
0.   Ruud de Haas vernieuwde op 18 juli 1953 zijn doopbelofte (vormsel) in de Sacramentskerk aan de Zandberglaan te Breda. 
Hij ontving daarbij als bewijs een mooie oorkonde. (SAB, 20090225)
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| Inleiding 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw vormden het katholieke geloof en de talrijke katho-
lieke maatschappelijke organisaties en instellingen in de stad nog zeer dominante factoren 
in het dagelijks leven van de meeste Bredanaars. Niet alleen bezocht meer dan de helft van 
de inwoners van de stad wekelijks de mis in de parochiekerk, velen lazen het toen nog 
katholieke dagblad De Stem, gingen naar een katholieke schoo,l waar nog veel broeders en 
nonnen lesgaven, bezochten het parochiehuis voor culturele en ontspanningsactiviteiten, 
gingen naar de katholieke bibliotheek, bezochten de katholieke ziekenhuizen St. Ignatius 
of St. Laurens en waren lid van een katholieke vakbond, kruisvereniging en omroepvereni-
ging. In 1955 woonden in Breda naast de 60 priesters die zich bezig hielden met de directe 
parochiële zielzorg tientallen broeders en 650 nonnen in katholieke instellingen die zich 
bezig hielden met zorg en onderwijs.1 Religieuzen in habijt waren in de jaren vijftig een 
vanzelfsprekende aanwezigheid in het straatbeeld. Tot 1961 moesten priesters in het bisdom 
Breda in het openbaar altijd de toog dragen.2 Woningbouwcorporaties, zorginstellingen en 
sportverenigingen hadden vaak een katholieke grondslag en droegen namen van heiligen. 
Ook de kleine protestantse minderheid had haar eigen maatschappelijke organisaties, zodat 
ook dat deel van de Bredase bevolking zoveel mogelijk in eigen levensbeschouwelijke kring 
actief kon zijn. 

De sterke verdeling van sociaal-culturele en politieke activiteiten op levensbeschou-
welijke en ideologische grondslag deed zich sinds begin twintigste eeuw voor in geheel 
Nederland en wordt met de term verzuildheid aangeduid.3 Nederland was maatschappe-
lijk verdeeld in vier min of meer gelijkwaardige zuilen, een protestantse, een katholieke, 
een socialistische en een liberale, waarbij overigens de laatste niet als een hechte zuil werd 
gezien, omdat zuilgebonden gedrag op gespannen voet staat met de liberale beginselen.

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig was er in Nederland, maar zeker ook in Breda 
sprake van secularisering en ontzuiling van de samenleving. In dit artikel wordt beschreven 
hoe dit proces in Breda verliep en een verklaring gezocht voor deze ingrijpende maatschap-
pelijke veranderingen.
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| Verzuildheid in Breda

In de periode 1917-1967 namen grote delen van de bevolking van Nederland vrijwel alleen 
deel aan maatschappelijke activiteiten binnen hun eigen zuil. De meeste Nederlanders 
hadden groot respect voor de leiders van hun zuil en waren zeer volgzaam. Vanaf 1917 nam 
de verzuildheid nog toe vooral doordat de zuilenorganisaties sterker werden en de scheids-
lijnen tussen de zuilen verder werden aangescherpt. 4

Met een bevolking waarvan ruim 80% tot de katholieke kerk behoorde was Breda altijd 
al een stad waar de kerk een factor van betekenis was. Van oudsher hield de kerk zich al 
intensief bezig met onderwijs en armenzorg. Gedurende het interbellum was de grip van 
de Rooms Katholieke kerk op het maatschappelijk leven in Breda nog toegenomen. De 
Kerk wilde zich niet alleen bezig houden met godsdienstige opvoeding, het bevorderen 
van gelovigheid en het bewaken van de katholieke zedelijke normen, maar zich ook actief 
mengen in het totale sociale leven van de parochianen. Men wilde daarmee de christelijke 
harmonie handhaven en de gelovigen afhouden van liberalisme en socialisme. Daartoe 
werd een netwerk van katholieke verenigingen en organisaties opgericht. Zo was bisschop 
mgr. A.P.W. Hopmans (van 1914 tot 1945 bisschop van Breda) een krachtig bevorderaar 
van het patronaatswerk om grip te houden op de godsdienstig-zedelijke vorming van de 
jeugd.5 Hij bevorderde ook de oprichting van katholieke sportverenigingen, zoals in 1937 
in Breda JEKA.6 Hopmans stichtte talrijke nieuwe parochies en wilde in elke parochie een 
katholieke school en een katholiek jeugdhuis.7 In 1905 telde Breda vijf parochies, in 1930 
negen en in 1960 mede door de annexatie van Ginneken en Princenhage drieëntwintig.

De invloed van de kerk op maatschappelijke organisaties werd inhoudelijk geregeld 
door bisschoppelijke reglementen en kerkelijke vertegenwoordigers in besturen. In de 
statuten van elke katholieke instelling was niet alleen de katholieke identiteit vastge-

1. Het traditionele beeld van de verzuilde Nederlandse samenleving gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw
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legd, maar ook op welke manier het bisdom invloed en controle hield op de naleving 
van de kerkelijke voorschriften. Priesters vervulden in de functie van moderator, rector 
of aalmoezenier de rol van geestelijk adviseur en bewaker van de katholieke waarden en 
normen in katholieke instellingen en verenigingen. 

Door de bisschop benoemde censoren controleerden of de berichtgeving in dagblad 
De Stem in overeenstemming was met de kerkelijke standpunten.8 Zoals elke katholieke 
zorginstelling had het Laurensziekenhuis een priester die de functie van rector vervulde, 
hetgeen onder meer inhield dat hij dagelijks de mis verzorgde voor de bewoners en de 
zusters en als geestelijk verzorger optrad.9 De dagelijkse leiding en zorg was in handen van 
zusters van de congregatie der Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus. In 1953 bestond 
ongeveer de helft van het verplegend personeel nog uit religieuzen.10 Het bestuur, dat 
werd benoemd op voordracht van de pastoor van de Laurentiusparochie, moest tot 1958 
jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de bisschop. Het grootste ziekenhuis 
van Breda, het Ignatius, was eigendom van en werd tot 1966 bestuurd door de congregatie 
van zusters penitenten recollectinen. In 1958 waren er in het Ignatius 470 mensen werk-
zaam. Daarvan waren er nog 100 zusters van de congregatie. 11

2. Religieuzen aan het werk in de keuken van het Laurensziekenhuis in het Ginneken. (bron: SAB, 19943954)
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De katholieke kerk had in Breda tot eind jaren zestig zeer grote directe invloed op het onder-
wijs. Aan vrijwel elke parochie was een parochiële lagere school gekoppeld waarvan het 
kerkbestuur onder voorzitterschap van de pastoor tevens als schoolbestuur optrad.12 In 
1960 bezocht 83,8% van de Bredase lagere school-leerlingen een rooms-katholieke school.13 
De godsdienstlessen op school werden meestal door een van de parochiepriesters gegeven. 
Daarbij werd de katholieke catechismus als leerboek gebruikt. Leerlingen moesten naar 
de schoolmis en de schoolbiecht. De onderwijzers op de lagere school bereidden de kinde-
ren ook voor op kerkelijke plechtigheden zoals de communie en het vormsel.14 Ook op 
de katholieke middelbare scholen verzorgden priesters de godsdienstlessen aan de hand 
van de catechismus. Meestal was dat de door de bisschop benoemde moderator, die tevens 
een belangrijke rol speelde in het beleid van de school met betrekking tot de toelating van 
leerlingen, de handhaving van gedragsregels en de sport- en ontspanningsactiviteiten.15 Van 
leraren en leerlingen werd een principieel katholieke levenshouding geëist. Zo was het in de 
jaren vijftig aan leerlingen van het Onze Lieve Vrouwe- en het Mencia de Mendoza Lyceum 
volgens het schoolreglement verboden om lid te zijn van een niet-katholieke sportvereni-
ging.16 Geen wonder dat veel Bredase sportverenigingen een katholieke identiteit hadden.

In de statuten en het huishoudelijke reglement van de katholieke sportverenigingen 
was niet alleen de versterking van het godsdienstig en zedelijk bewustzijn van de leden 
als doelstelling opgenomen, maar ook de grote zeggenschap van de geestelijk adviseur in 
het bestuur en bij de toelating en royering van leden. Als leden mochten alleen rooms-ka-
tholieken van goed godsdienstig en zedelijk gedrag worden aangenomen. Zo werd in het 
huishoudelijk reglement expliciet vermeld dat het aangaan van een gemengde verkering 
leidde tot royement.17 Tot in de jaren zestig werden spelers van JEKA er op aangesproken 
wanneer zij niet regelmatig de mis bezochten.18

De verzuildheid in Breda uitte zich overigens zelden in openlijke intolerantie of strijd 
tussen de zuilen, afgezien dan van propaganda rond verkiezingen. Dit werd veroorzaakt 
door de getalsmatige overmacht van de katholieke zuil en de invloed van liberaal geori-
enteerde burgers en militairen in de stad. Met een bevolking waarvan 85% zich katholiek 
noemde en 65% bij verkiezingen op een katholieke partij (de KVP), stemde hoefden de 
leiders van de katholieke zuil in Breda zich tot in de jaren zestig nauwelijks bedreigd te 
voelen. In Breda bleven godsdienstig neutrale instellingen zoals de sociëteit ‘Concordia’, 
het Stedelijk Gymnasium en de Bredasche Courant populair onder de elite van de stad en 
droegen bij aan een vrijzinnig en tolerant klimaat.

| Kentering in de jaren vijftig

De verzuildheid van de Nederlandse samenleving als geheel bereikte in de jaren vijftig zijn 
hoogtepunt maar in dat zelfde decennium werd ook de kiem gelegd voor het afbraakproces 
van de zuilen in de periode daarna. Het snel toenemend bezit van radio en televisie maakte 
dat de bevolking niet alleen kennis nam van de visie vanaf de kansel en uit de krant van 
de eigen zuil. Het snel stijgend percentage deelnemers aan voortgezet en hoger onderwijs 
droeg verder bij aan een verruiming van de horizon voor zeer grote delen van de bevol-
king.19 Industrialisatie en verstedelijking namen snel toe waardoor steeds meer mensen zich 
gemakkelijker konden onttrekken aan de sociale controle die in kleinschalige samenlevin-
gen zo veel voor kwam. Steeds meer jongeren stonden onverschillig tegenover traditionele 
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godsdienstige waarden, hetgeen de regering ertoe bracht al begin jaren vijftig een groot 
onderzoek te laten doen naar het gedrag van de jeugd. De overheid bouwde de sociale zeker-
heid uit met als gevolg dat ouderen en werklozen minder afhankelijk werden van de vaak 
zuilgebonden armenzorg. De toenemende welvaart en vrije tijd, ook voor jongeren, maakte 
het mogelijk dat groepen jongeren een eigen levensstijl ontwikkelden. Eind jaren vijftig 
nam in Nederland het aantal mensen dat zich niet meer automatisch in de zuil voegde of 
zich niet meer aan de traditioneel burgerlijke normen conformeerde sterk toe. Er vond een 
verschuiving plaats in de richting van individuele ontplooiing.20

De wens van de katholieke kerk om stevig grip te blijven houden op het sociale en politieke 
leven van de gelovigen bleek na de oorlog uit de oproepen van de Nederlandse bisschop-
pen om de katholieke vakbonden en de katholieke volkspartij te steunen.21 De katholieke 
Nederlanders bleven de organisaties uit de katholieke zuil de eerste vijftien jaar na het 
einde van de oorlog ook massaal trouw. Maar vooral in intellectuele en in arbeiderskringen 
kwamen er geleidelijk meer katholieken die de traditionele hiërarchieke leiding van de 
zuil ter discussie stelden.22 Sommigen werkten samen met of stapten over naar organi-
saties uit een andere zuil. Mede in reactie hierop vaardigden de bisschoppen in 1954 een 
mandement uit waarin zij alle katholieken verboden, op straffe van weigering van de heilige 
sacramenten, om lid te zijn van een bij het NVV aangesloten vakbond, regelmatig socialis-
tische kranten te lezen, regelmatig naar de VARA te luisteren en regelmatig socialistische 
vergaderingen bij te wonen.23 

Politiek had de bisschop in Breda toen nog weinig reden om zich grote zorgen te 
maken. Het door katholieke politici gedomineerde stadsbestuur ondersteunde de kerk bij 
de handhaving van de katholieke zedelijke normen en bij de bouw van nieuwe kerken en 
parochiehuizen.24

Maar in de jaren vijftig kreeg de katholieke kerk in Breda toch al te maken met voor 
haar negatieve gevolgen van de industrialisatie en verstedelijking. In de arbeiderswijken 
was er sprake van toenemende onkerkelijkheid. In 1956 bezocht nog maar 25% van de 
katholieken uit de arbeidersbuurten in Breda regelmatig de mis.25 Ook van de toenemende 
pendel naar de Randstad vreesde men negatieve gevolgen. Volgens een rapportage van 
het Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut aan bisschop Baeten uit 1957 stond de pende-
laar “….bloot aan het gevaar van een afbraak van godsdienstige en morele waarden in 
het contact in de werksfeer met onchristelijke levensopvattingen en in het langdurig 
samenzijn onderweg.”26 In de traditionele arbeiderswijken in Breda-West waren de veelal 
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katholiek gedoopte bewoners niet zo trouw aan de oproepen en verboden van de geeste-
lijkheid gezien het relatief groot aantal leden van bij het NVV aangesloten vakbonden 
en het stemgedrag bij verkiezingen. In Tuinzigt stemde in de jaren vijftig 40% van de 
bevolking op de PVDA.27

Bisschop Baeten maakte zich al begin jaren vijftig zorgen over de toenemende onkerke-
lijkheid in het arbeidersmilieu. Hij stimuleerde en faciliteerde het bedrijfsapostolaat om 
deze ontwikkeling tegen te gaan.28 In Breda was sinds 1946 ook de Diocesane Katholieke 
Arbeidersvrouwenbeweging actief. Deze vereniging organiseerde huis- en ziekenbezoek 
en verzorgde lessen en cursussen, voornamelijk voor gehuwde, niet buitenshuis werkende 
vrouwen. Eerste diocesaan leidster van het KAV was het latere Tweede-Kamerlid Annie 
Kessel die met haar organisatie de arbeidersstand hoopte te behouden voor kerk en 
maatschappij.29

De priester en theoloog H. Fortmann schreef al in 1952 over de potentiële onkerke-
lijkheid van katholieke jongeren. De jongeren gingen volgens hem vooral naar de kerk 
vanwege sociale of familiale druk. Onder jongeren kwam volgens Fortmann steeds meer 
het verlangen naar openheid en het kunnen maken van eigen keuzes naar voren, traditie 
en gezagsargumenten telden steeds minder.30 Het aantal roepingen onder jongeren om 
priester te worden nam in het bisdom Breda in de jaren vijftig ook al sterk af.31

Net als landelijk maakten de Bredase gezagsdragers zich in de jaren ’50 zorgen over de 
veranderende mentaliteit van de jeugd. In navolging van het landelijke onderzoek gaf het 
Bredase gemeentebestuur in 1955 aan het katholieke Hoogveld Instituut in Nijmegen 
opdracht om een onderzoek te doen naar de tijdsbesteding van de Bredase oudere jeugd. 
Uit dit twee jaar durend onderzoek kwam de conclusie naar voren dat ook de Bredase jeugd 
gebrek had aan normen, waarden en idealen. Er was sprake van laksheid en gebrek aan 
initiatief. 32 Voor veel jongeren was bioscoopbezoek de belangrijkste vrijetijdsbesteding.

Uit het onderzoek van het Hoogveld instituut bleek dat in 1955 het overgrote deel van 
de katholieken uit de gegoede stand wekelijks de mis bezocht, maar van de lagere klassen 
was dit ongeveer 60%. Veel jongeren in Breda zagen geloof als iets van vroeger tijden, 
het paste niet meer bij de moderne mens.33 De rooms katholieke kerk probeerde grip te 
houden op de jeugd, niet alleen via de katholieke scholen die door het overgrote deel van 
de Bredase jeugd werden bezocht, maar ook via de patronaatsgebouwen en de vele katho-
lieke clubs en verenigingen die onder toezicht stonden van katholieke geestelijken. De 
jeugd uitte bij de onderzoekers van het Hoogveld Instituut veel kritiek op die geestelijken, 
men vond dat zij zich veel te veel bemoeiden met zaken die in hun ogen niets te maken 
hadden met godsdienstige aangelegenheden. Het Hoogveld Instituut sprak van een ‘kloof’ 
tussen de geestelijkheid en de jeugd.34 

De jeugdnota uit 1957 van het Hoogveld Instituut kwam met een aantal aanbevelingen. 
Men pleitte voor meer faciliteiten voor de jeugd, minder conservatieve godsdienstlessen, 
oprichting van een levensschool voor schoolverlaters en meer coördinatie en profes-
sionalisering van het jeugdwerk.35 Maar met de adviezen werd de eerste jaren door de 
gezagsdragers weinig gedaan.

Eind jaren vijftig stond bisschop Baeten aarzelend enige vernieuwingen in de katho-
lieke liturgie toe, zoals het zingen van Nederlandstalige liederen en het opdragen van de 
mis met gezicht naar het volk.36
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| Leegloop van de kerken

Vanaf de jaren zestig nam de onkerkelijkheid in Nederland in hoog tempo toe. Er was sprake 
van ontkerkelijking – bij de volkstelling van 1971 gaf 22,5% van de Nederlanders aan niet 
tot een kerkgenootschap te behoren, in 1947 was dat 17,1% - maar vooral ook van onkerks-
heid: gelovigen bezochten steeds minder vaak de kerk.37

Ook in het bisdom Breda daalde het kerkbezoek vanaf de jaren zestig sterk. In 1965 
was 60,8% van het aantal inwoners van het bisdom Breda geregistreerd katholiek, in 1980 
56,4% , in 1998 48%.38 In 1965 bezocht nog 64,1% van die geregistreerden de vieringen en 
diensten van de kerk in het weekeinde, in 1980 was dat 22%, en in 1998 nog maar 8,2%.39 
Van alle gemeenten in het bisdom was het wekelijks kerkbezoek in Breda het laagst. De 
toenemende onkerkelijkheid deed zich niet meer alleen voor in de verstedelijkte arbeiders- 
milieus, maar in alle parochies.40 

De enorme daling van het kerkbezoek vanaf de jaren zestig kan worden verklaard uit 
een samenloop van een aantal ontwikkelingen. Brede lagen van de bevolking hadden 
toegang gekregen tot een breed scala van informatiebronnen. De voortschrijdende weten-
schappelijke en technologische ontwikkelingen deden bij velen een gevoel ontstaan dat 
de natuur rationeel te doorgronden en steeds meer te beheersen is. Bij velen groeide twijfel 
met betrekking tot het traditioneel leerstellig mystiek wereldbeeld. Bovendien ontstond 
in de jaren zestig in de westerse wereld met name onder jongeren een levenshouding 
waarbij elke vorm van autoriteit op voorhand met grote argwaan werd bekeken. De bood-
schap van dominee of pastoor vanaf de kansel verloor daarmee aan gezag en betekenis. 
Geloofsbeleving werd steeds meer een individuele en persoonlijke aangelegenheid.41

Voor het katholieke volksdeel van Nederland speelden nog twee andere ontwikkelingen. 
De groei en bloei van de katholieke zuil in de eerste helft van de twintigste eeuw was een 
gevolg geweest van het emancipatiestreven van de in de negentiende eeuw nog maatschap-
pelijk achtergestelde katholieke bevolkingsgroep in Nederland. In de jaren zestig was van 
achtergesteldheid van katholieken vrijwel geen sprake meer en voelden velen niet meer de 
noodzaak tot eendrachtige en trouwe gehoorzaamheid aan de vaak nog orthodox en autori-
tair handelende priesters. Ook de ontwikkelingen in de mondiale katholieke kerk hadden 
grote invloed. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) leidde er toe dat in Nederland de 
gesloten roomse kerkcultuur plaats maakte voor een open leefwereld waarin zelfontplooi-
ing en individuele vrijheid een grote rol speelden. Dit leidde tot ingrijpende modernisering 
van de liturgie en een andere, meer gelijkwaardige verhouding tussen priester en gelovigen. 
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De Bredase bisschoppen G.H. de Vet (1962-1967) en H.C.A. Ernst (1967-1992) gaven uit volle 
overtuiging leiding aan dit veranderingsproces in hun bisdom.42 

Met name bisschop De Vet was een gedreven vernieuwer. In de jaren vijftig had hij 
als bedrijfsaalmoezenier in Breda persoonlijk ervaren dat een toenemend deel van de 
arbeidende bevolking steeds minder moest hebben van de katholieke kerk. Dit kwam 
volgens hem omdat de kerk te zeer er op gericht was alle gelovigen een burgerlijk levens-
patroon op te dringen. Als bisschop zette hij zich in voor vele hervormingen in de kerk, 
zowel binnen als buiten zijn bisdom. Hij zorgde voor betere communicatie en inspraak 
van priesters en leken. Hij bepleitte een ander pastoraal programma, gekenmerkt door 
openheid en oprechte solidariteit. 43

Volgens sommige meer behoudende katholieken was de radicale modernisering 
binnen de katholieke kerk in de jaren zestig juist weer een oorzaak van de sterke terug-
loop van het kerkbezoek. Als de taal, de symbolen, de rites en gebruiken er niet meer toe 
doen, waarom zou je dan nog naar de kerk gaan?44

| Sluiting en afbraak van kerkgebouwen

Door de ontvolking van de binnenstad en de toenemende onkerkelijkheid in de oude arbei-
derswijken in en nabij de binnenstad van Breda werd daar al in 1956 geconstateerd dat er 
overcapaciteit was voor wat betreft de katholieke kerken.45 Het duurde tot eind jaren zestig 
voordat er tot daadwerkelijke sluiting van kerken werd overgegaan, maar daarna ging het 
hard. In 1967 werd de Maria Hemelvaartkerk aan de Ginnekenstraat gesloopt. Een jaar later 
werd de kathedrale Sint-Barbarakerk aan de haven buiten gebruik gesteld en enige jaren 
later gesloopt. Kort daarna volgde de sluiting van de Theresiakerk aan de Tramsingel en in 
1975 de Sint- Josephkerk op de hoek van de Terheijdenstraat en de Oranjesingel.46 Ook deze 
kerkgebouwen werden gesloopt.

Men moest tot sluiting van kerken overgaan vanwege de combinatie van sterk dalend 
kerkbezoek en hoge onderhoudskosten van de gebouwen. Zo bezochten in 1966 nog ruim 
2000 parochianen regelmatig de mis in de De Goede Herderkerk aan de Baliëndijk, in 1972 
een kleine 1000 en in 1983 nog maar 130.47 Parochies werden samengevoegd of gingen zelf-
standig verder, maar gebruik makend van een kleinere ontmoetingsruimte in een klooster 
in de wijk.

In de jaren tachtig ging het proces van sluiting van kerken voort, niet alleen in het 
centrum. Zo verloren de kerken aan de Baliëndijk (1983), de Baronielaan (1986), de 
Odilia van Salmstraat (1987), de Oranjeboomstraat (1989), de Pijnboomstraat (1993), de 
Driesprong (1993), de Haagweg (1996) , en het Pastoor Pottersplein (1999)hun oorspron-
kelijke functie.48 

In 1959 waren er in Breda 23 zelfstandige katholieke parochies. In 2007 waren er nog 
maar 9 parochies over, dit ondanks het feit dat Breda door de gemeentelijke herindeling 
fors was gegroeid. Het terugbrengen van het aantal parochies met een eigen priester was 
niet alleen een gevolg van de sterke afname van het aantal gelovigen dat de kerk bezocht 
maar ook van het aantal priesterroepingen. Bovendien traden eind jaren zestig en in de 
jaren zeventig nogal wat priesters uit hun ambt omdat de katholieke kerk bleef vasthou-
den aan het celibaat.49 In 1962 telde het bisdom Breda nog ruim 400 actieve seculiere 
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priesters, in 1993 waren dat er nog maar 112.50 In de vijfjaarlijkse verslagen die bisschop 
Ernst aan de paus stuurde om verslag te doen van de toestand van het bisdom brengt hij 
bij herhaling zijn zorg over met betrekking tot het zeer gering aantal jongeren dat zich 
aanbiedt voor de priesterwijding. Hij opperde om goed opgeleide mannen en vrouwen 
die niet opteerden voor het priesterschap toch in te schakelen voor diverse vormen van 
kerkelijke arbeid. 51In de jaren negentig werd het organisatiemodel van autonoom func-
tionerende parochies losgelaten en ging men over de parochiegrenzen heen pastoraal 
samenwerken. De kerk maakte steeds meer gebruik van de diensten van pastoraal werkers 
en diakens. Deze hadden andere deskundigheden en bevoegdheden dan de priester-pasto-
res.52 De pastores moesten een steeds groter deel van de stad bedienen. 

3.    De Maria Hemelvaartkerk op de hoek van de Ginnekenstraat en de Houtmarkt was de eerste van een reeks kerken die 
werd gesloopt. (bron: SAB, 19670158A)
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Ontzuiling in Nederland

Vanaf de jaren zestig nam in 
Nederland niet alleen het kerkbe-
zoek, maar ook de verwevenheid 
van maatschappelijke activi-
teiten met kerk en zuil snel af. 
De banden binnen de zuil en de 
trouw aan de zuilenorganisatie 
werden minder en er kwamen 
initiatieven om over de zuilen 
heen te gaan samenwerken. Na de 
oorlog was de verzorgingstructuur 
in Nederland sterk uitgebreid, 
waarbij de overheid als financier 
en als steller van randvoorwaar-
den een steeds grotere rol speelde. 
De invoering van de Algemene 
bijstandswet in 1965 verminderde 
de afhankelijkheid van de zuilge-
bonden armenzorg. Bestuurlijk 
bleven verzuilde instellingen in 
veel sectoren nog een belangrijke 
rol spelen in de uitvoering, maar 
binnen die instellingen werd 
professionaliteit een belangrijker 
norm dan religieuze of ideologi-
sche doelstellingen.53

De katholieke bevolking was het sterkst verzuild, maar de veranderingen verliepen in dit 
deel van de Nederlandse samenleving in de jaren zestig bijzonder snel.54 Al in 1960 kwamen 
de Nederlandse bisschoppen met een brief naar buiten waarin zij de verantwoordelijk-
heid voor het beleid van katholieke maatschappelijke organisaties volledig bij de besturen 
legden, de kerk zou voortaan op afstand toezien en begeleiden.55 In het mandement van 
1954 verboden de bisschoppen alle katholieken nog om zich in te laten met organisaties 
en activiteiten uit de socialistische zuil, maar in 1965 gaven de bisschoppen een verklaring 
uit waarin de destijds uitgevaardigde verbodsbepalingen en sancties werden opgeheven, 
hoewel men wel bleef aandringen om lid te blijven van de katholieke organisaties. 

De Katholieke Arbeidersbeweging stelde met het socialistische NVV in 1963 een geza-
menlijk actieprogramma op met beleidspunten die niet overeenkwamen met de politie-
ke koers van de KVP. Beide vakcentrales bepleitten een krachtige uitbouw van de sociale 
voorzieningen met een belangrijke rol voor de overheid. Vanaf 1968 werkte het Nederlands 
Katholiek Vakverbond aan de vorming van een federatie met het NVV en het protes-
tants-christelijke CNV.56 

De linkse koers in de katholieke vakorganisatie leidde tot scheuren in de katholieke 
zuil. In de KVP ontstond naast de meer behoudende meerderheid een stroming die vroeg 
om een meer progressieve koers. Toen oktober 1966 KVP-fractievoorzitter Schmelzer een 

4.   Deze cartoon van Peter van Straaten in de (oorspronkelijk 
katholieke) Volkskrant illustreert hoe sterk de positie van de 
katholieke kerk is veranderd. (bron: De Volkskrant 17 maart 2015)
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motie indiende die zou leiden tot de val van het rooms-rode kabinet Cals stemden vier 
kamerleden van de KVP, waaronder de Bredase politica Annie Kessel (zie kader)tegen 
deze motie. Het bleef daarna onrustig in de KVP. In 1968 stapten een aantal katholieken 
uit de partij en stichtten samen met progressieve protestanten de progressieve Politieke 
Partij Radikalen. Na een moeizame start haalde de PPR in 1972 zeven zetels bij nieuwe 
Kamerverkiezingen. De KVP had inmiddels besloten om met de protestants-christelijke 
partijen samen het CDA te gaan vormen, waarmee definitief een einde kwam aan de zuil-
gebonden politiek.

De Volkskrant, voortgekomen uit de katholieke arbeidersbeweging, betitelde zich vanaf 
1965 niet langer als een katholiek dagblad. Het aantal abonnees van de twee andere landelijke 
katholieke dagbladen, De Tijd en de Maasbode, liep dermate terug, dat zij zich niet konden 
handhaven. Alleen de Tijd verscheen na 1974 nog als weekblad. Veel katholieke bibliotheken 
en leeszalen fuseerden met openbare. Veel onderwijs- en zorginstellingen bleven in naam 
katholiek, maar lieten de specifiek op katholieken gerichte werkwijze vervallen.

Voor wat betreft de katholieke sportverenigingen was er sprake van een geleidelijke 
deconfessionalisering en ontzuiling. De bisschoppen versoepelden in 1966 de regels met 
betrekking tot het toelaten van en sporten met niet-katholieken.57 Met de terugloop van 
het aantal priesters werd het steeds moeilijker geestelijk adviseurs te vinden voor alle 
verenigingen. De bisschoppen beperkten de taken van de adviseurs en hieven in 1970 
de verplichting op voor de aanwezigheid van een geestelijk adviseur in een katholieke 
organisatie.58 De godsdienstig vormende taak van de katholieke sportverenigingen leefde 
steeds minder en werd omgezet in een pedagogische doelstelling die aansloot bij de chris-
telijke levensbeschouwing. 

In de meer heterogene protestantse zuil verliep de ontkerkelijking en ontzuiling 
minder schoksgewijs als bij de katholieken, maar ook daar was sprake van terugloop. 
Nederlanders werden steeds minder trouw aan hun zuil. De belangstelling voor de neutra-
le, niet verzuilde pers en omroepen (AVRO, TROS)nam sterk toe. In de jaren vijftig stemde 
55% van de bevolking bij de Kamerverkiezingen nog op een confessionele partij, in 1972 
was dit 35%. Uit verkiezingsonderzoek in dit laatste genoemde jaar bleek dat ook bij de 
katholieken, gereformeerden en hervormden die nog regelmatig naar de kerk gingen, de 
trouw aan de bij de zuil horende politieke partij sterk afnam.59

De levensloop van de Bredase vakbondsbestuurder en politica Annie Kessel (1918-2000) illustreert goed 
de verzuildheid en het proces van ontzuiling in Zuid-Nederland. Annie Kessel was een dochter van een 
zadelmaker in Ginneken. Na de huishoudschool en de MULO volgde ze een lerarenopleiding maar maakte 
die niet af. In 1946 werd zij leidster van de Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging(KAV) in het bisdom 
Breda. De KAV was verbonden met de overkoepelende Katholieke Arbeiders Beweging(KAB) en Annie 
Kessel maakte daarom ook deel uit van het dagelijks bestuur van het KAB in het bisdom. De KAB had 
naast de materiële belangenbehartiging ook als taakstelling zich in te zetten voor godsdienstige verdieping 
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en bevordering van de openbare zedelijkheid en een moreel sterk gezinsleven. Annie Kessel zette een 
systeem op van lokale of parochiële wijkleidsters die ieder tien vrouwen onder hun hoede namen waarmee 
ze op informele wijze hun ondersteunende en vormende taak vervulden. De KAV was een groot succes 
en kreeg duizenden leden. 60

Het was typisch voor de verzuilde maatschappij dat Annie Kessel naast haar bestuursfunctie in de 
katholieke vakbond gevraagd werd om zitting te nemen in besturen van allerlei andere katholieke maat-
schappelijke organisaties. Zo was zij bestuurslid van “Herwonnen Levenskracht”, lid van het diocesaan 
Lourdescomité en lid van het dagelijks bestuur van de provinciale katholieke emigratiestichting. Annie 
Kessel werd in de jaren vijftig lid van de KVP en werd in die partij onder meer bestuurslid van de afdeling 
Breda en de kamerkring Tilburg. In 1963 kwam zij voor de KVP in de Tweede Kamer.61

De KAB ging in 1964 over in het Nederlands Katholiek Vakverbond(NKV) en ook in die organisatie bleef 
Annie Kessel allerlei bestuursfuncties vervullen. Kessel hoorde tot de progressieve vleugel van de KVP-fractie 
en stemde met drie andere KVP-fractieleden tegen de motie van haar fractievoorzitter Schmelzer die leidde 
tot de val van het centrumlinkse kabinet Cals. In Brabant vormde zich een groep “Brabantse verontrusten”, 
waartoe ook Annie Kessel en Tjerk Westerterp behoorden, die een progressievere koers van de KVP bepleit-
ten. Uiteindelijk scheidden zich maart 1968 enige KVP Kamerleden, onder wie Kessel, af en vormden de 
fractie van de Politieke Partij Radicalen. Deze nieuwe partij nam deel aan de Kamerverkiezingen van 1971. 
Annie Kessel stond prominent 
op de lijst, maar de partij 
behaalde slechts twee zetels. 
Ze trok zich daarop terug uit 
de politiek. Annie Kessel bleef 
praktiserend katholiek, maar 
ook een onafhankelijke kriti-
sche vrouw die opkwam voor 
de belangen van werknemers 
en achtergestelden. Na haar 
Kamerlidmaatschap werd ze 
onder meer commissaris bij 
Dagblad De Stem, bestuurs-
lid van St. Joost en van het 
Koetshuis in Bavel (tehuis voor 
daklozen).62

5.  
Het Bredase KVP kamerlid 
Annie Kessel in de zaal van de 
Tweede Kamer in 1966. Achterin 
links zit haar fractievoorzitter 
Norbert Schmelzer met wie zij 
grote verschillen van opvatting 
had over de te volgen politieke 
koers. (bron: Nationaal 
Archief, toegang2.24.01.05 
bestanddeelnr. 919-6768)
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De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot ontzuiling hadden uiteraard hun weerslag 
in Breda. Ook hier was er vanaf de jaren zestig in vele maatschappelijke organisaties en 
instellingen sprake van een snel ontzuilingsproces. Hierna wordt deze ontwikkeling voor 
een aantal sectoren besproken.

| Verzelfstandiging van het Bredaas katholiek onderwijs

In de jaren zestig startte een ontwikkeling die leidde tot verzelfstandiging van de katholieke 
scholen ten opzichte van de kerk. Geestelijken verdwenen geleidelijk uit scholen en hun 
besturen. Op de lagere scholen werden de godsdienstlessen niet meer gegeven door pries-
ters maar door de eigen leraar en vanaf 1964 werd de catechismus niet meer als leerboek 
gebruikt. Ook in het voortgezet onderwijs werden de godsdienstlessen steeds vaker gegeven 
door leken-godsdienstleraren en veranderde de inhoud van de lessen van catechese naar 
levensbeschouwing. De leraren werden nog wel inhoudelijk ondersteund vanuit het bisdom 
door districtscatecheten, die ook de contacten onderhielden tussen school en kerk.63

Binnen de Bredase katholieke scholen ontstond begin jaren zestig een moeizame 
discussie over de zin en betekenis van de katholieke identiteit van scholen. Er werd al 
lange tijd door de moderatoren geklaagd over de ongeïnteresseerde houding van leer-
lingen bij de voorgeschreven dagelijkse gebeden. De bisschoppelijk inspecteur voor 
het katholiek middelbaar onderwijs betwijfelde openlijk de zin van specifiek katholiek 
middelbaar onderwijs en vroeg zich af of dat nu eigenlijk niet hetzelfde was als openbaar 
onderwijs met als enige toevoeging de godsdienstlessen.64 Bisschop De Vet nam het op 
voor de katholieke school, maar betoogde dat een school pas goed katholiek was als deze 
het gehele onderwijsgebeuren in de dynamiek van het christendom brengt en uitgaat 
van christelijke waarden. In 1964 organiseerden bestuur en schoolleiders van de Bredase 
scholen van de Petrus van Kesselstichting een bezinningsvergadering over de katholieke 
identiteit, waarvoor doorwrochte gespreksnotities waren geschreven. Er ontstond echter 
in het geheel geen consensus over de gewenste inhoud van het katholieke karakter van de 
scholen. Men betwijfelde zelfs of de docenten nog wel vonden dat er katholiek onderwijs 
moest zijn. 65

Bestuurlijk veranderde er veel. In 1968 stelden de Nederlandse bisschoppen een 
‘Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs’ vast. In datzelfde jaar kwam in 
het bisdom Breda een Diocesane Katholieke Schoolraad waarin ouders, schoolbesturen, 
docenten en vertegenwoordigers van het bisdom als gelijkwaardigen participeerden. De 
bisschop droeg zijn bevoegdheden met betrekking tot het katholieke onderwijs zoveel 
mogelijk over aan deze schoolraad. De schoolraad adviseerde de scholen onder meer bij 
het gestalte geven aan de katholieke identiteit en de invulling van de lessen levensbe-
schouwing. In 1972 werden alle schoolbesturen van de Bredase katholieke basisscholen 
verzelfstandigd ten opzichte van de kerkbesturen.66 
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Het katholieke vormingswerk 
voor werkende jongeren maak-
te een soortgelijke ontwikke-
ling door. Volgens Peter Eerhart, 
van 1976 tot 1982 voorzitter van 
het bestuur van het vormings-
centrum ‘Het Element’ aan 
de Assemburgstraat, hechtte 
de instituutsleiding al jaren 
weinig waarde aan de katho-
lieke grondslag en was dit ook 
geen criterium meer bij de 
personeelsaanname.67 In 1979 
werden de statuten veranderd 
waarbij de katholieke grond-
slag werd gewijzigd in ‘algemeen christelijk’ en de vertegenwoordiging van het bisdom 
in het bestuur geschrapt. Volgens Eerhart verzette bisschop Ernst zich niet tegen deze 
statutenwijziging.

De Sociale Academie Markendaal maakte vanaf de tweede helft van de jaren zestig inhou-
delijk en organisatorisch een bijna revolutionaire periode door. Ontstaan uit de Katholieke 
School voor Maatschappelijk Werk groeide en verbreedde dit opleidingsinstituut zich in 
de jaren zestig onder invloed van het door de overheid sterk gestimuleerde en bekostig-
de welzijnswerk. Al in 1961 eiste men van de studenten niet langer meer een christelijke 
levensvisie.68 Met name het opbouwwerk trok vele nieuwe studenten, waarvan een groot 
deel aan het eind van de jaren zestig geïnspireerd raakte door het nationale en interna-
tionale linkse studentenprotest. In de periode 1969-1974 kwamen docenten en bestuur 
van Markendaal door allerlei studentenacties onder zware druk te staan om het onderwijs 
volledig te democratiseren en op Marxistische leest te schoeien.69 Pas toen de rijksoverheid 
dreigde de bekostiging in te trekken en studenten de negatieve effecten van de links-revo-
lutionaire reputatie van de academie begonnen te beseffen keerde de rust geleidelijk terug. 
Hoewel de katholieke identiteit bij de inhoud en de manier van werken geen enkele rol 
meer speelde werd in de nieuwe statuten van 1981 de katholieke grondslag formeel toch 
gehandhaafd.70 Van inhoudelijke invloed van het bisdom was allang geen sprake meer. 
Markendaal ging uiteindelijk op in de Hogeschool West-Brabant. 

6.   Mgr. Huub Ernst was bisschop van Breda 
van 1967 tot 1992 en moest moeilijke 
beslissingen nemen in verband met 
de terugloop van het kerkbezoek en de 
ontvlechting van kerk en maatschappelijke 
organisaties.  
(bron: SAB, JVG19790530028) 
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De meeste scholen behielden formeel hun katholieke identiteit. De Bredase ouders bleven, 
ondanks het feit dat zij vaak zelf nooit meer in de kerk kwamen, massaal hun kinderen naar 
deze katholieke scholen sturen. Kwaliteit en allerlei praktische overwegingen bepaalden 
de schoolkeuze, niet meer de levensbeschouwelijke identiteit. Daarvan was in de dagelijkse 
schoolpraktijk op veel scholen ook weinig meer te merken.

In de protestantse scholen van Breda bleef de christelijke identiteit over het algemeen 
wat meer zichtbaar, maar ook daar nam de vrijzinnigheid toe. Een steeds groter aantal 
personeelsleden en leerlingen behoorde niet meer tot de protestantse kerkgenootschap-
pen. In 1995 werden de statuten van de Nassau-Scholengemeenschap onder meer gewij-
zigd met betrekking tot de grondslag. Het handelen van de schoolvereniging was niet 
langer meer gebaseerd op “de Heilige Schrift, gezien in het licht van de reformatorische 
belijdenisgeschriften”, maar op “het Evangelie van Jezus Christus”.71

| Jeugdwerk gedeconfessionaliseerd en samengevoegd

De katholieke jeugdclubs die op parochieniveau sport- en ontspanningsactiviteiten orga-
niseerden verloren begin jaren zestig veel deelnemers.72 Men kon de concurrentie van de 
als maar toenemende niet kerkgebonden amusementsmogelijkheden niet aan. In 1960 
stelden B&W een jeugdadviesraad in. In 1962 werd een eerste jeugdbeleidsnota uitgebracht. 
Men bleef uitgaan van het traditionele jeugdwerk in clubs en verenigingen. In nieuwe 
wijken ontstonden los van de parochies jeugdactiecomités die met financiële steun van 
de gemeente allerlei activiteiten organiseerden. De gemeente wilde voorwaarden schep-
pen om het jeugdwerk tot bloei te laten komen door te zorgen voor accommodaties en 
subsidie voor coördinatie en professionele jeugdleiders. Dit leidde tot de oprichting van 
het Jeugd Centrum aan de Nieuwe Ginnekenstraat.73 Het ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk werk stimuleerde het lokaal Jeugd- en Jongerenbeleid en dit bracht 
de gemeente Breda er toe het Jeugd Centrum in 1968 te laten uitgroeien tot een Jeugd en 
Jongeren Centrum waar allerlei jeugdorganisaties, zoals de Katholieke Jeugdbeweging, het 
Protestantse Jeugdwerk en buurt- en wijkgerichte jeugdactiecomités werden samengevoegd. 
De verzuilde structuur in het jeugdwerk verdween daarmee.

| Maatschappelijk werk ontzuild

Aan het begin van de twintigste eeuw had de katholieke kerk in Breda enkele initiatieven 
genomen om door jeugd- en buurtwerk in de Bredase arbeiderswijken onmaatschappe-
lijk gedrag en geloofsafval tegen te gaan. De paters kapucijnen stichtten de Sint Fidelis-
vereniging en de Catechisten zetten het Wijkwerk Pius X voor meisjes op. De religieuzen 
organiseerden de activiteiten samen met vrijwilligers. Na de oorlog ging de overheid zich 
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meer bemoeien met het welzijnswerk voor jeugd en gezinnen en ging subsidie verstrek-
ken. Er kwamen vanaf de jaren vijftig steeds meer professionele betaalde krachten en het 
aantal religieuzen in het wijkwerk liep terug. De bestrijding van onmaatschappelijkheid 
bleef in Breda wel aangestuurd door de katholieke stichting Wijkwerk Pius X. Onder druk 
van de subsidieverstrekkende overheid gingen in 1967 de katholieke organisaties die zich 
met sociaal-culturele activiteiten in Breda bezig hielden op in het Katholiek Instituut 
voor Maatschappelijk Welzijn.74 In de daarop volgende jaren wilden ook het Protestants 
Maatschappelijk Werk, het stedelijk opbouwwerk en het woonwagenwerk zich bij het 
KIMW aansluiten, hetgeen het bestuur ertoe bracht de bisschop te vragen in te stemmen 
met het schrappen van de katholieke identiteit uit de statuten. Bisschop Ernst vond dit 
kwaliteitsverlies, maar constateerde anderzijds dat de medewerkers vervreemd waren van 
de kerk. Hij ging daarom in 1974 toch maar akkoord met het schrappen van de K: ‘Het heeft 
geen zin iets in stand te houden wat alleen papier is, dat zal uiteindelijk niets uithalen.”75

| Parochiehuizen werden gemeenschapshuizen

Al in 1957 constateerde het Katholieke Sociaal-Kerkelijk Instituut dat ‘….het parochieleven 
in Breda veel van zijn vroegere samenbindende kracht verloren heeft’.76 Dit werd volgens 
dit instituut onder meer veroorzaakt doordat de kerkelijke opvattingen over de functie 
van parochiehuizen niet meer aansloten bij de moderne stedelijke samenleving. Vanaf de 
jaren zestig werden de parochiehuizen verzelfstandigd.77 Parochiehuizen werden gemeen-
schapshuizen. Kerkbesturen droegen hun panden over aan stichtingen, die meestal nog wel 
gelieerd waren aan de Kerk. Voor de exploitatie werd vaak een beroep gedaan op de gemeen-
te, die daarvoor wel voorwaarden stelde. Zo sneed het parochiehuis ‘Christus Koning’ 
in februari 1984 de laatste banden met de Kerk door en werd voortaan bestuurd door de 
stichting Gemeenschapshuis Belcrum, waarvan het bestuur op aandrang van de gemeente 
een afspiegeling moest gaan vormen van de gebruikers van de accommodatie, met name 
sport- en gezelligheidsverenigingen.78 In 1974 had de parochie het gebouw al aan een aparte 
stichting verkocht, maar deze stichting was statutair nog wel gebonden aan de doelstelling 
van het parochiehuis en aan bisschoppelijke instemming met belangrijke besluiten.79

| Kruisverenigingen fuseerden

Voor thuiszorg en kraamhulp was in de jaren twintig in Breda naast het neutrale Groene 
Kruis het katholieke Wit-Gele Kruis opgericht. Vanaf de tweede helft van de jaren zestig 
gingen beide kruisverenigingen op praktisch gebied met elkaar samenwerken, onder andere 
door gezamenlijk van dezelfde wijkgebouwen gebruik te maken. De besturen zagen het 
werk van de kruisverenigingen niet meer als iets dat vanuit levensbeschouwelijk uitgangs-
punt georganiseerd moest worden. Kostenbeheersing en professionalisering in de gezond-
heidszorg werden steeds belangrijker. De overheid legde meer taken weg bij de kruisvereni-
ging, thuisverpleging werd steeds omvangrijker. Bekostiging geschiedde niet meer vanuit 
de bijdragen aan de verenigingen, maar vanuit de volksverzekeringen. Op 31 december 1975 
fuseerden het Wit-Gele Kruis en Groene Kruis in Breda tot de Kruisvereniging Breda. 80
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74  Verlind, Meedoen aan de samenleving, 27 e.v.
75  Aangehaald in Verlind, Meedoen aan de samenleving, 33
76  KSKI, Enige Sociografische aspecten, 46,47
77  De Jong, Anderhalve eeuw parochieleven, 35, 38
78  De Stem, 17 februari 1984
79  SAB archief collectie P.M. Jurgens, inv. Nr. 1 Statuten stichting tot exploitatie van parochiehuis Christus Koning
80  Brouwers, Kruisvereniging Breda 100 jaar, 90-92
81  De Bredasche Courant 30 november 1966
82  De Bredasche Courant, 1 december 1966
83  Çameron, De katholieke stem verstomt, 39
84  Cameron, De katholieke stem verstomt, 50 e.v.;NRC Handelsblad, 1 juli 1999 
85  Cameron, De katholieke stem verstomt, 74

| Naar één onafhankelijk regionaal dagblad

Begin jaren zestig had Breda nog twee zelfstandige dagbladen, het katholieke dagblad De 
Stem en het protestants-liberaal georiënteerde dagblad De Bredasche Courant. Overal in het 
land hadden lokale zuilgebonden kranten het economisch moeilijk en in de meeste steden 
kon zich maar één lokale krant handhaven. Ook de Bredasche Courant hield op 4 december 
1966 na 175 jaar op te bestaan. De uitgever, N.V. Rotterdams Nieuwsblad, gaf als verklaring 
dat de oplage, ongeveer 4000 abonnees, te klein was om de krant rendabel te exploiteren.81 
Ze noemde dagblad De Stem een goed alternatief om zich te informeren over het regionale 
nieuws en gaf de hoofdredacteur van De Stem, L. Leijendekker, in haar krant de ruimte om de 
voormalige Bredasche Courant-abonnees welkom te heten. Leijendekker beloofde dat De Stem 
vanaf nu wat meer aandacht zou gaan geven aan protestants-christelijk nieuws, maar het 
algemeen redactiebeleid zou niet worden gewijzigd. Men had een open belangstelling voor 
de grote veranderingen die zich in de algehele christelijke wereld voltrokken.82 

Bij de overgang naar het Audet-concern in 1967 kreeg De Stem een nieuw redactiesta-
tuut. Daarin werd de opdracht om te handelen ‘in volstrekte overeenstemming met de 
katholieke beginselen’ vervangen door ‘de beginselen van het christendom en de daarmee 
corresponderende waarden van het humanisme’.83 De censoren verdwenen en De Stem 
schrapte in augustus 1968 het motto ‘Voor God, koningin en vaderland’ van haar voorpa-
gina. Inhoudelijk veranderde de krant sterk. De in 1965 benoemde hoofdredacteur Loek 
Leijendekker speelde in dit veranderingsproces een belangrijke rol. Hij was katholiek en 
lid van de KVP, maar had zich al in de jaren vijftig als onafhankelijk journalist opgesteld 
door ondanks het bisschoppelijk mandement aan een journalistenpanel van de VARA 
deel te nemen. Leijendekker veranderde De Stem van een conservatief katholieke krant in 
een onafhankelijk politiek links van het midden georiënteerd dagblad. Niet langer koos 
de krant in haar commentaren automatisch partij voor de KVP. Leijendekker was voor-
stander van rooms-rode coalities en betreurde de val van het kabinet Cals zeer. De krant 
sympathiseerde met de PPR in haar beginjaren en nam het in 1972 op voor de werknemers 
bij de ENKA-bezetting in Breda.84 Partijpolitiek ging de krant vanaf de jaren zeventig een 
kritische, zuil-onafhankelijke koers volgen die ook paste bij haar pluriforme lezersmarkt.85 
Zelf omschreef Leijendekker het veranderingsproces bij zijn krant bij het 125-jarig bestaan 
in 1985 als volgt: “De Stem is na 1965 bewust omgeturnd tot een onafhankelijke, ongebon-
den krant. Een jonge generatie journalisten, aangestoken door de geest van vernieuwing 
van het Vaticaans concilie, ging een krant maken die een ontmoetingsplaats zou zijn voor 
iedereen. Het redactionele beleid bleef verankerd in christelijke beginselen, maar voor de 
bijna slaafse volgzaamheid van vroeger inzake de daaruit te trekken consequenties, trad 
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een kritische gezindheid in de plaats, die ruimte vroeg voor het eigen geweten en voor 
het dragen van eigen verantwoordelijkheid.”86 Leijendekker hield op morele thema’s als 
abortus en euthanasie vast aan de traditionele katholieke normen. Het redactioneel beleid 
van Leijendekker sloeg aan in de regio want tijdens zijn hoofdredacteurschap nam het 
aantal abonnees toe van 73.000 naar 106.000.87

| Bibliotheken samengevoegd

De twee Bredase openbare bibliotheken, de Rooms-Katholieke aan het Van Coothplein en 
de Algemene in de Catharinastraat, vormden in 1967 de Stichting Verenigde Openbare 
Bibliotheken. Deze samenwerking was vooral tot stand gekomen omdat met name de katho-
lieke bibliotheek kampte met toenemende financiële tekorten en de gemeente strakkere 
voorwaarden ging stellen bij de subsidiëring.88 De rijksoverheid had in 1965 de subsidie 
aan de Katholieke Centrale Vereniging voor Lectuurvoorziening stopgezet. Na het formele 
besluit tot samenvoeging van de Bredase bibliotheken volgde een periode van conflicten 
tussen bestuurders, directieleden en personeelsleden van de betrokken organisaties, die 
volgens onafhankelijk adviseur R. Diks werden veroorzaakt door de geringe daadkracht van 
het bestuur en de directie en door verstoorde persoonlijke verhoudingen tussen directiele-
den onderling en het personeel. 89 Levensbeschouwelijke verschillen speelden hierbij geen 
rol. Volgens de laatste directrice van de katholieke bibliotheek, mw. M.H. Schoonhoven, 
was de bibliotheek aan het Van Coothplein in de jaren zestig inhoudelijk al een algemene 
bibliotheek geworden en lag het accent al lang niet meer op het rooms-katholieke.90 

7.  Hoofdredacteur Loek Leijendekker veranderde De Stem van een volgzaam katholiek dagblad in een onafhankelijke, 
kritische krant. (bron: SAB, JVG19860326046)
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86  De Stem, 21 september 1985
87  De Stem, 1 juli 1999; NRC Handelsblad 1 juli 1999
88  De Stem, 9 en 17 februari 1967
89  SAB Stichting Verenigde Openbare Bibliotheken inv. Nr. 14 Rapport betreffende het onderzoek bij de openbare Bibliotheken te Breda 15 april 1971
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In 1973 werden de drie Bredase 
bibliotheekorganisaties, namelijk 
de R.K. Stichting Openbare Leeszaal 
en Bibliotheek, de Vereeniging 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, 
en de Stichting Verenigde Openbare 
Bibliotheken samengevoegd tot de 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
Breda. In 1978 werden de bibliotheken 
ook fysiek samengevoegd in het voor-
malige pand van Vroom en Dreesman 
op de hoek van de Karrestraat en de 
Nieuwstraat. 

8a-b.  Gebouw van de voormalige R.K. Openbare 
Leeszaal aan het Van Coothplein in Breda. In 
1973 fuseerde de bibliotheek 
met de Openbare Bibliotheek en verdween het 
RK van de gevel. Nu bevindt het restaurant 
Barlucca zich in het gebouw. (foto’s: SAB 
19940503 en F. Gooskens)
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| Ziekenhuizen gefuseerd

Breda had tot in de jaren tachtig drie confessionele ziekenhuizen, het Ignatius, het Laurens 
en het protestantse Diaconessenziekenhuis. In de ziekenhuizen was na de Tweede 
Wereldoorlog sprake van sterke specialisatie en professionalisering. Ziekenhuizen werden 
steeds groter en moesten steeds meer verschillende specialisten contracteren. Het aantal 
verpleegkundigen nam sterk toe, maar het percentage religieuzen onder hen werd steeds 
kleiner. Ook de aansturing van de ziekenhuizen vroeg steeds meer deskundigheid. Zo 
kreeg het Laurensziekenhuis in 1957 zijn eerste directeur -geneesheer in de persoon van 
A.M. Bakers, die overigens in die tijd nog in jacquet naar de bisschop moest om kennis te 
maken.91 Het Ignatius-ziekenhuis kreeg in 1966 een bestuur van drie leken en twee zusters. 
Op 1 januari 1969 werd het ziekenhuis losgemaakt van de congregatie van zusters peniten-
ten recollectinen en overgedragen aan een nieuwe stichting. In het bestuur bleef de kerk 
vertegenwoordigd met één priester.92 Er bleven nog lang zusters van de congregatie in het 
ziekenhuis werken. In 1985 vertrok de laatste zuster uit het ziekenhuis.93

De uitbreiding van de ziekenhuizen en het steeds bredere zorgaanbod dat ervan werd 
verwacht vroeg om grote investeringen. Zowel de rijks- als de plaatselijke overheid 
drongen aan op samenwerking tussen de ziekenhuizen. Die samenwerking verliep op 
bestuurlijk niveau in de jaren zestig en zeventig moeizaam, maar dit stond los van zuil-
tegenstellingen: het katholieke Laurens en het protestantse Diaconessenhuis werkten 
beter samen dan het Laurens en het eveneens katholieke, maar veel grotere Ignatius. Bij 
de verwijzing en opname van patiënten speelde de religieuze achtergrond ook geen rol.94 
Na 25 jaar van vruchteloze discussie over fusie en planontwikkeling voor nieuwbouw 
fuseerden in 1986 het Laurens- en het Diaconessenziekenhuis tot het Interconfessioneel 
ziekenhuis De Baronie. In 2000 fuseerde dit weer met het Ignatius en het Oosterhoutse 
Pasteurziekenhuis tot het het Amphia-ziekenhuis. Er was geen sprake meer van een speci-
fieke levensbeschouwelijke identiteit.

| Polarisatie binnen het NKV Breda

Mei 1968 verklaarde bisschop Ernst op een bijeenkomst van de NKV-afdeling Breda dat de 
Kerk ook ten aanzien van de vakbeweging niet een sturende, maar vooral een horende en 
dienstbare organisatie zou moeten zijn. De functie van geestelijk adviseur bij de vakvereni-
gingen zou wat hem betreft worden opgeheven.95 Aansluitend bij de landelijke initiatieven 
om te komen tot meer samenwerking van de vakcentrales besloten de Bredase afdelingen 
van NKV, NVV en CNV juni 1968 een permanent stedelijk overlegorgaan te vormen. Men 
wilde volgens NKV-secretaris Mart Jongeneel als vakbeweging bij zowel cao-onderhande-
lingen als met betrekking tot politieke en sociale kwesties voortaan als eenheid naar buiten 
treden. Jongeneel wilde af van het oude hokjessysteem, maar elkaars beginselen wel blijven 
respecteren.96

De Bredase centrale van het Nederlands Katholiek Vakverbond had van oudsher nauwe 
banden met de KVP. Een aantal lokale vakbondsbestuurders bekleedde functies in de 
KVP-afdeling en de gemeenteraadsfractie, waaronder de wethouders Bertus Broeders 
en Ad de Raaff. Juni 1969 deed voorzitter Jan van Eupen van de PPR een oproep aan alle 
progressief denkende partijen en stromingen in Breda om wensen en verlangens met 
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betrekking tot het gemeenteraadsprogramma kenbaar te maken. Hij noemde met name 
NKV en NVV. PVDA en PPR hadden kort daarvoor al een principe-overeenkomst tot 
samenwerking gesloten.97 Op een door de KVP georganiseerde bijeenkomst in Breda over 
de samenwerking tussen het NKV en de KVP bleek een groeiende kloof tussen beide 
katholieke organisaties.98 Op 25 juli 1969 kwam het Bredase NKV met het plan naar 
buiten om een basis sociaal- en ontwikkelingsplan voor de stad Breda te gaan opstellen 
met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1970. Daarin zouden punten worden 
opgenomen met betrekking tot werkloosheidsbestrijding, woon- en leefklimaat en recre-
atieve voorzieningen die bij de politieke partijen zouden worden ingebracht.99 

20 november 1969 besloot het grootbestuur van de Bredase centrale van het NKV na 
een langdurige vergadering bij meerderheid om intensief te gaan samenwerken met PVDA 
en PPR in het Progressief Akkoord Breda (PAK). Alleen dit zou volgens het NKV bestuur 
kunnen leiden tot het verwezenlijken van een goed leefbare stad. Men wilde kandidaten 
leveren voor de gemeenteraadsverkiezingen en een stemadvies uitbrengen aan de leden. 
Men verklaarde de afgelopen periode bij de KVP-fractie namens de werknemers nauwe-
lijks inbreng te hebben kunnen geven.100 Dit was voor de heer J.M. Kwakkenbos, secretaris 
van de afdeling Breda van de KVP en bestuurder van het NKV in Breda, ook reden om het 
lidmaatschap van de KVP op te zeggen en lid te worden van de PPR.101

In het bestuur van de katholieke metaalbewerkersbond St. Eloy was er echter ontevre-
denheid over de manier waarop de grote NKV-vergadering besluiten had genomen over 
de samenwerking in het PAK. De aangesloten bonden hadden niet vooraf kunnen discus-
siëren over de besluitvorming. In het bestuur van St.Eloy zaten ook KVP-ers, waaronder 
de secretaris Cees van Duyl die voor de KVP in de gemeenteraad zitting had. Op verschei-
dene bestuursvergaderingen van St. Eloy bleef men bezwaren aanvoeren tegen deelname 
aan het PAK. 102 St. ELoy weigerde om kandidaten te leveren voor de PAK-kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens secretaris Van Duyl van St. Eloy wilde het 
NKV-hoofdbestuur ook niet dat de bond zich met rechtstreekse politieke activiteiten zou 
gaan bezig houden. Van Duyl vond dat de bond haar leden volkomen vrij zou moeten 
laten in haar politieke keuze.103

De meeste NKV-ers die een functie bekleedden in de KVP bleven hun partij trouw. 
Tegelijkertijd kwamen er in de jaren zeventig verscheidene NKV-bestuurders in de frac-
tie van het PAK en later van PVDA en PPR, zoals Mart Jongeneel, Christ Crul en Henk 
Martens. Landelijk werd in 1976 besloten tot het aangaan van een federatie tussen NVV 
en NKV en in 1981 tot een algeheel samengaan in het FNV.
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| Gemeentebestuur gedeconfessionaliseerd

De verzuildheid had in Breda meer nog dan landelijk tot in de jaren zestig tot heel stabiele 
politieke verhoudingen geleid. Bijgaande tabel met de uitslagen van de gemeenteraadsver-
kiezingen maakt zichtbaar dat tot en met de raadsverkiezingen van 1962 de lijsten van de 
katholieke zuil bij elke verkiezing rond 65%, van de protestantse zuil 5,5% en de socialisti-
sche zuil 22% van de stemmen behaalden. Daarna worden de uitslagen grilliger. Blijkbaar 
liet de kiezer zich meer en meer leiden door het beeld dat hij had van de actuele prestaties 
van de politici lokaal of landelijk. Het als vanzelfsprekend stemmen op de partij die hoorde 
bij je zuil verminderde vanaf de tweede helft van de jaren zestig snel. 

In 1968 werd er in Breda een actiecentrum van de Politieke Partij Radikalen (PPR) opge-
richt die zich met name richtte op progressieve katholieken binnen en buiten de KVP.104 
De Bredase afdeling van het NKV ging zoals hierboven beschreven op deze uitnodiging 
in en sloot in 1969 samen met de lokale afdelingen van het NVV, de PVDA en de PPR het 
Progressief Akkoord Breda. De KVP verloor in de jaren zeventig het meer progressief 
denkende deel van haar aanhang. Vanaf diezelfde tijd is er sprake van een flinke groei 
van de niet-zuilgebonden partijen, met name D’66 en VVD. Niet alleen de KVP verloor 
een groot deel van haar vaste aanhang, vanaf de jaren negentig verloor ook de PVDA veel 
van haar trouwe stemmers uit de traditionele arbeiderswijken. Zo stemden in 1978 in de 
stembureaus in Tuinzigt nog ruim 58% van de kiesgerechtigden op de PVDA, in 1999 was 
dit nog maar 14%.105

9.   NKV-ers stemden niet meer automatisch op de KVP, de vakbonden organiseerden verkiezingsavonden. Middenin NKV-
voorzitter Mart Jongeneel. (bron: SAB, JVG19780519081)
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1949 1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994
KVP/Kath. Lijst 65,7 65,1 64,8 64,6 53,5 41,7
Prot.Chr. 6,5 5,4 5,1 5,8 6,5 6,3
CDA 34,7 41,8 34,5 30,8 31,9 19,9
PVDA 21,1 23,3 20,5 22,7 15,1 14,6 25,7 28,9 23,6 33,8 25,4 13,2
CPN/PPR
PSP/Gr.L. 1,9 1,7 0,8 1,4 1,3 8,2 5 9,4 8 8,1 15,4

VVD 4,8 5,4 8,8 6,0 9,6 13,6 20,7 17,3 26,2 20,1 18,5 15,8
D’66 10,2 2,1 6,0 5,8 5,6 13,9 17,0
Diversen 1,0 3,5 14,0 12,4 7,9 1 0,6 1,7 2,2 18,7

 Tabel: uitslag gemeenteraadsverkiezingen Breda in procenten per partij.106

De door de ontzuiling gewijzigde politieke verhoudingen werden zichtbaar in het college 
van burgemeester en wethouders. Naast die ene socialistische wethouder moesten de confes-
sionele lokale politici ook liberale wethouders accepteren. Na de pensionering van Willem 
Merkx(KVP) in 1983 kreeg Breda drie liberale en twee socialistische burgemeesters. De tijd 
dat de Bredase politiek door de katholieke zuil werd gedomineerd was definitief voorbij.

Conclusies

De verzuildheid in Breda week af van het algemene beeld dat vaak wordt gegeven van de 
verzuildheid in Nederland omdat er hier geen sprake was van vier min of meer gelijkwaar-
dige zuilen. In Breda was er één grote, brede katholieke zuil met daarnaast drie smalle, onvol-
groeide zuiltjes. Het beeld dat Duijghuizen in de Geschiedenis van Breda oproept dat Breda 
eind jaren vijftig al een enigszins liberale stad was, moet worden genuanceerd in de zin dat 
dit met name gold voor de bovenlaag van de bevolking: de brede middenklasse was in grote 
meerderheid nog belijdend katholiek en erg verbonden met de vele katholieke instellingen 
in de stad. 107 In 1962 ging een ruime meerderheid van de Bredanaars nog wekelijks naar de 
mis, las het katholieke dagblad De Stem, stuurde zijn kinderen naar een katholieke school 
en stemde op de Katholieke Volkspartij.

Maar vanaf de jaren zestig was er in Breda, net als in andere katholieke steden en stre-
ken van Nederland, sprake van een snelle ontkerkelijking en ontzuiling. In de samen-
leving was vanaf de jaren vijftig geleidelijk een breed gedragen overtuiging gegroeid 
dat iedereen een zelfstandig individu moet kunnen zijn dat eigen keuzes maakt, ook op 
het gebied van het geloofsleven. Pluriforme informatievoorziening via radio en tv, het 
toenemende ontwikkelingsniveau van de bevolking, de uitbouw van de verzorgingsstaat, 
de verdergaande verstedelijking en de stijgende welvaart en mobiliteit leidden tot een 
mentaliteitsverandering waarbij velen zich losmaakten van de traditionele kerkelijke 
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waarden en gezagsverhoudingen. Toegang tot goed onderwijs en goede zorg was een door 
de overheid gegarandeerd recht voor iedereen geworden, niet langer afhankelijk van 
instemming van zuilgebonden autoriteiten.

Tussen 1965 en 1998 liep het bezoek aan de mis in Breda met 85% terug en werden 
dertien kerken buiten gebruik gesteld. Er ontstond een groot tekort aan priesters dat 
alleen met in dienstneming van pastoraal werkers kon worden opgelost. In diezelfde peri-
ode verloren vele scholen, verenigingen en instellingen hun expliciet katholieke karakter 
omdat bestuurders, personeelsleden en deelnemers geleidelijk steeds minder waarde 
hechtten aan die katholieke identiteit en kwaliteit en professionaliteit belangrijker 
vonden. Soms werd ook formeel besloten de katholieke identiteit op te geven. Organisaties 
die oorspronkelijk behoorden bij een specifieke zuil werden vaak met andere samenge-
voegd uit economische noodzaak of onder druk van de overheid als subsidiegever. 

Gezag en invloed van de geestelijkheid in de samenleving namen sterk af, enerzijds 
omdat een steeds groter deel van de steeds mondiger wordende gelovigen de traditionele 
leerstelligheid en maatschappelijke bemoeizucht van de kerk niet meer accepteerde, 
anderzijds omdat de kerk door de sterk teruggelopen roepingen eenvoudigweg fysiek 
niet meer in staat was alomtegenwoordig te zijn. De maatschappijkritische koers die de 
redactie van het in Breda door vrijwel iedereen gelezen dagblad De Stem vanaf 1965 volgde 
droeg bij aan de steeds onafhankelijker opstelling van veel katholieken ten opzichte van 
de leiders van hun zuil. De Bredase bisschoppen stelden zich in dit proces realistisch op 
door enerzijds binnen de kerk, geïnspireerd door het tweede Vaticaans concilie, aan te 
dringen op een meer open relatie tussen priesters en gelovigen en op vernieuwing van het 
pastoraatswerk en anderzijds mee te werken aan de ontvlechting van de kerk en de vele 
sociaal-culturele activiteiten en instellingen waarmee zij zolang verbonden was geweest. 

Veranderingen in geloofsbeleving en in de waarde die men hecht aan de religieuze 
identiteit van instellingen zijn in de basis individuele mentale ontwikkelingsprocessen. 
Het formeel besluit om de levensbeschouwelijke identiteit en de bestuurlijke band met de 
kerk van een instelling te schrappen, zo dat al genomen werd, kwam vaak pas na jarenlan-
ge geleidelijke erosie van de betrokkenheid bij het godsdienstige karakter. Exacte datering 
van de ontzuiling is daarom lastig. Maar Breda was aan het eind van twintigste eeuw een 
gedeconfessionaliseerde stad geworden waar individualisme de boventoon voerde.
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