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1. Demografische bronnen.*)
In 1829 werd een begin gemaakt met het systeem der tienjaar

lijkse volkstellingen. Bij de tellingen van 1829 en 1839 werd uitge
gaan van het begrip wettig domicilie volgens het burgerlijk wet
boek. Bij de telling van 1849 wordt reeds onderscheid gemaakt
tussen de feitelijke en de wettelijke bevolking, maar het bevolkings
register dat met ingang van 1 januari 1850 voor alle gemeenten
verplicht wordt gesteld, moet nog worden gebaseerd op de uitkom
sten van de telling van 1849 voor zover het de wettelijke bevolking
betreft.

Voor de vierde algemene volkstelling in 1859 werd uitgegaan
van een nieuw beginsel te weten de werkelijke bevolking. Men had
ingezien, dat voor een nauwkeurige kennis der plaatselijke bevolking
niet meer het wettige domicilie, maar de werkelijke woonplaats of
de plaats waar men gewoon is verblijf te houden, tot grondslag der
berekeningen diende te worden genomen en men bestempelde die
bevolking met de naam werkelijke bevolking. In het navolgende
wordt voor de uitkomsten van de volkstelling steeds uitgegaan van
de werkelijke bevolking. In deze cijfers zijn tevens inbegrepen de
personen verblijvende in militaire gebouwen en de gevangenis. Als
voornaamste bron zal echter gebruik worden gemaakt van eigen
gegevens, gedistilleerd uit de gemeentelijke bevolkingsregisters. Aan
gezien deze op zich zelf nauwelijks toegankelijk geacht mogen wor-

") Bij de verzameling, verwerking en bewerking van het cijfermateriaal heeft de
heer P. A. van Steen, statistisch medewerker bij de sociografische dienst, mij
op voortreffelijke wijze ter zijde gestaan, waarvoor hem hierbij dank wordt
gebracht.
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den, w'erd voor elk persoon - voorkomend in de in het gemeente
archief berustende registers van 1860 - een kaartje gemaakt. Door
deze kaartjes telkens anders te rangschikken kon een grote hoe
veelheid gegevens worden verkregen. Daar in deze registers geen
personen zijn opgenomen welke verblijven in militaire gebouwen
of de gevangenis, zal deze bevolking worden aangeduid met burger
bevolking.
2. Sterfte. Dank zij het hoge peil dat de medische geografie in
ons land reeds in de vorige eeuw wist te bereiken, staan ons vrij
veel gegevens over geboorte en sterfte in Nederland ter beschikking.
Een van de belangrijkste bronnen vormt de sterfte-atlas van Neder
land.l Deze atlas geeft de sterfte naar leeftijd, vermeldt de geboorte
frequentie, benevens het aantal inwoners, het aantal kiezers voor
de gemeenteraad, de personele belasting en de geologische gesteld
heid der gemeente. Voorts waren de gemeenten gegroepeerd tot
regionale eenheden, zodat regionale verschillen duidelijk tot uit
drukking komen.

De sterftekaart voor de periode 1841-1860 laat zien, dat ons
land in twee duidelijk te scheiden delen uiteen valt: het lage deel
in het westen en noorden des lands heeft over het algemeen een
hoger sterftecijfer. Binnen dit lage gebied met hoge sterftecijfers
treft men een aantal gebieden aan, waar de sterfte tot schrikwek
kende hoogten opliep m.n. op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilan
den en in Rijnland, waar de sterfte varieerde van 30-45 pro mille.
Anderzijds vinden we op de zandgronden langs de Belgische grens
in Noord-Brabant en in oostelijk Friesland de gebieden, waar het
sterftecijfer nog geen 20 pro mille bedraagt.2

Voor Breda wijkt het cijfer naar boven af; het bedraagt circa
27, waarmee het landelijk gemiddelde zeer dicht wordt genaderd.
Breda ligt daarmee boven Tilburg (22), Eindhoven (21) en zelfs
aanzienlijk boven de randgemeenten' waar het 18 à 19 bedraagt,
maar ook aanzienlijk beneden andere dicht bevolkte steden als Den
Bosch (29), Rotterdam (34) en Amsterdam (32).

De verklaringen die men voor de grote regionale verschillen
gaf, kunnen in twee groepen worden onderscheiden t.W. het klimaat
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(vochtige lucht) en de bodem (uitwasemingen). Deze laatste - de
theorie der besmette lucht - vond in de vorige eeuw veel aanhan
gers, welke b.v. poogden om de drooglegging van de Haarlemmer
meer tegen te houden, aangezien zij van deze drooglegging moe'ras
dampen verwachtten, welke hoogst schadelijk werden geacht. 3 Deze
opvatting vinden wij ook terug in de jaarverslagen der gemeente
Breda. In 1857 schrijft de gemeentesecretaris, dat het Heemraad
schap voor Mark & Dintel te veel water aftapt, waardoor "de ver
pestende uitdampingen nadelig op de algemene gezondheidstoestand
werken"4 en in 1862 wordt herhaald dat "een zodanig peil natuur
lijk op den gezondheidstoestand moet werken". 5

Naast de wijdverbreide opvattingen over de schadelijkheid van
de uitdampingen van droogvallende gronden, ontleende de secretaris
zijn mening mede aan de ervaring met gevangenen. In 1858 schrijft
hij namelijk, dat bij afwisseling 46 gevangenen een of meer malen
ziek zijn geweest, "meestal lijdende aan koortsen voor hunne op
neming", en voegt daaraan toe "deze ziekte deed zich hoofdzakelijk
voor bij hen, die gedurende den zomer aan po,lderwerken enz. in
Holland hadden deelgenomen". 6

Onder koortsen wordt hier vermoedelijk verstaan, wat men
destijds "moeraskoorts" noemde, maa.r waarvoor niet één bepaalde
ziekte is aan te wijzen. Dat kan zowel malaria, influenza, typhus
of dysenterie zijn geweest. Gezien het grachtenstelsel, hetgeen vaak
het karakter had van een open riool, was Breda voor de laatste
ziekten evenzeer gepredisponeerd.

Het is dan ook opvallend dat enerzijds wordt gewezen op de
"verpestende uitdampingen", maar anderzijds het voorkomen van
koortsen wordt toegeschreven aan het deelnemen aan polderwerk
zaamheden.

Zoals boven reeds werd aangetoond was het sterftecijfer voor
Breda vrij gunstig. Indien men de vrij grote bevolkingsdichtheid,
het grachtenstelsel en de ligging op of nabij vrij moerassige bodem
in aanmerking neemt, is dit vrij opvallend. Hieronder zal een aantal
factoren worden geanalyseerd welke van belang zijn voor de ge
zondheidstoestand van de bevolking.
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a) Drinkwater. In vele steden wordt drinkwater gewonnen in re
genhakken. Vooral het kerkedak kon voor een goedgevulde drink
waterbak zorgen. De welgestelden, welke over een grotere woning
en over een groter dak en dus over meer drinkwater beschikten,
waren hier duidelijk in een voordeliger positie dan de kleine luiden,
welke vaak ook in het geheel geen waterbak hadden. In tijden van
droogte klopten deze laatsten aan bij de welgestelden, doch dez.e
lieten zich voor het water hetalen, zodat de minst draagkrachtigen
dan hun heil zochten hij oppervlaktewater. Deze regenhakken heh
hen echter voor Breda vermoedelijk geen helangrijke rol gespeeld.
Bekend is dat een eigenaar van een huis aan de Markt recht ver
schuldigd was wegens het laten afvloeien van regenw'ater op het
stadserf.7 Ter Kuile vermeldt ook dat het regen en afvalwater via
de stadsriolering op de gracht en op de Mark 100sde.8 Als te ge
bruiken oppervlaktewater kwam in de laaggelegen steden veelal
het grachtwater in aanmerking. Wanneer men bedenkt dat veel
faecaliën en stadsvuil in de grachten werd gedeponeerd, kan men
zich voorstellen welke funeste gevolgen zulks moest hebben voor
de volksgezondheid en voor het sterftecijfer.

In de winter ontstonden hoge vuilnishopen op het ijs, terwijl
de bijten nauwelijks diep genoeg waren om water te scheppen. In
dezelfde bijt wierp de een zijn vuil, terwijl de ander daaruit zijn
water schepte. Eenieder zocht het water zo dicht mogelijk hij huis.
Wanneer een plaats aan een rivier lag, waar redelijk goed water te
krijgen was putte men het toch uit de nahije haven, waar het water
sterk vervuild werd.

De steden op de zandgronden zijn er echter veel heter aan toe.
In Bergen op Zoom achtte men regenbakken dan ook in het geheel
niet nodig, omdat dit water hedierf, terwijl immers overal goed
welwater (putten en pompen) heschikhaar was. 9

In de gemeentelijke jaarverslagen van Breda treft men nergens
een klacht aan over het peil van het drinkwater en de voorgeko
men epidemieën kunnen dan ook pas in de laatste plaats worden
toegeschreven aan het peil van het aanwezige drinkwater. In het
verslag van 1855 wordt gezegd dat de meerdere sterfte onder de

190

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



kinderen tijdens deze epidemie mag worden toegeschreven "gedeel
telijk aan de zorgeloosheid der ouders en gedeeltelijk aan de minder
geschikte verblijven, waarin velen van de behoeftige klasse der
ingezetenen zich bevonden".lO Mogelijk heeft tOt deze zorgeloos
heid behoord de wijze van drinkwaterwinning. In 1861 merkt de
plaatselijke commissie van geneeskundig toezicht op "dat de zor
geloosheid, vooral van de mindere klasse der ingezetenen bij het
ontstaan van besmettelijke ziekten, en de weillige doelmatigheid
harer woningen uit een oogpunt van gezondheidstoestand op de
sterfte van beduidende invloed zijn".l1 Het zijn dus meer de slechte
woningtoestanden dan de drinkwatervoorziening, welke de sterfte
nadelig beïnvloeden. Men vindt dit ook bevestigd in het "Rapport
Drinkwatervoorziening",12 waarin wordt vermeld dat er grote
tegenstellingen bestaan in de cholera-sterfte tussen plaatsen waar
pomp- of putwater wordt gebruikt en waar zulks niet het geval is.
Als voorbeelden hiervan worden genoemd enerzijds Nijmegen, De
venter en Breda met respectievelijk 3, 6 en 8 sterfgevallen per 1000
inwoners en anderzijds Den Haag, Arnhem, Utrecht, Groningen,
Meppel, Katwijk en Rijnsburg met respectievelijk 12, 14, 27, 27, 29,
34 en 71 sterfgevallen per 1000 inwoners.

Uit het bovenstaande blijkt dus dat de drinkwatervoorziening
in Breda grotendeels plaats vond via pompen en putten en dat dit
water ook vrij goed moet zijn geweest. In 1867 werd het water
van een zevental pompen onderzocht t.W. de pomp op de Haver
markt (CD no 12), op de hoek Gampelstraat-Haagdijk (B 15),
op de Groote Markt (A 1) op de hoek van de Torenstraat en de
Brugstraat (D 8), bij Sint Joost (A 20), achter de Vlaszak (A 5)
en achter het Oude Mannenhuis (A 24).13 Uit het feit dat alleen
pompwater werd onderzocht behoeft echter niet te worden afgeleid
dat hier geen grachtwater als drinkwater werd gebruikt. Men vindt
dit verderop in het rapport ook bevestigd, waar vermeld wordt
dat door hen die in de nabijheid der grachten wonen het water
hieruit wordt betrokken.14

Opvallend is dat de onderzochte pompen slecht gespreid zijn
over de stad. De gehele stad telde 29 openbare pompen. Voor wijk
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B vindt men echter slechts één onderzochte pomp vermeld.l 5 Wa
ren de pompen zodanig gespreid dat er in wijk B minder aanwezig
waren dan in de andere wijken? Of waren deze pompen te slecht
voor onderzoek? In deze wijk, vooral nabij de Antwerpse Barakken,
heerste de cholera namelijk het ergst.

Het water van de vier eerstgenoemde pompen werd in alle
onderzochte opzichten ongeschikt verklaard. De pompen in wijk A
waren in twee en de pomp bij St. Joost slechts in één opzicht on
geschikt. Steeds wordt echter van elke pomp vermeld dat de om
wonenden er graag of zeer graag gebruik van maken. Bij zes van
de zeven pompen wordt vermeld dat zich in de onmiddellijke nabij
heid riolen, privaten of zinkputten bevinden. Voor de pomp achter
de Vlaszak wordt gemeld dat zij gevoed kan worden uit de rivier
de Mark (bedoeld wordt de Oude Vest) op 11 ellen afstands! Uit
dit laatste zou kunnen blijken dat het gemeentebestuur meer be
lang stelde in het hebben van een aantal pompen dan in goed drink
water. Nog in 1878 wordt een aanvrage VOOi" een concessie tot het
aanleggen van een drinkwaterleiding afgewezen.16

Een andere indruk krijgt men echter uit de ter zake van het
drinkwateronderzoek gegeven toelichting, waarin wordt vermeld
dat de laatste jaren het water van een aantal pompen is bedorven
en dat deze zijn weggeruimd. Het college oppert o.a. de mogelijk
heid dat dit bederf is veroorzaakt door het ontsnappen van gas
uit de geleide-buizen. Hoewel het drinkwateronderzoek uitdrukke
lijk verband probeert te leggen tussen de kwaliteit van het drink
water en de gezondheidstoestand, komt ook hier weer de theorie
van de besmette lucht om de hoek kijken en wordt voorts de kwa
liteit van het drinkwater aangevoerd in de strijd tegen Mark en
Dintel als het college veronderstelt dat de reden van het bederf van
het drinkwater te zoeken kan zijn "in den lagen waterstand der
rivier, die sedert eenige jaren door het Heemraadschap van· Mark
en Dintel, tot nadeel voor den gezondheidstoestand, op een buiten
gemeen laag peil wordt gehouden?",17 met dit verschil dat wat in
1857 en 1862 nog een stellige bewering is thans wordt teruggebracht
tot een vraag.
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Welke betekenis de water- en vuurverkopers voor de drink
watervoorziening hebben gehad is moeilijk te peilen. In 1859 telde
de stad nog 6 van deze beroepsbeoefenaren. Maar ook al was de
situatie van de drinkwatervoorziening niet ideaal - er was
immers slechts één openbare pomp op circa 450 inwoners, de kwa
liteit van het water van de pompen was onvoldoende, de pompen
waren vermoedelijk slecht over de stad verspreid en een aantal
inwoners gebruikte water uit de gracht - toch was de situatie voor
Breda in verg.e1ijking met de meeste andere steden zeer gunstig,
zodat deze situatie ongetwijfeld de lage sterftecijfers voor een deel
mede kan verklaren.

b) Voeding. Een der meest opvallende verschijnselen der 18e en
van de eerste helft der 1ge eeuw vormen de duizenden arbeiders
die uit het buitenland en de oostelijke en zuidelijke provinciën in
Holland kwamen werken, vnl. in de veenderij en de landbouw.18

Dit moet o.a. worden geweten aan het lage geboorte-overschot, maar
vooral ook aan de physieke toestand van de bevolking in Holland
en Zeeland, waar toen een ontstellende armoede en bedelarij heerste.
"De menigte vreemdelingen verricht het beste werk bij de boeren,
terwijl onze bedeelden met de handen op de rug er naar staan te
kijken", heet het bij. CoroneJ.19

Deze vermeldt dat de voedingstoestand in Zeeland zeer ongun
stig is. 's Winters is de aardappel voor de arbeider vrijwel het enige
voedsel. In het oosten van Zeeland (o.a. Tholen) is de situatie wat
gunstiger. De voeding in NW-Brabant sluit nauw daarbij aan. Ook
hier geen groente en vrijwel geen vlees, doch aardappelen, erwten
en bonen vormden het voornaamste voedsel.

Voor Breda zijn weinig exacte gegevens bekend. Met het oog
op de bebouwingsdichtheid mag worden aangenomen dat het aantal
particuliere tuinen gering was. Ook de mogelijkheid om varkens
e.d. te houden moet beperkt zijn geweest. In 1854 wordt vermeld
dat de toenemende duurte der voornaamste levensmiddelen de toe
stand der armen ongunstig beïnvloedt,20 terwijl voor meerdere
jaren wordt vermeld dat door de afschaffing van accijns op het
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gemaal en de daarmee in verband staande broodzetting en door
het bestaande monopolie der bakkers de broodprijzen werkelijk
te hoog zijn opgevoerd. In 1857 wordt vermeld dat de klierziekte
jaarlijks meer en meer algemeen wordt, hetgeen vooral wordt toe
geschreven aan het meer verminderde gebruik van dierlijk voedsel,
wegens de hoge prijzen van vlees, melk en eieren.21

Een gunstige omstandigheid moet echter geweest zijn dat in en
om de stad veel warmoezerijproducten werden gekweekt. "Een
typisch stadsverschijnsel is wel", zo vermeld De Vooijs voor Zuid
Holland, "dat groenten voor matige prijzen in overvloed te krijg,en
waren".22 Voor een tuinbouwcentrum, zoals Breda toen reeds was,
lijkt het bepaald niet overdreven om hetzelfde aan te nemen.

Naast ruim 100 hovenierbedrijven telde de stad in 1859 circa
20 verkopers van groenten en fruit. Ook vis schijnt tot het menu
te hebben behoord. Onder de beroepsbevolking treft men 8 vis
verkopers aan.

Er was ook een gemeentelijk,e vismarkt. De lijst der gemeente
ambtenaren vermeldt twee "keurmeesters van den visch en op
zieners der vischmarkt" en een "Afslager van den visch"23

Ondanks de dichtheid van de bebouwing was ook de veestapel
niet zonder betekenis en in vergelijking met het eveneens dicht
bebouwde Den Bosch was deze zelfs omvangrijk. In 1861 telde
Breda 1396 stuks vee, w.o. 461 varkens, terwijl Den Bosch slechts
893 stuks telde, waaronder 211 varkens.25 Ook de aanwezigheid
van 127 geiten in Breda, tegenover 31 in Den Bosch zou een aan
wijzing kunnen zijn dat de kleine man in Breda er iets beter voor
stond, vooral als men in aanmerking neemt dat Den Bosch circa
23.000 inwoners telde en Breda slechts circa 14.000.

Dat de voedingstoestand der bevolking goed was, is met het
bovenstaande zeker niet bewezen. Men mag echter wel aannemen
dat deze zeker niet slechter was dan in vergelijkbare steden en
vermoedelijk aanzienlijk beter.

Een gunstig symptoom kan worden gevonden in de lengte
der militieplichtigen. Breda telde in de vijfjarige periode 1863
1867 naast Arnhem, Kampen en Utrecht het grootste aantal ge-
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metenen met een lengte van 1700 en meer strepen per 10.000 ge
metenen.24

c) Htûsvesting. De huisvesting der bevolking liet nog wel een en
ander te wensen over. In de gemeentelijke jaarverslagen wordt daar
enige malen op gewezen en de grotere sterfte onder de kinderen
wordt gedeeltelijk toegeschreven aan de "minder geschikte verblij
ven, waarin veel der behoeftige klasse van ingezetenen zich bevon
den",26 terwijl de plaatselijke commissie van geneeskundig toezicht
opmerkt: "dat de zorgeloüsheid, voüral van de mindere klasse der
ingezetenen, bij het ontstaan van besmettelijke ziekten, en de wei
nige doelmatigheid harer woningen, uit een oogpunt van gezond
heidstoestand op de sterfte van beduidende invloed zijn"27 Ook
het aantal samenwoningen moet van invloed zijn g.eweest. Op een
woningvoorraad van circa 2400 woningen telde Breda circa 3300
gezinnen, zodat circa 1800 gezinnen of meer dan de helft betrokken
was bij deze samenwoningen.28 Over de kwaliteit der woningen
zeggen deze samenwoningen echter niets.

Exacte gegevens omtrent de samenstelling van de woningvoor
raad zijn voor omstreeks 1860 niet bekend. De eerste gegevens da
teren van 1899, welke vermoedelijk echter betrekking hebben op
woningen welke grotendeels reeds in 1860 aanwezig waren. Deze
geven voor Breda het volgende beeld:29

Abs. in 0/0 Abs. in OIo
eenkamerwoningen 984 18,4 eenkamerwoningbewoners 3477 14,5
tweekamerwoningen 1799 33,5 tweekamerwoningbewoners 7963 33,1
driekamerwoningen 941 17,5 driekamerwoningbewoners 4441 18,5

----- -----
3724 69,4 15881 66,1

Vler- en meer vier- en meer
kamerwoningen 1644 30,6 kamerwoningbewoners 8128 33,9

----- -----
bevolking excI.

woningvoorraad 5368 100 gestichtsbevolking 24009 100

Uit het bovenstaande blijkt dus dat 66,l il/o der bevolking zich op
hield in woningen met drie en minder vertrekken. Hierbij zij op-

195

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



gemerkt dat slaapzolders, alcoven, keukens e.d. eveneens als vertrek
zijn geteld. Bijna de helft der bevolking hield zich op in woningen
van twee en minder vertrekken, terwijl een zevende der bevolking
zich ophield in eenkamerwoningen.

Gaat men uit van de woningbezetting dan wijkt het cijfer van
4,5 personen per woning niet veel af van de huidige cijfers, zoals
deze worden gevonden in plattelandsgemeenten en in stedelijke
arbeiderswijken. Berekent men echter de kamerbezetting, dan komt
men tot markante cijfers, zoals uit onderstaand staatje blijkt:
Bezetting eenkamerwoningen 3,53 personen per vertrek
Bezetting tweekamerwoningen 2,21 personen per vertrek
Bezetting driekamerwoningen 1,57 personen per vertrek
Bezetting een tlm driekamerwoningen 2,14 personen per vertrek

In 1956 was dit gedaald tot 0,7 personen per vertrek.
Een nog scherper beeld ontstaat als men de aantallen woningen

per categorie gaat analyseren naar de bezetting, zoals onderstaand
is gedaan:

Eenkamerwoningen I Tweekamerwoningen
bewoond door: bewoond door:

Abs. in Ofo Abs. in Ofo

Driekamerwoningen
bewoond door:

Abs. in 0/0

38,2
39,0
17,7

1
2

3
4
5-6
6 e.m.

pers. 201 20,4
pers. 198 20,1
pers. 157 16,0
pers. 129 13,1
pers. 183 18,6

per~!..?~~

984 100

1-2 pers. 493 27,4
3-4 pers. 520 28,9
5-6 pers. 390 21,7
7-8 pers. 263 14,6

9-12 pers. 132}
12 1 7,4e.m. per_s__. _---'__

1799 100

1-3 pers. 359
4-6 pers. 367
7-9 pers. 167
10-12 pers. 45

13-18 pers. 3}
18 e.m. per-,-,s. 0~_5_,1

941 100

Uit het bovenstaande blijkt dus dat er 116 gezinnen zijn van 7
en meer personen, welke een één-kamerwoning bewonen. Voorts
zijn er bijna 400 gezinnen van 7 en meer personen, welke een wo
ning van twee vertrekken bewonen. Indien men bedenkt dat een
van deze vertrekken doorgaans een slaapzolder zal zijn geweest,
dan moesten alle overige gezinsactiviteiten zoals koken, eten, was-

196

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



sen, strijken, naaien, kinderen voeden en verzorgen, en vaak ook
nog thuiswerk in dit vertrek plaats vinden.

De inhoudsmaat van een één-kamerwoning lag niet zelden be
neden 30 m3. Coronel vermeldt dat het gezamenlijke vloeropper
vlak der woonvertrekken van arbeiderswoningen gemiddeld 30 m 2

bedraagt.3o Bij een gemiddelde verdiepingshoogte van 2,80 m komt
men dan aan 84 m 3 per woning bij een gemiddelde huurprijs van
f 1,50 per week.

Bovengenoemde toestand is verre van rooskleurig. Vergelijkt
men deze echter met andere gemeenten, dan blijkt Breda er naar
verhouding nog vrij goed voor te staan. Zo was het percentage
vier- en meerkamerwoningen in Breda (34%) vrij hoog. In Tilburg
bedroeg dit 33, in Den Bosch 31, in Helmond 26, in Bergen op
Zoom 25, in Oosterhout 23 en in Roosendaal slechts 17%.

Ook in vergelijking met Nederland, waar een vierde van de be
volking in één-kamerwoningen woonde, is de situatie in Breda
gunstiger.

VOOrts dient men in aanmerking te nemen dat bovenstaande
gegevens betrekking hebben op 1899, in welk jaar de huisvestings
situatie vermoedelijk ongunstiger was dan in 1860. Dit geldt in het
bijzonder voor Breda, omdat Breda omstreeks 1860 nog geen cen
trum van werkgelegenheid vormde. De slechte woningtoestanden
zijn in Breda voor een deel ontstaan na 1870, toen Breda vestigings
overschotten kreeg te verwerken, ten behoeve Waarvan binnen
terreinen werden bebouwd.

Het verband tussen de aard van de woning en de sterfte is
zonder meer duidelijk. Het gevolg hiervan is dat de sterfte per
buurt aanzienlijk kan variëren en dat een goed gemiddelde derhalve
nog niet wijst op een gunstige toestand. "Bij een nadere analyse
blijkt", zo zegt Van den Eerenbeemt ten aanzien van Rotterdam,
"dat het getal der overledenen in de ene wijk sterk kon verschillen
van een andere".3i

Voor Breda is dit ongetwijfeld ook het geval. Zo breidde de
cholera-epidemie van 1866 zich snel uit in "de wijken aan de linker
oever van de Mark, vooral in bekrompen en onzindelijke woningen.
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Een belangrijk brandpunt vormde zich in de zogenaamde Antwerp
se Barakken, waar de huisjes aan de ene zijde van achteren blind
zijn".32 In deze wijken vielen dan ook de meeste slachtoffers, waar
door het algemeen sterftecijfer van de stad uiteraard werd ver
hoogd, al geeft deze verhoging geen juist beeld van de intensiteit
van de epidemieën in die wijken.

d) Zuigelingensterfte. De zuigelingensterfte is tot ver in de 1ge
eeuw zeer hoog geweest. Ook deze liep regionaal zeer sterk uiteen.
De verschillen in het totale sterftecijfer worden dan ook voor een
groot deel verklaard door verschillen in de zuigelingensterfte.

Maar ook indien de zuigelingensterfte per 100 g,eborenen overal
even hoog zou zijn, zou een tweemaal zo hoog geboortecijfer een
belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de sterfte per 1000 in
woners. Wanneer dan ook de zuigelingensterfte per 100 geborenen
in gebieden met hog,e geboortefrequenties belangrijk hoger ligt, kan
men daar nog grotere verschillen verwachten. Globaal kan dus ge
steld worden dat men de hoogste sterfte zal vinden in gebieden met
de hoogste geboorten. 33

Naast de slechte hygiënische omstandigheden was de zuigelin
gensterfte vooral een gevolg van de voedingsgewoonten. Bij land- en
fabrieksarbeidsters kwam borstvoeding nagenoeg niet voor. De
zuigelingen werden overgelaten aan de zorgen van een ouder kind
of de buren. De voeding welke deze zuigelingen kregen was van
dien aard dat deze zeer vatbaar werden voor ziekten en dat velen
derhalve moesten bezwijken.

Naast de voedingsgewoonten was echter ook het kunnen be
schikken over het benodigde voedsel, ofwel de inkomenssituatie
een factor van belang. Van den Eerenbeemt citeert: "Menig kind
wordt, om den zachtsten term te bezigen, verwaarloosd om enige
nietige guldens, die het dieper dan het redeloze vee gezonken ouder
paar ontvangt" (van de verzekering) en verder: "Er zijn ouders 
en hun aantal is helaas niet gering - die zich bij de dood van hun
kind best weten te troosten met het denkbeeld "een engeltje in de
hemel en veel last en een eter minder, vooral als na de begrafenis
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nog enige guldens voor het lossen van kleeren uit de Bank van
leening of voor het opdoen van aardappelen overschiet".34

Deze verhoogde zuigelingensterfte per 100 geborenen is uiter
aard van invloed op het totale sterftecijfer.

Een ander gevolg van het ontbreken van borstvoeding was de
grotere vruchtbaarheid van deze vrouwen. Deze hogere geboone
frequentie leidde op haar beurt ook weer tot hogere zuigelingen
sterfte per 1000 inwoners, waardoor dus ook het totale sterftecijfer
werd beïnvloed. In Brabant was borstvoeding in de 1ge eeuw echter
regel, al ging men te vroeg tot bijvoeding over.35

Exacte cijfers over de zuigelingensterfte in Breda zijn schaars.
Wel zijn cijfers bekend voor bepaalde groepen van gemeenten.36

In de periode 1841-1860 zijn van 100 geborenen overleden voor
het vierde levensjaar:

Maasrand en Langstraat 32
Peel- en Zandstreek 31
Den Bosch en omgeving 30
Noord-Brabant 29
Nederland 28
Breda en omgeving 26
Eindhoven en omgeving 25

De situatie was voor Breda en omgeving dus vrij ongunstig,
al is het natuurlijk wel mog,elijk dat het cijfer in Breda zelf wat
hoger gelegen heeft dan het gemiddelde voor het gehele gebied.
Toch is de conclusie wel gerechtvaardigd dat de Bredase lage sterfte
cijfers mede beïnvloed zijn door de lage zuigelingensterfte. Opge
merkt dient nog te worden dat de lage sterftecijfers ook beïnvloed
kunnen worden door de aanwezigheid van het garnizoen. Indien
men deze vrij jeugdige bevolking meerekent bij de totale bevolking
voor de berekening van het sterftepromillage zou dit een vertekend
beeld kunnen opleveren. Daar staat echter tegenover dat de Bredase
bevolking door het afwezig zijn van een groot deel der eigen jon
geren geen bijzonder jeugdig,e bevolkingsopbouw had, terwijl voorts
niet behoeft te worden aangenomen dat in die tijd de sterfte onder
het garnizoen zoveel gennger was dan onder de burgerbevolking.
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Het tegendeel was vaak het geval. Waar veel mensen dicht bij elkaar
verblijven is de sterfte tengevolge van epidemieën veel groter. Zo
hadden in 1859 van de 23 cholera-overlijdens er 16 betrekking op
het garnizoen,37 terwijl dit slechts circa 8% van de totale bevolking
uitmaakte.

Voorts kwam het meerdere malen voor dat een bepaalde ziekte
uitbrak in een kazerne, maar dat deze zich niet uitbreidde tot de
burgerbevolking.38

Afgezien van de bovengenoemde cijfers mag ook uit de om
standigheid dat te Breda noch gehuwde landarbeidsters, noch ge
huwde fabrieksarbeidsters voorkwamen worden afgeleid dat de
zuigelingensterfte hierdoor aan de lage kant is geweest. Ook door
dat de geboortecijfers, hoewel deze niet geheel betrouwbaar zijn,
aan de lage kant waren, bleef de zuigelingensterfte en derzelver
invloed op het algemeen sterftecijfer gematigd.

e) Algemene gezondheidstoestand en epidemieën. Hoewel omstreeks
het midden der 1ge eeuw de omstandigheden voor de algemene
gezondheidstoestand niet erg gunstig waren, maaln Breda hierop
in bepaalde opzichten een uitzondering. Arbeid van gehuwde vrou
wen kwam nagenoeg niet voor, hetgeen zowel de gezondheid der
zuigelingen als de gezondheid der moeders ten goede kwam. Ook
kinderarbeid kwam o.a. doordat Breda slechts weinig fabrieken
telde, in verhouding tot andere steden vrij weinig voor. Aan het
schoonhouden en uitbaggeren der grachten werd de nodige aan
dacht besteed, terwijl ook de drinkwatervoorziening naar verhou
ding vrij goed was. Ook de vroegtijdige aanleg van riolering en
bestrating kwam de algemene volksgezondheid ten goede. De stad
telde twee hospitalen, waarover de gemeentelijke jaarverslagen zich
gunstig uitlaten. De stad kende een speciale commissie ter onder
steuning van behoeftige kraamvrouwen, welke in 1855 - als over
bodig? - werd opgeheven. Er bestond nog wel een "Maatschappij
tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen en hare
pasgeboren kinderen". 39

In de vijftiger jaren w'erd ook reeds op vrij grote schaal ge-
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vaccineerd. Jaarlijks werd circa 2010 der bevolking ingeënt, waarvan
circa een vierde tegen betaling, de overigen gratis. Sedert het najaar
van 1856 kent de stad een gemeentelijke gezondheidscommissie. Een
van de eerste activiteiten van deze commissie is de reglementering
van het toezicht op de prostitutie. Reeds in januari 1857 wordt een
door deze commissie voorgesteld ontwerp van een verordening op
de publieke vrouwen en de publieke huizen door de gemeenteraad
vastgesteId.40 Uit de voortvarendheid waarmee de commissie deze
aangelegenheid heeft aangepakt, zou men kunnen afleiden dat hier
inderdaad een ernstig probleem aanwezig was.

Nadien brengt deze commissie jaarlijks verslag uit over de alge
mene gezondheidstoestand der gemeente, waarvan men beperkte
citaten opgenomen vindt in de gemeentelijke jaarverslagen. De al
gemene indruk welke men hieruit krijgt is niet ongunstig.

Is de toestand over het algemeen goed, een uitzondering moet
echter gemaakt worden voor een bepaalde groep van de bevolking
en wel die welke woonachtig is ten westen van de Mark. Men krijgt
de indruk dat er grote tegenstellingen bestaan tussen deze bevol
kingsgroep en de rest van de bevolking. Aan die zijde van de rivier
bevinden zich vermoedelijk geen of weinig openbare pompen. In
het drinkwaterrapport wordt gezegd dat het in de lage gedeelten
van de stad moeilijk is goede putten te vinden. 41 Als in dit rapport
wordt gezegd dat de bevolking, die in de nabijheid van de rivier
woont het water uit deze rivier betrekt, heeft men vermoedelijk
het oog op de bevolking aan de linkerzijde van de rivier. De huis
vesting is er vrij slecht. Een straatnaam als Antwerpse Barakken
duidt daar reeds op. Ook de lage ligging van dit gedeelte van de
stad, zal van invloed zijn geweest op de kwaliteit der woningen
(vocht optrekken in de woningen, slechte afvoer van hemel- en
afvalwater, hogere kosten voor riolering en pompen en daardoor
het slechts in geringe mate voorkomen van deze voorziening,en).
Het drinkwaterrapport noemt de Antwerpse Barakken "eene buurt
door behoeftigen bewoond, waar de grondslag laag is en de huizen
vochtig en ongezond". Het cholera-rapport vermeldt dat dit ge
deelte van de stad vaak werd overstroomd,42 waardoor een voor
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ziekte"·ontwikkeling gunstige voedingsbodem wordt verkregen. Ook
de situering (geringe straatbreedte Dieststraat en Rozemarijnstraat,
aanwezigheid van sloten) en het type woningen (rug aan rugwonin
gen of woningen met blinde achtergevel, waardoor geringe door
spuiing, in de Antwerpse Barakken) waren ongunstig.

Was de algemene gezondheidstoestand - behoudens in boven
genoemd stadsgedeelte goed - tijdens epidemieën vielen in Breda
voor Brabantse verhoudingen nog al wat slachtoffers. Naast het
garnizoen moeten deze slachtoffers vooral in de "Bredase paria
buurt" worden gezocht. Zo telden de cholera epidemieën van 1832
en 1833 in totaal 112 slachtoffers, die van 1859 23 slachtoffers en
die van 1866 en 1867 samen 132 slachtoffers. Daarnaast kende de
stad mazelen en typhus-epidemieën in 1851, 1854, 1855 en 1856.
Het effect daarvan komt duidelijk tot uitdrukking in onderstaande
sterftecijfers :43

1850 1 sterfgeval op 49 inwoners
1851 1 sterfgeval op 33 Inwoners (kinderziekten)
1852 1 sterfgeval op 44 Inwoners
1853 1 sterfgeval op 45 lnwoners
1854 1 sterfgeval op 32 Inwoners (Cholera en zenuwzinken-
1855 1 sterfgeval op 35 lnwoners (Mazelen) [koorts
1856 1 sterfgeval op 35 inwoners (Zenuwzinkenkoorts of typhus)
1857 1 sterfgeval op 44 lnwoners
1858 1 sterfgeval op 39 Inwoners
1859 1 sterfgeval op 31 lnwoners (Cholera)
1860 1 sterfgeval op 49 lnwoners

De cholera-epidemie van 1866 werd binnen de stad gebracht
vanuit Rotterdam en maakte de eerste 14 dagen slechts enkele
slachtoffers, uitsluitend in de binnenstad. Toen de ziekte eenmaal
haar eerste slachtoffer gemaakt had, breidde zich de cholera plot
seling aanmerkelijk uit "in de wijken, die in vroegere epidemieën
hevig geteisterd waren, aan de linker oever van de Mark, vooral
in bekrompen en onzindelijke woningen".44 Deze wijken werden
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dus ook vroeger reeds en nog wel hevig geteisterd. Welke epide
mieën dit geweest zijn en wanneer deze gewoed hebben vermeldt
het rapport verder niet. Wel wordt in de tekst van het rapport,
niet in de uitkomsten der telling, nog gewag gemaakt van de
cholera-epidemie van 1854, welke naast de Antwerpse Barakken,
vooral het Dieststraatje en het Rozemarijnstraatje teisterden, in
welke laatste straten respectievelijk 6 en 13 personen aan de cholera
bezweken.45

Een belangrijk brandpunt vormde zich in de zogenaamde Ant
werpse Barakken", zo vervolgt het rapport over 1866, "waar de
huisjes aan de eene zijde van achteren blind zijn en die aan de
andere zijde opene plaatsjes met mestvaalten achter zich hebben,
benevens eene stinkende sloot". Het aantal slachtoffers bedroeg
dat jaar 128 personen.

De maatregelen welke door de diverse gemeentebesturen werden
genomen zijn in het rapport uitvoerig vermeld.46

Maakt men de balans op clan blijkt dat de randgemeenten over
het algemeen veel actiever zijn dan Breda, welke stad juist betrek
kelijk veel te lijden heeft gehad van deze epidemieën.

Wel is er enige verbetering te bespeuren ten gevolge van het
uitvoeren van bepaalde publieke werken. Het cholerarapport ver
meldt dat in het Rozemarijnstraatje 6 personen overleden in 1854
tegen slechts 2 in 1866. In het Dieststraatje bezweken in 1854 nog
13 personen aan cholera tegen 1866 slechts één. Het rapport schrijft
dit toe aan de sedert 1854 uitgevoerde riolerings- en bestratings
werken. Van de Antwerpse Barakken en annexen zegt het rapport
dat de cholera daar in 1866 in dezelfde woede heerste als in 1854.
Hier waren in het laatstgenoemde jaar de gezondheidstoestanden
slecht en werd sedert niets ter hunner verbetering gedaan.47

Resumerend kan gesteld worden dat het sterftecijfer van Breda
in aanzienlijke mate is beïnvloed door een aantal epidemieën. Deze
laatste maakten vooral slachtoffers in de buurt aan de linkeroever
van de Mark. Zou men buurtsterftecijfers kunnen opstellen, dan
zouden deze voor deze buurt waarschijnlijk zeer hoog liggen en
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voor het overige gedeelte van de stad vrij laag. Zo mag ook g,esteld
worden dat de algemene gezondheidstoestand voor de stad vrij goed
was, behoudens in bovengenoemde buurt, en dat het stedelijk ge
middelde juist door deze buurt ongunstig werd beïnvloed.

3. Geboorte
In het voorgaande werd terloops reeds opgemerkt dat de ge

boortecijfers voor Breda vrij laag waren. Dit gold overigens voor
geheel Zuid-Nederland en in het bijzonder voor West-Brabant. In
1876 bereikte overig Nederland zijn maximum met 37 geborenen
per 1000 inwoners, daarna treedt een daling op; de zuidelijke pro
vincies geven dan echter een sneUe stijging te zien.48 V66r 1890 ligt
Brabant aanzienlijk beneden het rijksgemiddelde, daarna aanzienlijk
daarboven.

De sterfte-atlas geeft voor de Noord-Brabantse gebieden de vol
gende cijfers over de periode 1841-1860:
Het Rijk 35 Peel- en zandstreek 29
Maasrand en Langstraat 34 Breda en omgeving 29
Zeeuwse Rand 33 Eindhoven en omgeving 29
Den Bosch en omgeving 31 Limburgse Maasrand 27
Provincie 29

Hiermede is nog slechts een globale indicatie gegeven en met
name niets bekend over Breda zelf. Weliswaar bevatten de ge
meentelijke jaarverslagen opgaven van het aantal geborenen, doch
gezien de onjuistheid van de bevolkingscijfers49 is het bezwaarlijk
de geboortecijfers daaraan te relateren.

Een beter inzicht geven de huweIijksvruchtbaarheidscijfers, hoe
wel deze weer niet vergelijkbaar zijn met geboortecijfers. Zij g,even
echter wel exact aan of de geboorte - gezien de samenstelling der
bevolking - hoog of laag is. Van Baumhauer50 heeft dergelijke
cijfers berekend voor de voornaamste Nederlandse gemeenten voor
de periode 1850-1859. Blijkens deze berekeningen waren voor
1000 wettig geborenen het geringste aantal gehuwde vrouwen van
15 tot 54 jaar nodig in Dordrecht (3731), Maastricht (3736) en
Leiden (3755), terwijl tegenover 1000 wettig geborenen het grootste
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aantal gehuwde vrouwen van 15-54 jaar aan~zig waren in Leeu
warden (4213), Middelburg (4164) en Breda (4130). Deze cijfers
zijn zeer overtuigend. Wel dient hierbij te worden aangetekend dat
Van Baumhauer zich heeft beperkt tot de wettige geboorten., zodat
een overmaat van onwettige geboonen dit cijfer weer enigszins kan
verhogen.

Deze waren in Breda inderdaad zeer hoog. Voor het Rijk be
droeg het aantal onechte geboorten omstreeks 1860 1 op 21 ge
borenen, voor Noord-Brabant 1 op 31 geborenen, voor Breda 1 op
9, voor Den Bosch 1 op 14 en voor Tilburg 1 op 50 !51

Deze hoge cijfers voor Breda moeten onder andere worden toe
geschreven aan de ongunstige verhouding tussen de geslachten,
waarop in het voorgaande reeds werd gewezen. Daarnaast is ook
de aanwezigheid van legereenheden van betekenis. Verberne52 ver
meldt voor Noord-Brabant in de jaren 1833 en 1834 de absolute
aantallen 816 en 797, terwijl het gemiddelde over de jaren 1840
1848 slechts 351 bedroeg, en zegt hiervan dat het voor de hand
ligt dat de hoge cijfers voor de jaren 1833-34 verband houden
met het kantonnement. Voor Breda is deze verklaringsgrondalleen
echter niet voldoende, omdat ook Den Bosch een belangrijk gar
nizoen had, terwijl het aantal onechte geboorten daar veel lager
is als in Breda. Ook het aantal levenloze geboorten was in Breda
vrij hoog. Dit houdt nauw verband met de hoogte van het aantal
onechte geboorten. Zo bedroeg voor Nederland in de periode
1840-1864 het aantal wettig levenloos aangegeven circa 1 op 20
wettig geborenen, terwijl het aantal onwettig levenloos aangegeven
circa 1 op 12 onwettig geborenen bedroeg. Ten aanzien van dit
verschijnsel citeert van den Eerenbeemt: "Wie huivert niet bij het
zien van deze cijfers en brengt zich niet onwillekeurig voor de
geest het grote aantal geheime misdaden, dat er moest worden
gepleegd, al de kommer en ellende die er moest worden geleden,
om tot zulke uitkomsten te geraken". 53

4. Bevolking naar geslacht. Een merkwaardig verschijnsel In de
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steden van de vorige eeuw is het aanmerkelijke vrouwenoverschot.
Aangezien daar een betrekkelijk vrouwentekort ten plattelande
tegenover staat, mag worden aangenomen dat dit verschijnsel grO
tendeels wordt veroorzaakt door de trek van vrouwelijk dienst
personeel naar de steden. Onderstaand volgt een vergelijking voor
een aantal gemeenten:

gemeenten

Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Leiden
Groningen
Den Bosch
Tilburg
Breda

vrouwen overschot
1859

20.648
9.738
7.244
4.008
2.353
2.447

783
482
560

aantal vrouwen
per 1000 mannen

1859

1187
1202
1204
1164
1135
1147
1070
1063
1078

Bij de grote steden is het aantal vrouwen per duizend mannen
aanzienlijk hoger dan bij de kleinere steden. Zou men echter bij
de garnizoensplaatsen de garnizoenen in mindering kunnen brengen,
dan zouden de cijfers veel minder uiteenlopen.

Voor Breda krijgt men dan een burgerij, bestaande uit 7489
vrouwen en slechts 5785 mannen. Het vrouwenoverschot bedraagt
dan 1704 en het aantal vrouwen per 1000 mannen 1295, hetgeen
nog aanzienlijk hoger is dan voor bovengenoemde gemeenten.

Een zodanige ongelijkheid in de burgerbevolking naar sexe moet
ongetwijfeld consequenties hebben gehad voor het maatschappelijk
leven. Aangezien de huwelijkskansen voor vrouwen veel ongunsti
ger waren dan voor mannen, kan dat een verlaging van het zedelijk
niveau en een verhoging van het aantal buitenechtelijke geboorten
tot gevolg hebben gehad. Uit de werkelijke bevolking naar geboor
teplaats blijkt dat de bevolking geboren in overig Noord-Brabant
circa 700 vrouwen meer telt dan mannen en dat de bevolking ge
boren in overig Nederland circa 800 mannen meer telt dan vrou-
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wen. Dat kan nivellering van de verschillen in volkskarakter in
de hand hebben gewerkt.

Uit de werkelijke bevolking naar gezindte blijkt dat er bij de
rooms-katholieken een vrouwenoverschot bestaat van circa 1000
en dat er bij de niet-katholieken een mannenoverschot bestaat van
circa 4 à 500. Dit kan geleid hebben tot gemengde huwelijken en
geloofsafval.

Uit het overzicht van de burgerbevolking naar geboorteplaats
(bijlage 7) waarin de militaire bevolking dus buiten beschouwing
is gelaten, blijkt dat het vrouweno,verschot niet mag worden toe
geschreven aan vestiging van vrouwen uit de randgemeenten, maar
grotendeels aan vestiging vanuit overig Noord-Brabant.

5. Bevolking naar burgerlijke staat. Bij de werkelijke bevolking
naar burgerlijke staat valt het grote aantal ongehuwden op nl. circa
65% (in 1947 was dit 54%). Evenzo het aantal weduwnaars (6%
in 1860 en nog geen 3% in 1947) en weduwen (15% in 1860 en
nog geen 6f)/o in 1947). Het aantal gescheidenen is zeer laag. Brengt
men de burgerbevolking in mindering op de werkelijke bevolking
dan krijgt men voor ongehuwde mannen een verschil van circa
1200. Het hoge percentage ongehuwden wordt voor de mannen dus
grotendeels veroorzaakt door het garnizoen, terwijl mag worden
aangenomen dat dit voor de vrouwen wordt veroorzaakt door de
trek van vrouwelijk dienstpersoneel naar de stad;

Uit de burgerbevolking naar burgerlijke staat en religie blijkt
dat er onder de gehuwde rooms-katholieken circa 60 vrouwen meer
zijn dan mannen. Deze mannen zijn vermoedelijk Bredanaars, welke
in verband met hun beroep afwezig zijn. Onder de niet-katholieken
treft men circa 50 gehuwde mannen meer aan. Dit zijn vermoede
lijk niet-Bredanaars, welke in verband met hun beroep in Breda
zijn en hun gezin elders hebben wonen.

6. Bevolking naar leeftijd. De leeftijdsopbouw van de burgerbe
volking vertoont een aantal opvallende eigenaardigheden. Bij de
mannen zijn drie leeftijdsgroepen kennelijk onderbezet n.l. de groep
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20-24 jarigen; de groep 25-29 jarigen en de groep 65:-:-6<) jarigen.
Normaal zou zijn g.eweest indien deze groepen respectievèlijk circa
520, 450 eri 170. personen zouden hebben omvat, terwijl zij nu
slechts 444,.345 en 126 personen omvatten. Deze verschillen zijn
te groot om aan het toeval toe te schrijven.

Hetis.mögelijk dat onder dè eerste twee gtOèpen,die geboren
zijn in de jaren 1830-40, de zuigelingensterfte erg grOot zou zijn
geweest. De sterftecijfers bevestigen ~ulks echter niet. Derhalve
moet worden aangenomen dat veel jongemannen in de leeftijd van
20-29 jaar uit Breda zijn weggetrokken. Voor een deel kan dit
verband houden met het vervullen van militaire verplichtingen.
Vermoedelijk .is het merendeel van deze jonge mannen echter ver
trokken met het oog op de werkgelegenheid.

De groep 65-69 jarigen zijn de geborenen in de. jaren 1790-94.
Deze groep behoorde omstreeks 1812-1813 tot de groep weerbare
mannen, zodat het niet uitgesloten moet worden geacht dat een
aantal van deze groep in dienst was van de legers van Napnleo[l,
waaruit zij voor een deel niet zijn teruggekeerd. .

Bij de vrouwen schuilt de onregelmatigheid vooral in de groe
pen 10-14, 15-19 en 20-24 jarigen. Aangenomen mag worden
dat de gehele onregelmatigheid in de leeftijdsopbouw van de vrou
wen wordt veroorzaakt door de trek van dienstboden naar de
stad. Omstreeks het 25ste levensjaar geraken vermoedelijk een
groot deel van deze dienstboden tot een huwelijk, waarna zij weer
terugkeren naar het plattèland. Vergelijkt men· de leeftijdsgroepen
naar geslacht .dan vallen de vorengeconstateerde onregelmatigheden
nog meer op. Typerend is echter dat niet alleen bij bovengenoerpde
groepen onregelmatigheden aanwezig zijn, maar dat eigenlijk de
gehele verhouding tussen de geslachten onregelmatig is. Steeds is
de categorie vrouwen omvangrijker dan de daarmee corresponde
rende categorie mannen.

De huwelijkskansen der vrouwen zijn daardoor dus over de ge
hele linie slecht te noemen. Normaal is het zo, dat er tegen 100
meisjes circa 106 jongens worden geboren. Tengevolge van de
hogere sterfte. onder de jongens trad dan omstreeks <ie ZO-jarige
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leeftijd een evenwichtstoestand in.54 Omstreeks deze leeftijd waren
de huwelijkskansen dus goed. Boven deze leeftijden werden ze voör
de vrouwen steeds minder gunstig.

Door verbeterde hygienische omstandigheden in de tweede helft
der negentiende eeuw zette het proces der sterftedaling in, welke
daling vooral effect sorteerde op de sterfte onder de jonge leeftijds
groepen der mannen. Daardoor kwam de evenwichtsleeftijd steeds
hoger te liggen, tot in onze dagen op circa 32 jaar, d.w.z. dat er
beneden deze leeftijd meer mannen zijn en daarboven meer vrou
wen.55 Van dit alles blijkt uit de leeftijdsopbouw van de gemeente
Breda echter niets. De verhouding tussen de geslachten is overwe
gend ongunstig en zelfs onder de zuigelingen zijn er reeds meer
vrouwen dan mannen. Dit wijst er op dat bovengenoemde verbe
teringen op hygienisch gebied voor Breda anno 1860 in elk geval
nog geen effect hadden gesorteerd.

Beziet men de leeftijdsopbouw per wijk, dan blijkt dat in wijk
B de onregelmatigheden voor de mannen het geringste zijn, zodat
de verhouding der geslachten hier ook het minst ongunstig is.

7. Bevolking naar geboorteplaats. Omstreeks 1860 telde de stad
Breda naar verhouding minder geboren Bredanaars dan thans, meer
geboren Brabanders, meer geboren buitenlanders en minder ge
borenen in overig Nederland dan thans. Beziet men de geborenen
naar geslacht dan blijkt dat de geborenen in Breda een vrouwen
overschot vertonen van circa 700. Dit kan er op wij>zen dat er
nogal wat mannelijke geboren Bredanaars wegtrekken uit de stad.
Dit laatste zou er op kunnen wijzen dat de werkgelegenheidssituatie
voor mannen langere tijd te wensen over heeft gelaten. Voor latere
jaren wordt dit ook uitdrukkelijk als reden van vertrek van vele
jonge mannen genoemd.56

Onder de gebOt"enen in overig Brabant treft men ook een vrou
wenoverschot aan van circa 700. Dit wordt vermoedelijk veroor
zaakt door de trek van vrouwelijk dienstpersoneel uit de randge
meenten naar de stad.

Onder de geborenen in overig Nederland bevindt zich weer een
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mannenoverschot van circa 800, welk overschot wordt veroorzaakt
door het garnizoen.

Beziet men de burgerbevolking naar geboorteplaats en religie
dan blijkt dat de rooms-katholieken voor 69%, de israelieten voor
46Q/o, de waalshervormden voor 40%, de ned. hervormden voor
37% en de ev. luthersen voor 36% geboren Bredanaars zijn. Op
vallend is dat van alle geborenen in Indonesië drie kwart ned.
hervormd is. Vermoedelijk zijn dit nazaten van oud-militairen,
welke in Breda in garnizoen hebben gelegen en na in de oost te
hebben gediend, in Breda terugkeerden.

8. Bevolking naar gezindte. Blijkens de uitkomsten van de alge
mene volkstelling was de werkelijke bevolking naar gezindte op
31 dec. 1859 als volgt samengesteld:

Mannen Vrouwen Totaal

Rooms-Katholieken 5265 6280 11545
Nederd. Hervormden 1590 1191 2781
Nederd. Israelieten 106 104 210
Evang. Luthersen 118 67 185
Waals Hervormden 81 69 150
Overigen 34 13 47
Geen en onbekend 10 11 21

7204 7735 14.939

Uit dit overzicht blijkt dat het aantal katholieken gesteld kan
worden op ruim 77%. Voorts is bij de katholieken een vrouwen
overschot aanwezig van ruim 1000, terwijl bij de overigen een man
nenoverschot aanwezig is van circa 500.

Beziet men de samenstelling van de burgerbevolking dan blijkt
het percentage katholieken hier ruim 81 te bedragen. Het vrouwen
overschot bij de katholieken bedraagt thans circa 1400. Nu is voor
de overigen echter ook een vrouwenoverschot aanwezig t.W. van
circa 250. Onderstaand volgt de burgerbevolking naar gezindte:
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Mannen Vrouwen Totaal

Rooms-Katholieken 4764 6140 10.904
Nederd. Hervormden 879 1120 1.999
N ederd. Israëlieten 95 101 196
Evang. Luthersen 78 73 151
Waals Hervormden 50 55 105
Overigen 11 16 27
Geen en onbekend 16 14 30

5893 7519 13.412

9. Bevolking naar beroep. Hoe de nijverheid in onderdelen was
samengesteld leren ons de jaarlijkse opgaven van de Kamer van
Koophandel, waarvan die voor 1861 onder de bijlagen is opgeno
men.57

Hieruit blijkt dat 364 bedrijven beschikken over 2999 arbeids
krachten of gemiddeld 8 personen per bedrijf. Laat men de 14
grootste bedrijven met circa 1300 arbeidskrachten buiten beschou
wing, dan bedraagt voor de resterende 350 bedrijven de gemiddelde
bezetting nauwelijks 5. Het kleinbedrijf is dus sterk dominerend.

Opvallend is de overheersende positie van de textielindustrie.
Kleding, textiel en leer hebben samen meer dan de helft van alle
arbeidsplaatsen in de nijverheid. Het is wel opmerkelijk, dat Breda
ondanks deze goede aanzetten toch geen industriestad en met name
geen textiel-industriestad is geworden.

In het voorgaande is er echter reeds op gewezen dat ten tijde
van de betrekkelijke bloei van deze industrie de bouwgrond in
Breda uiterst schaars en dienovereenkomstig duur moet zijn ge
weest, terwijl - zoals verderop nog zal blijken - ook de belas
tingdruk van betekenis moet zijn geweest.

Dat de metaalsector in Breda thans zo belangrijk is, terwijl deze
in 1860 nog nauwelijks van betekenis was moet waarschijnlijk wor
den toegeschreven aan de omstandigheid, dat pas in 1856 en in 1861
de eerste echte metaalbedrijven tot stand kwamen en dat de uit
breiding van het aantal bedrijven en de bloei van deze bedrij,ven
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eerst plaats vond ha de ontmanteling, in het bijzonder in de jaren
1870-1890.

Blijkens bijlage 13 bestond de nijverheidsbevolking voor circa
een derde uit vrouwen. Over de arbeidsomstandigheden leren deze
gegevens ons echter weinig. Het is algemeen bekend dat de arbeids
omstandigheden in de vorige eeuw verre van ideaal waren. Zo ver
meldt de arbeids-enquete van 1886 nog dat in steenfabrieken vrou
wen zware kruiwagens met stenen tot een gewicht van 80 kilo van
de ovens naar de droogplaatsen en vandaar naar de schepen kruien,
terwijl in de veenindustrie de vrouwen 14 uur per dag turf trappen,
welke werkzaamheden tot dicht voor de bevalling worden voortge
zet en na de bevalling al spoedig weer worden hervat. In de glas
industrie te Maastricht moesten de vrouwen bij kleine ovens in een
moordende temperatuur de scherpe kanten van de glazen weg
smelten; in een kaarsenfabriek te Schiedam werd bij overwerk vaak
24 à 36 uur achtereen door vrouwen en meisjes gewerkt aan het
gieten en het sjouwen, met enkele tussenpozen van een half uur
of een kwartier om koffie met brood te gebruiken en 's nachts tus
sen 12 en 1 uur rust om wat te slapen op een "zachte plank".58

Hoe was nu de situatie in Breda? Over het algemeen kan gesteld
worden dat veel vrouwenarbeid voorkwam in de vorm van huis
industrie, terwijl gehuwde vrouwen in fabrieken in het zuiden over
het algemeen niet voorkwamen, zulks vooral onder invloed van
de geestelijkheid. Naast Tilburg, Eindhoven en Helmond was vonral
Breda een centrum van huisindustriële vrouwenarbeid. In de jaren
1857-'61 werkten in Breda alleen via twee arminrichtingen reeds
108-1321 arbeiders als thuiswerkers w.o. 100-1232 vrouwen.
Daarnaast werd voor de passementindustrie in huisarbeid ge
werkt.59

De arbeid van ongehuwde vrouwen en meisjes in fabrieken nam
gedurende de tweede helft van de 1ge eeuw echter sterk toe. In
Tilburg steeg het aantal vrouwen in de textielindustrie van 28%
van de personeelsbezetting in 1853 tot 46% in 1899.60

Ter gelegenheid van de ministeriële arbeidsenquête van 1840
berichten burgemeester en wethouders van Breda in hun brief van
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25' augustJs 1841 dat in de tapijtfabriek van Van Biesheuvel en
Houweling & Co 17 mannen en 6 kinderen werken en in de tapijt
fabriek Vim Van Alphen 20 mannen en 10 kinderen. "Alle de
werklieden in de fabrieksgebouwen", zo schrijft het coUege, "zijn
van het mannelijk geslacht". Wel hebben deze bedrijven vrouwen
in dienst als thuiswerkers (twijners en spinners). Als zodanig worden

.voor Van Biesheuvel opgegeven 108 mannen en 173 vrouwen en
voor van Alphen 61 mann~n en 127 vrouwen.61

Twintig jaar later is de vrouw in de fabriek echter een normaal
verschijnseL Uit de opgave van de Kamer van Koophandel van
1861 blijkt dat er in dat Jaar ,circa 1050 vrouwen in de nijverheid
werken. Bij gelegenheid van de ministeriële arbeidsenquête van 1860
worden er door het gemeentebestuur echter veel minder opgegeven,
n.l. slechts 340. Zonden· het gemeentebestuur de thuiswerkers uit
of vond het de ~rouwenarbeid dermate ern~tig-dat het de ware
toestand liever verdoezelde? 1.11. het begeleidend s~hrijven zegt het
college: "Deze staat is slechts hiJ benadering kunnen worden opge
maal~t, dewijl vooral om de opvoering der patenten de meeste fa
brikanten weigerachtig zijn positieve inlichtingen te verschaffen".62

Het college verschuilt zich dus achter de fabrik~ten, hoewel blij
kens de, gemeentelijke jaarverslagen zeer goed bekend is hoeveel'
vrouwen er werkzaam zijn. " ;

Ook zendt het college slechts gegevens in over een 7-tal fabrie
ken, onder mededeling dat de overige fabrieken werken met minder
dan' 10 vaste werklieden. Door de minister was echter geenszins
gevraagd om dit criterium aan te leggen, terwijl VOO'rts uit de ge
meentelijke jaarverslagen blijkt dat er meer dan 7 bedrijven met
10 en meer vaste werklieden moeten zijn geweest.

Voor Tilburg wordt vermeld dat arbeid van gehuwde vrouwen
in fabrieken niet voorkwam. 63 Of dit voor Breda ook zo is g,eweest
is niet bekend.

Met behulp van de uitkomsten van de volkstelling van 1859
kon het volgep.de·overzicht worden samengesteld van de industriële
beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht:
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Bruggen 1860

a. Tolbrug
b. Pekbrug
c. Gampelbrug
d. Nonnenbru~
e. Boschbrug
f. Ginnekenbrug
g. Haagschebrug

Riviertjes

h. Donk
i. Gampel
j. Oude Vest

k. Mark

Gebouwen

A. Kasteel
B. StadshuisC. Grote of Lieve Vrouwe Kerk
D. Hoofdwachthuis
E. Vleeschhal
F. Gereformeerd Armen Weeshuis
G. Gevangentoren
H. Gewezene Kloosterkerk

1. Hooge Barakken
J. Grote Stal
K. St. Joost
L. Oude Mannenhuis
M. Schouwburg
N. Begijnhof
O. Tuighuis
P. Affuitloods
R. Alg. Gasthuis en R.K. Kerk
S. S. Latijnsche School
T. Kruitmagazijn
U. Vischmarkt
V. Stadswaag
W. Kraan
Z. Molens
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Beneden 10 ja.a.r 5 ___4_
van 10 tot 12 jaar -21 12
van 12 tot 16 jaar 197 77
van 16 tot 23 jaar 391 182 (239)
23 jaar en ouder 1341 621 (447)

Totaal 1956 894

Tussen haakjes zijn vermeld de· aantallen vrouwen in die leef
tijdsgroepen werkzaam als dienstbode e.d.. Hieruit blijkt dat in de
jongere categorie de dienstbodes in de meerderheid zijn, terwijl in
de oudere categorie de fab;ieksarbeidsters domineren. In vergelij
king met hedendaagse verhoudingen zou men verwacht hebben dat
er meer fabrieksarbeidsters ben.eden de leeftijd van 23 jaar dan
daarboven zouden zijn aangetroffen.

Weliswaar lag de gemiddelde huwelijksleeftijd hoger dan thans
en waren ook de huwelijkskansen geringer,zodat er naar verhou
ding meer ongehuwde fabrieksarbeidsters van 23 jaar en ouder
kunnen zijn geweest dan thans. Het cijfer is echter dermate hoog
dat het geen verwondering behoeft te wekken indien: te eniger tijd
wordt aangetoond, dat arbeid van gehuwde vrouwen in fabrieken
wel voorkwam. Een andere aanwijzing dan de omvang van boven
genoemde categorie hebben wij echter niet aangetroffen.

Ook de kinderarbeid was een in de vorige eeuw veelvuldig voor":'
komend maatschappelijk euvel. In Moordrecht werden een eeuw ge
leden kinderen: van 4 à 5 jaar naar de lijnbaan gebracht om daar
's winters vanaf 5 uur 's morgens tot 7 uur's avonds half slapend,
kleumend en ziek, in een vochtige en koude omgeving, hun werk
te verrichten. In Leiden bedroeg het aantal kinderen beneden. 13
jaar, dat in koude en bedompte lokalen 14 à 15 uur per dag moest
werken liefst 8% van het totaal aantal arbeiders. In Maastricht
kwam ook nachtarbeid voor kinderen veelvuldig voor. In 1848~

1853 bestaat een derde van de Tilburgse beroepsbevolking uit kin
deren; er kwamen daar fabrieken voor welke twee à drie maal
zoveel kinderen in dienst hadden als volwassenen. In de Brabantse.
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textielindustrie bestond in 1871 37% der beroepsbevolking uit kin
deren, terwijl de omvang nadien nog toenam. 64

In Breda schijnen de toestanden op dit gebied aanzienlijk gunsti
ger te zijn geweest. Blijkens de ministeriële arbeidsenquête van 1840
waren er slechts 16 kinderen van 8 tot 16 jaar werkzaam in fabrie'
ken. In hun eerder vermeld schrijven delen burgemeester en wet
houders bovendien mede "dat de doelmatige verordening, welker
daarstelling het gouvernement, tot voorkoming van den schade
lijken invloed op de zedelijkheid der mindere klasse, op het oog
heeft, alhier door het behoud voor de kinderen, der gelegenheid
om het onderwijs in de godsdienst, alsmede in het lezen en schrijven
bij te wonen, reeds vanzelve door het prijzenswaardig doel dier
fabrikanten, en wel zonder korting van loon zijn in praktijk ge
bracht, ... " Burgemeester en wethouders vinden de situatie blijk
baar dermate gunstig dat zij het niet hebben nodig gevonden om
de door de minister gevraagde verordening vast te stellen.

Bij de enquête van 1860 geeft het gemeentebestuur 266 jongens,
meisjes en kinderen op. Dat is dus een aanzienlijke toename sedert
1840. Doch dit aantal geeft de situatie niet juist weer. Het gemeen
tebestuur tekent hierbij aan dat circa 400 leerlingen, jongens en
meisjes, op de dag-school gaan en dat er 's winte'rs een avond-her
halingsschool is, waarvan gemiddeld 200 mannen en jongens gebruik
maken, waar het college opgeeft dat van de arbeidende jeugd er
400 een dagschool bezoeken, geeft het eigenlijk zelf reeds aan, dat
het door haar opgegeven aantal werkende kinderen van 266 veel te
laag is. Dit blijkt nog sterker uit de opgave van de Kamer van
Koophandel over 1861, volgens welke opgave 749 jongens en
meisjes werkzaam zijn in de nijverheid.

Uit het bovenstaande mag worden afgeleid dat qua omvang
de kinderarbeid omstreeks 1860 ongetwijfeld van betekenis is ge
weest, zeker relatief. Volgens de opgave van het gemeentebestuur
zijn immers 638 personen werkzaam in de door haar vermelde tex
tielbedrijven, waaronder 241 jongens en meisjes of 38%, welk per
centage hoger is dan dat van Tilburg en de provincie.

Over de ernst van het euvel zeggen deze cijfers echter weinig.
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Daarvoor zijn de arbeidsomstandigheden van doorslaggevende be
tekenis. Deze waren in Brabant over het algemeen vrij gunstig. De
arbeidsduur was in de Brabantse textielindustrie in vele gevallen
voor kinderen minder lang dan in andere provincies. Vaak komen
12-urige werkdagen voor voor volwassenen, terwijl deze voor kin
deren 10 uur bedraagt. Het gevolg hiervan is dat er meer gelegen
heid is voor het ontvangen van onderwijs. Vaak waren de werktij
den ook zodanig geregeld dat de kinderen enkele uren onderwijs
konden ontvangen.65 Zowel bij de enq&te van 1840 als die van 1860
wordt daarvan door het gemeentebestuur gewag gemaakt.

In 1840 zijn de werktijden echter nog vrij lang. In de twee ta
pijtfabrieken werd 's winters gewerkt van 8 tot 20 uur, met schaft
tijden van 12 tot 13 uur en van 16 tOt 16.30 uur. 's Zomers begon
men reeds om 5 uur en werd eveneens tot 20 uur doorgewerkt met
bovendien een schafttijd van 8 tot 8.30 uur. Men kende dus werk
dagen van respectievelijk 10!/z en 13 uur. Voor de kinderen worden
geen afzonderlijke werktijden vermeld en men mag aannemen dat
deze in principe hetzelfde waren, zij het dat de kinderen enige uren
per dag onderwijs ontvingen gedurende de werktijd.

In 1860 blijkt de werktijd te zijn teruggebracht tot 12 uur in
de zomer en tot 10 uur in de winter. Voor de hoedenfabriek, de
chocoladefabriek en de steenhouwerij wordt 12 uur opgegeven.
Voor de kinderen vindt men geen afzonderlijke arbeidstijden ver
meld; wel wordt 400 kinderen de gelegenheid geboden om enkele
uren per dag onderwijs te volgen. Aanzienlijk minder gunstig is
de situatie bij de kunstwolfabriek te Ginneken waar door mannen
17 uur, door vrouwen 14 uur, door jongens van 14 tot 18 jaar 15
uur en door meisjes van 14 tot 18 jaar 12 uur wordt gewerkt. Over
het algemeen waren de arbeidstijden echter aanzienlijk gunstiger
dan in andere provincies.

Ook de leeftijd waarop de kinderen in het arbeidsproces werden
ingeschakeld ligt vrij gunstig. Uit de enquête van 1840 blijkt dat
in Breda geen kinderen in fabrieken werkzaam waren beneden de
leeftijd van 8 jaar, terwijl slechts twee kinderen van acht en vijf
kinderen van negen jaar werkzaam waren. Bij de enquête van 1860
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werden de leeftijden der kinderen niet vermeld. Uit de uitkomsten
van de volkstelling van 1859 blijkt dat ook toen het aantal zeer
jonge kinderen gering was n.l. 7 beneden de leeftijd van 10 jaar en
34 van 10 tot 12 jaar. Buiten de fabrieken met name in de huis
industrie kwam tewerkstelling van kinderen op vrij jonge leeftijd
echter meer voor.

Over de werkgelegenheid in haar totaliteit zijn weinig gegevens
voorhanden. Ook de vraag in hoeverre Breda een werkgelegenheids
functie vervulde ten opzichte van haar omgeving is moeilijk te be
antwoorden. Voor Tilburg wordt vermeld dat in 1829 op 11.726
zielen 5 à 6000 arbeiders in de textielindustrie werkten, maar dat
onder dit aantal vele arbeiders van buiten de stad moeten zijn be
grepen. 66 Voor de sector huiselijke diensten had Breda ongetwijfeld
een werkgelegenheidsfunctie, voor de overige sectOTen blijkt daar
van echter weinig. Wel blijkt een geringe centrumfunctie uit het
vermelde t.a.v. het R.K. Gasthuis. Het jaarverslag over 1855 ver
meldt daarvan: "hoewel bijzonderlijk ingericht voor r.k. ingezete
nen, worden nochtans daarin opgenomen ook zij die tot andere
godsdienstige gezindten of tot andere gemeenten behoren".67 Over
de werkgelegenheidsfunctie zegt dit echter weinig.

Uit de wijze waarop de cholera zich verspreidde, kan men wel
afleiden dat er een zeer frequent arbeidsverkeer was, maar dit bleek
nauwelijks gericht op Breda. Indien Breda een centrum van werk
gelegenheid zou zijn g.eweest zouden deze epidemieën zich in grote
mate vanuit Breda aan de omliggende gemeenten moeten hebben
medegedeeld. Daarvan blijkt echter nauwelijks. Wel maakt het cho
lerarapport gewag van een baggerman en twee metselaars uit Ter
heijden werkzaam te Breda. De meeste gemeenten in de omgeving
zoals Zevenbergen, Hoge en Lage Zwaluwe, Made, Oudenbosch en
Oosterhout werden echter niet besmet vanuit Breda, maar vanuit
Rotterdam evenals Breda zelf. Ook de randgemeenten Teteringen,
Ginneken en Princenhage werden niet vanuit Breda besmet. Men
krijgt hieruit de indruk dat het verkeer - met name het woonwerk
verkeer - overwegend noord-westelijk/zuid-oostelijk bepaald was.

Vele West-Brabanders en ook Bredanaars vonden werkgelegen-
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heid in de droogmakerijen en in verkeerswerken, zoals de aanleg
van het Noordzeekanaal, de werken rond' de Nieuwe Waterweg en
de aanleg van de spoorlijnen. Dat dit woonwerkverkeer geen ge
wone dagelijkse pendel was behoeft geen betoog; het was een soort
seizoenpendel. In het prille voorjaar trok men weg om in de late
herfst terug te keren, al of niet behept met "koortsen". Ook vonden
velen een plaats bij de Zeeuwse en Hollandse boeren in het zomer
seIzoen.

Opmerkelijk is echter dat bij de eerder genoemde enquete van
1840 wordt vermeld dat de beide tapijtfabrieken ook thuiswerkers
in dienst hadden woonachtig in de gemeente Tilburg. 68 Dit zou
kunnen wij,zen op een tekort aan arbeidskrachten, maar vermoe
delijk moet dit geinterpreteerd worden als arbeidstekort in kwali
tatieve zin.

Reeds bij de bespreking van de leeftijdsopbouw werd gewezen
op het ontbreken van een groot aantal jonge mannen en geconclu
deerd tot een tekort aan werkgelegenheid. Het woord werkloosheid
komt men echter nauwelijks tegen, hoewel de werkloosheid aan
zienlijk moet zijn geweest. Weliswaar mag men uit het grote aantal
bedeelden niet afleiden dat er evenzovele werkloz.en waren. De
arbeid die men had, kon dermate geringe verdiensten opleveren, dat
men voor aanvullende steun toch was aangewezen op de bedeling.
Een arbeidsmarkt welke echter zo ruim is, dat de lonen die daaraan
inhaerent zijn beneden het noodzakelijke levensminimum liggen,
moet getypeerd worden als een van structurele verkapte werkloos
heid, welke echter niet in een cijfer is uit te drukken.

Dat er werkloosheid was blijkt overigens uit de aanwezigheid
van een stedelijke werkverschaffing. Zo werd in 1860 door de Ste
delijke Instelling tot werkverschaffing thuiswerk bezorgd aan 390
personen, terwijl in het Stedelijk Werkhuis arbeid werd verschaft
aan ruim 100 personen, aldus de gemeentelijke jaarverslagen.
Schilstra vermeldt dat in de jaren 1857-'61 naast de arbeiders in
de tapijtfabrieken zelf, twee arminrichtingen bovendien nog 108
1321 arbeidskrachten aan het werk hadden in deze branche.69 Om
boven uiteengezette redenen mag men echter niet concluderen dat
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de werkloosheid circa 500 personen bedroeg. Vermoedelijk beliep
deze een veelvoud daarvan.

Hoewel in het bovenstaande door de bedrijfsklasse-indeIing reeds
enig licht werd geworpen op de beroepsstructuur, is daarmee over
de beroepen. zelf alsmede over hun niveau nog niet veel gezegd.
Daarom werd aan de hand van het gemeentelijk bevolkingsregister
per 31 december 1859 een beroepeninventarisatie samengesteld,
waarbij werd gepoogd het niveau der beroepen te peilen. Doordat
in dit register steeds slechts één beroep wordt vermeld, wijken de
uitkomsten aanzienlijk af van die welke uit het patentregister wer
den verkregen. Ook was het doorgaans niet mogelijk om vast te
stellen of ambachtslieden in dienstbetrekking dan w'e1 z.elfstandig
waren. Bij de interpretatie van deze cijfers dient derhalve grote
voorzichtigheid te worden betracht. De samensteIling van de be
volking naar beroepsniveau luidt als volgt:

mannen vrouwen totaal

Vrije beroepen'

Bedrijfshoofden handel en nijverheid

Hogere employees

Lagere employees

Bedrijfshoofden detailhandel

Bedrijfshoofden land- en tuinbouw

Geestelijke stand

Arbeiders, ambachtslieden,huish. pers.

Zonder beroep en onbekend

Burgerbevolking

36

24

315

250

231

84

21

2.424

2.518

5.893

1

10

28

92

22

72

1.473

5.821

7.519

36

25

325

268

323

106

93

3.897

8.339

13.412

Uit dit overzicht blijkt dat de bovenlaag der bevolking circa
400 personen omvat, zijnde circa 8{)/o van de beroepsbevolking. In
dien men hierbij bedenkt dat een groot deel der hogere employees
uit officieren bestaat dan moet de leidinggevende groep onder de
burgerbevolking al bijzonder gering zijn geweest.

Opmerkelijk is dat de middengroep eigenlijk nog van geringere
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betekenis is. Onder de lagere employees bevinden zich namelijk
eveneens een groot aantal militairen, terwijl de bedrijfshoofden in
de detailhandel voor het merendeel qua niveau niet ver boven de
arbeider zullen uitsteken. Vermoedelijk zijn onder de middengroe
pen de agrariërs van vrij goed gehalte (tuinbouwprod'uktie!).

De grote massa der bevolking behoort tot de ambachtslieden
en arbeidersgroep.

Deze omvat ruim 80% der beroepsbevolking. Hieronder be
vindt zich echter een groot aantal zelfstandige ambachtslieden. In
dien men op het aantal patentplichtigen van 1242 de winkeliers en
horeca-groep, benevens een aantal beoefenaren van vrije beroepen
en bedrijfshoofden in mindering brengt reSteert een groep van circa
500 personen voor de ambachtssector. Daarnaast zijn er nog thuis
werkende ambachtslieden e.d. welke niet patentschuldig zijn. Maar
deze kunnen nauwelijks als zelfstandig ambachtsman worden be
schouwd. Men kan de arbeidersbevolking derhalve g,evoegelijk stel
len op circa 700/0 d.w.z. bijna het dubbele van het huidige percen
tage in Breda.

Opmerkelijk is het overigens dat het woord arbeider nauwelijks
voorkomt in het bevolkingsregister. In totaal vonden wij dit slechts
29 maal vermeld. Opvallend is ook dat het woord fabrikant vaker
voorkomt dan het woord fabrieksarbeider. De meest gangbare
benaming is knecht. Men krijgt de indruk dat vele fabrieksarbeiders
zich zelf als ambachtslieden bleven beschouw'en, ook nadat ze hun
intrede hadden gedaan in een fabriek. De arbeiders in de schoen
industrie blijven zich schoenmaker noemen, die in de metaalin
dustrie heten nog steeds smid, terwijl de textielindustrie' circa 200
kleermakers telt.

De indeling van de beroepsbevolking naar leeftijd levert weinig
nieuws op. De uit het bevolkingsregister verzamelde gegevens over
de beroepsbevolking naar gezindte echter wel. Zo blijkt dat de
beoefenaren van vrije beroepen in geringere mate katholiek zijn
(700/0) dan de totale burgerbevolking (810/0). Bij de bedrijfshoofden
geldt dit nog in sterkere mate (680/0). Het meest sprekende is dit
echter bij de hogere employees. Van de 325 zijn er slechts 104 of
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circa een derde katholiek. Van de lagere employees is ongeveer twee
derde katholiek.

Onder de bedrijfshoofden detailhandel komen naar verhouding
echter meer katholieken voor. De detailhandel is voor 91010 in
handen der katholieken. Het huishoudelijk personeel was voor 87010
katholiek. Indien men in aanmerking neemt dat blijkens boven
staande de niet-katholieken welvarender waren dan de katholieken
zullen deze naar verhouding wel meer huispersoneel in dienst heb
ben gehad dan de katholieken. Er moet dus een aanzienlijk aantal
katholieke dienstmeisjes in dienst zijn geweest bij niet-katholieken.
Zulks blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat er geen enkel dienst,.
meisje was van Waals-Hervormde gezindte, terwijl onder de Evan
gelisch Luthersen en Ned. Israelieten respectievelijk slechts 8 en
2 dienstboden van die godsdienst worden aangetroffen.

Dat katholieke meisjes een niet-katholieke "dienst" hadden werd
blijkbaar geen bezwaar gevonden. Dit zou er ook op kunnen wijzen
dat de verhoudingen tussen de gezindten onderling niet slecht wa
ren. Een aanwijzing daarvoor kan men ook putten uit het feit dat
het R.e. Gasthuis tevens openstond voor niet-katholieken.70

De Waals-Hervormden vormen een uitgesproken elite-groep.
Van de 105 personen zijn er 28 met, 77 zonder beroep; onder de
28 beroepspersonen (inclusief gepensioneerden) vinden we 18 offi
cieren, 2 onderofficieren, 2 huisonderwijzers, een kost- en dag
schoolhouder, een controleur bij Rijksbelastingen, een aannemer van
publieke werken, een Rijksontvanger, een gepens. minister van oor
log en een predikant.

Een andere opvallende groep is die der Israelieten. Deze bestaat
overwegend uit neringdoenden, zij het meestal kleine neringdoen
den. Onderstaand volgt een opgave der beroepen:

Kooplieden, Kramers, Venters 25
Ambacht / Detailhandel 13
Diverse 13
Fabrikanten 3
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Onder ambacht en detailhandel bevonden zich 4 vleeshouwers
en 2 goud- en zilversmeden, alsmede 4 borstelmakers. Daarnaast was
er een borsteHabrikant en twee borstelmakersknechts, welke be
roepen niet voorkomen onder de andere gezindten.

Militairen werden onder de Israelitische beroepsbevolking na
genoeg niet aangetroffen, evenmin als arbeiders.
10. Bevolking naar inkomen. Herhaaldelijk wordt in de gemeente
verslagen vermeld dat het aantal bedeelden eerder toeneemt dan
afneemt. De verslaggever meent dit te moeten toeschrijven aan het
wijzigen van het domicilie van onderstand ingevolge de wet van
1854, welke de geboorteplaats tot domicilie van onderstand maakt,
terwijl dit voordien de gemeente was waar men gedurende vier jaar
inwoner was. Uit het feit dat deze klacht vele jaren achtereen
wordt herhaald mag men afleiden dat deze wetswijziging voor
Breda inderdaad consequenties van betekenis heeft gehad.

Deze klacht bevestigt in zekere zin de eerder getrokken con
clusie dat Breda geringe betekenis moet hebben gehad als vestigings
plaats voor personen uit de omgeving en dat er nog al wat personen
uit Breda wegtrokken die elders armlastig werden. Immers als Breda
veel armlastigen herberg,de die van elders gekomen waren zou de
geboorteplaats als domicilie van onderstand juist voordelig zijn
geweest en indien er uit Breda niet veel personen naar elders waren
getrokken kon het criterium van de geboorteplaats voor haar
slechts voordelig zijn.

Het gemeentelijk jaarverslag over 1860 vermeldt de volgende
aantallen thuiszittende armen:

Burgerlijk Armbestuur 1595 permanent 605 tijdelijk
Diaconie der Hervormde Gem. 70

"
85

"
Diaconie der Waals-Herv. Gem. 17

"
21

"
Diaconie der Lutherse Gemeente 160

"
264

"
Armbestuur der Ned. Israelieten 13

"
20

"
Vincentius "

49
"

1855 permanent 1044 tijdelijk
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Indien men de in instellingen verblijvende armen buiten be
schouwing laat komt men dus reeds aan circa 2900 bedeelden. Ver
moedelijk komen hieronder een aantal dubbelteUing,en voor, maar
ook dan blijft het aantal respectabel. Dat met dubbeItellingen
ernstig rekening moet worden gehouden blijkt uit het jaarverslag
over 1857, w~ar vermeld wordt: "dat de voortdurende werking
der verschillende inrichtingen van liefdadigheid binnen deze ge
meente zonder met elkaar over de wijze en de aard der bedeling
en den toestand der bedeelden zelve, in eenig overleg te treden, en
de mindere medewerking der ingezetenen om de bedelarij te weren,
als oorzaken kunnen worden aangeduid dat het armwezen steeds
in dezelfde toestand blijft, en daarin geen noemenswaardigen voor
uitgang is te bespeuren" en voorts "hierdoor wordt bij de grote
meerderheid der bedeelden de lust tot werken verminderd, de lui
heid aangekweekt en de bedelarij bevorderd". 71

Afgezien van het vermoedelijke voorkomen van dubbeltellingen
blijkt uit deze passage dat naast het aantal bedeelden ook de bede
larij een probleem vormt. Beide verschijnselen zijn weinig hoop
gevend voor de inkomenssituatie van de bevolking.

Opmerkelijk is echter dat verslaggever het aantal bedeelden en
de bedelarij mede toeschrijft aan de luiheid van de bevolking. Over
het tekort aan werkgelegenheid dat hem toch bekend moet zijn,
rept hij met geen woord. Elders in genoemd verslag komt hij nog
eens op deze luiheid terug bij de bespreking van het Stedelijk Werk
huis, dat voor rekening van de tapijtfabrikanten wordt geëxploi
teerd, terwijl het lokaal ter beschikking is gesteld door en het
onderhoud voor rekening komt van de gemeente. Verslaggever
"betreurt, dat eene zo doeltreffende inrichting tot hiertoe zoo
weinig nut heeft kunnen stichten. De weinige moeite die het kost,
om lings en regts bij de verschillende instellingen van weldadigheid
iets los te maken, en om uit deze, met de geringe bedeeling uit
de armenfondsen in zijne behoeften te voorzien, doet den grooten
hoop der behoeftigen aan geen werk denken, vooral dan wanneer
men zich in het geheugen brengt, de geringe verdiensten van het
werkhuis, welke al spoedig nog minder dan door een half uur
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bedelen worden verg,oed". Als de lonen in het Stedelijk Werkhuis
inderdaad zo laag waren dat zij in zo korte tijd met bedelen konden
worden verdiend, moeten deze wel erg gering zijn geweest.

Het gemeentelijk jaarverslag vermeldt niet wat men verstaat
onder bedeelden. Zijn dit personen? Dan kan het aantal bedeelde
gezinnen op circa 750 worden gesteld. Rekening houdend met
dubbeltellingen zou het aantal bedeelden dan op circa een vijfde
van alle gezinnen kunnen worden gesteld. Indien hier echter hoof
den van huishoudens zouden worden bedoeld zou de situatie bij
zonder ernstig zijn.

Over de lonen staan exacte gegevens ter beschikking. In 1840
verdienen de wevers in de tapijtfabrieken 100 cent per dag, de
verwers en de overigen 60 tot 90 cent per dag. Jongens van 15
à 16 jaar verdienden eveneens 60 à 90 cent per dag, terwijl de
kinderen 20 cent per dag maakten. In vergelijking met de textiel
gebieden Tilburg en Twente zijn deze lonen zeer hoog te noemen.
Daar verdienden de mannen in 1841 respectievelijk 60 à 70 en 60
cent per dag. Vermoedelijk werden de relatief hoge Bredase lonen
veroorzaakt door een gebrek aan ter zake geschoolde arbeidskrach
ten. Het eerder vermelde inschakelen van Tilburgse thuiswerkers
wijst ook in die richting.

De thuiswerkers verdienden echter aanzienlijk minder. Dit hield
vermoedelijk echter mede verband met de aard der werkzaamheden
(twijnen en spinnen). De vrouwen verdienden 20 à 25 cent per dag,
de mannen 25 tot 40 cent per dag, terwijl voor twijnen iets meer
werd betaald dan voor spinnen.

In 1860 blijken de lonen tegen de algemene tendens in te zijn
gedaald. Op de tapijtfabriek verdienen de mannen nog maar 60
cent per dag, vrouwen verdienen 40 en kinderen 10 tOt 20 cent per
dag. In de passementindustrie en in de confectieindustrie ligg,en de
lonen voor mannen aanzienlijk hoger (tot 90 cent) voor vrouwen
echter lager (30 à 35 cent). In de Tilburgse textielindustrie daaren
tegen zijn de lonen voor mannen sedert 1840 met circa 30% ge
stegen.

Betrekkelijk hoge lonen worden in 1860 betaald in de choco-
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Iade-industrie, de ijzergieterij, de gasfabriek en de steenhouwerij.
Treffend is dat ook de Ionen van kinderen sterk zijn gedaald. In
1840 betaalde men nog 20 cent, in 1860 is dit veelal 10 à 15 cent.
Een verklaring voor deze loondalingen is niet gemakkelijk te geven.
Vergelijkt men echter de personeelsbezetting in 1861 met voor
gaande jaren, dan moet men aan de hand hiervan concluderen dat
er een malaise heerste in de tapijtindustrie en de kousenindustrie.
Zo bedroeg de bezetting in de tapijtindustrie gedurende de jaren
1855-1859 circa 500, terwijl dit aantal in 1861 bleek te zijn gedaald
tot· 360. Een nog sterker teruggang onderging de kousenindustrie,
welke in 1859 en 1860 respectievelijk 700 en 750 personeelsleden
telt, maar in 1861 blijkt te zijn teruggelopen tot 230.72

Het aanbod van werkkrachten - ook van inmiddels geschoolde
werkkrachten - moet daardoor van dien aard zijn geweest, dat de
Ionen hierdoor aanzienlijk konden worden gedrukt.

Hetzelfde geldt vermoedelijk voor de kinderarbeid. Teneinde
een beter inkomen te verwerven of een zeker gezinsinkomen te
kunnen behouden werden sedert 1840 steeds meer kinderen inge
schakeld in het productieproces. Ook door dit vergrote aanbod
konden de lonen voor kinderarbeid worden gedrukt, terwijl het
meer inschakelen van kinderen vermoedelijk ook van invloed is
geweest op de Ionen der volwassenen. De inkomensvorming werd
daardoor zeer ongunstig beïnvloed, zodat de gezinnen door het
veelvuldig tewerk stellen van kinderen wellicht nadeliger uit waren
dan voordien.

Een indicatie voor de inkomenssituatie kan ook wo,rden ge
vonden in de hoogte der belastingen.73 Indien men de grondbelas
ting, de verbruiksbelasting, de vermakelijkheidsbelasting, de perso
nele belasting en het patentrecht bij elkaar telt komt men voor
Breda in 1861 aan een bedrag van afgerond f 144.000,- of f 9,56
per inwoner. Voor Den Bosch bedroeg dit f 13,11 en voor Tilburg
f 5,03 per inwoner.

De verschillen per inwoner zijn aanzienlijk, al zeggen deze nog
niets over de belastingdruk voor de g,ewone man. Deze kan wel
worden afgeleid uit onderstaande specificatie:
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Den Bosch Breda Tilburg

Grondbelasting 2,96 2,19 1,88
Verbruiks- en verrnak.belasting 6,55 4,19 1,60
Personele belasting 2,59 2,49 1,04
Patentrecht 1,01 0,69 0,51

Totaal 13,11 9,56 5,03

In aanmerking nemende dat de grondbelasting mede wordt be
paald door de waarde van het onbebouwd is het relateren van de
opbrengst van deze belasting aan het inwonertal niet helemaal
zuiver. Aangezien het onbebouwd in Den Bosch aanzienlijk groter
is dan in Breda, mag gesteld worden dat deze belasting in beide
plaatsen ongeveer even hoog is. In Tilburg bedraagt het onbebouwd
echter het drievoudige van dat in Den Bosch en het dertigvoudige
van Breda. Dat de grondbelasting daar nochtans zo laag is moet
worden toegeschreven aan de geringe waarde der bebouwing
(hoofdsom gebouwd slechts 1312 gulden, tegen 2154 en 4545 in
Breda en Den Bosch) en aan de bijzonder geringe gemeentelijke
opcenten. De personele belasting is dienovereenkomstig ook zeer
laag in Tilburg, terwijl deze in Den Bosch en Breda op ongeveer
gelijk niveau liggen.

Ondanks de veelvuldige klachten van de Bredase bedrijrven blijkt
het patentrecht niet exorbitant hoog te zijn; het is wel iets hoger
dan in Tilburg, maar aanzienlijk lager dan in Den Bosch.

In de verbruiksbelasting, de belasting die het meest van belang
is voor het inkomen van de gewone man, blijken de grootste ver
schillen voor te komen. Stelt men Tilburg op 100 dan komt Breda
op 262 en Den Bosch zelfs op 409.

Als niet stedelijke gemeente stond Tilburg vermoedelijk voor
aanzienlijk geringere uitgaven dan Den Bosch en Breda. Bij een
zo groot verschil in belastingdruk behoeft het echter niet te ver
wonderen dat de bevolking uit Den Bosch en Breda wegtrok, ter
wijl Tilburg aanzienlijk in bevolking toenam. Voor de vestiging
en uitbreiding der industriële werkgelegenheid geldt hetzelfde.
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Verdere indicaties omtrent het inkomen kunnen worden ont
leend aan het patentregister. Hieruit blijkt dat van de 1242 patent
schuldigenel' 382 meer dan één beroep uitoefenen of meer dan een
derde. Ook combinaties van meer dan twee beroepen komen veel
vuldig voor.' Het meest met andere beroepen gecombineerd voor
komend zijn de beroepen van winkelier en de kleinhandel in alco
holica.74

Blijkens het patentregister telde de stad per 31 december 1859
maar liefst 445 winkels, waarvan er 279 gecombineerd met een
ander beroep voorkwamen. Als men in aanmerking neemt dat de
stad 2430 bewoonde woningen telde, dan was er dus 1 winkel op
goed 5 woningen. Dit is bijna niet voor te stellen. Men mag dan
ook gevoegelijk aannemen, dat de meeste van deze winkels deze
naam nauwelijks verdienden. De meerderheid is voor het verschul
digde patentrecht dan ook ingedeeld in de allerlaagste klasse d.w.z.
een verschuldigd patentrecht van f 1,25 per jaar. Indien men
echter de geringe koopkracht in aanmerking neemt dan kan men
zich afvragen of deze "ondernemers" wel in staat waren om het
verschuldigde patentrecht op te brengen. Deze winkeliers werden
bovendien nog flink beconcurreerd door een aanzienlijk aantal
marskramers, marktkooplieden e.d., waarvan er tientallen in het
patentregister zijn opgenomen, maar welke niet in bovengenoemde
cijfers zijn inbegrepen.

Deze grote winkeldichtheid heeft naar onze mening niets te
maken met een bloeiende handelsfunctie van de stad Breda, maar
moet eerder g~zien worden als een noodsprong om aan de armoede
te ontkomen. Deze situatie doet sterk denken aan de snelle ver
meerdering van bepaalde categorieën detailhandelszaken in de crisis
van de dertiger jaren van deze eeuw.

Verbijsterend is ook het groot aantal gelege~heden waar alco
holica verkrijgbaar zijn. Volgens het patentregister, waaruit niet
zijn overgenomen de patentplichten betrekking hebbende op een
gedeelte van het jaar, telde Breda op genoemde datum 166 van deze
gelegenheden. Deze kunnen worden onderverdeeld in 41 kroegen,
95 tapperijen en 26 slijterijen. Gerelateerd aan de woningvoorraad
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67. St. Cathar,inastraat
68. Schoolstraat
69. St. Janstraat
70. Tolbrugstraat
71. Torenstraat
72. Valkenberg
73. Veemarkt
74. Veemarktstraat
75. Vingerhoedstraat
76. Vlooinest
77. Vismarktstraat
78. Visser,straat
79. Vlaszak
80. Waterstraat
81. Zoutstraat
82. Zwaanstraat

Stratenlijst 1860

1. Aan de Wal
2. Achter de Wal
3. Achter de Stallen
4. Achterom
5. Akkerstraat
6. Antwerpsche Barakken
7. v. Bergenstraat
8. Beijerd
9. Bleekstraat

10. Bosschebrug
11. Boschpoort
12. Buiten de Boschpoort
13. Boschstraat
14. Bouwerijstraat
15. Buiten de Waterpoort
16. Brugstraat
17. Bij de Antwerpsche Poort
18. Bij de Gampelbrug
19. Bij de Gintlekenpoort
20. Bij de Inundatiesluis
21. Bij de Nonnenbrug
22. Cingelstraat
23. Dieststraatje
24. Doe1straat
25. Eindstraat
26. Fellenoord
27. Gampelstraat
28. Gasthuisvelden
29. Ginnekenstraat
30. Ginnekenbrug
31. Ginnekenpoort
32. Haagdijk
33. Halstraat
34. Haven
35. Havermarkt
36. Houtmarkt
37. Houten Tentjes
38. Karnemelkstraat
39. Karrestraat
40. Kasteelplein
41. Keizerstraat
42. Kerkhof
43. Kerkstraat
44. Klooster
45. Korte Brugstraat
46. Kraanstraat
47. Leuvenaarstraat
48. Markt
49. Molenstraat
50. Weg naar de Gasthuisvelden
51. Nieuwe Huizen
52. Nieuwstraat
54. Nieuwe Weg
55. Nonnenveld
56. Oude Vest
57. Onder de Boompjes
58. Op de Wal
59. Pasbaan
60. Potkansrraat
61. Prinsenkade
62. Reigerstraat
63. Ridderstraat
64. Rozemarijnstraat
65. Stallingstraat
66. St. Annastraat
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betekent dat, dat per elke 18 bewoonde woningen 1 g,elegenheid
voorkwam waar sterke drank werd verkocht. Vergeleken met
hedendaagse verhoudingen, waarbij in nieuwe wijken ongeveer 1
café en 1 slijter voorkomen per 1000 woningen, is deze toestand
wel heel bijzonder.

Uit de zeer grote spreiding van deze gelegenheden over de ge
hele stad - hetg,een ook voor de winkels geldt - mag men af
leiden, dat deze voorziening overwegend een functie had voor de
eigen bevolking, hoewel zowel winkels als kroegen ook van beteke
nis moeten zijn geweest voor Breda als marktplaats, verkeersknoop
punt en garnizoenstad.

De overgrote meerderheid van deze gelegenheden was evenals
de winkels patentrecht verschuldigd volgens de laagste klasse.
Aangezien drankmisbruik en armoede vaak samen gaan, heeft de
Bredase "horecastand" aan klandizie vermoedelijk geen gebrek ge
had. Of deze zaken floreerden moet echter ten zeerste worden
betwijfeld.75 Vermoedelijk is ook een groot deel van deze zaken
ontstaan als uiterste poging om zich voor armoede te behoeden,
al bestond aan deze gelegenheden wellicht meer behoefte dan aan
winkels.

Aangenomen mag worden dat - bij het genoemde grote aantal
gelegenheden waar sterke drank verkocht werd - het drankmis
bruik aanzienlijk is geweest, hoewel daarvan in de gemeentelijke
jaarverslagen over deze jaren geen gewag wordt gemaakt. Aange
zien voor de mate van welstand waarin een gezin zich bevindt niet
alleen de inkomensvorming van belang is maar evenzeer de inko
mensbesteding, zal dit drankmisbruik er toe geleid hebben dat het
effect van de toch al lage inkomens voor de welstand van de ge
zinshuishouding uiteindelijk zeer onevenredig is geweest.

11. Proeve van typering der straten. De uit het bevolkingsregister
van 1859 verzamelde gegevens zijn bij de verwerking aanvankelijk
gerangschikt naar de verdeling van de stad in 26 buurten, volgens
de verordening op de dienst der wijkmeesters van 30 november 1865.

Zodra deze indeling sociaal-geografisch zonder hetekenis bleek
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te zijn, is overgegaan op de oudere indeling van de stad in vier
wijken. Ook hiervan bleek weldra dat de grenzen vrij willekeurig
waren getrokken, zodat tenslotte verwerking per straat de enige
mogelijkheid was om iets te kunnen achterhalen van de sociale
stratificatie van de stad. Deze uitkomsten per straat kunnen in be
paalde gevallen wel worden bijeengevoegd tot buurten of buurt
schappen naar sociale structuur. Alvorens deze te bespreken volgen
onderstaand eerst enige opmerkingen over de uitkomsten per buurt.

Wat het aantal inwonende verwanten betreft bleken nauwelijks
verschillen van betekenis aanwezig te zijn; in wijk A, B, C en D
respectievelijk 24, 22, 30 en 24 per 100 inwoners. Bij de inwonende
niet-verwanten zijn de verschillen groter nl. A 26, B 25, C 23 en
D 37 per 100 inwoners. Deze verschillen zullen hoofdzakelijk wor
den veroorzaakt door verschillen in aantal dienstboden. Voor wijk
D zou dit dus kunnen wijzen op een grotere welstand.

Het verschil in kindertal is weinig significant nl. respectievelijk
2.10,2.18, 2.22 en 2.12 per gezin.

De verhouding mannen: vrouwen leidt tot iets grotere verschil
len. In wijk A stonden tegenover 100 mannen 120 vrouwen, in wijk
B 124, in wijk C 136 en in wijk D 140. Beziet men de verhouding
mannen : vrouwen echter binnen de leeftijdsopbouw en isoleert
men daaruit de vijfjaargroepen 20-24 jarigen en 25-29 jarigen
dan is de verhouding achtereenvolgens: A 157, B 156, C 178 en
D 219. Ook hier treedt wijk D dus weer naar voren.

Voor de burgerbevolking naar geboorteplaats geldt dat de stad
voor 63 % uit geboren Bredanaars bestaat. Beziet men dit per wijk,
dan blijken de wijken A, B en C met respectievelijk 65, 64 en 65010
boven het stedelijk gemiddelde te liggen, terwijl wijk D daar met
58010 aanzienlijk beneden blijft. Voorts blijken de niet-Bredanaars
uit w,ijk D vooral uit overig Nederland te komen.

Wat de samenwoning betreft verkeert wijk D ook in een gun
stiger positie; in de wijken A, B, C en D waren respectievelijk aan
wezig 151, 131, 136 en 126 gezinnen per 100 woningen. Hetzelfde
geldt voor de woningbezetting; deze bedroeg 5,84 personen in
wijk A, 5,45 in B, 6,18 in C en 4,95 in wijk D. Gezien de grote
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verschillen in de kubieke inhoud der woningen, is uit deze gegevens
echter niet veel af te leiden.

Van de burgerbevolking is 81 0/0 rooms-katholiek. Per wijk be
zien blijken A en B met beide 84% daar boven te liggen, C ligt
met 80 iets en D met 71% aanzienlijk beneden het stedelijk ge
middelde. Naar verhouding telt wijk D de meeste Waals-Hervorm
den en Luthersen. Hetzelfde geldt voor de Nederlands Hervormden
al zijn deze in alle wijken goed vertegenwoordigd. De Israelieten
treft men overwegend aan in de wijken B en C.

Ook met betrekking tot de beroepssituatie valt wijk D in het
oog. Naar verhouding worden in deze wijk de meeste beoefenaars
van vrije beroepen en hogere employees aangetroffen, terwijl het
aantal arbeiders en ambachtslieden gering is.

Resumerend kan gesteld worden dat wijk D de maatschappe
lijk hoogst genoteerde wijk is, al komen binnen alle wijken nog
grote differentiaties voor, zo·als nader zal blijken.

Hoewel van aanzienlijk minder allure volgt na wijk D wijk C.
Wijk A en B ontlopen elkaar niet veel. Wijk A telt veel kleine
ambachtslieden en staat maatschappelijk vermoedelijk wat hoger
dan B. In B treft men meer contrasten. Naast succesvolle zaken
lieden treft men in deze wijk veel kramers en venters; onder de
arbeiders zijn de dagloners en sjouwers vrij talrijk.

Beschouwt men de wijken qua financieel niveau dan ligt wijk
B met f 8,42 per patentschuldige aanzienlijk boven wijk A met
f 6,22. Wijk C neemt met f 7,95 een goede middenpositie in, maar
de kroon wordt toch weer gespannen door wijk D met f 9,60 per
patentplichtige.

Zowel de verschillen in welstand als de verschillen in sociale
status moeten historisch worden verklaard. Wijk D herbergt het
Kasteel dat van ouds voorname personen en aanzienlijke kooplieden
rond zich heeft verzameld (Kasteelplein, Catharinastraat en het
belangrijkste gedeelte van de Grote Markt). In wijk C vinden we
de voorname Prinsenkade en de Haven met hun handels- en pa
triciershuizen, alsmede de Visserstraat en de Vismarktstraat.

In wijk B domineert van ouds de handel en de havenbedrijvig-
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heid, zij het van een geheel andere allure dan in wijk C. Weliswaar
vindt men hier ook enige voorname straten zoals de Nieuwstraat
en de Karnemelkstraat, de handelsstraten Haagdijk en Ginneken
straat geven echter de toon aan. Wijk A is naast woonbuurt de
buurt van de vele kleine ambachtslieden; in deze wijk woont naar
verhouding het grootste aantal patentschuldigen.

De indeling der bevolking naar buurten heeft het nadeel dat
daardoor de bijzonderheden vaak door elkaar worden gecompen
seerd, zodat weinig zeggende gemiddelde overblijven. Bij de straten
is dit nadeel ook niet altijd te ontgaan, vooral niet bij de meest
volkrijke straten, zoals de Ginnekenstraat met 1016 inwoners, de
Boschstraat met 1064 en de Haagdijk zelfs met 1567 inwoners.

Bij de kleine straten daarentegen kan het toeval te zeer een
rol spelen vanwege de kleine aantallen inwoners. Zowel met het
een als met het ander dient bij de beoordeling der straten rekening
te worden gehouden.

Naar de gezindte bestaat 14,9Q/Q der burgerbevolking uit Ne
derlands Hervormden. Relatief veel Nederlands Hervormden treft
men aan in de Reigerstraat (41%) en het Kerkhof (65%), dus rond
de eigen kerk.76 Voorts vallen op Ginnekenpoon en -brug (440/0),
Prinsenkad'e (410/0), Visserstraat (360/0), Schoolstraat (370/0), Kas
teelplein (340/0) en Markt en Karnemelkstraat, beide met 300/0.
Over het algemeen zijn dit zeer goede straten. Typerend is dat ook
Aan de Wal (30) en op de Oude Vest (41) veel Nederlands Her
vormden worden aangetroffen. Aangezien deze beide laatsten zeer
matige straten waren, mag worden geconcludeerd dat ook binnen
de Nederlands Hervormde groepering grote verschillen in welstand
voorkwamen. Opvallend is voorts dat men naar verhouding minder
personen van deze gezindte aantreft in de typisch handelsstraten,
zoals de Haagdijk (80/0) en de Ginnekenstraat (120/0).

Dit laatste geldt ook voor de Waals Hervormden. Deze groep
is nagenoeg geheel gevestigd in de oude stadskern, met concentraties
in de Catharinastraat, de Nieuwstraat en de Veemarktstraat met
Veemarkt.

De Evangelisch Luthersen daarentegen treft men verspreid aan
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over de gehele stad. Ongeveer een derde van deze groep woont in
matig tot laag geclassificeerde straten w.o. Houtmarkt, Akkerstraat,
Brouwerijstraat, Vingerhoedstraat, Achterom en Vlaszak. Een weer
geheel ander beeld leveren de Israelieten op. Deze bevolken vooral
de handelsstraten. Meer dan 70% woont op of in de onmiddellijke
nabijheid van de Haagdijk. Van de 196 Israelieten wonen er alleen
op de Haagdijk en de Nieuwe Huizen reeds 116. De overigen wonen
verspreid over de oude stad b.v. Karrestraat (15), Molenstraat (7),
Nieuwstraat (7), Keizerstraat (6). Opvallend is dat zij nauwelijks
voorkomen op de Ginnekenstraat, welke toch ook een handels
straat was, en in de deftige stadsstraten, behoudens de Nieuwstraat.
Hoewel van een ghetto zeker niet gesproken mag worden, zijn de
concentraties op de Haagdijk en in de Nieuwe Huizen nochtans
zeer opvallend.

Naar geboorteplaats bestaat 63{l/0 van de Bredase burgerbevol
king uit geboren Bredanaars. Bij de behandeling van de verschillen
naar wijk werd reeds gewezen op de bijzondere positie welke wijk
D in deze inneemt. Beziet men de situatie per straat dan blijkt
deze omstandigheid vooral te wijten te zijn aan de Korte Brugstraat,
de Markt, de Catharinastraat en de Veemarktstraat, waar respec
tievelijk slechts 48, 46, 43 en 41 (l/o der bewoners geboren Bredanaars
zijn. Ook in de andere buurten treft men straten aan met naar ver
houding weinig geboren Bredanaars zoals de Nieuwe Huizen (49),
de Visserstraat (49), de Haven (48), de Prinsenkade (47), de Karre
straat (44) en de Tolbrugstraat (35{l/0).

Teneinde een indicatie te krijgen omtrent de welstand der be
woners werden uit het bevolkingsregister van 1859 de vrouwelijke
huisbedienden gelicht en samengevoegd per straat. Gerelateerd aan
het aantal inwoners per straat leverde dit het volgende beeld op:
Karnemelkstraat 16,7 Eindstraat 10,2
St. Catharinastraat 14,6 Visserstraat 10,1
Prinsenkade 14,0 Reigerstraat 9,8
Markt 12,3 Nieuwstraat 9,5
Ridderstraat 11,6 Brugstraten 9,4
Veemarkt 11,3 Veemarktstraat 8,8
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l(arrestraat 8,7
Ginnekenstraat 7,8
Haven 7,0
Vismarktstraat 6,8
Nieuwe weg 6,6
Torenstraat 6,5
Havermarkt 6,3
Schoolstraat 5,9
l(asteelplein 5,5
l(raanstraat 5,3
St. Janstraat 5,1
Boschstraat 4,6
Haagdijk 3,8
Nieuwe Huizen 3,6
Bleekstraat 3,4
Halstraat 2,8
Achterom 2,5
Vingerhoedstraat 2,5
St. Annastraat 2,4
Rozemarijnstraat 2,2
Zwaanstraat 2,2
Naar de Gasthuisvelden 2,1

Leuvenaarswal 1,9
Bouwerijstraat 1,7
Akkerstraat 1,7
Zoutstraat 1,5
l(eizerstraat 1,4
Oude Vest 1,3
Dieststraat 1,3
Doelstraat 1,4
Bij de Antwerpse Poort 1,0
Nonneveld 1,0
Pasbaan 1,0
Houtmarkt 0,9
Antwerpse Barakken 0,9
Molenstraat 0,8
Beijerd 0,8
Boschpoort 0,7
Klooster 0,0
Vlaszak 0,0
Aan de Wal 0,0
huisbedienden p. 100 inwoners.

In bovenstaand overzicht zijn de straten beneden 50 inwoners
buiten beschouwing gelaten, omdat anders het toeval een te grote
rol zou kunnen spelen. Voorts dient er rekening mee te worden
gehouden dat de aanwezigheid van dienstmaagden niet persé op
welstand behoeft te wijzen, terwijl in deze volgorde ook zeker niet
de graa.d! van welstand' der bewoners tot uiting komt. Als een
straat naar verhouding veel dienstmaagden telt wil dit alleen maar
zeggen, dat in die straat veel mensen wonen die een zekere mini
mum welvaartsgrens overschrijden. Dagloners, sjouwers, venters, in
het algemeen het merendeel der arbeiders en een groot deel der
eenvoudige ambachtslieden zullen deze minimumgrens doorgaans
niet overschrijden. Een andere aanwijzing omtrent de welstand kan

237

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



worden ontleend aan de mate waarin zelfstandig beroep en bedrijf
worden uitgeoefend. Hiertoe werden de gegevens van het patent
register van 1860 verzameld en bijeengevoegd per straat. Door deze
te relateren aan het aantal bewoonde woningen krijgt men een
inzicht in de bedrijvigheid welke in de diverse straten heerst, maar
ook nu komt de graad van welstand of het niveau der bedrijvigheid
niet tOt uitdrukking. Aangezien ook vele kleine ambachtslieden,
venters e.d. patentschuldig waren moet de minimum welvaartsgrens
hier nog lager worden gesteld dan bij de dienstbodendichtheid.

Voorts dient te worden opgemerkt dat een aantal categorieën
vrijgesteld waren van betaling van het patentrecht nI. allen die
bezoldigd waren uit enige publieke kas (niet voor nevenberoepen),
kunstenaars, artisten, bewerkers en verwerkers van de bodem,
schippers, vissers, ingezeten marktkooplieden, geestelijken en advo
caten. Beperkt tot de straten met 50 en meer inwoners kon uit
deze gegevens het onderstaande overzicht worden samengesteld:

Klooster 179 Vingerhoedstraat 71 Nieuwe Huizen 48
Torenstraat 112 Haven 69 Vismarktstraat 44
Kasteelplein 109 Boschstraat 67 Prinsenkade 44
Eindstraat 108 Molenstraat 64 Leuvenaarswal 41
Keizerstraat 107 Kraanstraat 60 Catharinastraat 38
Veemarktstraat 105 Nieuwstraat 58 Nieuwe weg 32
Halstraat 97 Reigerstraat 58 Schoolstraat 30
St. Janstraat 92 Zoutstraat 56 Rozemarijnstraat 20
Houtmarkt 87 Havermarkt 55 Vlaszak 15
St. Annastraat 86 Ginnekenstraat 54 Pasbaan 14
Vismarktstraat 84 Karnemelkstraat 53 N.d. Gasthuisv. 13
Karrestraat 83 Ridderstraat 52 Nonnenveld 11
Brugstraat 83 Oude Vest 52 Bouwerijstraat 10
Markt 80 Haagdijk 49 Achterom 3
Veemarkt 78 Akkerstraat 49 Antw. Barakken 0
Visserstraat 74

patentschuldigen per 100 bewoonde woningen.
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Geen patentschuldigen werden aangetroffen in:
Aan de Wal, Beijerd, Boschpoort, Bleekstraat, Bij de Antw.

Poort, Bij de Ginnekenpoort, Doelstraat, Dieststraat en Zwaan
straat.

Deze benadering levert een geheel ander beeld op, aangezien
alle overheidsdienaren, zowel militair als burgerpersoneel, hier bui
ten beschouwing zijn gelaten. Bovengebezigde methode kan dan
ook nauwelijks iets verduidelijken omtrent de welstand, behoudens
het uiterste minimum t.a.v. de laagst geclassificeerde straten.

Wel geeft deze staat een inzicht in de spreiding van handel en
nijverheid, al zeg,t ook deze staat niets over het niveau van handel
en nijverheid. Het zeer frequent voorkomen van kleine ambachts
lieden en detailhandelaren maakt de straat nog niet welvarend. Ten
aanzien van straten welke zow;el bij de dienstbodendichtheid, als
bij de patentschuldigendichtheid laag geclassificeerd' zijn kan echter
met vrij grote zekerheid gezegd worden dat het uitgesproken ar
beidersstraten zijn. Rekent men hiertoe die straten, waar het aantal
patentplichtigen minder is dan 50010 van het aantal bewoonde wo
ningen en waar het aantal dienstmaagden geringer is dan 5 per 100
inwoners dan kunnen als zodanig worden aangemerkt Antwerpse
Barakken, Achterom, Bouwerijstraat, Nonnenveld, Naar de Gast
huisvelden, Pashaan, Vlaszak, Rozemarijnstraat, Leuvenaarswal,
Nieuwe Huizen, Akkerstraat en de Haagdijk. Dit laatste wekt wel
enige verwondering. Algemeen wordt aangenomen dat de Haagdijk
een handelscentrum was in plaats van een arbeidersbuurt.

Men dient hierbij echter niet uit het oog te verliezen, dat de
Haagdijk een zeer lange en volkrijke straat was. Het is heel goed
mogelijk dat het gedeelte nabij de Haven vooral handelscentrum
was, terwijl het laatste gedeelte van de Haagdijk meer een woon
buurt voor arbeiders was. Gezien de excentrische ligging van het
laatste gedeelte van de Haagdijk ten opzichte van het stadscentrum
is dit zeer aannemelijk. Voorts dient bedacht te worden dat de
Haagdijk voorzien was van verschillende - vaak doodlopende 
sloppen en stegen, terwijl ook de aanwezigheid van bebouwde 
aan de Haagdijk nummerende - binnenterreinen van invloed is.
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Hierin kunnen zich belangrijke arbeidersconcentraties hebben be
vonden.

Opvallend laag geclassificeerd zijn ook de Nieuwe Huizen. Deze
qua bouwstijl voorname straat had omstreeks 1860 haar voornaam
heid en haar belangrijkheid als woonstraat kennelijk reeds verloren.

Bezien we de beroepen welke in deze straat worden aangetrof
fen dan blijkt zulks ook duidelijk. Onder de 140 beroepsbeoefena
ren telt men circa 15 employees, overwegend lagere ambtenaren en
lager militair personeel. De overigen zijn arbeiders, ambachtslieden
en detailhandelaren; onder deze laatsten treft men een dozijn kra
mers e.d. aan.

Straten waarin veel patentplichtigen voorkomen maar waarin
de dienstmaagdendichtheid betrekkelijk gering is, zou men wellicht
kunnen typeren als ambachtsstraten. Volgens eerder genoemde
criteria zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen Klooster,
Molenstraat, Houtmarkt, Oude Vest, Keizerstraat, Sint Anna
straat, Vingerhoedstraat, Halstraat, Boschstraat. In deze reeks is
Klooster de meest opvallende. Uit het patentregister blijkt dat hier
o.a. 6 winkeltjes waren en 7 kroegen en tapperijen. De kroegen
concentratie houdt vermoedelijk verband met de aanwezigheid van
grote aantallen militairen in de nabije omgeving.

Van de overige straten zou men kunnen zeggen dat straten met
een middelmatige dienstbodendichtheid en een hoge patentplichti
gendichtheid de betere ambachtslieden en detailhandelaren herber
gen, terwijl straten met een hoge dienstbodendichtheid en een ge
ringe patentplichtigendichtheid de deftige woonstraten zijn, waar
vooral officieren en hoge ambtenaren wonen. Moge dit in zijn
algemeenheid wellicht waar zijn, met het trekken van conclusies
ten aanzien van een bepaalde straat dient men echter voorzichtig
te zijn.

Wierp bovenstaande benadering vooral licht op de beroepsstruc
tuur per straat, de volgende methode kan ons vooral inlichten over
de inkomensstructuur. Hiervoor werden berekend welke bedragen
de diverse patentplichtigen verschuldigd waren, terwijl de per straat
betaalde bedragen zijn gedeeld door het aantal patentschuldigen per
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straat. Hieruit resulteert het volgende beeld:

Schoolstraat f 22,- Oude Vest f 5,74
Catharinastraat " 14,42 Nieuwe Huizen

"
5,32

Prinsenkade
"

13,54 St. Annastraat
"

5,23
Markt

"
12,76 Houtmarkt

"
4,94

Eindstraat
"

12,69 Halstraat
"

4,77
Kasteelplein

"
12,29 Nieuwe weg

"
4,46

Vismarktstraat
"

11,08 Klooster
"

4,34
Veemarkt

"
10,80 Keizerstraat

"
4,30

Karnemelkstraat
"

10,08 N.d. Gasthuisv.
"

4,11
Zoutstraat

"
10,06 Anrw. Barakken

"
4,-

Reigerstraat
"

9,61 Nonnenveld
"

4,-
Ridderstraat

"
9,15 Achterom

"
4,-

Karrestraat
"

9,15 Leuvenaarswal
"

3,87
Veemarktstraat

"
9,01 Akkerstraat

"
3,44

Nieuwstraat
"

8,83 Molenstraat
"

3,16
Brugstraten

"
8,81 Pasbaan

"
2,83

Kraanstraat
"

8,44 Vlaszak
"

1,94
Ginnekenstraat c.a.

"
7,90 Bouwerijstraat

"
1,25

Torenstraat
"

7,87 Aan de Wal nihil
Haven

"
7,71 Beijerd

"
Visserstraat

"
7,41 Bleekstraat

"Haagdijk
"

7,32 Bij de Antw. Poort
"

Havermarkt
"

7,02 Boschpoort
"

Boschstraat
"

6,73 Bij de Ginnekenpoort
"

Rozemarijnstraat
"

6,42 Dieststraat
"

St. Janstraat
"

6,17 Doelstraat
"

Vingerhoedstraat
"

5,96 Zwaanstraat
"

In het bovenstaande zijn wederom de straten met een inwoner-
tal beneden vijftig buiten beschouwing gelaten. Dat het toeval
nochtans een 'rol speelt blijkt uit de hoge notering voor de School-
straat. In deze straat woonde namelijk de directrice van de Bank
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van Lening! Aangezien in totaal slechts drie patentschuldigen in
deze straat woonden, heeft deze dame vermoedelijk nog al Wat ge
wicht in de schaal gelegd. In de Zoutstraat woonden 9 patentschul
digen, waaronder een fahrikant. Vermoedelijk moet de hoge note
ring van deze straat grotendeels aan deze fabrikant worden toege
schreven. In de Kraanstraat, eveneens met 9 patentschuldigen,
woonde naast een aantal amhachtslieden een logementhouder, welke
wellicht ook het zijne heeft bijgedragen voor het algemeen gemid
delde van deze overigens vrij matige straat. Hetzelfde geldt wellicht
voor de bierbrouwerij in de Rozemarijnstraat, waar slechts 3 pa
tentplichtigen woonden.

Afgezien van de bovengenoemde uitzonderingen vertoont dit
overzicht een treffende gelijkenis met de staat houdende de dienst
bodendichtheid. Van de 26 hoogst geclassificeerde straten volgens
het verschuldigde patentrecht (f 6,- en hoger) vindt men er 25
terug onder de 26 straten met een dienstbodendichtheid van 3
en hoger of 21 onder de 22 straten met een dienstbodendichtheid
van 5 en hoger.

Slechts drie straten vertonen een classificatieverschil van meer
dan 5 klassen t.W. de Visserstraat, de Vismarktstraat en de Karne
melkstraat. Een nauwe relatie (5 tot 1) vertonen Kasteelplein, Eind
straat, Veemarkt, Reigerstraat, Ridderstraat, Nieuwstraat, Brug
straten, Ginnekenstraat, Torenstraat, Haven, Haagdijk, Sint Jan
straat en Havermarkt. De relatie is honderd procent in de Catha
rinastraat de Prinsenkade, de Markt, de Karrestraat, de Veemarkt
straat en de Boschstraat.

Bij de bespreking van de patentplichtigendichtheid werden de
straten met veel patentplichtigen en een geringe dienstmaagden
dichtheid getypeerd als straten waar de amhachtslieden domineren.
Deze typering wordt bevestigd in bovenstaande staat, waaruit blijkt
dat genoemde straten overwegend terecht zijn gekomen in de klas
sen van f 4,- tot f 6,-.

Voor een samenvattend overzicht van de typering van de straten
wordt verwezen naar de <>nder de bijlagen opgenomen staat.
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Bijlage 1

Ontwikkeling aantal inwoners van 1811-1920.

Jaar bevolking op Jaar
31 december

bevolking op
31 december

1811 9512
12 8910
13 9371
14 8999
15 9194
16 9267
17 9254
18 9321
19 9392
20 9516
21 9665
22 9687
23 9718
24 9846
25 9926
26 9920
27 9967
28 9965
29 9984
30 11284
31 11454
32 11574
33 11691
34 11878
35 11986
36 12179
37 12385
38 12657
39 12696
40 12899
41 13130
42 13394
43 13559
44 13732
45 13940
46 13977
47 14001

Bron: Gemeentelijke jaarverslagen.

1848
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
90

1900
10
20

14301
13956
13760
13797
14020
14219
14152
14301
14249
14365
14624
14719
15090
15089
15238
15380
15282
15225
15193
15210
15265
15340
15365
14767
14949
15106
15353
15629
16085
16497
17119
17576
17456
22536
26156
27455
29869
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Bîjlage 2

Woningvoorraad per 1 jan. 1860

panden
bewoonde overige bewoonde huis- bewoners

wijk woningen panden schepen gezinnen mannen vrouwen totaal

A 780 45 1.176 2.874 2.628 5.502
B 725 130 952 1.725 2.215 3.940
C 404 50 550 993 1.418 2.411
D 488 101 616 1.547 1.455 3.002

15 13 46 29 75

totaal 2.397 326 15 3.307 7.185 7.745 14.930

Specificatie overig,e panden

woonhuizen 64
kapellen en kerken 6
scholen 2
fabrieken enz. 12
smederijen 3
brouwerijen en stokerijen 1

werkplaatsen 35

Bron: Algemene volkstelling.
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pakhuizen
loodsen
schuren
koetshuizen en stallen
molens
div. gebouwen

totaal onbewoond

78
8
9

63
3

42

326
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Bijlage 3 Leeftijdsopbouw burgerbevolking naar plaats in het huishouden per 1 jan. 1860

leeftijd,- inwonend
groep in hoofden van echtge- inwonend niet gestichts- totaal
jaren huishoudens noten kinderen verwant verwant alleenstaand bevolking

m. v. v. m. v. m. v. ffi. v. ffi. v. m. v. m. v. m.+v.

0- 4 - - - 661 709 26 22 9 6 - - 7 3 703 740 1443
5- 9 - - - 632 602 15 17 2 2 - - 4 34 653 655 1308

10-14 - - - 540 575 20 27 14 12 2 - 43 53 619 667 1286
15-19 4 - 8 476 532 25 28 27 80 5 5 48 37 585 690 1275
20-24 30 9 69 296 372. 20 35 54 221 34 12 10 17 444 735 1179
25-29 163 22 184 113 184 16 32 33 143 19 10 1 17 345 592 937
30-34 273 32 286 65 97 17 30 15 87 13 6 2 19 385 557 942
35-39 315 51 319 47 60 16 37 7 55 5 13 5 21 395 556 951
40-44 293 59 266 15 41 10 37 6 38 13 12 4 19 341 472 813
45-49 277 69 255 5 16 11 30 6 36 16 19 3 6 318 431 749
50-54 254 71 208 6 6 5 16 7 18 15 12 3 15 290 346 636
55-59 246 84 164 3 8 8 41 7 24 12 24 5 7 281 352 633
60-64 193 66 108 - 5 7 27 7 17 16 35 5 9 228 267 495
65-69 84 54 56 - - 10 38 2 13 12 38 18 10 126 209 335
70-74 64 28 34 - - 11 20 - 8 10 20 17 10 102 120 222
75-79 27 27 10 - - 6 18 1 3 4 12 10 14 48 84 132
80-84 14 7 4 - - 4 8 - 1 2 7 6 5 26 32 58
85-89 2 4 - - - - 5 - 2 1 2 1 1 4 14 18
90-94
95 jaar
en ouder

N
.j:>. totaal 2239 583 1971 2859 3207 227 468 197 766 179 227 192 297 5893 7519 13412Vl
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Bijlage 4

Burgerbevolking naar burgerlijke staat per 1 jan. 1860

wijk gehuwd ongehuwd weduwen gescheiden totaal totaal
m. v. m. v. m. v. m. v. m. v. m.+v.

A 695 704 1.266 1.541 105 238 - 4 2.066 2.487 4.553
B 621 611 1.078 1.376 60 201 3 - 1.762 2.188 3.950
C 367 369 643 922 48 147 - 1.058 1.438 2.496
D 368 375 587 910 52 121 - - 1.007 1.406 2.413

totaal 2.051 2.059 3.574 4.749 265 707 3 4 5.893 7.519 13.412
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Bijlage 5 Burgerbevolking naar burgerlijke staat en religie.

burger!. R.K. N.H. Ev. Luth. Frans of Overige Nederd. Geen
staat Herstelden Waals Prot. Israë- Overigen of

Hervorffiden Chr. Sekte lieten onbekend
ffi. v. ffi. v. ffi. v. ffi. v. ffi. v. ffi. v. ffi. v. ffi. v.

wijk A 574 603 101 89 11 5 3 2 3 2 3 2 1
gehuwd B 521 518 73 67 4 4 6 6 14 14 1

C 286 301 57 50 5 3 6 2 12 12
D 252 272 91 87 10 3 9 7 4 4 2

sub tot. 1.633 1.694 322 293 30 15 24 17 2 33 32 5 3 3 3

wijk A 1.068 1.301 170 213 11 7 3 5 10 4 4 5 6
ongehuwd" B 903 1.180 132 152 8 9 9 9 1 24 24 1 2

C 522 736 79 143 8 5 4 5 1 3 28 28 1 1 1
D 420 673 135 195 17 19 9 16 2 4 4 3

sub. tot. 2.913 3.890 516 703 44 40 25 30 1 4 59 66 4 6 12 10

wijk A 94 191 9 40 4 2
wed.

"
B 48 163 10 31 4 1 2
C 37 125 10 19 3
D 38 76 11 32 2 7 5

sub. tot. 217 555 40 122 4 18 1 8 2 2

wijk A 2 1
gesch. B 1

C
D

sub. tot. 2

tonal 4.764 6.140 879 1.120 78 73 50 55 2 6 95 101 9 10 16 14

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



Bijlage 6

Leeftijdsopbouw burgerbevolking naar wijk per 1 jan. 1860.

leeftijds-
groep in wijk A wijkB wijkC wijkD
jaren m. v. m. v. m. v. m. v. totaal

1859-'55 239 247 218 239 132 137 114 117 1.4430- 4
1854-'50 227 214 223 199 111 141 92 101 1.3085- 9
1849-'45 204 209 180 195 119 145 116 118 1.28610-14
1844-'40 216 255 178 172 101 132 90 131 1.27515-19
1839-'35 166 240 132 214 79 134 67 147 1.17920-24
1834-'30 108 190 111 167 58 108 68 127 93725-29
1829-'25 135 185 106 194 77 91 67 87 94230-34
1824-'20 153 187 118 156 58 96 66 117 95135-39
1819-'15 122 150 95 137 63 90 61 95 81340-44
1814-'10 109 147 94 113 57 89 58 82 74945-49
1809-'05 108 107 83 99 50 67 49 73 63650-54
1804-'00 100 123 82 99 48 70 51 60 63355-59
1799-'95 65 97 59 78 51 41 53 51 49560-64
1794-'90 50 65 34 55 22 42 20 47 33565-69
1789-'85 40 32 27 33 15 26 20 29 22270-74
1784-'80 18 26 15 25 10 19 5 14 13275-79
1779-'75 5 8 5 8 7 7 9 9 5880-84
1774-'70 5 2 5 3 1885- 89
1769-'65

90-94
1764 e.v.

95 jaar
en ouder

totaal 2.066 2.487 1.762 2.188 1.058 1.438 1.007 1.406 13.412
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Bijlage 7

Burgerbevolking naar geboorteplaats per 1 jan. 1860.

wijk wijk wijk wijk totaal totaal
Geboorteplaats A B C D

m v m v m v m v m v m+v

Breda 1413 1543 1198 1314 720 898 597 792 3928 4547 8475
Ginneken en Bavel 42 61 22 48 9 15 18 25 91 149 240
Rijsbergen 4 7 4 11 2 4 1 5 11 27 38
Zundert 5 9 11 21 1 2 4 8 21 40 61
Terheijden 8 24 8 14 8 10 5 8 29 56 85
Teteringen 29 40 18 18 9 9 12 22 68 89 157
Enen en Leur 17 20 13 18 2 15 14 20 46 73 119
Overig N.Br. 198 386 182 393 139 258 120 241 639 1278 1917
Overig Nederl. 265 297 238 260 131 162 191 239 825 958 1783
Indonesië 16 18 12 10 5 15 13 11 46 54 100
Overig Europa 69 81 56 80 31 47 30 35 186 243 429
Overig deel
der wereld 1 1 1 3 2 3 5 8

totaal 2066 2487 1762 2188 1058 1438 1007 1406 5893 7519 13412
IV
..j>,.
'-D
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Bijlage 8

Burgerbevolking naar religie per 1 jan. 1860

wijk wijk wijk wijk totaal totaal
Religie A B C D

m v m v m v m v m v m+v

R.K. 1736 2096 1473 1861 845 1162 710 1021 4764 6140 10904
N.H. 280 344 216 250 146 212 237 314 879 1120 1999
Ev.Luth. Herstelden 23 16 13 17 13 11 29 29 78 73 151
Frans of Waals
Hervormden 6 4 15 16 10 7 19 28 50 55 105
Overige Prot.
Chr. Sekte 1 2 1 3 1 2 6 8
Nederduits
Israëlieten 9 13 40 40 40 40 6 8 95 101 196
Overigen 7 6 1 1 1 2 1 9 10 19
Geen of onbekend 5 8 3 1 2 1 6 4 16 14 30

totaal 2066 2487 1762 2188 1058 1438 1007 1406 5893 7519 13412
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Bijlage 9

Indeling van Breda in straten en wijken, met vermelding van
het aantal woningen, inwoners en dienstboden, exclusief bevolking
in militaire gebouwen en gevangenen in 1860.

W.v.
wo- bevolking dienst-

straatnaam wijk mngen m. v. totaal boden

Aan de Wal A 8 21 20 41
idem D 5 8 15 23

Achter de Wal A 6 17 15 32
Achter de Stallen A 5 10 16 26
Achterom B 61 136 145 281 7
Akkerstraat A 51 161 188 349 6
Antwerpse Barakken B 59 115 116 231 2
van Bergenstraat C 1 1 1
Beijerd A 29 60 68 128 1
Bleekstraat B 22 58 60 118 4
Boschbrug A 2 4 3 7 1

idem D 2 2 2 2
Boschpooft D 31 66 78 144 1
Buiten de Boschpoort D 1 2 4 6
Boschstraa t A 82 264 290 554 21

idem D 106 217 293 510 28
Bouwerijstraat D 21 62 53 115 2
Buiten de Waterpoort C 1 1 4 5 1
Brugstraat C 43 109 145 254 15
Bij de Antwerpse poort B 21 49 49 98 1
Bij de Gampelbrug B 8 15 16 31 1
Bij de Ginnekenpoort B 10 28 32 60 4
Bij de Inundatiesluis B 2 6 4 10
Bij de Nonnenbrug A 1 2 4 6
Cingelstraat D 10 16 22 38
Dieststraatje C 42 102 122 224 3
Doelstraat B 17 34 36 70 1
Eindstraat A 10 28 31 59 7

idem B 15 41 47 88 8
FelIenoord B 13 16 30 46 1
Gampelstraat B 10 16 24 40 3
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w.v.
wo- bevolking dienst-

straatnaam wijk ningen m. v. totaal boden

Gasthuisvelden B 2 3 8 11
Ginnekenstraat A 112 290 350 640 36

idem B 74 158 218 376 43
Ginnekenbrug B 1 2 3 5 1
Ginnekenpoort B 6 19 19 38 1
Haagdijk B 140 310 355 665 24

idem C 141 363 539 902 27
Halstraat A 32 110 139 249 7
Haven C 36 107 108 215 15
Havermarkt C 20 46 66 112 7
Houtmarkt A 15 58 57 115 1
Houten Tentjes A 13 24 24 48 2
Karnemelkstraat B 19 37 53 90 15
Karrestraat A 12 35 46 81 8

idem B 28 91 91 182 15
Kasteelplein D 11 25 30 55 3
Keizerstraat A 30 89 120 209 3
Kerkhof D 1 4 2 6
Kerkstraat D 4 7 13 20 2
Klooster A 14 45 46 91
Korte Brugstraat A 10 25 25 50 5

idem D 9 18 28 46 4
Kraanstraat D 15 32 44 76 4
Lange Brugstraat B 31 71 94 165 11
Leuvenaarswal C 32 77 85 162 3
Markt A 20 48 91 139 17

idem D 46 92 143 235 29
Molenstraat A 42 126 136 262 2
Naar de Gasthuisvelden B 56 128 158 286 6
Nieuwe Huizen B 80 178 216 394 14
Nieuwstraat B 59 128 249 377 36
Nieuwe Schuit B 1 1 1
Nieuwe Weg B 19 49 57 106 7
Nonnenveld A 18 47 48 95 1
Oude Vest A 33 101 125 226 3
Onder de Boompjes A 7 19 16 35
Op de Wal B 2 6 5 11
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w.v.
wo- bevolking dienst-

straatnaam wijk ningen m. v. totaal boden

Pasbaan A 22 43 54 97 1
Potkanstraat C 7 22 23 45 1
Prinsenkade C 27 63 94 157 22
Reigerstraat D 36 63 100 163 16
Ridderstraat A 33 77 122 199 23
Rozemarijnstraat B 15 46 47 93 2
Stallingstraat A 3 3 3 6
St. Annastraat D 14 40 45 85 2
St. Catharinastraat D 63 104 210 314 46
Schoolstraat D 10 20 31 51 3
St. Janstraat A 36 109 128 237 12
Tolbrugstraat B 13 16 44 60 12
Torenstraat C 14 32 49 81 10

idem D 12 46 41 87 1
Valkenberg C 1 1 2 3
Veemarkt A 32 74 107 181 18

idem D 22 50 79 129 17
Veemarktstraat A 25 62 87 149 11

idem D 19 46 67 113 12
Vingerhoedstraat A 24 60 59 119 3
Vlooinest D 4 10 9 19 1
Vismarktstraat C 9 29 35 64 3

idem D 16 35 49 84 7
Visserstraat C 19 44 94 138 14

Vlaszak A 26 54 69 123
Waterstraat B 4 5 12 17
Zoutstraat C 16 61 72 133 2
Zwaanstraat D 22 44 48 92 2

Totaal 2.430 5.893 7.519 13.412 713
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Bijlage 10

Patentplichtigen

vestigingen 1) 2)
winkel met een combinatie van waar alcoholica

wijk winkel nevenberoep andere beroepen overigen werd verkocht

'" ë ë : ë
5

::: .!!'
"0 "0 "0 ..:; "0 1:
'"~ '"~ ~5 '" ~ '" ~ .~ '"..og ..05 ..og ..og "0
'''0 '''0 '''0 '''0 '''0 _B- e :~

:~
.c_

'"
.c_ .c_

'"
.c_ _.c_ _0

t"u ;:l u ;:l '" u ;:l u ;:l '" '" U;:l '" C '" o·
~'" ~'" ~'" ~ ~'" ~~0lJ

~ u :: ~ 0.

~ ~ ~
c~ e ~ ~" c " c " c " c 0" c ",,,,

'" "~.- ~.- '" ~.- ~.- .... p.- "'0. "'..0 "'"
A 201,25 76 1017,25 113 337,75 29 1371,75 253 2928,- 471 753 28 41 7
B 146,- 41 782,75 60 673,75 34 967,50 170 2570,- 305 788 8 14 8
C 72,75 19 443,75 53 313,- 19 763,- 108 1592,50 199 409 3 10 4
D 120,- 30 707,55 53 414,25 21 1320,- 163 2561,80 267 480 2 30 7

Breda 540,- 166 2951,30 279 1738,75 103 4422,25 694 9652,30 1242 2430 41 95 26

1) Bij combinatie is steeds één van deze opgenomen;

Bij combinatie kroeg met tapperij of slijterij is kroeg opgenomen.

Bij combinatie van tapperij en slijterij is tapperij opgenomen.

2) Reeds begrepen in het totaal.
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Bijlage 11

Rangorde en typering der straten met 50 en meer inwoners (rang
orde op basis van de combinatie van het verschuldigde patentrecht
en de aanwezigheid van diensqnaagden; typering aan de hand van
de voorkomende beroepen annex rangorde).

St. Catharinastraat gemengd/deftig; 46 mannelijke beroepsbeoefe
naren w.o. 5 officieren, kunstschilder, onderwij
zer, hulponderwijzer, predikant, deurwaarder,
subs.officier, directeur PTT, gepens. ontvanger,
kostschoolhouder, procureur, pastoor, advocaat,
surnumerair, directeur Reg. Dom., gepens. mi
nister van oorlog, arts, aannemer hrievenver
voer, griffier rechtbank, notaris.

Prinsenkade gemengd/deftig; 38 w.o. 8 officieren, 6 ambte
naren, aannemer publieke werken, hypotheek
bewaarder, lector KMA, em. predikant, arts,
rentenier, wijnhandelaar, rechter, ontvanger be
lastingen

Markt gemengd/deftig/handel; 92 w.o. 13 officieren, 9
ambtenaren, 18 neringdoenden, ontvanger Reg.
Dom., apotheker, kunstschilder, geneesheer,
predikant, rechter arrondissementsrechtbank,
ingenieur rijkswaterstaat, hoogleraar KMA

Karnemelkstraat gemengd; 19 w.o. 4 officieren, 2 ambtenaren, 2
advocaten en procureurs, leraar KMA, wijnhan
delaar, aannemer van publieke werken, scheeps
arts

Eindstraat gemengd/handel; 39 w.o. 2 officieren, 8 ambte
naren, 11 detailhandelaren, fabrikant
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Veemarkt

Riddersu'aat

Reigerstraat

Schoolstraat

Nieuwstraat

Vismarktstraat

Karrestraat

Veemarktstraat

Kasteelplein
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gemengd; 66 w.o. 6 officieren, 5 ambtenaren,
wethouder, advocaat, arts, predikant, fabrikant,

. apotheker/chirurgijn en accoucheur, leraar KMA

gemengd/handel/ambacht; 50 w.o. 8 officieren,
2 ambtenaren, drogist, lakenkoper, boekhande
laar, ambachtslieden

gemengd; 38 w.o. 5 officieren, 4 ambtenaren,
lector KMA, griffier kantongerecht, gep. rijks
ontvanger, predikant

arbeiders/ambacht; 12 w.o. directrice bank van
lening

gemengd/deftig; 81 w.o. 7 officieren, 5 ambte
naren, leraar KMA, g,eneesheer, advocaat, rector
latijnse school, pastoor, kapelaan, genpes. secre
taris van Java, ontvanger Reg. Dom., arts, kan
tonrechter

gemengd/handel/ambacht; 38 w.o. 4 officieren,
3 ambtenaren, apotheker, detailhandelaren en
ambachtslieden

gemengd/handel; 79 w.o. 8 officieren, 7 ambte
naren, procureur, fabrikant, predikant, nering
doenden

gemengd/handel; 66 w.o. 11 officieren, 3 amb
tenaren, notaris, advocaat, apotheker, commis
sionnair, handelaar in effecten, fabrikant, vele
neringdoenden

gemengd; 13 w.o. chirurgijn en accoucheur,
commissionnair, boekhandelaar, 2 officieren
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Brugstraten

Visserstraat

Ginnekenstraat

Haven

Torenstraat

Kraanstraat

Havermarkt

Zoutstraat

Haagdijk

gemengd/handel; 67 w.o. 7 officieren, 2 ambte
naren, onderwijzer, advocaat, deurwaarder, che
mist, burgemeester, surnumerair, apotheker,
hoofdonderwijzer, 3 fabrikanten, veel detail
handelaren en ambachtslieden

gemengd; 23 w.o. 2 officieren, ambtenaar, ge
meenteontvanger, em. predikant, wijnhandelaar,
commissionnair, 3 onderwijzeressen, gouver
nante

gemengd/handel; 254 w.o. 8 officieren, 10 amb
tenaren, hoogleraar KMA, bibliothecaris KMA,
kamerlid, commissaris van politie, veearts, es
sayeur, architect, 2 apothekers, 2 candidaat
notarissen, 3 advocaten en procureurs, gemeen
tesecretaris van Teteringen, veel neringdoenden

gemengd/handel; 65 w.o. 6 officieren, 5 ambte
naren, priester, advocaat, rector, fabrikant, 3
kooplieden, 17 schippers, voerman, kleine ne
ringdoenden

gemengd; 43 w.o. 4 officieren, 6 ambtenaren, 3
kooplieden, fabrikant, neringdoenden

arbeiders; 16 w.o. logementhouder

arbeiders/ambachtslieden; 31 w.o. leraar KMA,
apotheker

arbeiders/ambacht; 36 w.o. fabrikant, commIS
sIonnair

handel/ambacht/arbeiders; 394 w.o. 9 officieren,
11 ambtenaren, gemeentesecretaris, kunstschil
der, procureur, apotheker, veel detailhandel
waaronder venters en kramers, tevens veel on
geschoolde arbeiders (dagloners en sjouwers)
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St. Janstraat gemengd; 57 w.o. 3 officieren, 4 ambtenaren,
ontvanger belastingen, stadsheel- en verloskun
dige, deurwaarder, stadsapotheker, pastoor, ka
pelaan, inspecteur PTT

Boschstraat arbeiders/ambacht/agrariërs; 246 w.o. 9 officie
ren, 6 ambtenaren, geen vrije beroepen, 15 agra
riërs, detailhandel en ambacht, maar ook veel
ongeschoolden

Nieuweweg arbeiders; 30 w.o. 2 officieren, 2 ambtenaren

Nieuwe Huizen handel/ambacht/arbeiders; 96 w.o. 2 officieren,
kleine ambtenaren en lager militair personeel,
kramers, venters en ongeschoolden

Vingerhoedstraat arbeiders/ambacht; 29 w.o. 14 dagloners, onder
vrouwelijke beroepsbevolking 5 pmstituees

Halstraat gemengd; 60 w.o. 10 officieren, conrector la
tijnse school, 31 neringdoenden van geringe al
lure; slechts 7 dienstmaagden

Rozemarijnstraat arbeiders; 28

St. Annastraat arbeiders/ambacht; 22

Oude Vest ambacht/arbeiders; 46 w.o. fabrikant, 2 ambte
naren, onder de vrouwen met beroep 5 prosti
tuees

Achterom arbeiders; w.o. 14 agrariërs, kramers, venters en
veel ongeschoolden

Naar de Gasthuisv. arbeiders; 73 w.o. enige kramers

Houtmarkt arbeiders; 40

Bij de Ginneken P. arbeiders; 10
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Ketzersttaat arbeiders/ambacht; 50, onder de vrouwen 2 pro
stituees

Bleekstraat arbeiders; 29 w.o. 2 officieren

Leuvenaarstraat arbeiders: 59 w.o. 6 agrariërs en veel onge
schoolden

Akkerstraat arbeiders; 82 w.o. 11 agrariërs

Zwaanstraat arbeiders; 27 w.o. 6 agrariërs

Nonnenveld arbeiders; 17 w.o. 3 winkeliersters

Antw. Barakken arbeiders; 54 w.o. kramers, venters en veel on
geschoolden

Klooster arbeiders/ambacht; 26 w.o. 3 winkeliersters, 2
herbergiersters

Bouwerijstraat arbeiders; 28

Pasbaan arbeiders/ambacht; 33 w.o. 5 agrariërs

Molenstraat arbeiders/ambacht; 80

Doelstraat arbeiders; 21

Dieststraat arbeiders; 63 w.o. 11 sigarenmakers en veel on
geschoolden; onder de vrouwen kleine nering
doenden zoals 5 visverkoopsters, 4 winkelier
sters, 2 turftonsters

Bij de Antw. Poort arbeiders; 28 w.o. veel ongeschoolden

Beijerd arbeiders/ambacht; 41

Vlaszak arbeiders; 43; onder de vrouwen kleine nering
doenden zoals groenteverkoopsters, water- en
vuurverkoopster

Aan de Wal

Boschpoort

arbeiders; 15 w.o. veel ongeschoolden

arbeiders; 37 w.o. 2 ambtenaren en een officier
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Bijlage 12

Beroepen inventarisatie 1860

Mannelijke beroepen

Aannemer
Aannemer van publieke werken
Aannemer v.h. vervoer der

brieven
Aanspreker
Administrateur der

garnizoensbakkerij
Advocaat
Agent van politie
Akkerbouwer
Akkerbouwersknecht
Ambtenaar der gem. belasting
Apothekersbediende
Arbeider
Armenverzorger
Arrondissements ijker
Aspirant landmeter
Ass. Surn. der registratie
Ass. ten postkantore
Baggerman
Bakkersknecht
Barbier
Barbiersleerling
Beddenmaker
Beddenschoonmaker
Bediende
Beeldengieter
Behangersknecht
Besteller van goederen
Betaalmeester
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Beurtschipper
Bezembinder
Bibliothecaris
Bierbrouwer
Bleekersknecht
Blikslager
Bloemist
Boekbinder
Boekdrukker
Boekverkoper
Boerenarbeider
Boomkweker
Borduurwerker
Borstelmaker
Bouwarbeider
Bouwkundige
Breukband-corsetmaker
Brievenbesteller
Brigadier der Marechaussee
Broodmaker
Brouwersknecht
Burgermeester
Buurtschipper
Candidaat notaris
Catechiseermeester
Chemist
Chirurgijn en accoucheur
Cipier huis van arrest
Civiel architect
Commies der posterij'en
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Commies ter secretarie
Commies export
Commies rijksbelastingen
Commies v. d. Burgerl. stand
Commissaris van politie
Commissionair
Commies buurtschipper
Conducteur ener dilligence
Concierge gemeentehuis
Concierge paleis v. Justitie
Concierge v. h. Vincentius-

gesticht
Controleur waarborg
Correspondent Brandassurantiën
Dagloner
Dansmeester
Deurwaarder
Deunraarder der directe

belastingen
Dienstknecht
Directeur der gasfabriek
Directeur der Reg. en Domeinen
Drogist
Drukkersknecht
Emeritus predikant
Employé Belg. spoorwegen
Expediteur
Fabrieksarbeider
Fabrikant in hoornenwerken

voorwerpen
Fabrikant in lampen
Fabrikant in pellengoederen
Fortificatie opzichter
Fruitverkoper
Galonier

Galonwerkersknecht
Gasfitter
Geëmpl. hospitaal
Gegageerd soldaat
Gemeente-ontvanger
Gemeente-secretaris
Geneesheer
Generaal Majoor
Gepens. contr. v. h. Cadaster
Gepens. korporaal
Gepens. Lnt. Generaal
Gepens. Majoor
Gepens. Marechaussee
Gepens. Militair
Gepens. Min. v. oorlog
Gepens. rijkscommies
Gepens. secretaris van Java
Gevangenbewaarder
Geweermaker
Glazenzetter
Goud en Zilversmid
Goudsmidsknecht
Graanhandelaar
Graveur
Griffier Kantongerecht
Groenteverkoper
Grofsmid
Grossier
Grutter
Haardoekfabrikant
Haardoekwever
Haardoekweversknecht
Handelaar in effecten
Handelaar in verf
Handelsbediende
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Heerenknecht
Herbergier
Hoedenfabrikant
Hoedenmaker
Hoedenmakersknecht
Hoefsmid
Hoofdagent van Politie
HoofdonderWijzer
Hoogleraar KM.A.
Horlogemaker
Hotelbediende
Houder van kostgangers
Houtkoper
Houtzager
Hovenier
Hoveniersknecht
Huisbediende
Huisbewaarder
Huisschilder Mr.
Hulponderwij'zer
Hypotheekbewaarder
Ing. Waterstaat
Insp. der Posterijen
Insp. der Reg. en Domeinen
Instrumentmaker
Instrumentmaker Mr.
Instrumentslijper
Kaarsenmaker
Kamerbehanger
Kammenmaker
Kannonier
Kantonrechter
Kantoorbediende
Kapelmeester der KM.A.
Kapper
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Kapitein der genie
Kapitein Ltn. ter zee
Kapitein kwartiermaker der Art.
Kapitein plv. Adjudant
Kapitein der Artillerie
Kartondozenmaker
Kassier
Keistrater
Klapwaker
Kleermaker
Kleermakersknecht
Klerk
Knecht
Kinoopendraaier
Knoopenmaker
Koekbakker
Koekbakkersknecht
Koetsier
Koffiemolenscherper
Kok KM.A.
Kolonel
Kolonel Infanterie
Koopman in kranten
Koopman in lompen
Koopman in zeeften
K'Oper en blikslager
Koperslager
Korporaal tamboer
Koster
Kostschoolhouder
Kramer
Kramer in galanteriën
K:roeghouder
Kruidenier
Kuiper
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Kuipersknecht
Kunstdraaier
Kunstschilder
Lakenkoper
Lakenverkoper
Lampenmaker
Landbouwersknecht
Landmeter
Lector K.M.A.
Leeraar K.M.A.
Leerlooyer
Letterzetter
Lid der Rechtbank
Lid 2de kamer staten generaal
Lijstenmaker
Logementbediende
Logementhouder
Loodgieter
Looyersknecht
lste Lut. 0.1. Leger
Lnt. ter zee lste klasse
Machinist
Mag. knecht v. oorlog
Majoor Cav.
Majoor der Genie
Mandenmaker
Matrassenmaker
Med. Doctor
Metselaar
Metselaarsknecht
Meubelmaker
Molenaarsknecht
Molenmaker
Muziekonderwijzer
Muzikant

Muzikant K.M.A.
Nachtwaker
Officier der Marine
Officier van Gezondheid
Oliemolenaar
Olieslager
olieslagersknecht
Onderadjudant
Onderwijzer
Ontvanger der Domeinen
Ontvanger der gem. Belastingen
Opkoper van lompen
Oppasser
Oppasser milit. hospitaal
Opperman
Opzichter der bestedelingen
Opzichter der gasfabriek
Opzichter gem. belastingen
Orgeldraaier
Ornamentsnijder
Oud kleerkoper
Paardenarts
Pandbewaarder boerenleenbank
ParapIumaker
Paruikmaker
Particulierschrijver
Passementwerker
Passementwerkersknecht
Passencontroleur
Pastoor
Pepermu11twerker
Pettenmaker
Photografist
Pianomaker
Pianomakersknecht
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Polderwerker
Portier milit. hospitaal
Postbode
Postilion
Poulier
Predikant
President der Rechtbank
Priester
Procureur
Rechter Arr. Rechtbank
Rector in de Lat. school
Reiziger
Rentmeester
Ritmeester der Cav.
Rijkstolvergaarder
Rijtuigmaker
Rijtuigverhuurder
Schatter der pers. belasting
Scheepsdoctor
Schilder
Schipper
Schipper binnengaats
Schippersgezel
Schippersknecht
Schoenmaker
Schoorsteenveger
Schrijnwerker
Schout-bij-nacht
Schrijnwel'kersknecht
Schrijnwerkersleerling
Schrijver
Schrijver hospitaal
Secr. der stadsbank van leening

en slijter van sterke drank
Secretaris van Teteringen
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Sergeant
Sergeant hoornblazer
Sigarenmaker
Sigarensorteerder
Sjouwer
Slager
Slagersknecht
Slijter
Smid
Smidsknecht
Smidsleerling
Sociëteitsbediende
SplitteI' staatsloterij
Spekslager
Spinner
Spoorwegambtenaar
Spoorwegbediende
Stadsarbeider
Stadsarchitect
Stadsbode
Stadsheel- en verloskundige
Stadskeurder v. h. vlees
Stalknecht
Sted. commies
Stedendraaier
Steendrukker
Steenhouwer
Stoeldraaier
Stoelenmaker
Stoelenmatter
Stoker gasfabriek
Straatmaker
Straatveger
Stroohoedenfabrikant
Stroohoedenmaker
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Stropdassenmaker
Subs. Griffier Arr. Rechtbank
Suikerbakkersknecht
Suikermaker
Sumo der posterijen
Sumo der Reg.. en Domeinen
Tabakshandelaar
Ta:hakskerver
Tabaksnijder
Tapper
Tapijtwever
Telegraphist
Timmerman
Timmerman Mr.
Timmermansknecht
Torenwachter
Touwslager
Touwslag,ersknecht
'tuinman
Turfverkoper
Uitdrager
Vader in h. oude mannenhuis
Veehouder
Venter
Venter in fruit
Venter in Galanteriën
Venter in potten en pannen
Vergulderslmecht
Verwer
Verwersknecht
Visser

Vissershelper
Visverkoper
Vleeshouwer
Vleeshouwersknecht
Voddenkoper
Voerman
Voermansknecht
Vrachtrij,der
Waagmeester
Wachtmeester der Huzaren
Wagenmaker
Waskaarsenmaker
Water en vuur verkoper
Wegw:erker der waterstaat
Wever
Winkelbediende
Winkelier
Winkelknecht
Wijnhandelaar
Wijnverkopersknecht
IJzerdraaier
Ijzergieter
Zadelmaker
Zandvormer
Zeeftenmaker
Zeepziedersknecht
Zilversmid
Zoutrafinadeur
Zoutziedersknecht
Zwartverwer
Zijdewever
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Vrouwelijke beroepen

Agente assurantie bureau
Baker
Begijn
Bestuurderes
Bewaarschoolhoudster
Bierbrouweresse
Binnenmoeder en zuster v. Liefde
BoekhandeIaresse
Borduurster
Breister
Broodmakeresse
Collectrice der Staatsloterij
Dienstmeid
Directrice bank van lening
Fabr. werkster
Fruitverkoopster
Groenteverkoopster
Gouvernante
Handelaarster in kunstbloemen
Heel- en verloskundige
Hoofdonderwijzeres
Hovenierster
Huishoudster
Huisonderwijzeres
Juffrouw: van gezelschap
Kaarsenmaakster
Kamenierster
Kleinkinderschoolhoudster
Koopvrouw in linnen
Koopvrouw in steenkool
Kosteres
Kraamster
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Leerlooyster
Liefdezuster
Linnennaaister
Mangelhoudster
Mangelvrouw
Modemaakster
Molenares
Mutsenmaakster
Naaister
Onderwijzeres
Opkoopster van todden
Overste en zuster van Liefde
Poulierster
Publieke vrouw
Rouwmantelverhuurster
Schoolhouderesse
Secondante
Spinster
Stadsturftonster
Stadsvroedvrouw
Stropdassenmaakster
Strijkster
Tafelhoudster
Tapster
Turftonster
Uitdraagster
Visverkoopster
Visvrouw
Waschvrouw
Water en vuur verkoopster
Werkster
Winkelierster
Winkelierster in manufacturen
Winkeljuffrouw
Wollennaaister
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Bijlage 13

Staat van aanwezige fabrieken, trafijken enz. in 1861

aantal aantal werknemers
soort fabriek fabrieken m v m totaal

Bierbrouwerijen 5 25 25
Blauwververijen 3 3 1 1 1 6
Blekerijen 3 15 45 3 2 65
Boekbinderijen 6 7 2 9
Borstelmakerij'en 2 6 2 8
Chocoladefabrieken 1 9 5 2 2 18
Damast-, linnen- en 2 12 10 22
pellenfabriek
Fabriek van kerksieraden 1 2 2 2 6
Gasfabrieken 1 8 8
Goud'draadstikkerijen en 12 70 30 40 10 150
passementwerkerijen
Goud- en zilversmelterijen 9 10 3 13
Grutterijen 5 8 2 10
Haardoekfabrieken 1 6 2 8
Haarspinnerijen in
particuliere huizen 56 6 45 14 13 78
Hoedenfabrieken 4 42 10 14 66
Hout- en beeldsnijderij'en 4 4 2 6
Kachelmakerijen 13 60 25 85
Keurslijfmakerijen 3 4 6 1 4 15
Klok- en uurwerkmakerijen 7
I(lompenmakerijen 1 1 1 2
Koornmolen 3 6 2 8
Koper- en blikslagerijen 10 36 12 48
Kopergieterijen 1 2 2
Kousenfabrieken 2 180 50 230

transporteren 155 342 324 138 84 888
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aantal aantal werknemers
soort fabriek fabrieken m v m totaal

transport 155 342 324 138 84 888

Kuiperijen 4 5 2 7
Lampenfabrieken 5 18 8 26
Leerlooierijen 6 17 7 24
Linneweverijen 2 4 2 6
Loodgieterijen 6 8 4 12
Lijnkoekmolens 4 4 2 6
Mandenmakerijen 4 4 2 6
Mattenmakerijen 1 4 2 6
Messen-, heelkundige- en
andere werktuigenmakerijen 4 6 2 8
Meubelmakerijen 10 78 52 130
Militaire sieraden en
knopenfabrieken 3 24 6 30
Molenmakerijen 1 2 1 3
Mouterijen 5 8 2 10
Olieslagerijen 7 20 5 25
Pettenmakerijen 5 30 10 40
Pianofabrieken 1 8 2 10
Planken- en houtzagerijen 4 24 2 26
Pompenmakerijen 6 6 2 8
Run- en schorsmolens 1 3 3
Rijtuigenfabrieken 3 6 2 8
Schoenmakerijen 38 190 14 58 22 284
Sigarenfabrieken 8 180 60 240
Smeerkaarsenfabrieken 4 6 2 8
Smederijen 14 65 25 90
Spiege1fabrieken 2 4 2 6
Steendrukkerijen 2 6 2 8
Steenhouwerijen 2 50 10 60

transporteren 307 1122 338 412 106 1978
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I
aantal aantal werknemers r

soort fabriek fabrieken m v m totaal

transport 307 1122 338 412 106 1978

Stoelenmakerijen 3 3 2 5
Strohoedenfahrieken 2
Tapijtfahrieken 1 110 190 35 25 360
Tingieterijen 5 5 2 7
Touw,slagerijen 3 10 5 15
Tricotagefabrieken 4 67 300 38 95 500
Ververij'en 10 20 5 25
Wagenmakerijen 4 6 2 8
Wapen- en geweermakerijen 1 3 1 4
Wasblekerijen 2 4 2 6
W<l>skaarsenfabrieken 5 6 2 8
IJzergjeterijen 1 4 2 6
Zadelmakerijen 3 6 2 8
Zeven- en builenmakerijen 2 4 4
Zeepziederijen 2 12 12
Zoutziederijen 2 7 1 8
Zwartververijen 3 3 2 5

totaal 360 1392 828 513 226 2959
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Stedelijk Museum, Breda. Foto Schreurs, Breda
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