

richting van de openbare scholen juist de scholen van Van Wees en 

Vermeulen, die wel geen confessionele scholen waren, maar toch 

bekend stonden als de meest katholieke scholen, hun leerlingen 

zagen wegvloeien naar die openbare scholen. Dat op deze scholen 

geen absolute, maar relatieve neutraliteit in acht werd genomen, 

blijkt uit het onderwijsverslag over 1862, waarin verzekerd werd, 

dat artikel 23 der wet werd uitgevoerd, „schoon met onderscheid".171 

Moet zo het openbaar onderwijs een voor de katholieken van 

<«·) Idenburg, o.e., p. 97 e.v. 
··') Onderzoek verricht door de Heer J. M. F. IJsseling, ambtenaar van het 
Bredase gemeentearchief. 
1,B) J. R. Thorbecke (pseudoniem), De gemeente of openbare scholen zijn secte-
scholen, Amsterdam (J. Beerendonk) 1868, p. 11. 
l e g) A. van Gestel s.j., De NedeñancLsche Schoolwet getoetst aan het christelijk 
beginsel: De Opvoeding der Jeugd in de Vreeze des Heeren, 's-Hertogenbosch 
1867, p. 129. 
170) Idenburg, o.e., p. 104; Rogier en De Rooy, o.e., p. 363. 
"l) GAB, A 145, ing. st., 1863, no. 161. 
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Breda aanvaardbaar karakter gehad hebben, ook van tegenwerking 
van het bijzonder confessioneel onderwijs was geen sprake. Van de 
Hervormde Diakonieschool werd in de onderwijsverslagen getuigd, 
dat de openbare Armenschool er bij in de schaduw stond.172 Men 
was van oordeel, dat het godsdienstonderwijs, dat op deze en soort
gelijke scholen gegeven werd, geen nadelige invloed uitoefende op 
het maatschappelijk onderwijs. Ook de verstandhouding met de 
zusters Penitenten-Recollectinen was en bleef goed. Elk onderwijs
verslag maakte melding van dé stipte orde en de netheid, die op 
hun scholen heersten. Met waardering nam men de gestage groei 
van dit onderwijsinstituut waar. Wel vond de Plaatselijke School
commissie, dat het onderwijs niet tot grote hoogte werd opgevoerd, 
maar „voor de opleiding van jeugdige kinderen zal men bezwaarlijk 
eene betere instelling aantreffen".173 Dezelfde commissie was dan 
ook van oordeel, dat er in Breda geen behoefte bestond aan open
bare meisjesscholen.174 Dit paste volkomen in de Thorbeckiaanse 
zienswijze: het openbaar onderwijs diende aan te vullen, waar het 
particulier initiatief te kort schoot. 

Zo was men dus in Breda onder het bewind van de katholieke 
Thorbeckianen tot de conclusie gekomen, dat het overlaten van het 
onderwijs aan het particulier initiatief uiteindelijk funeste gevolgen 
moest hebben. Daarom hadden de gemeentelijke autoriteiten met 
voortvarendheid de inrichting van goed openbaar onderwijs ter hand 
genomen, zonder te pogen een monopolie van het openbaar onder
wijs te vestigen. Naast de openbare konden de goede bijzondere 
scholen zich handhaven. Bovendien droeg het openbaar onderwijs 
zeker niet een stempel, dat het voor de katholieken onaanvaardbaar 
maakte. 

i") GAB, A 149, ing. st., 1865, no. 131, lo. versi. 1864. 
"») GAB, A 156, ing. st., 1868, I.o. verslag 1867. 
"*) zie noot 172. 
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HOOFDSTUK IV 

DE SCHOOLSTRIJD IN BREDA 

1 Het verrechtsings'proces onder de Bredase katholieken. 

In het jaar 1864 verscheen de encycliek Quanta Cura met de 
daaraan toegevoegde Sylfobus Errorum. Pius IX veroordeelde daarin 
de moderne dwalingen van het liberalisme. De kracht van de kerk 
leek voortaan in afweer, veroordeling en afbraak van de vijandige 
buitenwereld gezocht te worden. * Voor het onderhavige onderwerp 
is het van belang, dat in de 47e stelling van de Syllabus de open
bare neutrale school werd gebrandmerkt als onaanvaardbaar. Deze 
veroordeling werd in Nederland nader uitgewerkt in het Mande
ment van de Nederlandse bisschoppen, dat op 22 juli 1868 het licht 
zag.2 Duidelijk omschreef het episcopaat de wil van de kerk, „dat 
de jeugd in de wetenschappen onderweze worde", maar „dat dit 
onderwijs in alle opzigten katholiek en godsdienstig zij". De gods
dienstige opvoeding werd op de eerste plaats gesteld. De opleiding 
in andere kundigheden en wetenschappen kon in vergelijking met 
godsdienstige vorming als bijzaak worden beschouwd. Derhalve 
dienden de katholieken te ijveren voor bijzondere scholen, waar posi
tief katholiek onderwijs werd gegeven. Indien dit niet te realiseren 
was, mocht van het neutraal openbaar onderwijs gebruik gemaakt 
worden. Dit was echter „eene droevige noodzakelijkheid". Het 
Mandement maakte derhalve een einde aan de onzekerheden, die 
bij vele katholieken ten aanzien van de wet van 1857 heersten. 

De anathemata van Pio nono betroffen natuurlijk ook het samen
gaan van katholieken en liberalen in de politiek. Als gevolg werd 
in de tweede helft van de zestiger jaren onder de Brabantse en 
Limburgse bourgeoisie een evolutie zichtbaar, die wij als een „ultra-

0 Rogier en De Rooy, o.e., p. 144-45, 174. 
*) De tekst van het Mandement als Bijlage I van A. van Gestel, Het Handels
blad en het Mandement der bisschoppen, 's-Hertngenbosch, 1868, p. 66 e.v. 
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montaniseringsproces" zouden kunnen aanduiden.3 Een nieuwe 
generatie kamerleden kwam zich presenteren, zoals Luyben en 
Borret, die grote stuwers waren bij dit renversement des alliances in 
de Nederlandse politieke verhoudingen. Mr. Aloysius Franciscus 
Xaverius Luyben (1818-1902)4 schaarde zich als afgevaardigde van 
Den Bosch in de zomer van 1866, hoewel hij in het begin van de 
zestiger jaren nog aan de kant van Guljé had gestaan, met Van 
Nispen tot Sevenaer achter het anti-liberale ministerie Heemskerk-
Van Zuylen en stemde tegen de motie-Keuchenius. Deze motie van 
afkeuring was in eerste instantie gericht tegen het beleid van de 
minister van Koloniën, Mijer, maar behelsde vooral een desavoué 
van de koninklijke kabinetten.5 Luyben stond met de tegenstem
mers duidelijk aan de conservatieve zijde. Bij de verkiezingen na 
de befaamde kamerontbinding werd hij voor Den Bosch herkozen 
en wist hij ook Tilburg naar de anti-liberale zijde over te halen. 
Mr. Eduard Joseph Hubert Borret (1816-1867)β was minister van 

Justitie in genoemd kabinet, waarin hij een sleutelpositie innam, 

omdat het als anti-liberaal de steun van de katholieken moest zien 

te verwerven. Borret was een echte paladijn van de conservatieve 

beginselen en sprak zich bij de kamerontbinding uit voor een feo-

ninklijk ministerie. Ook hij moet een grote rol gespeeld hebben in 

le revirement des catholiques. 

In het Bredase politieke leven was in deze tijd de enige kies

vereniging Eendragt maakt magt nog meester van het terrein. Steeds 

werden door haar toedoen trouwe liberale afgevaardigden, zoals 

Hollingerus Pijpers en Guljé, naar de Tweede Kamer gezonden. In 
1868 was Mr. C. A. van Dam, lid van de gemeenteraad en Provin
ciale Staten en kerkmeester van de Waterstraatparochie, president.7 

Als leden van het bestuur treffen we aan de gemeentesecretaris 

») Rogier en De Rooy, o.e., p. 174-75, 238. 
«) NNBW, Vin, kol. 1077 (Ramaer). 
·) L. G. J. Verbeme, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1850-1925, I, 
Utrecht-Antwerpen 1957, p. 202 e.v. 
·) NNBW, I, kol. 423-24 (Gönis). 
,) Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant, 12 jan. 1868. 
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L.D.G. Teychiné (r.k.), de fabrikant Chr. Verkaar (r.k.), de voor
zitter van de Kamer van Koophandel J. A. van der Burgh (r.k.) en 
de wijnhandelaar en Nutsman A. J. Bouwens (prot.). Hoewel niet 
behorende tot het bestuur van de kiesvereniging, was Burgemeester 
Kerstens in deze jaren min of meer het ongekroonde hoofd van de 
Bredase liberalen. Ofschoon wij de protestantse liberalen uit de 
kringen van het Nut en de K.M.A., wier houding mede werd ge
ïnspireerd door het eeuwige antipapisme, zeker niet mogen verwaar
lozen, werd de meerderheid van de Bredase liberale „partij" gevormd 
door katholieke liberalen. Natuurlijk zal ook van sommigen zeker 
in het algemeen gezegd kunnen worden, dat zij liberale katholieken 
waren of werden, „waarbij het adjectief „liberaal" een verzwakking 
van hun katholiciteit inhoudt".8 Bij hen had zich de evolutie naar 
links min of meer volledig voltrokken. Wij zouden ons echter 
schuldig maken aan schromelijke onrechtvaardigheid door hen allen 
simpelweg te verketteren als afvalligen. De meerderheid van de 
katholieken, die in Breda aan het openbare en politieke leven deel
nam, trad op als rechter vleugel van de liberale groepering. Zij 
meenden, dat hun belangen veilig waren bij die partij, die de vrij-
heidsbeginselen huldigde. Zij volhardden in deze mening, ook nadat 
de kerkelijke overheid in Quanta Cura een veroordeling van de 
liberale beginselen had uitgesproken. Zij keerden zich tegen ver
menging van godsdienst en politiek en vreesden een klerikale heer
schappij. Treffend komt hun houding tot uiting in een manifest, 
dat Mr. J. H. van Mierlo, rechter van de arrondissementsrechtbank, 
in 1879 tot de Bredase kiezers richtte.9 Hij constateerde, „dat in 
een land, als het onze, waar bij zooveel godsdienstzin, zooveel verschil 
van meening hcerscht omtrent het waar verstand van het Goddelijk 
woord, men den Godsdienst heeft gebruikt als leus en de glorierijke 
vaan van vrede en verzoening van haare hooge tinne, waar zij ver-

e) J. A. Bomewasser, Vijftig jaar Katholieke Leergangen (1912-1962), Tilburg 
MCMLXII, p. 13. 
») Bredasche Courant, 25 mei 1879. 

125 



heven boven de woelingen der menschenkinderen wapperde, heeft 
afgerukt". Zijn program was „eiken invloed van kerkdijken aard 
op staatkundig gebied te bestrijden". De handelwijze van geestelij
ken en leken, die een tegenovergestelde weg bewandelden, diende 
krachtig 'bestreden te worden. De in die dagen duidelijk liberale 
Bredasche Courant meende op grond van dit programma, dat Van 
Mierlo gesteund moest worden, hoewel het blad de voorkeur gaf 
aan een positief-liberaal program. In de soms te ver gaande en 
bekrompen kritiek van de liberaal-katholieken op de gesloten ka
tholieken stak zeker een stuk werkelijkheidszin. Het anti-klerikalisme 
van eerstgenoemden impliceerde niet alleen verzet tegen de groeien
de invloed van de geestelijkheid op het maatschappelijk leven, maar 
was ook duidelijk een protest .tegen een ultramontanisme, dat de 
onmondigheid van de leek als een geloofsbeginsel was gaan zien.10 

Een ander liberaal axioma was het in sommige opzichten zeker te 
optimistisch vooruitgangsgeloof, dat noodzakelijk moest leiden tot 
botsingen met katholieken, die de beoefening van wetenschap en 
cultuur als verdacht afwezen, omdat deze het behoud van het geloof 
in gevaar zou brengen. 

In de jaren 1867-68 kwam er meer leven en strijd in het tot dan 
toe zo rustige politieke bedrijf van Breda, met het uiteindelijk ge
volg, dat het ogenschijnlijk hechte blauw-zwarte eenheidsfront ging 
scheuren. De verkiezingen van januari 1868 vormden de aanleiding. 
Een eerste symptoom van de groeiende tegenstellingen gaven de 
plaatselijke couranten. Hadden zij zich tot dan toe meestal beperkt 
tot louter berichtgeving u , nu werd door middel van advertenties en 
ingezonden mededelingen grote plaats ingeruimd aan de politiek. 
Behalve de reeds lang bestaande en in deze jaren liberale Bredasche 
Courant, was er nu de Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Cou
rant, voorloper van het huidige Dagblad De Stem, bijgekomen, uit-

10) L. J. Rogier, Over de Na-Trentse evoluties in ie zienswijze van de verhour 
dingen primaatrepiscapaat en ambt-leek, in: Tijdschrift voor Theologie, 2e jrg. 
1962, no. 3, p. 239 e.v. 
u ) De Lepper, Het Bredasche leven etc., p. 292 e.v. 
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gegeven door Karel George Oukoop.12 Hoewel het blad eerst in de 
negentiger jaren onder de redacteur Gerard Janssen, maar vooral 
onder de hoofdredacteur Albert van der Kallen een eigen gezicht 
zou krijgen 1S, beleed het omstreeks 1868 duidelijk de liberale be
ginselen, ondanks de verklaring van Oukoop, dat hij naar onpar
tijdigheid streefde.u In een reeks beschouwingen in de loop van 
1868, op zichzelf al een nieuw verschijnsel, over Politieke Onkunde, 
Onze Konstitutionele Regeringsvorm, Het beleid van Van Zuylen 
en De JSeutrah School van 1857, werden de liberale principes in 
alle toonaarden geprezen. 

Duidelijker symptoom nog was het optreden van een conservatieve 
kiesvereniging Grondwet en Eendragt. Merkwaardig is echter, dat 
deze politieke club weliswaar propaganda maakte voor kandidaten 
als F. H. H. Borret uit Klundert, broer van de inmiddels overleden 
minister, maar geheel beheerst werd door protestanten. President 
was de reeds genoemde Dr. A. A. van Heusden, terwijl wij als leden 
noteren J. D. L. Baron van Slingelandt(1807-1885), oud-officier 
en bestuurslid van het Nut, Jhr. Mr. P. Six (1805-1878), ontvanger 
der Domeinen, Mr. A. C. D. Pels Rijcken, advocaat en zoon van 
de loge-voorzitter en de schoolopziener Mr. J. J. Loke.15 Dit zou 
erop kunnen wijzen, dat zich ook in protestantse kring een evolutie 
naar rechts aan het voltrekken was. De oorzaak zou echter ook in 
interne tegenstellingen in het protestantse kamp gezocht kunnen 
worden. 

Opvallend was in ieder geval het ontbreken van een geluid van 

, !) A. Hallema, Drufcfeers en uitgevers te Breda tot ongeveer het midden der 
19e eeuw, in: Jaarboek De Oranjeboom, IV, 1951, p. 152-53. Op initiatief van 
zekeie M. A. Smeets was de Bredase stadsdrukker Karel George Oukoop, zoon 
van de stadsdrukker Willem Adriaan Oukoop (vgl. GAB, Register der geboorten 
1836, 14 aug.), in 1860 begonnen met de uitgave van het Weekblad voor Ooster
hout en Omstreken. Oukoop nam het in 1863 over en sindsdien heette het 
Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant, vgl. Jubileumuitgave Dagblad 
De Stem, 5 nov. 1960. 
1S) Jubileumuitgave De Stem, 5 nov. 1960. 
") Nieuwe Bred, en Oosterh. Courant, 16 febr. 1868. 
>5) id., 16 jan. 1868; voor de personalia vgl. GAB, aantekeningen De Lepper. 
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roomse zijde. Er waren evenwel aanwijzingen, dat zich ook hier 

veranderingen gingen voltrekken. Op de eerste plaats richtte een 

groep niet nader genoemde Bredase katholieken zich met een ver

zoekschrift tot Mgr. Van Genk, op dat moment apostolisch admini

strator van Breda.1β Zij verzochten Van Genk de herverkiezing van 

Pijpers en Guljé, die vrijdenkende radicalen, te voorkomen. Dezen 
waren immers trouwe aanhangers van Thorbeoke, die „vooral deze 
provincie met hooge Burgerscholen met kwistige hand begiftigd 
heeft, met schooien alwaar de wetenschappen en menschelijke wijs
heid zijn geleerd". Zij doelden blijkbaar op de activiteiten van 
Grondwet en Eendragt, toen zij Van Genk erop attendeerden, dat 
„de gemoedelyken en conservatieven, zoo wel roomsch katholieken 
als protestanten" de Heren Borret en Jhr. Mr. F. X. Verheyen als 
kandidaten naar voren schoven. Het is niet bekend, of Van Genk 
iets heeft ondernomen, wel, dat Guljé en Pijpers, de laatste evenwel 
met een herstemming, werden herkozen.17 

In juni 1869 moesten wederom verkiezingen gehouden worden, 
in verband met de periodieke aftreding van Hollingerus Pijpers. 
Reeds in februari van dat jaar wees de pastoor van de Antonius-
parochie, Johannes Stoop, Mgr. Van Genk op de noodzaak, dat er 
een katholieke kiesvereniging zou komen om zo de herverkiezing 
van Pijpers onmogelijk te maken.18 Tevens spande Stoop zich in om 
Mr. A. F. X. Luyben voor Breda te interesseren. De kiesvereniging 
kwam er voorlopig niet, maar wel werd Luyben als kandidaat van 
Grondwet en Eendragt naar voren geschoven.1β In April kon Stoop 

aan Van Genk berichten, dat Luyben de kandidatuur voor Breda 

had aanvaard. Maar, zo voegde hij er aan toe, „de conservatieve partij 

hoopt nu vurig en verwacht zeker, dat vanwege 't Bisdom bytyds 

een wenk zal uitgaan aan de Ew. Hn. Geestelijken, opdat Luyben 

l e) BAB, doos 88, dossier gewoon lager onderwijs, niet gedateerd; uit de contekst 
blijkt echter duidelijk de samenhang met de verkiezingen van 1868. 
" ) Niettwe Bred, en O. C, 26 jan. en 6 febr. 1868. 
l e) BAB, doos 323, dossier corresfondentie met Huybergen, Stoop aan Van Genk, 
I l febr. 1869. 
" ) Nieuwe Brei. en O. C , 27 mei 1869. 
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algemeen worde aanbevolen als kandidaat, ter vervanging van Pij
pers, die bij de aanstaande verkiezingen moet aftreden".20 Mon
seigneur schreef onder de brief, dat hij van een en ander op 
de hoogte was en er „in vertrouwen" werk van zou maken. In de 
nu volgende verkiezingsstrijd speelde ook de inmiddels in Breda 
ontbrande en nader te behandelen schoolstrijd een rol. In de pro
paganda werd de stemgerechtigden gevraagd te kiezen tussen Hol
lingerus Pijpers, de vriend van de neutrale school, en Mr. Luyben, 
verdediger van het Mandement.21 Inderdaad werd Luyben gekozen 
met 1855 stemmen tegen 1127 stemmen voor Pijpers.22 Toch was 
het vreemd, dat Luyben deze verkiezing niet aan een katholieke 
kiesvereniging, maar aan de min of meer protestantse Grondwet en 
Eendragt te danken had. Dat de verhoudingen in deze kiesvereni
ging nogal gecompliceerd waren, blijkt uit een advertentie in de 
Nieuwe Bredasche Courant van 6 juni 1869, waarin de kiezers, die 
lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen waren, werden 
opgeroepen op Hollingerus Pijpers te stemmen en niet te reageren 
op de verlokkingen van Grondwet en Eendragt, hoewel de president 
Van Heusden en de secretaris Pels Rijcken leden van het Nut 
waren. De advertentie eindigde: „Dat kundige mannen uit partij-
woede, zulk verraad aan eigen beginselen konden plegen, was ons 
ongeloofelijk. Doch 't is zóó." Duidelijk bracht deze verkiezing van 
Luyben met de medewerking van malcontente protestanten de nood
zaak van een katholieke kiesvereniging naar voren. Het maakte zijn 
herverkiezing te afhankelijk van deze lieden. Zoals reeds vermeld 
werd, was het met name Pastoor Stoop, die ijverde voor de ver
kiezing van Luyben en het oprichten van een katholieke kiesver
eniging. Welke zijn rol in dezen is geweest, valt niet meer na te 
gaan, hoewel met recht verondersteld mag worden, dat Van Genk 
in zijn voortvarende en impulsieve pastoor niet de meest aangewezen 

κ) BAB, doos 323, dossier Broeders Karrestraat, Stoop aan Van Genk, 30 april 
1869. 
«) Nieuwe Bred, en O.C., 6 juni 1869. 
a ) id., 10 juni 1869. 
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figuur heeft gezien om de ultramontaanse partij in Breda op gang 

te brengen. 

Ongetwijfeld is echter Mr. Jacob Willem van den Biesen (1839-

1919) de voornaamste stuwkracht achter het verrechtsingsproces van 

de Bredase katholieken geweest.2S Aldus luidt het eenstemmig oor

deel van tijdgenoten.24 Jacob Willem was genoemd naar zijn vader, 

de bekende stichter van Het Algemeen Handelsblad гй, en mag niet, 

hoewel zij duidelijk geestverwant waren, verward worden met zijn 

oudere broer Mr. Jan Jacob Willem van den Biesen (1836-1897).2β 

Een gelukkige jeugd hebben de beide broers niet gehad. Zij waren 

nog jong, toen hun ouders in 1844 en 1845 onder tragische om

standigheden om het leven kwamen. Jan Jacob Willem studeerde 

aan het gymnasium in Katwijk, het Athenaeum in Amsterdam en 

promoveerde in 1859 te Leiden. Hij vestigde zich als advocaat in 

Amsterdam en stond bekend als een vurig belijder van de beginselen 

van De Maistre, Veuillot en Montalembert. Met name inzake het 

onderwijs bestreed hij de liberale beginselen. Als president van de 

Bijzondere Raad van Vincentius bouwde hij verschillende scholen, 

terwijl hij secretaris was van de Vereeniging tot bevordering van het 

katholiek bijzonder onderwijs en een der oprichters van de katho· 

M ) Stamboek der familie Van den Biesen, z.p. 1878; Rogier en De Rooy, o.e., 

p. 846, noot 66, 3; F. A. Brekelmans, De buitenplaats Vrederust te Ginneken. 

Woonplaats van katholieke emancipatoren, in: Jaarboek De Oranjeboom, Х Ш , 
1960, p. 129 e.v. Tevens raadpleegde ik de genealogische aantekeningen van de 
gemeente-archivaris van Breda, de Heer F. A. Brekelmans. De kleinzoon van 
Jacob Willem jr., Mr. H . J. J. van den Biesen te Wassenaar, was zo welwillend 
mi] inzage te verschaffen in het familie-archief; hoewel hieruit veel gegevens ver
zameld konden worden, bleek persoonlijke correspondentie helaas onvindbaar. De 
hierna te citeren dagbladartikelen zijn vnl. afkomstig uit de grote knipselverza
meling in het genoemde familie-archief. Vgl. voor Jacob Willem ook: Widox, 
Schaepman als Staatsman, II, Amsterdam I960, i.v. 
" ) vgl. Α. van der Kallen, Necrologie van Jacob Willem van den В. in: Dagblad 

van Noord-Brabant, 28 juli 1919. 

и) N N B W , I, kol. 348-49 (Calisch); Rogier en De Rooy, o.e., p. 66, 846-47, 
n t 3. 
M) N N B W , I, kol. 350-51 (Görris); J. Persyn, Dr. Schaepman, Utrecht e.a. 1916, 
p. 37 e.v. 
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lieke onderwijzersbond in het bisdom Haarlem. Van 1885 tot 1889 
was hij lid van de Tweede Kamer voor het district Breda. 

Jacob Willem bekroonde op 2 oktober 1866 zijn juridische studies 
aan de Utrechtse universiteit met een dissertatie over Beschouwing 

over art. 2014 Burg. Wetboek.27 De twaalfde stelling aan deze dis
sertatie toegevoegd, — „alleen daar moet de Staat voor onderwijs 
zorgen, waar het bijzonder onderwijs te kort schiet" —, verried zijn 
belangstelling voor het onderwijs, maar scheen eerder Thorbeckiaans 
dan ultramontaans. Veertien dagen later, op 16 oktober 1866, liet 
hij zich als advocaat bij de Bredase rechtbank inschrijven.28 Op 19 
mei 1864 was hij in het huwelijk getreden met Elisabeth Joanna 
Alida Maria Leesberg, dochter van de inmiddels overleden Rotter
damse advocaat Mr. Franciscus Arnoldus Leesberg.29 Ook zijn reeds 
genoemde broer was met een dochter van F. A. Leesberg gehuwd. 
Het staat vast, dat de beide Van den Biessens contacten hebben 
gehad met de broer van hun schoonvader, Mr. Joannes Franciscus 
Aloysius Leesberg (1805-1889).30 Het is dus niet ongerijmd te ver
onderstellen, dat deze leerling van Van Bommel een inspirerende 
invloed op zijn aangetrouwde neven heeft uitgeoefend. De jurist, 
dichter en redacteur van De Katholiek was hevig geïnteresseerd in 
de geschriften van De Bonald, De Maistre en Lamennais en be
hoorde duidelijk tot de ultramontaanse richting. Zijn juridische 
dissertatie De legum principio ас fonte werd in Leiden als bedenke

lijk rooms aangemerkt. Hij was een der oprichters en hoofdbestuurs

lid van de Vincentiusvereniging in Nederland. Jacob Willem betrok 

met zijn bruid de buitenplaats Vrederust in Ginneken. Uit het hu

welijk werden twaalf kinderen geboren, van wie vooral H. J. van 

den Biesen na 1900 een bekende figuur — hij was een der oprich

ters van het Onze Lieve Vrouwelyceum — zou worden. 

Reeds spoedig viel de jonge advocaat op door zijn principiële 

I7) Amsterdam, M. en F. C. Westerman, 1866, 40 pag. 
Ie) De Tijd, 16 okt. 1916. 
M) Brekelmans, o.e., p. 130-31. 
M) G. Brom, Comelis Broere en de Katholieke emancipatie, Utrecht-Antwerpen 
MCMLV, i.V.; Manning, De betekenis van Van Bommel etc., p. 181-82. 
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houding temidden van de liberale katholieken. Met wantrouwen en 
achterdocht werd hij ontvangen en door zijn confraters genegeerd 
en op hatelijke wijze verdacht gemaakt, vooral toen hij het waagde 
het lidmaatschap van de door de liberalen beheerste Grote Sociëteit 
te weigeren.31 Zijn advocatenpraktijk trok aanvankelijk dan ook 
maar weinig cliënten. Des te meer energie kon hij besteden aan de 
katholieke zaak. Met de leuze Le Christ avant tout bond hij de 
strijd aan met het liberalisme. Hij zou de brug tussen katholieken 
en liberalen, destijds geslagen door die andere Bredase advocaat, 
Mr. Storm, weer afbreken. Zijn standpunt was, dat de katholieken 
te afhankelijk waren van de gunst van de liberalen. De katholieken 
dienden zich niet te richten naar de eisen van een partij, die op 
averechtse beginselen was gebouwd. Zij dienden voor alles princi
pieel te zijn, met als uitgangspunt Quanta Cura en het Mandement. 
Evenals zijn broer ijverde hij voor de stichting van katholieke scho
len en verdedigde in De Tijd het Mandement van de bisschoppen 
tegen kritiek van Het Algemeen Handelsblad.32 

In het bijzonder waren zijn activiteiten gericht op de vorming 
van een eigen katholieke politieke groepering. Het is niet onwaar
schijnlijk, dat Van den Biesen de animator is geweest van het reeds 
vermelde adres, waarin Bredase katholieken Van Genk verzochten 
de herverkiezing van Pijpers en Guljé te voorkomen. Hij moest 
echter ondervinden, dat van de zijde van de Bredase clerus geen 
onvoorwaardelijke medewerking was te verwachten.33 Sommigen 
vreesden het strijdbare optreden van de jonge advocaat. Ook een 
oproep, die hij op 16 januari 1868 tot de Bredase kiezers richtte, 
had nog geen resultaat. Bij gebrek aan een katholiek persorgaan 
had Van den Biesen zijn gedachten moeten toevertrouwen aan de 

«) De Maasbode, 28 juli 1919; Dagblad van Noord-Brabant, 28 juli 1919; 
Brekelmans, o.e., p. 132; voor de Grote Sociëteit vgl.: De Vereeniging „De Groóte 
Sociëteit" te Bréela. Gewogen maar te licht bevonden door een Prosografhe, 
Breda 1877. 
M) De Tijd, 22 sept. 1868; vgl. Van Gestel, o.e. 
м) Dagblad van Noord-Brabant, 28 juli 1919. 
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liberale Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant. Deze ge
dachten waren duidelijk conservatief, — eerbied voor de rechten van 
de koning —, en katholiek. Hij wees op het gevaarlijke beginsel van 
scheiding van kerk en staat, waardoor het gezag van de kerk, dat 
de zeden zuivert en de hartstochten breidelt, in gevaar werd ge
bracht. Hij sprak zich echter niet expliciet voor een bepaalde kandi
daat uit. Eerst omstreeks 1870 slaagde hij erin een R.C. Kiesvereeni-
ging voor het Hoofdfeiesciistnct Breda tot stand te brengen.34 Het 
was de bedoeling om nu de tweede afgevaardigde voor Breda, Guljé, 
te doen vervangen door een onverdachte katholiek. Typerend voor 
de verhoudingen was het, dat Mgr. Van Genk, toen hij van de 
voortvarende plannen hoorde, gezegd moet hebben: „wat denkt gij 
toch Van den Biesen, dat gij dien man van zijn troon zult stoten!"35 

Van Genks pessimisme kwam niet uit. Op 13 juni 1871 werd Guljé 
verslagen door Jhr. Mr. Carel van Nispen tot Sevenaer met 2028 
van de 3199 uitgebrachte stemmen.36 De tegenstellingen in het 
protestantse kamp bleken uit de weg geruimd, want zowel Eendragt 
maakt magt als Grondwet en Eendragt hadden Guljé als kandidaat 
gesteld. Zo was de meerderheid van de Bredase kiezers overgekomen 
naai de ultramontaans-conservatieve partij met als pikante bijzon
derheid, dat dit verrechtsingsproces voor een belangrijk deel gestalte 
was gegeven door een katholiek van „boven de Moerdijk". 

Het gehele laatste kwart van de eeuw zouden de Bredase kiezers 
deze partij trouw blijven, zij het, dat de voorkeur voor kandidaten 
als H. des Amorie van der Hoeven en Schaepman toch wel in 
enigszins „liberale" of „irenische" richting wijst. In 1875 werd ter 
vervanging van Van Nispen, die zijn benoeming niet aannam, 
Mr. H. A. des Amorie van der Hoeven gekozen, die Breda zou 
vertegenwoordigen tot 1885, toen hij benoemd werd tot lid van de 
Raad van State. Als afgevaardigde van Breda werd hij opgevolgd 

'*) Nieuwe Bred, en O. C, 15 mei 1870. 
'5) Van der Kallen in: Dagblad van Noord-Brabant, 28 juli 1919. 
*·) Nieuwe Bred, en O. C , 28 mei 1871; Gemeenteversl. 1871, p. 6. 
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door Jan Jacob Willem van den Biesen.'7 Toen de andere afge
vaardigde, Mr. Luyben, benoemd werd tot rechter in de arrondisse
mentsrechtbank te Den Bosch, kozen de Bredase kiezers in 1880 
Dr. H. J. A. M. Schaepman.se Zowel geest- als familieverwantschap 
maakten Jacob van den Biesen tot de belangrijkste trait d'union met 
Schaepman.39 Diens grootmoeder was een Van den Biesen, ni. een 
zuster van de oprichter van Het Handelsblad.w Naar het eigen ge
tuigenis van de priester-staatsman, hield hij altijd de leus van de 
Van den Biesens, Bid en Begin, voor ogen. In Breda werden de 
kiezers door neef Jacob, Van der Hoeven, Luyben en pater Van 
Meurs, een oud-leraar van Schaepman, voor diens verkiezing warm 
gemaakt. Het werd een succes: met 1853 van de 2018 stemmen werd 
de seminarieprofessor gekozen.41 De ultramontaanse partij was dui
delijk meester van het terrein en „wee den stadgenoot die 't wagen 
durft zulks stoutweg te loochenen, of zoo onbegrijpelijk is dat niet 
in te zien", smaalde een boosaardig pamflettist.42 

Jacob Willem van den Biesen was achter dit alles de drijvende 
kracht geweest. Zijn rol was hiermee niet uitgespeeld. Met een haast 
fanatische ijver ging hij voort de Bredase katholieken te mobiliseren 
in de kruistocht tegen het liberalisme. Van de Vincentiusvereniging, 
waar hij Leesberg introduceerde4', van de katholieke sociëteit en 
kiesvereniging De Katholieke Kring, van het Kruisverhond voor de 
drankbestrijding, van de Si. Josephsgezellenvereniging was hij de 
centrale figuur. Mgr. Leyten droeg hem de organisatie van de 
Bredase Katholiekendag op.** Ondertussen ijverde hij tevens voor 
de politieke organisatie van de Brabantse katholieken, waarbij de 

") Gemeenteversl. 1875, p. 6; id. 1885, p. 6. 
'«) id. 1880, p. 4. 
*·) BAB, doos 60, dossier Schaepman, corresf. met het bisdom. 
«) Widox, o.e., I, A'dam 1960, p. 5. 
") id., o.e., I, p. 126, 129, 135; Persyn, III, Utrecht e.a. 1916, p. 28 e.V., Gemeen
teversl. 1880, p. 4; vgl. J. van Wely o.p., Schaepman, Bussum 1954, p. 244. 
'*) Breda en de Bredanaars door een Bredanaar, Breda z.j., p. 8-9. 
4S) A W , Korte inhoud der notulen, 12 april 1867, 25 mei 1867. 
**) Officieel Programma van den Bredaschen Katholiekendag te Breda op Zondag 
6 September 1903, Breda z.j., p. 3 e.v. 
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vaak lastige doordrijver menigmaal in conflict kwam met de in het 
persoonlijke vlak ook niet gemakkelijke Schaepman, die zijn familie
lid „de dictator van het Ginneken" noemde of hem uitmaakte voor 
een „warhoofd" en een „krankzinnige".45 Als lid van de Provinciale 
Staten spande hij zich in voor de economische ontwikkeling van 
Brabant. Het Wilhelminakanaal was mede aan zijn bemoeiingen te 
danken.46 In 1896 werd hij in de Eerste Kamer gekozen, waar hij 
bij voortduring op het conservatieve aambeeld hamerde. Had hij 
al in 1889 stelling genomen tegen de invoering van de dienstplicht47, 
nu kon hij elke gelegenheid aangrijpen de slechte zedelijke en maat
schappelijke toestanden aan de kaak te stellen. Door een soort ruwe 
eerlijkheid werd hij het enfant terrible van onze eerbiedwaardige 
senaat en wekte daarmee de spotlust van de liberale en socialistische 
pers en de ergernis van de op decorum gestelde voorzitter baron 
Schimmelpenninck op.48 Met vaak weinig gevoel voor nuanceringen 
hekelde hij de vrijhandel, de hoge belastingdruk, de afschaffing van 
de doodstraf, het Neo-Malthusiankme, de pornografie, het toneel, 
het neutraal onderwijs, de vrijmetselarij, het socialisme en het al
gemeen kiesrecht.49 Wegens felle kritiek op de geest aan 's lands 
openbare universiteiten50, werd hij medeoprichter en pleitbezorger 
van de Radboudstichting.51 Ziekte en zeker ook teleurstelling deden 
hem in 1917 ontslag nemen.52 Twee jaar later overleed hij in 
Ginneken. 

") Witlox, o.e., II, p. 327, 352, 484; vgl. Rogier, Katholieke Herí., p. 296. 
«·) De Maasbode, 28 juli 1919. 
47) Jac. W. van den Biesen, Het Rapport der Defensie-Commissie. Een Critiek, 
in: De Tijd, 13 en 14 juni 1889. 
«) Uilenspiegel, 23 jan. 1897, 8 febr. 1902; De Telegraaf, 14 febr. 1914; Politi
cus, Van het Binnenhof, in: Oprechte Haarlemsche Courant, 21 febr. 1914; De 
Notenkraker, Zondagsblad van het Volk, 14 maart 1914. 
«) De Tijd, 20 jan. 1897; De Maasbode, 14 febr. 1897, 21 febr. 1897, 9 febr. 
1901; Twentsche Courant, 20 mei 1911. 
ю) Handelingen van de Eerste Kamer der Staten Generaal, 29e verg., 13 juli 
1904, p. 451 e.v. 
51) Archief Van den Biesen, Gedrukt exemplaar van de Stichtingsacte van de 
St. Radboudstichting. 
ю) De Maasbode, 13 dec. 1917. 
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Het directe resultaat van de ontwikkeling omstreeks 1870 was 
een verscherping van de tegenstellingen in het tot dan toe eigenlijk 
vrij rustige en homogene Breda. Wellicht nog belangrijker dan al 
die tegenstellingen was het feit, dat de katholieken zich duidelijk 
opsloten in een isolementspositie, die eenzijdig gericht was op afweer 
tegen alle mogelijke vijanden en gekenmerkt werd door een vaak 
kortzichtige klerikale heerschappij. Quanta Cura, het Mandement 
van 1868 en het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid waren de 
hoofdstellingen, van waaruit deze katholieken te velde trokken 
tegen al het moderne, dat beschouwd werd als emanatie van het 
onzalig liberalisme.53 Natuurlijk hebben wij niet het recht hun ge
loofsijver en hun bezorgdheid voor het zieleheil van de gelovigen 
discutabel te stellen, maar het is geenszins onbedenkelijk, dat zij 
vrijhandel, drukpersvrijheid, afschaffing van de doodstraf, scheiding 
van kerk en staat, de neutrale school, het bezoeken van schouw
burgen en publieke bals eri het lezen van de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant of Het HandelshhdSi onder de ene liberale noemer brach
ten. Natuurlijk richtte de afweer zich vooral tegen de openbare 
lagere school en de H.B.S. Voor deze ultramontaanse katholieken 
was het onderwijsmandement van de bisschoppen een ijzeren wet. 
Waarlijk opvoedend onderwijs kon niet van de godsdienst losgedacht 
worden. Voor de katholiek was dus de confessionele school de enig 
acceptabele oplossing, daar openbare onderwijzers, wilden zij waar
lijk opvoeders zijn, geen neutraal onderwijs konden geven. En wie 
bood de garantie, dat aldus niet de geest van het rationalisme ver
spreid zou worden?56 De H.B.S. was met name verdacht door de 

") J· J· W. van den Biesen, Wat is Liberaal? Een woord met betrekking tot de 
tegenwoordige kwestie van het lager onderwas, Amsterdam 1867, passim. 
M) Collectio Epist. Past., II, p. 403 e.V., Confidentiële circulaire van Mgr. Van 
Genk aan de geestelijkheid, waarin gewaarschuwd wordt tegen bet lezen van 
slechte boeken en dagbladen (1869). 
ω ) Α. van Gestel s.]., De Christelijke School. Een woord tot de katholieke 
ouders, 's-Hertogenbosch 1868; id., Het Handelsblad en het Mandement der bis-
schofpen, 's-Hertogenbosch 1868; id., De stand der onderwijskwestie in 1874, in: 
Studiën op Godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, 6e jrg., 1874, 
p. 5 e.v. 
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grote aandacht, die zij aan de exacte wetenschappen besteedde, 
terwijl ook de lectuur van de moderne talen kon leiden tot vrij
denkerij en ongeloof.56 Sommige katholieke auteurs vonden, dat er 
in het openbaar middelbaar onderwijs nog meer gevaar school dan in 
het lager.57 Enerzijds valt het op, dat, hoewel er stromen onderwijs
literatuur zijn om te bewijzen, dat de argumenten van de katholieken 
tegen de openbare school vaak steekhoudend waren, deze zelfde 
argumenten, gehanteerd tegen de Bredase openbare scholen, veel 
van hun kracht verloren. Anderzijds mag men niet vergeten, dat een 
van de belangrijkste vruchten van het isolement, het confessioneel 
onderwijs, het resultaat is geweest van een stellingname, die wij 
thans niet meer in alle onderdelen zouden willen onderschrijven. 
Dit bedenke men tevens, als men de standpunten van de tegen
standers, met name die van de Bredase liberalen in hun acties tegen 
het confessioneel onderwijs, reëel wil beoordelen. 

2. Pastoor Stoop en de oprichting van St. Antoine. 

De centrale figuur in het nu te behandelen onderdeel is de 
reeds genoemde Pastoor Stoop. Zijn biografische gegevens in de 
Catalogus Sacerdotum van het bisdom zullen wellicht niet veel ver
schillen van die van veel andere priesters.58 Johannes Stoop werd 
op 9 mei 1818 te Wagenberg geboren en op 17 december 1842 
priester gewijd. In 1843 werd hij surveillant aan het klein-seminarie, 
in 1851 professor in de filosofie aan het groot-seminarie en in 1854 
secretaris van de bisschop, Mgr. Van Hooydonk. Op 31 oktober 1864 
werd hij benoemd tot plebaan in de kathedrale kerk van St.-Anto-
nius te Breda en iets later tot kanunnik van het kathedraal kapittel. 
Hij stierf op 27 november 1874. In de tien jaren van zijn pastoraat 

5e) J. A. Bomewasser, o.e., p. 10. 
•') Van Gestel, De stand der onderwijskwestie etc., p. 31 en p. 52 e.V. 
68) BAB, doos 32, De administrattone curiae Bredamte quoad derum diócesis; 
Catalogus Sacerdotum etc., no. 118, Liber promotionum; vgl. Klüger, o.e., Π, 
p. 419, 423, 426 en III, p. 212; Dagbhd van Noord-Brabant en Zeeland, 11 dec. 
1937. 
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heeft hij een dusdanige activiteit ontplooid, dat deze verdient ge
boekstaafd te worden. Met Van den Biesen is hij de grote leider van 
de Bredase ultramontanen geweest, speciaal inzake het onderwijs. 
Terwijl men voor een groot deel van de in Breda in de negentiende 
eeuw optredende personen is aangewezen op de officiële bronnen 59, 
zijn in het bisschoppelijk archief enkele dossiers met brieven van en 
aan Stoop bewaard, waardoor men zich een oordeel kan vormen 
over zijn bemoeiingen en zijn persoon. Wat zijn karakter betreft, zou 
men denkelijk bedrogen uitkomen, als men afging op het anonieme 
olieverfportret, dat nog in een der vertrekken van de statige pastorie 
in de St.-Janstraat bewaard wordt. Hij staat hierop afgebeeld, trots 
met de bouwtekening van zijn schepping, het Instituut St. Antoine, 
naast zich, als een tamelijk goedmoedige curé de campagne, die zijn 
levenstaak en voldoening had gevonden in een niet al te gecompli
ceerde pastorale zorg. Als wij meer waarde mogen toekennen aan 
de met zijn activiteiten samenhangende correspondentie dan aan 
dit waarschijnlijk ietwat hagiografisch conterfeitsel, dan komt een 
andere Stoop te voorschijn. Mogelijk is hij als zielzorger een prettig 
mens geweest, maar als organisator bewees hij een moeilijk karakter 
te bezitten. Hij was zeer autoritair en bezat dezelfde rechdijnige 
geaardheid als een van den Biesen. Samenwerking met anderen lag 
hem niet: maar al te gauw constateerde de lichtgeraakte pastoor 
inbreuken op zijn gezag of prestige. Bij dergelijke gelegenheden liet 
hij zich gemakkelijk verleiden tot een forse, soms kwetsende woord
keus. Zo slaagde hij er vaak in de mensen tegen zich in het harnas 
te jagen. 

Al spoedig na zijn aankomst m Breda moet hij zijn levenstaak 
gezien hebben: de liberale en immorele Augiasstal, die de stad in 
zijn ogen was, moest grondig worden uitgemest. Uiteraard ging hij 
zich vooral occuperen met het katholieke organisatieleven. Zo be
ijverde hij zich in de gamizoensplaats, die Breda was, voor het 
Katholiek Militair Tehuis, dat onder zijn voorganger in 1863 tot 

«·) vgl. De Lepper, o.e., p. 292. 
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stand was gekomen. Ook een andere zijde van het gamizoensleven 

trok zijn aandacht: het groot aantal onwettige geboorten. Aan bis

schop Van Genk schreef hij, dat er geen stad in Nederland was, 

waar zoveel behoefte bestond om arme meisjes te „preserveren" als 

in Breda.ao De meisjes zochten de danszalen op, „waar zij zich naar 

hartelust verdartelen kunnen" met de soldaten. „Veruit het grootste 

gedeelte der arme meisjes verloopen zich dan ook, en zijn, op 18 

of 20 jarigen leeftijd, onwettige moeders". Hij hoopte dit kwaad te 

keren door voor de meisjes een Zondagsschool op te richten. Een 

door hem opgerichte H. Familie voor vrouwen zou zich ook vooral 

het lot der armen aantrekken. Een uit deze vereniging gevormd 

Genootscha-p tot Liefdadigheid vervaardigde kleding voor behoefti-

gen en bedoelde de vrouwelijke tegenhanger van de Vincentius-

vereniging te zijn.'1 De jongens van de parochie werden van de 

straat gehaald door het oprichten van een soort congregatie, de R.K. 

Bredasche Jongelingschaf.62 Typerend voor deze ultramontaanse 

pastoor was zijn streven om parochianen en stadgenoten tot een 

grotere aanhankelijkheid jegens de paus, slachtoffer van liberale 

machinaties, te brengen. Zo dichtte hij een Triomflied bij het zilve

ren jubileum van Pius IX en vertaalde een geschriftje van Conrad 

von Bolanden ter verdediging van de pauselijke onfeilbaarheid.es 

Het verscheen in 1871 onder de titel De Onfeilbaarheid. Een ver

haal aan het Kath. Volk over de woelingen der vrijmetselarij tegen 

de Paus, bij de Bredase uitgever Van Wees. 

Reeds lang, voordat de bisschoppen met het Mandement de ka

tholieken de weg wezen inzake het onderwijs, hamerde Stoop op 

de preekstoel en bij huisbezoeken op de gevaren van de openbare 

school.e4 Meermalen moet hij in het kapittel de oprichting van een 

katholieke school ter sprake hebben gebracht, maar niemand durfde, 

м ) В AB, doos 323, dossier onderhandelingen, Stoop aan Van Geni, 30 juli 1869; 
vgl. Heidens, o.e., p. 28. 
n) DagbUd van Noord-Brabant en Zeeland, 11 dec. 1937. 
«) APA, notulen kerkbestuur, 13 aug. 1869. 
•s) Gomarius Mes, o.c, p. 233, 31. 
") GAB, D 20, raeisnot., 11 sept. 1869, litt. В 4. 
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naar verluidt, op zijn voorstellen ingaan.85 Daarom pakte hij de 
zaak zelf aan. Op 4 juli 1865 zette hij in een brief aan coadjutor 
Van Genk zijn visie op het Bredase onderwijs uiteen." Wat het 
onderwijs aan meisjes betreft, had hij geen zorgen. Maar de jongens: 
„O' die zijn zoo diep en zoo algemeen bedorven, boven de 16 jaar 
vindt men in de gansche stad schaars één enkelen daar nog iets 
goeds in zit". De enige goede school, wat het peil van het onderwijs 
betreft, was z.i. de Departementale, maar „zij is door en door Geus 
en door en door slecht (onzedig), al de prot. jongens van Breda 
gaan daar school". De katholieken, die daar heen gingen, waren 
verloren. Dank zij Burgemeester Mastboom waren de hoofdonder
wijzers van de openbare scholen nu nog katholieken, maar „de 
schoolcommissie, die bestaat uit drie roomsche nulliteiten en twee 
doorknappe vuile protestanten, zorgt wel, dat op die scholen nooit 
één woord gesproken wordt van God of Godsdienst en dat de 
kinderen goed worden doordrongen van 's menschen onafhankelijk
heid van geest, vrijheid van denken enz. enz."e7 Door deze school
commissie en dit gemeentebestuur zou het onderwijs de protestan
ten (sic) in handen gespeeld worden en de gemeentescholen zouden 
dan „modderpoels van vuiligheid en goddeloosheid" worden. De 
enige katholieke school was de bijzondere van de Heer Kools, maar 
die was volgens Stoop onaanvaardbaar, omdat deze onderwijzer ook 
meisjes en protestanten opnam. Blijkbaar wilde de pastoor de situatie 
zo zwart mogelijk voorstellen, want in feite waren er nog wel meer 
bijzondere scholen met katholieke onderwijzers. Zijn conclusie lag 
voor de hand: hij vertrouwde de coadjutor toe, dat hij reeds veertien 
dagen „zwanger" ging van het plan om de broeders van Huybergen 

·*) GAB, Handbibl. no. 4776, Uittreksels uit een niet gepubliceerde geschiedenis 
der Congregatie van Huybergen, geschreven door Broeder Chrysostomus, p. 41 
e.v. Verder te citeren als Handschrift Huybergen. 
M) BAB, doos 323, dossier correspondentie secretaris bisdom met Huybergen; 
onderhandelingen om te Breda l.o. te geven 1865-1870, verder te citeren als 
dossier onderhandelingen; Stoop aan Van Genk, 4 juli 1865. 
•7) De schoolcommissie bestond uit: J. A. van der Burgh (r.k.), A. F. J. Ingen-
housz (r.k.), Mr. Hanlo (r.k.), A. A van Heusden (ned. herv.), H. A. van Mens 
(r.k.) en E. Guljé (r.k.). 

140 



naar Breda te laten komen om daar onderwijs te geven aan de bur
gerjongens. Hijzelf zou de lokalen laten bouwen en garandeerde 
Van Genk op optimistische wijze, dat door zijn invloed de school 
snel zou groeien. 

Geweldig enthousiast was Van Genk niet.e8 Hij antwoordde, dat 
Stoop de mogelijkheden maar eens moest onderzoeken, maar dan 
op vier voorwaarden: de te stichten school zou moeten worden over
gedragen op een duurzame rechtspersoon; de zaak moest voorzichtig 
worden aangepakt en in het geheim; de medewerking van het bur-
gelijk bestuur moest worden gezocht en het plan moest door een 
deskundige worden opgezet. Dit scheen voor Stoop een volledige 
goedkeuring in te houden, want op 14 september gaf hij kennis aan 
het kerkbestuur, dat hij uit eigen vermogen voor de som van ƒ4200,— 
een huis met tuin, gelegen achter de pastorie, had gekocht.69 Hij 
schonk zijn aanwinst aan de kerk, met het doel er een r.k. school 
voor jongens onder leiding van Christelijke Broeders in te vestigen. 
Het laatste deel van Stoops voornemens was voorlopig het moei
lijkste. Behalve over de broeders van Oudenbosch had Mgr. Van 
Hooydonk ook de supervisie over de nieuwe Congregatie van Huy
bergen. In 1849 was men in het vroegere Wilhelmietenklooster aldaar 
met een weeshuis begonnen, dat tot 1852 geleid werd door broeders 
van Oudenbosch.70 Kort daarop stichtte Van Hooydonk de Congre
gatie der Christelijke Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis der 
Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria en van het instituut 
Ste. Marie Huybergen. De priester A. Nelen werd overste van de 
congregatie en was tegelijk directeur van het weeshuis.71 In 1855 
begon deze congregatie met een instituut, dat door de bisschop ge
zien werd als een soort voorbereiding op het klein-seminarie van 

•8) BAB, doos 323, doss. onderhandelingen, Van Genk aan Stoop, 13 juli 1865. 
··) APA, notulen kerkbestuur, 14 sept. 1865. 
,0) Geschiedenis van het Oude Wilhelmietenklooster en van het bisschoppelijk 
instituut Ste Marie te Huybergen door eenige Oud-leerlingen, Bergen op Zoom, 
1906, p. 352. Merkwaardigerwijs wordt de Antoniusschool te Breda slechts in 
een voetnoot genoemd, p. 369; vgl. ook Krüger, o.e., Ill, 492-493. 
") Geschiedenis van het Oude Wilhelmietenklooster, ρ I, 353, 355 e.V., 364. 
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Van Kessel te Oudenbosch, maar al heel gauw uitgroeide tot een 
gewoon pensionaat, dat onder de leiding kwam te staan van een 
andere priester, Antonius Grauwmans. Het was op deze nog jonge 
congregatie van onderwijs-broeders, dat Stoop voor zijn plannen een 
beroep deed. 

Nu kon het steekspel Stoop-Huybergen beginnen. Aan de ene 
kant stond de ontvlambare pastoor, die alleen de belangen van zijn 
school op het oog had en aan de andere kant Nelen, ook geen ge
makkelijk man, die zijn congregatie voortdurend bedreigd achtte 
door het verblijf van de broeders in Breda. Van Genk was degene, 
over wiens hoofd alle conflicten en ruzies werden uitgevochten. We 
moeten bewondering hebben voor de wijze, waarop deze bisschop 
de moeilijkheden in verband met de Bredase school heeft doorstaan. 
Toch kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat hij te veel 
beide partijen heeft willen sauveren, met het gevolg, dat de moei
lijkheden nooit werden opgelost. De eerste onderhandelingen lever
den al direct problemen op.72 Na een bezoek van Stoop aan Huy-
bergen — eind '65 of begin '66 — was overeengekomen, dat in mei 
twee broeders naar Breda zouden gaan, waarschijnlijk om de eerste 
sonderingen te verrichten. Stoop wilde aan dit tweetal een leken
onderwijzer toevoegen, maar in Huybergen was men daar fel op 
tegen. Het zou een voortdurend terugkerend thema worden: de 
angst, dat relaties tussen broeders en leken nadelig zouden werken 
op het geestelijk leven van eerstgenoemden. Stoop had echter weinig 
oog voor deze gevoeligheden. De broeders waren voor hem niet het 
doel, maar de school. Grauwmans protesteerde bij Van Hooydonk 
— een van de weinige keren, dat deze ziekelijke prelaat in de affaire 
gemengd werd — tegen de voornemens van Stoop en voorspelde 
grote moeilijkheden met de pastoor. Aangezien de onderhandelingen 
eerst in het najaar van 1867 weer op gang kwamen, waren de 
problemen naar alle waarschijnlijkheid voorlopig zelfs onoplosbaar. 
Wel bleken er intussen reeds broeders naar Breda vertrokken te zijn, 

") BAB, doos 323, dosi, onderhandelingen, Grauwmans aan Van Hooydonk, 
7 januari 186S. 
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maar met het onderwijs hielden dezen zich niet bezig. Zij hadden 
zich belast met de kosterij van de Antoniuskerk en occupeerden zich 
ook met catechismusonderricht en de door Stoop opgerichte congre
gatie voor jongens.7S 

Intussen was Stoop begonnen met de bouw van voorlopige school-
lokalen, die in november 1867 gereedkwamen.74 Tegelijkertijd was 
het gesprek met Huybergen weer op gang gekomen. Hierin speelde 
de financiële kant van de zaak een voorname rol. Nelen stelde naar 
de smaak van Stoop veel te hoge eisen in zake de honorering van 
de broeders. Aangezien Nelen het been stijf hield, dacht Stoop er 
zelfs over met de broeders in Oudenbosch te gaan spreken, die in 
Roosendaal op eigen kosten een school hadden gesticht. Hij was 
van mening, dat men immers haast moest maken, zolang het kabinet-
Heemskerk nog aan het bewind was. Als Borret zou komen te 
sterven, — inderdaad bracht de kort daarop gevolgde dood van Borret 
het ministerie aan het wankelen75 — voorzag hij een nieuw kabinet-
Thorbecke en dat zou, wat het onderwijs aanging, niet roomsgezind 
zijn.7Θ Van Genk wist de impulsieve pastoor af te remmen en pro

beerde de financiële standpunten zo dicht mogelijk bij elkaar te 
brengen. Dat van Nelen, die Stoop verweet, dat deze wel de baas 
wilde spelen, maar er geen geld voor overhad, kwam op het volgende 
neer.77 De pastoor zou alle inkomsten van de school en de kosterij 
ontvangen, maar zou in ruil daarvoor de zorg voor de scholen, de 
huisvesting van de broeders, eventuele reparaties en belastingen op 
zich nemen. Bovendien moest hij elk jaar voor de broeder-hoofd
onderwijzer ƒ 400,—, voor de broeder-hulponderwijzer ƒ 200,— en 
voor iedere andere broeder ƒ 100,— aan Huybergen betalen. Nelen 
wees in dit verband op de grote verschillen tussen congregaties van 

") GAB, Handschrift Huybergen, p. 41 e.V.; BAB, doss. onderh., Stoop aan Van 
Genk, 28 okt. 1867. 
'4) APA, notulen kerkbestuur, 18 nov. 1867. 
") NNBW, I, kol. 423-424 (Görris). 
'·) BAB, doss. onderh.. Stoop aan Van Genk, 28 okt. 1867; Van Genk aan 
Stoop, 5 nov. 1867; Stoop aan Van Genk, 6 nov. 1867. 
") BAB, doss. onderh. 20 nov. 1867. Op deze dag had te Hoeven een conferen
tie plaats, o.a. met aanwezigheid van Nelen. 
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broeders en van zusters. Jongens van deftige stand werden meestal 
priester, regulier of seculier, terwijl ook zustercongregaties meisjes 
uit de hogere en bemiddelde standen konden aantrekken. Na hun 
noviciaat waren die meisjes al gauw klaar voor onderwijzeres, terwijl 
de broeders moesten beginnen met jongens van 10 à 12 jaar, waar
van zij de gehele opvoeding moesten bekostigen en dan maar moes
ten afwachten, of ze nog broeder wilden worden. De kosten werden 
nog verhoogd, doordat men remplaçanten moest kopen. Ook was 
een groot verschil, dat zusters aan hun congregaties erfenissen kon
den nalaten, terwijl bij de broeders, bovendien meestal zonder ver
mogen, alleen de renten aan het huis kwamen. 

Op 29 november 1867 schreef Nelen aan Van Genk, dat de pas
toor wel wilde beginnen met een broeder-hoofdonderwijzer om er 
dan in de daarop volgende zomer een broeder als hulponderwijzer 
bij te nemen.78 Of Stoop nu de voorwaarden van Huybergen had 
aanvaard, kon niet achterhaald worden. In ieder geval wilde Nelen 
nu accepteren en ook Van Genk verklaarde zich akkoord.79 Stoop 
kreeg echter op het laatste moment weer andere gedachten. De heer 
Kouwenberg, hoofd van de Eerste Burgerschool, was nl. volgens 
Stoop de mening toegedaan, dat zijn school een flinke klap zou 
krijgen, als er in de stad een bijzondere confessionele school zou 
verrijzen.80 Naar het zeggen van de pastoor wilde hij diens school 
niet gaan beconcurreren, omdat hij goed katholiek was. Hij vond 
het zelfs beter om elders te gaan solliciteren. Minister Borret zou 
hem hierbij behulpzaam willen zijn en had hem reeds een goede 
betrekking in Tilburg aangeboden. Hoewel Borret intussen was ge
storven, hoopte Kouwenberg toch op die benoeming, maar hij was 
ook wel bereid om als hulponderwijzer aan de school van Stoop 
te gaan werken. Deze smeekte nu Van Genk de unieke kans niet 
te laten schieten, ook al kostte het ƒ 1200,— per jaar. Veel leerlingen 
zouden van de Burgerschool overkomen, terwijl Kouwenberg door 

7β) BAB, doss, onderh., Nelen aan Van Genk, 29 nov. 1867. 
'») id., Van Genk aan Nelen, 30 nov. 1867. 
"O id., Vertrouwelijk schrijven van Stoop aan Van Genk, 6 dec. 1867. 
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zijn ervaring met de openbare normaallessen van onschatbare waarde 

zou zijn voor de opleiding van broeders-onderwijzers. Stoop verzocht 

Van Genk de affaire voorlopig geheim te houden, om Kouwenberg 

niet in moeilijkheden te brengen. Alleen Jacob Willem van den 

Biesen, zijn enige „vriend en steun" volgens de pastoor, was inge

wijd. Kouwenberg is echter naar Tilburg gegaan. Waarschijnlijk 

heeft men het plan moeten laten varen, omdat het veel te kostbaar 

was en Huybergen wel grote bezwaren gehad zal hebben tegen een 

zo knappe leek naast de broeders. 

Stoop is derhalve op zijn oude plannen teruggekomen. Onder 

leiding van broeder Angelus (A. F. Vlekke) en de hulponderwijzer 

broeder Stanislaus (Κ. H. Claeren) werd in maart 1868 begonnen 

met een school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs, die de 

weidse naam Instituut St. Antoine meekreeg.81 Kort daarna, op 7 

mei 1868, werd de bouw van een nieuwe school aanbesteed.8г Al 

heel spoedig kwamen nieuwe moeilijkheden met Huybergen zich 

aandienen.83 Nelen klaagde bij Van Genk, dat de broeders zo door 

kosterij en onderwijs in beslag werden genomen, dat zij hun regel 

niet konden onderhouden. De wekelijkse biecht b.v. werd maar zeer 

slordig afgedaan. Stoop behandelde de broeders als privé-dienaren, 

aldus Nelen. Een oplossing dacht men te vinden door de Bredase 

broeders in een eigen communiteit te verenigen met broeder Bene-

dictus als overste, maar uiteindelijk voldeed dat ook niet. Een be

langrijk struikelblok bleef bovendien het feit, dat behalve de twee 

broeders ook een lekenkracht aan de school was aangesteld, nood

zakelijk voor het toenemend aantal leerlingen, maar naar de mening 

van Nelen fataal voor het zieleheil van de broeders. Ook al kreeg 

Stoop van zijn vriend Kouwenberg uit Tilburg de waarschuwing 

te horen, dat samenwerking van broeders en leken op een misluk-

M) id., Nelen aan Van Genk, 5 mrt 1868; GAB, С 55, not. В en W., 13 jan. 
1868, 14; 2 mrt 1868, 8. 
и ) BAB, doos 323, doss. Broeders Karrestraat, Stoop aan Van Genk, 8 mei 1868, 
no. 207. 
M) BAB, doss. onderh., Nelen aan Van Genk, 5 mrt 1868; Van Genk aan 
Nelen, 5 mrt. 1868; Nelen aan Van Genk, 15 mrt 1868; Stoop aan Van Genk, 
24 mrt 1868; Nelen aan Van Genk, 4 april 1868. 
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king moest uidopen84, toch toonde hij weinig begrip voor de wel
licht wat al te grote voorzichtigheid van Nelen. Van zijn school 
hing de hervorming van Breda af, schreef hij aan Van Genk.85 

Men moest er wat voor over hebben om te strijden tegen de toe
nemende ongodsdienstigheid en onzedelijkheid. Men moest, vond 
Stoop, het onderwijs in Huybergen maar hervormen, zodat men 
genoeg krachten ter beschikking kon stellen. Nelen ontving echter 
steeds verontrustender berichten uit Breda. Contacten met de we
reldse stad deden hun funeste gevolgen gevoelen. Een der broeders 
bracht congregatie en school in opspraak door zich met vrouwen af 
te geven en scheen zelfs plannen te koesteren om te gaan trouwen.8" 
Hoewel deze zaak gelukkig kon gesust worden, verliet kort daarop, 
eind 1868, een der Bredase broeders de congregatie. Nelen kwam 
tot wanhoop en zag de gehele congregatie reeds te gronde gericht. 
Hij beschouwde de opheffing van de Bredase stichting als het enige 
redmiddel. „Maximum periculum in mora est", schreef hij aan Van 
Genk, die de overste echter voorlopig tot bedaren wist te brengen.87 

Toen de school één jaar gedraaid had, maakte Stoop de moeilijk
heden nog groter door plannen te beramen voor een tweede school 
voor de „mindere Burgerstand". Dan zouden minstens 200 kinderen 
aan de „pestwalm" van de openbare school onttrokken kunnen 
worden.88 Zonder enig overleg te plegen had de pastoor de zaken 
zelf al bedisseld. Broeder Angelus zou hoofd van de twee scholen 
worden, maar het eigenlijke onderwijs zou gegeven worden door 
de heer Verhagen, onderwijzer van de Eerste Burgerschool. In zijn 
uiteenzetting aan de bisschop verzweeg de pastoor evenwel, dat deze 

e4) BAB, id., Stoop aan Van Genk, Goede Vrijdag 1868. 
8») BAB, ibid. 
n) BAB, id., Stoop aan Van Genk, feest van St. Antonius 1868; Nelen aan Van 
Genk, 15 okt. 1868; Van Genk aan Stoop, 17 okt. 1868; Nelen aan Van Genk, 
19 okt. 1868; Stoop aan Van Genk, 20 okt. 1868; id., 20 okt. 1868; id., 4 nov. 
1868. 
e7) BAB, id., Van Genk aan Nelen, 5 nov. 1868; id. aan Stoop; Stoop aan Van 
Genk, 6 nov. 1868; Nelen aan vie. gen. Van der Veeken, 27 nov. 1868. 
*>) BAB, id., Stoop aan Van Genk, 29 mei 1869; doss. Broeders Karrestraat, 
Stoop aan Van Genk, 30 apr. 1869, no. 313. 
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Verhagen een slechte naam als onderwijzer had, omdat hij geen 
orde kon houden.89 Later zouden er dan nog twee andere leken aan 
toegevoegd kunnen worden. Nelen protesteerde heftig bij Van Genk, 
zowel tegen het feit, dat Stoop maar weer op eigen gelegenheid 
gehandeld had, als ook tegen het kiezen van een leek, die bovendien 
bekend stond om zijn ongeschiktheid.eo Nelen had het gelijk in deze 
kwestie aan zijn zijde, want, zoals nog ter sprake komt, stond juist 
in deze tijd de school St. Antoine bloot aan scherpe kritiek, o.m. 
wegens onvoldoende kwaliteit van het onderwijs. Ook de broeders 
zelf waren maar matig met de nieuwe plannen ingenomen. Ver
hagen had nl. verklaard, dat zij zich met zijn afdeling niet mochten 
bemoeien. Toch probeerde Stoop door te zetten en zelfs tegelijkertijd 
het idee van een bijzondere armenschool te lanceren.91 

Mogen we enerzijds grote bewondering koesteren voor de voort
varendheid van deze priester, anderzijds staat vast, dat hij weinig 
begrip voor de reële mogelijkheden van zijn plannen bezat. Mgr. 
Van Genk, die natuurlijk geweten heeft, hoe de school St. Antoine 
juist in· deze tijd werd aangevallen en de bezwaren van Nelen toch 
ook wel steekhoudend vond, remde de doldriftige pastoor af. Tevens 
poogde hij de nog hangende financiële kwestie tot een oplossing 
te brengen. Ook in dezen waren de verwijten over en weer gevlo
gen92, maar op 25 maart 1870 eindelijk kon de bisschop een finan
cieel Reglement voor het Instituut St. Antoine goedkeuren.93 De 
pastoor zou alle inkomsten van de school, het catechismusonderrioht 
en de kosterij ontvangen, maar voor elke broeder jaarlijks ƒ 300,— 
aan Huybergen betalen. Uit dit salaris zouden de broeders hun 
totale levensonderhoud moeten bekostigen. De voorschotten, die door 
de congregatie aan Stoop betaald waren, werden kwijtgescholden. 

e«) GAB, A 145, ing. st., 1863, no. 161, lo. verslag 1862. 
и) BAB, doos 51, V, Nelen aan Van Genk, 8 juni 1869, fo. 36-37; doss. onder-

handelingen, Nelen aan Van Genk, 17 sept. 1869. 

" ) BAB, doss, onderh., Stoop aan Van Genk, 30 juli 1869. 

»2) BAB, id., Stoop aan Van Genk, 30 juli 1869; id., 8 aug. 1869; Nelen aan 

Van Genk, 14 sept. 1869; id., 25 sept. 1869; id., 19 okt. 1869; mondelinge ge-

dachtenwisseling Van Genk-Stoop, 22 okt. 1869; Nelen aan Van Genk, 5 nov. 

1869. 

•3) BAB, doss. Broeders Karrestraat, 25 nut 1870, no. 204. 
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3. Schoolstrijd 

De ontvangst, die het Instituut St. Antoine in de stad ten deel 
was gevallen, was niet erg gunstig te noemen. Men bedenke, dat 
anno 1868 de liberale partij nog in de meerderheid was. Stoop 
stond nagenoeg alleen. Reeds 28 oktober 1867 schreef hij aan 
Van Genk, dat er veel tegenwerking van de andere pastoors te 
duchten was.94 Het verzet van de zijde van zijn confraters, over wie 
de geest van het Manàement nog niet vaardig was geworden, schijnt 
zelfs taai geweest te zijn. Men herinnere zich de weerstanden, die 
het optreden van Van den Biesen bij de voorzichtige Bredase clerus 
had opgeroepen. Nog in 1871, toen St. Antoine de ergste beproe
vingen doorstaan had, schreef Stoop de gestage vooruitgang van het 
openbaar onderwijs toe aan de invloed van de katholieke school
opziener Van den Acker en van P. J. Werden, pastoor van de 
Barbaraparochie.e5 Buiten zijn eigen kapelaans, zo beweerde Stoop, 
was er in Breda geen geestelijke te vinden, die één woord ten gunste 
van St. Antoine sprak. Zo vervulde Stoop de rol van de eenzaam 
roepende in de woestijn, vooral indien men bedenkt, dat ook de 
bisschop niet onvoorwaardelijk achter hem stond. 

Terstond na de opening van de school in maart 1868 begon de 
overijverige pastoor een grote actie om via de preekstoel het open
baar onderwijs aan te vallen en als gevaarlijk voor de jeugd voor te 
stellen en tevens om geld voor zijn nieuwe onderneming bijeen te 
krijgen. Hij ging bij zijn predikaties o.a. uit van de besluiten van 
de Diocesane Synode, die m het voorjaar in het Bredase bisdom 
was gehouden en waar was gewaarschuwd tegen de openbare school, 
de tristis nécessitas.96 De aanvallen zijn, naar verluidt, ongemeen 
heftig geweest.97 In de kringen van de Bredase magistratuur en de 

94) BAB, doss. onderh. 
•5) BAB, doss. Broeders, Stoop aan Van Genk, 12 nov. 1871, no. 870; Stoop 
aan Van Genk, ? sept. 1872, no. 803. 
M) BAB, id., Stoop aan Van Genk, 8 mei 1868; doss. onderh., Stoop aan Van 
Genk, 18 mei 1868. 
·') GAB, D 20, Taadsnot., 11 sept. 1869, litt. В 4. 
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Plaatselijke Schoolcommissie moet men deze agitatie tegelijk met 

verbazing en verwondering vernomen hebben. Hadden zij niet ge

zorgd voor goede openbare scholen onder leiding van katholieke 

onderwijzers? Een katholieke bijzondere school voor jongens leek 

deze autoriteiten overbodig. Kon op een dergelijke school, die met 

financiële moeilijkheden kampte en waar een haast chronisch gebrek 

aan goede leerkrachten was, goed onderwijs gegeven wordenr1 De 

ultramontaanse ijveraars hadden naar hun mening met deze school 

bewezen, dat zij tegenstanders waren van de ware vooruitgang. Het 

had er ook inderdaad alle schijn van, dat mannen als Stoop bij hun 

palstaan voor de bijzondere school minder acht sloegen op de kwali

teit van het daar te geven onderwijs, als de godsdienstige vorming 

van de jeugd in de door hen voorgestane richting maar gewaarborgd 

was. Zij kwamen zo gemakkelijk tot een onderwijs, dat zich „in ver

bijzondering afzondert" e8, een typische vrucht derhalve van gesloten 

katholicisme. 

Om de stichting van de school te verklaren en te rechtvaardigen, 

verscheen in 1868 een brochure Waarom richt men te Breda σρ eene 

Byzondere Katholieke School voor Jongelingen?, geschreven door 

zekere J. W.. " Wie achter deze initialen schuilging, is niet met 

zekerheid vast te stellen. In ieder geval was het iemand uit de kring 

van Stoop, wellicht Van den Biesen (J. W . als afkorting voor Jacob 

Willem) of Stoop zelf. J. W . constateerde de bloei van het openbaar 

onderwijs in Breda, dat de stad jaarlijks ƒ 27.685,83 kostte, zijnde 

één vierde gedeelte van de begroting. Afgezien van het feit, dat de 

voorstanders van het bijzonder onderwijs dit bedrag mede moesten 

opbrengen, constateerde de auteur, dat het openbaar onderwijs voor 

de katholiek onaanvaardbaar was, omdat het ongodsdienstig, on

christelijk, goddeloos in zijn strekking, veroordeeld door de kerk en 

·') A. C. M. Meeuwesse, De betekenis van het onderwijs in de moderne litera
tuur of de bijzondere school van heden: In: Bezinning op het katholiek onderwijs, 
Breda MCMLXIII, p. 27 
··) J. W., Waarom richt men te Breda of een byzondere katholieke school voor 
jongelingen?, Breda (J. J. van Turnhout) 1868. 
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schadelijk voor de maatschappij was.100 De verdere inhoud van de 

brochure had tot doel deze punten stuk voor stuk te bewijzen. Het 

befaamde artikel 23 der wet werd een farce genoemd, omdat ware 

verdraagzaamheid zonder godsdienst niet mogelijk is. Wat de wet

gever christelijke deugden noemde, waren in feite natuurlijke deug

den, waarbij J. W. verwees naar de brochure van J. J. W. van den 

Biesen, Wat is Liberaal?101 Goddeloos was de openbare school, 

omdat er de stellingen van mensen als Scholten, Opzoomer, Renan 

en Taine gehuldigd en vakken als Economie Politique, statistiek en 

natuurkunde onderwezen werden. J. W. verklaarde niet tegen die 

wetenschappen te zijn, mits ze gedoceerd werden „aan de leiband 

des geloofs". De toekomst van de natie lag niet in de kennis van de 

natuurkrachten, maar van de godsdienst.102 De protestanten van 

Breda werden de katholieken tot voorbeeld gesteld, daar eerstge-

noemden al lang eigen bijzondere scholen opgericht hadden. J. W. 

scheen daarbij te vergeten, dat dit was gebeurd, omdat de pro

testanten de openbare school te katholiek vonden. Met de uitspraken 

van Quanta Cura en de Syllabus, het Provinciaal Concilie, dat in 

1865 in Den Bosch en het Synodaal Concilie, dat in april 1868 in 

Breda was gehouden, werd uiteengezet, dat de openbare school al

leen duldbaar was, als men geen bijzondere kon stichten.103 Vooral 

een passage uit de acta van laatstgenoemde synode kon op Breda 

betrokken worden: „Te verwonderen is het en diep te betreuren, 

dat er, zelfs onder de katholieken, gevonden worden, die deze 

laakbare listen niet genoeg inzien; die door bedrog van bedorvenen 

misleid, niet alleen niet afkeuren, maar zelfs hoogen lof geven aan 

"·) J.W., o.e., p. 7, 8, 9. 
»") J.W., o.e., p. 10, 12, 13. 
и») J.W., o.e., p. 14, 15. 
юз) J.W., o.e., p. 17 e.V.; deze passage kan op het auteurschap van Stoop wij
zen, daar hij op 18 mei 1868 aan Van Genk vroeg om een exemplaar van het 
hoofdstuk uit de acta van de Bredase synode betreffende het onderwijs; vgl. BAB, 
doss, onderh.. Stoop aan Van Genk, 18 mei 1868; de passage bewijst tevens, dat 
de brochure is verschenen vóór het onderwijsmandement, dat op 22 juli 1868 in 
het licht werd gegeven; vgl. Α. van Gestel s.j., Het Handelsblad en het Mande
ment der Bisschoppen, 's-Hertogenhosch, 1868, p. 3. 
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die scholen, waarin volstrekt geen christelijk onderwijs of geene 

christelijke opvoeding wordt gegeven".104 Speciale aandacht be

steedde J. W. nog aan de sociale gevolgen van het openbaar onder

wijs. 1 0 5 Hij nam toenemende spanningen onder de arbeiders waar. 

Dit was te begrijpen, want door afwezigheid van godsdienstig on

derwijs waren de „gelukkige armoede, stille onderwerping en te

vredenheid" verdwenen106, met welke passages J. W., zeker on

bewust, Karl Marx gelijk gaf met diens „godsdienst is opium voor 

het volk". 

Dit geschrift, dat door zijn rustige en waardige toon een Bredaas 

preludium op het bisschoppelijk Mandement genoemd kan worden, 

miste evenwel voor een belangrijk deel zijn doel. Wel was heel 

duidelijk gemaakt, waarom men bijzondere scholen moest oprichten, 

maar niet, waarom dit speciaal in Breda gebeuren moest. Het ant

woord, dat niet lang op zich liet wachten, was van geheel andere 

aard. Onder het uitdagend pseudoniem Apostatus verscheen in begin 

1869 de brochure De geloofspest en de Ofenbare School.107 Dit 

geschrift was niet een eerlijke verdediging van de openbare school, 

maar een smaadschrift tegen de bijzondere. Behalve een gemene 

insinuatie op de omslag108, wemelde het van scheldtirades, vooral 

aan het adres van J. W., die ontmaskerd werd als een te Breda 

algemeen bekend pastoor.109 Het begin van het pamflet was een 

citaat van Heine: „Seht den dicken Pastor.... das man ihn verehr' in 

dem Ornate...." Hoewel het zijn opzet was de argumenten van J. W. 

101) J.W., o.e., p. 21; Acta et Statuta Primae Synodi Diocesanae Bredanae anno 
1868, Gestel St. Michaelis 1868, p. 127. 
«к) J.W., o.e., p. 27 e.v. 
·«) id., p. 28. 
, 0 7) Apostatus, De Gehofspest en de Openbare School. Naar aanleiding van: 
„Waarom richt men te Breda op eene Byzondere School voor jongelingen?" door 
J.W. (Breda-J. ]. van Turnhout), Amsterdam (Joh. W. Braun) 1869. 
10β) Op de omslag staat een geestelijke afgebeeld aan een schandpaal. Boven hem 
het opschrift: „La Cour d'assises du Hainaut a condamné aux travaux forcés à 
perpétuité et à l'exposition publique, le nommé Gérard — en religion frère Main-
bode — coupable d'attentats à la pudeur sur des enfants âgés de moins de 14 ans, 
qui étaient ses élèves". 
,0») Apostatus, o.e., p. 3 en 27. 
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tegen het openbaar onderwijs te ontzenuwen, kwam Apostatas niet 

verder dan het van stal halen van een aantal antipapistische stok

paardjes, zoals de inquisitie en paus Alexander VI, waarmee dan de 

bekrompenheid van het bijzonder onderwijs bewezen was. Vol trots 

verklaarde hij: „Ook wij moeten toonen dat de ongevraagde op 

voeding in het roomsche geloof ons niet noopt ons geheele leven aan 

den leiband te loopen van een of anderen boerenjongen, die een 

paar woorden slecht latijn heeft geleerd". 

Het is duidelijk, dat dit geschrift door de grove toon zijn doel 

volkomen voorbijschoot, alhoewel de vijanden van Stoop en St. 

Antoine zich wel verkneukeld zullen hebben. Stoop schreef naar 

aanleiding van het pamflet aan Van Genk: „De stoutste goddeloos

heid paart zich aan 't koudste ongeloof, en uit zich in een taal, die 

alleen de Duivel kan ingeven!"110 Pijpers vond het leuk, dat hij er 

doorgehaald werd, zo voegde Stoop er aan toe. Ook onder degenen, 

die geen supporters waren van de pastoor, heerste verontwaardiging. 

Een onderwijzer van een der openbare scholen schreef in de Nieuwe 

Bredasche Courant, dat hij het optreden van Apostatas afkeurde 

„om de bizondere school te bestrijden op eene wijze, die eenieder, 

die het wel meent met zijn godsdienst (welke die ook zij) en met 

de openbare school, ergeren moet." Deze onderwijzer zou nooit 

sympathiseren „met die openbare school, die menschen zou vormen 

naar den geest van А." ш 

Ook in de landelijke pers — de onderwijsagitatie was inmiddels 

na het verschijnen van het Mandement een actueel probleem ge

worden — werd aan de Bredase schoolstrijd aandacht besteed. In 

De Tijd van 31 maart 1869 verscheen een ingezonden stak, onder

tekend door N.N., waarachter naar stijl en woordkeus te oordelen, 

waarschijnlijk Stoop schuil ging. Gewezen werd op verderfelijke 

praktijken op de Bredase openbare scholen, waar bij een prijsuit

reiking door een katholieke onderwijzer aan een katholieke leerling 

een boek was gegeven van J. van Reyn, getiteld Nederlandsche 

»·) BAB, doss. onderh., Stoop aan Van Genk, 29 mei 1869. 

'») 30 mei 1869. 
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Vrouwen. Dit boek behoorde tot die slechte geschriften, „die, ge
schreven in den bevalligen volksstijl en met keurig mooije plaatjes 
opgesmukt, de katholieke godsdienst beschimpen en de zedelijkheid 
door het slijk halen". Met enige tamelijk onnozele citaten uit het 
gewraakte boek werd deze stelling geadstrueerd. Kennelijk had N.N. 
de bedoeling de ouders te waarschuwen tegen hen, die de openbare 
school verdedigden, omdat er katholieke leerkrachten aan verbonden 
waren. Direct kwam er dan ook een reactie van zekere J.W., niet 
te verwarren met de reeds eerder genoemde. In een brochure ver
dedigde hij, hoewel hij zich met nadruk voor het Mandement ver
klaarde, de katholiciteit van de Bredase openbare onderwijzers, van 
wie er één twee zonen in de geestelijke stand had, en de zedelijke 
en godsdienstige strekking van het openbaar onderwijs in Breda.112 

De strijd begon scherpere vormen aan te nemen, toen bleek, dat 
het openbaar onderwijs de nadelige gevolgen van de school St. An

toine begon te voelen. Op 1 januari 1869 telde deze school 150 
leerlingen, terwijl bovendien aan een 200 kinderen catechismus-
onderricht werd gegeven.m Naar een mededeling van Stoop kwa
men de leerlingen nagenoeg allen uit de hogere standen.1U Hoewel 
hij bij verschillende gelegenheden te keer ging tegen de liberaal-
katholieke families, die niet wilden meewerken aan zijn school115, 
bewijst dit toch, dat de regeneratie van de katholieke bovenlaag 
grotere omvang begon aan te nemen. Terwijl de Eerste Burger
school in januari 1868 nog 112 leerlingen telde, was dit aantal in 
december 1868 tot 75 geslonken. Volgens de Plaatselijke School
commissie lag de oorzaak van deze vermindering in de oprichting 
van Si. Antoine, „welke inrigting van af hare daarstelling zich in 
een groot aantal leerlingen mögt verheugen".11β 

Burgemeester Kerstens, voorzitter van de Plaatselijke Schoolcom-

ш ) Een Bredaasch nieuwtje uit de Schoolwereld, meegedeeld in „De Tijd" van 
31 Maart j.l. en besproken ¿loor ) . W., Breda 1869. 
м) BAB, doss. Broeders, de Broeders aan Van Genk, 1 januari 1869, n. 866. 
»") id., Stoop aan Van Genk, 30 april 1869, no. 313. 
"«) BAB, doss, onderh., Stoop aan Van Genk, 11 febr. 1869. 
»e) GAB, A 158, ing. st., mrt 1869, lo. verslag 1868. 
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missie en vanaf augustus 1869 tevens schoolopziener in het district 

Breda als opvolger van Mr. F. Fles, kon deze ontwikkeling moeilijk 

verwerken. Toch al geen vriend van Stoop117, hield hij in juli 1869 

ter gelegenheid van de prijsuitdeling op de openbare scholen een 

rede, waarin hij de ouders gelukwenste, dat zij zo verlicht waren 

om niet te luisteren naar hen, die een domper op de vooruitgang 

zetten.118 Kerstens kon de achteruitgang van de Eerste Openbare 

School moeilijk verkroppen, want bij de verantwoording van de in

komsten en uitgaven van de gemeente Breda over het jaar 1868 

moesten B. en W. erkennen, dat er ƒ 644,60 minder aan school

gelden was binnengekomen. In een schriftelijke, zij het slechts voor 

intern gebruik bestemde, toelichting, werd door Kerstens de school 

van Stoop verantwoordelijk gesteld en dit niet met erg vriendelijke 

woorden: „Geene middelen, zelfs geen onbetamelijke, zijn gespaard, 

om de beangstigd gemaakte ouders te nopen, hunne kinderen van 

de degelijke gemeentescholen, van alle hulpmiddelen voorzien, af 

te nemen, en ze naax de zoogenaamde Fraterschool met hare weinig 

beschaafde en weinig kundige onderwijzers te zenden, zoowel in het 

nadeel der ongelukkige jeugd, welker verstandelijke ontwikkeling 

stelselmatig op den achtergrond wordt geschoven, als tot schade van 

de gemeente, die zich aanzienlijke kosten voor haar onderwijs heeft 

getroost."119 

Een afschrift van dit voor intern gebruik bestemde stuk werd 

Pastoor Stoop en Mgr. Van Genk in handen gespeeld door een 

ambtenaar van het gemeentehuis, A.F. van Dijk, die bovendien 

wist te vertellen, dat de gemeenteraadsleden het sterk afkeurden 

en dat zelfs de naar zijn mening „beruchte" liberaal Cottignies het 

l n ) Kerstens veroorloofde zich de kleinzielige plagerij rechts naast de kerk van 
gemeentewege een urinoir te laten plaatsen. Na de dood van K. liet waarnemend 
Burgemeester Van der Burgh het weer afbreken; vgl. APA, notulen kerkbestuur, 
16 mei 1870. 
11β) В AB, doss, onderh., Stoop aan Van Genk, 30 juli 1869. 
»») GAB, D 20, raadsnot., 11 sept. 1869, litt. В 4; BAB, doss. Broeders, Stoop 
aan Van Genk, 23 aug. 1869, no. 624; Bijlagen van het verslag der Handelingen 
van de Tweede Катет 1869-70, Bijlage 2 bij Hoofdstuk V, no. 129 j . 
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te brutaal vond.120 Op 11 september 1869 interpelleerde het raads
lid J. A. van Aken Burgemeester Kerstens over de gewraakte mede
delingen. 121 Van Aken wenste, dat de opmerkingen zouden worden 
teruggenomen of verzacht. Kerstens verweerde zich door de schuld 
te schuiven op hen, „die zonder de nodige voorbereiding en de 
vereiste zaakkennis te midden ener stedelijke bevolking een school 
van uitgebreid lager onderwijs hebben opgericht." Hij had de school 
liever willen prijzen, „dewijl hij een vriend en voorstander van het 
bijzonder onderwijs is", als dat onderwijs maar degelijk is. Bovendien 
veroordeelde Kerstens het optreden van Stoop bij diens 'huisbezoeken 
en als predikant. Hoewel Van Aken behoorde tot de groep ultra-
montanen, — in 1870 werd hij door de katholieke kiesvereniging 
in de Provinciale Staten gekozen — moest hij blijkbaar Kerstens' 
argumenten als juist erkennen, want hij berustte in diens antwoord. 

Stoop greep de affaire, die normaal beperkt had 'kunnen worden 
tot een binnenbrandje, aan, om openlijk de oorlog aan zijn tegen
standers te verklaren. Zeer waarschijnlijk werd hij in zijn optreden 
nog gesterkt door moeilijkheden met de stedelijke autoriteiten, om
dat enkele broeders opgeroepen werden in de schutterij, terwijl de 
maat overliep, toen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant en in 
Het Algemeen Handelshhd van 21 september 1869 een lid van de 
Plaatselijke Schoolcommissie, Dr. Hülsmann, de directeur van de 
H.B.S., het memorandum bij de gemeentebegroting in gelijkluiden
de artikelen verdedigde.122 De vefhouding Stoop-Hülsmann was 
bijzonder slecht, omdat, zoals nog ter sprake komt, de pastoor in
middels ook een actie tegen de H.B.S. was begonnen. Het was de 
bedoeling van Hülsmann om de ware achtergronden van het me
morandum bij de gemeentebegroting, waaraan intussen ook in De 
Tijd en De Maasbode aandacht was besteed, te onthullen. Allereerst 
laakte hij de onbetamelijke middelen, die door de „zoogenaamde 

1I0) В AB, doss. Broeders, Stoop aan Van Genk, 23 aug. 1869, no. 624. 
»«) GAB, D 20, raadsnot., 11 sept. 1869, litt. В 4. 
1 ! 2) BAB, doss, onderh., J. C. Willemse aan Stoop, 19 sept. 1869; Stoop aan 
Van Genk, 24 sept 1869; zie beide couranten van genoemde datum. 
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clericale partij te dezer stede" gebruikt waren om de kinderen van 
de openbare school te houden. Meermalen had hij zelf preken van 
Stoop over deze materie moeten aanhoren, zo getuigde Hülsmann. 
Erger nog vond hij de pressie, die op de moeders in bijeenkomsten 
van de H. Familie werd uitgeoefend. Hun werd op het hart ge
bonden, dat het zware zonde was hun kinderen naar de openbare 
school te zenden. Op de tweede plaats meende Hülsmann, dat het 
onderwijs op St. Antoine „om het niet bepaald slecht te noemen, 
in de verste verte op den naam van deugdelijk geen aanspraak kan 
maken." Aanleren vam machinale kennis en instampen van ge-
heugenwerk stonden er op de voorgrond. De leerlingen hadden een 
onbeschaafde uitspraak en konden door de hoofdonderwijzer, die 
aan hetzelfde euvel leed, niet verbeterd worden. Diens „bekwaam
heid als onderwijzer is tot nu toe noch uit zijne leerwijze noch uit 
de vruchten van zijn onderwijs gebleken." 

Daags na het verschijnen van deze artikelen diende Stoop een 
rekwest in bij de minister van Binnenlandse Zaken, Fock.123 Hierin 
protesteerde hij tegen de uitlatingen van Kerstens bij de prijsuit 
deling, tegen de opmerkingen in de toelichting bij de gemeente 
begroting en tegen de artikelen van Hülsmann. Hij eiste openlijke 
herroeping van de laster hem en zijn school aangedaan. Minister 
Fock zette het ambtelijk raderwerk in beweging en vroeg advies aan 
Gedeputeerde Staten, die het verzoek doorgaven aan B. en W. van 
Breda. Dezen stelden het op hun beurt weer in handen van de 
Plaatselijke Schoolcommissie, die de speciale opdracht kreeg een 
vergelijkend rapport over de Eerste Burgerschool en St. Antoine 
uit te brengen.m In afwachting hiervan gaf het gemeentebestuur 
op 12 oktober 1869 zijn visie aan Gedeputeerde Staten te kennen.125 

In gematigde bewoordingen werden met name de lichtgeraaktheid 
van Stoop en diens optreden bij de H. Familie en op de preekstoel 
1ÏS) Bijlagen van het verslag der Handelingen van de Tweede Kamer 1869-70, 
Bijlage 2 bij Hoofdstuk V, no. 129 d; vgl. Breclasche Courant van 20 jan. 1870. 
"«) GAB, С 56, not. В. en W., 4 okt. 1869, 2; 8 nov. 1869, 3; 22 nov. 1869, 1; 
29 nov. 1869, 5. 
l a 5) Bijlagen etc., no. 129 e. 
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als de oorzaken van de „Bredasche Schoolquaestie" aangewezen. 

Tevens werd onthuld, dat de voorzitter van de Plaatselijke School

commissie destijds bij de opening van Si. Antoine Stoop had geat

tendeerd op de tekortkomingen van de school en hem de middelen 

ter verbetering had gewezen. De pastoor had dit echter genegeerd. 

De scherpe bewoordingen van de toelichting bij de gemeentebegro

ting wilde men gaarne toegeven, maar duidelijk werd gesteld, dat het 

stuk nooit voor publikatie bestemd was geweest. De woorden van 

Kerstens bij de prijsuitdeling waren verdraaid, zo meenden B. en W., 

en met het artikel van Hülsmann hadden zij niets te maken. Ook 

Kerstens zelf verweerde zich in een persoonlijk schrijven aan G.S., 

waarin hij met nadruk verklaarde tegen St. Antoine te zijn, niet 

omdat het een secte-school, maar een slechte school was.12a 

Intussen had op 20 november 1869 een buitengewone vergadering 

van de Plaatselijke Schoolcommissie plaats gehad.127 Het doel was 

een vergelijkend rapport van de Eerste Burgerschool en St. Antoine 

op te stellen. Men kan betwijfelen, of een vergelijking van een 

gerenommeerde school met een pas gevestigde wel rechtvaardig was, 

maar daar staat tegenover, dat men op Si. Antoine pretendeerde het

zelfde onderwijs te geven als op de Eerste Burgerschool. In de aan 

de genoemde vergadering voorafgaande weken hadden de leden 

verschillende malen beide scholen bezocht. Stuk voor stuk maakten 

alle leden, Van Mierlo, Hülsmann, Van Mens, Guljé, Ingenhousz, 

Van der Burgh en Van Heusden, hun standpunten kenbaar. Deze 

bleken allen gelijkluidend te zijn, zodat Hülsmann weinig moeite 

had met het opstellen van een rapport.129 Dit kwam hierop neer, 

dat de kwaliteit van het onderwijs in alle vakken beduidend minder 

was op St. Antoine. Men concludeerde, „dat een leerling der pa

rochiale school veel mist van hetgeen tot eene degelijke opleiding 

in de verschillende vakken van onderwijs als eene noodzakelijke 

behoefte kan worden beschouwd." Behalve de kwaliteit van het 

onderwijs waren ook de leerwijze en de tucht bijzonder slecht. Tij-

l ïe) Bijkgen etc., no. 129 g. 
ll7) GAB, afd. Π, 8, not. PI. Schoolcomm., I, 20 nov. 1869. 
' " ) id., 25 nov. 1869; A 159, ing. st., 26 nov. 1869, no. 555. 
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dens de bezoeken van de leden der schoolcommissie was de onder
wijzer vaak niet te verstaan wegens het rumoer van de leerlingen. 

Waarschijnlijk juist om partijdigheid te vermijden vroegen G. S. 
ook het oordeel van de inspecteur van het l.o., Jhr. Mr. J. B. Ver-
heyen. Hoewel hij bij de befaamde verkiezingen van januari 1868 
een der tegenstanders van Pijpers en Guljé was geweest en zich in 
de schoolstrijd een pleitbezorger van de bijzondere school had ge
toond, had hij zich toch in katholieke kring verdacht gemaakt, toen 
hij in een discussie met Van Nispen had betoogd, dat het kind op 
de openbare school de geest van het christendom kon verwerven 
buiten de geloofsleer om.129 Bij een andere gelegenheid had hij de 
mening verkondigd, dat vele Brabantse openbare scholen eigenlijk 
katholieke scholen waren.1S0 Een veroordeling van het Bredase open
baar onderwijs was dus van hem zeker niet te verwachten, maar wel 
was hij de mening toegedaan, dat het gemeentebestuur niet de blaam 
kon ontgaan „van, ten zachtste genomen, eene hoogst onvoorzigtige 
en niet wel te verdedigen handeling te hebben gepleegd".131 Van 
St. Antoine getuigde hij op enigszins cynische wijze, dat alleen de 
gebouwen in orde waren; met name oefende hij kritiek op de metho-
dus docendi van de hoofdonderwijzer en de slechte orde en tucht. 
Nadat al deze rapporten waren binnengekomen, besloten Gedepu
teerde Staten de minister te adviseren de klachten van Stoop te 
seponeren.1S2 

Inmiddels had Stoop ook Luyben voor diens kiesdistrict aan het 
werk gezet. Luyben had in de Kamer steeds de bijzondere school 
verdedigd. In 1867 had hij in de Tweede Kamer betoogd: „Beiden 
(nl. orthodoxen en warme kath.) hebben altijd gedacht, dat het 
onderwijs opvoedend moest zijn, en dat de opvoeding gegrond moest 
zijn op positieve godsdienst".133 Van de andere afgevaardigde van 

lM) Nieuwe Bredasche en O.C., 16 jan. 1868 en 26 jan. 1868; Van Gestel, De 
Nei. Schoolwet etc., p. 120-121. 
1>0) Vgl. de brochure van pseudoniem Thorbecke, p. 11. 
1!l1) Bijlagen etc., no. 129 i. 
«Ό id., no. 129 с. 
ш) Citaat bij Van Gestel, o.e., p. Χ. 
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Breda, Guljé, was voor Stoop niets te verwachten. Hij had zich 
duidelijk aan de zijde van de voorstanders van het openbaar onder
wijs geschaard.134 Nadat reeds enige opmerkingen bij het Voorlopig 
Verslag waren gemaakt, kwam bij de beraadslagingen over de onder
wijsbegroting voor 1870 op 14 december 1869 Luyben aan het 
woord.135 Hoewel, zo betoogde hij, het neutraal staatsonderwijs 
noodzakelijk was en de staatsschool beter was dan geen school, was 
het bijzonder onderwijs toch te prefereren, omdat daar de godsdien
stigheid en de zedelijkheid werden aangekweekt. Hij toonde zich 
dus een voorstander van de Thorbeckiaanse gedachte: de bijzondere 
school als hoofdzaak en de openbare als aanvulling. Hij kon het met 
de bewindsman, Minister Fock, niet eens zijn, omdat deze zich niet 
mild en welwillend gedroeg ten aanzien van het bijzonder onderwijs. 
Ten bewijze daarvan haalde hij de Bredase schoolkwestie aan. De 
volgende dag antwoordde de minister, dat hij de indruk had, dat 
men van die zaak een schandaal wilde maken. Hij beloofde alle 
stukken betreffende de Bredase schoolkwestie openbaar te zullen 
maken, opdat iedereen zelf zou kunnen oordelen.13e Luyben kwam 
nog eens op de zaak terug door de wijze van onderzoek, zoals door 
de minister gevolgd was, als partijdig te hekelen.ш De minister 

hield echter voet bij stuk en werd in zijn houding nog gestijfd door 

de afgevaardigde Guljé, die verklaarde, ofschoon bij katholiek was, 
niet achter het Mandement te staan.lïe Zo kon ook Luyben niet 
verhinderen, dat Stoop van Minister Fock te horen kreeg, dat er 
geen termen aanwezig waren om aan het gevraagde herstel van 
grieven te voldoen.ise 

1S4) C. J. A. Heydenrijck, Twee redevoeringen over de onderwijs-quaestie met 
eene aanteékening, 's-Gravenhage 1868, p. 29 e.v. Van Gestel, Het Handelsblad 
etc., p. 31. 
1M) Handelingen Tweede Катет, 44e zitting, 14 dec. 1869, Beraadslagingen 

over Hoofdstuk V der Staatsbegroting (Binnenl. Zaken, afd. Onderwijs) voor het 

dienstjaar 1870, p. 637 e.v. 
, s · ) Handelingen etc., p. 651. 
' " ) id., p. 657-658. 
1 8 в) id., p. 660-661. 

»») GAB, С 57, not. В. en W., 24 jan. 1870, 6. 
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Zoals reeds ter sprake kwam, had Pastoor Stoop ook de aanval 
op de H.B.S. ingezet. Nauwelijks was de vinnige scheldpartij van 
Apostatus verstorven, of bij de boekhandel-uitgever J. J. van Turn
hout verscheen in begin juni 1869 een anonieme brochure: Kunnen 
de Katholieken gebruik maken van de Hoogere Burgerschool te 
Breda? Pastoor Stoop was de auteur.140 Het antwoord op de in de 
titel gestelde vraag lag voor de hand, gezien de opvattingen van de 
klerikalen omtrent dit instituut, waar de exacte wetenschappen de 
toon aangaven.141 Stoop bleek een onderzoek ingesteld te hebben 
naar de boeken, die op de Bredase H.B.S. werden gebruikt. Hij 
liet ze in zijn geschrift de revue passeren om duidelijk te maken, 
dat op de H.B.S. de goede zeden en de godsdienst niet geëerbiedigd 
werden. In de Geschiedenis van het Vaderland van J. A. Wijnne 
werden aflatenhandel en het leven der monniken sterk afgekeurd 
en Philips II beschouwd als een tyran met zijn „blinde en bij-
geloovige gehechtheid aan de kerk". Met de natuurwetenschappen 
was het nog erger gesteld. In de schooladas voor biologie van Bur-
gersdijk werd gesproken over het voortplantingsleven van de dieren 
en het dierkundeboek van Lubach behandelde b.v. de werking van 
de nier. Van God als de Schepper werd niet gesproken; de natuur 
zelf werd als de scheppende kracht voorgesteld. „En zouden wel
denkende ouders ooit hunne kinderen met zulke zaken bekend 
durven maken?", zo vroeg Stoop zich af, terwijl in huis dit alles 
wordt vermeden om „hen zoo lang mogelijk onschuldig te houden". 
Ook het letterkundeonderwijs werd aan een confrontatie met het 
zesde gebod onderworpen.142 Stoop slaagde er inderdaad in allerlei 
min of meer dubieuze passages uit de op de H.B.S. gebruikte lees
boeken en bloemlezingen bijeen te lezen en in zijn brochure te laten 
afdrukken. Het effect was wel heel averechts. Naar het getuigenis 

140) De brocbuie is o.a. aanwezig in de bibliotheek van het bisdom Bieda in een 
bundel „Onderwijs 1857-1869". In de in 1869 of onmiddellijk daarna gemaakte 
inhoudsopgave wordt Stoop de auteur genoemd. 
i«) Bomewasser, o.e., p. 10. 
i«) Dezelfde motieven tegen het openbaar onderwijs bij Van Gestel, De Cferis-
telijke school etc, passim. 
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van Hükmann werd de brochure, die voor een luttel bedrag te koop 
was, een best-seller onder de Bredase jeugd! Toegegeven zij, dat 
enkele door Stoop geciteerde voorbeelden de toets der kritiek niet 
konden doorstaan; toch demonstreerde het geschriftje duidelijk een 
al te negatieve instelling ten aanzien van het middelbaar onderwijs 
en tevens een eenzijdige gerichtheid van de pastoraal op de on
kuisheid. 143 

Een verontwaardigde Hülsmann verdedigde zijn school in een 
brochure De strekking van het onderwijs aan de Hoogere Burger
school te Breda, waarin hij „die vuiligheidsjager" van repliek dien
de. 144 Zoals men een ambachtsman niet naar zijn gereedschappen 
mocht beoordelen, mocht men de strekking van een school niet 
afmeten naar de gebruikte boeken, betoogde hij. Het boek van 
Wijnne mocht dan missdiien hier en daar kwetsend zijn voor de 
katholiek, de leraar was er toch om dit te corrigeren en Hülsmann 
kon bevestigen, dat dit inderdaad gebeurde. Ook meende hij, dat 
het onderricht in de natuurlijke historie juist de grootheid van de 
Schepper kon aantonen, terwijl het bovendien een prachtige ge
legenheid bood de jongens met „het natuurlijke" in aanraking te 
brengen. Tevens brak hij een lans voor tijdige en kiese voorlichting. 
De door Stoop geciteerde passages uit de letterkundeboeken wilde 
Hülsmann voor een deel gaarne accepteren als onaanvaardbaar, maar 
was het nodig geweest hierop zo expliciet de aandacht te vestigen, 
vroeg de directeur zich af. Deze was nu verplicht overigens goede 
boeken door andere te doen vervangen. Heel handig citeerde hij uit 
dezelfde boeken een aantal passages, waaruit men kon opmaken, 
hoe juist het godsdienstig element bij het onderwijs in de letter
kunde op de voorgrond stond. Hülsmann was er overigens van over
tuigd, dat de agitatie wel snel zou wegebben, omdat de verkiezin
gen voorbij wraren! Hij bedoelde de verkiezingen van begin juni 
1869, waarbij Luyben voor Breda gekozen werd. 

" ' ) Vg1· Rogier en De Rooy, o.e., p. 216 en 225 e.v. 
144) J. H. H. Hülsmann, De strekking van het onderwijs aan de Hoogere Burger
school te Breda. Antwoord of de brochure: „Kunnen de Katholieken gebruik 
maken etc?", Breda 1869. 
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De affaire kwam ook nog in de gemeenteraad en de Tweede 
Kamer ter sprake. In eerstgenoemd lichaam vestigde Van Aken de 
aandaöht op de brochure van Stoop en vroeg, of bij het gispen van 
de boeken al dan niet aan de waarheid te kort was gedaan.146 Kers-
tens verwees de interpellant naar het antwoord van Hülsmann. 
Tijdens de begrotingsbehandeling van onderwijs in de Kamer in 
december 1869 vroeg Luyben de minister, of het deze bekend was, 
dat op de Bredase H.B.S. boeken gebruikt werden „kwetsend voor 
de zedelijkheid in het algemeen en kwetsend in het bijzonder voor 
de katholijken uit het oogpunt van hunne godsdienst".148 In de 
letterkundeboeken stonden volgens Luyben passages, die „hoogst 
wulpsch waren en in staat om de ontembaarste der driften op te 
wekken". Fock wimpelde de bezwaren af met de mededeling, dat 
de keuze van boeken onder de competentie van de gemeente viel.U7 

Ter nadere toelichting publiceerde de Bredase Commissie van Toe
zicht op het Middelbaar Onderwijs nog een Open brief aan de 
Leden der Tweede Kamer148, waarin dezen erop gewezen werd 
toch vooral geen geloof te hechten aan de kritiek van Luyben, die 
was ingefluisterd door een bepaald eenzijdige brochure. Stoop wist 
evenwel van geen ophouden. Hijzelf of een van zijn partijgenoten 
meende er goed aan te doen nog een Openbare Brief aan de Leden 
der Tweede Kamer van de Staten Generaal, ter verduidelijking van 
eenen open brief aan de Leden der Tweede Kamer gezonden door 
de Commissie van Toezicht op het middelbaar onderwijs te Breda 
te publiceren.14e Zoals Mgr. Van Genk later aan het kamerlid Van 
Nispen berichtte, waren als gevolg van deze brochurenstrijd enige 
boeken van de boekenlijst geschrapt.160 De bisschop voegde eraan 
toe, dat hij geen klachten over de H.B.S. had, „ofschoon het meeren-

««) GAB, D 20, raadsnot., 5 juni 1869, litt. F. 
i«) Handelingen der Tweede Kamer, 44e zitting, 14 dec. 1869, p. 637-638. 
"7) id., 45e zitting, 15 dec. 1869, p. 650. 
u e) Open Brief der Commissie van Toezigt σρ het Middelbaar Onderwijs aan de 
Leden der Tweede Kamer, Breda 1870. 
14β) Amsterdam, C. L. van Langenbuysen, 1870. 
150) BAB, doos 88, doss. Middelbaar onderwijs 1856-1899, Van Genk aan С van 
Nispen tot Sevenaer, 13 okt. 1873. 
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deel der leeraars in geen besten geur staan". Dit laatste citaat doet 

wel heel duidelijk uitkomen, dat 'het voornaamste resultaat van 

Stoops acties een verscherping van de tegenstellingen is geweest. 

De Bredase schoolstrijd was nu over zijn hoogtepunt heen. Dat 

wil niet zeggen, dat de moeilijkheden geheel voorbij waren. In maart 

1870 vroegen B. en W . aan de Plaatselijke Schoolcommissie, of het 

niet wenselijk zou zijn de schoolgelden van de Eerste Burgerschool 

te verlagen.151 Blijkbaar wilde men op deze wijze de concurrentie 

voor Si. Antoine moeilijk maken. Hoofdonderwijzer Van der Grinten 

meende echter, dat dit geen effect zou hebben, daar de ouders hun 

kinderen niet naar de bijzondere school stuurden wegens financiële 

bezwaren, „maar om voorgewende gemoedsbezwaren". Men ging 

dan ook niet op de suggestie van het gemeentebestuur in. Dit is het 

enige bewijs uit de bronnen, dat van gemeentewege, behalve dan in 

de papieren oorlog, een actie ondernomen werd tegen St. Antoine. 

Wel bleef de school een verdacht instituut. Toen in het begin van 

het schooljaar 1870 inspecteur Verheyen met schoolopziener Mr. 

M. A. van den Acker, die in 1870 Kerstens na diens overlijden 

was opgevolgd152, de school bezocht ten einde de kwekelingen te 

ondervragen, die van het Rijk een toelage van ƒ 30,— ontvingen, 

werden dezen, naar het zeggen van Stoop, „geharceleerd en uitge

scholden als dommerikken".153 Nu schenen dergelijke bezoekers 

nooit vriendelijk ontvangen te worden. In mei 1870 bezochten enige 

leden van de schoolcommissie de school en werden „op onbetame

lijke wijze" ontvangen, waarbij de hoofdonderwijzer het presteerde 

om „minder voegzame zinspelingen op de handelwijze der Com

missie te maken".154 De genoemde commissie liet zich hierdoor niet 

in haar objectiviteit beïnvloeden, want zij sprak als haar oordeel uit, 

dat zowel de orde en de tucht als het onderwijs in verscheidene vak

ken verbeterd waren. Ook het onderwijsverslag over 1870 sprak in 

1В1) GAB, afd. II, 8, not. PI Schoolcomm., I, 26 mrt 1870. 
i") Nieuwe Bredasche en O.C., 28 april 1870; GAB, afd. II, 8, not. PI. School
comm., I, 24 sept 1870. 
,5S) BAB, doss. Broeders, Stoop aan Van Genk, 14 nov. 1870, no. 716. 
"«) GAB, not. PI. Schoolcomm., I, 28 mei 1870. 

163 



milde bewoordingen over het onderwijs op Sí. Antoine. Wel was het 

niet helemaal te beoordelen geweest, want de hoofdonderwijzer had 

bij het inspectiebezoek een lange toespraak gehouden en de onder

wijzers hadden alleen schrijf- en leeslessen gegeven.155 Het jaar 

daarop werden de verhoudingen evenwel beter. De leden van de 

schoolcommissie werden met voorkomendheid ontvangen en zij kon

den wederom een vooruitgang waarnemen.15β 

De laatste jaren van Stoops arbeidzaam leven werden weer be

heerst door conflicten met de broeders. Eindelijk had hij toch zijn 

reeds eerder geplande school voor de geringe burgerstand geopend 

en daartoe een leek als onderwijzer aangetrokken. Hij wilde deze 

onderneming doordrijven, omdat de hogere kringen in Breda als 

bezwaar tegen St. Antoine hadden aangevoerd, dat er te veel gewone 

kinderen op de school zaten.157 De gegoede burgerij zou daardoor 

kopschuw worden. Mgr. Van Genk verzuchtte, dat pastoor Stoop 

maar deed, waarin hij zin had1 5 8, maar vooral de broeders waren 

ontsticht.15B Zij vreesden, dat de tweede school de eerste zou be

concurreren en het geestelijk leven van de broeders in gevaar zou 

brengen. In 1872 werd de situatie kritiek, omdat er wederom een 

broeder de wereld was ingetrokken en Stoop smeekte, dat er zo snel 

mogelijk een andere gezonden zou worden.160 De secretaris van de 

bisschop probeerde Huybergen tot het afstaan van een broeder te 

bewegen, alhoewel hij met nadruk verklaarde, dat de pastoor het 

eigenlijk niet verdiende. iai Bepaald hopeloos voor Stoop werd het 

echter, toen de broeders in Breda verklaarden, niet meer met de 

pastoor te willen samenwerken en verlangden onmiddellijk naar 

Huybergen te worden teruggestuurd.1β2 Stoop had hun wel beloofd, 
1 И) GAB, А 162, ing. st., 1871, lo. verslag 1870. 
' " ) Gemeenteversl. 1871, p. 89. 
157) BAB, doss. Broeders, Stoop аап Van Genk, 12 nov. 1871, no. 870. 
1ίβ) id., Van Genk aan Huybergen, 14 nov. 1871, no. 825. 
15·) id., Huybergen aan Van Genk, 22 nov. 1871. 
l e o) id., Stoop aan Van Genk, ? sept 1872. 
ιβ1) id.. Secretaris v.d. bisschop aan Huybergen, 18 sept. 1872, no. 804. 
·«) id., De Broeders aan Van Genk, 20 sept. 1872, no. 812. 
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zo schreven zij, de tweede school te zullen opheffen en de kinderen 

van het Vincentiusgesticht dan maar op de eerste school onder te 

brengen, maar dit was een onmogelijkheid. Die kinderen met hun 

armzalige kleding kon men toch niet in één klas zetten met die der 

deftige burgers. Inderdaad heeft Stoop de school voor minvermogen

den in 1872 doen sluiten.183 De broeders waren echter niet meer 

tevreden te stellen. Om hun standpunt nog eens te onderlijnen 

gaven de broeders Benedictus en Aloysius een uitvoerige uiteenzet

ting van de situatie.1β4 De school St. Antoine was de doodsteek voor 

de congregatie. De stichting was veel te vroeg ondernomen en vooral 

veel te groot opgezet. Omdat er in Breda zoveel broeders nodig 

waren, moest men in Huybergen de kwekelingen met lekenkrachten 

opleiden. Bovendien vervreemdde de school de broeders van het 

religieuze leven, doordat zij te veel contact met de wereld hadden. 

De grootste moeilijkheid was echter Stoop, „die volgens de over

tuiging van de broeders geen verstand heeft van 't Religieuse leven, 

en bovendien al te licht geraakt is, als men niet aanstonds in zijne 

zienswijze treedt". De bisschop begreep de moeilijkheden wel, maar 

beschouwde de opheffing van de school toch nog als een groter 

kwaad. Voor een door de broeders gesuggereerde overdracht aan het 

bisdom voelde hij ook niets wegens de schulden, die op de school 

drukten.1β5 Zo bleef de situatie ongewijzigd tot de dood van Stoop 

op 27 november 1874, ongeveer samenvallende met het overlijden 

van Mgr. Van Genk. 

Stoop komt ontegenzeglijk de verdienste toe de basis te hebben 

gelegd voor het katholiek onderwijs voor jongens in Breda. Het was 

echter een wankele basis, doordat het hem aan voldoende middelen 

ontbrak om van de school terstond een degelijk instituut te maken, 

ook omdat hij te veel de nadruk legde op het polemisch-confessio-

nele karakter van de school. Zijn negatieve stellingname tegenover 

het openbaar onderwijs had veel van Prinzipienreiter ei. Zij had tot 

"') Gemeenteversl. 1872, p. 65. 
1M) BAB, doos 51, Ш, Br. Benedictus en Aloysius aan Van Genk, 21 sept. 
1872, fo. 70-73. 
ι ω ) id., Van Genk aan Nelen, 18 sept. 1872, fo. 77; secret, aan Nelen, 24 sept 
1872, fo. 75. 
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gevolg, dat het confessioneel onderwijs in Breda lange tijd, ook in 

katholieke kring, niet geaccepteerd werd. Het Instituut St.Antotne 

was ook te veel gebonden aan de agressieve priester Stoop. De be

zwaren, die hij bij zijn optreden als „emancipator" opriep, werden 

zo heel gemakkelijk de school aangerekend. Bovendien heeft Stoop 

door zijn activiteiten in de schoolstrijd de tegenstellingen in Breda 

soms wel erg onverzoenlijk gemaakt. Blijkbaar heeft Van Genk aan 

Stoop zijn levenswerk niet willen ontnemen. In die zin was het 

gelukkig, dat in 1874 in de persoon van de vicaris-generaal van het 

Haarlemse diocees, Henricus van Beek (1874-1884), Breda een 

nieuwe bisschop kreeg.1ββ Het klinkt wellicht paradoxaal, maar het 

overlijden van Stoop en Van Genk heeft Si. Antoine van de onder

gang gered. Hoewel men een grote bewondering moet koesteren 

voor het handig laveren van Van Genk tussen Huybergen en Breda, 

waardoor Stoop de kans kreeg zijn werk voort te zetten, komt Mgr. 

Van Beek de grote verdienste toe de school een nieuwe, gezonde eft 

acceptabele basis gegeven te hebben. 

In mei 1875 richtte hij aan de kerkbesturen van de parochies van 

de H. Barbara en O. L. Vrouw Hemelvaart het verzoek tot mede

werking om St. Antoine los te maken van de Antoniusparochie. De 

school zou onder het gezamenlijk beheer van de drie parochies moe

ten komen om zo een katholieke jongensschool voor de gehele stad 

tot stand te brengen.1β7 In principe waren de kerkbesturen wel be

reid, maar maakten bezwaar tegen de „enorme" schuldenlast van 

ƒ 15.000,— die op de school drukte. Daarom kwam Van Beek in een 

schrijven aan de kerkbesturen d.d. 29 augustus 1875 nog eens op de 

zaak terug.168 Hij wees op de plicht het katholiek onderwijs te 

steunen. Hij wilde geen kritiek leveren op het openbaar onderwijs; 

hij achtte het voor de katholieken alleen onvoldoende. Naar zijn 

mening was het onverantwoordelijk, indien men niet al het mogelijke 

deed om in Breda „meer en beter dan tot nu toe gedaan" voor goed 

IM) Vgl, Rogier en De Rooy, o.e., p. 228. 
i·7) APB, notulen kerkbestuur, 26 juli 1875; APO, notulen kerkbestuur, 25 mei 
1875. 
"o) BAB, doos 323, doss. St. Antoine, no. 202. 
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„wetenschappelijk" en katholiek onderwijs zorg te dragen. Was het 

„meer en beter" een nauwelijks verholen kritiek op Stoop, het woord 

„wetenschappelijk" wees duidelijk op een andere instelling. De drie 

kerkbesturen dienden de schoollokalen in gezamenlijk bezit te nemen 

en zich garant te stellen voor de ƒ 600,— jaarlijkse rente op de 

schuldenlast. De inkomsten van de school zouden voldoende zijn 

om het personeel te bezoldigen. Hoe nuttig de broeders naar het 

oordeel van de nieuwe bisschop in andere opzichten waren, geloofde 

hij toch betere resultaten te kunnen bereiken met „brave en knappe 

leken". Het schoolbestuur zou gevormd worden door de drie pastoors 

met uit elk kerkbestuur nog één lid. 

Er diende haast gemaakt te worden, want St. Antoine scheen 

„door het overlijden van haren stichter, den Eerw. Heer J. Stoop, 

een gevoelige slag te zijn toegebracht. Althans tegen het einde des 

jaars was de school kwijnende"1 β 9 In de geest, zoals mgr. Van Beek 

had voorgesteld, werd op 1 maart 1876 door de drie kerkbesturen 

een overeenkomst van maatschap aangegaan met het doel de op

richting en exploitatie voor gezamenlijke rekening en ten gezamen-

lijken jrrofijte van een r.k. bijzondere school voor gewoon en meer 

uitgebreid lager onderwijs.170 De Antoniusparochie bracht gebouwen 

en terreinen in, de twee overige kerkbesturen ieder ƒ 10.000,—. De 

inrichting zou de naam Instituut St. Antoine blijven voeren. Het 

bestuur kwam in handen van de drie pastoors, nog drie leden uit de 

respectieve kerkbesturen en drie leden uit de respectieve parochies, 

benoemd door de kerkbesturen. Het dagelijks bestuur bestond uit 

een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, te benoemen 

door de bisschop voor de tijd van drie jaren. 1 7 1 Onder de leiding 

van hoofdonderwijzer A. Strücker en de hulponderwijzers W . H. 

Tromp en P. A. V. Zielkens ging de school nu een beter gewaar

borgde toekomst tegemoet. 172 

18i) Gemeenteversl. 1875, p. 81. 
I70) APB, doss. no. 17, omslag school St. Antoine. 
i'i) Van de werkzaamheden van dit college kon ik tot op heden geen sporen 
ontdekken. 
"*) Gemeenteversl. 1876, p. 92, 93, 96. 
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HOOFDSTUK V 

DE BETEKENIS VAN DE WETTEN VAN 1878 EN 1889 

1. Het openbaar onderwijs. 

Bij het ingaan van het laatste kwart van de eeuw was de strijd 
om de bijzondere confessionele school weggeëbd en had deze, zeker 
na de reorganisatie van St. Antoine, de mogelijkheid gekregen zich 
een eigen plaats te verwerven. Openbaar en bijzonder onderwijs 
zouden nu gaan concurreren om zich meester te maken van de steeds 
groter wordende kinderscharen, een gevolg van de gestage bevol
kingsgroei.1 Onder de burgemeesters Mr. Engelbert de Man (1870-
1893) en Eduard Hendrik Guljé (1893-1907), zoon van het eerder 
genoemde kamerlid, beleefde Breda zijn uitgroei van vestingstadje 
tot provinciestad.2 De bevolking nam in de periode van 1870 tot 
1905 toe van 15.365 tot 27.495 zielen. Een belangrijke oorzaak van 
dit ontwikkelingsproces is het K.B. van 30 november 1868 geweest, 
waarbij eindelijk besloten werd tot ontmanteling van de vesting 
Breda.s Hierdoor werd ruim baan gemaakt voor uitbreiding van de 
stad en industrialisatie. De laatste mogelijkheid werd echter voor
lopig maar weinig uitgebuit. Weliswaar werden belangrijke bedrij
ven gesticht en kwamen andere tot grotere expansie, maar een echte 
fabrieksstad is Breda nooit geworden. Het grootbedrijf werd ver
tegenwoordigd door de in 1861 opgerichte ijzergieterij en constructie-
werkplaats van Ir. C. M. de Bruijn Kops en Jhr. F. Backer, de tegen
woordige N.V. Machinefabriek Breda, nog enige andere ijzergiete
rijen, o.m. de latere Etna, verschillende lucifer-, chocolade- en siga
renfabrieken, bierbrouwerijen en een suikerfabriek. Daarnaast bleef 

») Zie bijlage XIV. 
l) Voor biografische bijzonderheden betreffende deze burgemeesters vgl. GAB, 
con. 1955, no. 33; Nei. Patriciaat, 26e jrg., 1940, p. 231-32 en 18e jrg., 1928/ 
29, p. 72 e.v. 
') De Lepper, o.c, p. 341. 
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het ambachtelijk kleinbedrijf overheersend.4 Het uiterlijk van de stad 
was een weerspiegeling van dit proces. Minder uitsluitend dan elders 
leidde Breda's expansie tot het ontstaan van groezelige volksbuurten; 
bij de uitbreiding der stad werd aandacht geschonken aan haar ver
fraaiing met parken en brede straten, waardoor zij dat typische ka
rakter kreeg, dat haar tot Haagje van het zuiden stempelde. 

Het sociale probleem was er echter niet minder groot om; met 
het inwoneraantal nam ook het contingent paupers toe. Nog op de 
vierde Bredase Katholiekendag te Hulst in september 1908 wees de 
vooruitstrevende en sociaalvoelende ondernemer Charles Stulemeyer 
op de slechte sociale toestanden in het Bredase: lonen van 70 à 80 
cent per dag in de winter, werktijden van 12 uur en hemeltergende 
woningtoestanden.5 Door gedwongen werkeloosheid en lage lonen 
werden grote aantallen arbeiders naar het buitenland gelokt. Zo trok
ken jaarlijks circa 6000 arbeiders uit het bisdom Breda naar Duits
land. β Van speciaal belang voor de onderwijsgeschiedenis is de 

kinderarbeid. Gelukkig behoeven in dit verband geen astronomische 

getallen gegeven te worden. Aanzienlijke industriële werkgelegenheid 
werd in Breda pas geschapen, toen door sociale wetten en leer
plichtwet kinderexploitatie onmogelijk was gemaakt. Toch werd een 
vrij belangrijk percentage van de jongeren, die de scholen be
hoorden te bevolken, door de grote en kleine bedrijven opgeslokt. 
In 1870 verlieten jongens reeds op 8- en 9-jarige leeftijd de Tweede 
Burgerschool „om in een kortelings opgerigte fabriek eenige centen 
te gaan verdienen".7 Volgens opgaven in de gemeenteverslagen 
werkten in 1876 50 kinderen van 12 tot 16 jaar in de fabrieken, 
terwijl de ambachten 237 jongens en 65 meisjes werk verschaften; 
in 1889 werkten 58 jongens en 2 meisjes in de fabrieken tegen 298 

4) P. H. Winkelman, Neaerlana, in: 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in 
West-Europa 1789-1939, Hilversum 1961, p. 328; voor de opgaven betreffende 
het Bredase bedrijfsleven vgl. de gemeenteversL·gen. 
') Officieel Verslag van den 4den Bredaschen Katholiekendag te Hulst of 8 Sep
tember 1908, Hulst (z.j.), p. 28, 38. 
·) Ü., p. 34. 
7) G. У. 1870, p. 78. 
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jongens en 51 meisjes in de ambachten; in 1893 werkten 469 kin
deren in fabrieken en kleine bedrijven.8 

De sociale verhoudingen werden geheel beheerst door het pater
nalisme: „het conservatisme was er (nl. in Breda) evenredig aan de 
gezapigheid van het economisch leven". ' Naar het voorbeeld van de 
eerste St.-Jozefsgezellenverenigingen in Amsterdam en Bergen op 
Zoom, waarin patroons en arbeiders broederlijk verenigd waren onder 
leidingvan de geestelijkheid, werd in Breda een soortgelijke vereniging 
opgericht na het verschijnen van een brochure van Jacob Willem 
van den Biesen in 1869.10 Hierin waarschuwde hij tegen de grote 
gevaren van communisme en socialisme, die „de maatschappelijke 
orde gegrondvest op Godsdienst en goede zeden, den eigendom, het 
gezag en het onderscheid van stand en rang in gevaar brengen". 
Daarnaast stelde hij ook „de schraapzucht en hardvochtigheid" van 
de rijke industriëlen aan de kaak. Mgr. Van Genk gaf in een brief 
aan de Bredase advocaat blijk, dat de sociale problematiek hem niet 
doorlopend bezighield. Hij schreef namelijk: „Hoewel het my by al 
myne bezigheden, niet mogelyk is, my op de hoogte te houden van 
al de tegenwoordige merkwaardige voortbrengselen der pers, zoo heb 
ik toch kennis willen nemen van Uwe brochure...."11 Hoewel de 
bisschop oordeelde, dat de Gezellenverenigmgen meer geschikt wa
ren voor grote steden, zag hij toch wel enig nut erin voor het Bredase 
bisdom. Zo kwam de Bredase St.-Jozefsgezellenvereniging tot stand. 
De leden 'konden „in gepaste gezelligheid, zonder verplichting tot 
drankgebruik, hunne, zij het dan ook weinige, vrije uren op aan-

') G. V. 1876, p. 71 e.V.; G. V. 1889, p. 120, 122 e.v.; G. V. 1893, p. 229. 
·) Winkelman, o.e., p. 328. 
10) Jac. W. van den Biesen, De Katholieke Gezellen-vereeniging: Gedeeltelijk vrij 
naar het Hoogduitsch bewerkt. No. 3 van de Katholiek-N'eierlandsche Brochurett-
Vereeniging, onder directie van Dr. W. J. F. Nuyens en Dr. E. P. J. van der 
Hurk, Haarlem, 1869; W. G. Versluis, Van Klei en Zand. Geschiedenis van de 
K.A.B. in het bisdom Breda, z.p. en z.j. (Utrecht 1959), p. 21 en 23; Versluis 
dateert de brochure abusievelijk op 1871. 
11) Archief Van den Biesen, Schrijven van Van Genk aan J. W. van den Biesen, 
17 sept 1869. 
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gename wijze doorbrengen".12 Hoofddoel was het herstel van het 

christendom in het persoonlijk leven; de christelijke maatschappij 

zou dan als vanzelf herleven.13 Hoewel deze organisatievorm weinig 

aantrekkelijk mocht heten voor de arbeiders, vonden de geestelijke 

leiders hem zeer geschikt om het socialisme buiten de katholieke 

gemeenschap te houden. Mgr. Leyten, Van Beeks opvolger, zag 

zelfs met argwaan, hoe onder leiding van Willem Passtoors in 1895 

een afdeling Breda van de Nederlandsche R.K. Volkshond werd opge

richt. 14 Het scheen in de Bredase verhoudingen overbodig. In de 

„kwarteeuw der ontluiking" zou door mannen als Henri Hermans, 

J. F. Vlekke en Charles Stulemeyer nog verbeten gevochten moeten 

worden om èn geestelijkheid èn patroons èn arbeiders te winnen 

voor eigen arbeidersorganisaties. 

Tegen deze achtergronden — bevolkingsgroei met een aanzienlijk 

proletariaat, beheerst door een overwegend patriarchaal gezag — moet 

men de ontwikkeling van het Bredase onderwijs in deze tijd zien. 

Het openbaar onderwijs werd in deze ontwikkeling niet weinig be

gunstigd door de wet-Kappeyne van 17 augustus 1878. In 1872 was 

de Tweede Kamer een Overzicht van de toestand van het onderwijs 

ultimo 1869 aangeboden.15 Hieruit bleek, dat de capaciteit van het 

onderwijsapparaat onvoldoende was, de belangstelling van ouders 

en gemeentebesturen beneden peil en de financiële draagkracht der 

gemeenten te gering. De conclusie lag voor de hand: de staat moest 

meer, de gemeente minder te dragen hebben van de last van het 

onderwijs. Dit waren de achtergronden van de wet-Kappeyne, die 

bovendien een bewijs van de toegespitste bekrompenheid van een 

nieuwe generatie liberalen genoemd mocht worden, daar zij on

miskenbaar poogde de openbare school te monopoliseren.le Door de 

") Gedenkboek bij het 50-jarig bestaan van den St.-)osephkring te Breda, 1883-
1933, z.p. en z.j., p. 5, 6. 
») Versluis, o.e., p. 23. 
u) Versluis, o.e., p. 25; Winkelman, o.e., p. 328. 
") Idenburg, o.e., p. 43 e.v. 
") Langedijk, o.e., p. 211; Strang, o.e., p. 46 e.v.; Rogier en De Rooy, o.e., p, 
175. 
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technische eisen van het onderwijs op te voeren, maakte men de 

concurrentie voor het bijzonder onderwijs erg moeilijk. Het Rijk zou 

voortaan 30% der kosten aan de gemeenten vergoeden, zodat het 

openbaar onderwijs een gemengd gemeente- en rijksbelang werd. 

De pensioenen van de onderwijzers zouden zelfs geheel ten laste 

van het Rijk komen. " 

Als konsekwentie van de grotere staatsbijdrage werd de invloed 

van de inspectie groter. Noord-Brabant, Limburg en Gelderland 

vormden voortaan de Ie Inspectie onder Mr. J. B. Verheyen. Onder 

de inspecteurs ressorteerden districtsschoolopzieners en arrondisse

mentsschoolopzieners. 1 8 Het district Breda kwam te staan onder 

Hendrik Theodoor van der Grinten (1844-1903), met wie de eerste 

schoolopziener, die uit het lager onderwijs zelf voortkwam in het 

Bredase schooltoezicht zijn intrede deed.1β Na zijn opleiding aan de 

Rijksnormaallessen te Eindhoven, werd hij onderwijzer in Den 

Bosch en daarna hoofd van de eerste Burgerschool in Breda, als 

zodanig opvolger van Kouwenberg. Van 1 november 1880 tot aan 

zijn dood zou deze katholiek, die het openbaar onderwijs evenwel een 

warmer hart toedroeg dan het bijzonder, het ambt van schoolop

ziener uitoefenen, waarbij hij werd erkend als een man van gezag. 

De titularis van het arrondissement Breda was Mr. Willem Jozef 

Ghislain baron Van Oldeneel tot Oldenzeel (1839-1901), kanton

rechter te Oosterhout.20 Hij was gehuwd met een dochter van de 

Bredase medicus A. F. J. Ingenhousz, inspecteur van het Genees

kundig Staatstoezicht in Brabant en Limburg.21 Van Oldeneel was 

reeds schoolopziener van het tiende district vanaf 1873, toen hij 

Mr. M. A. van den Acker was opgevolgd. In 1880 werd hij arron

dissementsschoolopziener. 

In 1875 telde Breda vier openbare scholen met 903 leerlingen, in 

") Idenbuxg, o.e., p. 45-46. 
l e) Langedijk, o.e., p. 233; vgl. de Provine. Verslagen vanaf 1880, toen de wet in 
werking trad; Van Renesse, o.e., p. 262 e.V. 
") NNBW, III, kol. 501 (Zuidema). 
») Ned. Adelsboek, 1949, p. 309. 
") Nei. Patriciaat, 29e jrg., 1943, p. 195 e.V. 
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1900 waren er zes met 1749 leerlingen; in 25 jaar dus bijna een 
verdubbeling. Deze groei is met name begunstigd door de wet-
Kappeyne. Reeds in 1880 werd op grond van deze wet besloten tot 
de bouw van nieuwe scholen over te gaan.22 Zo kwam in 1884 de 
vijfde openbare school tot stand en in 1890 kon de zesde in gebruik 
worden genomen.23 Bovenaan de lijst prijkte nog steeds de Eerste 
Openbare School voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs, 
vroeger de Eerste Burgerschool genaamd. In een uitgebreid pro
gram met wiskunde en moderne talen werden de kinderen hier o.a. 
speciaal voorbereid voor de H.B.S. en de Rijksnormaallessen. De 
school, die in 1885 in een nieuw gebouw in de Eindstraat werd 
gehuisvest, stond na de benoeming van Van der Grinten tot school
opziener onder de bekwame leiding van de katholiek Th. A. Tack, 
die op het eind van de eeuw weid bijgestaan door zeven onder
wijzers. Ter ontlasting van deze school werd in 1890 een aparte 
meisjesschool geopend.24 Deze school, die onder leiding kwam te 
staan van Mej. M. D. E. F. Hollingerus Pijpers, een dochter van 
de reeds genoemde advocaat en liberale politicus25, was eveneens 
bedoeld voor meer uitgebreid lager onderwijs. De meisjes van de 
eerste klas hadden de vier laagste klassen van de Eerste Openbare 
School doorlopen. In 1900 werd Mej. Pijpers in haar school, even
eens in de Eindstraat gevestigd, geassisteerd door vier onderwijzeres
sen.2« 

De vakken van het gewoon lager onderwijs, maar ook Frans en 
wiskunde, werden gegeven op twee z.g. Tweede Openbare Scholen. 
De oudste, de vroegere Tweede Burgerschool, was inmiddels ver
huisd naar de Houtmarkt en kreeg in 1889 een nieuw gebouw in 
de Boschstraat. Onder de leiding van hoofdonderwijzer L. Brok zou 
deze school uitgroeien tot een van de beste en grootste openbare 
scholen. Zijn opvolger J. J. van Wiechen had in 1900 elf onder-

**) G. V. 1880, p. 39. 
*>) G.V. 1884, p. 39; G. V. 1890, p. 118. 
«) G. V. 1890, p. 118. 
M) GAB, BevolkingsTegister 1870, no. 77, p. 16. 
M) G. V. 1900, p. 336 e.v. 
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wijzers en onderwijzeressen onder zijn leiding.27 De tweede school 

van deze categorie was in 1884 in gebruik genomen en was geves

tigd in de Ginnekenstraat achter de St.-Joostkapel.2β De hoofdonder

wijzer W. H. Tromp werd in 1900 door vijf man hulppersoneel ter 

zijde gestaan.Ά De hoofdonderwijzer L. Brok was tevens belast met 

het geven van de Rijksnormaallessen. Behalve de in 1860 opgerichte 

Rijkskweekschool in Den Bosch, waren er in diverse centra van 

Brabant normaalcursussen gevestigd.30 Ook Breda bezat zo een op-

leidingsmogelijkheid voor toekomstige onderwijzers. Tot de dood van 

Brok in 1887 was deze cursus, waaraan ook onderwijzers uit om

liggende plaatsen verbonden waren, gevestigd in de school op de 

Houtmarkt.31 Daarna kwam zij onder leiding van W. H. Tromp 

te staan.s2 

Twee grote Kosteloze Scholen completeerden het openbaar school

wezen. Beide waren na een reorganisatie in 1884 zowel voor meisjes 

als jongens toegankelijk.S3 De ene school was gevestigd in de Pas-

baan. Het hoofd was J. K. de Bie, die in 1900 door zeven hulp

krachten werd bijgestaan.34 J. F. Clercx was de hoofdonderwijzer 

van de andere Kosteloze School in de Nieuwe Huizen, waaraan in 

1900 vijf onderwijzers verbonden waren.35 Aan beide Kosteloze 

Scholen waren herhalingsscholen verbonden, die permanent een 

kwijnend bestaan leidden. Regelmatige salarisverhogingen van het 

onderwijzend personeel waren het gevolg van de grotere financiële 

armslag, die de gemeente sinds de wet van 1878 had gekregen. De 

laatste regeling van de wedden vóór 1900 kwam in 1892 tot stand.30 

») ibid. 
ω ) G. V. 1884, p. 12. 
β ) zie noot 26. 
»») Prov. Versi. 1876, Ш, p. 38; De Haas, o.e., p. 168. 
«) G. V. 1877, p. 45. 
«O G. V. 1887, p. 44 e.v. 
и ) G. V. 1884, p. 83 e.v. 
«) Vanaf 1895 noemt men deze school die van de Kloosterlaan, wrsch., omdat 
het gebouw op de hoek Pasbaan-Kloosterlaan gelegen was. 
») zie noot 26. 
··) G. V. 1892, p. 39, 83 e.v. 
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De hoofden van de Eerste Openbare School en de Meisjesschool 
verdienden toen resp. ƒ 2000,— en ƒ 1500,—, de hoofdonderwijzers 
van de Tussenscholen ƒ 1625,— en die van de Kosteloze Scholen 
ƒ 1400,— plus ƒ 150,— voor het herhalingsonderwijs. De onderwij
zerssalarissen varieerden van ƒ 1000,— tot ƒ 750,—, waarbij dan 
verhogingen kwamen voor het bezit van bepaalde aoten. 

Was door de rijksbijdrage van 30% het openbaar onderwijs on
miskenbaar in een voordeliger positie dan het bijzonder, dit werd 
nog versterkt door het z.g. legaat-Van Cooth, waardoor de gemeente 
in staat was het schoolverzuim krachtdadig en met succes te be
strijden. Dr. Leopold Frans Willem van Cooth (1814-1880) werd 
geboren in Ravenstein en vestigde zich na zijn medische studies als 
arts in Breda.37 Hij huwde met Maria Antoinetta Elisabeth de Brayn, 
dochter van Dr. Joannes Wilhelmus de Bruyn, geneesheer en ge
meenteraadslid te Breda. Door dit huwelijk raakte Van Cooth ge
parenteerd aan diverse vooraanstaande Bredase families. Zijn werk
zaamheden beperkten zich niet tot het uitoefenen van de medische 
praktijk. Hij was ook lid van de gemeenteraad, de Plaatselijke 
Schoolcommissie en tal van liefdadige instellingen. Vooral het lot 
van de arme volksklasse trok hij zich aan. Bij zijn dood liet hij een 
enorm vermogen na, waaruit aan de gemeente Breda een legaat van 
ƒ 330.000,— werd vermaakt.38 Dit legaat werd op voorwaarden van 
Van Cooth besteed voor de oprichting van een ambachtsschool en de 
bouw van twaalf arbeiderswoningen, die door de gemeente in gebruik 
zouden mogen worden afgestaan aan werklieden uit Breda, „zijnde 
ordelijke huisvaders vrij van sterken drank en die den ouderdom 
van vijf en vijftig jaren hebben bereikt". Daarenboven gebruikte 
de gemeente het legaat om aan leerlingen van de openbare scholen 
wegens trouw schoolbezoek geldpremies in spaarbankboekjes uit te 
reiken. 

Het schoolverzuim was nog steeds een der grootste onderwijspro-

,7) Nei. Patriciaat, 28e jrg. 1942, p. 26 e.v. 
se) G. V. 1880, p. 14; GAB, afd. II, 36, no. 46, conesfondentie betreffende le
gaat-Van Cooth. 
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blemen, waarmee men in die tijd kampte. Duidelijk was de samen
hang van dit probleem met de sociale kwestie. Armoede en werke
loosheid brachten de ouders ertoe hun kinderen soms lange tijd van 
school te houden om hen allerlei werk te kunnen laten verrichten.39 

Dit schoolverzuim was een gevolg van een gebrek aan verantwoorde
lijkheidsgevoel van de ouders en kwam dan ook het meest voor op 
de armenscholen. In 1870 sprak men over het schoolverzuim als „die 
oude kanker der openbare armenschool".40 Op de Armenschool voor 
jongens waren gedurende het jaar 1877 slechts drie leerlingen het 
gehele jaar trouw naar school gekomen. *1 De meisjes op de armen
scholen waren voor een groot deel 's zaterdags en 's maandags ab
sent.*2 Er waren ook factoren, die de ouders niet in hun macht 
hadden. Elk jaar, met name in februari en maart, deden besmette
lijke ziekten, als influenza en mazelen, het schoolverzuim op alle 
scholen aanmerkelijk toenemen. Ook de voorbereidingen voor de 
eerste communie, die natuurlijk buiten de school plaats hadden, 
veroorzaakten heel wat verzuimde schooltijden. *s 

Het heeft in Breda niet ontbroken aan middelen om het school
verzuim te bestrijden. Begin 1870 werd een plaatselijke afdeling 
van het Nederhndsch Schoolverbond opgericht. Met name onder 
invloed van de leerplicht in Pruisen en op initiatief van de Utrechtse 
hoogleraar Harting en enige doopsgezinde predikanten was deze 
organisatie in 1869 in Utrecht opgericht.** Vooral de voorstanders 
van de openbare school juichten haar streven toe. Zij, die op de bres 
stonden voor de bijzondere school, beschouwden de leerplicht als 
een groot gevaar. Hoeveel kinderen zouden bij invoering ervan niet 
gedwongen de openbare school moeten bezoeken? Ook in Breda 
waren het allen verklaarde paladijnen van de openbare school, die 
de plaatselijke afdeling oprichten: Kerstens, Van den Acker, Loke, 

»·) G. V. 1878, p. 71 e.V.; Í888, p. 115 e.v. 
") G. У. 1870, p. 80. 
" ) G. V. J877, p. 73-74. 
«) G. V. 1871, p. 86. 
«) G. V. 1876, p. 94; Prov. Versi. 1894, VI, p. 42. 
" ) Langedijk, o.e., p. 183 e.V.; Van Renesse, o.e., p. 85-86. 
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Hollingerus Pijpers, Guljé en Armand Sassen.45 Hoewel wij niet 
op de hoogte zijn van de activiteiten van het Bredase Schoolverbond, 
gesticht juist in het heetst van de plaatselijke schoolstrijd, mogen 
we veronderstellen, dat zij vooral gericht waren op begunstiging van 
het openbaar en wellicht ook op bestrijding van het bijzonder onder
wijs. Behalve het Schoolverbond occupeerde zich ook een St.-Nico-
laascommisie met het schoolverzuim48, en een commissie van het 
Bredase Nutsdepartement „tot verstrekking van warme spijzen aan 
behoeftige schoolkinderen". Deze laatste instelling deelde in de win
ter van 1893-94 13.784 middagmalen uit, waarvan meer dan 8.000 
op kathoHeke bijzondere scholen, hetgeen misschien wijst op een 
veranderde mentaliteit van het Nut in Breda.47 

Welke resultaten deze instellingen bereikt hebben, kon niet wor
den nagegaan. Van het legaat-Van Cooth staat het in ieder geval 
vast, dat het het schoolverzuim op de openbare scholen in Breda 
nagenoeg heeft doen verdwijnen. Vanaf 1883 trad een grote daling 
van het schoolverzuim in, op de kosteloze meisjesschool zelfs van 
13 tot 3%.48 Bij de opening van de ambachtsschool in 1886 kon 
Guljé verklaren, dat dank zij Van Cooth „nergens in den lande zulk 
een gering schoolverzuim te constateren valt als in Breda".49 Ook 
schoolopziener Van der Grinten stelde aan andere gemeenten Breda 
ten voorbeeld, omdat aldaar het schoolverzuim was uitgeroeid dank
zij het toekennen van geldpremies.50 Het bedrag, dat hiermee jaar
lijks gemoeid was, liep tegen de ƒ 1500,—.S1 Hoe mooi dit resultaat 
voor het openbaar onderwijs ook was, het bleef een handicap voor het 
bijzonder: „Die stichting (nl. van Van Cooth) heeft gedurende vele 
jaren menig ouderpaar doen besluiten hun kinderen naar de open-

«) Nieuwe Bredasche en O.C., 23 dec 1869, 23 jan. 1870. Van de hand van 
Sassen, leraar in de staats- en handelswetenschappen aan de H.B.S., verscheen: 
Schoolverbond. Een vluchtige blik of het Ontwerp-Reglement en de aanteeke-
ningen van Mr. ƒ. N. van Hall, Breda 1870. 
«) G. V. 1875, p. 78; 1872, p. 68. 
«) G. V. 1893, p. 377. 
«) G. V. 1883, p. 88 e.v. 
«) G. V. 1886, p. 130 e.v. 
s») Provine. Versi. 1883, p. 26-27. 
") Vgl. de gemeenteversl. vanaf 1883. 
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bare school te zenden en welke pogingen er ook door de Priester
schap der Stede voortdurend werden aangewend, om hierin bij de 
ouders verandering te brengen, niets mocht baten, het geld trok hen 
te veel aan!"62 Deze klacht krijgt te meer reliëf, als men bedenkt, 
dat Dr. Van Cooth aanvankelijk de bedoeling gehad heeft zijn ver
mogen of een gedeelte daarvan aan de Penitenten-Recollectinen 
van Roosendaal te schenken, speciaal voor hun scholen in Breda.53 

Hij zou daarbij echter voorwaarden gesteld hebben, die onaanneme
lijk waren. Hij schijnt de eis gesteld te hebben, dat Soeur Leopol
dine, een familielid van Van Cooth en overste in Breda van 1869 
tot 1876, hem zou komen bezoeken. De constituties van de congre
gatie verboden dit echter, zodat het legaat naar de gemeente Breda 
ging.54 Van katholieke zijde werd er meermalen bij de gemeente 
op aangedrongen het bijzonder onderwijs op een andere wijze tege
moet te komen. In oktober 1899 verzocht de Vincentiusvereniging, 
die toen drie armenscholen voor jongens exploiteerde, aan de ge
meenteraad op de begroting een post uit te trekken voor beloningen 
aan leerlingen ter bevordering van trouw schoolbezoek.55 In een 
prae-advies brachten B. en W. diverse bezwaren naar voren, o.a. dat 
het schoolverzuim uiterst miniem was en dat er pedagogische be
zwaren bestonden tegen het geven van dergelijke beloningen (sic). 
Zo vond het adres van de Vincentianen geen gehoor. Circa 1910 
gelukte het de Vincentiaan Smits-Vriends na vele discussies de meer
derheid van de Raad achter het voorstel te krijgen, dat de bijzondere 
scholen voor minvermogenden jaarlijks ƒ 500,— van de gemeente 
zouden ontvangen, om ze onder de leerlingen voor trouw school
bezoek te verdelen.5β 

") APRB, Gedenkboek. 
M ) id., 
M ) id.,; vriendelijke mededeling van Soeur Marie Madeleine van het Moederhuis 
Roosendaal. 
и) G. V. 1899, p. 122 e.v. 
и ) APRB, Gedenkboek; APRR, Schrijven van het Genootschaf tot opvoeding te 
Breda, afd. Byz. Kostel. Meisjesschool Nieuwstr., aan de Directeur van de Rijks-
•postspaarbank, 7 dec. 1912; Verordening ter bevordering van het schoolbezoek op 
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Niet zo gemakkelijk oplosbaar was het probleem, dat de kinderen 
in het algemeen veel te vroeg de school verlieten om zo spoedig 
mogelijk een plaats in het arbeidsproces te verwerven. Het ontbreken 
van leerplicht maakte dit verschijnsel algemeen.57 In Breda bevon
den zich in 1875 onder de 230 leerlingen van de Armenschool voor 
jongens slechts 12 leerlingen van 12 jaar!58 In Brabant ontving 1/3 
deel der 12-jarigen geen onderwijs meer.59 De wet op de kinder
arbeid van 1874 verbood arbeid door kinderen beneden de twaalf 
jaar. Deze bepalmg werd wegens het ontbreken van een inspectie 
op de naleving der wet vaak ontdoken, want velen verlieten vóór 
die leeftijd de scholen om een plaats in het produktieproces in te 
nemen.eo Vaak waren deze jongens of meisjes al vrij laat op school 
gekomen, doordat er voor de lagere leeftijdsgroepen meer aanvragen 
dan beschikbare plaatsen waren.61 Vooral de kosteloze, maar toch 
ook de tussenscholen, werden door veel leerlingen slechts gedeeltelijk 
bezocht.62 Op de Armenschool voor jongens vertrokken in 1872 
57 leerlingen, waarvan er slechts zeven enigszins voldeden aan de 
eisen, die men aan leerlingen van een volksschool mocht stellen.6S 

Zo is het duidelijk, dat de herhalingsscholen weinig succesvol waren. 
Spottenderwijs werd wel van „inhalingsonderwijs" gesproken, omdat 
er niets te herhalen viel.e4 De herhalingsschool voor meisjes moest 
in 1880 zelfs tijdelijk opgeheven worden.65 Schoolopziener Van der 
Grinten kwam na het constateren van het verschijnsel, dat de school
tijd van de gemiddelde leerling te kort duurde, tot de, zeker in 
katholieke kringen nog niet aanvaarde, conclusie, dat leerplicht de 

de bijzondere kostloze scholen door leerlingen, wonende binnen de gemeente 
Breda. Vastgesteld door de Raad, 6 sept. 1912; in: Gemeenteblad van Breda, 
1912, no. 215. 
»') Prov. Versi. 1883, VI, p. 7. 
«o) G. V. 1875, p. 77. 
") Prov. Versi. 1874, VIH, p. 82. 
м) G. V. 1877, p. 73; Van Renesse, o.e., ρ 89. 
·») G. V. 1889, p. 76. 

«) G. V. 1870, p. 79. 

·') G. V. 1872, p. 67. 

M) G. V. 1875, p. 77; 1884, p. 83 ev. 

«) G. V. 1880, p. 38. 
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enige oplossing zou bieden. „Tot veertien jaar toe zouden allen, ten 

minste gedurende het winterhalfjaar, of gedurende het geheele jaar 

met een zeer ruime zomervacantie, moeten schoolgaan. Treurige 

ervaringen hebben ook mij, die vroeger zoo herhaaldelijk tegen leer

plicht sprak en schreef, tot die overtuiging gebracht."ββ Inderdaad 

zou pas na de invoering van de leerplichtwet van 1900 het vraagstuk 

van het schoolverzuim opgelost kunnen worden. 

De andere gemeentelijke instellingen van onderwijs werden ook 

met de nodige zorgen omringd. Het Tekeninsdtuut mocht zich onder 

zijn directeuren C. C. Kannemans, J. Cock en J. N. T. Buining in 

een permanente belangstelling van het gemeentebestuur en een ge

stage stroom van leerlingen verheugen.87 Vooral nadat men in de 

nieuwe ambachtsschool de beschikking over ruime lokalen had ge

kregen, was uitbreiding van het onderwijs mogelijk. In 1900 telde 

men 490 leerlingen, waarvan er ruim 400 uit Breda afkomstig 

waren.68 Het merendeel bestond nog steeds uit ambachtslieden, die 

zich door het gratis tekenonderwijs verder in hun vak konden be

kwamen. De dagcursus was in 1877 wegens gebrek aan belangstel

ling opgeheven, waarschijnlijk omdat op de H.B.S. de nodige aan

dacht aan het tekenen werd besteed.'9 Het aantal afdelingen was 

intussen uitgebreid tot vier: handtekenen, boetseren, bouwkunde en 

machinetekenen. Door tien leraren werd onderricht gegeven. De 

Burgeravondschool was nog steeds met het Tekeninstituut verbon

den. Door zes leraren van de H.B.S. en twee onderwijzers werd 

gedurende twee avonden van de week een vooral op de praktijk 

gericht onderwijs gegeven in wis-, natuur- en scheikunde, Neder

lands en aardrijkskunde.70 In 1900 telde deze school 119 leerlingen, 

eveneens meestal ambachtslieden, die te weinig ondergrond bezaten 

om zonder meer het tekenonderwijs te volgen. 

««)"Prov. Versi. 1894, VI, p. 36-37. 
·') G. V. 1884, p. 9-10; 1893, p. 313. 
«) G. V. 1900, p. 402 e.V. 
··) G. V. 1877, p. 94. 
7») G. V. 1900, p. 391 e.V. 
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Het technisch onderwijs in Breda werd wel bijzonder begunstigd 
door het genoemde legaat-Van Cooth, dat gedeeltelijk besteed moest 
worden voor de bouw van een ambachtsschool. Om uitvoering aan 
de laatste wilsbeschikking van de arts-weldoener te geven, werd in 
1881 door de gemeenteraad een commissie benoemd, 'bestaande uit 
wethouder E. Guljé, de fabrikant Jhr. F. Backer, de raadsleden J. E. 
Vreede en J. J. Nelissen en de gemeentearchitect G. Lamers.71 De 
door hen opgestelde plannen, neergelegd in een rapport van 21 
februari 1883, werden met algemene stemmen aangenomen. De 
gemeente stond met een genereus gebaar de terreinen ten westen van 
Concordia gratis af en op 10 november 1884 kon de aanbesteding 
plaats hebben van het als gotisch betitelde bouwwerk. In 1886 werd 
met het onderwijs in timmeren, meubelmaken, smeden en schilde
ren begonnen onder leiding van directeur J. J. Harte. De openings
plechtigheden, bedoeld als een hulde aan Dr. Van Cooth, werden 
o.m. opgeluisterd door een toespraak van Burgemeester De Man, 
die op patriarchale wijze de leerlingen vermaande toch vooral niet 
te denken, dat zij door hun opleiding iets meer dan een ander 
zouden worden: „zulk een werkman verdient de hoogachting van 
eenieder, mits hij werkman blijft". 

De H.B.S. was nog steeds niet de school geworden voor de brede 
laag van de bevolking, die Thorbecke voor ogen moet hebben ge
staan, maar een instelling voor de happy few. Telde de school in 
1875 70 leerlingen en vier toehoorders, in 1900 waren er 133 jon
gens en 12 meisjes. Van deze 145 leerlingen kwamen er echter 
slechts 87 uit Breda.72 Voor dit betrekkelijk gering aantal leerlingen 
werd door de gemeente een bedrag van ƒ 25.000,— uitgegeven. 
Breda was nl. de enige stad in Noord-Brabant, die geen Rijks-H.B.S. 
bezat, een permanente twistappel tussen de stad en Den Haag. In 
genoemde som waren wel de kosten van de Burgeravondschool be
grepen en bovendien ontving men nog een rijkssubsidie en in-

7l) G. V. 1886, p. 130 e.V.: uitvoerig verslag van de wordingsgeschiedenis van 
de ambachtsschool. 
") G. V. 1875, p. 49; 1900, p. 388. 
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komsten uit de schoolgelden, maar dan bleef nog altijd een netto
bedrag van een kleine ƒ 17.000,— over.73 Onder de directeur W. С 

Hedick, opvolger van Hülsmann en evenals deze een Duitser, werd 
de H.B.S. vijfjarig door toevoeging van een vierde leerjaar en een 
onderbouw.74 De school kon erop bogen, dat er degelijk onderwijs 
gegeven werd. Wel moest de stedelijke commissie voor middelbaar 
onderwijs bekennen, „dat zich meer en meer in het onderwijs eene 
leemte openbaart", nl. dat de letterkundige vakken in de verdrukking 
kwamen.75 De leerlingen bleken meer interesse voor het aan
schouwelijke en praktische van de exacte vakken te hebben en bo
vendien was er gebrek aan bevoegde docenten voor de literaire 
vakken.76 Gaf deze ontwikkeling enerzijds meer reliëf aan de vrees, 
reeds in 1869 door enige Kamerleden uitgesproken, dat de H.B.S. 
gemakkelijk zou kunnen vervallen in materialisme, anderzijds moet 
zij de afkeer van dit instituut bij vele katholieken versterkt hebben.77 

Schril contrasterend met deze eenzijdigheid, maar ook met de oor
spronkelijke opzet van Thorbecke, luidde de opvatting van genoemde 
commissie, „dat de Hoogere Burgerschool is bestemd tot een alge-
meene wetenschappelijke opleiding".7β 

Een symptoom van de naderende vrouwenemancipatie was het 

verzoek, dat in 1879 door enige ingezetenen werd gedaan om in 

het gebouw van de H.B.S. enige lokalen ter beschikking te stellen 

voor een inrichting van middelbaar onderwijs voor meisjes.7e Het 

verzoek werd afgewezen, omdat men het niet gepast oordeelde jonge

lui van beiderlei kunne onder verschillende leiding in één gebouw 
te plaatsen. Het jaar daarop evenwel werd na breedvoerige beraad
slagingen aan enige leraren der H.B.S. toestemming verleend om 
een „bijzondere school voor middelbaar onderwijs" voor meisjes op 

") G. V. 1900, p. 401. 
'«) G. V. 1876, p. 100; Gedenkboek H.B.S. Breda 1867-1952, p. 22-23. 
*>) G. V. 1871, p. 95. 
'·) G. V. 1877, p. 85. 
") Idenburg, Thorbecke's middelb. onderwijswet, p. 10 e.V., p. 16-17. 
">) G. V. 1877, p. 83. 
") G. V. 1879, p. 10. 
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te richten.80 Weer een jaar later maakte de leraar L. Wirth met het 

onderwijs aan 12 meisjes een aanvang. Deze school, die na enige 

jaren weer verdween, werd gezegd een stichting van de loge Het 

Vrij Geweten te zijn.β1 Het is evenwel mogelijk, dat deze toeschrij

ving werd ingegeven door een in die dagen in bepaalde kringen 

heersende loge-fobie, die alle „gevaarlijke" moderniteiten deed toe

schrijven aan machinaties van de vrijmetselarij. In 1899 werd de 

grote stap gezet, toen door de gemeenteraad besloten werd zowel op 

de H.B.S. als op het intussen opgerichte gymnasium vrouwelijke 

leerlingen toe te laten.82 Op 22 maart 1899 deed het eerste meisje 

uit Breda, Louise Betsy van der Spil, haar intrede op de H.B.S.83 

De hoger onderwijswet van 1876 had de oude Latijnse school 

definitief ten grave gedragen en het moderne gymnasium in het 

leven geroepen.84 Gebruik makend van deze wet en tegemoetko

mend aan verzoeken van enige ingezetenen, werd in 1883 tot de 

oprichting van een stedelijk gymnasium besloten.κ De gemeentelijke 

autoriteiten hadden slechts aarzelend hun toestemming verleend, 

vooral wegens de hoge kosten. Ook vroeg men zich af, of in een stad 

als Breda wel voldoende behoefte aan voorbereidend hoger onderwijs 

bestond.88 In september 1887 werd met de lessen aan 29 leerlingen 

begonnen onder leiding van rector Dr. P. Hoekstra.87 Het aantal 

leerlingen, dat op 1 januari 1888 het stedelijk gymnasium bezocht, 

bedroeg 46.8 8 Duidelijk blijkt uit dit cijfer, dat de vrees van het 

gemeentebestuur niet geheel ongegrond was geweest. Slechts bij een 

klein gedeelte van de bevolking bestond interesse voor academische 

«>) G. V. 1880, p. 10. 
β ι) Epopten (Van den Anker), De Vrijmetselarij in Nederland; in: Studiën etc., 
17e jrg., 23, 1884, p. 399. 
β') G. V. 1899, p. 53 en p. 355 en 356. 
»») G. V. 1899, p. 356. 
" ) Idenburg, Scfcets etc., p. 41-42. 
•·) Gedenkboek 1887-1962. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het 
Stedelijk Gymnasium te Breda, Breda 1962, p. 15 e.v. 
"·) G. V. 1893, p. 330. 
«) G. V. 1887, p. 14. 
ββ) G. V. 1900, p. 431. 
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studies, hetgeen wel geen uitzonderlijk verschijnsel geweest zal zijn. 
Dit is ook niet verwonderlijk, als men bedenkt, dat in het over
wegend katholieke milieu van Breda geen traditie in deze richting 
bestond, terwijl het geestelijk klimaat in de tijd van het isolement 
weinig geschikt was een dergelijke traditie aan te kweken. Hoe ge
heel anders had de ontwikkeling kunnen zijn, indien de plannen 
om in Breda een Jezuïetencollege op te richten gereahseerd hadden 
kunnen worden. Het geringe aantal katholieke ouders, dat voor zijn 
zonen een klassieke opleiding zocht, was aangewezen op internaten. 
Men bedenke hierbij, dat omstreeks 1880 het katholiek gymnasiaal 
onderwijs in Brabant vrijwel geheel verdwenen was, zodat men op 
veraf gelegen instituten als Rolduc en Katwijk aangewezen was.89 

Frequenter was natuurlijk de gang naar de seminaria. Naast de 
bisschoppelijke seminaries bevonden zich in Brabant 28 priester-
scholen van 15 verschillende congregaties en orden.90 

Het staat vast, dat zowel H.B.S. als gymnasium door katholieke 
leerlingen werden bezocht, maar toch moet de afkeer van deze in
stituten nog lang groot zijn geweest.β1 Het bezoeken van de H.B.S. 

schijnt in het oog van sommigen, misschien zelfs van velen, gelijk 

te hebben gestaan met een ernstige zonde; wie er zich aan schuldig 

maakte, liep kans in het openbaar van de preekstoel gekapitteld te 

worden. Hoewel men door het verlichten van de toelatingsexamens 

en het invoeren van uren voor godsdienstonderwijs de H.B.S. voor 

bredere lagen van de bevolking bereikbaar wilde maken en inder

daad een school als St. Antoine zich begon toe te leggen op voor

bereiding voor de toelatingsexamens, schijnt de katholiek op de 

H.B.S. lang een vrij zeldzame verschijning gebleven te zijn.92 Eerst 

in de „kwarteeuw der ontluiking" kwamen er meer katholieke leer

lingen op H.B.S. en gymnasium. Op initiatief van de katholieke 

geschiedenisleraar Dr. Th. A. M. van Agt werd omstreeks 1917 

e») De Haas, o.e., p. 161. 

· ·) ¡bid. 
*1) Bomewasser, o.e., p. 10-11. 
" ) G. V. 1895, p. 74; 1899, p . 363; Í905, p. 316; vgl. Α. Bartels, Een eeuw 

middelbaar onderwijs I863-I963, Groningen 1963, bijlage I. 
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aan beide scholen een vereniging van kathoheke „jong-studenten" 

Sanctus Bernardus opgericht.93 Zij telde al spoedig een tachtig le

den, hoewel alleen leerlingen van de drie hoogste klassen werden toe

gelaten. In diezelfde tijd was ook een nieuwe generatie katholieke 

leken, zoals H. J. J. van den Biesen, Α. van der Kallen, J. J. van 

Mierlo en E. Keyser begonnen met het maken van plannen, die in 

1922 hun bekroning vonden in de oprichting van het Onze Lieve 

Vrouwelyceum. Van grote betekenis was het, dat, terwijl Dr. Moller 

Brabant rijp maakte voor de Handelsschool en de H.B.S., deze leken 

Mgr. Hopmans ervan wisten te overtuigen, dat men in Breda niet 

kon volstaan met een katholieke H.B.S., maar dat hieraan een gym

nasium diende toegevoegd te worden.94 Tot dat jaar 1922 zijn hele 

generaties Bredase katholieke jongens in hun opleiding, of die nu 

plaats had in Breda of op internaten als St. Louis, dat van Huyber-

gen of De Ruwenberg, niet verder gekomen dan mulo-onderwijs. 

Dit zal trouwens in andere plaatsen niet minder het geval geweest 

zijn. 

2. Het bijzonder onderwijs. 

Katholieken en anti-revolutionairen waren inmiddels ten strijde 

getrokken tegen de tirannieke wet-Kappeyne. De heraiening van 

deze wet werd een „eisch van tastbaar recht", schreef Schaepman in 

zijn Proeve, nu in het gehele rijk meer dan een kwart der kinderen 

bijzondere scholen bezocht.95 Hij voegde eraan toe: „met de penning 

van allen betaalt de overheid wat slechts bruikbaar is voor enkelen". 

De rechtse partijen wilden door subsidiëring van het bijzonder een 

einde maken aan de oneerlijke concurrentie van het financieel be

voorrechte openbaar onderwijs. Nadat bij de debatten over de grond

wetsherziening van 1887 was gebleken, dat de liberalen zich tegen 

·») Gedenkboek H.B.S. Breda, p. 52 e.v. 
м ) ВАБ, doos 323, doss. оотЪег. hoger en midd. onderwijs; vgl. De Haas, o.e., 
p. 171; Rogier en De Rooy, o.e., p. 611 e.V.; Archief Ned. Prov. Jezuïeten, 
Schrijven van E. Keyzer e.a. aan de Provinciaal, 20 jan. 1915. 
M) Rogier en De Rooy, o.e., p. 362 e.v. 
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de subsidiëring niet zouden verzetten, kwam het eerste coalitie-

ministerie-Mackay in 1889 met een nieuwe onderwijswet.ββ Deze 

wet, die gebaseerd was op het beginsel van rechtsgelijkheid en der

halve op den duur moest leiden tot de volledige gelijkstelling, bracht 

een gedeeltelijke rijkssubsidie voor de bijzondere school. 

Hoewel voor Breda de bloeiperiode van het openbaar onderwijs 

met name in de periode na 1878 lag, zoals blijkt uit kolom F van 

bijlage XIV, kan men niet zeggen, dat de gemeente de wet-Kappeyne 

heeft aangegrepen om het bijzonder onderwijs het voortbestaan on

mogelijk te maken. Uit de kolommen E en F van genoemde bijlage 

leest men af, dat van 1874 tot 1888 het openbaar onderwijs meer 

dan de helft van de schoolgaande kinderen tot zich trok. Tevens 

leest men uit de kolommen G en H, dat toch nog altijd iets minder 

dan de helft de bijzondere scholen bezocht. Alleen dient de restrictie 

te worden gemaakt, dat niet alle bijzondere scholen confessionele 

scholen waren. De wet-Mackay bracht hierin grote verandering. In 

de negentiger jaren begon de relatieve achteruitgang van de open

bare school als gevolg van de opmars van het bijzonder confessioneel 

onderwijs. De typische scholen der 2e klas, gedreven door particu

lieren, gingen nu verdwijnen. Vroeger waren zij geweldig en voglie 

geweest, maar na de vele en kostbare onderwijstechnische verbete

ringen konden zij de concurrentiestrijd moeilijk volhouden. De onder

wijswet van 1889 kende bovendien alleen subsidie toe aan rechts

personen.97 Bij de eeuwwisseling was er nog maar één school van 

dit type over, nl. die van Mej. Van Dooremaal. In 1905 zou deze 

school, voor het merendeel door katholieke meisjes uit de burger

stand bezocht, ophouden te bestaan. " De bloei van de bijzondere 

scholen werd veroorzaakt door de confessionele, speciaal de katho

lieke. In 1875 waren er 9 bijzondere scholen met 830 leerlingen, in 

1900 12 bijzondere scholen met maar liefst 2544 leerlingen. 

**) Rogier en De Rooy, o.e., ibid.; Langedijk, Geschiedenis van het Prot-Christ. 
onderw., p. 272 e.V., 277 e.v. 
·') Idenburg, o.e., p. 48; Van Renesse, o.e., p. 34. 
·") G. V. 1905, p. 318. 
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De Departementale School bleef onder leiding van bekwame 
onderwijzers — het hoofd D.L. van der Heide werd in 1869 direc
teur van de Rijkskweekschool in Haarlem " — een degelijk instituut. 
Voortdurende groei van het in hoofdzaak protestantse leerlingental 
maakte in 1888 de stichting van een aparte meisjesschool noodzake
lijk, die onder leiding kwam te staan van Mej. Van Lelyveld.100 

Ook de Diakonieschool wist zijn hoog peil te handhaven. Hoewel 
de bewegingen van Afscheiding en Doleantie vrijwel aan de her
vormde kerk in Brabant voorbijgegaan schijnen te zijn101, kwam toch 
een orthodox element tot uiting in de oprichting van een Christe
lijke School in 1880 en een school voor de Gereformeerde Gemeente 
in 1900.102 Al deze scholen hadden slechts een gering leerlingental, 
voor een groot deel waarschijnlijk afkomstig van importbevolkdng, 
voor wie de protestantse Nutsschool te vrijzinnig en de openbare 
school te katholiek was. 

Alle andere bijzondere scholen waren katholieke. Si. Antoine werd 
na de reorganisatie steeds beter. Reeds in 1876 constateerde de 
Plaatselijke Schoolcommissie een daling van het leerlingental der 
Eerste Burgerschool, maar, zo voegde zij er hatelijk aan toe: „Ge
lukkig is die daling niet groot, ze mag zelfs onbeteekend genoemd 
worden met het oog op de oorzaak waardoor ze ontstond, namelijk 
de reorganisatie der bijzondere R.K. School".103 De commissie was 
overigens vol lof over het onderwijs van Strücker.104 Inderdaad 
groeide onder diens leiding de school tot een degelijk instituut, dat 
kon wedijveren met de Eerste Openbare en de Departementale 
School. In 1883, toen zij gemiddeld 240 leerlingen telde, werd ook 
een begin gemaakt met eigen normaallessen.105 Reeds in het bis
schoppelijk Mandement van 1868 was aangedrongen op het stichten 

· · ) GAB, A 160, ing. st., 22 mrt 1870, Lo. vershg 1869. 
> и ) G. V. 1888, p. 57-58. 
«") Wesseldijk, o.e., p. 113-114. 
1 0 1 ) G. V. 1880, p. 40; J900, p. 333. 
"β) G. V. 1876, p. 88. 
»»*) id., ρ .92. 
ι»») Ρτον. Vershg 1883, VI, p. 30. 

187 



van eigen katholieke opleidingsscholen. Zwijsen had zelf het voor
beeld gegeven door in 1868 in 's-Hertogenbosch een katholieke nor-
maalschool in te richten, die op den duur de Rijkskweekschool aldaar 
zou verdrijven.10e In Breda was men nog altijd aangewezen op de 
Rijksnormaallessen, totdat Strücker zelf de opleiding van toekom
stige onderwijzers ter hand nam. Zijn voorbeeld zou eerlang gevolgd 
worden door de zusters in de Nieuwstraat en de broeders van Huy-
bergen, uit welke initiatieven de huidige Maria- en Franciscus-
kweekscholen zijn gegroeid. 

Bleef Si. Antoine alleen bestemd voor jongens, de katholieke meis
jes konden terecht in het steeds groeiende scholencomplex van de 
zusters. Met grote belangstelling en waardering gewaagde de Plaat
selijke Schoolcommissie in 1870 van de goed ingerichte en druk 
bezochte bewaarscholen, een school voor bestedelingen, waar men 
lezen, schrijven, rekenen en vrouwelijke handwerken onderwees, 
een z.g. Hollandsche school of Tienstuiversschool voor meisjes uit 
de lagere burgerklasse en een Fransche school voor „jonge juf
vrouwen". 107 De grote bloei kwam echter onder het bewind van 
Soeur Marie Cécile van Gogh (1877-1893).108 Of de zeer rijke rector 
van het Liefdegesticht, N. C. J. van Mens, die in 1867 als zodanig 
benoemd werd, iets met deze bloei te maken had, is niet duidelijk, 
maar wel waarschijnlijk. Zeker was het aan het wijs beleid van Soeur 
Marie Cécile te danken, dat de scholen de grootste werden van de ge
hele congregatie. Aan de overzijde van het klooster in de Nieuwstraat 
werden huizen en zelfs een oude kerk van de Evangelisch-Lutherse 
gemeente aangekocht109, waar in de loop van 1879 en 1880 onder 
leiding van architect Soffers uit Ginneken een geheel nieuw scho
lencomplex gebouwd werd. In 1885 ontvingen daar gemiddeld ruim 

»o») De Haas, ο.α, p. 168. 
»') G. V. 1870, p. 84. 
юв) APRB, Gedenkboek; Honderd Jaar etc., p. 111-112. 
1M) „Door den aankoop van al deze percelen werden et verscheidene schuil-
hoeken van zonden opgeruimd", aldus de kioniekschrijfster van de zusters; vgl. 
GAB, notarissen, no. 1185. 

188 



300 meisjes onderricht.110 Op indiatief van het destijds door Stoop 
opgerichte Genootschap van Liefdadigheid kwam een verdere uit
breiding tot stand. Onder leiding van Mej. Marie van Mens, een 
zuster van de rector, kwamen de Dames van genoemd genootschap 
op voor onderwijs aan arme meisjes. Dezen waren nagenoeg geheel 
aangewezen op de openbare kosteloze scholen, zeker nadat in 1868 
de Werkschool op de Haagdijk wegens plaatsgebrek aldaar was op
geheven. 111 Met goedkeuring van Mgr. Leyten werden door het 
genootschap enige huizen in de Nieuwstraat gekocht voor de som 
van ƒ 7.000,—. Op kosten van de bisschop werd daar een school 
gebouwd, die op 9 januari 1888 kon worden geopend. Onder het 
bestuur van het genootschap gaven de zusters daar onderwijs aan 
arme meisjes. Men kon al direct beginnen met 103 meisjes van de 
kosteloze scholen.112 Nadat door de onderwijswet-Mackay de finan
ciële basis van het bijzonder onderwijs sterker was geworden en 
derhalve met meer personeel gewerkt kon worden, onderging het 
onderwijs der zusters andermaal een grote uitbreiding. ш Onder het 

bestuur van Soeur Meletia Ten Bosch, opvolgster van Soeur van 

Gogh, verrezen in 1897 wederom nieuwe scholen in de Nieuwstraat. 

Op 28 februari 1900, bij het 50-jarig bestaan van het Liefde

gesticht, was de situatie daar als volgt. Behalve 53 zusters, waarvan 

het grootste deel met het geven van onderwijs belast was, waren er 

zeven lekenonderwijzeressen werkzaam. Soeur Cunégonde Potters 
had de leiding van dit onderwijzend personeel. De scholen waren 
verdeeld in vier afdelingen. Afdeling A omvatte de Mariascholen 
met 8-jarige cursus, bestemd voor kinderen van de aanzienlijke stand. 
Hierbij hoorden twee bewaarscholen en een naaischool, terwijl er 
nog afzonderlijke lessen in Duits, Engels, tekenen en muziek werden 

»») G. V. 1S85, p. 48. 
»») Alles voor Allen, p. 36. 
"*) G. V. 1888, p. 53. 
, , s) Idenburg, o.e., p. 47-48; Voor de verleende subsidies vgl. men Prov. Versi. 
1891, VI, p. 8 e.V. De Nutsschool ontving ƒ 2.016,67; 2e Nutsschool: ƒ 1150,-; 
Diakonieschool: ƒ 983,33; St. Antoine: ƒ 1.666,66»; Liefdegesticht: ƒ 2100,-; 
Veren, voor Christ. Onderwijs: ƒ 950,—; Vincentiusscholen: ƒ 783,33i. 
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gegeven. Afdeling В werd gevormd door de z.g. Tweede Fransche 

Scholen met 6-jarige cursus voor meisjes uit de burgerstand. De 

afdeling werd gecompleteerd door twee bewaarscholen, een naai

school en een jongensschool. Een trapje lager op de sociale ladder 

stonden de Hollandsche Scholen met 6-jarige cursus van afdeling C. 

Ook hieraan waren twee bewaarscholen verbonden en een school 

voor christelijke lering, bestemd voor kinderen van de openbare 

scholen, die zich op de eerste communie voorbereidden. Afdeling D 

was die der Armenscholen met bijpassende bewaarscholen en een 

jongensschool. In totaal ontvingen 1788 kinderen onderwijs aan het 

Liefdegesticht, waarvan ruim 700 lager onderwijs.114 Een inmiddels 

opgerichte normaalschool telde 16 leerlingen. De strenge indeling 

van de scholen naar de standen bewijst, dat men bij de eeuwwisse

ling nog vasthield aan het geloof in de door God gewilde maat

schappelijke structuur. 

Het katholiek confessioneel onderwijs onderging in de negentiger 

jaren de meest opmerkelijke uitbreiding door de stichting van een 

drietal armenscholen voor jongens, de z.g. Vincentiusscholen en de 

Franciscusschool, een armenschool voor meisjes. Het was zonder 

twijfel de wet-Mackay, die de mogelijkheden tot deze ontwikkeling 

had geboden. Toch dient ook aan een andere factor aandacht besteed 

te worden. Reeds voor de afkondiging van genoemde wet scheen de 

expansiekracht uit het openbaar onderwijs in Breda verdwenen. 

Ondanks de subsidies van de wet van 1878 bleven er toch altijd 

nog zware financiële lasten voor de gemeente aan het onderhouden 

van openbare scholen verbonden. Bovendien was de meerderheid 

van de gemeenteraad het bijzonder onderwijs welwillend gezind, 

terwijl het vermoeden gewettigd is, dat bij de liberale raadsleden de 

Kappeyne^mentaliteit begon plaats te maken voor het inzicht, dat 

de bijzondere school een groot deel van de arbeidende massa tegen 

het socialisme kon behoeden.115 Dit veroorzaakte een afwachtende 

houding bij de Bredase autoriteiten. Zij grepen terug op de in Breda 

"*) G. V. 1900, p. 367. 
1,e) Strang, o.e., p. 64. 
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vaker toegepaste stelregel, dat het bijzonder onderwijs regel, het 

openbaar slechts aanvulling dient te zijn. Een voorstel van B. en W. 

van 22 september 1888 om de schoolgelden van de Eerste Openbare 

School te verhogen, bewees tevens, dat men met het bijzonder onder

wijs zeker niet wilde concurreren.116 Wegens bezwaren van de 

districtsschoolopziener Van der Grinten en van Gedeputeerde Staten 

ging het plan evenwel niet door. Aan herhaalde klachten over plaats

gebrek op de openbare scholen werd niet tegemoet gekomen117, maar 

wel toonde men zich zeer verheugd over de stichting van de armen

school voor meisjes in het Liefdegesticht.118 

Reeds in september 1850 was in Breda een Vincentiusvereniging 

gevormd met medewerking van W. P. Morgen, president van de 

Vincentiusconferentie te Bergen op Zoom.11β Eerste president was 

de drogist, tevens gemeenteraadslid P. J. van den Goorbergh. Hoewel 

in 1854 een jongensgesticht voor bestedelingen werd opgericht120, 

occupeerde de Vincentiusvereniging zich niet met het armenonder-

wijs. Enerzijds oordeelden de Vincentianen dit nog niet als een eigen 

werkterrein121, anderzijds werden de openbare armenscholen — Jacob 

Genet was jarenlang een trouw Vincentiaan — voor de katholieken 

aanvaardbaar geacht122. Dit laatste werd door de Vincentiaan Edu

ard van Wees in 1891 ook toegegeven. Hij motiveerde de oprichting 

van eigen armenscholen niet met een veroordeling van de openbare 

armenscholen. Deze waren echter te klein en konden alle leerlingen, 

die zich aanmeldden, niet meer bevatten. Natuurlijk had hij be

zwaren tegen het ontbreken van godsdienstonderricht, daar men 

binnen de perken van de wet moest blijven, maar hij had niets dan 

lof voor de „bekwame en deugdzame hoofden"123. Mgr. Van Beek, 

"·) G. V. 1888, p. 19; 1889, p. 25; 1890, p. 36. 
»
7
) G. V. 1889, p. 76 e.v.; 1890, p. 120 e.v. 

,,e
) G. V. 1891, p. 186 e.v. 

ч·) AW, Korte Inhoìtd der Notulen van de Vergaderingen van cien Bijzonderen 
Raad, 24 en 27 sept 1850. 
no) AW, id., 1854. 
" ') GAB, Handschrift Huybergen, p. 62-72. 
"*) AW, id., tot 1882. 
, t s) Verslag van den Vereeniging van cien H. Vincentius van Paulo, 1 juli 1891, 
p. 12. 
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maar vooral Mgr. Leyten hadden herhaaldelijk bij de Vincentianen 

op het stichten van armenscholen aangedrongen. Bij de laatstge

noemde moet vooral de angst voor het opdringend socialisme een 

rol gespeeld 'hebben, blijkens uitlatingen op een vergadering van 

Vincentius124. In de tachtiger jaren was de colportage van het socia

lisme in Breda begonnen. Aanvankelijk scheen de rode propaganda 

geen indruk te maken. Een venter van Recht voor Allen schijnt 

door het werkvolk van de Haagdijk met al zijn blaadjes in de haven 

gesmeten te zijn125. Blijkens het gemeenteverslag van 1899 echter 

was er te Breda reeds een gevestigde afdeling van de S.D.A.P.12e, 

die al spoedig een leider kreeg in de uit de Kerk getreden priester 

Dr. Jan van den Brink127. Zo is het begrijpelijk, dat Mgr. Leyten 

in katholiek armenonderwijs het middel gezien heeft om de jeugd 

voor geloofsafval en socialisme te behoeden. Het lijkt althans niet 

waarschijnlijk, dat men de armenscholen beschouwde als een middel 

om de sociale mobiliteit te bevorderen. Hoofddoel bleef bescherming: 

bescherming van de maatschappij tegen de arbeider en bescherming 

van de arbeider tegen de hem omringende gevaren. 

De directe aanleiding tot de oprichting van de Vincentiusscholen 

was de wet-Mackay. Nadat de Hoofdraad in een circulaire van 

februari 1890 de Vincentiusverenigingen op de milde bepalingen 

van de wet had gewezen, werd op 6 maart 1890 door de Vincentdus-

conferentie van Breda een commissie benoemd onder voorzitterschap 

van Mr. Max van Dam, met het doel de oprichting van een bijzon

dere armenschool voor te bereiden12β. Leden van de commissie wa

ren E. van Wees, W. C. Vermeulen, J. van Hofwegen, Van Aert 

en H. Spitzen. Het was een jongere generatie Vincentianen, die de 

zaak wist door te zetten tegen de oude conservatieve president Mr. 

A. Meyer in, die aftrad en werd opgevolgd door W. C. Vermeu-

"«) id., p. 21. 
ι«) Mondelinge mededeling van de Heer Henri 't Sas, geboren in 1877. 
'M) G. V. 1899, p. 132. 
«") Versluis, o.e., p. 26-27. 
" e ) AW, notuhn 1886-1896, 21 febr. 1890 en 6 mrt 1890. 
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len129. Een besluit van Mgr. Leyten maakte, dat men een legaat aan 
de Vincentiusvereniging kon gebruiken voor de bouw van de school. 
Tevens werd besloten de jaarlijkse collecte voor Si. Antoine voortaan 
aan de Vincentiusschool ten goede te laten komen 130. In augustus 
1890 werd aan de gemeente Breda, die gaarne alle medewerking 
verleende, een gedeelte van de voormalige Latijnse school met aan
grenzende tuin aangekocht voor de som van ƒ 4.000,—131. Toen 
moest de moeilijke beslissing genomen worden, aan wie het geven 
van onderwijs zou worden opgedragen. Het werd ten slotte de con
gregatie van Huybergen, waarbij Van Wees voor de contacten had 
gezorgd132. Gelijk begrijpelijk is wilde men zowel in Breda als in 
Huybergen de fouten uit de periode - Stoop ten koste van alles ver
mijden. Derhalve werd op 15 september 1890 een uitvoerige Over
eenkomst tusschen de Vereeniging van den H. Vincentius te Breda 
en de Broeders van het Instituut Ste. Marie te Huybergen hij de 
oprichting van het Succersaalhuis te Breda gesloten13S. Hierbij wer
den enerzijds waarborgen geschapen voor het geestelijk leven der 
broeders, anderzijds afdoende financiële regelingen getroffen. 

In september 1890 vertrokken de broeders, die ook de zorg voor 
het Vincentius-Jongensgesticht op zich zouden nemen, naar Breda. 
Als hoofd van de school trad op broeder Pacificus Krüter, die reeds 
aan de school van Stoop had gestaan134. Zonder enige moeilijkheden 
werden naast de broeders ook enige lekenonderwijzers aangesteld135. 
In afwachting van de nieuwbouw werd met een 70-tal leerlingen 
begonnen in het Vincendusgesticht in de Karrestraat en enige aan
grenzende lokaliteiten136. Bij de inzegening van de nieuwe school 
in juli 1891 telde men reeds meer dan 200 'leerlingen137. In 1894 

1M) GAB, Handschrift Huybergen, ibid. 
«·) Verslag etc, p. 14. 
ui) A W , notulen 1886-1896, 5 sept. 1890; G. V. 1890, p. 34. 
»«) Zie noot 129. 
IM) A W , bevindt zich in de ordners met correspondentie. 
"Ó Zie noot 129. 
lK) Verslag etc., 8 juni 1892, p. 9. 
1Эб) Hier waren vroeger de scholen van Vermeulen en Van Turnhout geweest 
is?) AW, Notulen 1886-1896, 1 juli 1891; Verslag etc., 1 juli 1891, p. 15. 
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bedroeg dit getal 3501S8. Behalve met de zorg voor de school en het 

jongensgesticht, occupeerden de broeders zich ook met een bewaar

school, die overigens weer snel werd opgeheven, met privaadessen, 

armenzorg, een bibliotheek voor de armen en katechetisch werk voor 

hen, die zich op de eerste communie voorbereidden13β. 

De meerderheid van de gemeenteraad zag dit alles met welgeval

len aan. Toen op 16 maart 1893 een voorstel van de Plaatselijke 

Schoolcommissie ter sprake kwam, om een nieuwe kosteloze school 

te bouwen, bleek de Raad daarvoor niets te voelen. De reden was 

de ontvangst van een schrijven van de Vincentiusvereniging, waarin 

werd kennis gegeven, „dat ten behoeve van het kosteloos lager 

onderwijs onder haar beheer door het R.K. parochiaal Kerkbestuur 

van O.L. Vrouw Hemelvaart een nieuwe school zou gebouwd wor

den in de Kerkstraat"140. Schoolopziener Van der Grinten was 

echter niet tevreden over deze gang van zaken. Hij vergeleek, zoals 

destijds Thorbecke had gedaan, het onderwijs met het planetarium 

van Eysinga: „er is beweging, doch men moet er geruimen tijd het 

oog op gevestigd houden, alvorens men ze bemerkt"141. Hij verweet 

het gemeentebestuur van Breda grote onverschilligheid in zake het 

lager onderwijs. Terwijl veel geld voor middelbaar en gymnasiaal 

onderwijs werd uitgetrokken, werd lijdelijk toegezien, indien kinde

ren van 7 en 8 jaar zonder onderwijs rondliepen. Het gemeente

bestuur vleide zich met de hoop, „dat het bijzonder onderwijs uit

komst zou brengen en de taak overnemen, die art. 16 der wet de 

gemeente oplegt". Des te erger vond Van der Grinten dit, omdat 

met name ook in Breda de schooltijd van de gemiddelde leerling 

veel te kort was. Het waren deze bevindingen, die, zoals wij reeds 

zagen, Van der Grinten tot een pleitbezorger van de leerplicht maak

ten. Ook in zijn verslag over 1895 kapittelde hij de gemeente Breda, 

waar men jarenlang de ouders, die een plaats voor hun kinderen 

1 ί β) Verslag etc., 18 april 1894, p. 13. 
ч») GAB, Handschrift Huyhergen. 
»») G. V. 1893, p. 64. 
»») Pror. Versi. 1894, VI, p. 33 e.v. 
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kwamen vragen, ongetroost wegzond142. De enige concessie, die de 
gemeente het openbaar onderwijs in de negentiger jaren deed, was 
de uitbreiding van de Tussenschool aan de Boschstraat tot een 12-
klassige school143. „Kinderkazernen" noemde Van der Grinten deze 
monsterscholen, die funest waren voor de vorming van de kinderen, 
maar voor het gemeentebestuur goedkoper dan een nieuwe school. 
Een verdere uitbreiding van het openbaar lager onderwijs achtte 
genoemd bestuur onnodig, omdat in de loop van 1895 de Vincentius-
vereniging de tweede armenschool in de Kerkstraat had geopend144. 

Toen Van der Grinten bij de gemeenteraad, waar met name 
Max van Dam tegen zijn inmenging fulmineerde, geen gehoor vond, 
schakelde hij Gedeputeerde Staten en de minister van Binnenlandse 
Zaken in. Naar aanleiding hiervan brachten op 8 augustus B. en W. 
een prae-advies uit om hun beleid te rechtvaardigen145. Zij konden 
erop wijzen, dat de Vincentiusvereniging op 1 augustus 1896 een 
grote kosteloze school in de Leuvenaarstraat in gebruik had geno
men, terwijl de Zusters van de Nieuwstraat van plan waren even
eens in de Leuvenaarstraat een 12-klassige school, de z.g. Franciscus-
school voor arme meisjes, te bouwen. Deze zou in de loop van 1897 
gereed komen, hetgeen inderdaad op het nippertje geschiedde146. 
Voorlopig schenen de autoriteiten door deze uitbreiding van het 
bijzonder schoolwezen geïmponeerd. Alleen Van der Grinten bleef 
de handelwijze van het Bredase gemeentebestuur onverantwoord 
vinden. Zijns inziens werkte men het absolute schoolverzuim in de 
hand door de stroom van kinderen af te leiden naar de bijzondere 
scholen, die ze, naar hij meende, nog niet geheel konden op
nemen 147. Verfoeilijk vond hij de methoden, die in Breda werden 
toegepast om de openbare kosteloze scholen te ontlasten en zo de 
kosten van het onderwijs te drukken. Kinderen, wier ouders nog een 

·«) Prov. Versi. 1895, VI, p. 44-45. 
"s) G. V. 1895, p. 113. 
i") G. V. 1895, p. 284. 
>«) G. V. 1896, p. 87 e.V.; Prov. Versi. 1896, VI, p. 42-43. 
14·) APRB, Gedenkboek; Honderd )αατ etc., p. 136; G. V. 1897, p. 106. 
" ' ) Prov. Versi. 1897, VI, p. 52-53. 
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inkomen van ƒ 400,— per jaar verdienden, werden van de kosteloze 
school verwijderd148. Ondanks de derde alinea van art. 192 der 
grondwet „werd sedert tien jaar aan de arme bevolking van Breda 
het begeerde openbaar onderwijs onthouden". Typerend was de op
merking, die hij aan deze uitspraak vastknoopte: „Wie bijzonder 
onderwijs wenschen, zijn niet de belanghebbende ouders van kin
deren, maar de gemeentebesturen, die van oordeel zijn, dat het be
lang der gemeente bevorderd wordt door op de uitgaven van onder
wijs zooveel mogelijk te bezuinigen"149. Nadat in 1899 wederom de 
minister en Gedeputeerde Staten de nodige aandrang hadden uit
geoefend, werd eindelijk op de begroting voor 1900 een som van 
ƒ25.000,— voor de bouw van een nieuwe school uitgetrokken150. 
Kort na 1900 werd inderdaad een nieuwe school voor kosteloos 
onderwijs in de Middellaan geopend151. Sindsdien zou het openbaar 
lager onderwijs in Breda geen uitbreiding meer ondergaan. 

Indien wij ons wenden tot de tabellen van bijlage XIV, consta
teren we in de periode van 1875 tot 1900 allereerst een gestage 
toename van het aantal kinderen, dat onderwijs genoot. Vanaf 1875 
was er met soms een kleine terugval een stijging van 11,09% tot 
16,41%. Aanvankelijk waren er weinig verschillen, indien men de 
percentages vergelijkt met het Brabantse deelnamequotiënt. In 1869 
genoot 11,44% van de Brabantse bevolking lager onderwijs tegen 
12,63% in Breda; dn 1879 bedroegen deze percentages 12,22% 
tegen 11,26%; in 1888 13,20% en 13,84% en in 1890 13,37% 
en 13,90% 152. In de negentiger jaren echter bleef het Brabantse 
cijfer schommelen rond de 13%15s, terwijl het deelnamequotiënt 
van Breda naar de 16% toeliep en in 1900 zelfs 16,41% bedroeg. 

,4e) Zie vorige noot en Prov. Versi. 1898, VI, p. 26-27. 
»») Prov. Versi. 1898, VI, p. 27, 29. 
•и) G. V. 1899, p. 99 e.v. 
'») G. V. 1901, p. 309. 
»*) Prov. Versi. 1888, VI, p. 4; 1890, VI, p. 5. 
1 M ) Prov. Versi. 1899, VI, p. 103; vgl. voor landelijke cijfers Van Renesse, o.e., 

p. 50 e.V. 

196 



Aangezien het percentage leerlingen, dat openbare scholen bezocht, 

in deze jaren nagenoeg constant bleef op ruim 6%, was deze toe

name zonder twijfel te danken aan het bijzonder onderwijs, speciaal 

dat van de Vincentius- en Zustersscholen. Deze cijfers vormen aldus 

een logenstraffing van de sombere gedachten van Van der Grinten. 

De wet op de leerplicht deed het percentage kinderen, dat onder

wijs genoot, dan ook niet met sprongen toenemen. Van 1900 tot 

1905 was er een stijging van nog geen 2%. Dit wil evenwel niet 

zeggen, dat de leerplichtwet voor Breda geheel overbodig zou zijn 

geweest. Nog lange tijd had de Commissie tot wering van school

verzuim in de gemeente Breda handen vol werk. In 1905 b.v. 

werden 221 personen geciteerd wegens ongeregeld schoolbezoek, 

terwijl ook nog veel ouders hun kinderen voortijdig van school 

namen. De boeten, die door de wet konden worden opgelegd, waren 

immers geringer dan de verdiensten van de kinderen154. 

Uit de tabellen kan men aflezen, dat het openbaar onderwijs van 

1867 tot 1888, met een kleine onderbreking, iets meer dan 50% 

van het totaal aantal leerlingen tot zich getrokken heeft. Ofschoon 

men deze periode de bloeitijd van het openbaar onderwijs in Breda 

zou moeten noemen, volgde in hetzelfde tijdsbestek nog altijd ruim 

40% van de leerlingen bijzonder onderwijs. Gemeentepolitiek en 

de wet - Mackay deden op het emd van de tachtiger jaren het per

centage leerlingen, dat openbare scholen bezocht, dalen. In 1900 

bedroeg het nog maar ongeveer 40% en in 1920 ongeveer 35%. 

Vanaf 1905 begon zelfs de absolute achteruitgang van het openbaar 

onderwijs, zoals uit kolom E kan blijken. Indien men het aantal 

leerlingen, dat openbare scholen bezocht, uitdrukt in een percentage 

van de bevolking, ziet men een nagenoeg constant resultaat van 

ruim 6%. De bevolkingstoename werd dus door de bijzondere school 

opgevangen. In de provincie Brabant zag men hetzelfde verschijnsel. 

In 1858 waren er 309 openbare en 120 bijzondere scholen, in 1898 

was het aantal openbare gestegen tot 320, het aantal bijzondere 

daarentegen tot 2001S5. In 1875 namen aan het openbaar onderwijs 

i") G. V. 1905, p. 329 e.v. 
i") Prov. Versi 1898, VI, p. 113. 
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deel 20.831 jongens en 10.882 meisjes tegen 4733 jongens en 
11.818 meisjes op de bijzondere scholen. In 1899 bedroegen deze 
cijfers 26.221 jongens en 9.004 meisjes op de openbare scholen en 
11.354 jongens en 27.007 meisjes op de bijzondere scholen156. 
Doordat de cijfers gesplitst zijn naar jongens en meisjes, valt direct 
de grote vlucht van het bijzonder meisjesonderwijs op. Waarschijnlijk 
moet dit toegeschreven worden aan het groot aantal congregaties van 
vrouwelijke religieuzen, die in het algemeen een sterker financiële 
basis hadden dan congregaties van broeders157. Vergelijkt men de 
Bredase en Brabantse cijfers met de landelijke percentages, dan is 
het opvallend, hoe vroeg in het zuiden de opmars van de bijzondere 
school begonnen is. In 1850 bezocht 77% der Nederlandse school
gaande jeugd een openbare school; in 1870 lag het nog op dezelfde 
hoogte om dan tot 1900 te dalen tot 69%. In 1920 bedroeg het 
55% 15e. Pas na de financiële gelijkstelling begon de bloei van het 
bijzonder onderwijs in het algemeen159. 

Toch moet altijd nog een behoorlijk aantal katholieken de open
bare scholen bezocht hebben, als men weet, dat de Bredase bevol
king dn de tweede helft der negentiende eeuw voor gemiddeld 78% 
katholiek wasieo. De Bredase katholieken moeten het openbaar on
derwijs niet zonder meer verwerpelijk geacht hebben, zeker omdat 
de meeste onderwijzers katholiek waren. Daardoor heeft de open
bare school nooit dat strikt neutrale karakter gehad, dat de wetgever 
haar had willen opleggen. Waarschijnlijk zal dit in grote delen van 
het zuiden van het land zo geweest zijn. Op de eerste Bredase 
Katholiekendag gaf het Ossendrechtse schoolhoofd W. P. Swering 
als zijn mening te 'kennen, dat een openbare school, indien deze 
alleen door katholieken bezocht werd, een volstrekt godsdienstig 

i") PTOV. Versi 1876, ПІ, p. 26-27; 1899, VI, p. 103. 
»') Vgl. Hoofdstuk IV, p. 144. 
1M) Idenbuig, o.e., p. 112; vgl. ook Van Renesse, o.e., p. 28 e.V., p. 35. 
"·) Rogier en De Rooy, o.e., p. 459. 
i«o) Deze percentage-berekening is gebaseerd op de opgaven van Provinciale Ver-
slagen en Gemeenteverslagen van 1850 tot 1900. 
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cachet kon hebben161. Zelfs de inzake het openbaar onderwijs zo 

onverzettelijke Jacob Willem van den Biesen gaf in 1906 openlijk 

toe, dat in het Bredase bisdom met zijn vele openbare jongensscholen 

deze toch bruikbaar waren, omdat de onderwijzers „zulke gods

dienstige en verdienstelijke mannen" waren.162 Op de vijfde Bredasche 

Katholiekendag, op 3 september 1911 te Breda gehouden, gaf J. M. 

Hermans op de vraag, waarom na de wet-Mackay het aantal bijzon

dere jongensscholen betrekkelijk klein was gebleven, als antwoord: 

„Dit is, M. H., omdat in ons bisdom aan de openbare scholen, 

zoovele echt katholieke mannen en vrouwen werkzaam waren, die 

gaarne en uit overtuiging alles deden, wat in hun vermogen was, 

om de kinderen van katholieke ouders de opvoeding te helpen 

geven, waarop zij het volste recht hebben"1вз. Deze uitspraak vindt 

enige steun in het feit, dat meermalen leerlingen toelatingsexamen 

voor het seminarie Ypelaar deden164. De onderwijsverslagen gaven 

jaarlijks een ander bewijs voor de welwillende gezindheid van de 

openbare onderwijzers, indien de toename van het schoolverzuim 

als gevolg van de voorbereidingen voor de eerste communie, als iets 

vanzelfsprekends werd vermeld. Ook is het opvallend, dat na de tijd 

van Stoop van de zijde van de katholieke autoriteiten geen acties 

tegen of aanvallen op het openbaar onderwijs werden ondernomen. 

Het enige blijk hiervan was de ondersteuning door Mgr. Van Beek 

van de door De Tijd begonnen adresbeweging tegen de wet van 

1878. In „confidentiële" en „geheime" circulaires spoorde mon

seigneur zijn pastoors aan hun kerk- of armmeesters adressen ter 

tekening te laten aanbieden165. Tenslotte moet ook de kwaliteit van 

het onderwijs een rol gespeeld hebben in die zin, dat na het aan-

"O Officieel Verslag van den Bredaschen Katholiekendag te Breda op 6 Septem
ber 1903, z.p. en z.j., p. 173. 
16ï) Off. Versi, van cien 3den Bred. Kath. ¿lag te Bergen op Zoom op 15 aug. 
1906, z.p. en z.j., p. 153. 
1M) Off. Versi, van den 5den Bred. Kath. dag te Breda op 3 sept. 1911, Breda, 
z.j. p. 145. 
1M) G. V. 1900, p. 324. 
lM) Collectio Epistohrum Past., II, p. 139. 
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алкеіцк échec van St. Antoine de openbare school nog lang de 
roep had beter te zijn. 

Samenvattend kunnen wij op de eerste plaats concluderen, dat 
vanaf de onderwijswet-Van den Ende van 1806, waaraan de vesti
ging van het monopolie van de openbare school wordt toegeschreven, 
tot de wet-Mackay van 1889, die de rechtsgelijkheid van de bijzon
dere school vasdegde, het bijzonder onderwijs in Breda zich zo goed 
als ongestoord heeft 'kunnen ontwikkelen. De voornaamste oorzaak 
was de stedelijke onderwijspolitiek, die zeker niet altijd principieel, 
maar eerder opportunistisch was. Zij werd beheerst door particula-
ristische strevingen of de neiging tot beknibbelen in het financiële 
vlak. Zo kreeg het bijzonder onderwijs grote ontplooiingskansen. 
Dit gold niet alleen voor de particuliere scholen der 2e klas, maar 
ook voor de zuiver confessionele scholen. Zelfs in de periode-Stoop 
ondervond dit schooltype geen ernstige tegenwerking. Eigenlijk deed 
zich de omgekeerde situatie voor, nl. dat de ultramontanen met hun 
aanvallen in woord en geschrift het openbaar onderwijs tegen
werkten. Vervolgens kan worden vastgesteld, dat de stedelijke auto
riteiten, de lijn van hun politiek doortrekkend, geen monopolie
positie van het openbaar onderwijs nastreefden. Bovendien bleek 
het mogelijk het openbaar onderwijs een zodanig karakter te geven, 
dat het voor de katholieke meerderheid van de bevolking aanvaard
baar was. Hoewel dit minder gold voor de generatie van de Stoops 
en de Van den Biesens, was het toch zeker het geval in de eerste 
helft van de eeuw, terwijl ook de geciteerde uitspraken van de 
Bredase Katholiekendagen blijk gaven van een positieve waardering 
van het openbaar onderwijs in Breda. 
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SOMMAIRE 

Les rapports entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre à 
Bréela au dix-neuvième siècle."' 

On admet généralement qu'à la fin du 16me siècle et au début 
du 17me siècle l'évolution qui devait détacher l'enseignement pri
maire définitivement de la Grande Ecole ou Ecole Latine toucha à 
son terme. Bien que les ministres calvinistes, surtout Boxhorn (environ 
1610) et Renesse (environ 1650), fissent tout leur possible pour 
transformer ces écoles en citadelles du Calvinisme, ces tentatives 
devaient échouer grâce à l'attitude tolérante tant de la part des 
Oranges, barons de Bréda, que de la part des Magistrats. Les règle
ments scolaires de 1643 et de 1655 étaient libellés de façon à ne pas 
permettre au protestantisme de faire main basse sur l'enseignement 
et d'étendre son influence sur les esprits par cet intermédiaire et à 
permettre aux Magistrats de maintenir leur autorité dans ce domai
ne, contre le gré des ministres de la religion Réformée. En attirant 
un bon personnel enseignant, les Magistrats tâchaient de faire du 
Pensionnat hollandais et français — qu'on pourrait appeler l'école 
officielle avant la lettre — un institut solide pour les couches supé
rieures de la population. A côté de ces écoles officielles on trouvait 
un grand nombre de maîtres d'école, travaillant à titre privé, mais 
admis officiellement par la ville, qui s'efforçaient d'atteindre les 
couches moyennes de la population. Bien que le règlement scolaire 
de 1643 envisageât la création d'une école gratuite, ce genre d'en
seignement ne s'est pas développé, de sorte que ce groupe de la 
population restait privé pour une large part d'instruction. 

Cette situation ne changeait guère quand les premières lois néer
landaises sur l'enseignement, c.à.d. celles de 1801, de 1803 et de 
1806, entrèrent en vigueur. Le Pensionnat de la Ville se transforma 
officiellement en école publique, tandisque les Magistrats conti-

* Vertaling Mr. Drs. Th. de Bijl. 
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nuaient à accorder toutes les facilités à des maîtres d'école qui 
opéraient pour leur propre comte, chefs-d'école des prétendues écoles 
privées de la deuxième classe. Cette politique était le plus avanta
geuse pour la ville. La Commission d'ensedgriement dans le Brabant 
et l'inspecteur de l'enseignement primaire désigné spécialement pour 
la région de Bréda Adrien Oomen, curé du village Beek, actuellement 
Prinsenbeek, tâchaient de moderniser l'enseignement, mais n'obte
naient que des résultats insignifiants à cause du mauvais vouloir parti-
culariste ou de l'impuissance financière. Ces pauvres résultats s'effa
cèrent totalement, d'ailleurs, pendant la période de l'annexion à 
la France. 

C'est ainsi qu'il fallait réorganiser l'enseignement en le réadaptant 
aux besoins de l'époque. La loi de 1806 en posa les principes. Le 
nouvel inspecteur, le curé de Bréda Willem Oomen, de nature 
pacifique et tolérante, y a joué un rôle important. Avec le concours 
des Magistrats il réussit à engager un maître de premier ordre en 
la personne de C. H. Wenning, de sorte que l'école publique ré
pondait à toutes les exigences. La qualité de son enseignement faisait 
ressortir de plus en plus le retard de l'Ecole Latine. En outre, on aborda 
le grand problème de la pauvreté en fondant, tout selon les idées 
éclairées, en 1825 une école publique gratuite. On constata que 
cette dernière école comblait une grande lacune et qu'elle ne tardait 
pas à être trop petite. La fondation de cette école gratuite était une 
coïncidence voulue avec celle de l'école de dessin. Cette dernière 
voulait, il est vrai, donner une formation artistique, mais elle devait 
fournir aussi des artisans habiles qui pourraient apporter des éléments 
nécessaires à l'économie de la ville de Bréda. Bien qu'il semble que 
les écoles publiques, conformément à la loi de 1806 et à la tradition 
telle qu'elle s'est constituée à Bréda, étaient acceptables, à l'origine, 
pour toutes les convictions religieuses, ces écoles ont obtenu de plus 
en plus, grâce à leur personnel catholique et aux élèves pour la 
plupart catholiques un caractère catholique. C'est ainsi que la réalité 
semblait s'approcher petit à petit de l'idéal que propageaient en 
Belgique Monseigneur Van Bommel et en Hollande Monseigneur 
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Zwijsen: une école publique et confessionnelle. La conséquence en 
était que les protestants procédèrent, vers 1840, à la fondation d'é
coles libres ce qui ne se passait pas sans quelques difficultés. Ces 
difficultés, cependant, ne prouvent pas que la fondation d'écoles 
libres ait rencontré généralement beaucoup d'obstacles. La munici
palité et l'inspecteur étaient plus ou moins partisans d'un principe 
qui proclamait, en effet, la liberté de l'enseignement. Pour la 
municipalité, toutefois, ce n'était pas un principe basé sur une con
viction, mais sur l'égoïsme pur. Puisque, l'encouragement de l'initia
tive privée dans ce domaine, permettait à la municipalité de s'en 
désintéresser financièrement. C'est ce qui explique que le nombre 
d'écoles libres augmentait à Bréda, parmi lesquelles on comptait des 
écoles d'un caractère purement confessionnel, telles que les écoles 
des religieuses de la Congrégation des Pénitentes-Recollectines. 

Il est compréhensible que cette politique scolaire fut continuée, 
lorsqu'il se manifesta vers 1848 dans les milieux dirigeants à Bréda 
une tendance à embrasser la manière de voir à la Thorbecke. Le 
fait que l'enseignement, abandonné en majeure partie à l'initiative 
privée, dépendît trop de circonstances fortuites ne profitait pas à la 
qualité de l'instruction donnée. Cette qualité allait souffrir davan
tage, lorsque l'école publique de Wenning fut supprimée en 1851 
et que la rivalité entre les maîtres d'école allait en disparaissant. 
Aussi la nouvelle loi sur l'enseignement de 1857, qui remplaçait 
celle de 1806, vieillie déjà, vint à point nommé pour la ville de 
Bréda. Tout d'abord cette loi réglait les obligations qu'avaient les 
communes de fonder et d'entretenir des écoles publiques en nombre 
suffisant. Ensuite elle imposait des conditions plus rigoureuses à la 
qualité de l'enseignement. Conformément à cette loi la municipalité 
de Bréda pourvut d'une organisation excellente l'instruction publi
que: on fonda une première et une deuxième école primaire et on 
agrandit l'école gratuite. La fondation en 1867 à Bréda du lycée 
moderne renforça encore la place qu'occupait l'instruction publique. 
L'Ecole Latine vieillie disparut à la même époque. L'enseignement 
libre ne s'en ressentit pas. Conformément à la politique toujours 
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suivie on appliqua aussi largement que possible le principe de la 
liberté de l'enseignement, ancré depuis 1848 dans la loi constitu
tionnelle. 

La loi de 1857 ne fut pas repoussée par tous les catholiques. Ce 
n'étaient pas uniquement les catholiques-libéraux qui en appré
ciaient les éléments positifs. Les évêques du Sud du pays croyaient 
voir également dans la loi des possibilités de fonder ou de continuer 
des écoles publiques portant une empreinte catholique. Les catho
liques, tout en étant adversaires de la liberté, y découvrirent néan
moins la possibilité de fonder des écoles libres et confessionnelles. On 
ne profita pas à Bréda de cette possibilité, parce que l'instruction 
publique semblait être acceptable pour les catholiques. Tant les 
autorités religieuses que civiles, e.a. Monseigneur Van Hooydonk, 
considéraient l'instruction publique à Bréda comme catholique. La 
génération ultramontaine, inspirée par l'encyclique Quana Cura 
(1864) et le Mandement sur l'ensignement des évêques néerlandais 
(1868) jugea tout autrement. Ces derniers catholiques finissaient par 
l'emporter sur les catholiques libéraux et par les supplanter entre 
1865 et 1870. Me J. W. van den Biesen, ultramontain fanatique, 
exécuta ce coup de barre à droite à Bréda. Le curé de la paroisse 
St. Antoine, Johannes Stoop, lança l'offensive contre l'instruction 
publique. D'un côté il eut recours à la parole et à l'écrit pour con
damner sévèrement l'instruction publique tant primaire que secon
daire, de l'autre il fonda une école pour garçons spécifiquement 
catholique, appelée Institut St. Antoine. Ces activités déchaînèrent 
vers 1870 à Bréda une guerre scolaire qui accentuait les oppositions 
déjà présentes et qui n'augmentait certes pas la popularité assez 
insignifiante d'ailleurs de St. Antoine. L'école se ressentit, en outre, 
des difficultés intérieures, parce que le personnel enseignant, frères 
de la Congrégation de Huybergen, entrèrent en conflit violent à 
plusieurs reprises avec Stoop, de caractère très irascible. Après le 
décès de Stoop en 1874 le nouvel évêque de Bréda, Mgr. Van Beek 
réussit à insouffler une nouvelle vie à l'Institut St. Antoine en le 
réorganisant. De plus, les catholiques-libéraux perdirent tant de 
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terrain que l'on finissait par accepter l'enseignement libre et con
fessionnel. 

Le demier grand assaut qui fut lancé en Hollande contre l'enseigne
ment libre, la loi sur l'enseignement de 1878 du Ministre Kap-
peyne, favorisa l'enseignement officiel à Bréda aussi, ce qui résultait 
e.a. dans la construction des écoles. Cet enseignement officiel garda, 
en outre, son caractère prépondéramment catholique, de sorte que 
beaucoup de parents continuaient à y envoyer leurs enfants. Néan
moins l'enseignement libre parvint à reprendre de l'avance perdue 
au cours de la guerre scolaire, et il ne tarda même pas à l'augmenter. 
Cependant, les écoles libres de la 2me classe, des établissements 
typiquement privés, disparurent une à une. C'étaient les écoles libres 
ayant un caractère confessionnel prononcé qui prirent le dessus. Le 
fait que la plupart de ces écoles fussent en même temps des écoles 
gratuites, prouve la relation étroite entre la question scolaire et la 
question sociale. Les autorités religieuses étaient d'avis que l'enseig
nement empêcherait le socialisme de gagner à leur cause la grande 
masse des pauvres. La prospérité de l'enseignement Ubre à Bréda 
était due à deux facteurs. Tout d'abord la loi Mackay de 1889 
subventionna les écoles libres, ce qui permit à ces dernières de se 
développer de façon qu'en 1900 à peu près 60% de l'ensemble des 
élèves visitaient une école libre. Ensuite la politique communale 
eut de nouveau recours au vieil axiome qui voulait que les dépenses 
publiques puissent être comprimées en aident le plus possible au 
succès de l'enseignement libre. 
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BIJLAGE I 

ORDONNANTIE 

over de Francoysche Duytsche ende Reecken — Schooien 
binnen de Stadt van Breda. 

In 's Graven-Hage 
Byde Weduwe, ende Erfghenamen van wijlen Hillebrandt Jacobssz van Wouw, 

Ordinaris Druckers van Sijn Hoogheijt den Heere Prince van Orangien, 
Anno 1643 

Frederick Hendrick by der gratie Godts Prince van Orangie, Grave van Nassau, 
Catzenellenbogen, Vianden, Diets, Lingen, Moeurs, Eueren, Leerdam etc. Mar
quis vander Veere ende van Vlissingen, Heere ende Baron van Breda, der Stadt 
Grave ende Lande van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Cianendoncq, Wame-
ston, Arlay, Noseroy, S. Vijth, Daesburgh, Polanen, Willemstadt, Niervaert, 
IJselsteyn, St. Maertensdijck, Geertruydenbergh, Naeldwijck etc. Erfburchgraef 
van Antwerpen ende van Besancon etc. Erf Maerschalck van Hollandt, Gouver
neur over Gelderlandt, Hollant, Zeelant, West-Frieslant, Zutphen, Utrecht ende 
Overijssel, Stadt Groeningen ende Ommelanden, Drenthe etc. Capiteyn Generael 
ende Admirael der Vereenichde Nederlanden etc. Aen onse lieven ende getrou
wen den Drossaert, Schouteth, Borgemeesteren Schepenen ende Regeerders onser 
Stadt van Breda, mitsgaders allen anderen die dese soude mogen aengaen. 

Saluyt. 
Doen te weten, alsoo wij seer noodlich vinden tot onderhoudinghe van goede 

ordre ende Politye binnen onse Stadt van Breda, onder andere goede opsicht te 
doen nemen, ende ordre te stellen op de Duytsche ende Francoysche School
meesteren ende School-viouwen aldaer, opdat de kinderen (wesende het zaet daar 
uyt alle gheschicktheyt inde kercke ende Republijcque te verwachten is) inde 
Christelijcke Gereformeerde Religie, vreese des Heeren, ende alle zedicheyt ende 
ghehoorsaemheydt, mitsgaders in gheleertheydt, goede konsten, ambachten ofte 
coopmanschappen, elck na syne ghelegenheyt ende bequaemheyt mogen opgevoet 
ende opghetoghen werden, tot Godes eere, welstant der kercken, ende 't ghe-
meene beste, ende tot troost ende wei-behagen van eenen yegelijcken in 't gene
rael ende particulier, die de vruchten daer van te verwachten hebben en ghe-
nieten sullen by de naecomelinghen. 

Soo ist, dat wij naer rijpe deliberatie, ende hier op ghehadt hebbende 't advys 
van onsen Drossaert, Borghemeesters ende Schepenen van Breda voornoemt, ghe-
ordonneert ende gestatueert hebben, keuren, ordonneeren, ende statueeren by 
desen, de Poincten ende Articulen hier naervolgende. 

I 

In den eersten, dat niemant wie hy sy, Man ofte Vrouwe, hem en sal vervor
deren, eenige schoole te houden om den kinderen Duytsch, Francoys, of eenige 
andere spraken, djfferen, reeckenen of schrijven te leeren, ten sy deselve vande 
Curateuren met voorweten ende authoriteyt vande magistraet eerst, behoorlijck 
ondersocht, ende by deselve magistraet gheadmitteert zijn, ende acte daer af ver-
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kregen, ende den Eedt daer toe staende gedaen hebbe, op pene te verbeuren voor 
d'eerste Maent vijftich gulden, voor de tweede Maent hondert guldens, ende uyt 
onse Stadt te moeten vertrecken volgens de Politijcque Ordonnantie van onsen 
Heer ende Broeder Prince Maurits H.L.M, in date lesten Junij 1597. 

Π 

Ende soo vele aengaet degene die nu aireede in 't schoolhouden zijn, 't sy hen 
dat by provsie sy toeghelaten ofte niet, die sullen binnen veerthien dagen naer 
de verkondinge van desen ter Stadthuyse af, schuldich zijn aen de Magistraet 
over te brengen haren Name, toename, plaetse barer gheboorte, ende wooninghe 
alhier, mitsgaders der spraecken ende anders wat sy den kinderen leeren, omme 
't selve ter School-registre gestelt te worden, welcke indien sy by de Magistraet 
daer toe bequame, van goederen name, leven ende conversatie bevonden worden, 
sullen mogen int houden harer Scholen voortvaren, by provisie, ende tot kenne-
lijcken wederzegginge toe, sonder nieuwe Acte van toelatínge te moeten hebben. 
Mits doende den Eedt hier naer ghestelt ende hen dragende naer dese Ordon
nantie. 

Ш 

Niemant en sal oock mogen eenige Caerte oft Monster uythangen, dan met 
sijn eijgen hant ghemaeckt ende gheschreven, ende van die dinghen, die hem sijn 
toeghelaten te leeren, ende daer toe hy bequaem bevonden is: Ende dat om nie
mant te bedrieghen, ende alle abuysen te verhoeden, opde straffe van twaalf 

ens. 

ππ 
Geene School-meesters ofte School-vrouwen sullen eenighe boecken mogen 

leeren de Christelijcke Gereformeerde Religie contrarierende, Namendijck geene 
partydige superstitieuse ofte lichtveerdighe boecken, waer door de jonckheydt 
soude werden ghecorrumpeert, dan alleenlijck goede ende profytelijcke boecken, 
die eerlijcke ende stichtelijck zijn, met waerheyt ende eerbaerheyt over een co-
mende, alles op arbitrale correctie, volghens de voorsz. Polityque Ordonnantie. 

V 

Ende sullen geen van dese Schoolmeesters hen vervorderen eenighe kinderen 

Latijn ofte Griecx te leeren op de pene van twaelf guldens. 

VI 

Item salmen in alle Scholen des morghens alsmen begint, het Morgen Ghebet 
bidden met het Vader Onse, en des avonds oock uytgaende, het Avont Gebedt 
met het Vader Onse, ofte by beurten met de Articulen des Geloofs. Ende wordt 
alle School-meesters ende School-vrouwen bevolen den gewoonlijcken Nederlant-
schen Catechismum te leeren. Dan Welckers Ouders sulckx niet en begeeren, 
sal de kinders sulcx niet opgedrongen werden. 

guld 
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νπ 
De School-meesters ende School-vrouwen sullen de Schoolkinderen die Ьаеі 

sorgen bevolen zijn, soo veel doenlijck is tot het gehoor van Godes Heylich woordt 
ende Catechetische Predicatien brengen, ende van 't gene sy sullen gehooit heb
ben daer na hun inde Schoole wederkeerende, nadat de Capaciteyt ende het ver-
stant der selver is, vlytelijck ondervraghen, alles met sulcken verstande als int 
voorgaende Artijckel is gheseght. 

Ш 

Item die Knechtkens ende Meijskens willen leeren, gaende ende comende ter 
Schooien, sullen daer toe moeten hebben soodanige bequame plaetse, dat sy van 
malkanderen tot eerbare tuchtigheydt ghescheyden mogen blyven, ende gheleert 
worden. Ende die Jongers inden kost houden, en sullen geene Dochters daer by 
in haren huyse mogen houden boven de negen oft thien Jaren oudt Ende 
d'andere by de Dochters geene Jongers boven de twaelf of dertien jaren out, op 
de pene van ses guldens voor elck kindt. 

IX 

Item sullen oock ghehouden sijn goede toedcht te nemen op de kinderen, als 
sy naer buys gaen, ten eynde sy goede manieren houden onderwegen, sonder te 
loopen, spelen, tieren, ghebaren, vechten ofte roepen, deselve oock daer toe te 
houden, dat se eerlijcke persoonen bysonder die in Officie ende staet zijn teghe-
moet comende ofte voorby gaende, behoorlijcke eerbiedinge doen ende bewijsen. 

X 

Ende sullen de respectieve School-meesters ende Schoolvrouwen voor haren 
dienst ende Institutie werden ghesalarieert vande Schoolkinderen, soo als byde 
voornoemde onse Magistraet van Breda sal werden getauxeerd ende geordonneert. 

XI 

Indien de voorsz kinderen maer vier ofte vijf dagen School gegaen hebben, 
sahnen daer voor betalen een Maent. 

ХП 

Ende belangende de arme kinderen, sal de Magistraet daer toe eene Schoole 
ende Meesters apart stellen ende ordonneren, die betaelt sullen werden uyt de 
Diaconie, ofte soodanige andere middelen ais de voornoemde Magistraet daer toe 
goet vinden sal te ordonneren. 

ХШ 

Item soo wanneer eenighe Ouders hun kint of kinderen uyt eenige Schooien 
sullen willen nemen, ende in eene andere bestellen, sal de Schoolmeester uyt 
wiens Schoole sy scheyden, 't zij door billet of mondelingh vernemen, of hy van 
sijn School-gelt is voldaen, ende soo niet, 't voorsz. kindt oft kinderen te ver-

208 



manen haren voorgaenden Meester te betaelen, ende soo de betalinge binnen 
drie dagen niet en gheschiet, de voorsz. kinderen sijne Schoole te verbieden, tot 
dat hem gebleecken sal zijn 't voorsz. School-gelt betaelt te sijn, op de pene van 
ses guldens daer mede te verbeuren. Ten ware de voorsz. kinderen, een, twee en 
meer Jaren hare voorgaende Schoole hadden verlaten, so wanneer elck een vry 
sal staen die aen te nemen, maer veradverteert zijnde datse noch eenigh School-
gelt schuldich zijn, sal hy gehouden zijn haer te vermanen, ende voorts syne 
Schoole te verbieden als voren opte voorsz. pene. 

ΧΠΠ 

Ende om 't gene voorsz. is in train te brengen ende te houden, authoriseren 
ende bevelen wy den voornoemden onsen Drossaert, Burgemeesters ende Sche
penen, omme Jaerlijcx, namendijck s'daeghs naer de veranderinghe ofte continu
atie vande Magistraet, drie bequame persoonen tot Cuxateurcn ofte School- ver
sorgers te verkiesen, te weten twee uytte Magistraet, ende een van de Predican-
ten aldaer, welcke Curateuren alle Maenden de Scholen sullen visiteren, ofte so 
dickwils als sy het noodich sullen bevinden te behooren. 

XV 

De School-meesters ende School-vrouwen, eer sy van d'een quartier in d'ander 
metterwoon moghen vertrecken, sullen 't selve de Curateuren voorsz. aengeven 
moeten, op de pene van ses guldens. 

XVI 

Wanneer oock eenige School-meesters of School-vrouwen op malkanderen ofte 
op de kinderen van eenighe Schooien yet te klaghen hebben, ofte dat oock de 
Borghers teghens eenighe School-meesters ofte School-vrouwen van weghen 
haere kinderen yet te seggen hebben, sal 't selve voor de Curateuren ghebracht, 
verhoort ende gheeyndight werden ist moghelijk, anders aende Magistraet ghe-
rapporteert ende ghebracht werden, die daer over cort ende onvertoghen recht 
sullen doen. Ende tot uytrechtinghe van dése ende andere saecken haeres ampts 
sullen de Curateuren alle acht oft veerthien daghen na ghelegentheyt der saecken 
ordinaire te samen comen op den Stadthuyse daer na sich een yeghelijck die met 
hen te doen heeft, sal hebben te reguleren ende richten. 

Eedt der School-meesteren ende School-vrouwen 

lek sweere ende beloove syne Hoocheyt den Prince van Orangien, ende Stadt 
van Breda houw ende ghetrouw, ende den Drossaert, Burgemeesters ende Sche
penen der selver, ende hare Ghecommitteerde Curateuren, volgens dese Ordon
nantie gehoorsaem te sijn, te eeren ende te respecteren na behooren, sonder daer 
tegen te connen ofte te doen in eeniger manieren, oock my in mijn ampt dien vol
gende neerstehjek ende trouwelijck te dragen, als een goet Godsalich School
meester of School-vrouwe schuldich is te doene. 

Soo helpe my Godt 
Welcke voorsz. Ordonnantie Wy by desen belasten ende bevelen den voor

noemden Drossaert, Schoutet ende Magistraet onser Stadt Breda te onderhouden 

209 



ende achtervolghen, doen onderhouden ende achtervolghen, in alle hare poincten 
ende Articulen, ende dat Ъу provisie, ende ter tijt ende wijlen toe bij Ons na 
ghelegentheydt van saecken daer in veranderinghe ghedaen sal werden. Ende 
ten eynde niemant hier van ignorantie en pretendere, ordonneren ende bevelen 
wy, dat dese inde voorsz. Stadt ter plaetse daermen gewoon is publicatie te doen, 
sal werden gepubliceert. Gedaen in 's Gravenhage desen dertichsten Maert 1643. 

Fr. Henry de Nassau. 
Ter Ordonnantie van Syne Hoocheyt, 

L. Buysero. 
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BIJLAGE Π 

Reglement voor de schooien, 1643. 

Alle die school te houden toegelaten is, sullen 't selve doen achten tot eenen, 
ende des namiddaechs van eenen tot vijven, des somers, ende des winters tot 
vieren. 

De kijnderen sullen alle gelyckelyck hare speeldagen hebben des woondags 
ende des saterdaeghs пае de middach somers te halff drie ende des winters te 
twee uere doch des woondaegs sullense voor het vuijt gaen alleenlyck leeren bid
den ende des saterdaegs geoeffent worden inde Catechismus, ende als de kijn
deren geit brengen sullen des naenoens orlooff hebben ende beneffens hen eenen 
ofte twee camaraden. 

Sullen oock de respective schoolmeesters ende schoolvrouwen eenparicheyt 
houden inde gebeden, ende in het leeren van de cleyne catechismus ende de 
groóte пае het begrijp der kijnderen ende oock van andere boecken, volgens sekere 
lijste daer van te maecken. Sij sullen van üjt tot tijt bekent maecken wat boecken 
dat sij de kijnderen die wat verre gecomen sijn meer leeren om te sien oft se oock 
stichtelijck sijn. 

Niemant sal mogen schoolhouden die niet mede bequaem is om de kinderen 
te leeren schrijven. 

Niemant sal het meeste werck op sijn ondermeester mogen laeten aenkomen 
ofte oock die hebben sonder kennisse ende goetvinden der Curateuren. 

Voor lesen sullense alle tot haer salaris maendelyck genieten ses stuyvers, voor 
lessen ende schrijven acht stuijvers daerinne begrepen de schrijffdichten, ende 
sullen de gedichten soo dickmael moetten veranderen ab de Curateuren sullen 
noodich achten, sonder daer van ijets te mogen nemen. Voor lesen schrijven ende 
cijferen vijfthien stuijvers ende alle arme kijnderen sullense mogen affwijsen tot 
haer bijsondere schole. 

Sij sullen de kijnderen als sij quaet doen straffen met woorden, placke, ofte 
roede, maer met geen geit boete. 

In elcke schoole sullen ten minste twee weekelijck geoeffent worden inde 
Catechetische vrage die sondaeghs daer aen sal vuijtgeleijt worden, ende de namen 
van dien tijdelijck overgebracht aenden koster, om daer vuijt bij beurte eenige te 
doen opseggen inde kercke. 

De plaetsen daermen schole hout, sullen beneden nevens de aerde sijn, ofte 

ijmmers sulcx beneden, ofte boven, datse bequamelijck connen begaen worden 

ende ruijm genoech sijn. 
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Des maendaeghs sullen de kijnderen ondervraeght worden van tgene daegs te 
vooren gepredickt is, ende die schrijven connen sullen den text in schrift over
geven. 

Alle maent sal dcke schrijfmeester aende Cuateuren overgeven een van de 
prijsen der schoolkinderen, in schrijven oft cijferen, om te sien hoe dj toenemen. 

Die bequaemheijt hebben om de kijnderen inde psalmen te oeffenen, sullen 
dat doen een halff uere voor het uijtgaen snamiddaeghs op de specie dagen. 

Aldus gearresteert bij Drossaert, Borgemeesters ende Schepenen der Stadt Breda 
den 23en Julij XVIC drijenveertich. 

(GAB, no. 20, fo. 99 e.v.) 
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BIJLAGE Ш 

Кефетепі voor de Curateuren 

over de fransche duytsche ende Rekenschoohn, 1643. 

De Curateuren sullen alle acht dagen bij eencomen des dijnsdaechs naer den 
middach in de somer te ses inde winter te vier uren, ende dat op het stadthuijs. 

Sullen aldaer een seker plaetse hebben van vergaderinge ende een kasken voor 
haere pampieren, daer toe ijder van haer acces sal hebben. 

De outste vande Schepenen sal het woort voeren ende d'andere notitie houden 
vantgene noodich geacht sal worden aengeteekent te sijn. 

De Resolutien zullen genomen worden bij pluraliteijt van stemmen. 

Sij sullen bij beurten visitatie doen twee ende twee, alle acht ofte veertien 
dagen, ende sal een ijgelick van haer vrij staen t'selve te doen, soo dickwils sij 
het geraden sullen vinden, ende sullen se oock vrijelijck mogen visiteren de 
welcke alleen hantwercken doen. 

Sij sullen een bijsonder boeckhouden, daer inne de namen sullen staen van 
alle de schoolmeesters ende schoolvrouwen die aengenomen sijn, ofte mettertijt 
noch aengenomen mogen worden, gelijck oock haer acten daer vuyt blijcken can 
datse bij de Magistraet geadmitteert sijn. 

Aldus gearresteert bij drossaert, borgemeesters ende Schepenen der Stadt Breda 
den 23en July 1643. 

(GAB, no. 20, fo. 96-97) 
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BIJLAGE Г 

Reglement 

voor de Duytsche ende Fransche Armeschool der Stadt Breda, 1659. 

Volgens ordre van syne Hoogheijt Frederick Hendrick hoogh. lofi. ged. in den 
jaere 1643 opgerecht ende door last van d'Ed. Achtb. Heeren van de Magistraet 
der voorsz. stede herstelt. 

I. In den eersten, is verstaen ende goetgevonden, dat d'arme-school sal ge
houden worden in een welgelegene plaetse, omtrent het midden vande Stadt, 
tot bequamer af ende toeganck der kinderen. 

П. De meester tot deze school geadmitteert ofte beroepen, sal met het salaris 
vand'Achtb. Magistraet daertoe gestatueert te vreden syn, sonder eenigh 
schoolgelt vande kinderen, ofte haere ouderen te mogen eysehen. 

III. Wordt vereyscht dat hy nevens de const van schrijven ende cyferen, niet 
alleen in de duytsche maer oock inde Fransche tale ervaren zy, om de kin
deren in dese beyde talen, meest in deze landen gebruyekelyck, te können 
leren. 

IV. Doch en sal niet gehouden syn, eenigh kint in een andere, als in syne 
moederlycke tale t'onderwysen. 

V. Oock en sa] hem niet geoorlooft syn, nevens d'armeschool eenige andere 
kinderen, die 't schoolgeld betalen, publyckelyck te leren. 

VI. De deelen van onderwijsinge sullen syn, lesen, schrijven, cijfferen, nevens 
d'oeffeninge van Godtsalicheyt, in gebeden, psalmen-singen, ende catechi
satie volgens de Christelycke gereformeerde religie, voor yder kint na syne 
jaren ende capadteyt 

VII. Voorts sal hy sich in alle andere dingen hebben te conformeren na de 
school-ordre by syne hoocheyt geemaneert in 't jaer 1655. 

VIII. Oock en sal hy niet gehouden syn eenigh kint in syne school aentenemen, 
als alleen door last ende ordre van de Curateuren. 

IX. Ende sullen tot dien eynde de ouders ende vrienden de namen der kin
deren, eer sy deselve ter schooien brengen, by een vande curateuren, om 
angeteyekent te worden, bekent maken, ende indien se uyt d'almosenye 
ofte diakonnye yets tot onderstam hebben, sullen sy deselve door haere 
respectieve armenbesorgers ten eynde voorsch. laten recommenderen. 

X. Alle nodige schoolgereetschap ende boecken sullen mede uyt d'armen mid
delen verschaft worden, voor die gene die de macht met hebben hare 
kinderen daermede te versien (geschrapt). 
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XI. Geen kmt en sal ter scholen gebracht worden, als wanneer 't d'eerste jaren 
van discretie (dat is, vijf jaren oudt) sal bereyckt hebben. 

XII. Ende opdat d'institutie niet vruchteloos uyt en valle, sullen d'ouders sich 
verbinden, de kinderen dry jaren lang geduyrichlyck te laten scholen gaen, 
onder pene, indien sy se eer uyt de school nemen, dat sy 't gewoonlycke 
schoolgelt, so veel als er verschenen is, betalen, ofte haer onderstant, in-
diense van den armen yets genieten, Verliesen sullen. 

ΧΙΠ. De Curateuren, achtervolgende den last, die haer by resolutie van d'achtb. 
Heeren 1643, 23 July is opgeleit, van de scholen alle veertien dagen eens te 
visiteren, sullen deselve plicht mede omtrent d'anne-schole wel in acht 
nemen. 

Aldus gedaen ende gearresteert ter vergaderinge van opgem. beeren den 30 Octo
ber 1659. 

(GAB, no. 353 bis m.) 
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BIJLAGE V 

Openbaar examen te Breda in 1809 

Breda. Onlangs heeft hier een plegtig Examen plaats gehad op de Fransche 
School van den zeer verdienstelijken Onderwijzer J. Olivier in de tegenwoordig
heid van Heeren Gedeputeerden uit de Wethouderschap, van de Heeren Leden 
der Stedelijke Schoolcommissie, en van een aantal andere personen, daartoe uit-
genoodigd. Dit Examen heeft geloopen over de volgende vakken, waarin op deze 
school onderwijs gegeven wordt, namelijk: 
het schrijven, het lezen in de Nederduitsche en Fransche talen, zoo in rijm als 
onrijm, het overzetten van het Nederduitsch in het Fransch, en omgekeerd; het 
analijseren der volzinnen, en het aanwijzen der rededeelen; het aantonen en 
verbeteren der taal- en spelfouten in gebrekkige opstellen; de gronden der heide 
gemelde talen, als het verbuigen der naamwoorden, het vervoegen der werk
woorden enz. Vervolgens werd het Examen onder de meergevorderden voortge
zet, over de meeste regels der Rekenkunde, en eindelijk met de beginselen van 
de Geschied- en Aardrijkskunde gesloten. 

In dit alles bewezen de kinderen niet alleen zeer loffelijk bedreven te zijn, 
maar verwonderlijk waren ook de vaardigheid en juistheid, waarmede nagenoeg 
alle vragen door hen beantwoord werden. Ongeveinsd en zigtbaar was derhalve 
ook het genoegen van allen die deze plegtigheid bijwoonden. In het bijzonder 
gaven de Heeren Leden zoo van het Stedelijk Bestuur, als van de Schoolcom
missie hunne hoogste tevredenheid over het verrigte te kennen, en na den On
derwijzer voor zijne uitmuntende zorg en vlijt bedankt te hebben, wenschten zij 
den kinderen geluk met de schoone en vroegtijdige vruchten, die zij uit de ver
standige lessen van hunnen waardigen Meester getrokken hadden. Jammer was 
het, dat de beloofde en welverdiende Prijsuitdeeling ten zelfden dage geene 
plaats kon hebben, dewijl het Stedelijk Bestuur door overmaat van bezigheden, 
daarvoor in tijds niet had kunnen zorgen. 

(Bijdragen etc. 1809, dl. 9, X, p. 83-84) 
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BIJLAGE VI 

Reglement voor de Armenschool binnen de Stad Breda, 1825 

I Hoofdstuk 

Van de Directie 

Art 1. 

De Directie der Armenschool wordt opgedragen aan eene Commissie bestaande 
uit vier leden, door het Stedelijk Bestuur te benoemen. 

Art. 2. 

Aan deze Commissie wordt opgedragen: 
1° Het opzigt over het schoolgebouw, schoolmeubelen, en wat daartoe verder 
betrekking heeft. 
2° Het opzigt over het onderwijs en over het gedrag van den Onderwijzer en 
deszelfs assistenten. 
3° Over de gedragingen der leerlingen; en 
4° Over de rigtige nakoming van dit Reglement en verder te maken Schoolver-
ordeningen. 

Art. 3. 

In deze school zullen kinderen worden aangenomen van 5 tot 16 jaren oud, van 
Ouders, die uit de algemeene of uit bijzondere Godsdienstige Airoen-kassen worden 
bedeeld, en van zoodanige minvermogenden, welke ofschoon wel niet door eenige 
Armen-directie bedeeld wordende, echter onvermogend zijn, om het schoolgeld 
te betalen. 

Art. 4. 

De kinderen van bedeelde ouders, mitsgaders zoodanige ouderloze kinderen, die 
uit de bijzondere godsdienstige Armen-kassen worden bedeeld, en niet zijn o p 
genomen in een of ander Wees- of Armhuis, zullen ter school worden toegelaten 
op aanvraag van Heeren Regenten, of van de Armverzorgers, van het fonds, waar
uit den onderstand genoten wordt. Deze aanvrage zal moeten worden ingediend 
aan de School-commissie en tevens moeten bevatten, de naam, of de namen van 
het kind, of de kinderen, en derzelver ouderdom, de namen der Ouderen, benevens 
het godsdienstig kerkgenootschap waartoe zij behooren, derzelver woonplaatsen, 
mitsgaders verklaring, en desgevorderd bewijzen, dat de kinderen de kinderziekte 
natuurlijk, of ingeènt, gehad hebben, of wel gevaccineerd zijn; terwijl zonder deze 
verklaring, of bewijs, geen kinderen op de school zullen worden toegelaten. 

Art. 5. 

De kinderen van minvermogende doch niet bedeeld wordende ouderen, zullen 
op gelijke wijze, als in het voorgaande artikel vermeld, ter school worden toe
gelaten: 
Ie. Op aanvrage van de Heeren Leerären der onderscheidene Godsdienstige ge

nootschappen. 
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2e. Op aanvrage van de Heeren Regenten, of Armverzorgers, der onderscheidene 
Axmenadminis tra tien. 

3e. Op aanvrage der ouders, of toezieners, van de voois, kinderen. 
De daartoe strekkende aanvragen zullen uiterlijk veertien dagen, voor het af

leggen van ieder halfjarig examen, moeten worden aangeboden aan de School
commissie; aan wien bovendien vrijstaat, zoodanige kinderen ter school te admit
ieren, als dezelve zal goedvinden. 

Art 6. 

De School-commissie zal op de reinheid van de ter school geadmitteerde kinde
ren doen letten, en vandaar doen weeren alle kinderen met ongedierte bezet, 
mitsgaders die, welke walgelijke, huiverige en besmettelijke kwalen en gebreken 
hebben. 

Art. 7. 

Geene kinderen zullen door den Onderwijzer ter school worden toegelaten, dan 
op vertoon van een, door of van wegen de School-commissie geteekend en door 
haar afgegeven bewijs van toelating. 

Art 8. 

Tweemaal per jaar, na het afloop van het halfjarig Schoolexamen, zullen nieuwe 
leerlingen worden aangenomen; tusschentijds worden geene kinderen toegelaten. 

Art 9. 

Het examen zal tweemaal 'sjaais, ten overstaan der School-commissie, gehouden 
worden; de tijd daartoe zal door de School-commissie nader worden vastgesteld, 
zoodanig echter, dat er van het een tot het ander examen, geen korter of langer 
tijd verloope dan een half jaar. Ter gelegenheid van het examen, zullen de 
naarstigste en verdienstelijkste der leerlingen bevorderd worden, en eenmaal in 
het jaar, zal aan zoodanigen, eerbewijzen en loffelijke getuigschriften worden 
uitgedeeld. 

Art. 10. 

De leden der School-commissie zullen, zoo veel mogelijk, de school inspecteren; 
doch elke maand zal er eene opzettelijke inspectie door één of twee leden der 
commissie, daartoe bij toerbeurten benoemd, moeten geschieden, om na te gaan, of 
alles ter school ordelijk geschied en de gedragingen der leerlingen behoorlijk zijn. 

Art 11. 
De School-commissie houdt in elke maand eene gewone vergadering, op den 

tijd als de leden onderling zullen vaststellen, en voorts buitengewoon, zoo dikwijls 
als zij zullen noodig oordeelen. 

De leden der Commissie maken onderling een Reglement van orde op hunne 
vergaderingen. 

Art 12. 
De ouders en toezieners der leerlingen op de Armenschool toegelaten, zullen 

zorgdragen, dat de kinderen stiptelijk op het bepaalde uur en zonder verzuim ter 
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school komen, en bijaldien dezelven hierin door ziekte of ander billijk beletsel 
verhinderd worden, zullen zij daarvan den Onderwijzer ten spoedigste moeten 
kennis geven, welke gehouden is, naar de gegrondheid der reden van het achter
blijven, onderzoek te doen. 

Art. 13. 

De ouders en toezieners zullen zich zorgvuldig hebben te wachten, om den 
onderwijzer lastig te vallen met het inbrengen van klagten over eenig vermeend 
ongelijk hunne kinderen aangedaan; en veel minder, om hun op eene onbeleefde 
of onvoeglijke wijze aantespreken en te beledigen. Indien iemand mögt vermeenen 
gegronde redenen van bezwaar te hebben, zal zulks, ter vergadering van de 
School-commissie, op eene bescheidene wijze, moeten worden ingebragt. 

Art. 14. 

De ouders en toezieners moeten zorgen, dat de kinderen zuiver, rein, behoorlijk 
geschoeid en niet met vuile en slordige kleding ter schoole komen; wordende den 
Onderwijzer gelast, dezulken welke aan deze voorwaarden niet voldoen, onmiddel
lijk te doen vertrekken, om zich op eene gevoeglijke wijze te herstellen. 

De ouders en toezieners zullen hunne kinderen de verpligting voorhouden en 
inscherpen, om zich op school stil, welvoeglijk, oplettend en naarstig te gedragen, 
en gehoorzaam de bevelen en vermaningen van den Onderwijzer, aantenemen en 
natekomen. 

Art. 15. 

De kinderen die zich aan wangedrag, luiheid of onzindelijkheid schuldig maken, 
zal men fragten door gepaste middelen tot hunnen pligt te brengen; en zoo on
verhoopt de pogingen daartoe vruchteloos mogten zijn, zullen zij van de school, 
door de Commissie, worden geweerd. 

Art. 16. 

De ouders en toezieners zullen hunne kinderen de school niet kunnen doen 
verlaten, dan na voorafgaand verzoek aan — en bekomene toestemming — van de 
School-commissie. 

Art. 17. 

Bijaldien ouders nalatig blijven in het betragten van het bepaalde in de vorige 
artikelen, zullen zij tot hunne pligt worden gebragt: 

De bedeelden door het inhouden van een gedeelte, of het intrekken, hunner 
bedeeling. 

De niet bedeelden op zoodanige wijze als het meest geschikt zal worden ge
oordeeld. 

II Hoofdstuk 

Van het Onderwijs. 

Art. 18. 

Het oogmerk waartoe de Armen-school is ingesteld, is, om aan de kinderen van 
behoeftige en mingegoede Inwoners, te geven onderwijs in het regelmatig lezen 
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en schrijven der Nederduitsche Taal, het rekenen, en wijders om door het aanleeren 
van gepaste en nuttige kundigheden, hunne verstandelijke vermogens te ontwik
kelen en hen op te leiden, tot de kennis en uitoefening van alle Christelijke en 
maatschappelijke deugden. 

Het geven van onderwijs in het leerstellige van het Kerkgenootschap, waartoe 
de schoolkinderen behooren, is geheel en al uitgesloten. 

Art. 19. 

Het onderwijs zal gegeven worden klassikaal, en zal zoo veel mogelijk worden 
ingengt, naar de manier van onderwijzen bij het Koninklijk kweekschool voor 
Schoolonderwijzers te Haarlem aangenomen,en zal zich uitstrekken tot al de vakken 
van het lager onderwijs. 

Art. 20. 

Er zal het geheele jaar door dagelijks schoolonderwijs gegeven worden, uitge
nomen des Woensdags en Zaterdagsnamiddags; ten ware daaromtrent bij vervolg 
anders mögt worden bepaald. 

Art 21 

De vacantiën bepalen zich tot de Zon- en Feestdagen en die der R.C. Kerk, 
als mede tot de Pinkster-kermis en gedurende de week waarin de najaarsmarkt 
wordt gehouden. 

Art. 22. 

De jongens en de meisjes zullen in het schoolvertrek afzonderlijk bij klassen 
geplaatst worden. 

Art 23 

De onderwijs methode, — de verdeeling in klassen, — de schooierde, — de 
regeling van den schooltijd, — het houden der halfjarige examina, — de straffen 
en belooningen, zullen nader bij een afzonderlijk Reglement, door de School
commissie, worden geregeld. 

Ш Hoofdstuk. 

Van den onderwijzer en de leerlingen. 

Art. 24. 

Aan het hoofd van het onderwijs is geplaatst de Stads Schoolonderwijzer. 

Art. 25 

Aan denzelven wordt toegevoegd één ondermeester, bezittende den derden rang, 
met het bijzonder onderwijs in de Armen-school, onder het opzicht van den 
Stads Schoolonderwijzer, belast 

Art 26 

Uit de kweekelingen zullen de meest gevorderden genomen worden, tot op
zichters in het helpen onderwijzen van de mingevorderde leerlingen. 
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Art. 27 

De Onderwijzers zullen in acht nemen de bepalingen, voorkomende in het 
II Hoofdstuk van dit Reglement, alsmede van het nader te maken Reglement op 
het Onderwijs en verdere verordeningen, en wijders zich gedragen, naar de 
notificatie van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken enz, van 
den 23 Mei 1806. 

Art. 28. 

De Stads Schoolonderwijzer zal maandelijks schriftelijk aan de Commissie, de 
verzoeken en aanvragen om schoolbehoeften, indienen, welke zij doet verzorgen. 

Art. 29 

De Stads Schoolonderwijzer houdt het toezigt, dat de ondermeester zich over
eenkomstig zijnen pligt gedrage. 

De ondermeester houdt het onmiddellijk toezicht over de leerlingen; hij zorgt, 
dat de goede orde op de school bewaard blijve, en de leerlingen hunne pligten 
vervullen. 

Art. 30. 

De ondermeester zal zorgen, dat voor het aangaan van eiken schooltijd, de 
pennen gesneden, de inktkokers gevuld, de voorschriften geschreven en de voor
stellen, op de onderwijs-borden, in gereedheid zijn. 

Art. 31. 

Hij zal zorgen, dat de leerlingen hunne leer- en schrijfboeken, zindelijk en 
ongeschonden houden, en dezelven als mede de leijen, pennen, griffels enz., in 
de school laten. Voor de berging derzelven op de daartoe bestemde plaatse, zal 
hij één of meer kweekelingen kunnen belasten en verantwoordelijk stellen. 

Art. 32. 

Hij zal alle zijne leerlingen, bij de kundigheden, die hij hen moet onderwijzen, 
vooral de kennis van hunne pligten, tevredenheid met hunne stand, en zedelijk 
gevoel, inboezemen. 

Hij zal hun allen, bescheidenheid, dienstvaardigheid en beleefdheid jegens alle 
menschen, en daarbij gehoorzaamheid, afhankelijkheid en onderwerping jegens 
ouders, onderwijzers en opzieners der school inprenten. 

Art. 33. 

Hij drage zorg, dat geen leerling met snoeperijën of speelgoed ter schoole kome, 
dat zij iets aan eikanderen wegschenken, ruilen of verkoopen. 

Heeft de leerling iets in de school gevonden, hij zal dit den onderwijzer ter 
hand moeten stellen. 

Art 34. 

De leerlingen mogen onder eikanderen niet twisten, veel minder elkander slaan 
of bijnamen geven; nimmer moeten zij de waarheid verzwijgen en zich zorgvuldig 
onthouden, van vloeken, zweeren en vuile taal. 
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Art. 35. 

De ouderwijzer zal geduurende het onderwijs, steeds midden onder zijne leer
lingen op de been en werkzaam zijn, het zij voor het leerbord waarop het onder
werp der les is gesteld, ab anderzins. 

Art. 36. 

De ondermeester zal zorgen, dat het schoolvertrek tweemalen 's weeks gezuiverd, 
en des zomers meermalen met water besprengd worde, en geduurende het geheele 
jaar, tusschen de schooltijden, opengezet en gelucht worde. 

Art 37. 

Hij zal nauwkeurig aanteekening houden van de afwezige leerlingen, van de 
vorderingen en het gedrag derzelven, in een daartoe bestemd conduite-boek, het
welk bij de particuliere Inspectie der School-commissie altijd moet worden ver
toond, ten einde, van de aanteekeningen daar in voorkomende, het noodige gehruik 
zou kunnen worden gemaakt 

Zij die de meeste teekenen van goedkeuring zullen hebben, worden voor de 
volgende week met hunne namen op het Eere-bord geschreven, en wordt de lijst 
der op dat bord ingeschrevenen, des maandags morgens in elke week, mitsgaders de 
lijst van de ter school afwezend geblevenen, gedurende de vorige week, aan den 
heer President der School-commissie ter hand gesteld. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 38. 

Alle huishoudelijke verordeningen, betrekkelijk de Armenschool, zullen door de 
School-commissie worden bepaald. 

Art 39. 

De Raad reserveerd aan zich, dit Reglement zoodanig te veranderen als den
selven zal noodig en nuttig oordelen. 

Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad Breda, 

den 28 April 1825. 

J. F. De Roy, 

Ter ordonnantie van den Raad; 
De secretaris der Stad, 

Oukoop. 
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BIJLAGE VII 

Reglement voor de Teekenschool binnen de Stad Breda, 1825 

Art 1. 

Het bestuur over de Teekenschool wordt opgedragen en toevertrouwd aan eene 
Commissie, bestaande uit vier leden, door het Stedelijk bestuur te benoemen. 

Art. 2. 

Aan deze Commissie is opgedragen: 
I o . Het toezigt over het schoolgebouw, schoolmeubelen, modellen en plijster-
beelden, de verlichting en al het geen verder tot het lokaal benodigd is en tot het 
geven van onderwijs betrekking heeft. 
2°. Het toezigt over het onderwijs zelve, over de onderwijzers en de leerlingen. 
3°. Het oppertoezigt over de rigtige nakoming van dit Reglement en verder te 
maken verordeningen. 

Art 3. 

In deze school zal onderwijs worden gegeven in de Teeken- en Bouwkunde. 

Art 4. 

Het onderwijs zal worden afgedeeld als volgt: 

I Afdeeling. 

Teekenkunde. 

4e Klasse. Onderwijs in de gronden en eerste beginselen van de Teekenkunde, 
naar eenvoudige figuren en ornamenten. 
3e Klasse. Onderwijs in het Tekenen naar goede voorbeelden van gedeelten van 
het menschelijk ligchaam, hoofden, handen en voeten, enz. 
2e Klasse. Onderwijs in het Teekenen naar geteekende Akademie-beelden. 
Ie Klasse. Onderwijs in het Teekenen naar het pleister, beginnende met enkele 
deelen, als handen, voeten, hoofden, en opklimmende tot geheele standbeelden. 

Π Afdeeling. 

Bouwkunde. 

3e Klasse. Onderwijs in de eerste gronden der meetkunde, en in het Teekenen 

der vijf orden van de Bouwkunde. 
2e Klasse. Onderwijs in de toepassing der vijf orden op de Burgerlijke Bouwkunde, 
en in het Teekenen van kozijnen, deuren, trappen, gevels, enz., benevens de 
eerste gronden der Doorzigtkunde. 
Ie Klasse. Onderwijs in het Teekenen van den platten grond, opstal, doorsnede, 
en de deelen van gebouwen; met toepassing van de Doorzigtkunde. 

Art. 5. 

Voor het onderwijs in de Teekenkunde zullen voornamelijk ten voorbeeld ge
nomen worden voorwerpen, geteekend naar de antieken, om de leerlingen vroeg
tijdig aan schoone vormen te gewennen. 

223 



Art 6. 

Geene leerlingen zullen worden toegelaten dan die den vollen ouderdom van 
tien jaren hebben bereikt, en welke bewijzen kunnen, dat zij de kinderziekte 
natuurlijk, of ingeënt, hebben gehad, of gevaccineerd zijn. 

Art. 7. 

Het onderwijs in de Teeken- en Bouwkunde zal worden gegeven, dagelijks, van 
den 15 September tot den 15 April, te beginnen des avonds ten zes ure, en 
eindigende ten acht ure, met uitzondering van de Zon-, Feest- en Zaterdagen en 
de najaars kermisweek. 

Art. 8. 

Voor het onderwijs, het zij in de Teekenkunde, het zij in de Bouwkunde, zal 
door ieder leerling voor elke cursus betaald worden, zeven gulden ten behoeve der 
school. 

Deze schoolgelden zullen bij de Commissie worden ontvangen, op kwitantie 
door of van haren wege aftegeven, en in mindering strekken van de kosten, die 
van Stads wege, aan de Teekenschool worden besteed. 

Art. 9. 

Het bepaalde bij art. 8, zal in geenen deelen hinderlijk zijn, om mingegoede, 
om niet, in het onderwijs op de Teekenschool, te doen deelen; mits bij de zulken, 
eenen gunstige aanleg tot de beoefening der beeldende kunsten, wordt opgemerkt. 

Insonderheid zal deze vergunning worden toegestaan aan handwerkslieden, ten 
einde hen tot eene betere kennis van hun werk opteleiden en den goeden smaak 
daar bij te bevorderen. 

Art. 10. 

Zij, die tegens betaling van het bij art. 8 vastgestelde leergeld, van het onderwijs 
op de Teekenschool verkiezen gebruik te maken, zullen zich daar toe moeten 
inschrijven, met onderwerping aan de verordeningen, welke ten aanzien der Tee
kenschool, zijn vastgesteld en voor het vervolg zullen vastgesteld worden. 

De ouders en toezieners doen de inschrijving voor de kinderen. 

Art. 11. 

Zij, die om niet, tot het ontvangen van onderwijs op de Teekenschool zullen 
worden toegelaten, zullen daar toe aanvrage moeten doen aan de Commissie. De 
Commissie verleent of weigert naar bevind van zaken de toelating. 

Zij, die op deze wijze zullen worden aangenomen, worden geacht, zich volkomen 
te hebben onderworpen aan de reeds vastgestelde, of bij vervolg van tijd vast te 
stellen, verordeningen. 

Art. 12. 

De Commissie regelt de onderwijs methode en bepaalt alles, wat daartoe betrek
kelijk en ordelijk is. 

Voorts is het aan de Commissie opgedragen, om de noodige inwendige school-
verordeningen te maken, en op de overtredingen boeten te bepalen, te verbeuren 
ten behoeve van de school. 
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Art. 13. 

Alle jaren, in de maand April, bij den afloop der cursus, zullen de leerlingen, 
bij de klasse waartoe zij behoren, onderling dingen naar den prijs hunner klasse. 

Art. 14. 

De prijsgedingen zullen door de Commissie, des verkiezende, met bijvoeging 
van één of meer directeuren, beoordeeld en uitgewezen worden. 

Art. 15. 

De prijzen zullen bestaan in zilveren medailjes, of boekgeschenken, en loffelijke 
getuigschriften. 

De uitdeeling der prijzen zal, door de Commissie, in het openbaar geschieden. 

Art. 16. 

Bij de uitdeeling der prijzen, zal eene tentoonstelling plaats hebben, van het 
geding der leerlingen bij de onderscheiden klassen. 

Art. 17. 

Ingeval bij eenige klasse, naar het oordeel der Commissie, de toekenning van 
den eerste prijs niet mögt kunnen geschieden, of dat tot het uidoven en dingen 
naar prijzen, geen genoegzaam getal leerlingen zich mögt in staat bevinden, zal 
als dan, de toekenning, of uidoving, van zoodanigen prijs, geen plaats hebben. 

Zij die bij een der klassen den hoogsten prijs behaald hebben, zullen niet meer 
toegelaten worden 'ot de prijsgedingen bij eene zoodanige klasse. 

Art. 18. 

De Commissie zal, zooveel mogelijk, de school inspecteeren; doch elke maand 
zal er eene opzettelijke inspectie, door één of twee leden van de Commissie, daar
toe bij toerbeurt benoemd, moeten geschieden, om na te gaan, of alles in de 
schooien ordelijk wordt uitgevoerd. 

Art. 19. 

De Commissie houdt gedurende den loop der cursus, elke maand, eene gewone 
vergadering, op den tijd ab bij de leden zal worden vastgesteld, en buitengewoon, 
zoo dikwijls als zij zullen noodig oordeelen. De Leden maken onderling een 
Reglement van orde op hunne vergadering. 

Art. 20. 

Er zullen, op voordragt der Commissie, door Heeren Burgemeester en Wet
houders, de noodige Directeuren of Onderwijzers op de Teekenschool worden 
aangesteld, tegens genot van zoodanige jaarlijksche bezoldiging, uit de Stedelijke 
kas te betalen, als door de Raad zal worden bepaald. 

Art. 21 

De Directeuren, of Onderwijzers, geven, ieder in hunne afdeeling, onderwijs 
aan de leerlingen der klassen, waarbij ieder hunner is gesteld. Bij afwezigheid, 
moeten zij elkander in hunne afdeeling vervangen. 
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Art. 22. 

Directeuren, of Onderwijzers, moeten altoos, gedurende de les, bij de klassen 
waartoe zij behooren, tegenwoordig zijn; zij vermogen zich geene afwezendheid 
veroorloven. In geval dringende omstandigheden hun beletten mögt om les te geven, 
zullen zij, om daarvan vrijstelling te bekomen, aan de Commissie, met opgaaf van 
redenen, verzoek moeten doen en van dezelve de noodige vergunning erlangen; 
indien zij daaraan ontbreken, zal een gedeelte hunner wedde ingehouden worden. 

Art 23 

De Directeuren, of Onderwijzers, zullen zorgen, dat zij in voorraad en bij 
de hand hebben, eene genoegzame hoeveelheid en behoorlijke verscheidenheid van 
geteekende voorbeelden, geschikt voor de onderscheidene klassen van het onderwijs. 

Art. 24. 

Zij zullen, in hunne voorbeelden, eene eenvoudige en zuivere smaak moeten 
in acht nemen en al wat onvoeglijk en wanstallig is, vermijden. 

Art. 25 

De Directeuren, of Onderwijzers, houden het onmiddellijk toezigt over de leer
lingen, en zorgen dat de goede orde, door eene naauwgezette nakoming van de 
voorschriften in dit Reglement vervat, en bij de nog te maken verordeningen 
voorteschrijven, bewaard blijve. 

Art. 26. 

De leerlingen zullen zich bescheiden en ondergeschikt tegen over de Directeuren 
en Onderwijzers moeten gedragen. Zij vermogen de Directeuren, of Onderwijzers, 
op eene onbeleefde, veel min beleedigende wijze, niet toetespreken. Wanneer iemand 
mögt vernemen gegronde reden van beklag te hebben, zal hij die ter vergadering 
van de Commissie moeten inbrengen, die als dan, na voorafgaand onderzoek, na 
gelegenheid van zaken, zal handelen. 

Art. 27. 

Wanneer iemand weigert te voldoen aan de bepalingen in dit Reglement vervat, 
of bij het nader Reglement van scboolorde vast te stellen, of daar tegen strijdig 
handelt, zal hij, dadelijk, van de school worden geweerd. 
Art. 28. 

De leerlingen zullen zich, ten hunnen kosten, moeten voorzien van alle Ье-
noodigde Teeken behoeften. 

Art. 29. 

De Raad behoudt aan zich, om dit Reglement ten allen tijde te veranderen, 
zoodanig als denzelven nuttig en noodzakelijk oordeelen zal. 

Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad Breda, heden den 

28 April 1825. 

J. F. de Roy, 
Ter Ordonnantie van den Raad; 

De Secretaris der Stad, 
Oukoop. 
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BIJLAGE Vil i 

Bredase Bijzondere Scholen der 2e Mas in 1838 

1. H. Knuvener 118 leerlingen 
Scheffer 

1. A. ter Poorten 11 leerlingen 

3. W. H. Jansen 42 leerlingen 

4. P. D. de Somer 33 leerlingen 

5. A. Kip 36 leerlingen 

6. P. H. Clementz 20 leerlingen 

7. H. van Wees 25 leerlingen 

8. J. van Turnhout 80 leerlingen 

9. A. van Daasdonk 129 leerlingen 

10. A. Vermeiden 59 leerlingen 

11. A. van Alphen 45 leerlingen 

12. G. van Zuylen 16 leerlingen 

13. Wed. J. J. Abel, 
geb. Muller 33 leerlingen 

14. Mej. S. Heyliger 18 leerlingen 

15. Mej. Th. la Fosse 40 leerlingen 

16 Mej. E. J. de Bniijn 12 leerlingen 

Totaal: 717 leerlingen 

(GAB, В : 
vgl. А 

Burgerschool voor lager en middelbaar 
onderwijs; 
Dag- en kostschool voor de beschaafde 
stand. 

Burgerschool voor l.o. en т.о.; Dag- en 
kostschool voor de beschaafde stand. Allen 
ontvangen les in Nederlands en Frans, 
terwijl daarenboven de kosdeerlingen en 
enige dagleerlingen, die de avondschool 
bezoeken, Duits en Engels krijgen. 

Speciale opleiding voor de K.M.A. Vooral 
kostschool. 

Lager onderwijs voor de middengroepen 
(tussenschool). Ook onderwijs in de 
Franse taal. 

Lager onderwijs voor de middengroepen. 
Ook onderwijs in Frans, Duits en alge
bra. Woensdag- en Zaterdagmiddag les in 
handtekenen. 

Lager onderwijs voor de middengroepen. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

idem. 

Burgerschool voor meisjes uit de hogere 
standen. Lager en middelbaar onderwijs. 

idem. 

idem. 

Dagschool voor burgermeisjes (d.w.z. lager 
niveau dan de voorgaande meisjesscholen) 

15, ttitg. st., 29 sept. 1838, no. 563; ^ J Q ) 
34, ing. st., 8 mrt. 1826, no. 177 
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BIJLAGE К . Overzicht Bredase 

School 

Latijnse school 

Openbare Neder-
duitsche en Fransche 
kostschool 

Openbare Armen
school 

Hervormde Diako-
nieschool 
Bijz. School Ie klas 

Dcpartem. Nuts-
school 
Bijz. School Ie klas 

Bijz. School 2e klas 
Dagschool lager 
onderwijs 

Bijz. School 2e klas 
Dagschool 

l.o. en т.о. 

Bijz. School 2e klas 
Dagschool 

l.o. 

Bijz. School 2e klas 

Dag- en kostschool 

Bijz. School 2e klas 
Dagschool 

Bijz. School 2e klas 
Dagschool 

Personeel 

Dr.Th.Verwayen 
Dr. H. Aemout 
G. Ramakers 

C. H. Wenning 
J. W. Tilleman 
Ch. van Dun 

J. Genet 
W. Brandesteyn 
4 kwekelingen 

Ant. Stolk 

M. Westerink 
A. Blankenbijl 
C. Ie Grand 
С. A. Heintz 

A.Kip 

H. Knuvener 
Scheffer 

H. J. Fischer 

P. H. Clementz 

W. H. Jans(s)en 

Egb. Jans(s)en 

H.J. van Wees 

A. Vermeulen 
L. P. Vermeulen 
H. Schor 

Be
voegd

heid 

Dr. litt. 
Dr. litt. 
Ie rang 

2e rang 
3e rang 
3e rang 

3e rang 
3e rang 

2e rang 

2e rang 
? 
? 
Î 

2e rang 

2e rang 
ΐ 

2e rang 

3e rang 

2e rang 

2e rang 

3e rang 
3e rang 

? 

Religie 

R.K. 
R.K. 

? 

R.K. 
R.K. 
R.K. 

R.K. 
R.K. 

N.H. 

N.H. 
? 

N.H. 
Î 

N.H. 

R.K. 
? 

N.H. 

Waals 
Herv. 

Waals 
Herv. 

R.K. 

R.K. 
R.K. 
R.K. 

Financiële 
Bijzonderheden 

Rijksbijdr. ƒ 1200,-; 
Gem.bijdr. ± 
ƒ 1000,—;minerval: 
ƒ 1 2 , - / ƒ 1 5 , - per 
3 maanden 

Salaris Wenning: 
ƒ 600,— per jaar. 
± ƒ1,50 schoolgeld 
per maand 

Salaris Genet: 
ƒ 500,- v.d. Stad 
-f gratificaties en 
bijdragen voor de 
kwekelingen 

Vast inkomen Stolk: 
ƒ 500,-. 
Geen schoolgeld. 

Vast inkomen 
Westerink ƒ 400,— 
Schoolgeld ƒ 2 , - en 
ƒ 3,— per maand. 

ƒ 0,40 à ƒ 0,50 
schoolgeld p.m. Soms 
kosteloos. Hiervoor 
subs, van ƒ 50,— van 
de stad. 

ƒ 1,- ƒ 2 , - ƒ 2,50 
schoolgeld p.m. 

ƒ 3,— schoolgeld p.m. 

ƒ 3,— schoolgeld p.m. 

ƒ 1,—schoolgeld p.m. 

ƒ0,50 à ƒ0,70 
schoolgeld p.m. 
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Scholen 1850 

Bekwaam- Staat van het Gedrag Staat .. 
beid Onderwijs Personeel Gebouw %? 

1849: 40 Ramakers geeft les 
goed goed goed goed 1850: 32 in wiskunde, aard-

rijksk. en geschiede
nis tegen ƒ 300,— 
per jaar. 

zeer goed zeer goed 72 dagleerl. 
zeer goed zeer goed zeer goed goed 32 kosdeerl. 
zeer goed zeer goed 

zeer goed zeer goed 307 jongens 
zeer goed zeer goed zeer goed goed 196 meisjes 

zeer goed zeer goed zeer goed goed 80 jongens 
65 meisjes 

zeer goed zeer goed zeer goed goed 80 jongens 
20 meisjes 

goed goed zeer goed vrij goed 21 jongens 
8 meisjes 

goed zeer goed zeer goed goed 45 jongens 
12 meisjes 

goed zeer goed onbesproken vrij goed 13 jongens 
7 meisjes 

goed zeer goed onbesproken goed 30 jongens Gespecialiseerd in 
2 kostleerl. opleiding voor KMA 

goed zeer goed onbesproken vrij goed 4 jongens 

goed goed onbesproken vrij goed 114 jongens 
54 meisjes 
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School 

Bijz. School 2e klas 
Dagschool 

Bijz. School 2e klas 
Dag- en kostschool 

Bijz. School 2e Idas 
Dagschool 

Bijz. School 2e klas 
Dagschool 

Bijz. School 2e klas 
Dag- en kostschool 

Bijz. School 2e klas 
Dagschool 

Huisonderwijzers 

Tekenschool 

Armenschool 
Israël. Gemeente 

Personeel 

Suzanna M. 
Heyliger 

Wed. J. J. Abel 
geb. Muller 

Theresia La 
Fosse 

Anna Catharina 
Bevers 

Elisabeth Hub. 
van Gogh 

Clara W. van 
Kerkoerle 
A. v. Dooremaal 

A. W. Kools 
J. P. Brogtrop 
Joh.« S.G.van 
Deventer 

С. С. Huysmans 
Α. J. F. Cuypers 
С. С. Kannemans 

A. Blitz 

Be
voegd

heid 

School-
houderes 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 
idem 

2e rang 
2e rang 
school-
houderes 

Religie 

Waals 
Herv. 

? 

R.K. 

R.K. 

N.H. 

R.K. 
R.K. 

R.K. 
R.K. 

Î 

R.K. 
R.K. 
R.K. 

Isr. 

Financiële 
Bijzonderheden 

ƒ1,50 à ƒ2,50 
schoolgeld p.m. 

ƒ 4,— schoolgeld p.m. 

ƒ 3,— schoolgeld p.m. 

ƒ0.50 - ƒ 1 , - en 
ƒ1,50 schoolgeld 
p.m. Soms gratis. 

ƒ2,50 à ƒ 4 , -
schoolgeld p.m. 

ƒ 2,— schoolgeld p.m. 

Gemeente bijdr.; 
Prov Subs, van 
ƒ 4 ,80,- , ƒ 5 , - à 
ƒ 7,— schoolgeld; 
meeste leerlingen 
gratis. 

ƒ 150,-Rijksbijdr.; 
ƒ 50,— Isr. Gemeente, 
Gegoeden betalen 
gering schoolgeld. 

Werkschool 
Haagdijk 

Zusters „Alles 
voor Allen" 

R.K. gratis onderricht 

Bewaarschool 
Diakonieschool 

Bewaarschool 
Parochie Brugstr. 

Mej. L. M. van 
Brugge 
Penitenten-
Recollectinen 

N.H. 

R.K. grootste deel gratis 

Bewaarschool 
Parochie Antonius 

R.K. grootste deel gratis 

Diverse Bewaar- en 
klein kinderscholen 
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Bekwaam- Staat van het Gedrag Staat . .. 
heid Onderwijs Personeel Gebouw ™ 

zeer goed zeer goed onbesproken goed 10 meisjes 

zeer goed zeer goed onbesproken g06'! 20 meisjes 

zeer goed zeer goed onbesproken goed 15 meisjes 

zeer goed zeer goed onbesproken goed 90 meisjes Stichting van Peni-
tenten-Recollectinen 

zeer goed zeer goed onbesproken goed 45 meisjes Dochter van 
Ds. V. van Gogh. 

zeer goed zeer goed onbesproken goed 27 meisjes 

190 jongens 

Godsdienstig Onder
wijs. Voor gewoon 
onderwijs bezoeken 
de leerl. de openb. 
of bijz. scholen. 

43 

300 meisjes Onderricht in gods
dienst en vrouwelijke 
handwerken. 

80 kinderen 

440 kinderen 2 afdelingen: één 
voor betalende en 
één kosteloze be
waarschool. 

130 kinderen 
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BIJLAGE Χ 

Verordening op de Openbare Scholen in de Gemeente Breda, 1860. 

Hoofdstuk I. 

Algemene Bepaling. 
Art. 1. 

In deze gemeente wordt van overheidswege lager onderwijs gegeven in de 

volgende openbare scholen, te weten: 

Ie eene eerste burgerschool 

2e eene tweede burgerschool 

3e eene armenschool, en 

4e eene herhalingschool. 

Hoofdstuk II. 

Van het bestuur der openbare scholen. 

Art. 2. 

Het bestuur van al de binnen de Gemeente bestaande openbare lagere scholen 

is, behoudens de bevoegdheid van het door de wet ingestelde school toezigt, aan 

de plaatselijke schoolcommissie opgedragen. 

Art. 3. 

Dit bestuur heeft inzonderheid ten onderwerp de zorg voor het te geven onder

wijs, het toezigt op de pligtsvervulling en het gedrag der onderwijzers, en de 

orde en tucht op de school. 

Art. 4. 

Zoodra feiten ter kennis van de schoolcommissie komen, welke, volgens haar 

oordeel, redenen tot schorsing of ontslag van hoofd- of hulponderwijzers geven, 

doet zij daarvan aanstonds mededeling aan Burgemeester en Wethouders, en aan 

den districtsschoolopziener, met vermelding van alle haar bekende omstandigheden. 

Art. 5. 

De schoolcommissie neemt kennis van alle klagten, door ouders, voogden of 

verzorgers nopens de openbare scholen ingebracht. 

De klagten worden door de belanghebbenden schriftelijk of in persoon bij de 

commissie of een barer leden ingeleverd. 

Het is den onderwijzers verboden klagten aan te nemen. 

Art. 6. 

De commissie beslist de geschillen die tusschen de onderwijzers onderling, of 

tusschen deze en de ouders, voogden of verzorgers mogen zijn. 

Art. 7. 

Jaarlijks in de eerste helft der maand July, biedt de commissie eene opgave 
van de vermoedelijke schoolbehoeften en kosten der prijsuitdeehng, voor elke 
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school afzonderlijk, gedurende het volgende dienstjaar, met de noodige toelichting, 
aan Burgemeester en Wethouders aan, die, bij goedkeuring, de vereischte geld
sommen op de plaatselijke begrooting voordragen. 

De benoodigde schoolbehoeften worden door Burgemeester en Wethouders, op 
aanvrage der schoolcommissie, aan de hoofdonderwijzers geleverd. 

Art. 8. 

In het jaarverslag, dat de commissie volgens art. 64 der Wet van den 13 
Augustus 1857, aan den Gemeenteraad inzendt, doet zij omstandige mededeeling 
van alles wat zij in haar bestuur der openbare scholen heeft verrigt, en van alles 
wat, buiten hetgeen de wet voorschrijft, haar meldenswaardig in die scholen 
is voorgekomen. 

Art. 9. 

De schoolcommissie kan subcommissiën, of enkele harer leden, met het dage-
lijksch beheer der scholen belasten. 

Deze subcommissiën of leden bezoeken van tijd tot tijd, doch ten minste een
maal in de veertien dagen, de school waaraan zij zijn toegevoegd, en houden een 
gestadig toezigt op den gang van het onderwijs aldaar. 

Zij .geven verslag van hunne verrigtingen en bevindingen aan de commissie, 
en bereiden het werk voor, dat tot hunne school betrekking heeft 

Hoofdstuk III. 

Van het Onderwijs. 

Art. 10. 

Op iedere school wordt onderwijs gegeven in de vakken hij art 1 der Wet van 
den 13 Augustus 1857, onder letter a tot i opgenoemd, te weten: 

het lezen, 
het schrijven, 
het rekenen, 
de beginselen der vormleer, 
die der Nederlandsche taal, 
die der aardrijkskunde, 
die der geschiedenis, 
die der kennis van de natuur en van het zingen. 

Art 11. 

In de tweede burgerschool wordt het onderwijs, gedurende de avonduren, voor 
de genoegzaam gevorderden, uitgebreid tot de beginselen der Fransche taal. 

Art 12. 
In de eerste burgerschool omvat het onderwijs, boven de gewone leervakken, 

die meer omvattend en ontwikkeld worden onderwezen, de beginselen der Fransche, 
Engelsche en Hoogduitsche talen, en die der wiskunde. 

In die school kan gedurende de avonduren aan hen, die het verlangen, door de 
zorg der schoolcommissie, gelegenheid gegeven worden tot het verkrijgen van kennis 
in het Italiaansch boekhouden. 
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Art. 13. 

In de herhalmgschool strekt het onderwijs hoofdzakelijk om bij degenen, die 
boven de gewone schooljaren zijn, het vroeger aangeleerde in herinnering te hou
den, vaster in te prenten en verder voort te zetten. 

Art. 14. 

ledere school is, ter bevordering eener trapsgewijze opklimming in de behan
deling van ieder leervak, in vier klassen verdeeld. 

ledere klasse is, zoonodig, in afdeelingen gesplitst. 
De plaatsing der leerlingen in de klassen en afdeelingen, geschiedt door den 

hoofdonderwijzer onder goedkeuring der schoolcommissie. 

Art. 15. 

Het onderwijs wordt op de scholen klassikaal gegeven. 

Art. 16. 
Geene leer- en leesboeken worden op de scholen gebruikt, dan die door de 

schoolcommissie, den schoolopziener en den hoofdonderwijzer gehoord zijn aan
gewezen. 

De leermethode wordt door den hoofdonderwijzer, in overleg met de school
commissie, vastgesteld. 

Art. 17. 

De schooltijd is bepaald: 
Voor de eerste en tweede burgerschool, des voormiddags van 9 tot 12 ure; 

des namiddags van 2 tot 4 ure; en des avonds van 5 tot 7 ure. 
Voor de armenschool, des voormiddags van 9 tot 12 ure, en des namiddags 

van 2 tot 4 ure. 
Voor de herhalingschool, des avonds van 1Уг tot 9}^ ure, gedurende de maan

den October tot Maart ingesloten. 

Art. 18. 

Alle werkdagen wordt school gehouden, behalve des woensdags en des zaterdags 
namiddag en avond. 

De herhalingschool wordt echter ook des woensdags avond gehouden. 

Art. 19. 

Er is vacantie in alle scholen, gedurende de week der kennis en der najaars-
markt, en gedurende ten minste veertien dagen, aanvangende op het einde der 
maand July, door de schoolcommissie te bepalen. 

Art. 20. 

Jaarlijks, vóór het einde der groóte vacantie, wordt door den hoofdonderwijzer, 
onder goedkeuring der schoolcommissie, eene tafel van werkzaamheden vastgesteld, 
welke steeds in het schoolgebouw op eene zigtbare plaats is opgehangen. 

Art. 21. 

Jaarlijks wordt, vóór den aanvang der groóte vacantie, in de burgerscholen, ten 
overstaan der schoolcommissie, een openbaar examen omtrent de vorderingen der 
leerlingen gehouden. 
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In de armenschool heeft dit examen vóór den aanvang der maand Mei plaats. 
Tot het bijwonen dezer examens worden de Gemeenteraad en de districts

schoolopziener uitgenoodigd. 
Na den afloop van het examen worden aan de meest verdienstelijke leerlingen 

prijzen en loffelijke getuigschriften uitgereikt. 

Hoofdstuk IV. 

Van de Onderwijzers. 

Art. 22. 

Aan het hoofd van elke school staat een hoofdonderwijzer. 
De hoofdonderwijzer in de armenschool is echter tevens met de waarneming 

der herhalingschool belast. 

Art. 23. 

De hoofdonderwijzer is, onder het toezigt der schoolcommissie, met de onmid
dellijke leiding der school belast. 

Hij is verantwoordelijk voor den geregelden gang van het onderwijs en de 
handhaving van orde en tucht op zijne school. 

Art. 24. 

De hulponderwijzers en de kweekelingen staan onder den hoofdonderwijzer. 
Zij volgen zijne voorschriften nopens het onderwijs en de handhaving van orde 
en tucht stipt op. 

De hulponderwijzers der armenschool zijn den hoofdonderwijzer tevens in de 
herhalingschool behulpzaam. 

Art. 25. 

De hoofdonderwijzer verdeelt de werkzaamheden onder zich en de hulponder
wijzers en kweekelingen, in dier voege nogtans, dat hij zich hoofdzakelijk met 
het onderwijs in de hoogste klasse belast. 

Art. 26. 

Boven hetgeen in art. 24 der Wet van den 13 Augustus 1857 is bepaald, is 
het den hoofd- en hulponderwijzers verboden in eene bijzondere school behulp
zaam te zijn, of huisonderwijs te geven. 

Op voorstel der schoolcommissie, kan de Gemeenteraad in bijzondere gevallen, 
na den districts-schoolopziener te hebben gehoord, vrijstelling van dit verbod 
verleenen. 

De hoofd- en hulponderwijzers mogen aan de leerlingen hunner school tegen 
beloning geen privaat-lessen geven, dan na bekomen vergunning der schoolcom
missie. 

Art. 27. 

De hoofdonderwijzer in de eerste burgerschool, kan, na verkregen vergunning 
van den Gemeenteraad, leerlingen zijner school, hoogstens ten getale van zes, bij 
zich in den kost nemen. 

Deze leerlingen hebben gelijke verplichtingen als de gewone leerlingen. 
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Onder de hier bedoelde kostleerlingen zijn degenen die in den zoogenaaraden 
halven kost zijn, niet begrepen. 

Art. 28. 

De hoofdonderwijzers zijn verpligt de voor hen bestemde vertrekken in de 
schoolgebouwen te bewonen. 

Art. 29. 

De hoofd- en hulponderwijzers mogen buiten den tijd der vacantie, zich niet 
gedurende een of meer tot drie dagen uit de gemeente verwijderen, zonder ver
gunning der schoolcommissie. Tot langduriger afwezigheid, behoeven zij verlof 
van Burgemeester en Wethouders, die het niet verleenen, dan na verhoor van 
den schoolopziener en de schoolcommissie. 

Art. 30. 

Bij ziekte of andere wettige verhindering van den hoofdonderwijzer om in de 
school tegenwoordig te zijn, geeft hij hiervan aanstonds kennis aan de school
commissie. 

In dit geval, even als in dat, bij het voorgaand artikel voorzien, wordt hij 
tijdelijk vervangen door den eersten hulponderwijzer, of door een anderen onder
wijzer, door de schoolcommissie aan te wijzen. 

Hoofdstuk V. 

Van de leerlingen en de orde en tucht. 

Art. 31. 

Aan het onderwijs nemen kinderen van beiderlei kunne gelijktijdig deel. 

De jongens en meisjes worden, zooveel mogelijk, afgescheiden geplaatst. 

Art. 32. 

Om tot de school te worden toegelaten, moeten de kinderen den leeftijd van 
ten minste zes jaren hebben bereikt. 

Art. 33. 

Tot de armenschool zijn toegelaten, vooreerst de kinderen van binnen de ge
meente wonende personen, die uit openbare of kerkelijke armenfondsen onder
stand genieten, en vervolgens, naar mate der beschikbare ruimte, de door Burge
meester en Wethouders aangewezen kinderen van minvermogende, ofschoon niet 
bedeelde, ingezetenen. 

Kinderen, in Godshuizen opgenomen, kunnen op verzoek der Regenten of 
Bestuurders, evenzeer met vergunning van Burgemeester en Wethouders de armen
school bijwonen. 

De lijsten der tot de armenschool toegelaten kinderen, worden door het plaatse
lijk bestuur aan den hoofdonderwijzer ter hand gesteld. Het algemeen armbestuur 
bevordert, door het geheel of gedeeltelijk onthouden van onderstand aan de ver-
zuimplichtige ouders en dooi andere gepaste middelen, het schoolgaan der arme 
kinderen. 
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Art. 34. 

Ouders, voogden of verzorgers, die hunne kinderen op eene der burgerscholen 
wenschen te plaatsen, melden zich bij den betrokken hoofdonderwijzer aan. 

Kinderen van degenen, die buiten de gemeente gevestigd zijn, worden tot de 
burgerscholen niet toegelaten, dan op vertoon van het bewijs in het slot van art. 65 
vermeld. 

De hoofdonderwijzer geeft van de aanvraag aanstonds kennis aan de school
commissie, die de toelating verleent. 

Art. 35. 

De avondschool wordt in de eerste burgerschool geregeld bijgewoond door de 
leerlingen der beide hoogste klassen. 

Daartoe worden ook toegelaten leerlingen, die de dagschool niet bezoeken, 
mits zij in staat zijn de lessen te volgen. 

In de tweede burgerschool is de avondschool, waarvan het bijwonen voor de 
leerlingen der dagschool niet verpligtend is, toegankelijk voor allen, die bekwaam 
zijn aan het daar gegeven onderwijs deel te nemen. 

Art. 36. 

Hij, die aan het onderwijs op de herhalingschool wil deelnemen, doet in persoon 
aangifte bij den hoofdonderwijzer. Burgemeester en Wethouders beschikken op 
het verzoek. 

Art. 37. 

Aan geen kind wordt de toegang tot de burgerscholen geweigerd, dan om 
billijke redenen, door de schoolcommissie te beoordelen. 

Art. 38. 

Geene kinderen worden tot de school toegelaten, dan die het bewijs overleggen, 
dat zij de koepokinenting ondergaan of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben. 

Art. 39. 

Kinderen, die aan eene besmettelijke of afzigtelijke huid- of andere ziekte lijden, 
of tot een gezin behooren, waar eene besmettelijke ziekte heerscht, kan het be
zoeken der school voorlopig door den hoofdonderwijzer worden ontzegt. 

Art. 40. 

Nieuwe leerlingen worden op de avondschool niet toegelaten, dan in het begin 
der maand Mei van elke jaar. 

In de eerste en tweede burgerschool worden nieuwe leerlingen niet aangenomen, 
dan op den eersten van elke maand. 

Om bijzondere redenen kan de schoolcommissie een afwijking van dien regel 
toelaten. 

Art. 41. 

De deuren der school zijn tien minuten voor het begin van iederen schooltijd 
geopend. 
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Art. 42. 

Een kwartier na het bepaalde uur wordt geen leerling meer toegelaten. 
Vóór het einde van den schooltijd mag een leerling zich niet uit de school 

verwijderen, dan om wettelijke redenen, met vergunning van den onderwijzer. 

Art. 43. 

Behalve de Burgemeester, de leden van den gemeenteraad en het schooltoezigt, 
heeft gedurende den schooltijd niemand toegang tot de school, dan die door den 
districts-schoolopziener of een der leden van de school-commissie begeleid is. 

Art. 44. 

Aan de ouders, voogden of verzorgers, wier kinderen een schooltijd verzuimen, 
wordt door den hoofdonderwijzer ten spoedigste van dit verzuim schriftelijk kennis 
gegeven. 

Indien kinderen door ziekte of andere redenen verhinderd zijn de school bij te 
wonen, verwittigen ouders, voogden of verzorgers hiervan onverwijld den hoofd
onderwijzer. 

Art. 45. 

Ouders, voogden of verzorgers, hunne kinderen de school willende doen verlaten, 
brengen vóór het einde der maand hun voornemen schriftelijk of in persoon ter 
kennis van den hoofdonderwijzer. Bij gebreke dier kennisgeving worden de kin
deren geacht steeds aan het onderwijs deel te nemen. 

Art. 46. 

De kinderen zorgen op het bepaalde uur in de school te zijn. 
Zij komen zindelijk en behoorlijk gereinigd ter school. 
Bij gebreke van dien, worden zij naar huis terug gezonden. 

Art. 47. 

Gedurende den schooltijd gedragen de leerlingen zich stil en ordelijk, en be-
toonen zich ondergeschikt aan de onderwijzers. 

Bij ongehoorzaamheid, overtreding der orde, pligtverzuim en ander wangedrag, 
worden zij door vermaning of gepaste bestraffing tot hun pligt gebracht. 

Zij mogen echter aan gene ligchamelijke kastijding worden onderworpen. 
Ingeval van langdurig of aanmerkelijk wangedrag, kunnen de pligtigen door 

de schoolcommissie van de school worden weggezonden. 

Art. 48. 

De onderwijzers houden in een daartoe bestemd register naauwkeurige aan
teekening van het gedrag en de vorderingen der leerlingen. Op die aanteekening 
wordt bij het toekennen der in art. 21 bedoelde prijzen en getuigschriften acht 
gegeven. 

Art. 49. 
Aan de leerlingen, die de school voor goed verlaten en zich loffelijk hebben 

gedragen, wordt een getuigschrift uitgereikt. 
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Hoofdstuk VI. 

Van de schoolgebouwen, meubelen en schoolbehoeften. 

Art. 50. 

De schoolgebouwen met de daarbij behoorende woningen der hoofdonderwijzers, 
mogen tot geen ander einde gebruikt worden, dan waartoe zij bestemd zijn. 

Het is den hoofdonderwijzer verboden de hun aangewezen woningen geheel of 
gedeeltelijk aan derden te verhuren of in gebruik af te staan. 

Het is hun echter geoorloofd hunne hulponderwijzers en kweekelingen bij 
zich te laten inwonen. 

Art. 51. 
Degeen, die verlangt overeenkomstig art. 23 der Wet van den 13 Augustus 

1857, de schoollokalen buiten de schooluren tot het geven van onderwijs in de 
godsdienst ten behoeve der leerlingen te gebruiken, wendt zich schriftelijk en met 
opgave van redenen tot Burgemeester en Wethouders, die, alvorens op het verzoek 
te beschikken, de districts-schoolopziener en de schoolcommissie hooren. 

Bij inwilliging van het verzoek, bepalen Burgemeester en Wethouders, na ge
houden overleg met de schoolcommissie en den hoofdonderwijzer, den tijd waarop 
de lokalen beschikbaar zijn. 

Art. 52. 

De schoolmeubelen worden door de Gemeente geleverd en onderhouden. Bij 
het aanschaffen van nieuwe meubelen winnen Burgemeester en Wethouders het 
advies der schoolcommissie in. 

Art. 53. 

Zoodra de gebouwen of meubelen herstelling behoeven, geeft de hoofdonder
wijzer hiervan kennis aan de schoolcommissie, die de zaak onderzoekt en verslag 
geeft aan het kollegie van dagelijksch bestuur. 

Art 54. 
De noodige leer- en leesboeken, papier, leijen en verdere schoolbehoeften, wor

den kosteloos aan de leerlingen verstrekt. 

Art. 55. 
Deze voorwerpen blijven de eigendom der gemeente en mogen niet uit het 

schoolgebouw worden medegenomen. 
De hoofdonderwijzer kan echter den meergevorderden leerlingen het mede-

nemen van boeken tot eigen oefening toestaan. In dit geval zijn de ouders, voogden 
of verzorgers bij verlies of beschadiging der boeken verpligt de waarde daarvan 
aan de gemeente te vergoeden. Schrijfboeken, die niet meer gebruikt worden, 
mogen medegenomen worden. 

Art. 56. 

De hoofdonderwijzer is jegens de Gemeente verantwoordelijk voor de behoorlijke 
bewoning, en het gepaste gebruik der schoolmeubelen en schoolbehoeften. 
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Art 57. 

De schooUokalen worden op kosten der Gemeente verwarmd en met gaz ver
licht. De brandstoffen worden door het plaatselijk bestuur aan den hoofdonder
wijzer geleverd, uitsluitend ten behoeve der school. 

Gedurende den winter behoort het vuur een half uur vóór den schooltijd te 
branden. 

Art. 58. 

De hoofdonderwijzer zorgt, dat de schooUokalen tweemalen in de week ge
reinigd en dagelijks gelucht worden. 

Gedurende de groóte vacantie worden zij voor rekening der Gemeente geheel 
schoon gemaakt en gewit. 

Art. 59. 

De hoofdonderwijzers ontvangen het maandwerk „Nieuwe Bijdragen voor het 
onderwijs" ter lezing. 

Hoofdstuk VII. 

Van de schoolgelden. 

Art. 60. 

De schoolgelden bedragen voor ieder schoolgaand kind, bij de maand: 

le in de eerste burgerschool: 
voor de eerste of hoogste klasse ƒ 3,00, 
voor de tweede klasse ƒ 2,00, 
voor de derde klasse ƒ 1,50, 
voor de vierde klasse ƒ 1,00, 
voor het bijwonen der avondschool alleen: 
in de eerste klasse ƒ 1,50, 
in de tweede klasse ƒ 1,00, 
voor de leerlingen van de eerste en tweede klasse der dagschool, is het onder
wijs in de avondschool onder het bovenstaande bedrag begrepen. 

2e in de tweede burgerschool: 
voor de eerste of hoogste klasse ƒ 0,80, 
voor de lagere klassen ƒ 0,60, 
voor het bijwonen der avondschool bovendien of alleen ƒ 0,60. 

Art. 61. 

In de armen- en in de herhalingschool wordt het onderwijs kosteloos gegeven. 

Art. 62. 

Het schoolgeld is voor het volle bedrag verschuldigd over de maand, waarin 
het kind de school heeft bezocht. 

Indien de leerling eener school gedurende den loop eener maand uit hoofde 
van ziekte of ander wettig beletsel, het onderwijs niet heeft bijgewoond, is voor 
die maand geen schoolgeld verschuldigd. 
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Art. 63. 
Het schoolgeld wordt in de laatste helft der maand van wege den Gemeente

ontvanger, tegen afgifte ener kwitantie, aan de huizen der ouders, voogden of 
verzorgers opgehaald. 

Art 64. 
Indien ouders, voogden of verzorgers, gedurende drie maanden achterlijk zijn 

gebleven in het betalen der schoolgelden, kan aan de kinderen, voor welke die 
gelden verschuldigd zijn, de verdere toegang tot de school, op last van Burge
meester en Wethouders, worden ontzegd; onverminderd de toepassing der gewone 
dwangmiddelen tegen de belastingschuldigen. 

Art. 65. 
De buiten de Gemeente gevestigde ouders, voogden of verzorgers, die kinderen 

op eene der burgerscholen wenschen te plaatsen, zijn verpligt elke maand het 
schoolgeld vooruit bij den ontvanger te betalen. 
,Door den gemeente-ontvanger wordt den belanghebbende een bewijs afgegeven, 
dat aan die bepaling is voldaan. 

Slotbepaling. 

Art. 66. 
Op den nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag, worden de 

eerste en de tweede burgerschool geopend. 
Op dien dag treden tevens de bepalingen van dit reglement, met opzigt tot de 

armen — en herhalingscholen in werking, en zijn alle vroegere, te dezen aanzien 
bestaande verordeningen ingetrokken. 

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van den Raad der Gemeente Breda, 
van den 24 November 1860, C, no. 1. 

J. Mastboom, Voorzitter, 
L. D. G. Teychiné, Secretaris. 
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BIJLAGE XI. 

Instructie voor de Openbare Onderwijzers in de Gemeente Breda, 
1860. 

Art. 1. 

De openbare hoofd- en hulponderwijzers in deze Gemeente, houden in de 
uitoefening hunner bediening steeds in het oog, dat zij zijn openbare ambtenaren, 
door het plaatselijk bestuur bezoldigd. 

Art. 2. 

De hoofdondeiwijzeis nemen, bij de waarneming hunner betrekking, getrouw 
de bepalingen der Wet van den 13 Augustus 1857, der verordening op de open
bare scholen in deze Gemeente en der bestaande of latei te maken instructiën in 
acht, en gedragen zich verder naar de raadgevingen van het door de Wet ingesteld 
schooltoezigt en naar de voorschriften der plaatselijke schoolcommissie. 

Zij zorgen dat dit alles ook door de hulponderwijzers en de kweekelingen 
worde nagekomen. 

Jaarlijks, vóór den 15e Januarij, doen zij aan de plaatselijke schoolcommissie een 
beredeneerd verslag van den gang en den toestand van het onderwijs in hunne 
school en van alles wat in verband daarmede voor het schooltoezigt belangrijk 
kan zijn. 

Art 3. 

De hoofdonderwijzer houdt toezigt op het zedelijk gedrag en de werkzaamheden 
zijner hulponderwijzers en kweekelingen. 

Wanneer hij het nodig oordeelt hen te ondeihouden of te vermanen, doet hij 
zulks altijd buiten tegenwoordigheid van derden. 

Komen de hulponderwijzers en kweekelingen zijne voorschriften niet na, of 
geven zij hem dooi hun gedrag redenen van beklag, dan licht hij de schoolcom
missie daaromtrent in. 

Art. 4. 

De hoofdonderwijzer bevordert met de middelen, die in zijn vermogen zijn, 
de eigen oefeningen der hulponderwijzers, en is hen zoo in- als buiten de school, 
in hunne verdere vorming behulpzaam. 

Hij tracht de kweekelingen door raad en bijstand tot den onderwijzersstand 
op te leiden. 

Art 5. 

Bij het geven van hun onderwijs houden de onderwijzers zich streng aan de 
vastgestelde leervakken en aan de tafel van werkzaamheden, in art. 20 dei ver
ordening vermeld. 

Art. 6. 

De onderwijzers leggen zich bij het onderwijs vooral op de ontwikkeling van 
het verstand en het scherpen van het oordeel der leerlingen toe. 

Met het onderwijs in de Flansche taal wordt op de eerste burgerschool eerst 
in de derde klasse een begin gemaakt. Het wordt vervolgens in de hoogere klassen 
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voortgezet, waarbij de beoefening der Engelsche en Hoogduitsche talen achter-
volgens komen. 

Op de tweede burgerschool wordt de Fransche taal geregeld in de avonduren 
onderwezen. 

De theorie der cijferkunst, de stel- en meetkunde worden alleen in de beide 
hoogere klassen der eerste burgerschool geleerd. 

Voor het overige wordt bij het geheele onderwijs op de scholen, eene regel
matige trapsgewijze opklimming in de verschillende leervakken, naar de vatbaar
heid der kinderen, en de reeds door hen gemaakte vorderingen, in acht genomen. 

Art. 7. 

De hoofdonderwijzers, ofschoon zich doorgaans met het onderwijs in de hoogste 
klasse bezig houdende, zijn niettemin eens in de veertien dagen in iedere der 
lagere klassen werkzaam, en zulks met afwisseling der onderscheidene vakken. 
Door dit middel, gelijk door het gestadig toezigt, dat zij op de hulponderwijzers 
houden, verzekeren zij zich dat het onderwijs in die klassen oordeelkundig en 
deugdelijk is. 

Art. 8. 

De onderwijzers zijn onder het onderwijzen der voorgeschreven leervakken 
steeds gedachtig, dat de zedelijke opleiding der leerlingen een hunner eerste en 
heiligste pligten is. Zij trachten de kinderen liefde tot alle Christelijke deugden 
in te boezemen, en hen tot brave en nuttige leden der maatschappij te vormen. 

Art. 9. 

De onderwijzers zijn een kwartier vóór het schooluur in het schooüokaal tegen
woordig. Zij schrijven de noodige opstellen of opgaven op het bord, en brengen 
in gereedheid wat gedurende den schooltijd moet worden behandeld. 

Art. 10. 

De onderwijzers verwijderen zich gedurende den schooltijd niet uit het lokaal 
dan bij volstrekte noodzakelijkheid, en dan slechts voor eenige oogenblikken. 

In de school houden zij zich uitsluitend met het onderwijs bezig. 

Art. 11. 

De hoofdonderwijzer waakt tegen het schoolverzuim der kinderen. 
Hij ziet toe, dat zij op het bepaalde uur, en zindelijk en gereinigd ter school 

komen; 
Dat zij, na hunne hoofddeksels en overkleederen op de bestemde plaats ge

borgen te hebben, zich dadelijk naar de hun aangewezen zitplaatsen begeven; 
Dat in de school steeds orde en stilte heeischen; 
Dat de kinderen niet ledig zitten, doch ook gedurende den tijd, waarin de 

onderwijzer in eene andere klasse of afdeeling les geeft, met dusgenoemd stilwerk 
doeltreffend worden bezig gehouden; 

Dat de leerlingen, iets te verzoeken hebbende, zulks door het opsteken der 
hand te kennen geven; 

Dat gedurende den schooltijd de leerlingen slechts met zijn verlof, en nooit 
twee te gelijk, naar buiten gaan; 
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Dat bij het einde van den schooltijd de kinderen ingetogen, stil en bij af-
deelingen, het lokaal verlaten. 

Hij spoort de kinderen aan zich dadelijk naar hunne woning te begeven, en 
zich betamelijk te gedragen. 

Art 12. 

De onderwijzer behandelt de kinderen met zachtheid en liefde en tracht hun 
vertrouwen en hunne genegenheid te winnen. 

Baten vermaningen en berispingen niet, zoodat tot strenge maatregelen moet 
worden overgegaan, dan handelt hij bij het bestraffen met omzigtigheid, en legge 
niet, dan na het beproeven van ligte straffen, geschikt om een redelijken indruk 
achter te laten, bij voortdurende overtreding, zwaardere kastijding op. 

In het straffen houde hij, zoveel de aard der zaak toelaat, de volgende opklim
ming in het oog: Ie afkeuring; 2e oplegging van buitengewoon schrijfwerk, dat 
zoodanig gekozen wordt, dat de leerling er eenig nut van trekke, en 3e school
houden voor korter of langer tijd. 

Eerst bij het vruchtelooze of ontoereikende dezer bestraffingen, draagt de hoofd
onderwijzer het wegzenden des leerlings van de school aan de schoolcommissie 
voor. 

Art. 13. 

De onderwijzer waakt door het behoorlijk luchten en het zuiver houden der 
schoolvertrekken en door andere hem ten dienste staande maatregelen, voor de 
gezondheid der kinderen. 

Art. 14. 

De onderwijzer houdt aanteekening van de vorderingen en het gedrag der 
leerlingen. 

De goed- en afkeuringen worden zoodra zij gegeven zijn ingeschreven. De 
goedkeuring kan enkel-, twee- of drievoudig zijn, en wordt door goed, zeer goed 
en uitmuntend, aangeduid. 

Afkeuring wordt, behalve in zeer bijzondere gevallen, voor slecht gedrag of 
pligtverzuim telkens slechts eens gegeven. 

Bij de toekenning van prijzen en getuigschriften wordt bijzonder acht geslagen 
op deze aanteekening. 

Art. 15. 

Op den eersten schooldag van elke maand ontvangt de leerling in de eerste 
burgerschool een biljet, waarop zijn naam, het aantal goed- en afkeuringen, hem 
in de afgeloopen maand te beurt gevallen, benevens de redenen der afkeuringen 
zijn vermeld. Dit biljet wordt door hem, nadat het door zijne ouders, voogden 
of verzorgers voor gezien is getekend, aan den onderwijzer terug bezorgd. 

In de tweede burgerschool en ¡n de armen- en herhalingscholen, worden zoo
danige biljetten niet afgegeven, maar bekomen de ouders, voogden of verzorgers 
van wege de schoolcommissie kennisgeving, zoodia er voortdurende of werkelijke 
redenen van beklag tegen de kinderen bestaan. 
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Art. 16. 

De hoofdonderwijzer schrijft in een door de schoolcommissie gewaarmerkt 
register, de namen der leerlingen in, naar volgorde van den tijd, waarop zij op 
de school zijn aangenomen, met vermelding van hunnen leeftijd, van de namen 
en woonplaats der ouders, voogden of verzorgers, en van den tijd van het verlaten 
der school, alles volgens een daartoe verstrekt model. 

Art. 17. 

Vóór den tienden van elke maand zenden de hoofdonderwijzers in de burger
scholen aan Burgemeester en Wethouders eene door hen onderteekende lijst in, 
vermeldende: 
Ie de namen en voornamen der kinderen, die op hunne school aan het onderwijs 
deel nemen; 2e de klassen waartoe zij behooren; 3e het bijwonen der avond
school, in het geval dat zulks tot verhoogd schoolgeld aanleiding geeft; 4e de 
namen en voornamen der leerlingen die uitsluitend de avondschool bijwonen; en 
5e de namen, voornamen en woonplaats der ouders, voogden en verzorgers, die de 
kinderen op de school hebben geplaatst. 

Van de kinderen, die na den tiende der maand ter school komen, wordt eene 
supplementoire lijst, behelzende de hierboven omschreven opgaven, mede aan 
Burgemeester en Wethouders ingezonden. 

Art. 18. 

De hoofdonderwijzer legt een inventaris aan, welke door hem naauwkeurig 
wordt bijgehouden, van al de sdhoolmeubelen, die hem door de gemeente zijn 
verstrekt. 

Deze inventaris is steeds in het schoolvertrek voorhanden. Hij wordt elk jaar 
door de schoolcommissie voor deugdelijk geteekend. 

Art. 19. 

De hoofdonderwijzer houdt in een door de schoolcommissie gewaarmerkt register, 
van dag tot dag volledig aanteekening van de schoolboeken en verdere behoeften, 
die hem door het plaatselijk Bestuur worden geleverd. Hij vermeldt daarbij tevens, 
zoveel de aard der voorwerpen toelaaat, het gebruik dat er van is gemaakt, in dier 
voege, dat hij ten allen tijde van dit gebruik rekenschap kan geven. 

Art. 20. 

Hij zorgt, dat de gebruikt wordende boeken en behoeften steeds op de daarvoor 
bestemde plaatsen in het schoolgebouw bewaard worden. 

Art. 21 

De hoofdonderwijzers zijn verpligt aan het weduwen- en weezenfonds in 
Noordbrabant, of aan dat in hun district bestaande, deel te nemen. 

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van den Raad der Gemeente Breda, 
van den 24 November 1860, C, no. 2. 

J. Mastboom, Voorzitter 
L. D. G. Teychiné, Secretaris. 
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BIJLAGE XII. De Plaatselijke Schoohommissie te Breda van 1844—1900. 

to 
ON 

1844 Mr. J. F. С J. 
de Roy* 

P. L. Faes* Mr. С J. F. van 
den Heuvel* 

W. Verlegh* 

Dr.J 

I860 
61 
62 J.A.v.d 

Rens* 

Gestorven 
Mr. J. Mastboom* 

Burgh* Dr.A.F.J. 
Ingenhousz* 

A. A.van Heusden Mr. A. Kerstens* 

Dr. P. R. van 
Mierlo* 

Mr. С Pels 
Rijcken 

Gestorven 

Dr.L.F.W. 
v.Cooth* 

Mr.C.A.Flooren* 
Mr. F. J. A. Fles* 

Mi. H. A. v. 
Mens* 

G. Buijsen* 

Mr.C.A.v.Dam* 

rt 

it 

It 

Dr. Burgersdijk 

E. H. A. Guljé* 

С .E. v. d. Hoeven 

J. H. v. Mierlo* 
Mr. A. J.F. H. 

van den Bergh* 
Mr. Hanlo* 

Dr. J . J .H. 
Hülsmann* 

1870 



Mr. W. A. 
't Hooft 

Dr.W.C 

W. G. H. 
Rombouts* 

H. A. Sassen* 

Hedick* 

E. J. M. de 
Bruijn* 

* = rooms-katholiek. 

A.J.A.Ver-
schtaage* 

Mr.P.Bloemarts* 

Mr. A. M. Sassen* 

Jhr. Mr, G. Six 



BIJLAGE ХШ. 

Schoolopzieners in het district Breda gedurende de 

negentiende eeuw. 

I803-J806: Vijfde district. 

Pastoor Adr. Oomen. 

1806-1813: Tweede district. 

Pastoor Adr. Oomen. 

1815-1858: Zesde district. 

1. Pastoor W. Oomen: 1815-1852. 
2. Mr. J. J. Loke: 1852. 
3. Dr. Th. Verwayen: 1852-1855. 
4. С W. Oomen: 1855-1858. 

1858-1880: Tiende district. 

1. C. W. Oomen: 1858-1865. 
2. Mr. F. Hes: 1865-1869. 
3. Mr. A. Kerstens: 1869-1870. 
4. Mr. A. J. L. de Roock: 1870. 
5. Mr. M. A. van den Acker: 1870-1873. 
6. Mr. W. J. G. baron van Oldeneel tot Oldenzeel: 1873-1880. 

Vanaf 1880: District Breda van de Ie Inspectie. 

H. Th. van der Grinten: 1880-1903. 
Mr. W. J. G. baron van Oldeneel tot Oldenzeel: 1880-1901, arrondissements
schoolopziener. 
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BIJLAGE XIV 

А. В. С. D. E. F. G. H. 

Jaai Bevolking 
totaal 

leerlingen 
Lo. 

% van de 
bevolking 

leerlingen 
typenbare 
scholen 

I. % van totaal 
leerlingen 

II. % van totaal 
bevolking 

leerlingen 
bijzonclere 

scholen 

I. % van totaal 
leerlingen 

II. % van totaal 
bevolking 

II. I. II. 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

13.797 

14.020 

14.219 

14.152 

14.301 

14.249 

14.365 

14.624 

14.719 

15.090 

15.089 

15.238 

15.380 

15.282 

1.097 

1.483 

1.325 

1.319 

1.344 

1.320 

1.391 

1.445 

1.442 

1.537 

1.462 

1.618 

1.584 

1.573 

7,95 

10,57 

9,32 

9,32 

9,40 

9,26 

9,68 

9,88 

9,80 

10,18 

9,68 

10,61 

10,30 

10,29 

530 

536 

± 530 

520 

507 

505 

507 

500 

481 

541 

630 

677 

647 

698 

48,31 

36,14 

40 

39,42 

37,72 

38,25 

36,44 

34,60 

33,35 

35,19 

43,09 

41,84 

40,85 

44,37 

3,84 

3,82 

3,73 

3,67 

3,55 

3,54 

3,53 

3,42 

3,27 

3,58 

4,17 

4,44 

4,21 

4,57 

567 

947 

795 

799 

837 

815 

884 

945 

961 

996 

832 

941 

937 

875 

51,69 

63,86 

60 

60,58 

62,28 

61,75 

63,56 

65,40 

66,65 

64,81 

56,91 

58,16 

59,15 

55,63 

4,11 

6,75 

5,59 

5,65 

5,85 

5,72 

6,15 

6,46 

6,53 

6,60 

5,51 

6,17 

6,09 

5,72 



tsJ 

O 

A. D. F. H. 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

Bevolking 

15.225 

15.193 

15.210 

15.265 

15.340 

15.365 

14.767 

14.949 

15.106 

15.353 

15.629 

16.085 

16.497 

17.119 

17.576 

17.456 

18.054 

18.331 

totaal 
leerlingen 

l.o. 

1.614 

1.602 

1.823 

1.882 

1.937 

1.932 

1.788 

1.843 

1.824 

1.755 

1.733 

1.810 

1.795 

1.910 

1.980 

2.046 

2.203 

2.276 

% van de 
bevolking 

10,60 

10,54 

11,98 

12,33 

12,63 

12,57 

12,11 

12,33 

12,07 

11,43 

11.09 

11,25 

10,88 

11,16 

11,26 

11,72 

12,20 

12,42 

leerlingen 
openbare 
scholen 

714 

747 

987 

980 

1063 

1017 

888 

873 

898 

895 

903 

945 

939 

1014 

1080 

1126 

1141 

1180 

I. % van totaal 
leerlingen 

Π. % van totaal 
bevolking 

44,24 

46,63 

54,14 

52,07 

54,88 

52,64 

49,66 

47,37 

49,23 

51 

52,11 

52,21 

52,31 

53,09 

54,54 

55,03 

51,79 

51,84 

4,69 

4,92 

6,49 

6,42 

6,93 

6,62 

6,01 

5,84 

5,94 

5,83 

5,78 

5,87 

5,69 

5,92 

6,14 

6,45 

6,31 

6,44 

leerlingen 
bijzondere 

scholen 

900 

855 

836 

902 

874 

915 

900 

970 

926 

860 

830 

865 

856 

896 

900 

920 

1062 

1096 

I. % van totaal 
leerlingen 

II. % van totaal 
bevolking 

55,76 

53,37 

45,86 

47,93 

45,12 

47,36 

50,34 

52,63 

50,77 

49 

47,89 

47,79 

47,69 

46,91 

45,46 

44,97 

48,21 

48,16 

5,91 

5,62 

5,49 

5,91 

5,70 

5,95 

6,10 

6,49 

6,13 

5,60 

5,31 

6,38 

5,19 

5,24 

5,12 

5,27 

5,89 

5,98 
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STELLINGEN 

I. Een bevredigende geschiedenis van het Nederlandse onder
wijs in de negentiende eeuw kan eerst geschreven worden, 
als zij gebouwd wordt op monografieën van locale en regio
nale aard. 

II. Ten onrechte neemt M. A. Nauwelaerts aan, dat de Bredase 
magistraat in 1641 een schoolordonnantie heeft uitgevaardigd. 
(M. A. Nauwelaerts, De oude Latijnse school van Breda, 

's-Hertogenbosch 1945, p. 64) 

III. Ten onrechte neemt M. A. Nauwelaerts aan, dat de Nassause 
Domeinraad in Breda toezicht uitoefende op de „kleine" of 
lagere scholen. 
(M. A. Nauwelaerts, o.e., p. 82) 

IV. Door A. M. van der Giezen wordt 'bij het bespreken van de 
Brabantse onderwijstoestanden van vóór en ná 1795 te weinig 
onderscheid gemaakt tussen stad en platteland. 
(A. M. van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd in 

Nederland (І795-Ш6), Assen 1937, p. 58, 59, 109, 110.) 

V. De Handelingen van de kerkeraad van de Nederlands-Her
vormde gemeente te Breda bevatten zoveel belangwekkend 
materiaal, dat een uitgave van deze niet algemeen toeganke
lijke bronnen overwogen dient te worden. 

VI. Biografieën van de Bredase bisschoppen in de negentiende 
eeuw, met name van Mgr. Johannes van Hooydonk, zijn 
zeer gewenst. 

VII. Dat de Vaticaanse archieven gesloten zijn voor de tijd na 

1846, strekt tot nadeel van het historisch onderzoek betref

fende de moderne tijd. 





VIII. Geregelder samenwerking van genealogen en historici is in 
het belang van de wetenschap. 

IX. Bij de bestudering van het anti-semitisme zou speciaal aan
dacht besteed moeten worden aan: 
Ie. de houding van het z.g. gesloten katholicisme ten aan

zien van de Joden; 
2e. de houding van de Joden, speciaal in Oost-Europa, ten 

aanzien van socialisme en communisme. 

X. De behandeling van de geschiedenis van andere werelddelen 
zal een te Europa-centrisch karakter blijven vertonen, zolang 
men niet van een eigen periodisering uitgaat, 
(vgl. R. Oliver and J. D. Page, A short history of Africa, 
Penguin ed. 1963). 

XI. De vraag, of de moderne en eigentijdse geschiedenis in de 
scholen behandeld moet worden, en de vraag, of deze ge
schiedenis wel voorwerp van wetenschappelijk onderzoek kan 
zijn, worden in de discussie meestal niet voldoende ge
scheiden. 

XII. Het in de zogenaamde Mammoetwet genoemde vak Maat
schappijleer wordt door de zich voor zijn leerlingen ver
antwoordelijk wetende historicus reeds in zijn lessen geïn
tegreerd; het is gewenst het doceren van dit vak aan de 
geschiedenisleraar toe te vertrouwen. 








