
1.   Gebouw van de Katholieke Kring te Breda aan de Reigerstraat 22 te Breda. In 1904 verhuist de sociëteit van  
de Haven naar hier om meer ruimte te hebben. In het gebouw komt ook een kegelbaan en een toneelzaal.  
(Foto: F. Gooskens)
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door
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| Inleiding

Dit jaarboek heeft als thema de rol van de ondernemers in Breda na het jaar 1800. Vandaar 
dat ik in deze bijdrage aandacht wil besteden aan de vereniging en sociëteit de Katholieke 
Kring te Breda, waarvan veel katholieke ondernemers lid zullen worden. Drie ondernemers 
uit Breda richtten in 1873 de Kring op en de vereniging bleef actief tot het jaar 1969. Mijn 
vader, die directeur was van een houthandel, nam er vaak relaties mee naar toe. De Kring 
was toen gevestigd in het eigen gebouw Reigerstraat 22. Op de gevel van dit gebouw is een 
jugendstil tegeltableau aangebracht met de naam Katholieke Kring. Reclamemateriaal 
houdt deze tekst tegenwoordig helaas buiten zicht.

In dit artikel zal ik uitzoeken wat de voornaamste functie was van de Katholieke Kring. 
Was het vooral een wat deftige sociëteit waar ondernemers konden netwerken en hun 
relaties fêteren? Of werd er ook echt invulling gegeven aan het katholieke aspect? Het 
artikel beschrijft de eerste 31 jaar van de vereniging. Dus de jaren tussen de oprichting van 
de Kring in 1873 en de verhuizing in 1904 naar de Reigerstraat. Een interessante periode 
omdat de vereniging duidelijk zoekende was naar de eigen rol, vooral op het gebied van 
politieke invloed.

| Historisch onderzoek

De Katholieke Kring is al eerder bestudeerd door historici. Ron de Jong publiceerde al over 
de verkiezingen in Breda in de jaren zeventig van de negentiende eeuw.1 De Jong analyseerde 
het ledenbestand van de Katholieke Kring en legde verbanden met de verkiezingen. In zijn 
dissertatie gaat hij in op de vorming van partijen in Nederland en gebruikte daarbij zijn 
Bredase onderzoeksmateriaal.2 De historicus Marcel Duighuisen heeft het materiaal van De 
Jong kunnen gebruiken in zijn deel III van de Geschiedenis van Breda. Hij vulde het materi-
aal van De Jong aan met informatie over de conflicten tussen de verschillende groepen van 
burgers op politiek gebied.3 Hij ging uitgebreid in op een conflict binnen de Kring in het jaar 
1877 over de formele politieke rol van de vereniging. Door dit hoog oplopend conflict dreig-
de de Katholieke Kring uit elkaar te spatten. Verder is er de afstudeerscriptie van Camilia van 
Bennekom over de opsplitsing van het Bredase verenigingsleven in een protestantliberale 

1  De Jong, ‘Eene schifting’.
2  De Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit.
3  Duighuisen, Geschiedenis van Breda III, p. 130-146.
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zuil en een katholieke ultramontaanse zuil in de tweede helft van de negentiende eeuw.4 

De Kring speelde een grote rol bij het opzetten van de tweede zuil. Tenslotte heeft vorser 
Jacques van Elewout over alle Bredase horecagelegenheden historisch materiaal verzameld, 
dus ook over de Katholieke Kring. De horecafunctie krijgt van hem natuurlijk de meeste 
aandacht.5

Het Bredase materiaal is te vergelijken met dat van andere Brabantse steden. Door de 
doctoraalscriptie van Verhoeckx weten we bijvoorbeeld meer over de kring van ‘s-Her-
togenbosch.6 Een belangrijke studie, omdat deze katholieke sociëteit de eerste van 
Nederland is met zijn stichting in 1867. Deze stad was toen, net zoals Breda, niet toevallig 
een bisschopsstad.7 De oprichter Van Son had als oud-minister een landelijke uitstraling 
en veel invloed op de Nederlandse bisschoppen. Het kan bijna niet anders dan dat men 
in Breda naar Den Bosch heeft gekeken als voorbeeld. Verder was er de katholieke kring 
van Roosendaal. Onder impuls van pastoor en norbertijn De Groot richtte een groep van 
katholieke notabelen in 1908 te Roosendaal een eigen katholieke kring op. Uiteindelijk 
bleef alleen de schouwburgtak van deze vereniging over, die zijn naam heeft ontleend aan 
de nu opgeheven sociëteit. Bij de geschiedschrijving kreeg de schouwburgkant daarom 
veel aandacht.8 De jongste katholieke kring in Brabant was die van Eindhoven, opgericht 
in 1909. Over de geschiedenis van deze laatste kring is niet erg veel gepubliceerd.9

| Succes van de katholieke kringen in België en de invloed van Amand Neut

De eerste katholieke kring ontstond in Parijs in het jaar 1841 en kreeg wat later de naam 
van Le cercle catholique du Luxembourg, naar de naam van de straat waaraan het instituut 
vanaf 1879 was gevestigd.10 Studenten van de universiteit behoorden tot de voornaamste 
doelgroep van deze eerste kring. Zij volgden allerlei lezingen en cursussen gegeven door 
katholieke experts om het niet-religieuze curriculum van de universiteit aan te vullen. 

02.  Gedenkpenning van het Katholieke 
congres te Mechelen van 1863, 
met in het midden paus Pius IX 
en er omheen de wapens van 
de Belgische bisschoppen. Meer 
dan 4000 katholieken bezoeken 
dit vijfdaagse evenement met 
deelnemers uit België, Frankrijk en 
Nederland. De journalist Amand Neut 
maakt tijdens dit congres reclame voor 
het oprichten van katholieke kringen. 
(Bron: Stedelijk Museum Gent, nr. N 1440)
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4  Van Bennekom, Twist en tweedragt.
5  Ik heb van Van Elewout een digitaal bestand gekregen met zijn basisgegevens. Waarvoor dank.
6  Verhoeckx, Vereeniging “De Katholieke Kring”. Zie voor Van Son: Van Miert, Beginselen voorop.
7  Van Miert, Beginselen voorop.
8  Heeren, ‘De katholieke kring te Roosendaal’.Voor een breder publiek met meer afbeeldingen: De Boer e.a., De Kring voor Jan en alleman.
9  RHCE, Vereniging “Katholieke Kring”. Inleiding op de inventaris. Husken, Katholieke Kring. Kort lemma in de digitale encyclopedie van Eindhoven.
10  Pierrard, ‘Aux origines’.
11  Koppen, ‘Liberaal katholiek en antimaçon’.
12  Assemblée 1863, p. 384-390
13  Mishaegen, Le parti Catholique Belge, hdst 4, par. 3.

Katholieke intellectuele en culturele vorming van studenten stond dus voorop.
In universiteitsstad Gent kwam de eerste Belgische katholieke kring tot stand in het jaar 
1862. Initiatiefnemer was de journalist Amand Neut, een man met een enorm netwerk 
in katholiek België. Hij onderhield goede contacten met politici, maar ook met de Brugse 
bisschop Malou (1809-1864). Neut speelde een actieve rol bij de organisatie van de massa-
le katholieke congressen die in Mechelen werden gehouden tussen 1863 en 1869.11 Deze 
congressen ageerden vooral tegen het liberalisme en de vrijheidsgedachte. Om deze bewe-
ging kracht te geven, werd er een vijandsbeeld gecreëerd van het liberalisme en de vrijmet-
selarij die daarmee zou samenwerken. De nieuw op te richten kringen kunnen voor een 
deel worden gezien als tegenhangers van de loges van de vrijmetselarij. Beiden richtten zich 
op de rijkere mannelijke burgerij, hadden een onderliggend religieus karakter en boden 
verdieping aan hun leden.

Tijdens het congres maakte Neut reclame voor het oprichten van nieuwe katholieke krin-
gen. In een bijlage bij de notulen van het Mechelse congres van 1863 gaf hij praktische 
aanwijzingen in een doe-het-zelf handleiding van zes pagina’s.12

Volgens Neut moest in iedere stad een katholieke kring komen voor alle katholieke 
bewoners. Deze sociëteiten moesten een aangename plaats bieden voor deze burgers, maar 
ook serieus zijn en gericht op het christendom. Deze kringen richtten zich vooral op jonge 
mannen, om ze een alternatief te bieden voor wereldse afleidingen. In plaats daarvan 
kregen ze een aanbod van literaire en wetenschappelijke lezingen. Het aannamebeleid 
van nieuwe leden behoefde volgens Neut aandacht. Ze hoefden niet een heel vroom leven 
te leiden, maar moesten wel leven volgens hoogstaande ethische maatstaven. Net zoals 
in Gent konden er drie soorten kringen worden gesticht: een kring voor de werkmensen, 
een kring voor de kleine burgerij en een kring voor de hoge burgerij. Tijdens de winter 
zou er tijd zijn voor lezingen, gegeven door katholieke sprekers van naam. Een muzikale 
bijeenkomst kon ook, als de katholieke regels maar geëerbiedigd werden. De leden van de 
kring moesten worden aangespoord tot het ondersteunen van de armen. Dit moest echter 
wel met mate, anders zouden ze de kring minder gaan bezoeken. Opleggen van religieuze 
verplichtingen aan de leden ontraadde hij, want deze kringen waren geen religieuze broe-
derschap en alle soorten katholieken moeten zich er thuis kunnen voelen. Amand Neut 
sloot af met een conceptreglement dat kon worden aangepast aan de lokale behoeftes.

In België ontwikkelde de beweging van Neut zich snel. Bij het derde Mechelse congres 
in 1867 waren er al vijftig katholieke kringen. Tijdens dit congres organiseerden deze 
vijftig kringen zich in een overkoepelende Fédération des Cercles Catholiques.13 Deze fede-
ratie zou de basis gaan vormen voor de latere christelijke politieke partij (CVP en later 
weer CD&V). De kringen konden namelijk veel politieke invloed uitoefenen, omdat ze 



50	 Sociëteit de Katholieke Kring te Breda (1873-1904). Katholieke ideologie, politieke macht en gezelligheid

heel het jaar door contact hadden met hun leden. Pure kiesverenigingen, die mensen 
kandidaat stellen voor een politieke post, hadden alleen rond de verkiezingen contact 
met hun leden.14 Al met al waren de kringen een heel succesvolle beweging in België: 
ze waren politiek invloedrijk en ze voldeden aan een vraag bij katholieken naar meer 
intellectuele en culturele vorming. Ze cultiveerden een vijandbeeld van de liberale partij, 
die zou samenspannen met de vrijmetselaarsloges.

| Van Son en de Katholieke Kring van Den Bosch

De in Den Bosch geboren en wonende jurist Jan Baptist van Son (1804-1875) was de grote 
inspirator en organisator achter de Katholieke Kring van Den Bosch. Van Son had veel 
invloed in Noord-Brabant en in Nederland. Zijn landelijke netwerk hield hij over aan zijn 
ministerschap voor de R.K. eredienst. Hij heeft dan een goede werkrelatie met koning 
Willem II en de latere aartsbisschop Zwijsen.15 Dit ministerschap oefende hij uit tussen 1844 
en 1848. Daarna ging hij terug naar Den Bosch waar hij in zijn ouderlijk huis gaat wonen. 
Hij stond bekend als diepgelovig: hij bracht iedere dag ongeveer twee uur biddend door in 
de kerk en hij bezocht de avondmis.

In deze periode onderhielden de liberalen en katholieken een verstandshuwelijk. De 
katholieken waarderden de nieuwe vrijheden die de grondwetswijziging van 1848 bracht, 
maar ze deelden niet de liberale ideeën over de inrichting van de maatschappij.16 De pause-
lijke ideologie was in deze tijd vooral geïnspireerd op een geïdealiseerde middeleeuwse 
maatschappij. Kerk en staat zouden nauw samen moeten werken: de staat had het directe 
gezag, maar de kerk had het indirecte gezag als uitvoerder van Gods wil.17 De bouw van 
de neogotische kerken met hun middeleeuwse uitstraling paste goed bij deze ideologie. 
In de jaren zestig van de negentiende eeuw keerden de meeste katholieken zich af van 
het liberalisme. Dit had te maken met het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 
1853, waardoor de katholieken met de terugkomst van de eigen bisschoppen de grote 
buit van de liberale grondwetsveranderingen hadden binnengehaald. De volgende stap in 
dit losmakingproces was de publicatie in 1864 van de pauselijke encycliek Quanta Cura 
met de bijlage Syllabus Errorum. Paus Pius IX sprak zich hierin uit tegen de scheiding 
van kerk en staat en hij veroordeelde dwalingen als het liberalisme en het socialisme. 
Deze encycliek was zeer invloedrijk en werd in de vastentijd van 1865 afgedrukt en op 
de preekstoelen behandeld. In de encycliek prees de paus de grote zegeningen van het 
onderwijs gegeven door geestelijken.18 Van Son werkte daarna in Nederland mee aan 
het opstellen van het bisschoppelijk mandement voor het onderwijs, dat uitkwam in 
1868. In dit mandement stelden de bisschoppen dat ouders hun kinderen zoveel mogelijk 
katholiek onderwijs moesten laten volgen. Openbaar onderwijs werd alleen geduld als 
er geen andere mogelijkheden waren.19 Vooral de onderwijskwestie zou katholieken aan 
elkaar gaan binden en zorgen voor eenheid in eigen kring. Deze groep van katholieke 
kiezers wordt aangeduid als ultramontaans, omdat ze het gezag van de paus volgen. Deze 
resideerde immers aan de andere kant van het gebergte de Alpen. Ze worden ook aange-
duid in de literatuur met de term conservatiefkatholieken om ze te onderscheiden van de 
liberaalkatholieken.
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14  Verhoeckx, Vereeniging “De Katholieke Kring”, p. 58.
15  Van Miert, Beginselen voorop, p. 12-17.
16  Van Miert, Beginselen voorop, p. 27-31.
17  Verhoeckx, Vereeniging “De Katholieke Kring”, p.14-16.
18  Pauselijke encycliek Quanta Cura in Nederlandse vertaling te raadplegen op www.rkdocumenten.nl.
19  Van Miert, Beginselen voorop, p.41-43. De Jong, ‘Eene schifting’, p. 126.
20  Van Miert, Beginselen voorop, p. 65 en Verhoeckx, Vereeniging “De Katholieke Kring”, p. 58-127.

03.  Oud minister Jan Baptist van Son (1804-1875) richt in het jaar 1867 in zijn 
geboortestad Den Bosch de eerste Katholieke Kring van Nederland op. Hij 
hoort tot de groep van ultramontaanse katholieken, die zich achter de 
paus scharen en zich vooral binnen eigen kring willen organiseren. 
(Bron: Erfgoed ‘s Hertogenbosch 29262)

Van Son bestreed het liberalisme op meerde-
re fronten. Hij richtte in het najaar van het 
jaar 1870 de kiesvereniging Noord-Brabant 
op. Hij liet zich hierbij inspireren door de 
eerder opgerichte katholieke kiesvereni-
ging voor het hoofddistrict Breda, die 
West-Brabant bestreek. Het voornaamste 
doel was ultramontaanse politici in de 
Tweede Kamer en de Provinciale Staten 
te krijgen en katholiekliberale politici uit 
deze organen weg te dringen. Het tweede 
initiatief van Van Son was de totstandko-
ming van de Katholieke Kring te Den Bosch 
in 1867.20 Hij deed dit samen met een groep 
bestuursleden van de Vincentiusvereniging, 
een vereniging die de armen van Den Bosch onder-
steunde. De oprichtingsvergadering vond plaats op 30 
april 1867 in de gaarkeuken van de Vincentiusvereniging. 
De inspiratie kwam direct voort uit het al eerder genoemde Mechelse congres van 1863. 
Het eerste hoofddoel was het organiseren van lezingen, waarin de ‘wetenschappelijke’ 
verdediging van het katholieke geloof centraal stond. Vooral jonge leden konden zich hier-
door bekwamen in het spreken in het openbaar. Het was het idee om hiermee toekomstig 
katholiek kader te kweken voor vertegenwoordigende politieke organen. Het tweede doel 
was het verstevigen van de banden tussen katholieken. Om te voorkomen dat leden onzede-
lijke cafés of liberale sociëteiten zouden bezoeken, opende de Kring in 1874 zelfs een eigen 
gebouw. Verder zorgde de nieuwe vereniging voor de coördinatie van de activiteiten van 
andere katholieke organisaties in Den Bosch. Medeoprichter van Son werd de eerste secre-
taris van de Kring. Later sprak men over de Kring als ‘zijn’ vereniging. De eerste voorzitter, 
J.A. de Kort, was een persoonlijke vriend. Tot het jaar 1930 bleef de Kring in Den Bosch actief.

Duidelijk is dat de katholieke kringen - net als in België - een rol speelden in een offen-
sief om katholieken in eigen kring te binden. De kringen waren er vooral op gericht om 
jonge, katholieke mannen meer culturele en intellectuele bagage mee te geven. Zo werden 
ze klaargestoomd voor een carrière in het openbare leven en de politiek.



52	 Sociëteit de Katholieke Kring te Breda (1873-1904). Katholieke ideologie, politieke macht en gezelligheid

| De oprichting van de Katholieke Kring in Breda (1873)

In juli 1873 komt na de gemeenteraadsverkiezing bij meerdere mensen het idee op dat ook 
Breda een katholieke kring nodig heeft. In de gemeenteraad zijn twee personen gekozen, 
de heren Rikkers en Nelissen, die behoren tot het ultramontaanse, katholieke kamp. Er 
staan dan drie initiatiefnemers op om dit voor elkaar te krijgen.21 De eerste is Jos van Hal, 
een rijke wijnhandelaar uit Breda. De tweede persoon is Frans Smits van Waesberghe, de 
eigenaar van de snel groeiende bierbrouwerij de ‘Drie hoefijzers’. De derde initiatiefnemer 
is het kersverse raadslid Frans Rikkers, die een logement/hotel uitbaat aan de Torenstraat 
met de naam ‘De Oude Prins’.

04.   Torenstraat 19 in Breda. Op dit adres richten 
drie ondernemers in 1873 de Katholieke Kring 
te Breda op. Dit is de tweede katholieke kring 
van Nederland. Medeoprichter Frans Rikkers 
exploiteert in de Torenstraat het hotel-café De 
Oude Prins. In 1958 komt hier een nieuw hotel 
met de naam De Poort van Cleef. In 1961 opent 
op dit adres de Capri-bar. (Foto: F. Gooskens)

Op woensdag 13 augustus beleg-
gen ze een eerste bijeenkomst 
met vijftien katholieke burgers in 
de achterzaal van het logement 
de Oude Prins. Het reglement dat 
de drie heren hebben opgesteld 
wordt goedgekeurd en er wordt 
een voorlopig bestuur gekozen. 
Op zondag 24 augustus wordt een 
definitief bestuur gekozen met 
daarin de heren Van Hal (presi-
dent), Rombouts (vicepresident), 
Rikkers (secretaris) en Smits van 
Waesberghe (thesaurier). Van Hal meldt dat hij dezelfde dag ‘s middags met de andere 
leden van het voorlopig bestuur bij bisschop Joannes van Genk op audiëntie is gegaan. 
De bisschop heeft tijdens een audiëntie van meer dan een uur zijn goedkeuring gegeven 
aan het initiatief en ondertekent het opgestelde reglement. Bisschop van Genk geeft de 
boodschap mee dat de brief van de paus aan de bisschop Anselmus van Quimper een goede 
leidraad vormt voor de nieuwe kring. De brief is in katholieke media vertaald gepubli-
ceerd.22 In deze brief aan de leden van de katholieke kring van Quimper prijst paus Pius 
IX de katholieke kring aldaar, omdat de leden zich onderwerpen aan het gezag van de 
paus. Hun taak is het losweken van katholieken uit de liberale invloedssfeer, want te veel 
godvruchtige katholieken worden aangetrokken door de zeer verderfelijke denkbeelden 
van de liberalen. Het aanvalsdoel van de Bredase kring is dus duidelijk: alle katholieken 
losweken uit liberale verenigingen en ze overtuigen van het gevaar van het liberalisme.
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21  SAB, KK, inv.nr. 1. Notulen bestuur
22  De Godsdienstige Week van Vlaanderen , 6e jrg. nr. 17 van 22 augustus 1873, p. 131-132. 
23  De Jong, ‘Eene schifting’, p. 116-132. Bennekom, Twist en Tweedragt, p. 25-28.
24  Brok, De verhouding, p. 137-167. Bennekom, Twist en Tweedragt, p. 32-35.
25  SAB, KK, inv. nr. 1. 1873-10-20.

Daarna wordt het reglement en de brief van de paus voorgelezen. Vervolgens krijgen de 
aanwezigen formeel de vraag voorgelegd of zij tot de vereniging willen toetreden. Alle 
aanwezigen doen dit. Hiermee kan 24 augustus 1873 worden gezien als de officiële oprich-
tingsdatum van de Katholieke Kring te Breda. De kring wordt opgedragen aan de H. Barbara, 
de beschermheilige van de kerk aan de Haven die enige jaren later wordt verheven tot 
kathedraal.

De leden besluiten dan nog een dankbrief te sturen aan bisschop Van Genk. Hierin 
betuigen zij als ware katholieken hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het onfeil-
bare gezag van de paus. Het is duidelijk: hier is een ultramontaanse vereniging ontstaan. 
Als symbool van hun aanhankelijkheid en trouw aan de paus zal er een paar jaar later in 
hun eigen zaal een buste van Paus Pius IX komen te staan.

| De ultramontaanse partij breekt de Bredase elite open

In Breda verwerft de ultramontaanse beweging gestaag invloed in de jaren ‘60 van de 
negentiende eeuw. De pauselijke encycliek Quanta Cura wordt in de vastenbrief van 1865 
afgedrukt en vanaf alle preekstoelen behandeld. Een kleine, maar invloedrijke groep van 
katholieke personen begon te radicaliseren. Zij beginnen in te breken in het bastion van 
de Bredase elite. Deze elite, protestant én katholiek, komt bij elkaar in de Groote Sociëteit 
aan de Veemarktstraat. Dezelfde elite is lid van de kiesvereniging Eendragt maakt Magt. 
Deze kiesvereniging, die zich uitstrekt over een groot deel van West-Brabant, beheerst alle 
verkiezingen. Normaal gesproken zijn het hun twee mensen die het district Breda in de 
Tweede Kamer vertegenwoordigen en hun kandidaten komen in de Provinciale Staten van 
Brabant. Ook in de gemeenteraad komen vertegenwoordigers van Eendragt maakt Magt.23

Eén van de eerste personen die succesvol het Bredase elitebolwerk aanvalt is pastoor 
Johannes Stoop (geboren in Wagenberg 1818, overleden 1874). Hij staat bekend als zeer 
doelgericht: als hij zijn zin niet krijgt, kan hij mensen met woorden vaak flink kwet-
sen. Hij heeft behoorlijk wat invloed in Breda, omdat hij vanaf 1864 plebaan is van de 
kathedrale Sint-Antoniuskerk.24 Hij ziet het als zijn taak op te treden tegen liberaal en 
immoreel gedrag in de stad. Hij wordt door historicus Brok gezien als de leider van het 
ultramontaanse streven in Breda op het gebied van onderwijs. Hij zorgt ervoor dat er bij 
de Antoniuskerk een katholieke school komt voor lager- en voortgezet onderwijs. Deze 
school krijgt de naam van Instituut St. Antoine. Deze school gaat de concurrentie aan met 
de Nutsschool. Pastoor Stoop zal op één van de eerste vergaderingen van de Katholieke 
Kring, op 20 oktober 1873, aanwezig zijn als eregast en een waarderend toespraakje 
houden aan het eind van de bijeenkomst.25

De heftige pastoor Stoop moest wel eens worden afgeremd door zijn superieur, 
bisschop Van Genk. Deze bisschop volgt zijn voorganger Van Hooydonk op in 1869, maar 
hij is in feite al twee jaar eerder met de leiding van het bisdom belast. Is zijn voorgan-
ger Van Hooydonk nog terughoudend in zijn commentaar op liberale neigingen van de 
Bredase katholieke elite, dan gaat Van Genk er vol tegenin. In 1870 verbiedt hij bijvoor-
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beeld katholieken zich aan te sluiten bij niet-katholieke verenigingen. Van Genk wordt na 
de oprichting de beschermheer van de Katholieke Kring te Breda.26

Een derde persoon die zeker moet worden genoemd in dit ultramontaanse rijtje is de 
uit Amsterdam afkomstige advocaat mr. Jacob Willem van den Biesen (1839-1919).27 Hij 
wordt door tijdgenoten gezien als de grote aanjager achter het proces, waarin de Bredase 
katholieken zich losmaken van de liberalen. Een samenwerking waar een andere katho-
liekliberale voorman, Mr. L.D. Storm, zich juist eerder in Breda hard voor heeft gemaakt.28

5a-b.  Advocaat mr. Jacob Willem van den Biesen (1839-1919) is jarenlang vicepresident van de Katholieke Kring te Breda. 
Op de tweede foto staat hij afgebeeld in zijn gala uniform als senator en lid van de Eerst Kamer. Hij bewoont met 
zijn vrouw en twaalf kinderen het landgoed Vrede Rust in Ginneken. Hij bezit een prachtig antiek Chinees servies, dat 
regelmatig wordt gebruikt op het Bredase stadhuis als de koningin Wilhelmina de stad bezoekt en er blijft eten. (Bron: 
familiearchief Van den Biesen)

Van den Biesen is net zo doelgericht als pastoor Stoop en Schaepman noemt hij wel eens 
‘de dictator van Ginneken’. Van den Biesen werkt nauw samen met bisschop Van Genk en 
plebaan Stoop. Waar Stoop zich meer op het onderwijs richt heeft Van den Biesen de politiek 
in zijn vizier. In 1870 richt hij een katholieke kiesvereniging op voor het district Breda: 
de R.C. Kiesvereeniging voor het Hoofdkiesdistrict Breda. Ondanks het pessimisme van 
bisschop Van Genk weet Van den Biesen bij de eerst volgende Tweede Kamerverkiezingen 
zijn eigen kandidaat, Jhr. Mr. Carel van Nispen tot Sevenaer, gekozen te krijgen in West-
Brabant. Deze wordt in 1875 opgevolgd door Mr. H.A. des Amorie van der Hoeven. In het 
jaar 1880 zorgt Van den Biesen er voor dat zijn geestverwant en familielid Dr. Schaepman 
het kiesdistrict Breda kan vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Zelf zit hij 22 jaar in de 
Provinciale Staten van Noord-Brabant en hij wordt in 1896 lid van de Eerste Kamer. Van den 
Biesen behoort niet tot de drie Founding Fathers van de Katholieke Kring, maar hij is vanaf 
het begin lid en wordt een paar jaar na de oprichting vicepresident van de Katholieke Kring. 
Hij gaat er voor zorgen dat de drie Tweede Kamerleden regelmatig optreden als spreker.
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26  SAB, KK, inv. nr. 1. 1873-11-17.
27  Brok, De verhouding, p. 130-137. Hij woont met vrouw en twaalf kinderen op het landgoed Vrederust in Ginneken: Brekelmans, ‘De Buiten-

plaats Vrederust’. ‘t Sas, Het Ginnekense buitenhuis Vrederust.
28  Van de Steenoven, ‘Lambert Storm’. In artikel sprake van politieke vijandschap tussen Storm en Van Son.
29  SAB, Nieuwe Bredasche Courant 1873-07-27.
30  De Jong, ‘Eene schifting’, p. 115-116.
31  SAB, KK, inv. nr.1. 1873-10-20.

Een vierde actieve persoon in dit ultramontaanse kamp is Frans Rikkers. Hij komt in 1866 in 
Breda wonen en trouwt met een vrouw uit Princenhage. Hij neemt het logement ‘de Oude 
Prins’ over als broodwinning. In 1872 weet hij te bereiken dat bij de viering van de inname 
van Den Briel, 300 jaar daarvoor, geen enkele katholieke muziekvereniging daaraan wil 
meewerken. Volgens Rikkers is het namelijk geen nationale viering. De nagedachtenis van 
de martelaren van Gorcum is voor hem belangrijker. Een jaar later wordt Rikkers samen met 
de andere ultramontaanse kandidaat J. Nelissen gekozen in de gemeenteraad. Zij doorbreken 
hiermee het monopolie van de kiesvereniging Eendragt maakt Magt. Nelissen wijst hierbij 
in een advertentie nog eens nadrukkelijk op het feit dat hij als handelaar de economische 
belangen van Breda beter kan vertegenwoordigen dan zijn concurrent Mr. A.M. Sassen. 
Sassen wordt door hem dus weggezet als een vertegenwoordiger van de oude regentenkaste, 
tegenover de opkomende katholieke ondernemer.29 De oprichting van de Katholieke Kring 
komt direct voort uit deze doorbraak en de Kring is dan ook bedoeld als platform om nog 
meer katholieke Bredanaars klaar te stomen en te steunen bij het politieke werk. De leden 
benoemen Rikkers tot secretaris van de nieuwe vereniging.

Naast de Kring, komt er nog een katholieke vereniging voor jongeren, die is opgericht 
door plebaan Stoop. Van den Biesen zorgde er voor dat er een St. Josefsgezellenvereeniging 
komt voor katholieke ambachtslieden. Rikkers sticht de muziekvereniging St. Caecilia 
en ook het Breda’s Mannenkoor komt in de ultramontaanse hoek. Het Bredase vereni-
gingsleven splitst zich dus langs een religieuze scheidslijn. We zien in de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw in Breda ontstaan wat later verzuiling gaat heten. Dat houdt 
in dat de bevolking hun sociaal-culturele activiteiten bewust verricht binnen hun eigen 
levensbeschouwelijke kring.30

| Een eigen gebouw aan de Haven

De Katholieke Kring vergadert eerst in de achterzaal van logement ‘de Oude Prins’ aan de 
Torenstraat. Al binnen een paar maanden besluiten de leden uit te wijken naar een zaal van 
het koffiehuis Het Hof van Holland aan de Reigerstraat, omdat er vanwege de ledengroei 
meer ruimte nodig is. Deze zaal wordt voor een avond per week gehuurd voor de periode van 
een jaar.31 Soms wordt er uitgeweken naar de ontspanningszaal van onderwijsinstituut St. 
Antoine. Dat is nodig als de bisschop met een heel gevolg een lezing wil bijwonen. Zoals op 7 
december 1874, als bisschop Van Beek de lezing van professor De Rijk bezoekt over De vrouw 
in het Christendom. In de zaal zijn de wapenschilden van de bisschop en de paus aangebracht 
en muziekvereniging St. Caecilia verzorgt de muziek. Af en toe wordt ook nog de zaal van 
de Oude Prins gebruikt.
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6a-b.  Het gebouw aan Haven 7 te Breda, dat de Katholieke 
Kring in 1875 aankoopt. Tot 1904 blijft de kring hier 
gevestigd. Iets later komt het pand in handen van het 
Breda’s Mannenkoor. Dit koor is nog steeds eigenaar 
en gebruiker. Daarnaast is er een restaurant gevestigd. 
(Foto’s: F. Gooskens)

Op 28 november 1875 kan de Katholieke Kring een eigen gebouw betrekken. Het is het 
voormalige hotel Berlijn, nu Haven 7. Om de aankoop en de verbouwing te financieren 
geeft de Kring een obligatielening uit van ƒ 15.000. 32 De vereniging kan haar leden nu meer 
activiteiten aanbieden en zich ontwikkelen tot een echte sociëteit.

Een jaar eerder heeft de zustervereniging in Den Bosch ook een eigen zaal betrokken.33 
Breda wil hier niet bij achterblijven. De Belgische kringen hebben al eerder eigen gebou-
wen, zoals de katholieke kring van Aalst die in 1863 een groot gebouw aan de Markt 
aankoopt om daar lezingen en concerten te organiseren.

| Activiteiten van de Katholieke Kring Breda: lezingen

Eerder is al besproken dat de katholieke kringen in Frankrijk en België zich richten op jonge 
mannen om hen verdieping te bieden door het aanbieden van wetenschappelijke en literaire 
lezingen. Met deze bagage zouden ze een actievere rol kunnen opeisen in maatschappij 
en politiek. Dit is in die tijd een echt bestaande behoefte. Van Son klaagt al dat er binnen 
de groep van ultramontaanse katholieken in Noord-Brabant weinig goede sprekers rond-
lopen.34 In de statuten van Den Bosch en Breda zien we bepalingen terug over dit zwaar-
tepunt.35 In Breda kan ieder lid voorstellen doen voor lezingen die verband houden met 
het katholicisme. Verder kan ieder lid bij een bijeenkomst een voordracht geven, mits de 
president er mee akkoord is. Het nieuwe sociëteitsgebouw aan de Haven biedt daarom alle 
ruimte voor lezingen.
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32  SAB, KK, inv. nr. 13. Voorzitter Jos van Hal koopt 36 obligaties en Frans Smits van Waesberghe 24 stuks. Ook de bisschop koopt obligaties.
33  Verhoeckx, Vereeniging “De Katholieke Kring”, p. 68-69.
34  Verhoeckx, Vereeniging “De Katholieke Kring”, p. 77.
35  Voor oudste statuten Katholieke Kring Den Bosch uit 1867: BHIC, Archief Van Son, inv. nr. 42. Voor statuten van Breda: Staatscourant 1875-

06-22: www.delpher.nl
36  Verhoeckx, Vereeniging “De Katholieke Kring”, p. 112-120. Lezingen in Breda zijn terug te vinden in de notulen: SAB, KK, inv. nr. 1 en 2.
37  SAB, KK, inv. nr. 2. 1886-10-21
38  SAB, KK, inv. nr. 2, 1894-03-14

Om te beginnen zal een vergelijking worden gemaakt tussen de kringen in Den Bosch en 
Breda op het gebied van lezingen. Onderzoeker Verhoeckx beperkte zich tot de periode 1867-
1878, terwijl nu voor Breda de periode 1873-1904 wordt geanalyseerd.36 Voorzichtigheid bij 
de vergelijking is daarom op zijn plaats, maar de vergelijking geeft zeker aanleiding tot het 
bespreken van opvallende verschillen.

Categorie Aantal DB % DB Aantal Br. % Br.

Kerk en maatschappij 96 33,9 24(13) 25,8(32,5)
Geschiedenis algemeen 45 15,9 1 1,1
Geschiedenis kerk 34 12,0 11(3) 11,8(7,5)
Opvoeding/zedelijkheid 34 12,0
Wetenschap 22 7,8 3(2) 3,2(5)
Arbeidersvraagstuk 15 5,3 2 2,1
Kunst en literatuur 15 5,3 10(9) 10,8(22,5)
Politiek 21(8) 22,6(20)
Andere 22 7,8 21(5) 22,6(12,5)
Totaal 283 100,0 93(40) 100,0

Tabel 1:  Vergelijking lezingen Katholieke Kringen Den Bosch (periode 1867-1878) en Breda (1873-1904). In de kolommen 
voor Breda staan tussen ronde boogjes de cijfers voor de periode 1874-1878.

Een eerste opvallend verschil is het aantal. Waar Den Bosch op meer dan 25 lezingen per 
jaar komt, houdt Breda het op drie per jaar. In de eerste vier jaar komt Breda nog op 8 lezin-
gen per jaar. In deze beginperiode is secretaris Frans Rikkers de drijvende kracht achter de 
lezingen. Hij geeft er zelf maar liefst vijf en zijn belangstelling voor literatuur uit zich in veel 
optredens van dichters.

De oorzaak van het zeer lage aantal in Breda zit vooral in de periode 1885-1904. In bijna 
twintig jaar tijd organiseerde men maar 23 lezingen: amper meer dan een lezing per jaar. 
Leden beginnen dan ook vanaf 1886 te klagen over het gebrek aan lezingen.37 Acht jaar later 
zijn de klachten er nog steeds, maar volgens het bestuur is het budget te laag en komen 
sprekers niet voor ƒ 25 naar Breda.38

Het lage Bredase aantal heeft zeker te maken met de sprekers zelf. In Den Bosch zijn de 
sprekers in de beginperiode vooral eigen leden, in Breda vooral personen van buiten de 
stad. Slechts vijftien van de 93 lezingen komen daar voor de rekening van leden. Veel van 
de sprekers in Breda zijn geestelijken, vooral afkomstig van seminaries. Van de 44 geeste-
lijken die optreden als spreker zijn er 24 verbonden aan een seminarie. Er bestaat nog geen 
katholieke universiteit in Nederland en de professoren van de seminaries vormen een 
goed alternatief: ze zijn zeker goed katholiek en zijn gewend in het openbaar te spreken.
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Waarom zo weinig leden een spreekbeurt willen geven is gissen. Beide kringen trekken 
vooral veel ondernemers als lid.39 De Bossche kring heeft zeker meer leden in de beginpe-
riode: 190 tegen 115 in Breda. De leden in de provinciehoofdstad zijn voor een klein deel 
afkomstig uit adellijke families. Daarnaast zijn katholieke drukkers en uitgevers wat meer 
lid dan in Breda. Verder heeft men in Breda waarschijnlijk in de beginjaren meer geld voor 
het financieren van sprekers van buiten de stad door de succesvolle lening bij het kopen van 
het gebouw aan de haven. Bovendien vraagt de kring in Breda vanaf het begin inschrijfgeld 
aan nieuwe leden en een jaarlijkse contributie. Als in Breda de geldmiddelen opdrogen, zijn 
de professionele sprekers te duur geworden en is er geen traditie opgebouwd om sprekers 
uit de eigen gelederen in te schakelen. Vanaf 1890 komen ledensprekers wel meer aan bod. 
Ondanks het succes in Den Bosch in de eerste jaren met lezingen is daar wat later een soort-
gelijke ontwikkeling als in Breda te zien. Na 1874 loopt het animo voor lezingen terug en 
rond 1880 schaft men de voordrachtavonden zelfs helemaal af. Daarna huurt men net zoals 
in Breda incidenteel een spreker van buitenaf in. Zoals politicus en dichter Dr. Schaepman, 
die in beide steden populair is. De sociëteit in Den Bosch richt zich na 1880 meer op ontspan-
ning door het organiseren van soirees, diners en gezellige avonden. Alleen af en toe is er nog 
een bijeenkomst in het gebouw van de kiesvereniging.40

In Den Bosch was het vanuit de statuten verboden lezingen over politiek te houden.41 
Dit zou onenigheid kunnen veroorzaken binnen de kring. In Breda bestaat geen soort-
gelijk statutair verbod. Hoewel politiek verboden is in Den Bosch leunen veel sprekers 
toch wel dicht tegen dit onderwerp aan. Veel spreekbeurten behandelen de verderfelijke 
invloed van het liberalisme en de daarmee geassocieerde vrijmetselarij. De helft van de 
kerkelijke lezingen zou dan toch politiek genoemd kunnen worden.

In Breda is politiek geen verbo-
den onderwerp. Bijna een kwart van 
de spreekbeurten gaat in op poli-
tieke zaken. Dit is geen verrassing 
omdat potentiële en zittende leden 
van de Tweede Kamer zich graag 
in Breda laten uitnodigen voor een 
lezing. Zij vertegenwoordigen vaak 
het hoofdkiesdistrict Breda in de 
Tweede Kamer en onderhouden met 
de lezingen op een efficiënte manier 
het contact met hun achterban.42

7.   De Katholieke Kring nodigt regelmatig 
sprekers uit voor voordrachten over 
katholiekmaatschappelijke onderwerpen. Na de 
lezing krijgen de sprekers het erelidmaatschap 
aangeboden van de vereniging. Veel van de 
sprekers zijn verbonden aan een seminarie, zoals 
de hier afgebeelde monseigneur J.J. Poelhekke, 
van 1894-1921 president van het seminarie in 
Hoeven. Daarvoor was hij docent aan het zelfde 
seminarie. (Bron: foto van F. Gooskens van 
schilderij in Stedelijk Museum Breda)
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39  De Jong, ‘Eene schifting’, p. 152-154. In Bijlage IV een statistisch overzicht van de leden van de Katholieke Kring Breda. Van de katholieke 
ondernemers was 50% lid van de kring.

40  Verhoeckx, Vereeniging “De Katholieke Kring”, p. 70.
41  BHIC, Archief Van Son, inv. nr. 42. Art.9. Van de onderwerpen met welke de vergadering zich bezig houdt zijn uitgesloten de zuiver politieke 

vraagstukken van het oogenblik en alles wat betrekking heeft tot de volkskeuzes.
42  SAB, KK, inv. nr. 1 en 2. De volgende Tweede Kamerleden spreken in Breda: L. Hoffmans (1875), Des Amorie van der Hoeven (1875, 1876, 

1877, 1880, 1883),Nispen tot Sevenaer (1874), Dr. Schaepman (nog geen lid kamer: 1873, 1877, 1878, 1879, 1880, lid kamer:1881, 1883, 
1884, 1886), Baron Verduynen (1890).

43  SAB, KK, inv. nr. 1.
44  SAB, KK, inv. nr. 1.
45  Zie voor de geschiedenis van de Bredase loge Het Vrij Geweeten (gesticht in 1791): https://www.hetvrijgeweeten.nl/historie-erfgoed/. 

www.delpher.nl: Ik vond alleen in de katholieke Maasbode van 1890-04-04 een kritisch bericht over de rol van de vrijmetselaars in Breda. 
Daarin stond dat de kandidaten voor de Loge in de Bredase gemeenteraad waren gekozen. De onthullingen over de vrijmetselarij in katho-
lieke kranten sloegen meestal op situaties in België en Frankrijk: Van de Sande, Een stille leerschool, p. 150.

46  SAB, KK, inv. nr. 48. Aanschafnota boeken 1899.
47  Jansen, De vrijmetselarij.
48  Er zijn goede, korte overzichten van zijn leven. Op de website van het Parlement: https://www.parlement.com/id/vg09ll6ydxyr/h_j_a_m_

herman_schaepman. Ook Bornewasser, ‘Schaepman’.
49  SAB, KK, inv. nr. 2. 1880-12-29. Bornewasser, ‘Schaepman’.

In Breda proberen veel sprekers de toehoorders weerbaar te maken tegen liberale verwijten 
door politiekhistorische vertogen. Een goed voorbeeld is de lezing van prof. Hopstaken 
van het klein seminarie in Hoeven gehouden op dinsdag 13 november 1877. Volgens hem 
moeten mensen die tegen de verworvenheden van de Franse revolutie zijn, zich niet laten 
uitmaken voor dwazen of vleermuizen, maar verdienen ze juist lof.43 Kapelaan Poelhekke 
uit Leiden geeft in 1879 een lezing over de joden. Volgens hem zijn de joden door duivelse 
krachten in het bezit gekomen van geld en macht. Door hun sluwheid en slimheid proberen 
ze volgens Poelhekke daarna de maatschappij te ontdoen van christelijke invloeden, onder-
meer door het beheersen van de media.44 Kortom: de joden zijn helpers van de liberalen.

In Breda klinken niet zoals in Den Bosch negatieve geluiden over de vrijmetselarij, 
hoewel er wel al zeer vroeg een loge is gevestigd.45 De argwaan blijft wel, omdat men de 
vrijmetselarij associeert met het liberalisme. In 1899 schaft de bibliotheek van de Bredase 
Kring een kritisch boek aan van Ernestus Jansen over de vrijmetselarij.46 De auteur 
beschuldigt de vrijmetselaars er bijvoorbeeld van een oorlog te voeren tegen het christelijk 
onderwijs.47

De meest populaire spreker in Breda was de priester, dichter, kerkhistoricus en politi-
cus Dr. Herman Schaepman (1844-1903).48 Zijn werk als dichter wordt nu niet erg meer 
gewaardeerd, maar als politicus heeft hij volgens iedereen grote verdiensten gehad. Hij 
is een absolute aanhanger van de paus en ultramontaan. Sociaal staat hij wat meer aan 
de linkerzijde. Schaepman geldt als grondlegger van de Rooms Katholieke Staatspartij, 
de voorloper van de KVP en van het latere CDA. In de strijd om het bijzonder onderwijs 
zoekt hij samenwerking met Abraham Kuyper en zijn antirevolutionairen. Hier zie je het 
latere CDA dus al voorzichtig om de hoek komen. Tussen de jaren 1873 en 1890 kwam hij 
veertien keer een spreekbeurt houden. Hij staat binnen en buiten Breda bekend als een 
boeiend spreker en aangenaam persoon. De secretaris van de kring omschrijft hem als een 
‘redenaar, groot van gestalte, met zijn zwaren stem en zwaarder gesticulatie, dwingt U tot 
aandachtig luisteren’.49 
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8.   De dichter, kerkhistoricus, priester 
en politicus Dr. Herman Schaepman 
is een geliefd spreker in de zaal van 
de Katholieke Kring van Breda. In de 
jaren 1880-1888 vertegenwoordigt hij 
namens de katholieke kiesvereniging 
het district Breda in de Tweede 
Kamer. (Rijksmuseum, RP-F-F25667)

Volgens historicus Borne-
wasser laten vriend en tegen-
stander zich graag door hem 
boeien. Als kritisch punt 
merkt hij wel op dat Schaep-
man bij redevoeringen nogal 
eens uit is op het onmiddel-
lijke effect. Zijn eerste lezin-
gen dienen om een netwerk 
in Breda op te bouwen. Hij 
was al populair in Breda 
door zijn gedichten. Tijdens 
bijeenkomsten leest Rikkers 
bijvoorbeeld voor uit zijn 
gedichten ‘De Keizersklok’ 
en ‘De Paus’. Er is al vermeld dat Schaepman familie is van vicepresident Van den Biesen. 
Hij krijgt zeker ook een protectie van bisschop Van Beek. Hij logeert regelmatig bij deze 
bisschop en Van Beek komt met een geestelijk gevolg naar de zaal van de Kring als Schaep-
man daar een lezing verzorgt. Het lobbywerk met zijn lezingen werpt vruchten af. Tussen de 
jaren 1880 en 1888 vertegenwoordigt Schaepman het hoofdkiesdistrict Breda in de Tweede 
Kamer. In zijn lezingen gaat hij een aantal maal in op de positie van de katholieken in de 
Duitse politiek. Zij lopen volgens hem voorop bij katholieke partijvorming en Schaepman 
pleit in Breda al vroeg voor de vorming van een Centrumpartij voor de katholieke kiezers.50 
Schaepman kan zijn Bredase toehoorders boeien met een breed scala aan andere onderwer-
pen: pauselijke encyclieken, de onderwijskwestie, zijn gedicht Jeanne d’Arc en een door hem 
ondernomen reis naar Constantinopel (het huidige Istanbul).

De lezingen geven de leden van de Katholieke Kring te Breda ammunitie tegen hun 
liberale en later ook socialistische tegenstrevers. Het zijn tevens lessen in het geven van 
een goede lezing door experts van buiten de stad. Tenslotte kunnen Bredase mannen in 
contact komen met vooraanstaande katholieken met een landelijk netwerk.

| Biljarten, kaarten en ander aangenaam vermaak

De statuten van Den Bosch en Breda zijn in lijn met elkaar op dit gebied. De verenigingen 
hebben naast het behoud van katholieke beginselen ook het ‘vriendschappelijk verkeer’ tot 
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50  SAB, KK, inv. nr. 2. 1879-11-11. Bezoek van Schaepman aan een congres van de Duitse katholieken in Aken. Vergadering 1883-07-25. Discussie 
met andere Tweede Kamer vertegenwoordiger voor Breda: Des Amorie van der Hoeven. De laatste is wat voorzichtiger over een Centrumpartij.

51  Verhoeckx, Vereeniging “De Katholieke Kring”, p. 61.
52  SAB, KK, inv. nr. 1. 1875-08-16.
53  SAB, KK, inv. nr. 2. 1879-09-09.
54  Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche Courant van 1900-05-30. Gevonden op www.delpher.nl
55  SAB, KK, inv. nr. 2. 1887-10-26.
56  SAB, KK, inv. nr. 2. 1878-08-21.
57  SAB, KK, inv. nr. 2. 1878-12-09.
58  SAB, KK, inv. nr. 2. 1885-10-12. Jaarverslag over 12e kringjaar.
59  SAB, KK, inv. nr. 2. 1902-06-12. Idee van lid Van de Ven om een kegelbaan aan te leggen of een schietvereniging te beginnen voor jonge leden.
60  Bork, Lexicon. Lemma ‘Leesgezelschap’.

doel. Dit sociale verkeer verstevigde de onderlinge banden, maar was net zo goed bedoeld 
om katholieke (jonge) mannen uit de buurt te houden van onzedelijke koffiehuizen en 
liberale sociëteiten.51 Adam Neut, de Belgische promotor van het fenomeen katholieke 
kringen, suggereerde al het biljartspel als een passend tijdverdrijf. Als de Katholieke Kring 
in 1875 het eigen gebouw aan de haven in Breda betrekt, is het eerste dat wordt besteld een 
biljart. En wel bij de firma Van Etten in Oosterhout met als nieuwtje een telmechanisme dat 
is uitgevonden door de heer Van Etten zelf. Hierdoor kunnen de spelers zelf de telling bijhou-
den.52 Vier jaar later komt er een tweede biljart met een gaslamp er boven.53 De vereniging 
organiseert regelmatig biljartconcoursen waarbij het bestuur prijzengeld ter beschikking 
stelt. In 1884 ontstaat er zelfs een zelfstandige biljartclub binnen de Kring. Alles duidde er 
op dat biljarten een serieuze activiteit is. Ook bij de kring in Den Bosch speelt men serieus 
biljart in deze periode en worden er wedstrijden georganiseerd.54

Verder ontwikkelt kaarten zich als een serieuze activiteit. In 1887 is er voor het eerst 
sprake van kaarten en dat het daardoor drukker is geworden in de zaal.55 De buffethouder 
verkoopt stokken met kaarten en in 1889 horen we van kaartconcoursen.

Mel elkaar gezellig wat drinken hoort er natuurlijk bij. Met een voorzitter (Van Hal) 
die wijnhandelaar is, komt er een flinke wijn- en bierkelder in het nieuwe gebouw aan de 
haven. De voorzitter ziet dat als een eerste behoefte. In 1878 schaft de sociëteit nog een 
mooie toog aan, ondanks de precaire financiële situatie.56

Af en toe zijn er muziekavonden, waarop leden en kinderen van leden een muziekuit-
voering geven.57 Het bestuur wil echter geen eigen muziekgezelschap oprichten, omdat 
de zaal daarvoor niet geschikt is.58

Met kaarten en biljarten alleen lukt het de Katholieke Kring niet om nieuwe en jonge 
leden aan te trekken. Rond 1900 komt de roep op bij de leden om een kegelbaan aan te 
leggen.59 In het gebouw aan de haven is daar echter geen ruimte voor.

| De leesinrichting

Al snel na de oprichting ontmoeten een aantal leden elkaar ook in een leesgezelschap. Deze 
leesgezelschappen zijn de voorlopers van onze huidige bibliotheken. Deze verenigingen 
gebruikten de contributie van de leden voor de aanschaf van boeken en kranten. De boeken 
circuleren daarna onder de leden en kunnen onderling worden besproken.60

Al voor de oprichting van de Katholieke Kring zijn er andere leesgezelschappen in 
Breda. De grote concurrent De Groote Sociëteit, waarvan vooral de bestuurselite lid is, 
heeft al vanaf de oprichting in 1775 een leesgezelschap voor Franse en Nederlandse 
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boeken.61 De door protestanten gedomineerde Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen 
(Nuts) richt kort na in 1840 een leesbibliotheek op voor de leden.62 Willem Oomen uit 
Teteringen, die tussen 1818 en 1852 pastoor was van de Barbaraparochie, sticht het 
Catholijk Leesgezelschap.63

Een eigen bibliotheek is voor de leden van katholieke kringen belangrijk. Voor hun 
spreekbeurten moesten ze terug kunnen vallen op goede literatuur. Amand Neut, de 
Belgische grondlegger van de katholieke kringen, geeft in zijn richtlijnen al veel goede 
raad op dit gebied.64 Lectuur die botste met het katholieke geloof of de goede zeden mocht 
niet worden aangeschaft. Een commissie gevormd uit leden moest hierop toezien. De 
boeken en kranten kunnen na aanschaf worden ingezien in een aparte leeszaal, maar ook 
worden geleend voor raadpleging thuis voor een periode van acht dagen. Praten, eten en 
drinken moest volgens hem worden verboden in de leeszaal.

De Bredase Kring heeft vanaf de eerste jaren 
een zogenaamde leesinrichting of leesbiblio-
theek. Het is een initiatief van een klein groepje 
leden. Secretaris Rikkers treedt op als de eerste 
bibliothecaris.65 In 1878 dragen de leden van 
leesinrichting de boekencollectie over aan de 
Katholieke Kring en wordt de leesinrichting een 
officiële commissie. Ieder jaar legt de secretaris/
bibliothecaris verantwoording af aan het bestuur.

Het aantal contributie betalende leden van de 
leesinrichting ligt tussen de 8 en 15 personen. De 
bibliotheekleden zijn merendeels hoger opgelei-
de leden van de Kring. Van de achttien bekende 
leden is de helft geestelijke, aangevuld door drie 
meesters in de rechten. De leden kunnen de 
boeken ter plekke raadplegen of lenen voor thuis-
gebruik. De collectie groeit door de jaren heen 
gestaag. In 1890 komt er een grotere kast voor de 
boeken en een jaar later maakt men op verzoek 
van enige leden een catalogus.66 Het collectiepro-
fiel is vooral gericht op het verzamelen van katho-
lieke lectuur. Zo koopt men ‘Het Dompertje’, een 
uitgave van de Katholieke Illustratie in Den Bosch 

9.  
Factuur voor in 1898 geleverde boeken door de boekhandel Eduard 
van Wees aan het leesgezelschap van de Katholieke Kring te Breda. 
Op de lijst onder andere het dan recent verschenen boekje van 
de antisemitische, katholieke schrijver A. van Ros over de affaire 
Dreyfus. Verder schaft het leesgezelschap twee boeken van Dr. 
Schaepman aan: een studie over Thomas van Aquino en een deel 3 
uit zijn essayreeks Menschen en boeken (foutief aangeduid op de 
rekening als ‘menschen en dieren’. (bron: SAB, KKB, inv. nr. 48)
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61  Van Bennekom, Twist en Tweedragt, p. 46. Scheiders, Bibliotheekgeschiedenis, p. 134.
62  Buijsen, Archief, p. 69.
63  Brok, De verhouding, p. 32-33.
64  Assemblée 1863, p.387-388.
65  SAB, KK, inv. nr. 1.Op 1879-08-21 droeg Rikkers de administratie van de leesinrichting over aan het bestuur van de Katholieke Kring.
66  SAB, KK. inv. nr. 2. 1890-12-10 en 1891-12-16.
67  Scans van uitgaven van Het dompertje van den ouden Valentijn: http://www.dbnl.org/tekst/_dom002domp00_01/
68  SAB, KK, inv. nr. 3., 1904-06-20.

met tirades tegen het liberalisme en de vrijmetselarij.67 Deze katholieke lectuur wordt 
aangevuld door een abonnement op de Handelingen van de Staten-Generaal voor de leden 
die de actuele politieke discussies willen volgen. De aanschaf van de boeken gebeurt 
meestal via de boekhandels van Van Wees en Van Turnhout. Beide boekhandelaars zijn 
lid van de Kring en Henri van Wees was zelfs na 1888 bibliothecaris.

Alles bij elkaar krijgen we het beeld van een vast groepje leden rond de bibliotheek van 
de Kring. Als de vereniging in 1904 naar het nieuwe gebouw aan de Reigerstraat verhuist, 
komt daar een leestafel met twaalf stoelen.68

| Politieke activiteiten: oprichting kiesvereniging mislukt

De katholieke kringen hebben de functie van uitdragers van de katholieke maatschappij-
visie, een ideologie die gedragen wordt door de paus in Rome. De leden leren aanvallen uit 
de liberale hoek te pareren en hun zelfvertrouwen wordt versterkt door te wijzen op de 
rijke middeleeuwse geschiedenis van de kerk: een periode waarin paus, keizer en koning 
nauw samenwerken. We hebben al gezien dat de kringen in België een politieke rol opeisen 
om hun eigen kandidaten in vertegenwoordigde organen te krijgen. Er ontstaat zelfs een 
nationaal netwerk van samenwerkende kringen die de basis legde voor de latere christen-
democratische partij van België.

In Nederland zien we bij de kringen weinig terug van een directe politieke rol. In Den 
Bosch is het zelfs verboden aandacht te besteden aan politiek. Maar er zijn daar wel weer 
veel banden tussen de kiesvereniging Noord-Brabant (die Oost- en Midden Noord-Brabant 
bestrijkt) en de Katholieke Kring van Den Bosch. Zo zijn er personele banden tussen kring 
en kiesvereniging. Het hele bestuur van de kiesvereniging daar bestaat uit bestuursleden 
van de kring. Daarnaast vinden de vergaderingen van de kiesvereniging plaats in het 
sociëteitsgebouw.

De kring in Breda speelt een veel actievere en meer directe rol in de politiek. Het is 
daarom goed te analyseren wat die rol inhoudt en wat het verschil met Den Bosch is.

Bevolking Mannen GR GR, PS,TK
RK 12060 3081 175 (5 KK) 442 (76 KK)
PROT 3059 717 26 172
OVERIG 221 37 5 3
Totaal 15340 3835 206 617

Tabel 2:  Bredase kiezerspopulatie naar religie en belastingklasse in 1870. GR=Kiezers met de belastingklasse tussen F 15 en 
F 30 die voor gemeenteraad mochten stemmen. GR, PS, TK=Kiezers in de belastingklasse boven F 30 die mochten 
stemmen voor gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer. KK=leden van de Katholieke Kring te Breda.
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Er zijn in Breda drie keer meer katholieke dan protestante kiezers. Door het mannen- en 
censuskiesrecht, gebaseerd op geslacht en inkomen, heeft minder dan 1 op de 18 bewoners 
kiesrecht. Er zijn maar 823 bewoners met stemrecht voor de gemeenteraad. De katholieke 
kring vertegenwoordigt circa 10% van de katholieke kiezers uit het rijkere segment en kan 
veel andere katholieke kiezers mobiliseren om op de goede kandidaten te stemmen.69

Tot het jaar 1871 heeft de kiesvereniging Eendragt maakt Magt een monopolie. Deze 
kiesvereniging schuift vooral personen uit de liberale bestuurselite naar voren en is 
gemengd katholiek en protestant. De opkomst bij verkiezingen in Breda is laag (29-53%), 
omdat de kandidaten van Eendragt toch wel zullen winnen. In 1870 richt advocaat Van 
den Biesen een RK Kiesvereniging voor West-Brabant op. Deze RK Kiesvereniging concen-
treert zich op de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord-Brabant en de Tweede 
Kamer. Het hoofdkiesdistrict kan zeven zetels binnenhalen bij de Statenverkiezingen en 
twee voor de Tweede Kamer. Tussen 1874 en 1877 weet de katholieke kiesvereniging alle 
zeven zetels van de Provinciale Staten veilig te stellen. Vier van de zeven zijn lid van de 
Katholieke Kring te Breda.70 In 1871 komt de eerste persoon in de Tweede Kamer vanuit 
het katholieke hoofdkiesdistrict Breda: jonkheer C. Van Nispen tot Sevenaer. Het geheim 
van de katholieke overwinning zit vooral in een hogere opkomst onder katholieke kiezers. 
Zowel de geestelijken van het bisdom als de Katholieke Kring motiveren hun achterban 
om te gaan stemmen.

In Breda komt een politieke omslag meer vanuit de katholieke, kleine ondernemers. 
Zoals al gemeld komen Frans Rikkers en J.J. Nelissen in 1873 als eerste voor de ultramon-
taanse katholieke groep in de gemeenteraad. Nelissen afficheert zich nadrukkelijk als de 
vertegenwoordiger van de handel en de economie. Rikkers komt direct in de raad met 300 
stemmen. Er zijn 585 geldige stembriefjes ingeleverd. Nelissen moet eerst nog een tweede 
ronde ingaan, maar hij komt uiteindelijk met 304 stemmen in de raad.71 Deze overwin-
ning is de aanleiding om de Bredase Katholieke Kring op te richten.

Twee jaar na de oprichting, in 1875, heeft de Kring al een grotere rol bij de raadsverkie-
zingen. Op 16 juli schuift de Kring vijf kandidaten voor de raad naar voren, waarvan er 
drie worden gekozen: J.J.L. Ingenhousz, J.A. van Aken en J.C. Rosu. 72

Weer twee jaar later ontstaat binnen de Katholieke Kring een conflict over de politieke 
rol van de Kring bij de verkiezingen voor de raad.73 Duijghuisen heeft al aandacht besteed 
aan de ‘affaire Rikkers’. In 1877 vormt zich een groepje personen rondom de secretaris van 
de Kring, Frans Rikkers. Hij wil dat de Kring gaat acteren als kiesvereniging. Bij de laat-
ste gemeenteraadsverkiezingen hebben volgens hem de katholieken een slechte uitslag 
gemaakt, omdat er alleen een informele groep van vijftien katholieken een kandidatenlijst 
opstelt. Zij willen of durven hun namen echter niet onder de kandidatenlijst te zetten.74 
Rikkers wil dat de katholieken net als de liberalen met open vizier gaan strijden. Hij moet 
het ook als een achteruitgang hebben gezien ten opzichte van de verkiezingen in 1875 
wanneer de Kring heel duidelijk eigen kandidaten naar voren bracht. Ondanks verzet 
van president Van Hal en thesaurier Merkelbach krijgt een voorstel om het oprichten van 
een eigen kiesvereniging te gaan voorbereiden op 20 november het groene licht van de 
aanwezige zeventien leden. Het lijkt op een van te voren geregisseerde couppoging van de 
‘groep Rikkers’ tegen de andere leden van het bestuur. Het conflict dat zich hierna uitrolt 
zou een paar maanden Breda beheersen en de lezers van de liberaalgezinde Bredasche 
Courant zouden er van gaan smullen.75
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69  De Jong, ‘Eene schifting’, p. 138 en 140.
70  SAB, Bredasche Courant, 1874-05-10. J. van Hal, J.A. van Aken, Van den Biesen en Max van Dam.
71  SAB, Bredasche Courant, 1873-07-13, 1873-07-27 (advertentie Nelissen), 1873-07-31 (uitslag Nelissen) en 1873-08-31 (installatie van Rik-

kers en Nelissen)
72  SAB, KK, inv. nr. 1, vergadering van 1875-07-16. De vijf kandidaten: J.J.L. Ingenhousz, J.A. van Aken, J.A.J.W. van Hal, W.G.H. Rombouts 

en J.C. Rosu. 
73  Duighuisen, Geschiedenis van Breda III, p. 134-136. 
74  SAB, KK, inv. nr. 1, 1877-09-07 en 1877-11-20.
75  SAB, Bredase Courant, 1878-01-01 en 1878-01-06.
76  De Koninck, Het menschdom. Rooses, ‘Heldendicht’. Bespreking gedicht.
77  SAB, KK, inv. nr. 1, 1876-11-04.

Waarom loopt dit conflict zo snel hoog op? Het lijkt erop dat zich rond Rikkers een groepje 
vormt van personen die zich laten beïnvloeden door veel radicalere katholieken uit België. 
Rikkers inviteert regelmatig de in Turnhout woonachtige dichter Lodewijck de Koninck. 
Zijn gedicht Het Menschdom verlost maakt grote indruk en wordt verplichte kost voor leer-
lingen in het katholieke onderwijs in België.76 Voor ons gevoel van nu is het een gedicht in 
gezwollen taal over de verlossing van de mensheid door Jezus. Rikkers draagt voor uit dit 
gedicht en als De Koninck Breda bezoekt logeert hij in het logement van Rikkers. Als ultra-
montaans katholiek valt hij uit tegen het liberalisme, de Verlichting en de vrijmetselarij. Een 
andere Vlaamse spreker uit de Rikkers-stal is liberalenvreter De Beucker.77

10.   Grafmonument in Retie bij Turnhout voor de Vlaamse dichter Lodewijck de Koninck. Hij bezoekt in 1875 en 1876 
regelmatig de kring in Breda om uit zijn werk voor te lezen. Bij het conflict tussen secretaris Frans Rikkers en de rest van 
het bestuur over de politieke rol van de Kring trekt hij partij voor Rikkers. Als deze laatste verliest zal De Koninck zijn 
erelidmaatschap van de vereniging opzeggen. (Heemkundige Kring Zeven Neten Retie)
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De groep rond Rikkers bokst duidelijk op tegen een andere groep van merendeels bestuurs-
leden die zich heeft geformeerd rond vicepresident Van den Biesen. In deze groep zitten 
verder president Jos van Hal en de net afgetreden thesaurier Frans Smits van Waesberghe. 
Allemaal personen uit de hogere katholieke burgerij, die korte lijntjes hebben met de 
bisschop. Deze groep regelt de kandidaatstelling voor de gemeenteraad en de Provinciale 
Staten liever achter de schermen. Verder wilde deze groep het conflict met de liberalen niet 
laten escaleren. Rikkers neemt hen ook kwalijk dat ze niet genoeg rekening houden met 
de belangen van de kleine, katholieke ondernemers, waaronder hij zelf. Hij is bijvoorbeeld 
hevig gepikeerd als de andere bestuursleden een internationaal congres van de zoeaven in 
de stad tegenhouden. Dit zou zijn hotel veel overnachtingen hebben opgeleverd.

De groep Rikkers verliest de strijd en op de ledenvergadering van zaterdag 12 januari 1878 
wordt boekhandelaar Eduard van Wees gekozen tot secretaris. Voorzitter Van Hal deelt mee 
dat de Katholieke Kring geen initiatief gaat nemen om een katholieke kiesvereniging voor 
Breda op te richten. Wat later blijkt dat de Kring zestien leden heeft verloren. Vier gewone 
leden hebben zeker opgezegd vanwege de ‘revolutionaire poging’. Ook de twee Belgische 
ereleden De Koninck en De Beucker beëindigen hun lidmaatschap.78 De revolte van de 
kleine ondernemers tegen de katholieke bestuurders is hiermee beëindigd. Het heftige en 
onhandige optreden van Rikkers zal bij de nederlaag wel een rol hebben gespeeld. Het duo 
Van Hal en Van den Biesen blijft bepalend binnen het bestuur tot het jaar 1902.

| De politieke activiteiten: toch een eigen kiesvereniging (1890-1896)

Op maandag 31 maart 1890 komt het bestuur met voorstel om toch een eigen kiesvereni-
ging op te richten voor de kandidaatstelling van de gemeenteraad. De kandidaatstelling 
gebeurt tot dan toe door een groep van personen op persoonlijke titel, maar deze personen 
zijn wel afkomstig uit de Katholieke Kring. Ze worden aangeduid als de ‘onderteekenaren’. 
Volgens president Van Hal is een eigen kiesvereniging voor Breda tot dan toe niet mogelijk 
geweest uit huiver voor een conflict met de katholieke kiesvereniging voor het hoofdkies-
district Breda, die in Roosendaal vergadert. Volgens de grote man van deze kiesvereniging in 
Roosendaal, Van den Biesen, is nu echter de tijd gekomen voor een Bredase katholieke kies-
vereniging. De taak van de informele groep is te zwaar geworden en ze dreigen de strijd met 
liberalen en ongelovigen te verliezen.79 Twee maanden later, op 23 mei, keuren de leden het 
reglement van de kiesvereniging “De Katholieke Kring te Breda” goed. Breda heeft nu voor 
het eerst een katholieke partij en er wordt verwezen naar de Centrumpartij die Schaepman 
altijd al wilde stichten.80 Nadeel is wel dat het bestuur door de druk van de politiek weinig 
tijd heeft om lezingen te organiseren. Het voordeel daarentegen is dat veel nieuwe leden 
zich aanmelden. De Katholieke Kring wordt het motorblok voor iedere katholiek die zich 
politiek en maatschappelijk wil profileren.

Bij de allereerste verkiezing voor de gemeenteraad ontstaan direct flinke discussies, 
omdat het bestuur ook twee kandidaten uit de protestantliberale hoek wil ondersteu-
nen. Er is een afspraak gemaakt met de twee andere niet-katholieke kiesverenigingen 
om elkaars kandidaten te steunen.81 Een politiek kartel dus, waarschijnlijk opgericht om 
er voor te zorgen dat ook niet-katholieken een eerlijke kans krijgen in de gemeenteraad 
te blijven. Het tekent wel de toegenomen kracht van de Katholieke Kring dat de twee 
andere kiesverenigingen deze samenwerking hadden gezocht. Een aantal leden van de 
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78  SAB, KK, inv. nr. 2, 1878-08-31. Jaarverslag. De gewone leden die opzeggen zijn: Posthumus - Dekkers - Van der Ven en Van den Westen.
79  SAB, KK, inv. nr. 2, 1890-03-31
80  SAB, KK, inv. nr. 2, 1896-06-24. ‘De Katholieke Kring vormt “het Centrum” van Breda, de Katholieke partij en hieraan beantwoordt hij in den 

volsten zin des woords.’
81  SAB, KK, inv. nr. 2, 1891-07-08. Zie SAB, Bredasche Courant, van 1891-07-12 en 1891-07-19. Andere twee kiesverenigingen waren ‘Burger-

plicht’ en ‘Algemeen Belang’.
82  Brok, De verhouding, p. 127. Mr. Pels Rijcken is protestant en advocaat van beroep. Zijn vader was voorzitter van de Bredase vrijmetselaars-

loge. Brok, De verhouding, p. 83. Mr. Engelbert de Man (1817-1893) is protestant.
83  SAB, Bredasche Courant, van 1891-07-19. Oproep voor stemmen op Slechtriem, want die is ‘vroom en clericaal’. Slechtriem was lid van de 

Katholieke Kring.
84  SAB, Bredasche Courant, van 1891-07-19. Oproep om te stemmen op o.a. uitgever H. Engelbrecht, industrieel A. Kanters, Bredanaar Merkel- 

bach van Enkhuizen en specialist in korsetten J.A. Joosen.
85  SAB, KK, inv. nr. 2, 1896-06-24.
86  SAB, KK, inv. nr. 2, 1896-10-12.
87  https://www.parlement.com/id/vhnnmt7ltkw9/historische_ontwikkeling_kiesstelsels_en.
88  SAB, KK, inv. nr. 2, 1898-08-03. Verslag over het 24e kringjaar 1897.
89  SAB, KK, inv. nr. 2, 1900-08-27.

Kring heeft het er moeilijk mee om de twee kandidaten van de andere kiesverenigingen, 
burgemeester mr. E. De Man en mr. A.C.D. Pels Rijcken, te steunen.82 Vooral De Man is niet 
populair. Hij krijgt van de leden van de Kring maar 25 stemmen, terwijl de andere kandi-
daten allemaal meer dan 31 stemmen krijgen. De liberale en protestante bestuurderselite 
was dus niet populair bij de katholieke ondernemers in Breda. In de Bredasche Courant 
komen oproepen om op andere, goede katholieke kandidaten te stemmen.83 Ook (katho-
lieke) ondernemers werden naar voren geschoven als tegenkandidaten.84 Uiteindelijk 
worden alleen de kandidaten van de drie samenwerkende kiesverenigingen gekozen in 
de gemeenteraad van Breda.

De Katholieke Kring te Breda wint aan prestige en invloed als kiesvereniging. In het 
verslag over het jaar 1895 merkte de secretaris Van Wees trots op dat de vereniging op alle 
facetten van het katholieke leven invloed heeft. Het bestuur van de Vincentiusvereniging 
voor de zorg aan de armen bestaat overwegend uit leden van de Kring, datzelfde geldt 
voor de Jozefkring voor katholieke ambachtslieden. De Kring is ‘de vergaderzaal van alle 
weldenkende katholieken van Breda en spruit uit den bloei van de katholieke kring nog 
tallooze vruchten voort tot heil en zegen van onze dierbare bisschopsstad’.85

In het jaar 1896 komt er abrupt een einde aan de politieke rol van de Katholieke Kring. 
President Van Hal deelt de leden op 12 oktober mee dat het bestuur de eigen kiesvereni-
ging wilde ontbinden. Buiten de vereniging is al een nieuwe katholieke kiesvereniging 
voor Breda in oprichting. Alle katholieken, dus ook de eigen leden, kunnen zich aanslui-
ten bij deze kiesvereniging. Een lid van de Kring, advocaat Van Dam, is de initiatiefnemer. 
De nieuwe kieswet van 1896 vormt de aanleiding voor deze verandering.86 Door deze 
kieswet stijgt het aantal kiezers tot ca. 49% van de mannelijke bevolking boven de 25 
jaar.87 De Katholieke Kring, die zich richt op de vermogende katholieke burgers, had een 
te beperkte achterban en verbreding is wenselijk.

Het afscheiden van de kiesvereniging werkt negatief uit. Het aantal leden loopt terug 
van 146 naar 133 en de financiële situatie holt achteruit. Er is geen geld meer voor het 
inhuren van sprekers en culturele avonden. De secretaris spreekt er zijn zorg over uit dat 
de sociëteit ‘wier leden behooren tot de eerste, deftigste en meest gegoede burgers eener 
katholieke bisschopsstad moeten te niet gaan door onmacht; door gebrek aan voedsel 
moeten sterven!’. Hij roept op om leden te werven en tot meer bezoek aan de zaal.88 Het 
bestuur dat er al veel te lang zit en geen opvolgers kan of wil vinden, heeft geen andere 
oplossing dan een extra hypotheek van ƒ 1000 te nemen op het gebouw.89 De prijzen van 
consumpties gaan met 50% omhoog.
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De nieuwe katholieke Bredase kiesvereniging ‘Recht en Orde’ blijft bestaan tot eind 1922. 
Dan neemt de afdeling Breda van de Rooms Katholieke Staats Partij (RKSP) de activiteiten 
van Recht en Orde over.90 Tussendoor is er in 1902 nog een poging tot een personele unie 
tussen de Kring en katholieke kiesvereniging Recht en Orde. De twee besturen zouden dan 
uit dezelfde personen bestaan en vergaderingen van de kiesvereniging zouden voortaan in 
de zaal van de sociëteit plaatsvinden. Bisschop Leyten ondersteunt dit plan en hij geeft zelfs 
zijn goedkeuring aan een opheffing van de katholieke kiesvereniging.91 Met de samenwer-
king hoopt men leden te winnen en tekorten te laten teruglopen.92 Tot 1904 lezen we echter 
niets meer over een uitwerking van dit idee. Wel is het één van de vele pogingen in deze 
periode om de vereniging nieuw leven in te blazen.

| Een nieuw bestuur en de verhuizing naar de Reigerstraat

Na het afstoten van de kiesvereniging in 1896 belandt de Kring in zwaar weer. Het ledental 
loopt terug en vergrijst. De vereniging zat bovendien in een gebouw dat weinig extra moge-
lijkheden biedt en duur in onderhoud is. De bestuursleden, van de vier bestuursleden zijn er 
drie langer dan 25 jaar actief, kunnen het tij niet keren en weten niets anders te doen dan een 
extra hypotheek nemen. President Van Hal ziet wel in dat nieuw bloed nodig is. Vanaf het 
jaar 1900 vraagt hij om nieuwe, jonge krachten voor het bestuur. Een jaar later kondigt het 
hele bestuur, minus de secretaris, aan op te stappen.93 Gelukkig voor het bestuur en de Kring 
is een ambitieus lid zich al aan het warmlopen om de vereniging nieuw leven in te blazen.

Johannes Franciscus Corstens 
is in 1850 in Voorburg geboren. 
Als hij 39 jaar oud is gaat hij nog 
klassieke talen studeren in Leiden 
en met ingang van 1 januari 1890 
benoemt het stadsbestuur van 
Breda hem als leraar klassieke talen 
aan het Stedelijk Gymnasium.94 
Bijna tien jaar later brengt hij het 
tot conrector van dezelfde school, 
een functie die hij vasthoudt tot 
zijn pensionering in 1923. Naast 
deze functie in het onderwijs, is hij 
vanaf 1893 gemeentearchivaris. 
Deze werkzaamheden doet hij erbij 
op woensdag- en zaterdagmiddag.

11.   Portrettekening van Dr. Corstens (1850-
1925), leraar klassieke talen en conrector 
van het Stedelijke Gymnasium te Breda. 
Hij is vanaf het jaar 1902 president van de 
Katholieke Kring en zorgt voor een nieuw 
elan. Deze drukke man is ook stadsarchivaris 
van Breda. (Bron: SAB, Collectie foto’s, nr. 
19870185)
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90  Huijgens-Van Kollenburg, Archieven KVP, p. 4-5.
91  SAB, KK, inv. nr. 6, president Corstens ging begin augustus 1902 op audiëntie bij bisschop Leyten.
92  SAB, KK, inv. nr. 2, 1902-08-18.
93  SAB, KK, inv. nr. 2, 1900-08-28 en 1901-10-07 en 1902-03-10.
94  Brekelmans, Honderd Jaar Stadsarchief, p. 51-57.
95  SAB, KK, inv. nr. 13. In 1900 zou een andere leraar van het Stedelijk Gymnasium, Dr. H.C.J. Eenhorst, lid worden.
96  De Jong, ‘Eene schifting’, p. 152-153. De Jong komt tot vijf mensen uit het onderwijs, maar hij concentreert zich op de jaren ‘70 van de 

negentiende eeuw.
97  SAB, KK, inv. nr. 2, 1896-06-24.
98  SAB, KK, inv. nr. 2, 1902-01-22. Klöters, ‘Abraham de Winter’. Hierin biografie van De Winter.
99  SAB, KK, inv. nr. 6, 1902-03-15 en 1902-07-31, 1902-09-05 en 1902-09-06.
100  SAB, KK, inv. nr. 13.
101  SAB, KK, inv. nr. 6. 1902-09-06.
102  SAB, KK, inv. nr. 6.
103  SAB, KK, inv. nr. 2, 1903-11-08.

In het jaar 1893 komt deze leraar door de ballotage van de Katholieke Kring. Dat mensen 
uit het onderwijs zich aanmelden bij de Kring is niet ongewoon, maar het is zeker geen 
grote groep. In de periode 1873-1904 zouden elf onderwijzers uit het basisonderwijs en twee 
leraren van het Stedelijk Gymnasium zich aanmelden als lid.95 Op een totaal van 519 leden 
in de onderzoeksperiode is dit niet meer dan 2,5%. Het overgrote deel van de leden was 
kleine of grote ondernemer.96

Al snel is Corstens een actief lid. Hij organiseert bijvoorbeeld in 1896 een feestavond, 
waarbij jonge leden een cabaretfeestavond verzorgen met dans, muziek en theaterstukjes. 
De dames mogen er bij zijn.97 Daarnaast geeft hij lezingen over historische onderwerpen. 
Waarschijnlijk is hij ook betrokken bij de organisatie van een optreden van landelijk 
bekende cabaretier Abraham de Winter op 22 januari 1902. Een succesavond met 300 
bezoekers, waaronder 40 niet-leden die entree betalen. Het inhuren van een artiest met 
Joodse wortels zou eerder nog moeilijk hebben gelegen, maar de vele aanwezige geeste-
lijken lieten zich ook door hem amuseren.98 De Kring moet snel nieuwe en jonge leden 
aantrekken en alle middelen zijn daarbij geoorloofd.

Na zijn benoeming tot president op 10 maart 1902 gaat Corstens zich meteen met volle 
kracht inzetten voor het aantrekken van nieuwe leden. Bij zijn allereerste bestuursver-
gadering komt er een circulaire voor de werving van nieuwe leden. Nieuwe leden zullen 
actief worden benaderd.99 Deze actie werkt, want in de ledenlijst zijn in dit jaar 13 nieuwe 
leden te vinden.100

Daarnaast zocht Corstens samenwerking met verwante katholieke organisaties. Er 
is eerst een voorzichtige poging de Sint Vincentiusvereniging op te nemen in de Kring, 
maar dat mislukt.101 Een tweede poging om samen te werken met schietvereniging Prins 
Hendrik levert wel resultaat op. Deze samenwerking blijkt een gouden greep, omdat Prins 
Hendrik veel jonge leden heeft die bovendien goed zijn in het organiseren van feesten. 
Vanaf het jaar 1903 organiseert Prins Hendrik minimaal een keer per jaar een groot feest 
voor de leden van de Kring. Bovendien kunnen jonge leden van de Kring de schietbaan 
van Prins Hendrik gebruiken.102 Het lijkt er op dat de besturen hun leden aanmoedigen 
om bij elkaar lid te worden. In 1904 melden zich in een paar maanden tijd 33 nieuwe 
leden aan, waarvan we kunnen vermoeden dat die van Prins Hendrik afkomstig zijn. 
Oud-voorzitter Jos van Hal treedt toe tot het bestuur van Prins Hendrik.103
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104  SAB, KK, inv. nr. 6, 1903-03-09, 1904-01-16.
105  Kamphuis, Reigerstraat 22, p. 25.
106  SAB, KK, inv. nr. 2, 1904-03-16.
107  SAB, KK, inv. nr. 13. Hier een lijst van de 40 obligaties en de namen van de kopers.

De Kring kan door de samenwerking zijn jonge leden een schietbaan aanbieden, maar nog 
niet de door veel leden verlangde kegelbaan. Er zijn rond deze jaren onderzoeken om te 
kijken of het gebouw aan de Haven kan worden uitgebreid. Er is behoefte aan een grotere 
zaal en een foyer waar kan worden gerookt. Er is een perceel grond in de aanbieding bij het 
lokaal, maar dit stuk grond is te klein om er een kegelbaan aan te leggen. De verbouwingen 
zouden rond de ƒ 3000 gaan kosten.104

Op 14 januari 1904 schuift het bestuur alle plannen tot aanpassing en uitbreiding 
van het eigen gebouw aan de kant. President Corstens lanceert dan het plan om het pand 
Reigerstraat 22, waar eerst het gymnasium was gevestigd, aan te kopen. Dit is een pand 
op een diep perceel, dat toen nog liep van de Reigerstraat tot aan de Cingelstraat. Ruimte 
genoeg voor de aanleg van een kegelbaan, die later zelfs kan worden uitgebreid naar twee 
banen.105 De financiering geschiedt door de uitgifte van obligaties op onderpand van het 
nieuwe gebouw.106 Het merendeel van deze obligaties komt in handen van katholieke 
instellingen. Het Bredase begijnhof schaft bijvoorbeeld vier obligaties aan en de parochie 
Sprundel drie stuks. Bisschop Leyten schaft er zelf eentje aan.107 Ook de lening op het 
oude gebouw van ƒ 13.000 kan worden voortgezet met als onderpand het nieuwe gebouw. 
Het oude pand aan de Haven verkoopt het bestuur in april 1904 voor ƒ 6500 aan de 
Rotterdamse ondernemer Herscheit. Deze wil in het gebouw dans- en gymnastiekles gaan 
geven aan kinderen van de gegoede stand. Twee jaar later zal het Breda’s Mannenkoor 
eigenaar worden van de zaal.

12a-b.  In 1904 koopt de Katholieke Kring het gebouw van het gymnasium aan Reigerstraat 22. In dit gebouw, dat loopt van de Reigerstraat 
tot aan de Cingelstraat, krijgt de vereniging ruimte voor een kegelbaan en een toneelzaal. Het is een eeuwenoud gebouw met 
restanten van de veertiende-eeuwse Herberg van de Heer van Breda. De architecten Lijdsman en Bilsen geven het gebouw de 
huidige neo-renaissance voorgevel. Lijdsman ontwerpt wat eerder ook de kapel van de zusters in de Nieuwstraat. Bilsen ontwerpt 
later het Grand Theatre en het kantoor van de Drie Hoefijzers aan de Ceresstraat. (SAB, BdSA_ARC750_19031927_6547: voorgevel)
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Op 15 september 1904 is de eerste ledenvergadering in het nieuwe sociëteitslokaal aan de 
Reigerstraat, dat dan nog niet helemaal klaar is. De doorzettingskracht van Corstens wordt 
beloond en alle signalen staan op groen. Mede door de samenwerking met Prins Hendrik 
stijgt het ledenaantal van 200 naar 300. De oude zaal is gunstig verkocht en een groot deel 
van de nieuwe obligaties is al verkocht door de steun van de bisschop. De sociëteit beschikt 
nu over een eigen kegelbaan, een schietvereniging, een toneel- en concertzaal en er is een 
pas opgerichte zangvereniging. Er is direct al een batig saldo en het bestuur kan de eerste 
obligaties aflossen.108

De Kring krijgt nu zelfs een luxe-probleem. Veel leden die nog student zijn blijken in 
de vakanties niet weg te slaan uit de Kring en er zijn ouders die dit afkeuren. De president 
zegt er op te zullen letten, maar hij heeft ook veel positieve geluiden gehoord.

Katholieke ondernemers als leden

Voor de eerste jaren van de Kring is al onderzoek gedaan naar de leden van de Katholieke 
Kring door De Jong.109 Deze onderzoeker heeft 103 leden van de Katholieke Kring meege-
nomen in zijn onderzoek.

Beroepsgroep Aantal Bel. <15 Bel >15 <30 Bel >30

I. Academische beroepen (advocaat, apotheker, arts) 8 3 5
IV. Onderwijs 5 4 1
V. Commies, klerk 1 1
VII. Ondernemer 18 1 17
VIII. Koopman, handel 8 8
IX. Geen beroep 6 4 2
X. Ambachtslieden in steen,hout, ijzer en vlees 35 6 1 28
XI. Ambachtslieden in kleding en meubelmakerij 3 1 2
XII. Winkeliers 14 1 1 12
XV. Hoveniers 3 1 1 1
XVI. Ambachtsknecht 1 1
XX. Bediende 1 1
Totaal 103 22 5 76

Tabel 3.  Leden Katholieke Kring naar beroepsgroep in de periode 1873-1878. In de laatste drie kolommen de belastingklasse. 
Tussen F 15-30 mocht men stemmen voor de gemeenteraad, boven de ƒ 30 ook voor de Provinciale Staten en de 
Tweede Kamer.

Alles bij elkaar geeft de ledenlijst van de eerste periode het beeld dat vooral katholieke 
ondernemers met stemrecht lid zijn geworden van de Kring. Als alle personen in loondienst 
en zonder beroep buiten beeld worden gelaten, zijn er 89 van de 103 leden ondernemer. 
Hierbij overheersen de kleine ambachtelijke bedrijven en de kleine winkeliers. Het is wel 
een beetje oppassen met de cijfers van De Jong, omdat hij geestelijken buiten beeld laat. In 
deze periode zijn 25 geestelijken, vooral pastoors en kapelaans, lid van de sociëteit. Je zou 
kunnen zeggen dat de Kring zich richtte op de vermogende katholieke ondernemers en 
parochiegeestelijken.
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108  SAB, KK, inv. nr. 2, 1904-09-15, 1904-10-13, 1905-05-05. Verslag over 31e jaar vereniging.
109  De Jong, ‘Eene schifting’, p. 152-154.
110  Muntjewerff, ‘De kunst van het bierbrouwen’.
111  SAB, KK, inv. nr. 13. Lid geworden van de vereniging 1900-10-01.
112  SAB, KK, inv. nr. 13. Raming en de broers Brunklaus lid geworden 1893-09-18. Hooff, ‘Brunklaus’, p. 11

13.   Veel katholieke ondernemers zijn lid geworden van de Katholieke Kring. De banden tussen deze families kunnen zeer 
hecht zijn. Zo trouwt in 1902 Willy van den Biesen, dochter van vicepresident Jacob Willem van den Biesen, met Arthur 
Klep, dochter van lid en fabrikant Frans Klep. Op de foto helemaal links staat Frans Klep sr. De man rechts van zijn 
echtgenote, die bewogen heeft, is Jacob Willem van den Biesen en tweede van rechts staat zijn dochter Willy. (SAB, 
Fotocollectie, nr. GN20100467)

Voor de periode 1878-1904 is er geen detailonderzoek gedaan naar de leden. Op basis van 
de ledenlijst blijft het beeld dat vooral katholieke ondernemers het ledenbestand blijven 
overheersen. Wel wordt het ledenbestand meer divers door de industrialisatie en econo-
mische schaalvergroting. Sommige Bredase katholieke ondernemers weten hun bedrijf uit 
te bouwen tot een nationaal opererende onderneming. Lid Frans Smits van Waesberghe 
weet zijn brouwerij ‘de Drie Hoefijzers’ na 1868 van de kleinste Bredase brouwerij op te 
stuwen naar nationale schaalgrootte door de inzet van stoommachines en nieuwe brouw-
technieken.110 Een ander lid met dezelfde voornaam, Frans Klep, weet zijn ijzergieterij de 
Etna flink uit te breiden.111 Verder worden directeuren van grote bedrijven lid. Voorbeelden 
zijn: H. Vrins, directeur van de suikerfabriek en de heer Payens, directeur van de gasfabriek. 
Katholieke ondernemers uit Duitsland vestigen winkels in de stad en worden lid van de 
sociëteit. Dit geldt voor J.C. Raming, de stichter van het grootwinkelbedrijf Raming, die 
vanuit Breda ook filialen opricht in Eindhoven, Venlo en Oosterhout. De twee broers Willem 
en Henri Brunklaus worden door de familie in 1892 naar Breda gestuurd om een filiaal van 
Peek en Cloppenburg op te zetten en uit te bouwen.112
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113  SAB, Bredasche Courant, 1878-01-01.
114  SAB, KK, inv. nr. 2.

Met zoveel ondernemers als lid ligt het voor de hand dat er onderling over zaken wordt 
gesproken en er afspraken worden gemaakt. Er was zeker een gevoelen dat de sociëteit 
werkzaamheden alleen moest gunnen aan leden. Zo nam Rikkers het Van den Biesen 
kwalijk dat hij in 1876 het versieren van de zaal met bloemen aan een niet-lid gunt.113 Bij 
het aanbesteden van het nieuwe gebouw aan de Reigerstraat moet er zelfs op 25 april 1904 
een speciale vergadering worden belegd, omdat de leden hebben gehoord dat alle katholieke 
bouwbedrijven, dus ook niet-leden, mogen inschrijven op dit bouwproject. Uiteindelijk 
beslist de vergadering dat alleen leden mogen inschrijven.114

Er zijn ook signalen dat de leden elkaar opdrachten toespelen. Zo is de bouw in 1887 
van brouwerij ‘De Drie Hoefijzers’ een aangelegenheid van Kringleden. Opdrachtgever en 
lid Frans Smits van Waesberghe gunt het maken van het ontwerp van de brouwerij aan 
medelid en aannemer A. Verlegh, aannemer is lid Verhagen. Het kantoorgebouw van de 
brouwerij uit 1922 is weer een ontwerp van lid F.P. Bilsen, diezelfde architect ontwerpt in 
1904 het sociëteitsgebouw aan de Reigerstraat.

Conclusie

De onderzoeksvraag aan het begin was in hoeverre de Katholieke Kring inhoud gaf aan het 
katholieke aspect of dat het alleen een netwerkorganisatie was voor katholieke onderne-
mers. Dat aspect van netwerkorganisatie was zeker aanwezig. Ondernemers gebruikten de 
Kring om elkaar te ontmoeten, wat te biljarten of te kaarten. Verder probeerden de katholie-
ke ondernemers opdrachten binnen de groep van leden te houden.

Hoofddoel van de Kring bleef toch om katholieke ondernemers beter toe te rusten in 
het debat met liberalen en socialisten. De katholieke kerk profiteerde van de strijd van de 
liberalen voor burgerlijke vrijheden, waardoor er naast kiesrecht ook godsdienstvrijheid 
kwam. De bisschoppen konden zich weer vrij bewegen en in 1853 kreeg Breda een eigen 
bisschop. Het liefst hadden de katholieken zich gevoegd onder het gezag van paus en 
koning. Veel sprekers hemelden de middeleeuwen op en kraakten de tijd van de reforma-
tie en Franse revolutie af.

De leden van Katholieke Kring in Breda hadden echter niet veel meer keus dan met 
de opkomende democratie mee te bewegen. In vergelijking met de kring in Den Bosch 
opereerde de sociëteit in Breda zelfs zeer politiek. Landelijke politici kregen een platform 
in Breda en bijna het hele bestuur was lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. 
De Kring opereerde informeel of formeel als kiesvereniging voor de gemeenteraad. Hier 
was de invloed te bespeuren van het Belgische model, waar katholieke kringen de basis 
zouden leggen voor de latere christendemocratische partij.

Toen in het jaar 1896 de politieke rol wegviel en het bestuur vergrijsde, kwam de vereni-
ging in zwaar weer. Kort na 1900 zal een nieuw bestuur meer aansprekende activiteiten 
voor jongere leden gaan organiseren. Een nieuw gebouw met een eigen kegelbaan en 
meer grote feestavonden bracht nieuw elan en nieuwe leden binnen. Ik ben benieuwd in 
hoeverre het katholieke karakter van de sociëteit in de jaren na 1904 in stand zal blijven.
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