
1.   Groepsportret ter gelegenheid van het 25-jarig 
priesterfeest in 1922 van pastoor Smits, stichter van 
de St. Annakerk. Hein Kuijlaars zit op de voorste rij, 
tweede van rechts naast pastoor Smits. De groep 
mannen hoort waarschijnljk bij het koor Hosanna in 
Excelsis. (SAB, Beeldcollectie nr. 20090004)
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�Hein�Kuijlaars�(1868-1933):�een�veelzijdige�
katholieke�Bredase�onderwijzer

door
Hein Maassen

| Inleiding

De Rijkskweekscholen, opgericht vanaf 1861, waren belangrijke instrumenten voor de 
emancipatie van intelligente jongens (later ook meisjes) uit de arbeidersklasse en kleine 
middenklasse. Er bestond een groeiende behoefte aan onderwijzers, en om ook minvermo-
gende leerlingen te trekken die geen voortgezette studie konden betalen, werden beurzen 
beschikbaar gesteld. De studie kostte de ouders op deze wijze niets, hoewel hun zoon anders 
misschien een baan gevonden zou hebben en met zijn loon aan het gezinsinkomen zou 
hebben bijgedragen.

Diverse personen die naam hebben gemaakt in wetenschap, politiek en cultuur zijn 
hun intellectuele carrière begonnen als leerling (vaak als bursaal) op een rijkskweek-
school. De bekendste van deze bursalen is waarschijnlijk Theo Thijssen (1879-1943), zoon 
van een jong gestorven Amsterdamse schoenmaker, die naast onderwijzer ook een bekend 
schrijver en socialistisch politicus werd. Ook Hein Kuijlaars, zoon van een Bredase arbei-
der, die met een beurs aan de Rijkskweekschool in ’s-Hertogenbosch studeerde, was veel 
meer dan alleen een onderwijzer.

Dit artikel beschrijft hoe een arbeidersjongen met ambitie de mogelijkheid kreeg om 
zich te ontwikkelen, een rol te spelen in de opbouw van de katholieke zuil en toe te treden 
tot de middenklasse.

| Afkomst en jeugd

Hein Kuijlaars werd geboren in een Bredase arbeidersfamilie. Zijn vader Johannes Hendrikus 
Kuijlaars (1844-1916) werkte achtereenvolgens als tapijtwever en tabakskerver en uitein-
delijk als pakhuisknecht en magazijnbediende. Hij trouwde in 1868 met Maria Allegonda 
van der Bok uit Ginneken en Bavel, van beroep dienstmeid. Hun oudste kind Hendricus 
(roepnaam Hein) werd in hetzelfde jaar geboren, op 18 september. Er zouden nog tien 
kinderen volgen. In 1870 woonde het gezin samen met een ander echtpaar op het adres 
Rozemarijnstraat B282; de straat is bekend om zijn slechte woonomstandigheden.1

In 1873 verhuist het gezin naar Delft, waar het een woning betrekt in of bij de arbei-
dersbuurt Rietveld in het centrum. De reden voor dit vertrek is niet bekend, maar het 
is waarschijnlijk dat Johannes Hendrikus een baan heeft gevonden bij een van de twee 
tapijtweverijen die Delft dan rijk is, of misschien voorman is geworden bij de Gemeente-

1  Genealogie familie Kuijlaars. SAB, Burgerlijke Standregister, Ginneken en Bavel, Huwelijksregister 1868.Huwelijk Johannes Hendrikus 
Kuijlaars (tapijtwever) en Maria Allegonda van der Bok; SAB, Breda - Verslagen van de toestand van de gemeente, 1 januari 1882, p. 137; 
SAB, Bevolkingsregister Breda 1870-1879 deel 09; Van Eijk, Rapport woningonderzoek.
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Werkinrigting, waar onder meer koeharen tapijten geweven worden.2 De verhuizing 
wordt geen succes: het jaar daarop keert het gezin weer terug naar Breda. Hoewel onsuc-
cesvol heeft Johannes Hendrikus Kuijlaars getoond over initiatief te beschikken en de 
intelligentie te bezitten om verder te kunnen kijken dan alleen zijn bestaan in Breda. Zijn 
oudste zoon zou eveneens van deze eigenschappen blijk geven.

Hein Kuijlaars gaat in Breda naar school. Na de lagere school volgt hij de vooropleiding 
voor de Rijkskweekschool in ’s-Hertogenbosch.3 In 1882 slaagt hij daar voor het toela-
tingsexamen, en in 1886 voor het eindexamen. Zijn eerste aanstelling is in Uden, waar hij 
Johanna Maria Angenent ontmoet, dochter van een kastelein, met wie hij later zal trouwen.4

Hoewel het voor de hand zou liggen dat Hein Kuijlaars zich blijvend in Uden zou vesti-
gen, waar hij een baan had en waar zijn toekomstige vrouw vandaan kwam, wilde hij 
toch terugkeren naar Breda. In februari 1889 behandelt de gemeenteraad een voordracht 
van B & W voor de vervulling van een vacature in een openbare lagere school waarop hij 
voorkomt; hij wordt echter niet gekozen. Het jaar daarop koos de Bredase gemeenteraad 
echter wel voor hem om een vacature aan de openbare tussenschool aan de Houtmarkt te 
vervullen. Op een tussenschool werd een gematigd schoolgeld geheven, anders dan op de 
kosteloze armenscholen. In 1893 is hij derde onderwijzer aan de tussenschool voor onder-
wijs voor lager en lager uitgebreid onderwijs voor jongens en meisjes in de Boschstraat.5

Hein Kuijlaars keert terug naar huis; zijn ouders wonen dan aan de Molenstraat. 
Het trouwen wordt nog even uitgesteld; vermoedelijk moest er voor een uitzet worden 
gespaard. Hein Kuijlaars gebruikt zijn tijd goed. In 1891 slaagt hij voor het hoofdonder-
wijzers-examen (hoofdacte) en voor de acte Vrije en orde-oefeningen (gymnastiek) en in 
1893 voor de acte Frans L.O.6

Hein Kuijlaars zal nog enkele malen van school wisselen. In 1901 tenslotte wordt hij 
aangesteld aan de kosteloze gemeenteschool aan de Middellaan, waar hij tot aan zijn 
overlijden zal blijven. Zijn salaris stijgt voortdurend: van f 1550,- in 1915 tot f 2966,- in 
1932. In dat jaar verdient hij slechts f 55,- minder dan het schoolhoofd.7

Hij toont zich al snel een actief en ambitieus man, die vaardig is met de pen en verder 
kijkt dan het lesgeven alleen. In de onderwijzersvergadering van het arrondissement 
Breda van januari 1897 houdt hij een voordracht, getiteld: ‘De regenboog’. Op een volgen-
de vergadering in januari 1900 is hij één van de inleiders van de te bespreken punten. Zijn 
onderwerp is: ‘Op welke wijze behandelt gij het dictee in de verschillende klassen?’.

Als belijdend katholiek zou het voor de hand hebben gelegen dat hij een werkkring op 
een katholieke school zou hebben gezocht. Het katholieke lager onderwijs stond echter 
nog in de kinderschoenen. Pas in 1894 zou de bisschoppelijke kweekschool in ’s-Hertogen-
bosch als eerste katholieke Brabantse onderwijzersopleiding van start gaan, en het katho-
lieke lager onderwijs zou pas na de financiële gelijkstelling met het openbaar onderwijs 
in 1917 echt gaan groeien.

Eind negentiende eeuw waren veel katholieke onderwijzers dus noodgedwongen aan 
het openbaar onderwijs verbonden en alleen organisatie op neutrale grondslag was moge-
lijk, in de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Hein Kuijlaars sloot zich hierbij aan en 
werd in het Jaarboekje 1898-1899 van de Bond genoemd als: reiscorrespondent in Breda. 
De behoefte werd echter gevoeld om de katholieke onderwijzers te verenigen.

In februari 1899 ging er een circulaire uit die begon met de tekst: Aan de R.K. onder-
wijzers in het bisdom Breda. Ondergetekenden hebben de eer, alle R.K. onderwijzers van 
het bisdom Breda uit te noodigen […] om een Diocesaan-Bond van R.K. onderwijzers in 
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2  SAD, Bevolkingsregister, Delft, AR0016_00059, Registers van ingezetenen gerangschikt op adres, met vermelding van eventuele mutaties, 
Wijk 5 deel 1, huisnummers 2-335, [1861]-1876. Johannes Hendricus Kuijlaars 24-10-1845; SAD, Verslag van den toestand der gemeente 
Delft over het jaar 1873, p. 148 en 164.

3  SAB, Bevolkingsregister Breda 1870-1879; SAB, Bevolkingsregister Breda 1880-1889 deel 02 staat hij in 1880 vermeld als kwekeling.
4  Het nieuws van den dag : kleine courant, 08-10-1886; BHIC, Bevolkingsregister, Uden, 1880-1900, Bevolkingsregister W-Z.
5  SAB, Breda, Raadsnotulen 16-02-1889 en 16-02-1890; SAB, Adresboek Breda 1893; SAB,Breda, Verslagen van de toestand van de gemeen-

te, 01-01-1893, p. 299.
6  Het nieuws van den dag : kleine courant, 04-08-1891; De grondwet, 29-10-1891; De Tĳd, 18-08-1893.
7  SAB, Breda, Raadsnotulen 30-05-1896, 30-05-1898, 23-02-1901. Verslagen van de toestand der gemeente, januari 1901, p. 329; SAB, Breda, 

Verslagen van de toestand van de gemeente, 1-01-1915, p. 481; Verslagen van de toestand van de gemeente, 01-01-1932, p. 37.
8  Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant, 15-01-1897; Tilburgsche courant, 14-01-1900; Jaarboekje van de Bond van 

Nederlandsche Onderwijzers, 1898-1899, 01-01-1898; De grondwet, 09-02-1899.
9  SAB, Breda, Verslagen van de toestand van de gemeente, 01-01-1919, p. 421; Raadsnotulen 12-06-1915; Verslagen van de toestand van de 

gemeente, 01-01-1915, p. 42-43.
10  Het nieuws van den dag : kleine courant, 31-03-1905; SAB, Breda, Raadsnotulen 14-08-1915, 30-11-1915.

het bisdom Breda op te richten […]. Zulk een Bond [is] gewenscht […] tot glorie van God, tot 
heil der jeugd, maar ook tot behartiging van de godsdienstige en stoffelijke belangen der 
onderwijzers….’ Hein Kuijlaars behoorde bij de ondertekenaars; achter zijn naam stond net 
als achter veel andere namen de aanduiding o.l.o (openbaar lager onderwijs). Het is het 
begin van een levenslange betrokkenheid bij de katholieke zuil in opbouw.8

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 blijkt zijn actieve opstelling nog 
duidelijker, wanneer hij tijdelijk op non-actief gesteld wordt omdat zijn school aan de 
Middellaan gebruikt wordt voor inkwartiering van gemobiliseerde militairen. Hij meldt 
zich bij het gemeentehuis van Breda, waar een commissie uit de gemeenteraad een geïmpro-
viseerde arbeidsbeurs bemant. Door het uitbreken van de oorlog was immers het economi-
sche leven ontregeld en waren velen werkloos geworden. De arbeidsbeurs bood werklozen 
gelegenheid om zich in te schrijven en bemiddelde tussen werkzoekenden en werkgevers.

Het Jaarverslag van de gemeente Breda over 1919 vermeldde: ‘De heer Kuijlaars was 
een welkome en gewaardeerde hulp, omdat het den leden der commissie, bij hun eigen 
dagelijksch werk, niet altijd mogelijk was op de vastgestelde uren ter tijdelijke arbeids-
beurze aanwezig te zijn. Weldra had de heer Kuijlaars het geheele werk alleen voor zich’. 
Toen in 1915 de situatie normaliseerde, de schoolgebouwen niet meer nodig waren voor 
de huisvesting van militairen en het onderwijs weer op gang kwam, werd hij vervangen 
door een ambtenaar van de gemeentesecretarie. Als erkenning voor zijn werk kende de 
gemeenteraad hem in 1915 een gratificatie van f 250,- toe. In hetzelfde jaar 1915 is Hein 
Kuijlaars lid van de gemeentelijke Commissie tot het keuren van bioscoopfilms.9

Het lijkt vreemd dat een actief man met grote capaciteiten zoals hij nooit hoofdonder-
wijzer (of meer) is geworden. Hein Kuijlaars solliciteerde in 1905 naar de functie van hoofd-
onderwijzer in Roosendaal, maar werd niet aangesteld. In 1915 kwam de post van hoofd 
van de school aan de Middellaan vacant. Of Hein Kuijlaars hiernaar gesolliciteerd heeft is 
onbekend, maar B&W stelden alleen sollicitanten van elders, die al schoolhoofd waren, op 
de nominatie. Het ontbreken van Bredase kandidaten leidde tot een pittige discussie in de 
raad, maar tenslotte werd een van de genomineerden verkozen. Hein Kuijlaars was van 1 
september 1915 tot 1 november 1915 wel tijdelijk hoofd van ‘zijn’ school.10

In 1923 kwam de post van hoofd van de school in de Middellaan opnieuw vrij, toen 
het schoolhoofd elders werd benoemd. De vacature werd in 1924 vervuld door de aanstel-
ling van de hoofdonderwijzer van een van de twee scholen aan de Boschstraat, die door de 
samenvoeging van beide scholen zijn betrekking had verloren. Ook toen nam Hein Kuijlaars 
als tijdelijk schoolhoofd waar. Het gemeentebestuur kende hem hiervoor gratificaties toe.
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Hij heeft zijn pensioen niet gehaald. Ongeveer een jaar vóór zijn beoogde pensionering in 
september 1933 ging hij met ziekteverlof, en hij is niet meer op zijn school teruggekeerd. 
Op 12 juni 1933 werd hij door een beroerte getroffen en overleed. De uitvaartmis in de H. 
Hartkerk aan de Baronielaan, de parochiekerk van de familie, en de begrafenis op de RK 
begraafplaats Zuylen trokken grote belangstelling.

De kranten De Grondwet (Roosendaal), waar hij als correspondent aan verbonden was, en 
de Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant (’s-Hertogenbosch) maak-
ten melding van zijn overlijden en uitvaart. De gemeente Breda memoreerde zijn heengaan 
in het Gemeenteverslag van 1933: ‘… het overlijden van den heer Kuijlaars aan de Openbare 
lagere School, Middellaan, [mag] zeker als een groot verlies […] genoemd worden.’ 11

| Landbouwleraar

De tweede helft van de negentiende eeuw was een tijd van snelle ontwikkeling in de land-
bouw. Het ging vooral om de invoering van kunstmest, nieuwe werktuigen en landbouw-
methodes en de oprichting van coöperaties. Dit alles werd gedragen door de invoering van 
landbouwonderwijs aan boeren en tuinders. De Rijksoverheid organiseerde dit onderwijs 
door de aanstelling van provinciale rijkslandbouwleraren, later rijkslandbouwconsulenten 
genoemd, vanaf 1890. Zij werden de spil van landbouwonderwijs en landbouwvoorlichting.

In 1891 werd Petrus van den Hoek, evenals Hein Kuijlaars een arbeiderszoon en begon-
nen als onderwijzer, rijkslandbouwleraar voor Noord-Brabant. Uiteraard kon hij dit enor-
me gebied, in een tijd dat vervoer op het platteland nog nauwelijks aanwezig was, niet 
alleen bedienen. Hij had dan ook een staf van landbouwonderwijzers om taken aan te 
delegeren. Hein Kuijlaars was één van hen.

Voor het opleiden van boeren was de landbouw-wintercursus van belang, in het jaar-
getijde dat zij de minste tijd aan hun bedrijf hoefden te besteden. Zo’n cursus duurde 
tenminste twee winterhalfjaren en er werd onderricht gegeven in de beginselen van 
natuur- en scheikunde, kennis van de grond, grondbewerking en -verbetering, algemene 
en bijzondere plantenteelt, veeteelt en zuivelbereiding. Vermoedelijk in 1895 werd de 
eerste landbouw-wintercursus in Breda gegeven, gefinancierd door de afdeling Breda van 
de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en gegeven in een lokaal, beschikbaar 
gesteld door de gemeente.

Hein Kuijlaars werd er al snel bij betrokken. In 1899 reeds wordt hij genoemd als leraar 
aan deze landbouw-wintercursus; een andere leraar is ook werkzaam als onderwijzer 
aan een lagere school. Hein Kuijlaars was nog onbevoegd, maar het kwam vaker voor dat 
bevoegde leraren door gewone onderwijzers werden bijgestaan. De leraren aan de cursus 
ontvingen f 1,- per lesuur, met een reiskostenvergoeding. De cursus werd in twee klassen 
gegeven met voor beide acht lesuren per week, waarbij aanschouwelijk onderwijs (met 
excursies) een belangrijke plaats innam.

Uiteraard moet Hein Kuijlaars, als onbevoegde begonnen, een lesbevoegdheid halen. 
Vermoedelijk gaat hij in 1902 op een cursus, gegeven in het gebouw van de gemeentelijke 
H.B.S. voor: ‘onderwijzers, die zich willen bekwamen voor de acte landbouwkunde 1. o.’ 
In 1904 behaalt hij de acte Landbouwkunde L.O. in Wageningen.12

In 1905 is hij directeur van de Bredase landbouw-wintercursus. Hij treedt ook buiten de 
cursus als landbouwleraar op. Op 17 februari 1905 houdt hij een voordracht over kunst-
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11  SAB, Breda, Raadsnotulen 22-02-1924; Breda, Verslagen van de toestand van de gemeente, 01-01-1924, p. 284; Bredasche courant, 20-11-
1915; De grondwet. 13-05-1933 en 16-05-1933; Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant, 13-05-1933 en 16-05-1933; 
SAB, Breda, Verslagen van de toestand van de gemeente, 01-01-1933.

12  Crijns en Kriellaars, Het gemengde landbouwbedrijf, p. 52; Tilburgsche courant, 20-10-1901; De wekker; nieuwe bijdragen voor het onder-
wijs jrg 52, 1895, no 41, 12-10-1895; SAB, Adresboeken, 01-01-1905, p. 59. Nieuwe Tilburgsche Courant, 12-09-1902; ‘Landbouwonderwijs: 
Noord-Brabant’ Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden over …, 1899 (volgno 1); 
Algemeen Handelsblad., 26-08-1904; Crijns en Kriellaars, Het gemengde landbouwbedrijf, p. 52.

13  Nieuwe Tilburgsche Courant, 18-02-1905; De Tĳd, 15-06-1912.
14  De grondwet, 13-05-1933; Bredasche courant, 07-07-1926.
15  Derks en Budel: Sportief en katholiek. De naam van Hein Kuijlaars is hier abusievelijk gespeld als: ‘J. Kuylaarts’. https://nl.wikipedia.org/

wiki/Union_M%C3%A9tropolitaine (geraadpleegd op 11-02-2017); De grondwet, 13-05-1933.

mest voor de leden van de afdeling Breda van de Noord-Brabantsche Maatschappij van 
Landbouw in café De Graanbeurs in Breda. In 1912 bezoekt een twintigtal leerlingen 
van de cursus in zuivelbereiding voor boerinnen te Dongen onder zijn leiding de land-
bouw-huishoudschool en het boerinnenpensionaat te Lierop.13 Hij zal al deze activiteiten 
niet zonder meer met zijn onderwijzersbaan hebben kunnen combineren, maar waar-
schijnlijk kwam zijn werkgever hem tegemoet.

Latere activiteiten als landbouwleraar werden niet gedocumenteerd, maar Hein 
Kuijlaars bleef dit werk doen. Een necrologie in De Grondwet van 13-05-1933 memoreerde 
dat hij jarenlang landbouwlessen gaf in onder andere Etten en Leur, Dongen, Gilze, Rijen, 
Molenschot en Rijsbergen. In 1926 was hij in ieder geval nog in functie: hij sprak toen 
het slotwoord uit op de jaarvergadering van landbouwonderwijzers uit Westelijk Noord-
Brabant ter gelegenheid van het zilveren jubileum als landbouwconsulent van ir. H.E. 
Huizinga, de opvolger van Petrus van den Hoek.14

| Sportbestuurder

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het Engelse: ‘soccer’ onder de naam voet-
bal in Nederland geïntroduceerd. Aanvankelijk vooral een elitesport -de lagere middenklasse 
en de arbeiders hadden de tijd en het geld niet om aan sport te doen- drong het voetbal in de 
loop van de twintigste eeuw ook tot de lagere klassen door.

Tegen het begin van de Eerste Wereldoorlog was voetbal een volkssport geworden, die 
ook door veel katholieken beoefend werd. Er bestonden veel clubs en organisaties, maar 
voornamelijk op neutrale grondslag, Dit feit maakte een stellingname van de katholieke 
Kerk noodzakelijk. Zou voetbal voor katholieken verboden moeten worden of met beper-
kingen omgeven, of zouden katholieke voetballers in de katholieke zuil moeten worden 
opgenomen? Het werd het laatste. De Nederlanders traden hiermee in de voetsporen van 
bijvoorbeeld de geestelijkheid in België, waar al in 1907 een organisatie voor katholiek 
voetbal was ontstaan.

Het is onbekend of Hein Kuijlaars aan sport deed, maar een sportliefhebber was hij 
zeker. In het begin van de twintigste eeuw, toen de sportverslaggeving steeds meer op gang 
kwam, was hij sportjournalist bij de katholieke Bredase krant Dagblad van Noord-Brabant 
(hij was ook correspondent van De Grondwet : Rosendaalsche en Nieuwe Zevenbergsche 
courant).15 Het sprak haast vanzelf dat hij in contact zou komen met een andere Bredase 
sportliefhebber, kapelaan Willem Binck van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk aan 
de Ginnekenstraat.
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2.   Standbeeld van pastoor Willem Binck van Alphen. 
Als jonge priester kreeg hij in Breda de bijnaam 
van voetbalkapelaan. Later zou hij zich inzetten 
voor de regionale geschiedenis en archeologie. 
(Heemkundekring Carel de Roy, Julia Ermens/Jan de 
Witte)

Binck was een enthousiast lid geweest van 
het voetbalteam van het grootseminarie 
in Hoeven. In 1909 werd hij tot priester 
gewijd, en in 1913 volgde zijn aanstelling 
in Breda. Hij was een actief man en een 
begaafd organisator, spreker en propagan-
dist, wiens belangstelling verder ging dan 
alleen zijn taak als parochiepriester. Hij 
vond spoedig na zijn aanstelling in Breda 
een werkterrein in de voetbalsport. Het 
zou hem de bijnaam ‘voetbalkapelaan’ 
opleveren.

In 1910 ondervonden enkele katho-
lieke voetbalclubs problemen in de 
Nederlandsche Voetbalbond (NVB) , de 
overkoepelende neutrale voetbalorganisatie, die sinds 1895 bestond. De onderbonden 
Amsterdamsche en Rotterdamsche Voetbalbond weigerden deze clubs toe te laten, omdat 
niet-katholieken geen lid konden worden. Het bestuur van de NVB bepaalde dat deze clubs 
zich wel bij de onderbonden mochten aansluiten, maar in katholieke kringen ontstond 
een discussie over de wenselijkheid van sportbeoefening van katholieken samen met 
andersdenkenden. Zo bestond het gevaar dat neutrale sportclubs geen gelegenheid zouden 
geven voor het vervullen van godsdienstige plichten.

Binck was de eerste die naar aanleiding van deze discussie handelend optrad, met hulp 
en steun van Hein Kuijlaars. Op 27 november 1914 richtte hij tezamen met zeven jongens 
Bredania op, een RK voetbalclub. Hij nam in september 1915 het initiatief tot de oprich-
ting van de RKVB (Rooms-Katholieke Voetbal Bond) Noord-Brabant Westelijk deel, de 
eerste RK voetbalorganisatie, gevestigd in Breda, waar al spoedig enige tientallen clubs 
zich bij aansloten. Hein Kuijlaars werd voorzitter. Uiteindelijk werd met de oprichting 
van vijf RK voetbalbonden, verenigd in een landelijke federatie, de organisatie van het 
katholieke voetbal voltooid.

Inmiddels was er binnen de NVB een beweging ontstaan tegen de verzuiling van het 
voetbal, die zich nu aandiende. In de jaarvergadering van juli 1916 toonde met name voet-
balbestuurder mr. M.H. de Boer zich een fel tegenstander. Hij diende een aantal vragen in 
met de strekking, dat de NVB concurrerende bonden op godsdienstige of politieke grond-
slag niet diende te erkennen en hun invloed tegen moest gaan. De vrees bestond dat het 
neutrale voetbal in het katholieke Zuiden door de oprichting van confessionele bonden 
zou verdwijnen. Het NVB-bestuur besefte echter dat de verzuiling op voetbalgebied niet te 
stuiten was en had in april 1916 (zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven) samen met 
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16  Eijck, van, Willem Binck; Huygens instituut, Databank sport : voetbal; De Tĳd, 22-09-1915; Tilburgsche courant Tilburg, 24-07-1916; Het 
sportblad, Officiëel orgaan van den Amsterdamschen Voetbalbond, Nederlandschen Cricketbond en verschillende bonden en clubs jrg 24, 
1916, no 30, 27-07-1916.

17  Nieuwe Tilburgsche Courant, 29-08-1916; Nieuwe Zeeuwsche Courant 12-12-1918; De grondwet, 29-10-1918.

zijn onderbond de Brabantsche Voetbalbond (BVB) een contract getekend met de Bredase 
RKVB, waarin laatstgenoemde als bond van RK voetbalclubs werd erkend.16

In augustus 1916 hield de Bredase RKVB zijn tweede jaarvergadering onder leiding 
van voorzitter Kuijlaars. Er was ook een vertegenwoordiger van de NVB aanwezig. Deze 
verklaarde de verdiensten van de RKVB voor het voetbal te waarderen en verzekerde dat 
er met het huidige NVB-bestuur steeds een loyale samenwerking zou blijven bestaan. Het 
was duidelijk dat de strijd gestreden was.

Hein Kuijlaars noemde het ‘een verblijdend teeken, dat de R.K. Voetbalbeweging zich, 
ondanks de ongunstige tijdsomstandigheden, voortdurend bleef uitbreiden.’ Hij vestigde 
in het bijzonder de aandacht op de stimulerende  rol  van  de  priesters die als geestelijk 
adviseur  voor  toezicht en leiding aan de voetbalclubs verbonden waren, en noemde hen 
de steunpilaren van de beweging. De volgende spreker, kapelaan Binck, hield de strijdlust 
hoog: ‘Spr. vraagt een enkel oogenblik de aandacht voor de bekende vergadering van den 
N.V.B. te Utrecht, om zijn gehoor te overtuigen van de noodzakelijkheid, het geweer bij 
den voet te houden…’

Ondertussen diende zich een nieuw gevaar aan: veel katholieke jongens hadden 
tijdens hun mobilisatie kennis gemaakt met het voetbalspel en dit in een neutrale omge-
ving beoefend. Wat zouden die jongens na hun demobilisatie gaan doen? Met kracht 
moest voorkomen worden dat zij zich bij neutrale clubs zouden aansluiten en buiten 
de katholieke zuil terecht zouden komen. In 1917 verscheen daarom de brochure Wat 
wil de Roomsch-Kath. Voetbalbond? met bijdragen van onder meer kapelaan Binck en Hein 
Kuijlaars. Eind 1918 werd na de wapenstilstand de mobilisatie beëindigd, en veel dienst-
plichtigen keerden naar huis terug. Kuijlaars en Binck reageerden hierop met oproepen 
‘Aan onze Roomsche voetballers’, waarin zij aangespoord werden om zich in katholiek 
verband te organiseren.

Om de sfeer in de nieuwe bond weer te geven volgt hier een oproep van kapelaan Binck: 
‘Aan onze Roomsche voetballers. Wat was het verleden Zondag een echt rot voetbalweer-
tje. Na den wedstrijd zagen de shirts eruit als dweilen in den schoonmaaktijd. Doch dat 
was zoo erg niet. Maandag erop nam moeder ze onderhanden en Dinsdag waren ze weer 
zoo proper en wit, net als nieuwe! Beste jongens, zoo gaat het ook in ‘t leven met je ziel […] 
Daarom kom ik jelui eens wat voorstellen: ‘s Avonds vóór Allerheiligen begint te Seppe 
een retraite speciaal voor u […] Zoo’n retraite kan ik je gerust aanbevelen; ‘t is zoo goed 
voor je ziel en ook voor je lichaam. …’.17

Het thema van Roomse eenheid kwam ook terug op de vergadering van de Bredase 
RKVB in 1920. Hein Kuijlaars sprak zijn tevredenheid uit over de bloei van het RK voetbal. 
Het verslag ging verder: ‘Spr. wekt de aanwezigen nu op trouw te blijven aan de Roomsche 
vlag. Met klem waarschuwt hij tegen de misleidende voorspiegelingen van neutrale zijde 
gedaan om de leden te bewegen de R.K. Bond den rug toe te keeren’.

Langzamerhand echter begon het voorzitterschap van de Bredase bond Hein Kuijlaars 
zwaar te vallen. Hij opende de vergadering van 13 februari 1921 met de woorden: ‘een 
buitengewone vergadering in buitengewone omstandigheden’. Hij deelde mee dat er vaca-
tures waren ontstaan in het bestuur, waardoor er werkzaamheden waren blijven liggen. 
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Een deel van de verantwoordelijkheid daarvoor nam hij op zich. Verder was geldgebrek 
een dringend probleem. De verslaggever noteerde: ‘We hooren de voorzitter zelfs zeggen, 
dat het voor het bestuur langer ondoenlijk is zo’.

Uiteindelijk nam hij in september 1921 op de vergadering van de Bredase RKVB op 
emotionele wijze afscheid als voetbalbestuurder. Bij het agendapunt betreffende de 
verdeling van de bestuursfuncties noteerde de verslaggever: ‘Alvorens daartoe overgegaan 
wordt, verklaart de voorzitter, dat hij, door overdrukke werkzaamheden, zich tot zijn 
groote spijt genoodzaakt ziet, ontslag te nemen als voorzitter en bestuurslid […]. Dringend 
verzoekt hij zijn medebestuurderen niet aan te dringen op: ‘blijven’. Dat zou zijn besluit 
voor hem nog moeilijker maken…’.

Hein Kuijlaars was ook actief als bestuurslid van de overkoepelende Federatie van RK 
Voetbalbonden in Nederland. In 1919 was zijn nominatie tot bestuurslid als vertegen-
woordiger van de Bredase bond nog afgewezen op grond van het reglement, dat bepaalde 
dat een bezoldigd ambtenaar geen deel kon uitmaken van het bestuur. In augustus 1921 
echter werd hij geïnstalleerd als bestuurslid van de Federatie, slechts korte tijd voordat hij 
opstapte als voorzitter van de Bredase bond.18 Hij is waarschijnlijk in 1921 eveneens afge-
treden als bestuurslid van de Federatie, want hij wordt later niet meer als zodanig vermeld. 
Dit betekende het einde van zijn betrokkenheid bij de katholieke voetbalbeweging, nadat 
het jaar daarvoor Ons Sportblad was opgeheven.

| Redacteur van Ons Sportblad

Op 19 september 1915 werd de eerste jaarvergadering van de RKVB voor het bisdom Breda 
gehouden. Agendapunt 5 behelsde: ‘Mededeelingen o.a. bespreking van een R. K. Sportblad’.

Kapelaan Binck verduidelijkte een en ander in een artikel in De Tijd. Na een exposé 
over de noodzaak van een katholieke voetbalbeweging besloot hij: ‘Omdat de neutrale 
sportbladen zeer dikwerf ongewenschte voorlichters zijn voor onze jongens, daarom werd 
een Roomsch: ‘Ons Sportblad’ opgericht. Het wordt geschoeid op coöperatieven grondslag 
[…] zoodat door onderling samenwerken de Roomschen spoedig een sportorgaan kunnen 
bezitten, dat in alle opzichten kan concurreeren met de prachtig uitgegeven neutrale.’

Dit tijdschrift verscheen vanaf 1916 en zou tot de opheffing in 1920 het blad zijn van 
de Federatie van RK Voetbalbonden in Nederland. De naam was gekozen als tegenhanger 
van Het Sportblad, het orgaan van de Nederlandsche Voetbalbond. Verantwoordelijk voor 
de uitgave was de pers- en propagandacommissie van de RKVB. Hein Kuijlaars maakte deel 
uit van deze commissie en werd redacteur van het nieuwe blad. Hij was vermoedelijk als 
sportverslaggever de enige die journalistieke ervaring had.

Het werd met een klein budget gepubliceerd en viel op door zijn militante katholi-
cisme, waardoor het regelmatig polemieken uitvocht met neutrale bladen. Naast de te 
verwachten wedstrijdinformatie waren er ook dwingende oproepen aan leden van katho-
lieke voetbalclubs om niet naar een neutrale vereniging over te gaan, en aan katholieken 
die als speler of bestuurder in neutrale clubs actief waren om het bevel van hun bisschop-
pen te gehoorzamen en zich bij katholieke clubs aan te sluiten.

In februari 1916 werd gesteld dat het blad in vijfhonderd exemplaren uitkwam, maar 
dat was blijkbaar onvoldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. In 1917 althans was 
er sprake van een financiële crisis, maar een lening van 3000 gulden bracht lucht. Ons 
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18  Nieuwe Tilburgsche Courant, 20-07-1920; Sport Illustratie, jaargang 1 (1921), p. 100; Nieuwe Tilburgsche Courant, 20-09-1921; De Maasbo-
de, 19-08-1919; Nieuwe Tilburgsche Courant, 24-08-1921.

19  De grondwet, 28-08-1915; Tilburgsche courant, 18-02-1916; Nieuwe Tilburgsche Courant, 28-08-1917; De Tĳd, 01-09-1917.
20  De Maasbode, 03-04-1918, 06-09-1918 en 19-08-1919; Haarlem’s Dagblad, 11-09-1918 p. 8; Het Centrum, 19-08-1919.

Sportblad scheen een goede 
toekomst tegemoet te gaan. 
Het aantal abonnees groeide, 
het blad zou worden uitge-
breid en de advertentiecolp-
ortage gereorganiseerd. Er 
werd een honorarium voor 
de medewerkers van het blad 
vastgesteld.19

Gaandeweg kwam er echter 
kritiek op het blad, vooral wat 
betreft het amateuristische 
karakter (waardoor het regel-
matig mikpunt was van spot 
vanuit andere sportbladen), 
en de polemieken met de 
neutrale sportpers. De onder-
bond RK Voetbal-combinatie 
in Haarlem ging in 1918 uit 
ontevredenheid zelfs over tot 
de oprichting van een eigen 
blad. In augustus 1919 barstte 
de bom, toen de verkiezing 
van de redacteur van Ons 
Sportblad en de vaststelling 
van diens honorarium op de 
agenda van de vergadering 
van de Federatie stond.

De pers- en propagandacommissie had Hein Kuijlaars op de eerste plaats van de kieslijst 
gezet. Mocht de commissie gemeend hebben dat het hier een hamerstuk betrof, dan kwam 
zij bedrogen uit. Vanuit de vergadering werden talrijke klachten over het blad gerappor-
teerd en werd het amateurisme van redactie en administratie gehekeld. De voorzitter zei 
verwonderd te zijn dat er niet nog meer klachten waren binnengekomen, en meende dat 
de pers- en propagandacommissie onvoldoende functioneerde.

De vergadering besloot geen redacteur te verkiezen, aangezien vooral de inhoud van 
het blad tekort schoot en de pers- en propagandacommissie weer de voorkeur gaf aan 
de zittende redacteur. Uiteindelijk kreeg het bestuur volmacht om naar eigen inzicht te 
handelen, met voorbijgaan van de commissie.20 Het is wel duidelijk dat Ons Sportblad 
uiterlijk en innerlijk niet mee was gegroeid met de organisatie en het zelfbewustzijn van 
de RK voetbalbeweging en daarom geen toekomst meer had.

3.   Een omslag van een nummer van Ons Sportblad van de laatste 
jaargang, 1920. (Verzameling Hein Maassen, Leidschendam)
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4a.  De Sint-Annakerk in Breda, kort na de voltooiing in 1905. (SAB, Beeldcollectie, nr.A2553)
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21  Algemeen Handelsblad, 07-01-1921; Sport-Illustratie, 16-05-1933.
22  Op de Rijkskweekschool in Groningen althans werden deze vakken in deze tijd onderwezen: https://groninganus.wordpress.com/2015/09/01/

het-lesrooster-van-de-rijkskweekschool. Gerritsen, Willemsen: Breda’s Mannenkoor p. 33, 36-37, 163-164; Provinciale Noordbrabantsche en 
‘s Hertogenbossche courant, 20-06-1901.

Het duurde nog enige tijd, maar eind 1920 werd het blad opgeheven. Er kwam een geïllus-
treerd sportblad voor in de plaats, de Sport-illustratie, uitgegeven door de katholieke uitge-
verij De Spaarnestad die al verschillende andere geïllustreerde bladen in haar fonds had; de 
Katholieke Illustratie was hiervan het bekendste. De opzet was veel professioneler dan van het 
oude blad, en zoals de naam al aangaf bestond een belangrijk deel van de inhoud uit foto’s 
van wedstrijden. De voorheen militant katholieke toon was ook gematigder. Het Algemeen 
Handelsblad recenseerde gunstig: het blad zag er goed verzorgd uit en de beknopte teksten 
gaven geen aanleiding tot aanmerkingen. Hein Kuijlaars had geen bemoeienis meer met de 
opvolger van: ‘zijn’ blad. Wel memoreerde het nieuwe blad in 1933 zijn overlijden met een 
In memoriam.21

| Zanger en koordirigent

In de eerste helft van de twintigste eeuw was Breda tientallen koren rijk, waarin honderden 
Bredanaars zongen. Hun optredens leverden een belangrijke bijdrage aan het Bredase muziek- 
leven. Als dirigenten waren zowel professionele musici als amateurs actief; Hein Kuijlaars 
behoorde tot die laatste groep.

Over zijn muzikale vorming is weinig bekend, behalve dat het curriculum van de rijks-
kweekschool in ‘s-Hertogenbosch vermoedelijk muziekleer, zang- en vioolles bevatte. 
Hij moet een talentvolle leerling zijn geweest, en bovendien een hartstochtelijk muzie-
kliefhebber. Hij werd een succesvol en gerespecteerd dirigent en nam als zodanig een 
belangrijke plaats in het muziekleven van Breda en naaste omgeving in.

Katholieke koren van niveau was Breda nog niet rijk, toen Hein Kuijlaars in 1890 daar 
terugkeerde. Vrij snel na zijn komst werd hij lid van het nog steeds bestaande neutra-
le Breda’s Mannenkoor, waarschijnlijk het meest elitaire zanggezelschap van de stad, 
dat onder de bestuurders veel leden van het Bredase patriciaat telde. In 1898 wordt hij 
vermeld als tweede bas. Al eerder, in 1897, was hij onderdirecteur geworden en leidde hij 
de zangcursus, die voor het grote aantal nieuwe leden was opgezet. Hij is inmiddels een 
figuur van naam in het Bredase muziekleven: in juni 1901 is hij samen met o.a. de bekende 
Bredase musicus Govert Dorrenboom lid van de Commissie van Muziek, die de komst van 
de liedertafel Les Disciples de Grétry uit Luik mede organiseert.22

Hij is niet lang onderdirecteur van het Breda’s Mannenkoor gebleven; met zijn talenten 
als organisator en leider voelde hij zich meer geroepen tot het dirigentschap. Hij heeft 
veel koren geleid, maar zijn grootste successen behaalde hij met het parochiekoor van de 
Sint-Annakerk in Breda.

In 1904 werd hij dirigent van dit koor; de Sint-Annakerk moest toen nog gebouwd 
worden. Hij leidde het koor ter gelegenheid van de eerste steenlegging in april 1904; uitge-
voerd werd het werk Veni Creator van Beltjens. In 1905 vond de plechtige consecratie van 
de nieuwe kerk plaats. ‘Een uitgelezen zangrenschaar voerde onder degelijke leiding van 
den koordirecteur, den heer H. Kuylaars [sic!], op voortreffelijke wijze de Mis van Perosi 
en het Laudate van Ruygrok uit. Moge het God behagen zijn besten zegen over de nieuwe 
parochie in de ruimste mate te doen neerdalen.’
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Uiteraard trad het koor op bij vieringen 
in de Sint-Annakerk, zoals de mis ter gele-
genheid van de naamdag van de Belgische 
koning Albert in 1915. Daarnaast werkte 
het ook mee aan katholieke manifestaties. 
In 1928 leverde het een bijdrage aan het 
programma van de BATOM (Bredasche 
Algemeene Tentoonstelling op Missie- 
gebied), en in 1929 gaf het een uitvoering 
ter gelegenheid van de jaarvergadering 
van de Ned. RK Handelsreizigersvereeni-
ging: ‘St. Christoffel’ in Breda.23

Het koor wilde echter méér. Onder 
de naam Hosanna in Excelsis nam het 
deel aan wedstrijden buiten de katho-
lieke zuil. In augustus 1911 behaalde 
het een derde prijs op een concours in 
Eindhoven. In de jaren ’20 volgden de 
grootste successen. In 1925 won het op 
een zangwedstrijd in Tilburg een eerste 
prijs; bij die gelegenheid werd tevens 
aan Hein Kuijlaars de directeursprijs 
(voor de beste dirigent) toegekend. 
Dit dubbele succes werd het volgende 
jaar op een concours in Princenhage 
herhaald. Deze laatste prestatie werd 
gevierd met een groot volksfeest. 
Directeur Kuijlaars werd geëerd met 
een lauwerkrans en per rijtuig ging het 
koor in triomf terug naar de thuisbasis. 
Op de grens tussen de gemeenten Prin-
cenhage en Breda vond een huldiging 
plaats door het bestuur van de katholie-
ke Woningbouwvereniging Sint Joseph 
met een harmonie. Deze nog jonge 
instelling had sterke banden met de 
Sint-Annaparochie. Haar eerste en tot 
dan toe enige woningcomplex was bij 
de Haagweg gelegen, vlakbij de kerk.24

Hosanna in Excelsis schijnt een sterke 
band gehad te hebben met de bouwpas-
toor van de Sint-Anna, A. Smits. Het trad 
natuurlijk op bij zijn zilveren priester-
feest in 1922: ‘In de kerk werd dr. Smits 
begroet door het meer dan honderd 

 4b. Ook een foto van de kerk in 2017 (foto Frans Gooskens).

5.   Het Dagblad van Noord-Brabant publiceerde op 24-12-1926  
het lied Kerstmis, met muziek van Hein Kuijlaars. 
Waarschijnlijk bleef het bij deze ene compositie; meer werk 
van zijn hand is niet bekend.
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23  Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant, 30-04-1904; De Tĳd, 27-04-1905; Eindhovensch dagblad, 22-11-1915; Provin-
ciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant, 27-06-1928; De grondwet, 23-04-1929.

24  Tilburgsche courant, 29-08-1911; Nieuwe Tilburgsche Courant, 02-06-1925; Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant, 
28-06-1926; SAB, Microfiches, Dagblad van Noord-Brabant 28-06-1926; Reijn en Boot, Thuis bij de Josephbouw, p. 11.

25  Provinciale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant, 27-06-1928; De grondwet, 23-04-1929; De Maasbode, 12-06-1922; Provinci-
ale Noordbrabantsche en ‘s Hertogenbossche courant, 13-05-1933; De Tĳd, 28-04-1930.

man sterke parochiekoor, onder leiding van den directeur, den heer H. Kuijlaars, dat hem 
toezong: Domine, salvum fac Pastorem nostrum!’ (Heer, behoed onze pastoor). In 1930 werd 
het vijfentwintigjarig bestaan van de kerk gevierd; bij die gelegenheid werd ook het zilve-
ren jubileum van Hein Kuijlaars als dirigent, van de organist, de suisse, de koster en twee 
koorleden herdacht. Smits (verwant aan het vermogende Bredase brouwersgeslacht Smits 
van Waesberghe) kreeg van zijn familie een nieuw orgel voor de kerk cadeau en van het 
koor een Ceciliabeeld, te plaatsen in het front van dit orgel. Het is wel duidelijk dat pastoor 
Smits een muziekliefhebber was die ook goed met mensen kon omgaan, gezien de lange 
dienstverbanden van zijn parochiële ondersteuners.

Smits overleed reeds in januari 1931, en mogelijk accordeerde her koor minder goed 
met zijn opvolger. In oktober 1931 nam Hein Kuijlaars ontslag en het koor hield op te 
bestaan. Tezelfdertijd legde hij het dirigentschap van het vrouwenkerkkoor St. Cecilia 
en het jongenskerkkoor Laudate Pueri neer, en dit betekende het algehele einde van zijn 
loopbaan als dirigent. Enkele jaren later beschikte de Annakerk weer over een koor, maar 
de gloriedagen van Hosanna in Excelsis keerden niet terug.25

| Opgang naar de middenklasse

Hein Kuijlaars werd geboren als de zoon 
van een Bredase arbeider; bij zijn overlij-
den was hij toegetreden tot de midden-
klasse. Hij heeft hier hard voor gewerkt en 
er een doelbewuste politiek voor gevoerd. 
Hij kon hiervoor tijd vrijmaken door de 
opvoeding van de kinderen en het huis-
houden volledig aan zijn vrouw over te 
laten. Dit was in deze tijd normaal voor 
mannen met een druk maatschappelijk 
leven.

In het begin van zijn loopbaan leefde zijn 
gezin in eenvoudige omstandigheden. 
De eerste Bredase woning was gelegen 
aan het Achterom, een straat waar vooral 
arbeiders en kleine middenstanders woonden. Van daaruit is het gezin zeven keer verhuisd 
naar steeds betere woningen. In 1927 werd een bovenwoning betrokken aan de prestigieuze 
Baronielaan; het gezin zou later nog op andere adressen in deze straat wonen.

Hiervoor was meer geld nodig dan het salaris van een beginnend onderwijzer, al groei-
de dat in de loop der tijd. Het inkomen uit de nevenactiviteiten van Hein Kuijlaars was dan 
ook welkom, mede omdat zijn vrouw volgens familieoverlevering niet goed met geld kon 

6.   Symbool van de entree in de middenklasse: zilveren servet-
ring met monogram uit de boedel van de familie Kuijlaars-
Angenent. (Verzameling Hein Maassen, Leidschendam)
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26  Genealogie Kuijlaars en gesprekken met schoonzoon Toon Bindels (omstreeks 1973) en kleinzoon Hein Vrind (oktober 2017). Genoemde 
piano en servetring zijn nu bezit van achterkleinzoon Hein Maassen.

omgaan. Het gezin kon desondanks een 
middenklassenleven leiden. Een piano 
en een zilveren servetring met mono-
gram getuigen hier nog van. De piano 
was natuurlijk nodig voor de muzikale 
activiteiten van Hein Kuijlaars, maar was 
ook een prominent bestanddeel van een 
middenklasseninterieur.

Hein Kuijlaars zorgde er ook voor dat 
zijn kinderen in de middenklasse bleven. 
Van de elf kinderen bereikten zes de 
volwassenheid: twee zoons en vier doch-
ters,. De zoons werden respectievelijk 
analist en kantoorbediende/ journalist. 
De oudste dochter bleef ongetrouwd en 
bereikte de positie van referendaris bij de 
gemeente Etten-Leur.

De huwelijkskandidaten van de andere 
dochters werden zorgvuldig onderzocht. 
Toen Toon Bindels, destijds sergeant, in de 
jaren ’20 om de hand kwam vragen van 
dochter Christien werd hij apart genomen 
voor een indringend gesprek over zijn 
financiële positie en maatschappelijke 
vooruitzichten. Hij kwam weg met het 

bewustzijn dat hij maar nèt goed genoeg was. Hij was dan tenminste nog katholiek; de andere 
twee dochters kwamen met protestantse jongens thuis. Een huwelijk tussen een katholiek en 
een andersgelovige was ondenkbaar, en deze huwelijkskandidaten moesten dan ook katho-
liek worden voordat hun schoonvader in spe toestemming gaf.26

| Besluit

Toen Hein Kuijlaars in 1886 afstudeerde als onderwijzer stond de katholieke zuil nog in de 
kinderschoenen. Hoewel belijdend katholiek kon hij alleen een aanstelling krijgen op een 
openbare school. Ook het sport- en verenigingsleven was in deze tijd overwegend neutraal 
van karakter.

Bij zijn overlijden in 1933 was de opbouw van de katholieke zuil, ook in Breda, nagenoeg 
voltooid. Iedere katholiek kon van kleuterschool tot universiteit zijn opleiding in eigen 
zuil volgen. Katholieke instellingen bouwden woningen en verleenden sociale en medi-
sche zorg. Een uitgebreid net van verenigingen, alle met een priester als ‘geestelijk adviseur’ 
voor toezicht en leiding, zorgde ervoor dat ook alle activiteiten buitenshuis in katholieke 
kring konden plaatsvinden. Ook tot de werkkring breidde deze sfeer zich uit: een katholie-
ke werknemer (lid van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond) werkte bij voorkeur bij 
een katholieke werkgever (lid van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging).

7.   Woning van Hein Kuijlaars aan de Baronielaan 89 te Breda. 
Volgens het adresboek van de gemeente Breda woonde hij 
hier in het jaar 1932. (foto: Frans Gooskens)
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Vele duizenden leken en geestelijken, veelal naamloos gebleven, maakten deze enorme 
logistieke operatie mogelijk. Hein Kuijlaars, voorbeeld van emancipatie uit de arbeidersklas-
se in de tweede helft van de negentiende eeuw, was één van hen.
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