
AKV | St. Joost, Gebouw Beukenlaan. (foto Beeldbank Avans 426)
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 ‘ Het artistieke individu in staat stellen  
zich naar eigen aard en aanleg  
vrij te ontwikkelen’
 280 jaar opleiding beeldende kunsten in Breda

door
Pieter Stallen

| Inleiding

Vanaf ongeveer 1800 verbreidden de beeldende kunsten zich meer in Breda. Er kwamen 
opleidingen en kunstenaars bleven er wonen om hun beroep uit te oefenen. Door de 
komst van de Koninklijke Militaire Academie in 1828 en later de uitbreiding van ambacht 
en industrie ontstond er langzamerhand ook een bredere bovenlaag van gegoede burgers 
met belangstelling voor kunst en cultuur. Deze hadden soms ook opdrachten te vergeven 
voor toegepaste kunst in gebouwen en huizen. Veel later, in het interbellum, begonnen 
kunstenaars samen te werken om met hun werk naar buiten te treden en hun belangen te 
propageren binnen de stedelijke cultuur van Breda. Er werden tentoonstellingen georga-
niseerd en er ontstond een toenemende belangstelling voor cursussen in de eigen ateliers. 
Dit leidde ertoe dat na de Tweede Wereldoorlog pogingen werden ondernomen om in 
Breda een kunstopleiding te starten. Uiteindelijk leidde dit initiatief tot de Academie voor 
Kunstzinnige Vorming Sint Joost, AKV | St. Joost.

In dit artikel komen de pogingen aan de orde die in Breda zijn ondernomen om het 
kunstonderwijs van de grond te krijgen. Verder, de invloed van veranderende tijdgeest en 
politiek op de ontwikkeling van het kunstonderwijs en de invloed van kunstopleidingen 
op het culturele klimaat in Breda.

| Eerste aanzetten voor kunstonderwijs, Johannes Antiquus

Al in 1739 werd er in Breda een poging gedaan om de schilderkunst tot bloei te brengen. 
Toen werd schilder en tekenaar Johannes Antiquus (1702-1750) door prins-stadhouder 
Willem IV speciaal uit Groningen gehaald als hofschilder op het kasteel in Breda. Het 
stadsbestuur, dat al lang plannen had om naar Frans voorbeeld een schilderacademie in 
Breda te stichten en zo het kunstklimaat te bevorderen, zag in Antiquus de persoon om dit 
te realiseren. Antiquus heeft in Breda een aantal leerlingen gehad, maar uit de archieven 
blijkt nergens dat de academie er gekomen is.1 Dit betekende dat gedurende de achttiende 
eeuw liefhebbers van de teken- en de schilderkunst in Breda aangewezen waren op lokale 



 126   ‘ Het artistieke individu in staat stellen zich naar eigen aard en aanleg vrij te ontwikkelen’ 

ambachtslieden, zoals bijvoorbeeld Jan Hendrik Frederiks (1751-1817), schilder van bloe-
men en behangsels. Van Antiquus’ Bredase oeuvre is in de burgemeesterskamer in het 
Bredase Stadhuis nu nog een schildering te zien met daarop De Grootmoedigheid van Scipio.2

2. De Grootmoedigheid van Scipio door Johannes Antiquus. Burgemeesterskamer stadhuis Breda. (foto auteur)
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In de eerste helft van de negentiende eeuw kwam het kunstklimaat in enkele grote steden 
van het land geleidelijk tot bloei, zo ook in Breda. In 1799 richtten enkele particulieren met 
steun van het gemeentebestuur in Breda een tekenschool op. De hierboven genoemde J.H. 
Frederiks speelde hierbij een belangrijke rol. Het onderwijs, dat in de avonduren gegeven 
werd, omvatte handtekenen en ‘ordelijke en burgerlijke’ bouwkunde. De leerlingen, zowel 
ambachtslieden als liefhebbers van het tekenen in het algemeen betaalden een schoolgeld 
van 26 gulden per jaar. Ondanks dit hoge schoolgeld meldden zich ongeveer zestig leerlin-
gen, maar dit aantal liep spoedig terug. Vlak voor de inlijving van Nederland bij het Franse 
Keizerrijk in 1809 werd de tekenschool opgeheven, waarschijnlijk wegens geldgebrek bij 
de gemeentelijke overheid. De tekenschool gaf in die korte tijd wel bestaansrecht aan een 
aantal winkels in Breda waar tekenbenodigdheden werden verkocht en waar tevens de 
geproduceerde werken werden verkocht.3 Na de sluiting van de eerste tekenschool duurde 
het enige jaren voordat er bijna gelijktijdig twee nieuwe opleidingen werden gevestigd, het 
‘Stads Teeken Instituut’ en de Koninklijke Militaire Academie.

In 1817 kondigde koning Willem I in een Koninklijk Besluit aan dat grote steden teken-
scholen dienen op te richten. Deze tekenscholen moesten ambacht en nijverheid weer tot 
bloei brengen.4 Hierbij moet men denken aan ambachten als beeldensnijders, siersmeden, 
stukadoors, wagenmakers, etsers, tinnegieters, steenhouwers, (behang-)schilders. Op 
tekenscholen werd ‘hand- en bouwteekenkunde’ gedoceerd. Het was dus geen opleiding 
voor vrije kunstbeoefening. Tekenen was wel het hoofdvak, omdat tekenen beschouwd 
werd als basis van ambacht en nijverheid. In Breda werd op 15 september 1825 een derge-
lijke tekenschool opgericht, het ‘Stads Teeken Instituut’ met een gebouw aan de Eindstraat 
27,5 samen met de ‘Armenschool’. Dit laatste was geen toeval. De bestuurders van Breda 
wilden de armoede op twee manieren bestrijden. De Armenschool zou door algemene 
vorming voor de jeugd betere perspectieven openen. Het Teeken Instituut zou door gratis 
opleiding in allerlei ambachten de stad een nieuw economisch fundament moeten geven. 
De eerste directeur van het Stads Teeken Instituut was ‘tekenmeester’ Jacobus Carolus 
Huijsmans (1776-1859).

Ook op de in 1828 opgerichte Koninklijke Militaire Academie werd het vak ‘Tekenen’ 
gegeven, zowel handtekenen als technisch tekenen. Met name het landschapstekenen was 
belangrijk. Het was immers het enige middel waarmee officieren militair-strategische 
plaatsen, positionering van verdedigingslinies en geschutsopstellingen konden weerge-
ven. Opeenvolgend is een reeks van kunstenaars die als tekenleraar werkzaam geweest 
zijn op de KMA. Tot zover de KMA.

Het Stads Teeken Instituut startte in 1825 al direct met 92 leerlingen, maar in de loop 
van de jaren zou dit aantal nog groeien. Omstreeks 1850 volgden ongeveer 200 jongens het 
onderwijs. Het gemeenteverslag van 1851 sprak over de gunstige invloed van de school op 
de nijverheid in Breda, maar bijzonder bloeiend was die toch nog niet te noemen. In ieder 
geval staat wel vast, dat veel leerlingen in Breda geen emplooi konden vinden, zodat vaak 
andere plaatsen van de kundige ‘gezellen’ van de tekenschool profiteerden.6 Al snel na de 
oprichting bleek in de praktijk bij deze opleidingen de nadruk toch te liggen op de beel-
dende kunsten. Dit sloot niet aan op de behoeften van de nijverheid en dat leidde in 1829 
tot een herziening van het Koninklijk Besluit waarin het belang van meer industrieel 
gericht tekenen werd benadrukt, later uitgebreid met technisch en werktuigkundig teke-
nen. De ‘schone’ kunsten dienden te worden beoefend op speciale academies van beelden-
de kunsten of in de aparte tekenklas van een tekenacademie, maar zeker niet op de teken-
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school. Het getouwtrek over de plaats van de ‘schone’ en ‘nuttige’ kunsten op de 
tekenscholen bleef lang voortbestaan. Dat de docenten vaak zelf beeldend kunstenaars 
waren, zal hier zeker aan hebben bijgedragen. Zo zou de gemeente Breda in 1865 nog 
vaststellen dat het tekeninstituut meer gericht was op het ‘schoonteekenen’, dan op het 
noodzakelijke schetsen en meer op de ontwikkeling van schoonheidszin, dan op prakti-
sche bruikbaarheid. Deze vorm van onderwijs bleef bijna honderd jaar bestaan. In 1919 
ging dit instituut in Breda samen met de Burgeravondschool op in de Gemeente Avond-
school voor Ambachtslieden.7

De successievelijke tekenscholen en de KMA gaven aan kunstenaars de kans om er als 
tekendocent, toentertijd ‘tekenmeester’ genoemd, werkzaam te zijn. Omstreeks 1840 had 
Breda redelijk wat kunstenaars binnen zijn muren. Onder hen bekende en minder beken-
de namen als Balthasar Joosz, Frederik Huygens, Martinus en Izaak Schouman, Jacobus en 
Constant Huijsmans, Wilhelmus Kerremans, Andreas Vermeulen en Christiaan Kanne-
mans.8 Onder andere door de KMA kwamen er ook meer welgestelde lieden en ook kunst-
liefhebbers in de stad. Dit leidde tot oprichting van een aantal culturele verenigingen. 
Deze organiseerden kunstbeschouwingen en probeerden tentoonstellingen van de grond 
te krijgen. Voor Bredase kunstenaars waren deze verenigingen van belang omdat ze hen de 
gelegenheid boden met hun werk naar buiten te treden en zo een markt te creëren voor de 
schilder- en de tekenkunst. Dit was voor veel Bredase kunstenaars echter niet voldoende 
en het bleef moeilijk een redelijk inkomen te verwerven. Opdrachten voor aankleding en 
uitrusting van kerken, kloosters onderwijsinstellingen en fabrieksgebouwen gingen vaak 

3.   Gravure van het interieur van de tekenzaal in het Stadstekeninstituut. Gravure van A.J. van Alphen, 1885. (SAB 
Beeldcollectie 19870310)
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naar kunstenaars van elders. In Breda bestond daarvoor weinig traditie.9 Breda kende in 
deze tijd ook geen schildersvereniging of kunstenaarssociëteit. De artiesten ontmoetten 
elkaar in kroegen, terwijl ze in diverse lokaliteiten tentoonstellingen hielden. De bekend-
ste waren de bovenzaal van het koffiehuis van Johannes Sprengers op de Grote Markt 17 
(later ‘’t Zuid’, afgebrand in 1967) en de Burgerzaal van het stadhuis.10 In een beschouwing 
over het leven in Breda halverwege de negentiende eeuw concludeert De Lepper dat de 
beeldende kunst in Breda een levendige belangstelling genoot.11 De schilders die er werk-
ten waren dan wel geen figuren van de eerste rang, maar hadden wel zoveel invloed dat de 
smaak van het publiek op een redelijk peil stond.

| ‘Vrije School voor Beeldende Kunsten’

Tot de twintigste eeuw gebeurde er in Breda weinig spectaculairs op het gebied van beel-
dende kunst. De oprichting van het Stedelijk Museum voor Geschiedenis en Oudheidkun-
de in 1903 bracht daar ook nog weinig verandering in. Ook pogingen omstreeks 1900 om 
een soort Bredase Kunstkring te starten liepen dood. In 1934 hadden Dio Rovers, Paul Wind-
hausen, Gerrit de Morée en Jan Strube meer succes. Hun Bredase Kunstkring bleek levens-
vatbaar. Deze had tot doel het kunstleven in Breda door middel van exposities en lezingen 
te stimuleren. Veel Brabantse kunstenaars traden toe. Hiermee kreeg de stad een culturele 
uitstraling tot ver buiten haar grenzen. De naam van de kring werd daarom gewijzigd in 
Noord-Brabantse Vereniging van Beeldende Kunstenaars Jeroen Bosch. Men exposeerde 
jaarlijks onder andere in het stadhuis en in Restaurant Den Deijl in het Mastbos (tot 1957).

Al eerder, in 1922, was Dio Rovers in zijn huis gestart met particuliere schilderlessen 
voor geïnteresseerden. Later gingen ook de schilders Gerrit de Morée en Paul Windhausen 
in hun eigen ateliers lessen verzorgen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de toeloop 
van leerlingen op het atelier van De Morée zo groot dat hij er in zijn beperkte ruimte geen 
raad mee wist en daarom uitzag naar ruimte elders. Deze werd gevonden achter zijn eigen 
atelier in de leegstaande Pettenfabriek Mol op het Stadserf. Hierdoor ontstond er bij De 
Morée het idee dat er behoefte was aan een opleiding voor vrije kunstbeoefening. Ook 
Rovers had tijdens de oorlog een groot aantal leerlingen op zijn atelier. Rovers sloot zich 
aan bij het initiatief van De Morée en werd snel de drijvende kracht.12 Kort na de Tweede 
Wereldoorlog, in 1945, werkten De Morée en Rovers hun idee voor een Vrije School voor 
Beeldende Kunsten verder uit. De doelstelling was ‘het artistieke individu in staat stellen 
zich naar eigen aard en aanleg vrij te ontwikkelen’.13 De naam was een bewuste keuze: de 
Vrije School richtte zich vooral op vrij beeldend kunstenaarschap. Hiermee onderscheid-
den zij zich nadrukkelijk van het traditionele kunstnijverheidsonderwijs zoals dat in Den 
Bosch werd gegeven of het behalen van onderwijsakten in Tilburg. De burgemeester van 
Breda, Van Slobbe, ondersteunde dit initiatief. De aanmelding van studenten ging gestaag. 
Hier heeft zeker aan bijgedragen dat het niet gemakkelijk was om in het pas bevrijde 
Nederland te reizen naar andere plaatsen waar kunstonderwijs werd gegeven. Op 31 
augustus 1945 startten Rovers en De Morée met dertig leerlingen in twee ruimten in de 
voormalige pettenfabriek waar De Morée al eerder zijn intrek had genomen. Rovers gaf les 
in vrij tekenen en schilderen en De Morée doceerde decoratief tekenen.14 In januari 1946 
kreeg de schilder- en tekenopleiding de beschikking over twee lokalen van de voormalige 
Openbare Mulo-school achter de Sint-Joostkapel aan de Ginnekenstraat.
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Vriend en beeldhouwer Niel Steenbergen, die zich vanaf het begin betrokken voelde bij 
de opleiding, begon in 1946 op het Stadserf met lessen in beeldhouwen en boetseren. 
Medio 1946 telde de school al negentig leerlingen. Doordat de school hiermee een seri-
euze aangelegenheid leek te gaan worden, werd op 1 mei 1946 Dio Rovers benoemd tot 
directeur. Het eerste zichtbare succes van de opleiding was de tentoonstelling die van 26 
augustus tot 1 september 1946 werd gehouden in de lokalen van de school. De kranten 
waren enthousiast.15 In het tweede jaar meldden zich vijftig leerlingen.

Rovers en de zijnen werkten intussen aan erkenning van de school door de overheid waar-
door ze mogelijk subsidie zouden kunnen krijgen. Ze zochten een Commissie van Toezicht 
aan, bestaande uit Bredase notabelen en leden van het gemeentebestuur. In de zoektocht 
naar erkenning, status en subsidie stuitten de initiatiefnemers al snel op het bisdom Breda. 
De toenmalige bisschop van Breda, mgr. J. Baeten (1893-1964), wilde docenten en leerlingen 
inschakelen bij het herstellen en restaureren van kerkgebouwen en kerkschatten die 
onder het oorlogsgeweld hadden geleden. Aanvankelijk leek dit gunstig, het gaf wat wind 
in de rug. In het overleg met het bisdom werd echter snel duidelijk dat de school dan wel 

4.   Voormalig atelier van De Morée aan het Stadserf, eerste huisvesting van de Vrije school voor Beeldende Kunsten, vlak 
voor de sloop in 1979. (SAB Beeldcollectie 19810232)
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5  Huisvesting ‘Achter Sint Joost’. (SAB Breda Beeldcollectie 19940216)

Gerrit de Morée (Den Bosch 1909 - Breda 1981)

De Morée was opgeleid in Tilburg, Den Bosch en Parijs. Hij was vooral als tekenaar actief, onder an-
dere als boekillustrator, maar daarnaast maakte hij schilderijen, beelden en glasmozaïeken. Tot 1974 
zou hij als docent aan de academie Sint-Joost werken. Hij stond bij studenten bekend als ‘Ome Gerrit’.

Dio Rovers (Utrecht 1896 - Breda 1990)

Een belangrijk deel van zijn jeugd bracht Dio Rovers door in Brussel. Hij volgde kunstopleidingen in 
Brussel en in Antwerpen. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog, verhuisde hij in 1915 met zijn ouders 
van Berlijn naar Breda. Aanvankelijk probeerde hij zijn geld als lithograaf te verdienen en maakte affi-
ches. Vanaf 1922 verdiende hij bij met een redelijk succesvolle schildercursus. In 1924 raakte Rovers 
aanvankelijk als bouwkundig tekenaar betrokken bij de restauratie van de Grote Kerk in Breda. Zijn 
rol werd allengs groter. Hij zou veertig jaar aan de Grote Kerk verbonden blijven en belangrijk stempel 
drukken op de (doorlopende) restauratie. Als kunstenaar was hij actief als graficus, schilder, tekenaar 
en monumentaal kunstenaar.

Niel Steenbergen (Steenbergen 1911 - Oosterhout 1997)

Steenbergen volgde opleidingen aan de Kunstnijverheidsschool in Tilburg, het Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten in Antwerpen en de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Hij was 
actief als beeldhouwer, medailleur, tekenaar en edelsmid. Steenbergen was overtuigd katholiek. In het 
werk van Niel Steenbergen nemen de afbeeldingen van heiligen dan ook een prominente plaats in. 
Hij maakte onder andere oorlogsmonumenten, vrije beelden, altaren, preekstoelen en doopvonten.
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een katholieke signatuur diende te hebben. Namens het bisdom werd het woord gevoerd 
door de benedictijner monnik en architect Hans van der Laan (1904-1991), later een van 
de leidende figuren van de architectuurstroming ‘Bossche School’. Van der Laan hield een 
pleidooi waarin hij aangaf dat vrij kunstenaarschap niet kon bestaan zonder een stevige 
binding aan traditie en conventies. Alleen dan kon kunstzinnige expressie een ‘hooger 
domein’ dienen.16 Dat hogere domein waaraan kunstenaars primair hun ambachtelijke 
kwaliteiten dienden te wijden, was natuurlijk van rooms-katholieke snit. Dit verlangde 
van de kunstenaar een religieuze levenshouding en in het onderwijs moest niet alleen het 
kunstzinnige maar ook het godsdienstige aspect aan de orde komen. Dit strookte niet met 
het idee van ‘Vrije School’ dat Rovers, een overtuigd humanist, voor ogen had. Steenbergen 
en De Morée hadden hier minder moeite mee, zij dachten voldoende bewegingsvrijheid te 
kunnen behouden. Zo kregen behoudende krachten de overhand.

| ‘Academie voor Beeldende Kunsten Sint Joost’

Met de instelling van de Commissie van Toezicht raakten de aanvankelijke initiatiefnemers 
de regie echter kwijt. De Commissie zat duidelijk op de lijn van de bisschop, zeer tegen de 
zin van Rovers. De Commissie van Toezicht riep op 11 juni 1947 de ‘Stichting St Joost’ in het 
leven als rechtspersoon voor de nieuwe opleiding. De stichting werd geleid door een bestuur 
van katholieke signatuur, dat de visie van de bisschop volgde. De naam ‘Vrije school voor 
Beeldende Kunsten’ veranderde in ‘Academie voor Beeldende Kunsten Sint Joost’. De naam 
‘Sint Joost’ was gekozen omdat de school was gehuisvest achter de Sint-Joostkapel (aan de 
Ginnekenstraat). Volgens artikel 2 van de statuten had de stichting tot doel ‘de gewijde en 
profane kunsten te bevorderen in onze gewesten’. Statutair werd ook vastgelegd dat een van 
de bestuursleden altijd zou worden benoemd in overleg met de bisschop. Rovers nam in de 

6.  Dio Rovers omstreeks 1950.  
(coll. familie Rovers)

7.  Gerrit de Morée geeft les op Sint Joost, omstreeks 1965.  
(foto Gerard Spekman)
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tussentijd, in april 1947, ontslag als directeur en docent. Zoals hierboven al aangegeven kon 
hij zich steeds minder verenigen met de opvattingen van bestuur en bisschop. De tweede 
tentoonstelling van werk van docenten en studenten vond plaats in de zomer van 1947. 
Deze viel niet in de smaak bij de bisschop van Breda. Uit het tentoongestelde werk bleek 
dat de Academie niet katholiek genoeg was. Er werd niet gewerkt volgens de richtlijnen 
waarover bij de totstandkoming van de academie volop was gediscussieerd. Ook betwijfelde 
de bisschop of alle docenten wel rooms-katholiek waren.17 Vanaf het najaar van 1947 ging 
het bergafwaarts met de opleiding: een teruglopend aantal leerlingen, financiële problemen, 
ruimtegebrek en geen continuïteit in de directie. In 1949 verkreeg de school wel de felbegeer-
de officiële erkenning als middelbare kunstnijverheidsschool met bijbehorende subsidie.18

| Gerard Slee directeur, Sint Joost maakt naam

In mei 1950 werd Gerard Slee (1916-2003) 
de nieuwe directeur van Sint Joost. De 
katholiek Slee was docent kunstgeschiede-
nis en decoratief tekenen aan de kunstaca-
demie van Rotterdam en kunstrecensent 
van het katholieke dagblad De Maasbode. 
Hij had goede contacten met het Ministerie 
voor Onderwijs en deelde de daar heersende 
opvatting om het onderwijs op levensbe-
schouwelijke grondslag (‘zuilen’) in te rich-
ten. Slee was daarom de ideale kandidaat 
voor het directeurschap.19

Hij ging na zijn benoeming direct voort-
varend te werk. Slee had een academie voor 
ogen waarin de katholieke identiteit geen 
doel was, maar een middel tot karaktervor-
ming. Hierbij gebruikte hij begrippen als 
‘zelfbeheersing, liefde tot de arbeid en de 
wil tot soberheid’.20 Sint Joost zou een brede 
kunstnijverheidsschool moeten worden 
met een compleet aanbod van opleidingen. De geleerde vaardigheden en inzichten moes-
ten praktisch toepasbaar zijn en goede beroepskansen bieden. Zodanig dat de kunstenaar 
hiermee een onafhankelijk inkomen kon verwerven. Zijn hogere ideaal was om met een 
kleine groep van meest getalenteerde kunstenaars de ‘gewijde kunst te veredelen’. Het 
vrije kunstenaarschap zou zijn voorbehouden aan een klein aantal ‘uitgesproken talenten 
die de nodige karaktereigenschappen hebben om deze richting te volgen’. Als een kunste-
naar dan toch de vrije kunsten wilde beoefenen dan was het wel zo handig als deze kon 
terugvallen op een ‘vak’, bijvoorbeeld reclameontwerpen of industrieel vormgeven. Het 
beleid van Slee wierp al snel vruchten af. Naast de traditionele vakken als tekenen, schil-
deren, grafiek, monumentale kunst, boetseren en beeldhouwen, werd er in 1951 al gead-
verteerd met nieuwe richtingen als reclame, publiciteit, industriële vormgeving, modete-
kenen en binnenhuisarchitectuur.21 In 1952 schreef De Stem naar aanleiding van een 

8.   Gerard Slee in zijn werkkamer op Sint Joost in 1963. 
(coll. familie Slee)
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expositie van studentenwerk dat ‘uit het 
tentoongestelde blijkt dat de tijden van de 
“tuchteloze academies” voorgoed hebben 
plaats gemaakt voor opleidingscentra, 
waar de begaafde enkeling de kans 
geboden wordt veel te bereiken in de 
“vrije kunst”, doch waar de nadruk 
wordt gelegd op een degelijke oplei-
ding in de “toegepaste kunsten”’.22 
In 1954 stelde de gemeente Breda de 
‘Sint Joost-penning’ in. Deze wordt 
jaarlijks toegekend aan de beste 
leerling van de academie van dat 
jaar. Onder toezicht van de academie 
mocht de winnaar het prijzengeld in 
binnen- en buitenland besteden aan 
volmaking van zijn of haar vakkennis. De 
eerste toekenning, in 1954, was aan beeld-
houwer Hans Goddefroy.

De katholieke signatuur bleef in jaren vijftig en zestig een belangrijk aandachtspunt. 
Het grote aantal kunstacademies in Noord-Brabant was voor de verschillende overheden 
een bron van zorg. Slee zag een toekomst voor Sint Joost als het zich met steun van de 
kerkelijke overheid zou ontwikkelen tot een nationale katholieke kunstacademie voor 
kunstenaars. Hierin kon Sint Joost zich onderscheiden van de scholen in Den Bosch, 
Eindhoven en Tilburg. Expliciete uitingen van de katholieke identiteit zijn in nota’s, leer-
plannen, jaarverslagen en prospectussen terug te vinden in onder meer de vakken voor 
kerkelijke kunst en kledij, iconografie, (christelijke) heraldiek en godsdienstige vorming. 
Geregeld werden dagopeningen gehouden en missen opgedragen. Hiertoe beschikte de 
academie over een verplaatsbaar altaar. Tot het einde van de jaren zestig werd er nog wel 
gekeken of de activiteiten en de bezetting van studenten en docenten nog voldeden aan 
de katholieke richting. Pas met de democratisering van het onderwijs eind jaren zestig, 
begin jaren zeventig en de landelijke reorganisatie van het onderwijs, kwam er formeel 
een eind aan de katholieke gezindheid van Sint Joost. In de statuten van de stichting Sint 
Joost werd om tactische redenen een aantal jaren daarna nog wel melding gemaakt van 
‘opgericht op katholieke grondslag’. Hoewel in deze tijd de academie behoudend was in de 
opvoeding van de studenten, was deze zeer vooruitstrevend in het bedenken en realiseren 
van nieuwe ontwikkelingen. Zo is getracht een afdeling Landschapsarchitectuur op te 
zetten, maar ook Industriële Vormgeving, Reclamemanagement en Bouwkunst. Deze zijn 
niet van de grond gekomen. Een belangrijke blijvende vernieuwing bracht Slee in 1957 
wel tot stand: de opleiding ‘Fotografie en Filmvormgeving’. Een jaar voordat in Amster-
dam de Filmacademie van start ging.

9.  Sint Joost-penning. (foto auteur)
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| Democratisering en het vertrek van directeur Slee

Uit het persoonlijke archief van Slee blijkt dat hij eind jaren zestig, begin jaren zeventig de 
ontwikkelingen in het (katholieke) onderwijs op de voet volgde en dat hij de tekenen van 
de tijd begreep.23 Zoals op veel plaatsen in de samenleving speelde in 1969 op Sint Joost 
een beweging van democratisering. Eerst verlangden docenten meer medezeggenschap en 
minder bemoeienis van het bestuur, met name op het punt van ‘afwijkende opvattingen’. De 
studenten volgden ook met een eis van medezeggenschap. Dit leidde dit tot opeenvolging 
van discussies, hearings, commissies en werkgroepen. Aanvankelijk botste dit met de ideeën 
van Slee over de vakgerichte benadering van het onderwijs en zijn reserves ten aanzien van 
het ‘vrije kunstenaarschap’. In dit proces werd op den duur toch het idee van Sint Joost als 
een katholieke kunstnijverheidsschool verlaten. Daarmee kwam de weg vrij voor vrijere 
opvattingen over het kunstonderwijs. In de discussies hierover bleek desondanks vaak een 
kortsluiting tussen bestuur en directie enerzijds en studenten en docenten anderzijds.24 
Uiteindelijk werd begin 1974 door een externe onderzoeker geconcludeerd dat het democra-
tiseringsproces was mislukt. Slee, door velen beschouwd als de representant van alles waar 
een aantal studenten en docenten in hun vrijheidsdrang tegenaan schopten, zou volgens 
hen een doorbraak in de weg staan. Hij vertegenwoordigde niet alleen de oude beleidsstruc-
tuur, maar ook de ideologische en artistieke opvattingen die jarenlang in Sint Joost gang-
baar waren geweest.25 Nagenoeg alle leden van het bestuur en de ingestelde Academieraad 
deelden de conclusies van het rapport. Slee niet. Hij ging in mei 1974 met ziekteverlof. Het 
bestuur ging akkoord met het voorstel van de studenten voor een nieuwe organisatievorm, 
gebaseerd op de democratiseringsvoorstellen van 1969 en de aanbevelingen uit het onder-
zoeksrapport van 1974. De inhoud van het onderwijs veranderde. Studenten trokken hun 
eigen plan en weigerden lessen te volgen die representatief waren voor het oude onderwijs-
systeem. Politiek en maatschappelijk engagement werden belangrijk. Het heeft tot ver in de 
jaren zeventig geduurd eer het stof was neergedaald en er sprake was van meer gestructu-
reerd onderwijs. Op 1 mei 1976 nam Slee officieel afscheid en werd als directeur opgevolgd 
door Jacques Peeters. Slee werd pas begin jaren negentig volledig gerehabiliteerd.26

| Schaalvergroting, fusies, onderwijshervormingen, bezuinigingen

In de jaren zeventig werd het kunstonderwijs in Nederland ondergebracht binnen het Hoger 
Onderwijs waarmee de diversiteit van rijks-, provinciale en gemeentelijke kunstopleidingen 
werd opgeheven. Was het onderwijs eerst vooral ambachtelijk gericht, met de overgang naar 
het Hoger Beroeps Onderwijs ontstond er ook een verschuiving naar meer academisch en 
kunsttheoretisch onderwijs. In 1984 waren er zestien hogere kunstopleidingen in Neder-
land, waarvan vier in Noord-Brabant en hiermee was Brabant dus ruim voorzien. In 1983 
ging vanuit het Ministerie van Onderwijs de zogenaamde STC-operatie (Schaalvergroting, 
Taakverdeling en Concentratie) in het Hoger Beroeps Onderwijs (hbo) van start. Deze had 
tot doel om het sterk versnipperde, vaak inefficiënte en soms zwak georganiseerde beroeps-
onderwijs in Nederland te bundelen tot een beperkt aantal grote onderwijsinstellingen. Dit 
leidde tot een golf van fusies en schaalvergrotingen binnen het hoger onderwijs. In 1986 
werd een samengaan van een aantal hbo-instellingen in Breda, Etten-Leur en Oudenbosch 
een feit. Samen met instellingen voor technisch, gezondheidskundig, economisch-admi-
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nistratief, pedagogisch en sociaal-agogisch onderwijs ging Sint Joost op in de Hogeschool 
West-Brabant.27 In 1988 ging deze samen met de Hogeschool Midden-Brabant (Tilburg), 
waarmee de Hogeschool Brabant tot stand kwam.

In het verleden, al onder Slee, waren er al pogingen geweest om binnen de Brabantse 
kunstopleidingen tot coördinatie en afstemming te komen. Dit zonder succes. Onder druk 
van de STC-operatie werden er vanaf medio jaren tachtig opnieuw pogingen gedaan om 
het kunstonderwijs in Noord-Brabant samen te brengen. In 1987 leek hier vanuit eigen 
gelederen schot in te komen. De twee pasbenoemde directeuren van de kunstacademies 
in Breda en Den Bosch, Maarten Regouin en Chris Veldman vonden elkaar. Zij kwamen tot 
de conclusie dat beide academies goed bij elkaar pasten en dat een fusie tussen beide 
academies wellicht mogelijk was. Dit kon zelfs de opmaat betekenen naar een grootscha-
liger kunstopleiding, ook omvattende muziekonderwijs en bouwkunstonderwijs. Dit alles 
te vestigen in Breda. In Breda enthousiasme alom, in Den Bosch minder.28 Dus dit liep stuk. 
In 1989 waren het Sint Joost en de Katholieke Leergangen in Tilburg die samen een kunst-
faculteit wilden inrichten als opmaat voor samenwerking. Dat ging ook niet door. Het 
bleef daarna onrustig. Daarbij kwam ook nog dat de provincie Noord-Brabant (i.c. gedepu-
teerde J. Baartmans met Onderwijs in portefeuille) een nogal zwalkend beleid vertoonde 
ten aanzien van de spreiding van het kunstonderwijs in Brabant.29 De integratie van Sint 
Joost binnen het verband van de Hogeschool verliep ook moeizaam, maar dit gold voor 
meer sectoren binnen de Hogeschool West-Brabant.30 Op hogeschoolniveau gingen 
ontwikkelingen toch verder. Eind negentiger jaren ontstonden er toenaderingspogingen 
tussen de Hogeschool ’s-Hertogenbosch en Hogeschool Brabant. Hierbij was er allerlei 
koudwatervrees. De hogeschoolorganisaties wilden toch graag nagaan of op instituuts- 
niveau de cultuurverschillen konden worden overwonnen en een meerwaarde te vinden 
zou zijn in samenwerking. Sint Joost in Breda en de Academie voor Kunst en Vormgeving 
uit Den Bosch kregen het verzoek de mogelijkheid tot fusie te onderzoeken. Deze fusie zou 
dan een ‘pilot’ moeten zijn voor het samengaan van de beide hogeschoolorganisaties als 
geheel. Op 1 januari 2001 was de organisatorische samenwerking een feit. Die leidde in 
2004 tot een volwaardige fusie: de Academie St. Joost in Breda en de Koninklijke Academie 
voor Kunst en Vormgeving uit Den Bosch gingen binnen de nieuwe Avans Hogeschool 
verder als de Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, afgekort tot AKV | St. Joost.31

| Huisvesting Sint Joost

Zoals al eerder besproken, was de start in de voormalige pettenfabriek aan het Stadserf. Daar-
na werden twee lokalen in de openbare mulo-school achter de Sint-Joostkapel in gebruik 
genomen. Vervolgens uitbreiding in de Kerkstraat 4 en andere ruimten waaronder in de 
Lagere en Middelbare Technische Scholen en het Katholiek Militair Tehuis. Hierin kwam 
in 1955 een grote verandering. Het aantal leerlingen, docenten en ander personeel groeide, 
daarmee was een grotere huisvesting dringend gewenst. Deze werd gevonden in het voor-
malige ‘Huize Ocrum’ aan de Sint-Janstraat 18. Een gebouw met een rijke voorgeschiedenis, 
het laatst als weeshuis. Alle afdelingen kwamen bij elkaar onder een dak en kregen per saldo 
meer werkruimte. De Stem verwoordde in een vooraankondiging op 14 juli 1954: ‘St Joost is 
een onderwijsinstelling geworden’. Het pand werd verbouwd door de architecten Siebers en 
Van Dael. De bisschop van Breda, mgr J. Baeten zegende het gebouw op 2 februari 1955 in.
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Ten tijde van de inzegening van het nieuwe gebouw verkeerde men in de veronderstelling 
hiermee jaren vooruit te kunnen. Toch werd ook dit gebouw snel te klein en werden er 
barakken bijgeplaatst. De nieuwe afdelingen Fotografie en Filmvormgeving en afdeling 
Modeontwerpen werden ondergebracht in monumentale huizen aan de Catharinastraat 18 
en 87. Deze oplossingen bleken niet te voldoen en de plannen om het hoofdgebouw aan de 
Sint-Janstraat met een nieuwbouw uit te breiden, namen vastere vormen aan. Docenten en 
bestuur hadden de Haagse architect Sjoerd Schamhart verkozen om samen met de docen-
ten deze plannen verder vorm te geven. Een eerste ‘lokalenplan’ ontstond in 1965 en werd 
door de overheid goedgekeurd, nog voor er grond aangekocht was. Het plan werd in 1968 
met alle afdelingen, docenten en studenten besproken. Dit leidde tot allerlei aanvullende 
wensen en ideeën welke steeds verder weg kwamen te staan van het eerste ‘lokalenplan’ 
aan de Sint-Janstraat. Er was veel meer ruimte nodig. Een campus buiten de stad werd een 
serieuze optie. Eerst werd een locatie nabij de IJpelaar onderzocht, later bij de Terheijdense-
weg/hoek Groenedijk. Men kwam niet tot overeenstemming. Studenten en ook directeur 
Slee hadden voorkeur voor de bestaande locatie aan de Molenstraat.32 Hiermee kwam in 
1969 de architect Herman Hertzberger in beeld. Studenten en een groot aantal docenten 
zagen in hem een mogelijkheid om hun wensen te realiseren. Hertzberger had toentertijd 
uitgesproken opvattingen over gebouwenontwerpen als ontmoetingsplaats van mensen. 
Na veel geharrewar viel in maart 1970 de beslissing. Hertzberger zou gaan bouwen achter 
het bestaande gebouw aan de Sint-Janstraat. Het ontwerpproces nam jaren in beslag, tot 
1984. Hertzberger werkte een ontwerp uit, georiënteerd op de Molenstraat en waarbij de 
werkplaatsen en ateliers waren gegroepeerd rondom een halfcirkelvormige binnenhof. Dit 
laatste met respect voor de aanwezige eeuwenoude moerbeiboom.33 Het ontwerp werd nooit 
gerealiseerd vanwege allerlei perikelen rondom de reorganisatie van het hoger onderwijs in 

10.  Academie Sint Joost, Sint-Janstraat 18. (SAB Beeldcollectie D19870005)
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Nederland door het Ministerie van Onderwijs (‘STC-operatie’) die in 1983 van start ging.34 
Later kreeg Hertzberger een nieuwe kans. In de jaren negentig werd naar een nieuw ontwerp 
van zijn hand op die locatie de nieuwe openbare bibliotheek annex muziekschool gebouwd 
(‘De Nieuwe Veste’).

Doordat de nieuwbouw niet doorging, werd het ruimtegebrek steeds nijpender. Eind jaren 
zeventig werden de herenhuizen aan de Catharinastraat ingeruild voor een gebouw van 
de voormalige Heilig Hartschool aan de Minister Nelissenstraat. In die periode werd even-
eens de volledige bovenverdieping van een pand in de Nieuwstraat (nu fietsenstalling) 
verbouwd voor studenten van het basisjaar. In 1985 werd ook de voormalige Trencofa-
briek in de Bisonstraat in gebruik genomen.

De verspreiding over vier gebouwen in Breda was niet ideaal. In de jaren erna zijn 
diverse pogingen ondernomen om tot een integrale huisvesting te komen. Adjunct-direc-
teur Dré Tacken die in die tijd de bouwzaken in portefeuille had, heeft diverse mogelijk-
heden verkend: de voormalige Chassékazerne, het gebouw van Credit Lyonnais aan de 
Vlaszak (nu Rabobank), de Antoniuskerk en het voormalig klooster van de Franciscanes-
sen aan de Nieuwstraat (nu Hotel Nassau). Het streven was om in de binnenstad van Breda 
te blijven. In 1986 was Sint Joost onderdeel geworden van de onderwijskoepel Hogeschool 
West-Brabant waar ook Sociale Academie Markendaal deel van uitmaakte. De Sociale 
Academie was toen gehuisvest in een deel van het voormalige kleinseminarie IJpelaar aan 

11.   Ontwerp van de voorgenomen nieuwbouw van Academie St. Joost aan de Molenstraat door Herman Herzberger. (uit: 
Plan voor nieuwbouw 1978)
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de Beukenlaan, aan de rand van Breda. In 1989 nam het bestuur van Hogeschool West-Bra-
bant het besluit om de Sociale Academie te verhuizen naar nieuwbouw aan de Hoge-
schoollaan in Breda en Sint Joost te verhuizen naar het voormalige seminarie. Het pand 
was voldoende groot en de aanwezigheid van grote en hoge ruimten maakten dat het pand 
zeer geschikt werd geacht voor kunstonderwijs (expositie, decorwerk, studio). Dit zeer 
tegen de zin van directie en docenten die van mening waren dat een academie voor beel-
dende kunsten in het hart van een gemeenschap moest staan en niet aan de periferie. Met 
de verhuizing ontstonden er wel meer waarborgen voor het behoud van het kunstonder-
wijs in Breda.35 De verbouwing van het voormalige seminarie en verhuizing startten in 
1990. In september 1994 werd de nieuwe huisvesting van Sint Joost feestelijk geopend 
door koningin Beatrix.

| Erkenning

In de jaren vijftig, onder Slee, kreeg Sint Joost steeds meer een eigen plaats binnen het kunst-
nijverheidsonderwijs in Nederland. Dit was mede te danken aan de kunsttheoretische opvat-
tingen en inspanningen van directeur Slee en ook aan de berichten in de pers, waardoor de 
Academie in en buiten Breda een begrip werd. In de jaren erna kregen opleidingen goede 
recensies en werden toonaangevend binnen Nederland zoals Grafische vormgeving, Mode 
en Fotografie en Film. In 1993 kreeg Sint Joost de felbegeerde tweede fase voor Autonome 
Beeldende kunst, Fotografie en Grafische Vormgeving toegewezen.36 Dit met bijbehorende 
financiering. Hiermee leken de academies in Tilburg en Den Bosch uit de boot te zijn geval-
len en verworden tot ‘B-academies’.37 De Keuzegids Hoger Onderwijs noemde Sint Joost 

12.  Overdekt binnenplein AKV|St Joost Beukenlaan. (foto Beeldbank Avans 417)
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medio negentiger jaren de meest complete kunstopleiding in Nederland. In 2002 beoordeel-
de een onafhankelijke visitatiecommissie Academie Sint Joost in Breda als een van de beste 
kunstacademies in Nederland.38 Daarbij moet worden aangetekend dat dit beoordelingen 
zijn van de opleiding als geheel, dus van een of andere specifieke afdeling. Toch al met al 
volop erkenning.

In 2002 werd in Nederland het bachelor-masterstelsel ingevoerd, waardoor binnen het 
hoger onderwijs een onderverdeling in bachelor- en masterniveau ontstond. In de nieuwe 
fusie-organisatie van Sint Joost werd Den Bosch steeds zelfbewuster. In 2017 zei directeur 
Femke de Boer in een interview in het Brabants Dagblad: ‘In 2012 dreigde Den Bosch zo’n 
beetje een dependance van Breda te worden en dat willen we niet. Juist niet nu Den Bosch met 
het Jeroen Boschjaar bewezen heeft een enorme slagkracht te hebben. De hele wereld heeft 
Den Bosch leren kennen.’39 In 2017 werden de masteropleidingen van Breda naar Den Bosch 
overgeheveld, zodat vanaf toen in Breda alleen bachelor-opleidingen worden gegeven.

| Sint Joost en het culturele klimaat in Breda

Vaak wordt gezegd dat het culturele klimaat in Breda geen vruchtbare voedingsbodem 
geeft voor kunstenaars en kunstacademie.40 De vele gemeentelijke cultuurnota’s die in de 
loop van de jaren zijn verschenen, vertonen daarbij ook geen eenduidige visie. Zo vond in 
1979 de manifestatie ‘Breda Schaam Je’ plaats. Tijdens een twaalf uur durende manifestatie 
protesteerden kunstenaars met lange performances tegen het gemeentelijk cultuurbeleid 
of eigenlijk het ontbreken daarvan.41

13.   Onthulling van het kunstwerk ‘paard en ruiter’ door burgemeester W. Merkx op 10 mei 1979. Op de achtergrond staan 
actievoerders namens ‘Breda schaam je’. (SAB Beeldcollectie JVG 19790510015)
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Ook daarna lag de cultuurvisie van de gemeente Breda vaak onder vuur. Ook zou Academie 
Sint Joost zich te weinig profileren in de stad.42 De tegenwoordige huisvesting aan de rand 
van de stad draagt hier ook toe bij. Dit staat los van de aanwezigheid van talent en gedre-
venheid van kunstenaars en kunstenaars in spé in Breda. AKV Sint Joost trekt dat talent 
en stelt het in staat zich te ontwikkelen. Na hun opleiding aan Sint Joost kiest een aantal 
kunstenaars ervoor om langere tijd in Breda en omgeving te blijven wonen en werken. 
Sommigen zijn succesvol. Om een aantal te noemen: Teun Hocks, Pieter Laurens Mol, Marius 
Boender en Tom Claassen. Het is misschien daarom dat Jeroen Grosfeld, directeur van het 
Breda’s Museum, in 2009 stelt: ‘[dat] vooral onder invloed van de kunstacademie Sint Joost 
na 1965 een meer herkenbaar en ook steeds boeiender kunstklimaat in Breda is ontstaan’. 43 
In aanvulling daarop zegt Dingeman Kuilman, directeur van het Stedelijk Museum Breda in 
2019, dat door de Academie ‘….de beeldende kunst uit Breda een eigen ‘kleur’ heeft’.44

In de loop van de tijd zijn er met een bescheiden steun van de gemeente toch door 
kunstenaars gecreëerde ontmoetingsplekken ontstaan. In 1956 nam de gemeente Breda 
het initiatief om het Oudemannenhuis De Beyerd te bestemmen tot expositieruimte voor 
beeldende kunst. Lokale en regionale kunstenaars kregen een plaats in de bovenzaal. 
Begin deze eeuw verlegt het stedelijk cultuurbeleid zijn focus naar Beeldcultuur. Als 
gevolg hiervan maakt De Beyerd in 2008 de omslag van cultureel centrum naar Graphic 
Design Museum en vervolgens MOTI, Museum of the Image. Door deze omslag konden 
beeldend kunstenaars hun werk minder makkelijk presenteren. Ze organiseren zich in 
verschillende initiatieven zoals De Aandeelhoudersvergadering, Atlas Initiatief, Club Solo, 
IDFX, KOP, Kunstdrift en Witte Rook. In 2017 gingen Bredaas Museum en MOTI samen in 
Stedelijk Museum Breda. De hedendaagse beeldende kunst is hierin onderdeel van een 
breder takenpakket.

| Nieuwe opleidingen

Een overzicht van het artistiek onderwijs in Breda zou niet compleet zijn zonder ook recen-
tere ontwikkelingen te noemen. Voor de beoefening van amateurkunst wordt in 1966 De 
Beeldenaar opgericht als werkplaats voor vrije beeldende kunst. In 1993 werd deze onder-
deel van De Nieuwe Veste. Verder zijn er nog: Communication and Multimedia Design 
van Avans Hogeschool en de afdeling Creative Media and Game Technologies van Breda 
University of Applied Sciences. In deze opleidingen komen kunst, wetenschap, design en 
engineering samen.

| Afsluiting

De fundamenten voor het kunstonderwijs in Breda werden eind achttiende eeuw gelegd 
door Jan Hendrik Frederiks en Jacobus Carolus Huijsmans. De leden van de Bredasche Kunst-
kring namen na de Tweede Wereldoorlog het initiatief tot de oprichting van de Acade-
mie Sint Joost. Waartoe dat heeft geleid was te zien in de tentoonstelling ‘Signatuur’ in 
het Breda’s Museum in 2009. In deze tentoonstelling werd een overzicht gegeven van de 
beeldende kunst uit Breda en omgeving over een periode van tweehonderd jaar. Om het 
overzicht compleet te maken was er in 2019 in het Stedelijk Museum Breda de tentoon-
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