
Het Bredase leven rond 1862

door

Dr. J. 1. M. DE LEPPER

Het negentiende-eeuwse Breda geeft zijn geheimen niet gewillig
prijs. Vooral het geestelijk klimaat van de kleine stedelijke gemeen
schap is moeilijk te bepalen. Dit ligt voornamelijk aan de eenzijdig
heid van het historisch materiaal: we beschikken over een menigte
officiële stukken, maar hoegenaamd niet over documenten van
meer persoonlijke aard. We kennen geen eigentijdse beschrijving
van het stedelijk leven, we hebben geen dagboeken of brieven. De
politiek gaf in de zestiger jaren geen aanleiding tot het schrijven
van pamfletten: eerst na 1870 wordt dat anders. Vandaar dat het
ons meestal ontgaat hoe de Bredase burgers, zelfs uit de dunne
bovenlaag die wij wat beter kennen, hebben gereageerd op wat
zij rond zich zagen en hoorden: hun gedachten over Bredase toe
standen en gebeurtenissen blijven doorgaans voor ons een raadsel.

De Bredasche Courant
Ook de krant geeft ons op dit punt weinig steun. Er bestond al

wel een Bredasche Courant, maar als men meent dat deze de ideeën
uit de eigen omgeving zal hebben geregistreerd, zo-als men van een
plaatselijk dagblad verw:acht, komt men bedrogen uit. De Bredasche
Courant was in de zestiger jaren nog een zeer beperkte uitgave
met een zeer beperkte doelstelling. Ze verscheen slechts driemaal
per week in een omvang van vier pagina's. Ruim één pagina was
gevuld met advertenties, de overige waren gewijd aan de bericht
geving, die slechts een kleurloze weergave was van het buitenlandse
en binnenlandse nieuws: iedere schijn van partij kiezen werd daa.rbij
zorgvuldig vermeden. Plaatselijke gebeurtenissen werden slechts
zelden vermeld. Beschouwingen daarover zijn zeer spaarzaam en
zeer beknopt. Redactionele artikelen ontbreken. Verslaggevers
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hield men er blijkbaar niet op na. Wanneer ons een enkele maal
een blik wordt gegund in de straten van de stad, blijkt dit nog een
ingezonden mededeling. Zo bijvoorbeeld de beschrijving der begra
fenis van de bekende filantroop Mr. Ludovicus Ingen Housz uit
1861:

Aan het volgende, ons toegezonden berigt, verleenen wij. vol
gaarne eene plaats:

Op den lOden Mei overleed alhier de Weledel Gestrenge Heer
en Mr. Ludovicus Ingen Housz, advokaat te Breda. Het af
sterven van dezen braven edelen menschenvriend~ is een on
herstelbaar verlies voor honderden behoeftige huisgezinnen,
voor dewelke hij een waar weldoener en een liefderijk vader
was. Zijn deugdzaam en echt christelijk leven was geheel
gewijd aan het ondersteunen van armen en het troosten van
bedroefden. In 1819 stichtte hij het R.e. Gasthuis te dezer
stede, waar zieken van beider kunne en van alle gezindheden
V'Oor eene geringe bijdrage liefderijk verpleegd en verzorgd
worden en waar honderde kinderen kosteloos een christelijk on
derwijs genieten.

Zijne begrafenis, welke 11. Maandag den 13den Mei plaats
had, was z6ó eenvoudig en toch zieltreffend; zij getuigde van
de algemene droefheid over het verlies van dezen zoo geach
ten en beminden vader der armen. De stra ten langs welke de
stoet moest passeren waren met behoeftigen en ouden van
dagen bezet, welke met eerbied en diepe smart hunnen wel
doener naar zijne laatste rustplaats zagen heenvoeren; menige
stille droeve traan rolde langs de wangen der aanwezigen,
tranen als zoo vele paarlen aan de Gloriekroon van den
braven afgestorvene.

Het lijk werd voorafgegaan door 22 arme kleine meisjes,
begeleid door vier zusters van liefdadigheid uit gen.oemd ge
sticht; achter het lijk volgde, in rijtuigen gezeten, de familie
en vrienden, terwijl 4 à 5 honderd arme kinderen het stoffe
lijk overschot van dezen waarlijk braven man ter laatste rust-
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plaats volgden. Dankbaar en onvergetelijk blijve ZIJn nage
dachtenis!!

Een ideale reportage is dit niet, maar als we er meer hadden
van dit soort, zouden we toch een duidelijker beeld krijgen van
wat er in de stad omging. Doch we vinden ze zelden.

Journalistieke bescheidenheid was overigens niet de reden van
de beperking die de krant zich oplegde. Als het om criminele zaken
ging, putte men zich ook toen graag uit in sensationele bijzonder
heden. Zelfs wanneer het een gebeurtenis uit de eigen stad betrof,
was men blijkbaar niet bevreesd voor het kwetsen van gevoelig
heden. Een enkel voorbeeld van de prekerige sentimentaliteit
waarmee destijds de lezers werden aangesproken:

Donderdag jl. stond voor het provo geregtshof van N.-Bra
bant weder een dier ongelukkige schepselen teregt, die zich
onder den indruk eener eerste liefde vergeten, en er later de
treurige gevolgen alleen van moeten torschen. Het meisje hier
bedoeld, de 18 jarige dochter van fatsoenlijke burgerlieden
te Breda, in rouwkleederen gehuld, trok veler opmerkzaam
heid Wegens haar buitengewone schoonheid en ongekunstelde
droefheid. Het hof beval kieschheidshalve eene zitting met
gesloten deuren. Na eene indrukwekkende rede, waarin de
prokureur-generaal de instruktie punt voor punt resumeerde,
rekwireerde Z.E.G.A. eene tuchthuisstraf van vijf jaren, Jhr.
Mr. Louis Verheyen had de verdediging op zich genomen,
sprak niet minder gevoelvol, trachtte het niet bewezene aan
te monen en konkludeerde mitsdien tot vrijspraak. Uitspraak
Dinsdag e.k. 2

Opmerkelijk is dat er geen bericht meer volgt over de uitspraak.
Toen de krant verscheen, was dit voor niemand in Breda nog
nieuws!

Wel heel typerend is de beknoptheid waarmee in 1862 de be
noeming van een nieuwe burgemeester wordt meegedeeld. De zaak
wordt in twee regels tussen de gemengde berichten afgedaan:
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'J. B. WALLAGH.
CHIRORGIEN-DENTi~TE.

GEBREVET~ERDvan Z. M. DEN KONING.
Spuistx:aatte 'sHago#

heeft de eer zijne begunstigers te berigten ; dat hij alhier ge....
arriveerd is; te.n· einde zijne geëerde. abonnés te bedienen,
en verder te spreken :of te on~bieden ~al zijn lot het: verva,al'
-d~gen van KUNSTTANDEN, naar. de ~este en laat~te uitvi~I'~
(bug, van een' (ot:een geheel geblt, dle .volkom{3u IU gebnük
en sieraad .. met de .natuurlijkèovereellkomen 'en' volstre"'t
geene .pij nenbij het it1zettenveroorzak~;voorts belast voor·
llOemde zich met het rangeren- der KINDER',I'AlSDJES, 'ctie
soms door v.erwaarloozing de liefste gezigtjes niisV'ormen. Hij
maakt tevens de zwartste hinden ivoorwit, ·~n plombeert
holle kiezen met de cement succedanum, gouden paté mi...
,nt:l~al zoodallig, .dat de~elve w:eder tot de vel'malîn:g der spijzen
geschikt zijn.

Bij· vool'lloemden, is· verkrijgbaar a11e& wat tot zuivering en
sieraad van Mond en Tanden dienen .kan..

Is. gelogeerd 'in het· Hotel ck Zwaan, bij den Heer VER
MUNT, en zal slechts eenige dagen vertoeven.

NB. Bij ·voornoemden is thans weder' gelegenl;ieid··tQt h~t ·aannemen va.n
Abonnementen.

BELANGRIJK BERIGT
VOOR

'Doofheid ·enHardboorendbeid.
. Sedert 10 Jaren debiteert de ondergeteekende .eene· OLIE,

dool'welke honderden hunne ,geneziilg vonden. Deielve ge
neest binnen korten tijd de doofheid , indien zij niet bij de
geboorte reeds ontstaan is; zij bestrijdt alle' met Hardhóorig
he~d yerwante kwaleIl' als Oorpijn '. en he~ suizen en·~rui•
.sen lU dezelve, el) geeft zelfs aan hoog bejaarden het fijnste
gehoor weder, in geval daar~egen geene onoverkomelijke.be..,
z,ware~besta!ln, overigens .is zij dqor vele deskundigen be·
proefd en. vQor .goed veJ,"klaard.

Alle bestellingen. die ik· verzoek mij franco te doen ge
worden. worden tetstond door mij uitgevoerd•. ...,.- Het o$":
spl'Onkelij ke ileschje met het ·berigt omtrent het gebruik dezer
Olie 'kost f 10•..::....

H. BRAKELMANN
So est, in Prûissen; '1839.

De Bredasche Courant. 6 november 1859,
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Bij besluit van 13 Julij, no 15, heeft Zijne Majesteit goed
gevonden te benoemen tot burgemeester dezer gemeente,
Mr. A. Kerstens. 3

Dit is alles wat wij over deze gewichtige gebeurtenis vernemen:
personalia worden niet vermeld, een beschouwing, van welke aard
dan ook, ontbreekt. Daaraan had men ook geen behoefte. Iedereen
in de stad kende André Kerstens als een gezien advokaat, die be
stuurslid was van de Groote Sociëteit en politieke aspiraties koester
de: hij was lid van de Provinciale Staten en had in 1859 een ver
geefse poging gedaan om zich door Breda te laten afvaardigen naar
de Tweede Kamer. Dit alles behoefde niet geschreven te worden,
want men wist het, zeker in de kleine kring waar de krant gelezen
werd. De krant was immers z6 duur (o.a. door het dagbladzegel, dat
alleen al anderhalve cent per nummer kostte) dat slechts weinigen
zich die luxe konden verroorloven. Dikwijls las men een blad met
verschillende anderen samen. Bredase boekhandelaars maakten daar
zelfs een bedrijf van: op 1 januari 1862 vinden we de advertentie:

G. G. de Voogt, Boekhandelaar te Breda, geeft bij deze te
kennen, dat hij, met 10 January 1862, ook eene Nieuwe Rot
terdamsche Courant in zijne courantenleesinrichting zal op
nemen. Mogt men genegen zijn deze courant te willen lezen,
zoo wordt men beleefd verzocht zich tot bovengenoemden
Boekhandelaar te wenden.

In dezelfde geest publiceert Broese, die zelf de Bredasche Cou
rant uitgaf, in 1863:

De ondergeteekenden wenschten, tot dekking van een abon
nement, nog eenige lezers op het Nieuw Dagblad van 's-Gra
venhage.

Broese en Comp.4

Het aantal abronnees in Breda zal wel niet meer dan enkele
honderden hebben bedragen. Deze beperkte groep was uit andere
bron al volledig op de hoogte van alles wat in de kleine ruimte
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tussen Haagdijk en Boschstraat, Ginnekenstraat en Kasteelplein
plaats had. Het had dus geen zin dat nog voor hen te beschrijven.

Zodoende levert ook de krant ons weinig 'Op voor de kennis
van het stedelijk leven. Vaak bezorgen de advertenties ons kleu
riger bijzonderheden dan het redactionele gedeelte. O.a. kan men
zich bij het lezen daarvan verbazen over de veelvuldigheid der
aanbiedingen op geneeskundig terrein: kwakzalversmiddelen voor
allerlei kwalen en specialistische hulp van weinig bevoegde prakti
zijns. Een begrijpelijk verschijnsel overigens in een stad die beschikte
'Over meer aporhek.ers (of wat daarvoor doorging) dan dokters:
tegenover zes academisch gevormde doctores en vier voornamelijk
in de praktijk gevormde heelmeesters stonden niet minder dan
dertien apothekers. 5

Doch de advertentiepagina geeft ons natuurlijk evenmin een
beeld van wat er in de geesten omging. Gezien deze tekorten in het
beschikbare materiaal zal de beschrijving van het Bredasche leven
in hoofdzaak beperkt moeten blijven tot uiterlijke verschijnselen.
Slechts hier en daar zal iets van de mentaliteit der bevolking kun
nen doorschemeren.

Het stadsbeeld
Hoe de stad er rond 1862 uitzag, kan iemand die het grote

Breda van thans kent, zich maar nauwelijks meer voorstellen. De
bebouwde kom was aanzienlijk kleiner dan het terrein dat nu bin
nen de singels ligt. Daarbuiten zag men tussen de stad en de om
liggende dorpen, Ginneken, Princenhage, Terheyden en Teteringen,
slechts een paar verspreide boerderijen en een enkele herberg. Maar
zelfs binnen dit bescheiden gebied, dat met wallen en poorten 'Om
sloten was, trof men nog onbebouwde gedeelten aan. Ongeveer 10
hectare van het stedelijk areaal was in gebruik voor "warmoeze
rijen".6 Dit is overigens veel te weinig om het bestaan te kunnen
verklaren van de ruim honderd "hoveniers" die Breda in 1859 nog
telde7 (de meesten waren gevestigd in de omgeving van de Bosch
straat en de Ginnekenstraat, waar de hovenierswoningen ook nu
nog niet alle verdwenen zijn). De Bredase hoveniers oefenden hun
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bedrijf hoofdzakelijk uit op de terreinen rond de stad, waar krach
tens de vestingwet weinig of niet mocht worden gebouw'd.8 Deze
bedrijfssituatie moet beschouwd worden als de voortzetting van
een oude traditie: binnen de vesting was het veilig wonen. Het is
dan ook begrijpelijk dat na de ontmanteling deze agrariërs de stad
spoedig hebben verlaten. In 1879 blijkt hun aantal tot zes te zijn
verminderd.9 Maar in het begin der zestiger jaren gaf hun aan
wezigheid althans aan een gedeelte van Breda nog een landelijk
aanzien. Ook andere bijzonderheden verleenden aan de oude stad
een gemoedelijk uitzicht. Een typisch verschijnsel waren de pom
pen die op de straten en pleinen stonden. Er waren er ongeveer
vijfentwintig, men vond er o.a. één in de Ridderstraat. 1o Op de
Markt prijkte nog de oude linde. Er stonden ook bomen op de
Havermarkt, op het Kasteelplein en op de Oude Vest. Deze laatste
vertoonde in het begin der zestiger jaren nog het beeld van een
met bomen omzoomde gracht. In 1864 werd het water echter gro
tendeels overkluisd en gedempt.ll Ook elders trof men in de bin
nenstad nog meerdere smalle grachten en waterlopen aan, zodat
er verschillende bruggen waren op plaatsen waar men zich die nu
moeilijk meer kan voorstellen, in de Nieuwstraat en in de Diest
straat, bijvoorbeeld, en tot 1864 in de Ginnekenstraat. Aan de
Haven zag men bij het oude Waaggeb'ouw nog de middeleeuwse
houten kraan, die echter zó bouwvallig was dat ze door het ge
meentebestuur aan de ketting werd gelegd en in 1864 afgebroken.l 2

De Kamer van Koophandel pleitte nog voor het oprichten van een
nieuwe ijzeren kraan, maar de overheid ging daar niet op in, om
dat de schepen doorgaans wel een eigen voorziening hadden voor
het lossen van goederen.13

Als er de gaslantarens niet waren gewe'est (er brandiden er 190
vóór middernacht en 34 daarna)14 had men gedurende de nacht
al heel gemakkelijk de illusie kunnen hebben dat men in de mid
deleeuw,en was verplaatst. De klapwakers liepen er nog rond met
de klap, waarmee ze bij onraad alarm moesten maken. In 1863
werden de klapwakers afgeschaft, maar ook de politie-agenten die
hen moesten vervang,en, werden weer met een klap uitgerust.15 Op
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de toren van de Grote Kerk liet de torenwachter ieder uur in de
vier windrichtingen zijn hoornsignaal klinken. Als er brand was,
luidde hij de klok en hing hij aan de kant waar hij het vuur waar
nam, een lantaren uit,16

Maar hoe schilderachtig het oude stadje ook was, het mocht
geen ideale woongelegenheid heten. De bestrating was ellendig: ze
bestond in de binnenstad uit onregelmatige veldkeien die sinds de
middeleeuwen nauwelijks waren vernieuwd. Het zes eeuwen oude
plaveisel was op sommige plaatsen 8 à 10 cm afgesleten.17 Boven
dien had men in 1858 en 1859 de straten moeten opbreken voor
het leggen van gasleidingen, waardoor de tevoren al niet gunstige
toestand nog aanmerkelijk was verergerd. Het gemeenteverslag van
1865 stelt vast: "Sedert geruimen tijd gaf de toestand der straten
voedsel aan den billijken doch onverhoorden wens naar verbete
ring. Aan het onderhoud der bestrating was niet die zorg besteed,
die zij voortdurend eischt, en de menigvuldige verg,ravingen tot het
leggen van gasleidingen sedert de oprigting der stedelijke fabriek
hebben haar geheel bedorven."18 In 1862 besloot men tot een
herstel op grote schaal. Er kwamen nu ook trottoirs. Tot dan toe
had men die in het geheel niet gekend, alleen hadden vele huizen
een eigen, vaak met kettingen afgesloten stoep. Men besloot aan
vankelijk tot de aanleg van trottoirs in enkele smalle straten "voor
de veiligheid van het verkeer", nl. de Brugstraat, de Visserstraat
en een gedeelte van de Catharinastraat. Toen de burgerij aandrong
op uitbreiding van deze voorziening, gaf het gemeentebestuur
daaraan toe,19

Het verkeer waartegen de trottoirs de voetgangers moesten
beschermen, zal, gemeten met hedendaagse maatstaven, wel uiterst
bescheiden zijn geweest. Men krijgt zelfs de indruk dat het hoofd
zakelijk uit kruiwagens bestond, vooral in de morgenuren als de
groenteboeren rondtrokken. Het verslag van de Kamer van Koop
handel vermeldt in 1868: "dat in deze Gemeente een aloude ge
woonte bestaat om met kruiwagens, beladen met groenten en
vruchten, langs de straten te rijden en die waren huis aan huis
aan te bieden .... ofschoon sommige straten op enkele uren van
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de dag bijna versperd worden, althans de passage voor rijtuigen,
vooral met de marktdagen, zeer moeijelijk is."20

Toen men toch in de straten ging breken, begon men tegelijk
aan de uitvoering van een rioleringsplan. Riolen waren er al in
de 16e eeuw.21 Deze oude voorzieningen bestonden gedeeltelijk
nog, maar waren hier en daar natuurlijk uitgebreid en gewij'Zigd:
enig systeem was er niet meer in te bekennen.22 Zelfs de straten
waar de primitieve afvoeren nog aanwezig waren, de Brug.straat
en de Catharinastraat bijvoorbeeld, stonden bij een flinke stortbui
geregeld blank.23 Het rioleringsplan als zodanig kostte de stad
niets, het werd buiten bezwaar van de gemeentekas ontworpen
door een commissie uit de burgerij., die bestond' uit de heren G. G.
van der Hoeven, kapitein-ingenieur van de Genie, J. G. van den
Bergh, ingenieur bij de Staatsspoorwegen, en A. J. F. Cuypers, de
stadsarchitekt. 24

De nieuwe riolering was tevens het begin voor het scheppen
van betere hygiënische toestanden. Want wat in de oude stad aan
vuil en stank te beleven viel, lijkt voor moderne begrippen onvoor
stelbaar. Aan alle kanten trof men nog kreken en sloten aan, die
doordat zij. allerlei afvalstoffen opnamen, een ondraaglijke lucht
verspreidden. Er wordt bijvoorbeeld geklaagd over een sloot achter
de Boschstraat,25 achter de Doelsteeg,26 tussen Pasbaan en Bey
erd,27 achter de Lange Stallen,28 bij de Gampelstraat.29 Daarnaast
waren er nog de grotere kreken als de Gampel, de Donk en de
Mosselkreek (die tussen de Brugstraat en de Nieuwstraat liep). Van
deze Mosselkreek heet het: "Deze gra.cht die eer den naam van een
sloot verdient, is doorgaans droog, en verwekt door de daarin
vloeyende drekstoffen een schadelijken en ondragelijken stank".30
In 1868 werd' deze kreek op initiatief en op kosten van de bewoners
der aangrenzende percelen door een riool vervangen.31 Ook de
grachten gaven bij de veel voorkomende lage waterstand aanleiding
tot gelijke bezwaren. In een adres aan de Minister over het aftap
pen van de Mark schrijft de Kamer van Koophandel in december
1873: " .... dat v66r en tijdens het heerschen der cholera hier ter
stede de waterstand zoo laag was, dat verscheidene kreeken in de
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stad droog stonden en zelfs de bevaarbare gedeelten tot op meer
dan twee meters van den oever ontbloot stonden, waardoor ver
pestende uitwasemingen werden teweeggebracht, te meer dewijl
op die kreeken en grachten een aantal riolen en faecaliën uitloopen
welke als het ware allen boven dreven, en het niet onmogelijk is
dat de epidemie niet zolang in Breda zou hebben geheerscht, hadden
wij voortdurend een goeden waterstand gehad .... "32

Klachten van dezelfde aard werden ook opgeroepen door de
vele open mestvaalten die men nog binnen de stad aantrof. Vooral
sinds het begin der zeventiger jaren heeft de Gezondheidscommissie
de strijd tegen deze wantoestand aangebonden: "aandacht verdient
. . . . de onvoldoende wijze waarop de meststoffen worden bewaard
in mindere buurten; vooral is dit het geval aan de Oostzijde van
de GampeIstraat, alwaar achter iedere woning een mesthoop is,
waarop een secreet staat, alsmede in verschillende gangen op den
Haagdijk en de Boschstraat.33 Ook bij verscheidene hoveniers en
achter vele woninkjes bij het Nonnenveld werden "zeer g,roote en
voor de gezondheid schadelijke mestverzamelingen" aangetroffen.34

Er bestond wel een reinigingsdienst, de "Mozemarij", zoals ze
toen nog heette, maar de 'Organisatie daarvan was erg primitief. Ze
was in wezen nog dezelfde als in de 16e eeuw.35 Het ophalen van
het stadsvuil werd aan de meestbiedende g,egund, een systeem dat
mogelijk was omdat meststoffen schaars en kostbaar wiaren. De
gemeente verdiende daaraan nog een aardig bedrag,. In 1858 werd
de mozemarij voor drie jaar gepacht door J. B. van Arendonk
te Gilze tegen f 3390,- 's jaars.30 Het contract werd echter voor
de pachter een teleurstelling omdat het beheer van de Klooster
kazerne hem de lediging van de putten aldaar ontzegde. Hij eiste
hiervoor van de gemeente f 1000,- schadevergoeding, hetgeen
aanleiding werd tot een langdurig rechtsgeding dat werd voortgezet
tot v66r de Hoge Raad, die de stad ten slotte in het gelijk stelde.37

De volgende pachter, C. Verkaar, had een aanmerkelijk minder
bedrag te betalen: hij ontving zijn recht voor f 2250,- per jaar.3S

Natuurlijk was deze vorm van dienstverlening slechts mogelijk
wanneer de burgerij zelf een ruime medewerking verleende. Het
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Reglement tot onderhoud van de zuiverheid der straten bepaalde
dan ook: "De hoofdbewoners of gebruikers, en bij ontstentenis
van dezen, de eigenaars en bewindvoerders, zijn verpligt de straat
of gang, ter strekkende lengte hunner panden, des Maandags,
Woensdags en Zaturdags van iedere week, des voormiddags tusschen
9 en 10 ure, schoon te vegen, te Weten: die der Straten en Gangen
ter halver breedte van de straat of gang, en die der Markten en
Pleinen, ter breedte van ten minsten vier Nederlandsche ellen,
gerekend van den buitenkant hunner stoep, en de Schippers de
geheele kaai hunner ligplaats. Een ieder is verpligt de alzoo bijeen
geveegde vuilnis bijeen te vergaderen en op straat te doen blijven
liggen, om daarna door den pachter der Mozemarij te worden op
geladen en weggevoerd".39 Deze gang van zaken heeft voortge
duurd tot 1877, toen de gemeente besloot de reiniging in eigen
beheer te nemen.40

Waterleiding zou de stad eerst krijgen in 1894. Voorzover men
in huis geen eigen pomp had, was men aangewezen op de stedelijke
pompen en op het water van de haven en de grachten. Maar de
lage waterstand noodzaakte herhaaldelijk tot zuinigheid. Men werd
daartoe aangespoord door publicaties van de v'Olgende inhoud!: "De
Burgemeester van Breda nood'igt bij deze de Ingezetenen uit om ten
gevolge van de aanhoudende droogte en den lagen waterstand, in
het gebruik van water eene gepaste spaarzaamheid in acht te nemen,
en de straten, stoepen en pleinen, ter strekkende lengte hunner
panden, niet te schuren".41

Het culturele leven
Dat van het culturele leven in de beperkte stadsgemeenschap

geen grote manifestaties te melden zijn, laat zich verstaan. Op het
gebied van concerten en toneelvoorstellingen viel er weinig te he
leven. Beroepskunstenaars traden maar zelden op. Wat de muziek
betreft: drie of viermaal per jaar kon men een solist of een klein
ensemble horen. Doorgaans waren het echter wel uitvoerenden van
vrij hoge rang die concerteerden. Zo beleefde men in mei 1860 het
optreden van de internationaal befaamde Nederlandse sopraan Rosa
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Afb. 34. Mr. ANDREAS KERSTENS.
Burgemeester van Breda 1862-1870. Overgeschilderde foto.

Stedelijk Muse,,"l, Breda. Foto Schreurs, Breda
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de Vries,42 die gesecondeerd door een violist en een pianist een
concert gaf, waarin ze voor "het aanzienlijkst publiek" schitterde
in aria's van Donizetti, Meyerbeer en Rossini en een echo-lied van
Kar! Eckert. Het verslag deelt ons mee dat "de opgeW'Oudenheid
van het gehoor" algemeen was, vooral toen zij a.an het slot, buiten
het programma "het volkslied, in hare eigene kracht, ten beste gaf".
De schrijver betreurt echter "dat geen corporatie zich in staat heeft
bevonden, de waardige kunstenaresse eenig blijk van sympathie,
door eene serenade als anderszins te brengen of door eenige bou
quets haar aangeboden, van die belangstelling te doen blijken, die
de talentvolle vrouw zoo binnen- als buitenslands is betoond ge
worden". Gelukkig was er tenminste een dichter in de zaal, D. J.
den Beer Poortugaal, die haar "een offer zijner Muze bracht". Zijn
gedicht dat voor 10 cents in de boekhandel van Hermans te koop
was, getuigde:

"Lang zullen Donizetti's nooten
In onze boezems zijn besloten,
Bij 't meesterwerk van Meijerbeer.
Rossini's dichtwerk blijft er leven,
De geest van Eckert ons omzweven
Wien gij ten toppunt voert van eer".43

In het winterseizoen van 1860/1861 werden drie uitvoeringen
gegeven door een strijkkwartet onder leiding van Joseph Cramer,
destijds een van Nederlands beste violisten.44 In 1862 organiseerde
de zangvereniging Aurora voor haar leden een concert door- de
violoncellist Jules Deswert uit Brussel, dat werd gevolgd door een
openbaar optreden in de bovenzaal van het Gouden Kruis (aan de
Veemarktstraat, thans Modern).45 In hetzelfde jaar kwam ook de
Poolse vioolvirtuoos Isidore Lotto. Blijkbaar maakte ook het uiter
lijk van deze nauwelijks twintigjarige kunstenaar grote indruk,
want wij lezen: "Hij heeft hier de algemeene sympathie van kunst
kenners en kunstminnaars verworven, zoo zelfs, dat zijn phow
graphisch portret, vervaardigd door den Heer C. Legrand, en 't
welk bij eenige Boekhandelaren, en bij den vervaardïg,er tegen
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lt'JUZIJIt-vereemging: PUjt en 17olhariling,
~!B IDlA!BIDà~

CONCERT IN DEN SCHOUWBURG,
DOOR DEN BEER

.BQ lIlltllltAVS&lt ~
op ZATURDAG den 14. JANUARIJ 1860.

PROGRAJtUIA.

ll!:ll!:IFI.~'ii'lfi: ®ll!:I!li~fii:l!.'ii'rn:o

~. Symphooie, composée par ••••••••••••...••.•••.•..• Andl'é.
2. 'Air varié, exécuté par Winiawski, composé par, .• , •••• Vieumtcmps.
3. Andante et Menuet de Ja symphonie de •.•.•••• ; •••••• André.
4. Deux airs Russes, 'exéculés et composés par •••.•••• ; •• Winiawski.

PAUZE.

De Bredasche Courant
12 januari 1860

'li'Wll!:IT>I!lifii: ®rn:@IT>~l!. 'ii'!Ëo

f. Ouverture•.••••••.••••••••••.•••••••. , •••.•••••.• KaIUwoda.,
2. Di tanti palpiti I exécuté par Winiawski, oomposé par ••• Paaanilli.
3. Finale de Ja symphonie de •••. ", •..••... ,., ••• ,... Á?ldré.

Entrée: Voor een' Heer r LBO.
» eene Dame» f .,.

·Aanvan; "'es !'vond. ~ Ure,

REDERIJKERS-KAMER

"&QDG.Q.Q.Q.~.Q~
TE

B RE DA.

OPRNiBAll~ VERGADERING,
TEN VOORDEELE DER ÀaMEN,

op Dingsdag. den 5., Februal'ij 1865. des avonds ten 7 ure•.
IN DE BOVENZAAL VAN HET GOUDEN ':KRUIS.

Eerste Gedeelte.
·N·; l. Vergeet deb .Ar:me :niet; door' A. Silieders.~

• 2. :Dti Gevangeuwágenj " 'id.
_. 3, De Schiphreuk,· '. J .. tlan l.em~ep.

lJ 4; ,Johanna Gray I » ·N. Beets.
» 5. De Schildwacht. ~,Vogl•.
• 6. Eene EchLsc.lieiding', "H: :..4.

Tweede Gedee/le.
» 7 ~ De zoon \'UO der.. Mdserdiender·; vrij naar ïJe~

Provençaelsch· van Jasmiil,. door J. ti,. Bcera.
» 8.. Fragmen~ Uit Henry Brooke's Treurspd .:

DOOR

v: F. va'tl· HEUST.
De voordragtên ztillen door Muzijic worden' afgewisseld.

De prijs ·der. loegangkaarlen is r f ,00 vQor een'· .H~er .en
f 0,50 voor eerle Dame. Zij zijn te verkrijgeJi bij de
Boekhandelaren DOORMAN & CO~IP. en DE. VODGT.
Plaatsen kunllen a.an het lokaal h'esproken ·W~~dti'n.·

De Bredasche Courant.
1 februari 1863

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



eenen matigen prijs verkrijghaar is gesteld, door velen werd aan
geschaft en nog bij· voortduring koopers vindt."46 In 1863 vinden
we een kerkconcert in de Waalse kerk vermeld, waarop naast de
eigen organist Umland een Frans "dubbel-quartet-zangers-gezel
schap" optrad en een violiste Mlle Amely Bid6.47 Kermisaangelegen
heden als een concert van het Tyroler Zanggezelschap uit het Zil
lerthai en van de muzikale familie Sauvlet (uit 18 personen bestaan
de) zullen in dit verband wel beter buiten beschouwing kunnen
blij,ven.48

VOO1" het overige was men aangewezen op het amateurisme. De
eerste vermelding verdient hier ongetwijfeld de Vereniging "Vlijt
en Volharding", opgericht op 15 oktober 1837. Ze was gevestigd
in het Gouden Kruis en telde drie afdeling,en: harmonie, sym
phonie en euphonie (onder de laatste naam verschuilt zich het
zangkoor). Elke dinsdagavond gaf men een uitvoering, afwisselend
met de afdeling harmonie en symphonie.49 Dat de prestaties maar
matig waren laat zich aflezen uit een beschouwing van de Bredasche
Courant over de viering van het 25-jarig bestaan in januari 1863:
"Zonder twijfel zal men zich ook daarbij in herinnering brengen
den bloei waarin de Vereeniging zich, door en tijdens het leven
van haren onvergetelijken directeur, wijlen den Heer P. J. Wijmer,
mogt verheugen, en de vele, niet altijd verhlijdende wisselingen, die
zij, nadat die directeur haar maar al te vroeg was ontvallen, onder
ging. Aangenaam is het hier te kunnen bijvoegen, dat al die min
gunstige wisselingen thans een einde schijnen te hebben genomen,
en het gegrond vooruitzigt bestaat dat deze Vereeniging tot haren
ouden bloei zal terugkeren".5o Toch waagde lTlen het nog in 1860
een concert te geven in samenwerking met de Poolse meesterviolist
en componist Henri Wieniawski. 51 In 1865 telde Vlijt en Volhar
ding 70 werkende leden, 40 in de afdeling harmonie en 30 in de
afdeling strijkorkest. De afdeling harmonie deed tegelijk dienst als
muziekkorps van de Stedelijke Schutterij en omving hiervoor van
de gemeeme een toelage van f 100,- per jaar.51a Men hield ook
"een zangschool", die op woensdag- en zaterdagmiddag haar onder
wijs gaf.
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Een duister bestaan leidde de "Koninklijke Philharmonie". Dat
zij dezelfde oprichtingsdatum heeft als "Vlijt en Volharding" doet
vermoeden dat er een afscheiding heeft plaats gehad. Het doel der
vereniging was blijkens de statuten: de bevordering der toonkunst,
doch voornamelijk van de harmonie-muziek.52 Ze was gevestigd
in het koffiehuis van de Wed. Bord (thans Grote Markt 40).53
Volgens het gemeenteverslag van 1862 bestond ze slechts in naam.
Toch vierde ze in datzelfde jaar haar 25-jarig bestaan. Dat dit niet
met een concert, maar uitsluitend met een bal gebeurde, schijnt
voor de stand van zaken welsprekend genoeg. Overigens veronder
stellen de statuten in 1858 nog dat er ieder kwartaal een muziek
uitvoering zal zijn. Maar een andere bepaling wijst weer in een
lichtzinniger richting: "Er zullen jaarlijks door het gezelschap vier
partijen plaats hebben, met de Kermis, met d~ Najaarsmarkt, met
de Vastenavond en de gewone verjaarspartij, zijnde den 15den Oc
tober; de drie eerste partijen zullen bestaan in een Bal, terwijl de
laatste bestaan zal in eene Muzijkuitvoering, waarna eene vriend
schappelijke bijeenkomst, te regelen door de Directie, in overeen
stemming met de leden."54

Van de zangvereniging "Aurora" laat zich alleen vermelden dat
ze was opgericht in 1855 en in 1865 218 leden telde.55 Maar dit
zullen wel niet allen werkende leden zijn geweest.

Het Zesde Regiment Infanterie had eeneigeh muziekkorps. Dat
dit buiten militair verband optrad, tenzij in een enkele liefdadig
heidsuitvoering, blijkt echter nergens.

Tenslotte waren er natuurlijk de kerkkorentn de drie parochie
kerken, in dit opzicht in ieder geval belangrijk dat ze ook voor
de mindere man gelegenheid schiepen muziek' te horen. Tot 1861
waren ze in de St. Antoniuskerk en in de Má.ria-kerk aan de Water
straat nog gemengd; dit werd toen echter do'Ör Mgr. van Hooydonk
verboden.56

Met het toneel Was het in zoverre gunstiger' gesteld, dat op dit
gebied grotere ensembles optraden. Het waren inderdaad bekende
gezelschappen die - zij het slechts nu en dà'n - de stad bezochten.
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Met voorkennis ,van het Gemeentebestuur.

SCB01.TWBl1RG TE BREDA.IJ(
- -

W®rbJà~)ill)]) ~@wm

KONINKLIJKE?
"-
~'

onder Directie van

'fOONEELI8'fEN

J. C. V ALÜIS.
Op DONDERDAG 28 Mei:

RÜBERTENBERTRAND
OF

DE LUSTIGE VAGEBONDEN.
Blijspel (à grand speetac!e) ia 4 Bedrijven en 5 Ta{ereelen.

Op VRIJDAG ~9 Mei:

Oe Gebroeders BLANDINE'r.
Blijspel in 3 Bedrijven, naar het Ffansc/I, door G. A. JOHNSON.

DJlJlRNAl

DE EZELINNE'NMELK.
Vaudeville in t Bedrijf I naar het Franseh, door ROSIER FAASSEN •

Op ZATURDAG 30 Mei:

TOT ZEKERE SLUITING..

• DltJlDS1fm9J).IIQ)
Blijspel met zang in 3 bedrijven I naaf het Franse/I, door

NAPoLE'oN DEsTAMBEBG.

DAARNA:

DE NASLEEP VAN' EEN EERSTE HUWELIJK.
Blijspelïn één bedrijf, naar het FI'ansch.

Amlvang teil zeven ure.
PRIJZEN DER PLAATSEN:

." Hang r f ,25 (bij 6 kaarten rf). 2" Rang {0,70. 38 Rang r0,40.
Voor HH. Militairen, mits in Uniform:

fO Hang r0,75. 28 Rang ( 0,50. 3" Rang r 0,21>.

I'l,aatsen kunnen aan het Bureau 'van den Schouwburg besproken
worden, à 10 Cents extra.

~ Mei' wordt vel'zoeM in den Scho!!wburg niet te ,'oo!.-elt.

De Bredasche Courant. 28 mci 1863.
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Meestal was dat tijdens de voorjaars- en najaarskermis. Vooral de
"Hollandsche Koninklijke Tooneellisten" die de Koninklijke
Schouwburg in Den Haag bespeelden, kwamen herhaaldelijk naar
Breda en gaven dan enige avonden achtereen verschillende voor
stellingen.57 Daarnaast ontmoeten we nog het Nationaal Toonee1
gezelschap van Antwerpen,58 het "Théatre Dramatique" onder lei
ding van Sterk, van Ollefen en Haspels59 en het gezelschap van
Stoete, Schröder en Jacqui. 60 Deze laatsten speelden in een eigen
tent "op de Groote Markt, over de Hoofdwacht", de anderen gaven
hun uitvoeringen in de "Bredasche SchouwburgJ

' die aan de Vlas
zak lag. Ze werd vermoedelijk gebouwd nadat de oude schouwburg
in 1814 was afgebrand.61 Hoe de zaal eruit zag, is ons niet bekend.
Groots zal de inrichting niet zijn geweest: de schrijver van een
brochure uit 1879 waarin de oprichting van een nieuwe schouw
burgzaal wordt bepleit, toont voor geen enkel lokaal in Breda enige
waardering.62

Het repertoire dat aan het Bredase publiek werd voorgezet,
was in verband met de kermissfeer meestal van het lichtere s'Oort,
maar we treffen daaronder ook Schillers "Kabaal en Liefde" aan63

en een bewe-rking van "Les Misérables" van Victor HugO.64

Van amateur-toneel horen we zo goed als niets. Eén keer is
sprake van een uitvoering door een toneelvereniging "Melpomene
en Thalia". Veelzeggend is daarbij de opmerking, dat de vrees v'Oor
het tenietgaan van het gezelschap blijkbaar ongegrond is en nog
meer: dat de orde in de zaal niets te wensen over liet.65 Er würdt
ook een voorstelling vermeld van een "Burger-Liefhebberij-Tooneel
Gezelschap", dat verder in de schaduw blijft.66 Wel waren er nog
enige rederij,1Ç.erskamers, die zich echter voornamelijk bezighielden
met het v'Oordragen van gedichten en prozastukken. De meest ac
tieve was, naar het schijnt, de in 1860 opgerichte kamer
A.D.V.E.N.D.O. ("aangenaam düor vriendschap en nuttig door
oefening"). (;7 Daarnaast bestonden nog de kamers Kalliope (opge
richt in 1857)(;8 en Vreuchdendal (opgericht in 1860).(;9 Ze waren
beide verbonden aan een muziekvereniging; Kalliope was geküp
peld aan Vlijt en Volharding, Vreuchdendal aan de Ivoninklijke
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Philharmonie. De bedoeling was dat men zo gezamenlijke uitvoe
ringen kon geven van voordracht en muziek. Bij voorkeur ge
schiedde dat voor liefdadige doeleinden, men verbond, zoals dat
heette, "kunstmin en mededoogen" terwille van "behoeftige na
tuurgenooten".

De prestaties van de kamers waren van het geijkte genre: men
droeg er proza voor van Snieders, gedichten van Tollens, ter Haar,
van Beers, Beets en de Schoolmeester, en een enkele maal een dra
matische schets van Schimmel.7° De romantische bezieling die op
de bijeenkomsten heerste, kan het best worden getypeerd door
deze regels uit een verslag over een vergadering van Advendo: "Ten
slotte droeg een der leden met zooveel gevoel en vuur Tollens'
Volkslied voor, dat de geheele vergadering in geestdrift geraakte,
zoo zelfs, dat zij zich, nadat de spreker geëindigd had, niet kon
weerhouden het eerste vers van dit lied met kracht aan te hef
fen."71

De popularisering van de wetenschap werd vooral gediend door
het Natuurkundig Genootschap. Het was opgericht in 1849 en had
in 1862 6 ereleden, 78 gewone leden, 48 buitengewone leden en
5 geadmitteerde leden.72 Deze wel bijzonder ingewikkelde hiërar
chie verhinderde de vereniging niet een bloeiend leven te leiden:
tijdens het winterseizoen kwam men met grote regelmaat tWee
maal per maand bijeen om de geleerde voordrachten aan te horen.
Het waren vrijwel uitsluitend d'ocenten van de Militaire Academie
die hier optraden; wij kunnen het Genootschap beschouwen als
een der belangrijkste ontmoetingsmogelijkheden van burgerij en
Academie. Men hoorde hier de jonge Bosscha (later directeur van
de Polytechnische School te Delft) over "De natuurkunde der ster
ren" of Burgersdijk (de Shakespeare-vertaler, die eigenlijk bioloog
was) over "Grote werkingen van kleine dieren." Er was ook een
geregelde cursus in scheikunde.

Ook de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen liet nu en dan
wetenschappelijke voordrachten houden over natuurkundige onder
werpen die "volksvoorlezingen" genoemd werden en gratis toe-
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gankelijk waren. 73 Maar de bemoeiingen van de Bredase afdeling
(opgericht in 1816) lagen toch meer op ander terrein. Naast een
lagere school beheerde ze een leeshibliotheek, een zangschool (onder
leiding van Umland), een spaarbank en een ziekensociëteit. Verder
had ze een commissie tot uitdeling van verwarmende spijzen en
brandstoffen en een commissie tot het doen van voorschotten aan
gepensioneerden. 74 In het begin der zestiger jaren was de leiding van
de afdeling uitsluitend in handen van niet-katholieken.

De schilders
Op het gebied der beeldende kunst was Breda er waarschijnlijk

beter aan toe dan verschillende andere kleine steden in het midden
der negentiende eeuw. Kunstenaars van enige betekenis moest men
in die dagen vooral zoeken in een omgeving waar ze op kopers
en opdrachten konden rekenen. Ze ontvluchtten daarom gemakke
lijk de provincie. Een talent als Petrus van Schendel (1806-1870)
die in Terheyden geboren was, maar door de Bredanaars graag als
een stadgenoot werd beschouwd, zien we na zijn studietijd in Ant
werpen, van 1822 tot 1828, al spoedig naar Rotterdam trekken
en vervolgens naar Den Haag, waarna hij zich in 1844 voorgoed
in Brussel vestigde. Voor de "kaarslichtjes" en "maanlichtjes" waar
om hij befaamd was, had hij daar een behoorlijke markt.75 Dat
Breda toch een aantal schilders in zijn midden behield, dankte het
bijzonder aan het Stadsteekeninstituut en de Militaire Academie
die aan enkele kunstenaars een taak in het onderwijs konden aan
bieden.

Reeds in 1798 was te Breda met steun van het stedelijk bestuur
een tekenschool opgericht door een geëmigreerde leraar van de
Antwerpse Academie.76 Blijkbaar heeft deze instelling geen lang
bestaan gehad, want in 1825 werd een nieuw tekeninstituut opge
richt. Aangezien dit ook een klas voor handtekenen had, konden
jonge mensen met artistieke aanleg in Breda een eerste ontwikke
lingsmogelijkheid vinden.

Ook aan de Militaire Academie waren steeds twee tekenleraren
verbonden. Een der eerste was Jacobus Carolus Huysmans (1776-
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Afb. 38. Gezicht op Kasteel en Haven te Breda omstreeks 1826. Olieverfschilderij van J. C. Huysmans.
Bibliotheek van het ProvÎnciaal Genootschap te 's~}"Iertogenbosch. Foto George lansen, 's-HcrtogcllboschJaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



Afb. 39. ZELFPORTRET VAN F. L. HUYGENS.
Riîksprcntenkabinet, Amsterdam.

Afb. 40. DE KUNSTSCHILDER P. VAN SCHENDEL.
Rijksprentcnkabinet, Amsterdam.
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1859). Hij was een geboren Bredanaar en had ook in Breda zijn
eerste opleiding ontvangen, o.a. van de kunstschilder J. H. Frede
riks (t 1822), van wie men in Breda ook nu nog werk kan zien,
o.a. in het Gemeentehuis en in het Hervormd Weeshuis. 77 Van
1802 tot 1804 studeerde Huysmans aan de Academie te Antwerpen.
In 1807 exposeerde hij te Mechelen, in 1808 te Amsterdam, naar
verluidt met bij,zonder succes. In 1825 benoemde men hem te
Breda tot directeur van het Teekeninstituut en in 1830 tot leraar
aan de Militaire Academie. In 1837 werd hij blind. Hij schilderde
graag berglandschappen; in het Stedelijk Museum kan men zien,
hoe hij zelfs de Heusdenhoutse kapel in een heuvelachtige entou
rage plaatste.7 8

Ook twee van zijn zoons kozen een artistieke l'Oopbaan. De
oudste, C'Onstantinus CorneIis (1810-1886), ontving het eerste
onderricht van zijn vader en bezocht vervolgens, evenals deze, de
Academie te Antwerpen. Vanaf 1833 verbleef hij in Parijs, waar de
beroemde Ary Scheffer zich voor hem interesseerde. Hij maakte
in 1834 een kunstreis in Zuid-Frankrijk en exposeerde in 1835 op
een Parijse tentoonstelling. Toen zijn vader door blindheid getrof
fen was, moest hij terugkeren. Hij volgde hem op als leraar aan
de Militaire Academie en als directeur van het Teekeninstituut. In
1866 aanvaardde hij een benoeming als leraar handtekenen aan de
Rijks H.B.S. in Tilburg. Deze Constant Huysmans was een veel
zijdig man. Hij had enige naam als landschapschilder (nu en dan
zag men zijn overigens vrij schaarse werk op tentoonstellingen in
Den Haag en Rotterdam), maar hij was ook werkzaam als litho
graaf. Daarnaast gaf hij ook enige werken uit over de techniek
van het vak: "Het Landschap" (1840) en "Grondbeginselen der
Teekenkunst" (1850). Het schijnt dat hij vooral 'Om deze publica
ties benoemd werd als lid van de Koninklijke Academie voor Beel
dende Kunsten.79 Men krijgt zelfs de indruk dat de man meer
theoreticus was dan kunstenaar. Op kunsthistorisch gebied was hij
zeer deskundig, hetgeen o.a. blijkt uit zijn verhandeling over de
geschiedenis van het perspectief-onderwijs, die onder de titel "We
tenschap en kunst op hetzelfde terrein" in De Gids verscheen.8o
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Maar ook onderwijsproblemen hadden zijn aandacht: eveneens in
De Gids publiceerde hij enige uitvoerige beschouwingen over het
nijverheidsonderwijs: "Verhandeling over de kunstbeschaving van
den nijverheidsstand en de middelen om haar te bevorderen'',81
"Het teekenen beschouwd in betrekking trot de nijverheid"81a en
"Eene vraag des tijds, kunst en industrie"82. Met verwijzing naar
Franse, Engelse, Duitse en Belgische voorbeelden houdt hij in deze
artikelen een intelligent pleidooi voor een artistiek-georiënteerd
nijverheidsonderwijs, waarin hij een ruime plaats verlangt voor
wat wij thans "industriële vormgeving" zouden noemen. Hij verzet
zich met name tegen het intellectualisme in het onderwijs en vraagt
te bedenken "dat de mensch niet enkel een hoofd, maar ook een
hart heeft; dat ook uit zijn gevoel gedachten opwellen; dat er
niets groots, niets schoons, niets zielsverheffends kan voortgebragt
worden, waar dat zwijgt."83

Men mag vermoeden dat de cursus voor jongedames die het
Teekeninstituut in 1861 inrichtte (voor die tijd een vooruitstevende
daad), door Huysmans was geïnspireerd. Hij schreef althans in de
Bredasche Courant een warme aanbeveling voor dit initiatief, w:aar
van hij de bedoeling als volgt aangaf: "de ingrijping van het kunst
element in het dagelijksch leven, wat slechts bij enkele beschaafde
familiën bestaat, meer algemeen te maken, en tevens aan jonge
Dames uit fatsoenlijke maar minder gefortuneerde familiën, den
weg te openen die bij eenigen aanleg en volgehouden studie tot een
eervol middel kan geleiden om zelve 'Onafhankelijk in haar behoefte
te voorzien."84 Ons lijken dergelijke klanken helemaal niet revo
lutionair, maar het kan een vraag lijden, of ze destijds veel instem
ming hebben gevonden in de Bredase sociëteiten en pastorieën.

Constant's jongere broer Victor G'Odefridus Johannes (1815
1856), die eveneens een opleiding ontving bij zijn vader en aan de
Antwerpse Academie, was vooral lithograaf. Hij vestigde zich in
Parijs, waar hij enig succes had met zijn kleurenlithografie; o.a.
won hij een gouden medaille van Napole'On III voor de illustratie
van een gebedenboek "La Journée du Chrétien." Om één reden
vooral verdient deze vroeggestorven Bredanaar te worden geme-
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moreerd: na zijn huwelijk met een Française in 1845 werd hij de
vader van de bekende romancier Joris Karl Huysmans (1848
1907).85

Een andere Bredase kunstenaar die we zowel aan het Teeken
instituut als aan de Militaire Academie verbonden zien (aan de
Militaire Academie kwam hij eerst in 1877), was Christiaan Cor
nelis Kannemans (1812-1884). In zijn jeugd had hij enige jaren
les gehad van Frederiks, maar financiële omstandigheden hadden
hem gedwongen een beroep als huisschilder te kiezen. Eerst rond
1840 begon hij zich te ontwikkelen als kunstschilder, waarbij hij
de steun genoot van J. A. van der Burgh, de voorzitter van de
Bredase Kamer van Koophandel en van Generaal van Nahuys, die
op Burgst woonde. In 1843 trad hij op een expositie in Den Haag
voor het eerst met zijn werk naar buiten, twee jaar later hield
hij een tentoonstelling in Breda. Van Nahuys liet hem een kunst
reis naar Engeland maken, koning Willem II schonk hem een sti
pendium voor een reis langs de Nederlandse en Franse kust. Dit
laatste hing ongetwijfeld samen met Kannemans' voorliefde voor
haven- en zeegezichten, die hem ook in het buitenland grote suc
cessen opleverden. Op een tentoonstelling in Duinkerken werd zijn
werk in 1853 bekroond met een keizerlijke medaille; Breda eerde
hem daarvoor met een serenade bij fakkellicht. Tot in Wenen wer
den zijn schilderijen verkocht.86 Hij was ook een gezocht portret
schilder; in Breda is op dit gebied nog vrij veel werk van hem
te vinden. Kenmerkend voor de tijdsomstandigheden mag overi
gens heten, dat deze internationaal erkende kunstenaar op de Grote
Markt ook nog een winkel in galanterieën had, maar deze werd
vermoedelijk vooral door zijn vrouw gedreven.

De laatste tekenleraar die vermeld moet worden, was geen
Bredanaar van afkomst. Frederik Lodewijk Huygens (1802-1887)
werd in Den Haag geboren. Van 1836 tot 1872 was hij docent
in handtekenen aan de Militaire Academie. Hij schilderde vooral
landschappen, waarmee hij ook geregeld op tentoonstellingen in
Den Haag en Amsterdam verscheen.87 De gemeente Breda bezit
een kleine collectie van zijn werk.
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Een Bredase leerling van Kannemans was Wilhelmus Jacobus
Kerremans (1828-1889). Hij moet een merkwaardig man zijn
geweest. Behalve als kunstschilder was hij in Breda ook werkzaam
als caféhouder en winkelier. Maar vooral zijn zwerfdrift is op
merkelijk. Vanaf 1866 zijn zijn opeenvolgende woonplaatsen: Breda,
Brussel, Breda, Detroit, Teteringen, Breda, Brussel, Breda, Tiel, Den
Haag en Hoedekenskerke. Kerremans had, naar het schijnt, een
speciale voorkeur voor het schilderen van kruiswegen88): in de
kerk van het Begijnhof hangt er nog één van zijn hand.89 Hij
maakte echter ook allerlei genrestukjes.90

Nog enige andere namen kunnen worden genoemd. Allereerst
de boerenschilder Theeuwes van Ginneken uit Teteringen (1811
1888). Deze autodidact leverde in Breda en omgeving vele stal
interieurs die vooral met kippen zijn gestoffeerd.91 Ze zijn van uit
eenlopende kwaliteit; wellicht is niet alles wat onder zijn naam
doorgaat, ook werkelijk van zijn hand.

Tenslotte was er de enigszins raadselachtige figuur van Rein
hard Wi1lem Kleijn (1828-1889), de jongere broer van de eerste
Bredase gemeente-archivaris. Ook hij werd opgeleid aan het Tee
keninstituut en aan de Academie te Antwerpen (niemand schijnt
er destijds aan te hebben gedacht naar één der Academies in het
Noorden te gaan). Maar door familie-omstandigheden moest hij
reeds op negentienjarige leeftijd zijn studie afbreken. Er is niet
veel werk van hem bekend, een enkel stuk daaronder wekt de
indruk dat hij niet zonder talent was, maar hij presteerde blijkbaar
weinig. Dit wordt bevestigd door zijn doodsbericht in de Nieuwe
Bredasche Courant: "Tijden en omstandigheden waren hem echter
niet gunstig, waardoor zich uit hem niet het talent ontwikkelde,
dat zijn ouders en onderwijzers, toen hij nog jong was, in hem
meenden te ontdekken." Men deelt ons verder mee dat hij veel
portretten heeft geschilderd en dat hij "een ijverig en geduldig
onderwijz.er in het handteekenen en schilderen met olieverf" is ge
weest, laatstelijk aan het Instituut St. Antoine.92 In de bestaande
repertoria, ook uit de negentiende eeuw, komt zijn naam niet
voor, waaruit men mag opmaken dat hij niet, zoals zijn Bredase
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collega's, aan exposltles in de grote steden heeft deelgenomen.
Kende ook Breda exposities? Hierboven is er al één vermeld:

die van Kannemans in 1845. In 1859 is er opnieuw een tentoon
stelling van zijn werk, tezamen met dat van Kerremans. Ze werd
gehouden in de bovenzaal van Sprengers op de Grote Markt.93

In 1863 exposeerde "onze stadgenoot" de beroemde Petrus van
Schende1, in één der zalen van het Stadhuis "vijf der edelste schep
pingen van zijn onwaardeerbaar genie". De opbrengst van het be
zoek, die ten goede kwam aan het katholieke en het protestantse
oude vrouwenhuis en aan het instituut voor jongens van de Sint
Vincentiusvereniging, bedroeg ruim f 340,-.H4

Alles bijeengenomen blijkt wel dat de beeldende kunst in Breda
een levendige belangstelling genoot. De schilders die er werkten,
waren wel geen figuren van de allereerste rang, maar zij hadden een
dergelijke invloed, dat de smaak van het publiek op een draaglijk
peil stoncl'. Vijftig jaar later lag dit ongetwijfeld lager.

De gezelligheid

Tussen het culturele leven en het gezelligheidsleven zijn de gren
zen nauwelijks te trekken. Voor de kleinsteedse verhoudingen van
de negentiende eeuw g,old dat nog meer dan voor de hedendaagse:
de muziekverenigingen en rederijkerskamers dienden zeker ook in
grote mate voor het gezelschappelijk verkeer.

Maar daarnaast bestonden ook organisaties die uitsluitend en
opzettelijk hierop gericht waren. Breda had twee sociëteiten: de
Groote Sociëteit en Casino. De eerste was vermoedelijk de voort
zetting van de sociëteit die reeds in de achttiende eeuw bestond
(het reglement van 1780 is reeds "bij vernieuwing gearresteerd").95
Het predikaat "Groote" had ze zich misschien aang,emeten om zich
te stellen tegenover de sociëteit "Amicitia et Concordia" die in 1807
ontstond, maar die niet zo'n lang leven schijnt te hebben gehad.!J6
Rond 1860 is de Groote Sociëteit duidelijk het trefpunt van de
beter gesitueerden. Dat ze politieke invloed had blijkt nergens. Dit
is waarschijnlijk pas begonnen in de zeventiger jaren, toen de socië-
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teit een liberaal bolwerk werd, waartegen de "c1ericalen" in 1875
stelling namen door de oprichting van de Katholieke Kring.97 In
een tijd toen heel Breda liberaal georiënteerd was, had zulk een
agressieve houding geen zin. Ook het feit dat Mr. Andrê Kerstens,
de latere burgemeester, die een vertrouwensman was van Mgr. van
Hooydonk98, tot de bestuursleden behoorde, wijst erop dat er van
antic1ericale gevoelens destijds bij de Sociëteit nog geen sprake was.

De Groote Sociëteit had haar bijeenkomsten in het koffiehuis
van Sprengers op de Grote Markt (thans het Zuid-Hollands koffie
huis), maar voor de zomer had ze ook een paviljoen in het Valken
berg.99

De Sociëteit Casino, opgericht in 1838, was vooral het ontmoe
tingscentrum voor de hogere militairen. Officieren waren op grond
van hun rang per se gerechtigd tOt het lidmaatschap. Het reglement
bepaalde zelfs dat het bestuur van zeven leden moest bestaan uit
twee burgers en vijf officieren.10o Maar zoals er burgers lid waren
van Casino, zo waren er ook officieren die de Groote Sociëteit
frequenteerden; we vinden daar zelfs officieren in het bestuur. Ook
Casino had een lokaal bij Sprengers op de Grote Markt.l01 Het
bezat echter eveneens een "buitenlokaal", dat aan de Ginnekenweg
gelegen was.102

'Tot de g,ezelligheidsverenigingen - maar dan voor burgers van
lagere rang - moet men ongetwijfeld ook de oude gilden van Sint
Joris en Sint Sebastiaan rekenen. Hun militaire en politieke be
tekenis was allang voorbij en ze rekten het leven nog maar moei
zaam. Het Gilde van Sint Joris telde in 1859 8 leden, dat van Sint
Sebastiaan 10.103 Beide beschikten ze nog over hun oude vergader
lokalen: het Gilde van Sint Joris was gevestigd in de bovenzaal van
de Vleeshal, die in 1862 Boterhal was geworden104 (het tegenwoor
dige museum), het Gilde van Sint Sebastiaan hield zijn bijeenkoms
ten in de bovenzaal van de Waag bij de Haven. Het Gemeente
bestuur vond echter dat de beide verenigingen z6 weinig levens
kracht vertoonden dat ze op hun oude privileges geen recht meer
konden laten gelden. Het eiste de lokaliteiten dus weer Op.105 Het
gevolg was dat het Gilde van Sint Joris zich in 1862 ontbond.l°6

316

Jaarboek De Oranjeboom 15 (1962)



~/ De 'ondergeteekendeinaakt door deze bekend, dat hij,
bij gel~geIiheid 'der NajaarsmarM. weder alhier is gearri-
veèl'd ,met een bUItengewoon schoon CYCLORAMA ~
geschl1derd: door dtln, beroemdeti decora leur TRABOER.
Oókheel,t hijm.edegebragt geheel nieuwe MÉ'fHAMOR
PHOSES en MECANIQUES, waarin worden voorgesteld
de veldslagen uit den jongsten oorlog in Italië, als; de
.slag bij Solferino" gevechten van he,t Oostenrijksche te
gen het Fransch-Sardinische leger, enz., enz., te veel
om' te tlOe~en. ,Hij hoopt alzoo een. ieder een genoe-,
gelijken avond tè' kunnen bezorgen. '

De, fraai gedecoreerde Tent ,is. geplaatst op de Groote
Markt, en daarin zullen dagelijks, vtm afDingsdag tot
Zaturdag ,twee Voorslellirigel1 wQrden gegeven) ,eri wel
,des avonds "te ,·6 en te 8 uren. '
" 'Zich in de gunst' van het geëerde ,publiek aanoevelendè,
heeft hij de eer te zijn,' ' '.

B. BRO~KMAN.
De Bredasche Courant, 6 november 1859

SPIRITO SANGIORGIO
van ltalie)

lleefi de eer het Ileëerd PU,bliek ,va'u Breda te, beriglell -, dat
hij weder alhier. OP. de, KERMIS is geartiveerd met een groot
assortiment. ARTIKELEN VAN WEELDE, zeergeschik~
voor KERMISGESCHENKEN , zijnde het nieuwste en fijnste
in ITALIAAl\.lSCHE, PARIJZER en DUITSCHE GALAN-
T~RIEN. .

De menigte van artikelen maakt de opnpemingonmogelijk;
hij-, verzoekt. daarom he1n, wel met een bezoek te 'willen
,vei-eeren. overtuigd dat" niemand onvoldaan zijne Kraam
zal verlateli.

,Op de, Groote Markt, tegenover den Heer F. J. A. SMITS,
Apotheker.,

,KA'RL W1MPINSINGER,
uit TY'l'ol J

heeft de 'eer te' berigten , dat h\j' met zijne Kraam. waarin
aHe .SOOI~~, .vA.U HEEREN-, DAMES- en, KINDERHAND
SCHOENEN, 'benevens fraaije B,RETELS, staat tegenover
,de grootè' Societeit. De .prijzen zijn 'zoo billijk mogelijk'
gesteld..

De Bredasche Courant, 12 juni 1859
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Het Gilde van Sint Sebastiaan wist zich nog te handhaven, al moest
het voortaan huur betalen.

De echte schutters hadHen zich intussen verenigd in handboog
en buksenverenigingen, de enige sportorganisaties die Breda destijds
kende. Er bestond een handboogschutterij "Vriendenkring" en een
handboogschutterij "Willem TeIl", beide opgericht in 1845. Ze
hadden ieder niet meer dan een tiental leden. Beide hadden ze
echter een raadslid als beschermheer; de gedachte dat de schutters
ook kiezers waren, zal wellicht hieraan niet vreemd zijn geweest.l°7

De buksenvereniging, opgericht in 1856, was veel sterker, wellicht
omdat ze moderner was: in 1859 bedroeg het aantal leden 45.108

Gezelligheidsoverwegingen zullen ook wel hebben voorgezeten
bij het gezelschap met de intrigerende naam "De Edele Vlasbloem
of de Delvonisten", waarvan de oude chirurgijn R. A. Verlegh
president was en dat gevestigd was in het Hof van Holland (in de
Reigerstraat). Maar behalve de naam en de lijst van de bestuurs
leden (waaronder drie "ouderlingen") die we in de Bredasche Al
manak aantreffen,109 is er helaas niets meer van te achterhalen.

Vanzelfsprekend had het vermakelijkheidsleven in de loop van
het jaar bepaalde hoogtepunten. Ook toen vierde men Carnaval.
Toch heeft het Carnaval, naar het schijnt, in Breda geen ononder
broken traditie gehad. Na geheel te zijn uitgestorven in de acht
tiende eeuw is het in het begin van de negentiende eeuw door be
invloeding uit het Zuiden weer opgeleefd. Dit kan men opmaken
uit een herderlijke brief van de Apostolisch Vicaris Adrianus van
Dongen, de in 1822 klaagt over "die schandelijke vermommingen
om de eerbare schaamte uit te dooven en aan alle soorten van dar
telheden en ongebondenheden den vollen toom te vieren", waarna
hij vervolgt: "Eertijds, wij mogen er op roemen, hoorde men met
de Vastenavonddagen van alle die buitensporigheden en losbandig
heden in ons vaderland niet. 's Lands wetten en overheden, de
vaderlandsche aart, zeden en welgemanierdheid der ingezetenen,
weerden en beletteden op dezelve al wat ongeregeld, heidensch
en Godstergend was; thans nu wij in meerdere gemeenschap met
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onze naburen zijn getreden, zijn derzelver gebruiken, vooral die
losbandigheden en ongemanierdheden ook tot ons overgeko
men".110 Overigens heeft men na 1795 al heel spoedig getracht van
de veranderde omstandigheden gebruik te maken. Reeds in 1798
moet de Municipaliteit verbieden "vermomd op openbare plaatsen
te verschijnen", aangezien "eenige Lieden binnen deze Gemeente,
door brooddronkenheid gedreven, het van zich hebben kunnen
verkrijgen, zo verre de welgevoeglijkheid te vergeeten en aan zijde
te stellen, om in deeze stad, in Masquerade-kleederen vermomd,
omlopende, het recht van den vreedzamen Burger te violeeren,
door op een zo ongehoorde als strafbaare wijze, derzelver Huizinge
in te dringen, en daardoor den Bewoonderen angst, vrees en schrik
aan te jaagen, waarvan niet dan de bedenkelijkste gevolgen proflu
eeren kunnen".111

Hebben de Bredase bestuurders deze verbodsbepaling tot 1847
kunnen handhaven? In dit jaar blijkt namelijk een bestaand mas
keradeverbod te zijn opgeheven.112 Maar reeds in het volgende jaar
waren er ernstige klachten over "ongeregeldheden". Aangespoord
door een adres van de drie pastoors der stad (die daarin o.a. op
merken dat openbare maskerades ook in 's-Hertogenbosch niet toe
gelaten zijn)113 besloot daarom de Raad in 1849 het vroegere verbod
te vernieuwen; overtreding zou worden gestraft met een boete van
drie gulden of met drie dagen gevangenis,114 Onmiddellijk volgde
een petitie van een zestigtal ingezetenen die vooral op grond van
de schade die deze maatregel voor hun nering zou meebrengen,
verzochten het besluit ongedaan te maken. Zij geven toe dat er een
enkele "walgelijke vertooning" heeft plaats gehad, maar menen dat
dit door de politie voorkomen had kunnen worden. Het is daarom
niet nodig, zeggen ze, "eene vreedzame bevolking over gelijken kam
te scheren met nietswaardigen".1l5 Ook Gedeputeerde Staten meen
den Burgemeester en Wethouders te moeten waarschuwen; zij zagen
niet voldoende redenen om de tegemoetkomende regeling van 1847
in te trekken.1l6 Toch w'enste de Raad het genomen besluit te
handhaven,117 Maar twee dagen v66r het Carnaval werden ernstige
bezwaren naar voren gebracht door de Commissaris van Politie: er
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heerste in de stad grote ontevredenheid over het verbod, ,men
scheen vastbesloten toch gemaskerd op straat te verschijnen. Wat
moest hij in deze omstandigheden doen? Als hij de overtreders
wilde verbaliseren, zou hij hen moeten ontmaskeren; d'it kon niet
anders dan met geweld gebeuren. De "bittere gevolgen welke daar
uit kunnen voortvloeijen" wenst hij niet voor zijn rekening te
nemen. Bovendien: hoe kan hij met de drie agenten waarover hij
beschikt, tegen de massa ingaan? Hij vraagt daarom een schriftelijke
instructie.us Op zondag vóór Vastenavond had de Burgemeester
nog een onderhoud met de Gouverneur der Provincie, Borrer.
Een brief van de Gouverneur gaf op het laatste moment de vol
gende richtlijnen: er mocht geen geweld worden gebruikt, men
mocht dus geen maskers afrukken, het enige wat men kon doen
was de gemaskerden naar hun naam vragen en hen aansporen zich
van verdere overtredingen te onthouden,l19 De Bredase autoriteiten
moeten wel hebben ingezien dat men op deze wijze geen verbod
kon handhaven. In elk geval is de maskerade ongehinderd doorge
gaan. Want de Bredasche Courant bericht: "Gisteren en eerg,iste
ren, de beide Karnavalsdagen, is het in onze stad zeer levendig ge
weest. Het aantal maskers, in allerlei vorm en gedaante, in groepen
of afzonderlijk, sommigen met muzijk, heeft zich reeds Maandag
morgen vroegtijdig op straat vertoond, door de menigte volks dat
op de been was, omgeven en gevolgd. Niettegenstaande de alge
meene drukte, is de goede rust en orde nergens een oogenblik ge
stoord".120

We mogen wel aannemen dat men van hogerhand sindsdien
geen poging meer heeft gedaan om zich tegen de openbare Carna
valviering te verzetten. Wel vinden we voor de zestig,er jaren geen
aanw.ijzingen dat er iets op straat gebeurde, maar w'aarschijnlijk laat
met name de berichtgeving van de Bredasche Courant ons hier in
de steek. Wel komen we uit de advertenties iets te weten over
meer besloten vieringen. Zowel in de lokaliteit van de Groote
Sociëteit als in het Hof van Holland was er een bal (masqué et
paré); de toegangsprijs bedroeg 25 cent. Het Hof van Holland
bood nog een bijzondere service: men hield er voor de bezoekers
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'IUD,'ME CHEVRIER, UPPELLI FAIMALJI
EN V~NDEN BUSSCHE; ,

Staande de sierlijk ingerigte en .door GAZ verlichto Menagerie te BB,EIYA.', '

De bnitengewone 'merkwaardige MenagerIe. wordt in Frankrijk en Bèlgiö
als een der zeldzaamste 'beschouwd. ' '

Oen '15. Maart viel aan deze Menagerie de onderscbeiding ten deel van'
een bezoek van BB. KK. HB. den Graaf van Vlaanderen on don Horlog van
Brab(tnd. '

Ding.dag den 14. Moi lviel de Meoagèrie de onderscheiding ten deel von
een 'hoog vereerend bezoek van Hare MajesleiC de Koningin. vergezeld van
lIoogstdeszelfs jongsten Zoon Z. K. H. Prins Alo",andor der Ned~landen.

Den t 7. werd do Diergaarde I;!ezocht dcor HH. [ac. HH. Prins en
Prinses Hendrik, terwijl het Z. K. H. den Prins van Oranje behaagde del!
volgenden dag ook dit schouwspel meI zijne hooge tegenwoordigheid te
verCt'ren. .

lllijkbaar werden deze, Vorstelijke .Bezoekers verrast. niet nlleen op
het zien dier schoone Woudhewoners, maar inzonderheid over de nooit'
geevenaarda werkzaamheden met dezelve; onze geachte bezoekers verlieten'
hoogst voldaan de 1Ilenagerie. Verbazing wekt

Mejufv. Pauline de ,Bigore,
die alleen met haar oog den .terken Woud-Koning deo, fleren ,Leeuw he-'
heerscht en hem als een' getrouwen hond aan hare voeten doet kruipen,
zich door den 'bloeddorstigen onverzadelijken hytlna laat liefkozen,korlom
hier zoozeer van dè gewooe vreesachtigheid'" harer sexe die gewoonlijke
schrlk voor hel kleinste dier voedt, af-wijkt, dat zij als eellO oppermagtiga
gebiedster te middrn herer woesteènderdànen slaal .. en ,de ziel des aan-
schouwers van bewondering vervnlt'. .

, .. D';geljiks Twee VO<:l~slellingen:(le eerste 's Middags
, tèn 2' ure' en de Twe~de ';s' Avonds.

1'en 8i ure
GR001'E VOEDING

van' al de 'Dieren der Menagerie.,
Behalve de werk~aamhedeil 'en oefeningen van Mejnf.ronw PAULlNE DE:

lIlGORE , ook bezoek inde kooijen door den beroemden Dierenteinmer

UPELLI FAIMALIJ,
die Ban twee Tijgers de wonderhaarlijkste zaken laten verrigten, 'onder
,~nderen houdt. een der Tijgers een hoepel in zijne klaauwen en de anderll
,llpriugt er op bevel van don temmer doorheen. ' ,

Da grootll ,Leeuw MillOle, het nee plus ultra, wijst op hot Horologi6
vah den dierentemmer het uur aan. geeft even als een hond een poot.

'gaat dood liggen, apporteert, in één woorà doet lIlIea als de beate ge
dresseerde hond, ,hetgeen eehler anes overtreft. Ia

De Worstelstrijd met den ,verschri'kI.elijken grooten
Russischen Beer MARTIN.

Door den beroemden Dierentemmer

l1PELLI FA.IMllLIJ
Groetseh on slout is dit schonwspel; het doet den mdnscb allo nuance.

van hewondering. en genot ondervinden. Even als de worstelaars der oude
Grieken en Romeinen, man tegen man 'met kunst en spierkracht 'kam
pende, even zoo ziet men hier den man tegen zijn tienvoud sterkeren
tegenstander kampen en worstelen, tot dat de strijd eindelijk beslist wordt
door de nederlaag van den .Beer. die het onderspit moet delven. dsar
zijn tem mer hem ter aarde werpt. .
.NB. De hokken dier diereIl zijn lloozeer verzekerd en drievoudig "erslerkt.

'dat men gerItslelijk met vrouwen tin kinderen de verschillende schouw
spelen ka/.l bijwonen on er zelfs geen zweem "all g~vaar .bestaat,

PRIJZEN DEB PLA.jlTSEN.

Bij' de Dag' Vóorstelliog Ie Rang 110 Ct. 2e Rang 25 Ct.
Bij, de Avond Voorstelling Ie 'Rang 75 Ct. 2~ Rang 35 Ct.

De Bredasche Courant
9 juni 1861
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costuums beschikhaar121 (hetgeen toch zou kunnen betekenen dat
niet iedereen er graag mee op straat liep). Van het Hof van Holland
wordt ook nog vermeld dat de zaal, hoe ruim ook (in feite had
ze een oppervlakte van ongeveer 30 hij 5 meter), dikwijls te klein
bleek om "plaats te kunnen vinden."122

Kermissen waren er twee: de ene begon op zaterdag v66r Pink
steren en de andere op maandag na Allerheiligen. Ze hadden nog
gedeeltelijk het karakter van een jaarmarkt, waar men manufac
turen en "kramerij:en" kon kopen.123 Maar ook voür het amuse
ment was er volop gelegenheid. Meer dan nu hadden de attracties
het karakter van vertoningen waarover burgers en buitenlui zich
konden verbazen: honden- en apentheaters, menagerieën met
vreemde dieren en bonte panorama's waren geregeld aanwezig. Ver
der traden er, vooral in het Hof van Holland, variété-gezelschappen
op met "komiekzangers", artisten die aangekondigd worden als
"Premier Comique du Casino de Berlin" of "Premier Comique au
Thé~tre Lyrique de Paris".

Huiselijke genoegens waren er ook toen op Sint Nicolaas. De
winkeliers verkochten "Articles de Paris" en zelfs de chocolade
figuren heetten gemaakt te zijn "naar de laatst uitgekomen Parijsche
modellen." Men dronk "Punch à la Romaine" en liet van de han
ketbakker oranje- en vanille-ijs komen; het ijs was blijkbaar naast
de boterletter en de speculaas een speciale Sint NicoJaasattractie,
wellicht omdat men het alleen in de winter maken kon. Een ander
Sint-Nicolaas-verschijnsel was de "tombola zonder nieten" die door
verschillende winkeliers werd georganiseerd.

De tombola's vindt men ook op Kerstmis. De verlichte kerst
boom moet nog een heel ongewoon verschijnsel zijn geweest. Als
er één staat opgeste:ld in de winkel van Kannemans, wordt dit per
advertentie bekendgemaakt. De afbeelding van een onvervalste
palmboom die de Bredasche Courant daarbij plaatst, maakt wel heel
duidelijk, dat de burgerij nog niet met dit nieuwe element in de
feestviering vertrouwd was.

De nieuwjaarsdag gaf vooral voldoening aan hen die hij deze
gelegenheid op de vrijgevigheid der bezittende klasse mochten re-
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KER8000M VERLICHT ZIJN,
"Waarbij gevoegd is eene TOMBOLA ZONDER NIET:eN#
bestaande qit de nieuwste en aardigste voorwerpen.

Wij . hopen ·met een ruim bezoek vereerd te worden, ook
·VlliN de· Jieugd', .die voorzeker wel tevreden zal zij n van .den
KERSBOOM te plukken.

KAN.NEMANS VAN DASflORST,
Groote Marl,t, D, Hi.

De Bredasche Courant. 23 december 1860.

kenen, krachtens oude traditie in de eerste plaats de lantaarnop
stekers, de klapwakers en de torenwachters. Anderen voelden zich
door de wederzijdse plichtplegingen die de dag vereiste, alleen
maar bezwaard. Doch ook de bedeelden beleefden hun ergernis,
want zij werden door onderkruipers belaagd. De lantaarnopstekers
plaatsten daarom in 1860 een waarschuwende advertentie:
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De Lantaarn-ontstekers dezer Gemeente verzoeken beleefde
lijk alleg, die hun eene Nieuwejaarsgift mogten willen gun
nen, die gift niet af te geven dan aan hen die het bewijs hun
ner aanstelling vertoonen, dewijl zij meermalen ondervonden
dat zij door kwade praktijken zijn benadeeld geworden.

Uit aller naam
K. Reijniger124

Voor de burgerij, die nu moest gaan onderscheiden tussen echt
en vals, werd de zaak thans nog hinderlijker. Het Gemeentebestuur
meende daarom dat het aan deze bedelarij paal en perk moest
stellen: het verbood in 1863 aan allen die in dienst der gemeente
stonden, de inzameling van nieuwjaarsgiften. Doch de torenwach
ters kwamen hiertegen in verzet: door de maatregel van de overheid
was hun inkomen sterk verminderd. De gemeenteraad toonde be
grip voor deze klacht en besloot hen schadeloos te stellen met een
extra-gratificatie van 25 gulden voor de beide functionarissen te
zamen,125

Zelfs trachtten de Bredase autoriteiten, blijkens een publicatie
in de krant van 31 december 1863, op nog veel ruimer schaal de
bezwaren van de nieuwjaarsviering uit de weg te ruimen. Ondanks
de wijdlopige zinsbouw van het stuk laat het de ergernis over de
ongemakken der jaarwisseling heel goed aanvoelen:

Bij de op handen zijnde intrede van een nieuwe jaarkring
voldoen wij gaarne, mede uit volle overtuiging, aan een tot
ons gerigt verzoek, om aan allen, die zich sedert vele jaren
vruchteloos beklaagd hebben over het voor hen zoo lastige
en veelal weinig bewijzende gebruik om over en weder juist
op dien eersten dag, den dusgenaamden nieuwjaarswensch te
gaan brengen, hetzij mondeling, hetzij door middel van kaart
jes, door welke laatsten vooral deg,een die in enige openbare
betrekking geplaatst is, zich als overstelpt ziet en die toch
beleefdheidshalve wederom veelal niet onbeantwoord kunnen
blijven, - het navolgende mede te delen:
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Dat vele ingezetenen dezer stad, geenszins kunnende voor
onderstellen dat iemand anders dan de beste wenschen voor
zijnen medeburger zoude kunnen koesteren, onderling, even
als de leden van den Gemeenteraad en andere Collegiën te
dezer stede, zijn overeengekomen de betuiging daarvan (alleen
mondeling) te zullen uitstellen tot aan de eerste ontmoeting
in den aanvang van het jaar; terwijl zij zich durven vleijen
dat dit voorbeeld nog meer algemeen zal worden gevolgd, en
zij althans mogen verschoond blijven van een groot aantal
kaartjes als anderszins, en dat velen alzoo zullen willen mede
werken om, behoudens enige uitzondering, de bedoelde zoo
vaak lastige gewoonte al meer en meer in onbruik te brengen,
om haar eindelijk geheel en al ter zijde te stellen.

De arbeidersorganisaties
Moeten we ook de arbeiderscorporaties die in Breda rond 1862

bestonden, niet tot de gezelligheidsverenigingen rekenen? Bepaalde
aspecten van hun activiteit geven daartoe zeker aanleiding, maar
hun doelstelling ging toch iets verder dan alleen het gezelligheids
leven.

Welke organisaties bestonden er? In 1862 kennen we allereerst
de verenigingen die in hun namen nog de oude gilde-tradities voort
zetten. Er was een Gilde van St. Jacob voor de hoedenmakers, een
Gilde van St. Bonifacius voor de kleermakers, een Gilde van St.
Eligius voor de goud- en zilversmeden, een Gilde van St. Lucas
voor de kamerbehangers (of zoals het soms heet: voor de behan
gers en de ververs) en een Gilde van St. Crispijn voor de schoen
makers.126 Dan waren er nog twee typografenverenigingen "Door
Eendragt 't Zaam Verbonden" en "Nut en Genoegen",127 Er moe:t
ook een organisatie van de metselaars hebben bestaan; zij hadden
tenminste een ziekenkas,128 En als de metselaars georganiseerd wa
ren, mag men aannemen dat ook de timmerlieden een onderlinge
binding hebben gekend; we zullen trouwens nog een spoor van
hun activiteiten ontmoeten.

Over de bedoelingen van de meeste dezer "vakverenigingen"
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kunnen we slechts min of meer gefundeerde vermoedens hebben.
We moeten daarbij vooral uitgaan van hetgeen we toevallig weten
over de typografenvereniging "Door Eendragt 't Zaam Verbonden".
Ze was opgericht in 1837 en gold als de oudste van Nederland. Dit
laatste is wel niet te danken aan de vooruitstrevendheid van de
Bredase werknemers, maar eerder aan de omstandigheid dat Breda
als belangrijk militair centrum tussen 1830 en 1839 een sterke op
leving van het drukkersbedrijf te zien gaf, waardoor vele vaklieden
uit het Noorden hier werk vonden.l 29 Van de vereniging zijn de
oorspronkelijke statuten bewaard gebleven. 130 Daaruit blijkt dat
men zich een tweeledig doel stelde: de bevordering van de onder
linge vriendschap en het bieden van enige sociale zekerheid. De
tweede typografische vereniging was blijkbaar van dezelfde aard,
ze gaf het dubbele streven kernachtig weer in haar naam "Nut en
Genoegen".

Het onderling verkeer trachtte men te bevo,rderen door het
houden van maandelijkse vergaderingen en vooral door de viering
van het jaarlijks Kopperfeest of de Koppermaandag (maandag na
Driekoningen), de traditionele vierdag van de oude drukkersgil
den.131 De statuten van 1851132 stellen vast dat het feest zal bestaan
uit 1° een door de leden onderling te geven toneelstuk, 2° een
goede maaltijd, 3° een bal of danspartij" Ieder lid mocht een dame
meebrengen. Dit alles geschiedde op kosten van de kas. Daags daar
na hield men nog een "brokkenmaal", doch dit kwam voor reke
ning van de leden persoonlijk.

Sociale zekerheid werd nagestreefd door een ziekte- en begrafe
nisfonds. De uitkering bij ziekte was oorspronkelijk bepaald op
f 2,- per week (een normaal weekloon bedroeg ongeveer f 6,-),
de uitkering bij overlijden f 20,-. Doch reeds na enige jaren stond
men voor een débkle: aangezien volgens de statutaire bepalingen
ieder jaar tweederde der contributies van 6 cent pel' week aan de
Kopperviering werd besteed, was er geen mogelijkheid tot fonds
vorming; deze misrekening had tot gevolg dat men in 1843 de
betalingen moest staken.l 33 Rond 1853 werd echter de ziekte- en
begrafeniskas hersteld. Men was nu voorzichtiger: er werd o.a. be-
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Afb. 46. De kapel te Heusdenhout onder Ginneken. Olieverfschilderij door J. C. Huysmans.
Stedelijk !\'luseum. Brcd:l. Foto Schreurs, Breda
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paald dat gedurende de eerste jaren geen uitkeringen zouden wor
den gedaan. Een ander verschijnsel waarin de onderlinge solidariteit
der leden tot uiting kwam, was de verplichte aanwezigheid hij de
begrafenissen der leden. De vakhroeders fungeerden daarbij als
dragers. Ook dit kan een economisch motief hebben gehad: men
spaarde de officiële dragers uit.

Van enige strijdbaarheid is in de eerste decennia van het bestaan
der vereniging niets te bespelj.ren. Dit is zelfs nog niet het geval in
de tachtiger jaren, als wij uit de bewaarde notulen134 een beter
beeld krijgen van haar werkzaamheid. Men was ook toen nog
hoogst vereerd als de werkgevers, tegen betaling, erelid werden 
met het recht de vergaderingen bij te wonen - of door hun tegen
woordigheid bij een feestviering van hun belangstelling blijk gaven.
Ook van pogingen tot verbetering der arbeidsvoorwaarden is niets
te bemerken; dit begint eerst aarzelend in de negentiger jaren.

Het patroon van de organisatie komt vrij nauwkeurig overeen
met dat van de achttiende-eeuwse drukkersgilden,135 Ook daar treft
men als voornaamste elementen: de steun bij ziekte en overlijden,
de onderlinge feestviering en de deelneming aan begrafenissen. Wij
zullen daaruit wel mogen besluiten, dat de andere organisaties die
nog de naam "gilde" bewaard hadden, eveneens op deze wijze
w:erkten. Het is niet bekend, of deze mogen worden beschouwd
als rechtstreekse - oorspronkelijk clandestiene _136 voortzettin
gen van de oude gilden, die in de Bataafse tijd werden afgeschaft,
of eerst in de 1ge eeuw opnieuw zijn opgericht. Wel blijkt dat er
gilden waren die zich op een eeuwenoud bestaan beriepen: het
vaandel van het Hoedenmakersgilde, dat in het Stedelijk Museun1
bewaard wordt en dat wel negentiende-eeuws schijnt te zijn, ver
meldt als stichtingsjaar 1307! Ook het Gilde van de Schoenmakers
blijkt de band met het verleden nog enigszins te voelen: voor de
jaarlijkse feestviering vraagt het aan het Gemeentebestuur het
schilderij van St. Crispijn te leen, dat vermoedelijk bij de officiële
opheffing der gilden in handen der gemeente was gekomen,137

Intussen constateren we dat ook hij dit gilde de jaarlijkse feest
viering plaats had. Uit andere bronnen is trouwens bekend, dat de
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negentiende-eeuwse gilden hieraan grote aandacht besteedden. In
1827 waarschuwt Mgr. van Hooydonk tegen de misbruiken die bij
de teerdagen der gilden ontstaan zijn. Hij geeft ook enige richtlij
nen; als men die niet opvolgt, mag de pastoor voor het gilde geen
kerkelijke diensten houden.138 Waaruit men zou kunnen besluiten
dat de gilden die zich met godsdienstige namen tooiden, ook nog
een zekere kerkelijke viering hebben gekend.

Eénmaal zien we de arbeidersorganisaties naar buiten optreden:
bij de onafhankelijkheidsviering in 1863 hielden zij een optocht.
Het verslag van de Bredasche Courant vermeldt: "In de namiddag
hielden de verschillende gilden als: die der Hoedenmakers, Kleer
makers, Behangers en Ververs, Schoenmakers, Boekdrukkers, Goud
en Zilversmeden, de talrijke werklieden der metaalgieterij van de
heeren de Bruijn Kops en Backer, alsmede de Galonwerkers, met
hunne vaandels en verdere versierselen, een luisterrijken optogt
door de stad, daar ook zij allen een openlijk blijk wilden geven
van hunne deelneming in het nationaal herinneringsfeest en in den
herleefden bloei van het vaderland."139

Dergelijke arbeidersoptochten hadden in 1863 ook plaats in Am
sterdam,140 Utrecht,141 en Den Haag.142 Ze waren overigens niet
zonder een zekere weerstand georganiseerd; Prins Frederik had
althans de wens te kennen moeten geven "dat de optogten van de
fabriek- en andere werklieden .... geene belemmeringen mogten
ondervinden."143 Het is niet onwaarschijnlijk dat dit gezamenlijk
optreden sterk heeft bijgedragen tot de bewustwording der arbei
ders die zich in Nederland rond het jaar 1865 begint te openba
ren.144 Te Breda ontmoet men daar maar zwakke sporen van. Van
de typografen hebben er in 1866 35 hun instemming betuigd bij
de oprichting van de Algemeene Nederlandsche Typografenbond,
die haar bestaan begon met een eis van 50% loonsverhoging. Maar
deze adhaesiebetuiging was niet van praktische betekenis: na een
jaar waren alle banden met de bond weer verbroken: het zou tot
1894 duren voordat weer Bredase typografen zich als lid aanmeld
den.145

De metselaars en timmerlieden - die dus beide wel een zekere
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vorm van organisatie moeten hebben gehad - begonnen in 1865
ieder afzonderlijk een loonaktie. Zij deden dat door adressen aan
het Gemeentebestuur. Dit zond de adressen door aan de Kamer
van Koophandel. Door bemiddeling der Bredase afdeling van de
Vereniging voor Handel en Nijverheid wist deze een bespreking
tot stand te brengen met de patroons, waarbij werd overeenge
komen dat bekwame metselaars en timmerlieden 10 cent per uur
zouden ontvangen en opperlieden 6Y:î cent. Het "bazengeld" be
droeg voortaan voor een metselaar of timmerman 2 cent per uur,
voor een opperman 1Y:î cent. Ook de werktijden werden bepaald;
voor het tijdvak van 1 april tot eind september: van zes uur 's mor
gens tot zes uur 's avonds, voor oktober en maart: van half zeven
tot half zes; voor november en februari: van zeven tot vijf; voor
december en januari: van acht tOt vier uur. Volgens het bestuur
van de Kamer van Koophandel waren de wensen der werknemers
- van eisen mocht men zeker nog niet spreken - hiermee vol
ledig vervuld.146

De kiesverenigingen en de politiek

De politieke activiteit in de stad was in het algemeen niet bijzon
der levendig. Men moet allereerst bedenken, dat deze zich tenge
volge van het heersende kiesstelsel beperkte tot een vrij gering deel
van de bevolking, want zowel het actieve als het passieve kiesrecht
was afhankelijk van de financiële situatie. In 1862, toen de stad
ongeveer 15000 inwoners telde, bedroeg het aantal kiezers voor de
Tweede Kamer: 603, voor de Provinciale Staten: 594 en voor de
Gemeenteraad: 818. Maar wanneer het op een verkiezing aankwam,
zag men meestal van deze bevoorrechten nog niet de helft verschij
nen. Voor de verkiezingen in 1862 liggen de cijfers als volgt: van
de 818 kiezers voor de Gemeenteraad waren er 398 die hun stem
uitbrachten, voor de Provinciale Staten telde het district 1614 kie
zers, het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 644.147 Alleen bij'
de verkiezingen voor de Tweede Kamer lagen de cijfers soms iets
gunstiger. Toen na de dood van Mr. Storm in 1859 om zijn opval.
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ging werd g,estreden door de Bredase zeepzieder N.R.H. Guljé148

en de Ginnekense gemeentesecretaris en schoolopziener C. W.
Oomen,149 werden er door de ruim 3600 stemgerechtigden 1928
geldig,e stemmen uitgebracht,150 hij de herstemming 2021.151

Oomen werd daarbij met een kleine meerderheid gekozen. Bij de
stemming over de opvolger van Mr. Meeusen (die in 1862 Minister
van Eredienst was geworden) waarbij het vooral ging tussen Guljé
en het lid van Gedeputeerde Staten Mr. P. J. J. Hollingerus Pijpers,
waren er in eerste instantie 2042 kiezers die een geldige stem uit
brachten,152 bij de herstemming zelfs 2341. 153 Ditmaal won Guljé
met een voorsprong van ongeveer 90 stemmen.

Het is van belang hierbij in het oog te houden dat het hij deze
verkiezingen niet om echte politieke tegenstellingen ging. Guljé en
Oomen waren blijkens hun gedragingen in het parlement beide
trouwe paladijnen van Thorbecke (Guljé was zelfs een persoonlijk
vriend van de grote liberaal). En wat Hollingerus Pijpers betreft:
hij wordt in de propaganda aangediend als een man die "uit over
tuiging gehecht is aan onze milde grondwet, waarvan hij de vrij~

gevige beginselen met hart en ziel beaamt en voorstaat".154 ("mild"
en "vrijgevig" staan hier ongetwijfeld als equivalenten voor "libe
raaI").

Het was niet een politiek meningsverschil maar eerder een riva
liteit tussen de kiesverenigingen (of zoals ze destijds werden ge
noemd: kiezersverenigingen) die hier een beslissende rol speelde.
Want deze organisaties bepaalden de uitslag der verkiezingen: kan
didaten die niet door één van hen naar voren waren gebracht,
hadden feitelijk geen kans (met een enkele uitzondering bij de ge
meenteraadsverkiezingen). In de stad bestonden tot mei 1862 twee
kiesverenigingen: "Eendragt" en "De Kiezerssociëteit" of "De Kie
zersvereniging". Daarnaast bestond als leidend orgaan buiten de
stad de "Centrale Vergadering der vereenigde Kiezersg,eze1schappen
der Plattelandsche Gemeenten." Guljé was bij de bovengenoemde
verkiezingen de kandidaat der stedelijke verenigingen, Oomen en
Hollingerus Pijpers werden gesteund door de plattelandsverenigin
gen. Blijkbaar was het deze omstandigheid die de rivaliteit der kie-
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KIEZERSI
·LANDBOUWERS EN INDU8TRIELEN.!

Eij de herstemming voor één Lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, op deu tL 'dezer, rust op u een heilige
pligt, een pligt jegens u-zelven en bet Vaderland.

Elke stand del' maatschappij dient in de Slaten-Generaal, te
worden vertegenwoordigd. Handelaars, leden der Regtbanken,
Kanton-Regters, Advokaten, zijn er in overvloed: ....;. Land.
bouwers en Fabrijkanten ontbreken.

De Heer Mr. P.· J. J. HOLLINGÉRUS PIJPERS is Advo
~aat en Lid van de Gedeputeerde. Staten dezer Provinci~.·Hij
IS ·dusambtshalve verphgt te '8 Rertogenbosch te wonen. Een
Lid der Tweede Kamer moet noodwendig het.grootst gedeelte
van het jaar te "s Gravenhage verblij f houden.

Kiezers! is het mogelijk dat iemand de pligten van een Lid
der Gedeputeerde Staten en die van een Lid der Staten
Generaal te geI~keI' tijd behoorlij k kan waarnemen. Het
antwoord kan' Dlet twijfelachtig zijn.

Landbouwers en Industriëlen! De Heer N. R. H. GULJÉ
is Landeigenaar en Fabrijkant. Hij behoort dus tot uwen
stand. Hij kent dus uwe belangen. Hij bezit·bovendi~n in
·eene hooge male al de hoedanigheden die in een Vel'tegen
.waardiger des Vol ks worden vereischt:· pI'ak tische ken nis,
regtsch.apenheid, onafhan kelij kheid.

taat u niet overreden of misleiden, Kiezers, door hen I die'
n oIhtrent den Heer GULJÉ onwaarheden mogten zoeken
.diets te maken. Het doel. daarvan zou alleen kunnen zijn
om hem te verguizen. B~j is een man gehecht aan de Grondwet
·en een warm voorstander van echte constitutionneele begin
selen en vooruitgang.

Kiezers! toont l\we onafhankelijkheid tm zelfstandigheid,
door uwe stem uit te brengen op den Heer

N. R. H. GULJÉ.
Hij zal u· een waardig Vertegenwoordiger zijn.

EE:NIGE KIEZERS.
EREDA, 8 Maart 1862.

De Bredasche Courant, 9 maart 1862.
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zers opriep. Alleen kan het feit dat Guljé fabrikant was en als zo
danig de sympathie genoot van "de nijveren in ons kiesdistrict",
aan zijn figuur een bijzondere politieke kleur hebben gegeven.

Uit het bovenstaande blijkt al wel, dat men de kiesverenigingen
niet mag vergelijken met onze politieke partijen. Door andere ver
schijnselen wordt dat nog bevestigd. Als Guljé enkele maanden
na zijn verkiezing wegens periodiek aftreden moet worden her
kozen, zijn de kiezersgezelschappen ten plattelande, die zijn kan
didatuur nog onlangs hebben bestreden, sportief genoeg om hem
nu met grote meerderheid tot hun eigen kandidaat te proclame
ren.155 Herhaaldelijk komt het ook voor dat de verschillende kie
zersorganisaties gedeeltelijk dezelfde kandidaten in hun aanbeve
lingslijst opnemen. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten
in 1859 stellen de beide stedelijke kiesverenigingen elk drie kan
didaten; twee daarvan)' Hollingerus Pijpers en Oomen komen op
beide lijsten voor,156 Nu zijn dit weer juist de twee personen die
zij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1859 en 1862 afwijzen!

De politieke richting van de kiesverenigingen, voorzover deze
aanwezig was, liep zó weinig uiteen, dat men ernstig kon denken
aan een fusie van de verschillende groeperingen. Tussen de beide
plaatselijke organisaties "De Kiezerssociëteit" en "Eendrag,t" kwam
de eenheid inderdaad tot stand. Zij smolten samen tot één vereni
ging onder de naam "Eendragt maakt magt." Dit geschiedde in
mei 1862.157 Vanuit deze combinatie werden nu pogingen onder
nomen om te komen tot één kiesvereniging voor het hele district,
m.a.w. om ook de plattelandsverenigingen in de nieuwe eenheid
te betrekken.158 Maar hier bleken de moeilijkheden niet zo gemak
kelijk te overwinnen. De eerste poging had weinig succes. Ze werd
althans het volgend jaar herhaald. Op 7 juni 1863 publiceerde de
Bredasche Courant de volgende mededeling:

Met genoegen kunnen wij thans mededeelen, dat, naar aan
leiding der uitnoodiging ten vongen jare, door de kiezersver
eniging alhier, onder de zinspreuk: Eendragt maakt magt, aan
alle kiezers van het Hoofddistrict gericht, om eene algemeene
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kiesvereniging daar te stellen, alsnu, ten gevolge der van ver
schillende zijden ontvangen toetredingen, d~artoe eerlang zal
kunnen worden overgegaan. Aan alle kiezers in de verschil
lende gemeenten van het 7de Hoofd-kiesdistrict van Noord
Brabant, werd namelijk dezer dagen eene circulaire gerig,t, het
verzoek houdende om zich te vereenigen in eene algemeene
vergadering, in het koffiehuis de Zwaan te 's Princenhage, op
Woensdag den lOden dezer, des namiddags te 4 ure, ten einde
alsdan over te gaan:

1° tot het constitueren eener algemeene kiesvereniging;

2° tot het kiezen van eenen kandidaat voor het lid:maat
schap der Provinciale Staten van Noord-Brabant, ter
vervanging van wijlen den Heer J. van Ginneken, te
Teteringen overleden.

Alle belanghebbende kieze'rs, die geen speciaal oproepingsbil
let hebben ontvangen, zijn daarbij tevens uitgenoodigd, daar
toe kosteloos te willen komen medewerken.

Maar hetzelfde nummer van de krant bevatte ook reeds de
mededeling: "In de op gisteren te 's Princenhage gehouden verga
dering van kiesbevoegden in plattelandsche gemeenten, is tot Kan
didaat voor het lidmaatschap der Provinciale Staten geproclameerd
de Heer François Gijsbertus van Mierlo, Meel'. Doctor aldaar."

Hiermee was het plan reeds mislukt. De vergadering op 10 juni
is vermoedelijk niet doorgegaan, want op 9 juni hield "Eendragt
maakt magt" een eigen vergadering, waarin ze J. A. van der Burgh,
de voorzitter van de Bredase Kamer van Koophandel als kandidaat
stelde.159 Het resultaat van de eerste verkiezing was, dat van Mierlo
322 stemmen behaalde tegen van der Burgh 195.160 Maar ook
Mr. Kerstens, de pasbenoemde burgemeester, had een groot aan
tal stemmen behaald. Omdat er geen volstrekte meerderheid
was, moest herstemming plaats vinden tussen van Mierlo en
van der Burgh, waarbij van Mierlo verslag,en werd met 373 tegen
391 stemmen,161 Dit was intussen duidelijk geworden: het platte-
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land wenste zijn zelfstandigheid te behouden en voelde er niets
voor zich te laten leiden door de stad!

Gemeentelijke politiek en gemeentelijk bestuursbeleid
Dat men speciaal in de stad geen behoefte voelde aan twee con

currerende politieke formaties, laat zich begrijpen. Want van een
gemeentelijke politiek was nauw:elijks sprake. Van tegengestelde be
ginselen of belangen, op welk gebied dan ook, kan men in de be
sprekingen van de Gemeenteraad - die overigens in de notulen
maar zeer beknopt zijn weergegeven - geen sporen vinden. Na
tuurlijk hangt dit nauw samen met de beperkte taak die de stede
lijke overheid als de hare beschouwde. In vergelijking met de tegen
woordige gang van zaken waren de bemoeiïngen van het gemeente
bestuur uiterst bescheiden. De gasfabriek (opgericht in 1858)162 was
nog het enige gemeentelijk bedrijf. Zoveel mogelijk liet men over
aan het particulier initiatief. Hierboven zijn al verschillende symp
tomen van deze gedragslijn naar voren gekomen. Hoever men
daarmee kon gaan, moge blijken uit een ander voorbeeld. Wanneer
in 1863 besloten is de Oude Vest te dempen, laat de gemeente w'el
het riool metselen, maar de verdere demping laat ze over aan de
burgerij. Op 6 december 1863 vinden we de volgende officiële pu
blicatie:

Burgemeester en Wethouders van Breda brengen ter alge
meene kennis, dat het van heden tot nadere a.anzegging aan
de belanghebbenden is toegestaan om steenpuin, grondspeciën
en dergeIijken te storten op het ingedempte terrein van het
overwelfde gedeelte der oude vest; terwijl het werpen van
die zaken op de vroeger aangewezen plek bij de Inundatie
sluis niet meer geoorloofd is.

Breda, den 3den December 1863

Kerstens, Burgemeester
L. D. G. Teychiné, Secretaris
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Twee jaar later was de demping echter nog lang niet voltooid.
In het Gemeenteverslag over 1865 lezen we hierover: "De aanvul
ling der kuilen met aard en puin door particulieren aangebragt,
vordert langzaam, doch zonder kosten."163 Dit "zonder kosten"
was het grote ideaal dat bij het gemeentelijk beleid richtinggevend
Was. Vanzelfsprekend was dat alleen te bereiken als men de be
moeiïngen zoveel mogelijk beperkte. Subsidies bijvoorbeeld waren
vrijwel onbekend. Het resultaat was dan ook dat de gemeentelijke
begroting een eindbedrag aanwees dat niet groter was dan ruim
f 133.000,-16'1

In deze omstandigheden kon de Gemeenteraad een rustig col
lege zijn, een verzameling van goed gesitueerde en grotendeels be
daagde lieden, die er vooral voor wensten te waken dat de gemeen
schapsgelden zo zuinig mogelijk werden beheerd, zodat de belas
tingen laag konden blijven. In de belastingpolitiek was men niet
erg kieskeurig; als hier sociale overwegingen golden, ging het toch
vooral om groepsbelangen. De gemeentelijke g,eldmiddelen werden
vooral gewonnen uit de plaatselijke accijnsen, die een onevenredig
zware druk legden op de minder bedeelden. Tegenover een bedrag
van bijna f 60.000,- aan indirecte belastingen (waarvan overigens
ongeveer de helft voortkwam van de alcoholica), stond een bedrag
van ruim f 16.000,- aan directe belastingen (opcenten op grond
en personele belasting en hoofdelijke omslag).165

Maar ook dit bedrag trachtte men nog te verminderen door een
belasting op het gemaal, waardoor de minvermogenden nog ernsti
ger zouden worden getroffen. Openlijk werd hiervoor als motief
opgegeven, dat zodoende de hoofde:lijke omslag, die nu f 10.000,
bedroeg, tot de helft zou worden verminderd.166 Zelfs de Kamer
van Koophandel die in het algemeen om economische motieven
gekant was tegen plaatselijke belastingen en met name klaagde over
"den verfoeilijken sluikhandel, waartoe zelfs kinderen van jongs
af door hunne ouders worden afgerigt",167 bleek overtuigd van de
doelmatigheid en billijkheid van een belasting op het gemaaJ.168
Het gemeenteraadsbesluit vond echter geen genade bij de Minister
van Binnenlandse Zaken, Thorbecke,169 die reeds toen de algehele
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afschaffing van de plaatselijke accijnsen overwoog, welke inderdaad
in 1865 werd doorgevoerd. 170

Accijnsbriefje uit 1862.
Gemeentearchief, Breda, Nieuw-archief A 144

Merkwaardig is overigens dat dezelfde raad die deze belasting
voorstond, de instelling van een vermakelijkheidsbelasting afwees,
zij het dan bij staking van stemmen.171 Maar wie waren het vooral
die profiteerden van de vermakelijkheden?

Het zal niet verwonderen dat het doorgaans oudere burgers
waren die zich met dit weinig constructieve beleid bezig hielden.
De gemiddelde leeftijd van de gemeenteraadsleden bedroeg in 1862
bijna 60 jaar. De beide wethouders waren nog aanmerkelijk ouder:
Mr. J. C. van Mierlo was 74, Mr. J. F. C. J. de Roy 73. Niets
demonstreert duidelijker de stabiliteit van het bestuursbeleid als
de politieke loopbaan van notaris de Roy, die door zijn moeder
Jvr. Catharina Montens, vrouwe van Zuydewijn-Capelle, afstamde
van de oude Bredase familie Montens.172 In 1814, op 25-jarige
leeftijd, lid van de Gemeenteraad geworden, werd hij in 1815 be
noemd als één van de drie burgemeesters die om beurten het voor
zitterschap daarvan moesten waarnemen. Toen in 1824 de inrich
ting van de gemeentebesturen werd gewijzigd, volgde zijn defini
tieve benoeming als burgemeester. Dit bleef hij tot 1852, toen de
nieuwe gemeentewet hem feitelijk dwong af te treden. Thorbecke
was n1. van mening dat krachtens deze wet de combinatie van
het notariaat en het burgemeestersambt niet toelaatbaar was.173 In
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Breda wekte dit hevige protesten, waaruit wel kan blijken dat de
Roy zeer gerespecteerd werd. Bij de eerste verkiezing voor de Ge
meenteraad behaalde hij ook weer de meeste stemmen en in 1855
werd hij wethouder. Hij bleef dit tot 15 mei 1866, toen hij op
77-jarige leeftijd overleed. 174

Zelfs de ervaringen van de laatste jaren hadden deze veteraan
niet afgeschrikt. Dat zou heel goed mogelijk zijn geweest, want
Mr. Kerstens die in 1862 Mr. J. Mastboom175 als burgemeester
opvolgde, was een veel voortvarender figuur dan zijn voorganger.
De vernieuwingen die vanaf 1862 in het uiterlij,l): der stad en in de
inrichting der stedelijke administratie werden aangebracht, zijn
ongetwijfeld aan zijn initiatieven te danken. Met zijn wethouders
geraakte hij reeds bij het begin van zijn ambtsperiode over een
formele kwestie in een scherp conflict. Deze verlangden dat de
Commissaris van Politie geregeld de vergaderingen van het College
zou bijwonen, waartegen Kerstens zich terecht verzette. De zaak
liep zó hoog, dat Thorbecke als Minister van Binnenlandse Zaken
moest interveniëren.176

Confessionele verschillen schijnen voor het bestuur der gemeen
te niet de minste moeilijkheden te hebben opgeleverd. Katholieken
en protestanten waren in de raad ongeveer vertegenwoordigd naar
verhouding van hun getalssterkte in de bevolking: op 31 december
1862 telde men 12 katholieken tegenover 3 protestanten. Dat gods
dienstige tegenstellingen in de politiek tot enige wrijving aanleiding
gaven, blijkt ook nergens. Men zou slechts een aanwijzing kunnen
zien in een advertentie die in de Bredasche Courant werd geplaatst
tijdens de verkiezingsstrijd voor de Gemeenteraad in 1861:

Eenige invloedrijke Katholieke Kiezers hebben met leed
wezen gezien, dat op de lijst van Kandidaten van de Kiezers
vereniging te Breda de naam van het aftredend lid, de Heer
Mr. E. de Man niet voorkomt. Zij bevelen dat bekend werk
zaam lid den Kiezers met kracht aan, en noodigen hen uit
in grooten getale op te komen om ook op hem hunne stem
uit te brengen.177
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Mr. de Man was protestant. Meenden de kiezers die met na
druk als katholieken zijn keuze propageerden, dat hij daarom ver
worpen was? Doch van de vijf kandidaten die de Kiezers-vereniging
uitbracht, waren er twee niet-katholiek.178 En de Man werd inder
daad gekozen.

Het vredelievend samengaan in het openbare leven van diverse
gezindten zou in Breda niet zo lang meer duren. De scheiding van
katholieken en liberalen die zich in de zestiger jaren ging aftekenen,
zou ook hier een sterke weerslag hebben. Breda bleek wel het moei
lijkst te nemen bolwerk van de liberale katholieken, maar de keuze
van Mr. A. F. X. Luyben als TweedIe Kamerlid in juni 1869 bracht
ook hier een keerpunt. De namen liberaal en ultramontaan gingen
voortaan ook in Breda de tegenstellingen van een meer principiële
politiek markeren. Reeds in 1876 stelde men vast: "In Breda
heerscht weinig of geen politiek leven; de ultramontaansche partij
is meester van het terrein, en wee den stadgenoot die 't wagen
durft zulks stoutweg te loochenen, of zoo onbegrijpelijk is dat niet
in te zien".179 De antithese was, gezien de historische ontwikkeling,
onvermijdelijk geworden, maar men mag zich met recht afvragen,
of ze voor de stedelijke samenleving in alle opzichten gunstig is
geweest. Er moet wel enige waarheid hebben gelegen in de ver
zuchting van de Bredanaar die in 1879 klaagde: "dat de vroeger
bekende joviale toon en verdraagzaamheid heeft moeten plaats
maken. voor eene ongekende verdeeldheid, die overal merkbaar is,
en waardoor de stad, vroeger opgewekt en vroolijk, nu vervelend
wordt genoemd".1so

Omwalling en industrie
Slechts moeizaam kon de nieuwe tijd doordringen binnen de

wallen van de oude vesting. De wallen waren inderdaad een hinder
nis voor de verjonging van het leven, zeker in die zin dat ze het
ontstaan van een eigentijdse bedrijvigheid, van een moderne in
dustrie tegenhielden. De tijdgenoten begrepen dat heel goed. Het
was ook niet moeilijk het verband te zien tussen de vesting-situatie
en het uitblijven van een indUstriële ontwikkeling. Alleen al het
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gebrek aan ruimte was beslissend: binnen de stad was weinig open
terrein en in de onmiddellijke omgeving mocht niet worden ge
bouwd. Er was eenvoudigweg geen plaats voor het oprichten van
fabrieksgebouwen.

De vestiging van de gasfabriek in 1858 levert een typisch voor
beeld van de moeilijkheden die in een dergelijk geval moesten wor
den overwonnen. Nadat een plan om het bedrijf onder te brengen
binnen de muren - op een terrein bij de St. Joostkapel! - door
Gedeputeerde Staten was verworpen, kon men eindelijk bij het
Ministerie van Oorlog gedaan krijgen, dat een gedeelte van de wa
terlunet bij de Waterpoort hiervoor beschikbaar werd gesteld. ls1

Nog sprekender was het verloop van zaken, toen in 1862 bij de
Staatsspoorwegen het plan bestond hun constructiewerkplaatsen in
Breda te vestigen. De onteigeningsplannen daartoe lagen al gereed.
Maar ten slotte gingen de werkplaatsen naar Tilburg. Het verslag
van de commissie voor de Staatsspoorwegen verklaarde hierom
trent: "Aanvankelijk bestond het voornemen om bij het station
Breda de voor de zuiderlijnen benoodigde herstellings-werkplaatsen
aan te leggen, en waren dan ook de onteigeningsbescheiden en
verdere ontwerpen daarnaar ingerigt. De minder gunstig bevonden
grondslag, de bezwaren aan de nabijheid der vesting verbonden, de
meer centrale ligging van Tilburg en de ruimere hulpmiddelen, die
aldaar gevonden worden, hebben het verkieslijk doen achten, om
de werkplaatsen op het station der laatstgenoemde gemeente te
maken".182 Doch de voorzitter van de Kamer van Koophandel zal
het wel niet zo slecht gezien hebben toen hij verklaarde, "dat dit
ontwerp is afgestuit op de vele bezwaren vanwege de Genie ge
maakt",183 Het Gemeentebestuur had gelijk toen het de geringe
bloei van de nijverheid vooral toeschreef "aan den staat van vesting,
die de vrijheid belemmert en gelegenheid tot aanbouw beneemt".184

Bij deze toestand heeft men zich met een opvallende gelaten
heid neergelegd. Noch door de Kamer van Koophandel, noch door
het Gemeentebestuur schijnen ooit stappen ondernomen te zijn om
de bevrijding van de stad te bespoedigen. loch begon zich reeds
in het begin der zestiger jaren een nieuwe opvatting omtrent de
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defensie baan te breken waarbij een actie voor de ontmanteling
der stad steun had kunnen vinden. Tijdens de Kamerdebatten voor
de begroting van Oorlog in 1861 hadden verschillende parIements
leden al protest aangetekend tegen het systeem "om het land zoo
veel mogelijk te willen verdedigen door middel van vestingwerken."
"Vestingwerken, zo betoogde het Eerste Kamerlid Cremers, zijn op
zichzelve kostbaar, maar bovendien belemmeren zij in hooge mate
de ontwikkeling der nijverheid, die door de groote steden in de
voornaamste plaats bevorderd moet worden". Hij meende zelfs
dat vestingen "in tijden van gevaar ook nadeelig zijn, omdat de
troepen, die erin zullen moeten worden gelegd, slechts dienen om
te worden gevangengenomen",185 Tijdens ditzelfde begrotingsdebat
was met name de opheffing van de vesting Breda reeds ter sprake
gekomen. Minister de Casembroot verklaarde: "De derde vesting,
van welker slechting bij enkele deskundigen quaestie is geweest, is
Breda; maar het gansche Comité van Defensie, zoo als het in 1859
was zamengesteld, heeft zich op ééne enkele stem na voor de nood
zakelijkheid van Breda als tijdelijke vesting, als place du moment,
verklaard, en hij die voor het opgeven van Breda stemde, was in
het motiveren van zijn meening min of meer onbestemd. Hij zeide:
Ja, Breda kon wel nut hebben, hij wilde ook, maar ik vermeen, de
linie van de Mark en die tussen Breda en Geertruidenberg niet
opgeven; hij erkende het nut van dit alles, maar de daarmede in
onmiddellijk verband staande vesting Breda wilde hij toch opgeven,
omdat zij een zeker gedeelte aan het leger te velde onttrok ....
Maar in ieder geval doe ik in gemoede de vraag aan deze geachte
Vergadering, of de Minister van Oorlog alléén, tegen het advies
van het Comité van Defensie, en enkel op de althans niet geheel
positief geavanceerde opinie van een enkel lid, eene sloopende hand
aan Breda en Grave zou mogen slaan".186

De weifeling die in dit alles te beluisteren viel, kon voor Breda
hoopvol klinken; maar men krijgt niet de indruk dat hierdoor
verwachtingen werden gewekt. Er is in elk geval niet getracht de
ontwikkeling die zich reeds aankondigde, op een of andere wij,ze
te verhaasten. Men heeft het noodlot aanvaard en de komst van
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een betere tijd geduldig afgewacht. Deze brak aan in 1868, toen
bij Koninklijk Besluit van 30 november Breda als vestingstad werd
opgeheven en de terreinen die door het Departement van Oorlog
voor militaire doeleinden niet meer nodig werden geacht, aan het
Domeinbestuur werden overgedragen om te worden geslecht en
verkocht. Voor iemand die enige tientallen jaren later de situatie
aan de noordzijde van de stad bezag, was het duidelijk hoe de
industrie de nieuwe kans gegrepen had.

Als men deze gang van zaken in het oog houdt, moet men het
als een economisch wonder beschouwen, dat in de benauwde ruimte
van de vestingstad toch nog de vestiging mogelijk bleek van een
bedrijf dat voor die tijd onmiddellijk een hoge vlucht nam en ge
zien mag worden als een beslissende factor in de groei van de voor
Breda zo belangrijke metaalindustrie. In 1861 kozen de heren Ir.
C. M. de Bruijn KOpS187 en Jhr. Ferd. Backer188 voor het inrichten
van een ijzergieterij en constructiewerkplaats een terrein dat midden
in de stad gelegen was: een klein eiland tussen de Mark en een
zijarm daarvan, waar tevoren de blekerij was geweest van Martinus
Segers.l89 Onder de naam "N.V. Machinefabriek Breda" heeft het
bedrijf dit jaar zijn honderdjarig bestaan gevierd. Het mocht in
1862 inderdaad een nieuwe onderneming heten, al had de Bruijn
Kops al enige jaren een soortgelijk bedrijf in Tilburg gehad, dat
hij op het einde van het jaar 1861 ophief. Wat hem na de associatiè
met Jhr. Backer bewogen heeft naar Breda te trekken, kunnen wij
slechts vermoeden: de mogelijkheid van het transport over water
zal ongetwijfeld aan dit besluit niet vreemd zijn geweest. De
nieuwe industrie was aanstonds één der grootste van Breda, ze
werkte in 1862 met 45 tot 60 arbeiders.19o Op de Bredase burgerij
maakte het grote indruk, dat men reeds in het eerste jaar een
belangrijk object in de eigen omgeving tot stand kon brengen: de
nieuwe spoorbrug over de Mark (het werk werd uitg,evoerd in
samenwerking met Piedboeuf te Jupille bij Luik).l91 Helaas ont
moette men hierbij zware tegenslag: nog v66r de brug officieel in
gebruik werd genomen, braken de dragende elementen op twee
plaatsen door. Doch dit was eerder te wijten aan de constructie-
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tekeningen van de Spoorwegen dan aan de gieterij: bij een onder
zoek bleek het metaal volkomen gezond.192 Ernstige gevolgen heeft
de prille onderneming van deze eerste mislukking niet ondervon
den: men zat al spoedig ruim in de opdrachten en leverde reeds
na enige jaren aan het buitenland, met name aan Japan,193 Om de
orders te kunnen uitvoeren werd zelfs regelmatig op zon- en feest
dagen doorgewerkt,194

In de geschiedenis van de Bredase industriële ontwikkeling is
de stichting van dit technisch bedrijf van grote betekenis geweest.
Wel was het niet de eerste ijzergieterij in Breda. Enkele jaren te
voren was de kachelsmederij van C. Klep-de Bruijn, waaruit de
Etna is voortgekomen, reeds tot de inrichting van een gieterij over
gegaan,195 Maar dit was in 1862 nog een beperkte onderneming
met 5 à 6 werkkrachten. De kapitaal-injectie die Jhr. Backer in
bracht uit het bezit van een oud regentengeslacht (destijds nog een
vrij zeldzame gebeurtenis, omdat deze kringen hun geld liever be
legden in buitenlandse ondernemingen) veroorloofde het nieuwe
bedrijf te starten met een royale opzet. Een novum voor Breda was
vermoedelijk ook de tweehoofdige bedrijfsleiding met een tech
nische en een commerciële specialist. Want al had Jhr. Backer als
jongeman enige technische deskundigheid opgedaan in Amsterdamse
constructiewerkplaatsen, waar hij als leerling-bankwerker begonnen
was, in het Bredase bedrijf verzorgde hij vooral het commerciële
beheer. Dit alles overwegend mag men zeker zeggen dat de oprich
ting van deze moderne onderneming de economische opgang van
Breda sterk heeft bevorderd: ze wekte een klimaat dat leidde tot
het ontstaan van nieuwe initiatieven en verspreidde een vakbe
kwaamheid die voor de verdere ontwikkeling van de metaalnijver
heid gunstige voorwaarden schiep.

De verkeerssituatie
In één opzicht waren de omstandigheden te Breda gunstig voor

een economische opbloei: verkeerstechnisch gezien was de stad
goed bedeeld.

Ten eerste lag ze in het centrum van een behoorlijk wegennet:
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Gemeentearchief, Breda.
Afb. 49. Gezicht op de Markendaalse Kerk te Breda rond 1850. Tekening van F. L. Huygens.
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verharde wegen voerden naar Roosendaal, Moerdijk, Oosterhout,
Tilburg, Antwerpen en Turnhout. Een ernstig bezwaar vormden
alleen de vele tollen die op deze wegen werden geheven, vooral
sinds het Rijk in 1855 enkele tolbomen had geplaatst in de onmid
dellijke nabijheid van de stad: één achter de Haagpoorr en twee
achter de Bossche Poort (één voor de richting Terheyden en één
voor de richting Teteringen en Dorst). Wanneer men zich naar
Zundert en Antwerpen begaf, moest men voordat men in Rijsber
gen was, driemaal tol betalen: bij de Haagpoorr, bij de Roskam en
bij Rijsbergen, telkens 16 cent voor paard en wagen. In Breda
merkte men schamper op dat de bewoners van de stad zelfs niet
begraven konden worden zonder tol verschuldigd te zijn (want
men begroef ook toen al op Zuylen).196 Maar de tollen onder de
rook van de stad hadden vooral zeer ongunstige gevolgen voor het
handelsverkeer met de dorpen van de Baronie: de wekelijkse mark
ten werden niet meer bezocht en dreigden zich geheel te verplaat
sen naar Leur en Oosterhout. Vandaar dat zowel de Kamer van
Koophandel als het Gemeentebestuur in 1859 een felle actie be
gonnen om van deze last, die bovendien in strijd was met oude
vrijdommen en privileges, te worden onrheven.197 Na een vijfjarige
strijd had men het pleit gewonnen; de tollen aan de Boschpoort
werden per 1 januari 1864 opgeheven, die aan de Haagpoort zou
voortaan niet gelden voor inwoners van Breda en Princenhage en
evenmin voor de inwoners van Rijsbergen en Zundert, indien deze
de tol bij de Roskam hadden voldaan.198

Een belangrijk voordeel was het ook voor Breda dat het be
schikte over een waterweg. Wel waren er rond 1860 veel klachten
over de slechte toestand hiervan, bijzonder over het dikwijls te lage
waterpeil. De oorzaak hiervan lag vooral in de omstandigheid dat
de belangen van de polders strijdig waren met die van de scheep
vaart: de polders hadden voordeel bij het afvoeren van het water,
maar de scheepvaart geraakte daardoor in moeilijkheden. In de
verslagen van de Kamer van Koophandel wordt hierover voort
durend geklaagd. Zwaar beladen schepen moesten soms drie à vier
dagen in de rivier blijven liggen voordat ze hun reis konden voort-
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zetten. Zelfs de beurtschepen, die weinig diepgang hadden, werden
soms één of twee dagen opgehouden.l99 Vooral in de zomer was
de scheepvaart soms dagen achtereen onmogelijk Het lag overigens
niet alleen aan de aftapping van het rivierwater, maar ook aan de
verzanding. Sinds men in het begin der zestiger jaren de bedding
van de Mark had' uitgediept, was de toestand al aanmerkelijk ver
beterd.20o

Reeds betrekkelijk vroeg had Breda een spoorwegverbinding.
Toen in 1855 de spoorlijn naar Roosendaal werd geopend, die aan
sluiting gaf op de reeds bestaande lijn van Roosendaal naar Ant
werpen, hadden de meeste Nederlandse steden een dergelijk voor
deel nog niet. Aanvankelijk schijnt zelfs de mogelijkheid te hebben
bestaan dat Breda het voornaamste spoorwegknooppunt van het
Zuiden zou worden. Bij het spoorwegtraktaat dat op 9 juni 1852
tussen Nederland en België werd gesloten, was bepaald dat de ver
binding met België ofwel over Breda ofwel over Roosendaal zou
lopen, in het laatste geval zou echter tegelijk een zijlijn naar Breda
moeten worden aangelegd.201 Vermoedelijk zijn het strategische
overwegingen geweest die deze laatste bepaling in het leven hebben
geroepen; in zoverre heeft Breda van zijn status als vesting nog
voordeel gehad.

Van de spoorweg had men oorspronkelijk in Breda geen grote
verwachtingen. Tekenend is in dit verband het gedrag van de
Kamer van Koophandel in 1845. De pas opgerichte Kamer besloot
aan de koning concessie te vragen voor de aanleg van een kanaal
van Breda naar Moerdijk, dat zij zelf wilde financieren. Maar zij
stelde daarbij als voorwaarde dat nooit de aanleg van een spoorweg
van Breda naar Moerdijk zou worden toegelaten. Een conditie die
door de Minister wijselijk van de hand werd gewezen.202

Toen de nieuwe verkeersmogelijkheid er eenmaal was, heeft
Breda al spoedig de voordelen daarvan leren inzien. Heel opvallend
was bij!voorbeeld de vooruitgang die de tuinbouw hierdoor maakte.
Reeds na enige jaren had deze voor haar producten - ook voor
zacht fruit als bessen, frambozen en aardbeien - een goede markt
in Antwerpen, Brussel, Parijs en Londen.203 Nadat het spoorwegnet
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was uitgebreid, nam de handel nog aanmerkelijk toe: in 1867 kon
de Kamer van Koophandel vaststellen dat "in Rotterdam, Dor
drecht, 's Bosch, Maastricht, Antwerpen en Brussel, dagelijks versche
aardbeziën aangevoerd, ja op sommige plaatsen, zooals Rotterdam
en Antwerpen, tweemaal daags langs de huizen rondgevent wor
den". 204 Maar de medaille had ook een keerzijde: sinds de spoor
wegverbinding met Moerdijk geopend was, werd de Bredase bloem
kool van de Antwerpse markt verdrongen door die van het West
land.205 Opgemerkt mag worden, dat het platteland aan dit bloei
ende tuinbouwbedrijf nauwelijks deel had (de onderzoekingen over
de dorpen van de Baronie in dit Jaarboek wijzen dat duidelijk uit:
alleen voor Princenhage wordt vermeld dat de hovenierderij er druk
beoefend werd); voor de ontwikkeling van de tuinbouw in de
Baronie hebben dus vooral de bewoners van de stad de grondslag
gelegd: zij hebben de markten veroverd in de tij'cl" toen dit nog
mogelijk was.

Overigens was men in Breda erg ontevreden o'ver de wij,ze
waarop de "Grand Central Belge" die de lijn naar Roosendaal en
Antwerpen exploiteerde, haar taak vervulde. Er waren voortdu
rend klachten over de toestand van de toeg,angsweg naar her station,
dat ten westen van de Mark lag (het gebouwtje bestaat altijd nog);
want de gemeente wenste alleen maar het wegg,edeelte te onder
houden dat op haar eigen gebied lag, de rest werd overgelaten aan
de zorg van de maatschappij, die er echter weinig of niets aan
deed, zodat men vooral bij duisternis het station slechts met levens
gevaar kon bereiken. Ook de berekening der vrachtprijzen, het
tel"ort aan materieel, de inrichting van de losplaats en de wijze
waarop de goederen werden in- en uitgeladen, waren redenen tot
voortdurend ongenoegen.206

Bijzonder het personenvervoer in de derde klas gaf aanleiding
tot scherpe kritiek. De derde klas-wagons waren opzij geheel open;
de reis naar Antwerpen moet daarin een bedenkelijk genoegen zijn
geweest. Deze had, als wij de vertogen van de verontwaardigde
Bredase autoriteiten moeten geloven, zelfs herhaaldelijk dodelijke
gevolgen. Bij de Raad van Toezicht voor de Spoorwegen klaagde
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men in 1860: "dat op de Nederlandsch-Belgische Spoorweg steeds
in alle jaargetijden in gebruik zijn waggons voor reizigers van de
3de klasse, die, aan beide zijden geheel open zijnde, voor de daar
van veelvuldig gebruik makende kleinhandelaren of andere min
vermogende personen eene onuitstaanbare koude en togt te weeg
brengen die niet zelden reeds voor velen zware ziekten, ja voor
sommige zelfs den dood heeft ten gevolge gehad."207 Men recla
meerde waar men kon, zelfs in België, bij het Gemeentebestuur van
Antwerpen,208 maar niets hielp, alle protesten "in het belang der
schamele bevolking gedaan" bleven zonder uitwerking. In 1863
kreeg men een nieuw ".rapen in handen: het Reglement op de Spoor
wegen eiste voortaan dat alle wagons gesloten waren, de bestaande
moesten minstens met zeilen worden dichtgemaakt.209 De directie
van de Grand Central Belge werd ingevolge deze bepaling tot het
betalen van een boete veroordeeld.2to Maar zelfs dit leidde niet tot
verbetering. In een adres aan de Minister van februari 1864 kon
de Kamer van Koophandel alleen maar veronderstellen dat de
maatschappij waarschijnlijk handelde "uit winstbejag om de reizi
g,ers te noodzaken in de 2de klasse plaats te nemen".211

Dat de dienstregeling nog niet erg uitgebreid was, voelde men
niet als een bezwaar; het was al veel dat men driemaal per dag uit
Breda en uit Antwerpen kon vertrekken. Nu en dan organiseerde
de maatschappij ook plezierreizen tot het bijwonen van speciale
gebeurtenissen: muziekfeesten in Antwerpen, harddraverijen in
Brussel of de processie van Onze Lieve Vrouw van Hanswijk te
Mechelen.212 Voor een retour 2e klas naar Antwerpen betaalde men
dan f 1,50, voor de 3e klas f 1,-. In 1859 vinden we zelfs de
aanbieding van een achtdaags retour naar Parijs bij gelegenheid van
de overwinningsfeesten na de Italiaanse veldtocht. Maar dit was een
luxe-reis die uitsluitend eerste-klasse passagiers vervoerde voor de
prijs van f 26,_.213

Officieel droeg de Antwerpse lijn de naam "Spoorw!eg Antwer
pen-Rotterdam", maar de verbinding Moerdijk-Rotterdam liet
lang op zich wachten. \Vie naar het Noorden wilde reizen, moest
nog gebruik maken van de door de Grand Central BeIge georgani-
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seerde stoombootdienst, waarop voor Breda een postwag.en aanslui
ting gaf. In 1866 kwam eindelijk de lijn Breda-Moerdijk tot stand,
in 1870 werd de Moerdijkbrug geopend, maar eerst in 1877 kon
men per trein doorreizen tot Rotterdam. Voordien stond men ge
regeld aan allerlei belemmeringen bloot: gedurende de winter bracht
de vorst herhaaldelijk een wekenlange stremming van de dienst,
soms was ook de stoomboot defect: in 1862 duurde dat enige
maanden.214

Op 1 oktober 1863 had in tegenwoordigheid van zeven ministers
de opening plaats van de lijn naar Tilburg, die door de Staatsspoor
wegen werd geëxploiteerd.215 Ondanks de protesten van de Kamer
van Koophandel werd hiervoor een tweede station ingericht ten
oosten van de Mark, waardoor ook de aanleg nodig was van een
nieuwe toegangsweg die de Waterpoort en de Boschpoort met het
Stationsplein verbond.216

Het uitzicht op de buitenwereld
"De lokomotief is de hefboom waardoor de volkeren tot een

worden gevoerd, die elkaar vroeger onverschillig waren. Zij dwingt
hen, hunne voortbrengselen en gedachten onderling elkander in te
ruilen. Daarom is de spoorwegtrein de zegekar der beschaving. De
damp, die den vuurwagen ontsnapt en tusschen de grashalmen
danst, is iets anders dan verdund water; het is de meststof, die leven,
beschaving, gedachte, de onderlinge liefde der volkeren uit den
grond doet opschieten". Zo schreef de Bredasche Courant in 1861
naar aanleiding der opening van de spoorweg Maastricht-Luik.217

Het in deze woorden uitgedrulu geloof, dat betere verbindingen
vooruitgang en maatschappelijke ontwikkeling konden betekenen,
was zonder twijfel een levende overtuiging bij een belang.rijke groep
Bredanaars. Het gemak waarmee de Bredase hoveniers nieuwe af
zetgebieden over de grenzen zochten zodra zich daartoe de gelegen
heid aanbood, was geen losstaand verschijnsel. Vanouds had men in
het kleine stadje een zeker uitzicht op de wereld daarbuiten. Al
in de voorafgaande eeuwen had Breda, ofschoon het nooit een
bloeiend handelscentrum was, een belangstelling ontwikkeld die
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zich verder uitstrekte dan de eigen kleine gemeenschap. De inter
nationale betrekkingen van de Nassau's hadHen uiteraard de geeste
lijke horizon van hun onderhorigen wijder gemaakt. Zelfs na de
tachtigjarige oorlog had de band met Oranje nu en dan nog Euro
pese contacten opgeleverd. Het garnizoen bracht ook voortdurend
buitenlanders in de stad. De geestelijke binding met Antwerpen
bleef in de 17e en 18e eeuw, met name door de kerkelijke verhou
dingen, bewaard. Breda heeft daarom nooit een afgesloten provin
ciale mentaliteit gekend. De stichting van de Militaire Academie
was weer een nieuwe factor die tot een groter openheid bijdroeg.
Vanzelfsprekend had men in Academie-kringen een levendig,e aan
dacht voor wat zich op politiek en militair terrein in Europa en
in de overzeese bezittingen afspeelde; dit had vanzelf zijn invloed
op de belangstelling van de burgerij.

Een concrete aanwijzing van deze gerichtheid naar buiten kan
men vinden in de cijfers betreffende de posterijen, vooral als men
de cijfers van Breda (met bijna 15000 inwoners) legt naast die van
Tilburg (met ruim 16000 inwoners) en van 's-Hertogenbosch (met
ruim 23000 inw'oners). Het getal der ontvangen en verzonden bin
nenlandse brieven was in 1862 voor Breda 218.504, voor 's-Herto
genbosch 340.518 en voor Tilburg 120.194. Het getal der buiten
landse brieven was voor Breda 47.318, voor 's-Henogenbosch
51.098 en voor Tilburg 26.312.218 Vooral de frequentie van het
verkeer met het buitenland blijkt dus voor Breda procentueel aan
merkelijk hoger. Bij de telegraaf is het beeld voor Bred'a ongunsti
ger, althans ten opzichte van 's-Hertogenbosch. Het aantal tele
grammen van en naar het binnenland was in Breda 3563, in 's-Her
togenbosch 9499, in Tilburg 1522. Het aantal telegrammen van en
naar het buitenland bedroeg in Breda 271, in 's-Hertog,enbosch
1086, in Tilburg 243.219 Wanneer men echter bedenkt dat 's-Her
togenbosch veel belangrijker was als administratief centrum en dat
Tilburg een veel uitgebreider industrie had, blijkt uit deze gegevens
toch wel duidelijk, hoe betrekkelijk groot in Breda de behoefte was
aan contact met de buitenwereld.

Deze behoefte spreekt ook uit de veelvuldige pogingen die vanuit
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Breda werden gedaan om te komen tot betere verbindingen met het
buitenland. Vanaf het begin der zestiger jaren heeft vooral de
Kamer van Koophandel zich ingespannen voor het verkrijgen van
directe verbindingen met België, waarbij men tevens het oog gericht
had op het overige Europa.

De eerste aanleiding hiertoe was een vingerwijzing van een
Belgische volksvertegenwoordiger, E. Jacquemijns, die in de zomer
van 1860 de aandacht van de Bredase Kamer vestigde op twee in
België levende plannen, nl. de aanleg van een spoorweg van Turn
hout naar Breda en van een kanaal van Antwerpen naar Turnhout,
waaraan men het plan voor een aftakking in de richting van Meerle
wilde verbinden, indien men van Nederlandse zijde bereid was deze
naar Breda door te trekken.220 Beide projecten ontmoetten in Breda
grote belangstelling en werden door de Kamer met geestdrift be
vorderd. In de verschillende adressen die men aan de autoriteiten
in Den Haag hierover richtte, wordt telkens beklemtoond hoe
belangrijk het niet alleen voor Breda, maar ook voor Dordrecht en
Rotterdam zou zijn als op deze wlijze een rechtstreekse verbinding
te water en te land tot stand zou komen met het Luikse mijn- en
industriegebied.221 Voor het spoorwegproject golden zelfs nog
wijdere perspectieven: men zou hierdoor kunnen geraken tot een
directe aansluiting met Zuid-Oost-Duitsland en Bazel.222

Met geen van beide plannen heeft men echter succes gehad, al
zijn zowel voor de spoorweg als voor het kanaal de nodige opmetin
gen verricht. Het plan voor het kanaal naar België heeft vele jaren
vruchteloos rondgezworven op de schrijftafels van Commissieleden
en ambtenaren, tezamen met het reeds langer bestaande plan tot
aanleg van een scheepvaart- en afwateringskanaal naar de Moerdijk
of naar de Amer,223 waarmee het in verband werd gebracht. Vooral
sinds Den Haag in 1864 had te kennen gegeven dat het geen mede
werking wilde verlenen,224 scheen de kostbare onderneming vrijwel
kansloos. In Breda, waar men op grond van eeuwenoude ervaring,en
met waterstaatkundige problemen het teleurstellend verloop moet
hebben voorzien, toonde men al spoedig geen belangstelling meer.

Meer vertrouwen had men in het spoorwegproject. Dit werd
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echter al spoedig doorkruist door een succesvolle actie van de zijde
van Tilburg, dat de spoorwegverbinding met Turnhout voor zich
verlangde. Tilburg had daarbij het voordeel dat het machtiger bond
genoten had: het vond steun in Amsterdam en Antwerpen, waar
men aan Rotterdam de kansen niet gunde die de lijn over Breda
zou bieden. Ook Den Bosch, Utrecht en 'TUrnhout kozen de zijde
van Tilburg.225 De Bredase Kamer zocht daartegenover steun in
Dordrecht, Rotterdam en Schiedam. In een nieuw adres aan de
Koning van september 1862 werden de ongunstige gevolgen die
voor de Nederlandse handel zouden voortkomen uit de bevoor
deling van Antwerpen door de verbinding Antwerpen-Turnhout
Tilburg, breed uitgemeten: Antwerpen zou op den duur een z6
snelle verbinding krijgen met Duitsland dat de stad in staat zou zijn
"eene gevaarlijke mededingster te worden van dien grooten transi
tohandel van Engeland op Duitschland, waarvan zich thans vooral
Rotterdam, doch ook Dordrecht en Amsterdam bijna uitsluitend in
het bezit gesteld mogen zien".226

Na een bezoek van een commissie uit de Bredase Kamer richtten
ook de Kamers van Dordrecht en Rotterdam in gelijke zin een
adres aan Den Haag.227 Dit alles mocht echter niet baten: op 4
november 1864 besliste de regering, die aanvankelijk de verbinding
met Breda schijnt te hebben voorgestaan, ten gunste van Tilburg.228

In Breda gaf men de strijd echter nog niet op. Nog jarenlang
heeft men geijverd voor de totstandkoming van een lijn die over
Heusdenhout, Bavel en Chaam naar Baarle-Nassau zou lopen.229

Ook een rechtstreekse verbinding met Antwerpen kwam voort
durend ter sprake: concessies daartoe werden herhaaldelijk aange
vraagd, soms in combinatie met een aftakking naar Baarle-Nassau,
soms ook in verband met een lijn Gorcum-Breda-Oosterhout.23o

Telkens verleent de Kamer haar steun door adressen te zenden naar
Den Haag "overtuigd dat het belang dezer gemeente medebrengt,
zoveel mogelijk door spoorwegen met het Europese net verbonden
te worden".231 De pogingen om een rechtstreekse spoorlijn naar
Antwerpen te doen aanleggen werden vooral tegengewerkt door de
Grand Central Belge, die terecht concurrentie vreesde voor de lijn
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Breda-Roosendaal-Antwerpen.232 Daarbij voegde zich volgens de
Bredanaars nog de ongunstige omstandigheid dat de Nederlandse
gezant te Brussel, die hun belangen had moeten verdedigen, één
der grootste aandeelhouders was van deze maatschappij.233 Maar
nog in 1870 las men in het Gemeenteverslag: "Men ziet nog steeds
verlangend uit naar een regtstreekse verbinding met Antwerpen,
zoomede naar de aangevraagde aansluitingslijn van hier op Baarle
Nassau".234 En in een adres aan de Minister van Binnenlandse Za
ken uit 1874 vraagt de Kamer van Koophandel opnieuw diens
aandacht voor de zo gewenste spoorlijnen: Bred'a-Oosterhout
Geertruidenberg-Vianen-Utrecht, Breda-Belgische grens in de ~ich

ting van Turnhout en Breda-Princenhage-Rijshergen-Zundert-Ant
werpen. Over de lijn naar Turnhout wordt weer opgemerkt dat
deze "daargelaten de betrekkelijk geringe kosten voor de te ont
eigenen grond, ook de kortste weg is tussen Rotterdam en Luik".235

Deze verlangens die thans, gezien de ontwikkeling welke het
verkeer intussen heeft genomen, niet meer zo verantwoord lijken,
moeten zeker gedeeltelijk worden toegeschreven aan de spoorweg
psychose die destijds heerste: vrijwel ied.ere Nederlander die iets
betekende, liep met spoorwegplannen rond. Toch moeten ze ook
worden beschouwd als een uiting van de vaste wil om VOO'l' Breda
de voorwaarden te scheppen die een nieuwe economische bloei
mogelijk zouden maken. Tekenend is da.t de Kamer van Koophandel
in 1867 bereid bleek al haar beschikbare fondsen te besteden aan
een nieuwe opmeting voor de lijn Baarle-Nassau, waarbij de voor
zitter aanbood een eventueel tekort uit eigen middelen aan te
vullen.236 Het bewuste en volhardende streven naar een economische
expansie, dat in deze kringen sterk leefde, mag zeker worden gezien
als de psychologische verklaring van de industriële opleving die
Breda op het einde van de vorige eeuw ging vertonen.
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