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Eene schifting tussen bokken en schapen* 
Enkele achtergronden en gevolgen van de 
conservatief-katholieke verkiezingssuccessen 
in Breda rond 1870 

1. Inleiding 

In 1869 verloor het liberaal-katholieke Kamerlid mr P. J. J. Hollingérus Pij-
pers zijn zetel voor het kiesdistrict Breda aan de conservatief-katholiek mr 
A. F. X. Luyben. Bij de verkiezingen in 1871 verloor het andere liberaal-
katholieke Kamerlid van dit district, N. R. H. Guljé, zijn zetel aan jhr mr 
C. J. C. H. van Nispen tot Sevenaer. Niet alleen in Breda verloren de libe-
ralen. In heel Noord-Brabant raakten zij tussen 1866 en 1871 hun zetels 
kwijt. De achtergronden zijn bekend. De encycliek Quanta Cura en de daar-
bij gevoegde Syllabus Errorum uit 1864, de Romeinse kwestie en het onder-
wijsmandement van de Nederlandse bisschoppen uit 1868 deden de verhou-
dingen tussen liberale en conservatieve katholieken steeds verder verslechte-
ren. Ook de onvrede onder de Brabantse industriëlen over de liberale vrij-
handelspolitiek droeg hier aan bij.' 

Vooral het onderwijsmandement had verstrekkende politieke gevolgen. 
Volgens Bornewasser bepaalden de meeste katholieke kiezers sindsdien hun 
keuze aan de hand van het standpunt dat een Kamerkandidaat in de Onder-
wijskwestie innam. Hoewel de gevolgen in heel Nederland merkbaar waren, 
was er vooral in het Zuiden sprake van een snelle verschuiving van liberaal-
naar conservatief-katholieke Kamerleden.2  Stuurman spreekt in dit verband 
zelfs over een `Tendenzwende'.3  

In dit artikel wil ik de verkiezingssuccessen van de conservatief-katholie-
ken bekijken tegen de achtergrond van het katholieke electoraat. Welk ge-
wicht moet toegekend worden aan een verrechtsing van het katholieke elec-
toraat of aan een mobilisering van katholieke kiesgerechtigden? Hoewel 
Bornewasser al eerder het vermoeden uitsprak, dat de katholieke midden-
klasse, als gevolg van syllabus en mandement, aan het eind van de jaren 
zestig meer van haar kiesrecht gebruik ging maken, is dit vermoeden tot nu 
toe niet of nauwelijks nader onderzocht.4  

De verkiezingssuccessen van de conservatief-katholieken in deze jaren 
voorafgaande aan, wat Bornewasser noemt, de 'echte' verzuiling — waar-
mee de uitbouw en snelle groei van verzuilde organisaties vanaf het midden 



CONSERVATIEF-KATHOLIEKE VERKIEZINGSSUCCESSEN 	 117 

meen zaten naast leden van de katholieke kerkbesturen, regenten van katho-
lieke charitatieve instellingen als het weeshuis en leden van de St. Vincentius-
vereniging. Verder de leidende personen uit het Bredase sociale leven: de 
protestant mr E. de Man, voorzitter van de Groote Sociëteit, dè sociëteit van 
de Bredase elite, en het katholieke bestuurslid van diezelfde sociëteit, mr 
A. Kerstens. De laatste was tussen 1862 en 1870 burgemeester en gold in die 
jaren als het ongekroonde hoofd van de Bredase liberalen." 

Er waren ook verschillen tussen katholieken en protestanten. Een deel van 
het verenigingsleven en uiteraard het kerkelijk leven was door religieuze 
scheidslijnen verdeeld. Zo was 't Nut een vrijwel geheel protestantse aange-
legenheid en de St. Vincentiusvereniging een geheel katholieke. De Groote 
Sociëteit werd niet door alle katholieken omarmd; vooral de regenten en 
kerkeraadsleden vermeden haar. Een belangrijke reden hiervoor was het 
groot aantal protestantse officieren dat in deze sociëteit participeerde. Het 
gezamenlijk optreden van de protestantse en katholieke elite op het politieke 
vlak laat echter zien, dat aan deze verschillen niet te veel waarde moet wor-
den gehecht. De protestantse minderheid, in 1860 een kleine 2007o van de 
Bredase bevolking, bezette steeds overeenkomstig haar numerieke aandeel 
twee à drie van de vijftien raadszetels. Religieuze kwesties speelden bij de 
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van de jaren tachtig wordt bedoeld — kunnen niet los van die latere echte 
verzuiling worden gezien.5  In dit artikel worden daarom ook het kerkelijke 
en lekenverenigingsleven, de katholieke herleving en de rol van de clerus be-
trokken. Om theoretische discussies te vermijden, heb ik gekozen voor de 
definities die Blom inzake verzuiling opstelde. Hierin zijn zuilen bevolkings-
groepen waarvan de leden een belangrijk deel van hun sociaal-culturele en 
politieke activiteiten bewust binnen eigen levensbeschouwelijke kring ver-
richtten, alsmede de gezamenlijke organisaties die daartoe mogelijkheden 
bieden. Verzuildheid is de mate waarin mensen deze activiteiten bewust ver-
richten en kunnen verrichten in eigen levensbeschouwelijke kring en verzui-
ling is dan het proces dat de verzuildheid vergroot.6  

Het onderzoek spitst zich toe op Breda in de periode 1850-1885, dat wil 
zeggen vanaf de eerste directe verkiezingen tot het jaar waarin de eerste en 
meest direkte gevolgen van de polarisering tussen conservatieve en liberale 
katholieken uitgekristalliseerd waren. Na 1885 veranderden bovendien de 
sociaal-economische omstandigheden in Breda zodanig, dat dit ook een 
grens aan dit onderzoek stelde. 

2. Lokale en regionale verhoudingen tot omstreeks 1866 

2.1. Een homogene elite in een bedaarde vestingstad 

Tot halverwege de jaren tachtig bestond in Breda geen industrie van be-
tekenis. In wisselwerking met elkaar had dit enerzijds zijn oorzaken in de 
vestingstatus, anderzijds was er een sociale bovenlaag, die uit hoge militai-
ren, ambtenaren, kooplieden en renteniers bestond, bij wie een industriële 
mentaliteit ontbrak. Na de opheffing van de vestingstatus in 1868 had het 
gemeentebestuur meer aandacht voor de verfraaiing van de stad om zo rijke 
burgers aan te trekken dan voor het scheppen van industriële vestigings-
plaatsen.' Ten grondslag aan zowat elk gemeentelijk beleid tot in de jaren 
zestig lag de wens nieuwe belastingen en belastingverhogingen te vermijden. 
Hierin slaagde het gemeentebestuur zo goed, dat de stedelijke belastingdruk 
per hoofd van de bevolking van f 6,03 tussen 1816 en 1820 tot f 5,38 tussen 
1861 en 1865 was gedaald.9  Van belang voor dit onderzoek is verder, dat pas 
rond 1875 de vestingwerken daadwerkelijk gesloopt waren en de stad begon 
te groeien. Dit is in de bevolkingsgroei waar te nemen. In 1860 bedroeg de 
bevolking 15.090, in 1875 15.629, in 1880 17.456 en in 1885 19.947.' ° 

Het politiek bedrijf was een zaak van heren. Tot 1857 bestond alleen De 
Kiezersvereeniging, een kiesvereniging waarin katholieken en protestanten 
gezamenlijk zitting hadden. Leden van de Maatschappij tot Nut van 't Alge- 
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raadsverkiezingen geen rol. Zelfs tijdens de Aprilstorm in 1853 was er nau-
welijks een wanklank te bespeuren. 

Van verkiezingsstrijd was derhalve geen sprake. Bij de periodieke verkie-
zingen — vijf van de vijftien raadsleden moesten om de twee jaar aftreden 
— werden de aftredende raadsleden door de ledenvergadering van De Kie-
zersvereeniging opnieuw gekandideerd en vervolgens ook gekozen. Nieuwe 
gezichten kwamen alleen in de raad, wanneer een zetel, door bijvoorbeeld 
een sterfgeval, vacant kwam. Ook bij deze tussentijdse verkiezingen werd 
steevast de kandidaat van De Kiezersvereeniging gekozen, hoewel soms na 
een herstemming. In deze verhoudingen van eensgezindheid is het niet ver-
bazend, dat de in 1857 opgerichte kiesvereniging Eendragt een `one-
item'-partij was, hoewel het woord partij hier eigenlijk niet van toepassing 
is. De oorzaak van de oprichting was de afschaffing van de gemeentelijke 
accijns op het gemaal in 1855. Ter vervanging van de weggevallen inkomsten 
was een plaatselijke directe belasting ingevoerd, die veel weerstand onder het 
gegoede deel van de bevolking had opgeroepen. Uit deze weerstand was Een-
dragt voortgekomen. '2  

Bij de periodieke verkiezingen van 1857 was zodoende voor het eerst spra-
ke van verkiezingsstrijd; een zeer ingetogen strijd overigens. Het resultaat 
was, dat van beide kiesverenigingen kandidaten gekozen werden, zodat geen 
van beide zich overwinnaar kon noemen. Nadat de gemeenteraad de om-
vang van de directe belasting sterk had verlaagd, verdween het twistpunt en 
in 1862 fuseerden beide kiesverenigingen tot het toepasselijke Eendragt 
maakt Magt. Dat tussen beide kiesverenigingen geen principiële politieke 
verschillen hadden bestaan, blijkt ook hier uit, dat beide voor de Kamerver-
kiezingen steeds dezelfde kandidaten naar voren hadden geschoven. 's 

Eendragt maakt Magt kende dezelfde karakteristieken als voorheen De 
Kiezersvereeniging: Gemengd katholiek en protestant en in haar bestuurs-
samenstelling en keuze van kandidaten in hoge mate representatief voor de 
Bredase elite in al haar geledingen. Bij de periodieke verkiezingen bleef het 
motto 'laat zitten wie zit' de leidraad. In bijlage 1 is te zien, dat tussen 1862 
en 1871 alle kandidaten van Eendragt maakt Magt zonder noemenswaardige 
tegenstand werden gekozen. De opkomst van de kiesgerechtigden was met 
29,0% tot 53,0% doorgaans laag. De dominante positie van Eendragt 
maakt Magt komt ook tot uitdrukking in het bij de periodieke verkiezingen 
bepaalde aantal stemmen. Dit liep tussen 1862 en 1871 uiteen van 66,9% tot 
78,5 Wo. Wanneer de behaalde stemmen echter als percentage van het electo-
raat, dus inclusief de thuisblijvers, wordt uitgedrukt, dan blijkt dat zij in de-
ze periode maximaal 35,5% van alle kiesgerechtigden achter zich had. De 
electorale basis van Eendragt maakt Magt was dus smal, maar door het ont-
breken van omstreden kwesties was haar positie onbedreigd. 
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2.2. Verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten 

Het kiesdistrict Breda was een dubbel kiesdistrict en werd derhalve door 
twee Kamerleden vertegenwoordigd. Het district besloeg een groot deel van 
het westen van Noord-Brabant, waaronder Bergen op Zoom en Roosendaal. 
De bevolking was in meerderheid katholiek, maar kende behalve in Breda 
en Bergen op Zoom ook in het noordwesten belangrijke protestante minder-
heden. In 1878 werd het district verkleind en verschoof het iets naar het oos-
ten, waardoor het katholieke karakter versterkt werd. Het kiesdistrict voor 
de Provinciale Staten, waarvoor zeven leden afgevaardigd werden, was een 
stuk kleiner. Ook dit district was in overgrote meerderheid katholiek. Voor 
beide districten bedroeg de census j" 20. Alleen voor Bergen op Zoom was 
het op f 26 vastgesteld en voor Breda op f 30." 

Ondanks de uitgestrektheid werd het Kamerdistrict door de opeenvolgen-
de Bredase kiesverenigingen gedomineerd. Op één uitzondering na werden 
steeds haar kandidaten gekozen. '5  Net als bij de raadsverkiezingen vertoon-
den de Kamerverkiezingen het patroon van lage opkomsten en ruime over-
winningen voor de kandidaten van de Bredase kiesvereniging. Bij de perio-
dieke verkiezingen liepen de opkomstpercentages tot 1866 uiteen van 36,4% 
tot 47,7% (zie bijlage 2). Alleen vacatures en de Kamerontbinding van 1853 
leidden tot hogere opkomsten. Het gevolg was, dat de kandidaten door-
gaans slechts door 30% à 40% van het electoraat .werden gekozen. In bijlage 
3 is te zien, dat bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten de situatie niet 
anders was. De zeven Statenleden die tussen 1863 en 1870 de zetels bezetten, 
waren allen kandidaten van Eendragt maakt Magt. De Bredase kiesvereni-
gingen beheersten zodoende de lokale èn de regionale politieke verhoudin-
gen, waarbij de ruime verkiezingsoverwinningen de smalle electorale basis 
verhulden. 

2.3. Katholieke herleving 

Vanaf de jaren veertig is in Nederland sprake van een herleving van het ka-
tholicisme, die onder andere tot uitdrukking kwam in de oprichting en de 
groei van bestaande devoties, religieuze orden en congregaties. Bornewasser 
typeert dit als een klerikaal geleid kerkelijk herlevingsproces dat leidde tot 
een bloeiende kerkelijke subcultuur." Ook in Breda is dit te bespeuren. Na 
het herstel der hiërarchie in 1853 werkte de Bredase bisschop J. van Hooy- -
donk aan de versteviging van de kerkstructuren. In 1854 werd het reglement 
op de kerkbesturen in het Brabantse deel van zijn bisdom ingevoerd en in 
1855 zond hij het reglement voor de parochiële armbesturen naar zijn pas-
toors.' 7 
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Naast deze versteviging werden er ook activiteiten georganiseerd om de 
katholieken aan het geloof en de geloofsvoorschriften te binden. Een middel 
hiertoe waren de volksmissies, die voor het eerst in 1842 en 1843 in het bis-
dom werden gehouden. Een ander middel waren de jubilees. Een jubilee 
werd bij een bijzondere gebeurtenis door de Paus afgekondigd, waarbij de 
gelovigen een volle aflaat verkregen, wanneer ze aan de voorgeschreven ge-
beden deelnamen, biecht spraken en de communie ontvingen.' 8  Ofschoon 
aanvankelijk enige schroom bestond deze jubilees al te uitbundig te vieren, 
kon de Bredase pastoor J. C._van Aken in 1858 aan Van Hooydonk schrij-
ven: 'geen het minste gemor, waarvoor zoo vele katholyken bevreesd (wa-
ren) hoort men van de protestanten'. Het jubilee was een succes: 'de men-
schen staan letterlijk opeengepakt, terwijl er honderden soms buiten moeten 
blijven' . 9  

Met de benoeming in 1864 van J. Stoop, de voormalig secretaris van Van 
Hooydonk, tot pastoor in Breda werden de zaken grondiger aangepakt. 
Stoop ging indringend te werk. Bij een jubilee eind 1865 preekte hij een week 
lang elke dag om 'zoo wat motie onder 't volk te brengen en de eeuwige 
waarheden duidelijk voortestellen'. Het resultaat was boven zijn verwach-
ting: 'zeker honderden uit onze en de andere parochien, die in onze kerk be-
keerd zijn, na eenige tijd, soms jaren en jaren, in verzuim van godsdienst 
en paaspligten geleefd te hebben'.2° Er was echter een groep, die zich niet 
liet zien: zij die Stoop 'de zoogenaamde Geleerden' noemde, met wie hij be-
doelde: 'onze oude en nieuwe burgemeester, een of 2 heeren van de Regt-
bank, eenige verloopen advokaten en tutti quanti sterke geesten, lezers van 
de Independence en andere slechte Belgische bladen' .2 ' 

Een ander aspect waarin de herleving tot uitdrukking kwam, waren de 
broederschappen. Hun populariteit was aan fluctuaties van allerlei aard on-
derhevig, maar met de oprichting van vijf broederschappen in de eerste helft 
van de negentiende eeuw en van een negental tussen 1855 en 1867 valt in 
Breda een sterke opleving waar te nemen. Hoewel de oprichting van een aan-
tal van deze, zoals de St. Pieterspenning en het Geestelijk Verbond tot uit-
roeiing van Godslasteringen door Van Hooydonk aan alle pastoors in het 
bisdom was opgelegd, kwamen de meesten toch uit parochiële initiatieven 
voort. 

Hoewel het bovenstaande slechts een kleine greep is uit de activiteiten die 
in Breda werden ontwikkeld en ofschoon het moeilijk te bepalen is wat deze 
kwalitatief voor het geloofsleven hebben opgeleverd, doen ze de term her-
leving in ieder geval recht. 
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2.4. Het Bredase verenigingsleven 

Naast de verenigingen op politiek en religieus terrein, waren er ook sociale 
en culturele verenigingen. Zoals vermeld, bestond er voor de Bredase elite 
de Groote sociëteit. Zij was tevens de enige sociëteit die Breda rijk was. Een 
vereniging bestaande uit kleine burgerij en middenklasse was de muziekver-
eniging Vlijt en Volharding. Opgericht in 1837 telde zij in 1872 rond de twee-
honderd leden. De vereniging had katholieke en protestantse leden. Even-
eens van religieus gemengde samenstelling was de rederijkerskamer Vreug-
dendal. In 1868 opgericht, was van de leden in de eerste twee jaren van haar 
bestaan ruim 40% protestant. Ook zij leunde sterk op de kleine burgerij en 
middenklasse. De meest voorkomende beroepen waren ambachtslieden, on-
derwijzers, kantoorbedienden, klerken en winkeliers.22  

Een vereniging, waarvan de religieuze achtergrond onbekend is, was Voor 
het Volk, door het Volk. Deze was in 1870 als muziekvereniging, die tevens 
de kunstmin onder de lagere klasse wilde verspreiden, opgericht. Vanaf 1873 
werden ook lezingen gehouden voor zowel de gegoede als de lagere klassen. 
Voorzitter was de buitenkerkelijke bierbrouwer J. E. Vreede. Hij was vanaf 
1872 raadslid en lid van 't Nut. Secretaris was de katholieke fabrikant van 
militaire kledingstukken J. F. de Booy. Protestant was naast 't Nut de rede-
rij kerskamer Jacob van Lennep. Deze was in 1870 opgericht en bestond vol-
ledig uit officieren, waardoor zij in het Bredase verenigingsleven een buiten-
beentje was.23  

Zuiver katholiek was de in 1850 opgerichte St. Vincentiusvereniging. De 
voorzitter van de St. Vincentiusvereniging, de apotheker P. J. van de Goor-
bergh, was raadslid, bestuurslid van De Kiezersvereeniging, kerkeraadslid 
van de O.L.V.-parochie en regent van het r.k. weeshuis. Lange tijd vormde 
deze de enige katholieke vereniging, totdat in 1865 de zangvereniging Bre-
da's Mannenkoor werd opgericht. Het initiatief hiertoe kwam uit de leden 
van het zangkoor van de St. Anthoniusparochie, de parochie van pastoor 
Stoop. Ook hier waren de leden voornamelijk uit de kleine burgerij en de 
middenklasse afkomstig.24  

2.5. Het onderwijs in Breda 

In 1858 bestond het openbaar lager onderwijs in Breda uit een armenschool 
en een daaraan verbonden herhalingsschool. De enige middelbare school 
was de Latijnsche School, die een kwijnend bestaan leidde. Nadat het ge-
meentebestuur in 1854 tevergeefs geprobeerd had de school met een jaarlijk-
se subsidie aan de Jezuïeten over te dragen, werd ze in 1866 opgeheven. 
Vroeger was er nog de Fransche en Nederduitsche Kostschool waar lager en 
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middelbaar onderwijs werd gegeven, maar in 1851 was deze door het ge-
meentebestuur opgeheven, omdat het, vanwege de vele bijzondere scholen, 
niet noodzakelijk werd geacht deze in stand te houden." 

Het bijzonder onderwijs domineerde. Naast een twaalftal particuliere 
scholen voor lager onderwijs, die hun inkomsten uit schoolgelden haalden, 
waren er nog vier scholen die aan de zogenaamde zedelijke lichamen behoor-
den. Twee daarvan waren katholiek, de ene was van de congregatie Alles 
voor Allen en de andere van de onderwijscongregatie van de Penitenten-
Recollectinen. De andere twee waren protestant, een diakonieschool en de 
Departementale School van 't Nut. De laatste stond voor het lager en uitge-
breid lager onderwijs als verreweg de beste bekend. Veel kinderen uit de bur-
gerklasse, zowel protestantse als katholieke, volgden hier onderwijs. Kin-
deren uit de hoogste standen gingen echter vaak naar kostscholen buiten 
Breda.26  

Omdat het gemeentebeleid er op gericht was zo min mogelijk aan het 
openbaar onderwijs uit te geven, gaf het lokale bestuur royaal toestemming 
tot het oprichten van bijzondere scholen. Het resultaat was volgens Brok, 
dat er in Breda de facto vrijheid van onderwijs bestond. Veel katholieken 
waren tevreden over het onderwijs. Zo schreef Van Hooydonk in 1861, dat 
naar zijn mening vrijwel alle openbare scholen in zijn bisdom in feite katho-
liek waren.27  

De situatie veranderde toen het gemeentebestuur, als gevolg van de 
schoolwet-Van Rappard uit 1857, besloot twee openbare scholen op te rich-
ten. In 1861 openden de Tweede Burgerschool voor gewoon lager onderwijs 
en de Eerste Burgerschool voor lager, meer uitgebreid en verder voortgezet 
onderwijs hun deuren. Verschillende particuliere scholen liepen hierdoor 
leeg. Het zwaarst werden de als katholiek bekend staande scholen getroffen. 
Dit kwam omdat de twee burgerscholen vanwege hun katholieke leraren 
goed aangeschreven stonden. Zo beoordeelde de Bredase kapelaan J. C. 
Schrauwen ze als aanvaardbaar, omdat ze een katholieke geest ademden. 
Vanaf 1865 zou het openbaar onderwijs door het optreden van pastoor 
Stoop echter omstreden raken. Speciaal de in 1867 opgerichte H.B.S. moest 
het hierbij ontgelden." 

2.6. Het 'liberale' Breda 

Breda wordt in politiek opzicht doorgaans als liberaal afschilderd. Brok ty-
peert het kiesdistrict als liberaal en de gemeenteraad als Thorbeckiaans: het 
kiesdistrict, omdat de Kamerleden liberaal waren; de gemeenteraad, omdat 
hij het openbaar onderwijs als aanvullend op het bijzonder onderwijs zag. 
De typering blijkt echter vooral te steunen op de gezindheid van de Kamer- 
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leden en op de veronderstelling dat na het onderwijsmandement uit 1868 een 
verrechtsing onder het katholieke electoraat plaatsvond.29  Hoewel de ge-
beurtenissen rond 1868 pas hierna ter sprake komen, kan nu toch al ge-
constateerd worden dat deze argumenten een te smalle basis vormen om 
daarmee de Bredase elite en het kiesdistrict als liberaal te karakteriseren. 

Uit de bovengeschetste aspecten van het Bredase leven blijkt namelijk, dat 
het gemeentelijk economisch, financieel-fiscaal en ook onderwijsbeleid eer-
der geïnspireerd werd door een zuinige houding dan door principiële over-
wegingen. Een wanneer, zoals bij de invoering van een directe belasting, een 
ander beleid werd gevoerd, dan floot de electorale achterban de gemeente-
raad terug. Een liberale voorkeur moet daarom eerder op het nationale dan 
op het regionale en lokale niveau worden gezocht. Het typeren van verhou-
dingen met termen die politieke profilering veronderstellen, kan nauwelijks 
recht doen aan een situatie waarin deze juist ontbrak. De Bredase lokale en 
regionale verhoudingen werden tot circa 1865 gekenmerkt door een homo-
geen optredende elite en het ontbreken van politieke spanningen. 

3. Polarisatie 1866-1872 

3.1. Opkomend conservatisme 

Met de motie-Keuchenius werd in 1866 de gang van zaken veroordeeld rond 
de minister van Koloniën, die zijn positie gebruikt had als opstapje voor zijn 
benoeming tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië door koning Wil-
lem III. De Tweede Kamer werd ontbonden en samen met het kabinet stelde 
Willem III de motie voor als een inbreuk op het koninklijk prerogatief tot 
benoemingen. Ook de Bredase afgevaardigden Guljé en Hollingérus Pijpers 
hadden voor de motie gestemd. 

In Breda leidde de Kamerontbinding tot de oprichting van de conservatie-
ve kiesvereniging Grondwet en Eendragt, die zich tot doel stelde de rechten 
van de koning te verdedigen. Burgemeester Kerstens beschreef de kiesvereni-
ging als `zamengesteld uitsluitend uit protestanten, en wel voor het meeren-
deel uit ambtenaren en officieren'. Reden voor Kerstens om te veronderstel-
len, dat Grondwet en Eendragt nauwelijks steun onder de Bredase kiesge-
rechtigden zou vinden.30  

Het conservatief-protestantse Grondwet en Eendragt stelde de katholieke 
conservatieven F. H. H. Borret en jhr mr L. W. J. M. Verlieyen tegenover 
Guljé en Hollingérus Pijpers. Borret woonde in Klundert waar hij rentmees-
ter van de kroondomeinen van prins Hendrik was. Zijn broer was de minis-
ter van Justitie E. J. H. Borret. Door zijn huwelijk was hij zwager van zijn 
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de militie-verplichtingen en het lager onderwijs. Deze zaken waren door de 
conservatieven aangedragen — het lager onderwijs nam hier overigens een 
marginale plaats in — , terwijl de liberalen de nadruk legden op de constitu-
tionele kanten van de Kamerontbinding.32  

Tegenover Guljé en Hollingérus Pijpers stond weer Borret, maar ditmaal 
was zijn medekandidaat de Bredase rechter jhr mr F. X. Verheyen. Opnieuw 
wisten de zittende Kamerleden de overwinning te behalen. Guljé behaalde 
51,2% van de stemmen, maar Hollingérus Pijpers moest in de herstemming 
tegen Borret. Met 52,0% van de stemmen wist hij het alsnog te halen. Met 
68,9% in de eerste ronde en 73,0% in de herstemming was de opkomst weer 
hoog. Bij een bijna gelijke opkomst haalde Hollingérus Pijpers in 1866 
46,5% van het electoraat en in de herstemming in 1868 38 %; een verlies van 
8,5 %, waarmee beide partijen bijna even sterk waren geworden. Een be-
langrijke oorzaak van de conservatieve stemmenwinst was, dat verschillende 
katholieken zich openlijk aan de kant van Grondwet en Eendragt hadden ge-
schaard. Om dat te verklaren, moet eerst de draad weer bij de katholieke 
herleving worden opgepakt. 

3.2. Opkomend ultramontanisme 

medekandidaat Verheyen, die in Den Bosch woonde. Diens broer, jhr mr 
F. X. Verheyen, was in Breda rechter aan de arrondissementsrechtbank.3 ' 

Hoewel de Kamerontbinding in de Bredase kranten niet tot polemieken 
leidde, had ze wel een hoge verkiezingsopkomst tot gevolg. Met 75,4% lag 
ze zelfs boven die van 1853. Guljé en Hollingérus Pijpers behaalden met 
ruim 60% van de stemmen een gemakkelijke overwinning. Gezien de op-
komst hield dit in, dat 46% tot 48% van het electoraat zijn stem aan hen 
had gegeven. Uit de uitslag blijkt tevens, dat niet alleen protestanten hun 
stem op de conservatieve kandidaten hadden uitgebracht, maar ook een 
groot aantal katholieken. 

In januari 1868 waren de volgende verkiezingen. Uit onvrede met het bui-
tenlands beleid inzake de Luxemburgse kwestie werd de begroting van Bui-
tenlandse Zaken door de Tweede Kamer verworpen. Willem III weigerde de 
ontslagaanvrage van het kabinet te aanvaarden en ontbond wederom de Ka-
mer. In de Bredase kranten leidde deze kwestie nu wèl tot beschouwingen 
en polemieken. Net  als in 1866 stond de ontbinding van de Kamer centraal, 
maar ook kwamen andere kwesties naar voren als de drukkende belastingen,  

Met de aanstelling van Stoop tot pastoor in 1864 begonnen in Breda de eerste 
geluiden tegen het openbaar onderwijs door te klinken. Stoop zag het als 
zijn taak de onzedelijkheid en de ongodsdienstigheid onder de jongeren te 
bestrijden. Breda omstreef hij als 'dit Babylon'; een liberale en immorele 
Augiasstal die grondig uitgemest moest worden. De Departementale School 
die door tweehonderd katholieke jongens bezocht werd, was hem een doorn 
in het oog." Ook de openbare scholen konden geen genade vinden. Hoewel 
hij vond dat ze een katholieke kleur bezaten, werden de kinderen er toch 
`doordrongen van 's menschen onafhankelijkheid van geest, vrijheid van 
denken enz.' .34  Enkele maanden na zijn komst zette Stoop zijn plannen 
voor een bijzondere school aan coadjutor J. van Genk uiteen. Gebrek aan 
fondsen en slepende onderhandelingen met de broeders van Huijbergen over 
de door hen te leveren onderwijzers maakten dat de school pas in maart 1868 
geopend kon worden.35  Vooralsnog bleef het, afgezien van Stoop, echter 
stil. 

Wel is in de vastenbrieven van bisschop Van Hooydonk in de jaren zestig 
een verschuiving in de onderwerpen merkbaar. Naast de steeds terugkerende 
vermaningen betreffende het omgaan met de andere sekse, het kroegbezoek 
en de danspartijen werd ook aandacht besteed aan de lotgevallen van de 
Paus en de pauselijke staat. Van Hooydonk schreef het aan het lezen van 
verkeerde kranten toe, dat vele katholieken sympathiseerden met de gedach- 
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te dat de Paus van zijn wereldlijke macht afstand moest doen. Bedroevend 
noemde hij het, dat zelfs wetenschappelijk gevormde en hoge betrekkingen 
bekledende katholieken deze gedachten niet bestreden, maar ze juist steun-
den." 

De encycliek Quanta Cura en de Syllabus Errorum werden in de vasten-
brief van 1865 afgedrukt en vanaf alle preekstoelen behandeld. Ofschoon 
het liberalisme hierin veroordeeld werd, vertaalde Van Hooydonk dit niet 
naar de concrete politieke verhoudingen toe. In 1865 en 1866 drukte hij zich 
in algemene termen uit als 'de valsche vrijzinnige beginselen en monstreuze 
dwaalleringen' .37  Pas in zijn laatste vastenbrief, die van 1867, richtte hij 
zich in dit verband rechtstreeks tot de gelovigen met de woorden: 'dat er 
zelfs onder U gevonden worden, die ( . . . ) in hunne gesprekken vele beginse-
len huldigen, welke strijdig zijn met de belangen der Kerk'.38  Van Hooy-
donks aandacht verschoof zo van de zondige dagelijkse omgeving naar de 
gevaren die de Kerk in haar voortbestaan bedreigden, zonder dat overigens 
het eerstgenoemde uit de vastenbrieven verdween. In toenemende mate 
richtte hij zich tot de, in zijn ogen, vrijzinnig denkende katholieken, waarbij 
hij hen vermaande, soms berispte, maar hen niet als verloren beschouwde. 

Bij de verkiezingen stelde de clerus zich terughoudend op. Na enkele voor-
vallen in de jaren dertig had Van Hooydonk de geestelijkheid geïnstrueerd 
zich niet met de verkiezingen in te laten. Een absoluut verbod vond hij echter 
niet opportuun en zo nodig werd er een uitzondering gemaakt.39  Wel werd 
Van Hooydonk regelmatig door personen benaderd, die zich voor de Twee-
de Kamer kandidaat wilden stellen. Zo schreef Hollingérus Pijpers in 1862 
aan Van Hooydonk, dat hij zijn kandidatuur afhankelijk stelde van diens 
goedkeuring. Van Hooydonks antwoord is onbekend, maar misschien mag 
uit zijn kandidatuur blijken dat Hollingérus Pijpers inderdaad de voorkeur 
had verkregen. Op deze wijze was de bisschop een man van gewicht in de 
politieke verhoudingen.40  

Van Hooydonk overleed in april 1868, maar al in oktober 1867 was het 
bestuur aan zijn coadjutor Van Genk overgedragen.4 ' Met nog geen drie 
weken tot de verkiezingen te gaan, vroeg Van Genk aan bisschop Zwijsen 
van Den Bosch 'omtrent de te volgen gedragslijn te worden ingelicht, te 
meer, dewijl de Afgevaardigde Pijpers zich reeds door een wijdloopige brief 
heeft getracht bij ons te verdedigen ( . . . ), ik geloof, dat hij wel al vermoedt, 
dat hij ons niet voor zich heeft' .42  Van Genk vroeg Zwijsen om advies, om-
dat de internuntius G. Cattani hem geschreven had dat het, gezien de drei-
gende liberale verkiezingsoverwinning, wenselijk was met het conservatie-
ven samen te werken. Hiertoe zou de clerus door persoonlijke aansporingen 
en raadgevingen de kiezers, vooral de weinig geschoolden, moeten instrue-
ren op de juiste kandidaat te stemmen.43  
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Het antwoord van Zwijsen is onbekend, maar waarschijnlijk heeft hij 
Van Genk aangeraden de suggestie te volgen. Dit komt tenminste naar voren 
in het antwoord van burgemeester Kerstens op een circulaire van de minister 
van Binnenlandse Zaken betreffende de verkiezingen. Volgens Kerstens 
`hoorde men hier voortdurend, door verscheidene Catholieken zelfs met bit-
terheid gewagen van den buitengemeene ijver, waarmede op de dorpen de 
geestelijken zich met het werk der verkiezingen inlieten. Het is toen voor de 
eerste maal geweest, dat de benamingen van clericaal en anti-clericaal hier 
gehoord zijn'. Hij benadrukte, dat hij deze zaken slechts bij gerucht had ver-
nomen. In Breda was hier niets van te merken geweest.44  

3.3. De Bredase clerus 

In 1865 waren er in Breda drie parochies. De pastoors hiervan waren Stoop 
van de St. Anthoniusparochie, J C. van Aken van de O.L.V.-parochie en 
P. J. Werden van de H. Barbaraparochie. Van hen waren Stoop en Werden 
elkaars tegenpolen. Stoop zocht de confrontatie met de, in zijn ogen, libe-
rale en ongodsdienstige hogere standen en met het openbaar onderwijs. 
Werden daarentegen onderhield goede contacten met vele katholieke nota-
belen als burgemeester Kerstens en was sinds 1854 voorzitter van het college 
van curatoren van de Latijnsche School." 

Een conflict waarin Stoop en Werden tegenover elkaar stonden, betrof de 
jubilees. Eerder is beschreven, dat veel notabelen hieraan niet deelnamen. 
Stoop weet dit aan de houding van Werden: `hadde Werden van begin af 
goed medegewerkt, die zou, door zijn prestige, nog al een en ander van die 
Snaken naar de Kerk en biechtstoel gelokt hebben'.46  Het aanzien dat Wer-
den genoot, maakte de positie van Stoop niet gemakkelijk. Zo schreef Stoop 
in 1865 aan Van Genk: IJ kan niet gelooven hoe hoog die vrijzinnige pas-
toor staat aangeteekend bij de leeken! en hoezeer hij wordt aangebeden door 
de Geestelijkheid'.47  

Stoop had in Werden dan ook een tegenstander van formaat. In 1867 
noemde hij de tegenwerking van de autoriteiten en die van de twee andere 
pastoors de belangrijkste oorzaken voor het uitstel van de oprichting van 
zijn bijzondere school.'" Maar ook na de opening van de school werd Stoop 
tegengewerkt. Nog in augustus 1870, twee jaar na het onderwijsmandement, 
verdedigde Werden publiekelijk de openbare school zodanig, dat meerdere 
leerlingen van Stoops school naar de openbare school overstapten.49  De 
tegenwerking door Werden leidde ertoe, dat Stoop aan Van Genk vroeg hem 
tot de orde te roepen. Van Genk deed dit op de Diocesane Synode van 1872, 
waarna Werden zich naar dit machtswoord schikte." 
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Nog voor de oprichting van zijn school in maart 1868 hamerde Stoop in 
zijn preken en tijdens huisbezoeken op de gevaren van de openbare school. 
Ook wijdde hij hier een brochure aan, waarin het openbaar onderwijs als 
ongodsdienstig en onchristelijk bestempeld werd. De brochure riep een hef-
tige polemiek op. Burgemeester Kerstens en een deel van de gemeenteraad 
namen stelling tegen Stoops aantijgingen, waarmee in Breda de schoolstrijd 
was uitgebroken)'  

Ondanks deze polemiek en de duidelijke uitspraken in het mandement 
was er onder de Bredase clerus aanvankelijk geen overeenstemming over de 
te volgen koers. Het was zaak de clerus op één lijn te krijgen. Dit probeerde 
bisschop Van Genk, zoals bij Werden, op de Diocesane Synoden tot stand 
te brengen. Op de synoden, die elk jaar plaatsvonden, werden onder andere 
richtlijnen voor de clerus vastgesteld, maar ook werden recalcitrante geeste-
lijken door de bisschop op hun houding aangesproken of, indien ze niet aan-
wezig waren, via het geruchtencircuit gewaarschuwd. 

Het laatste overkwam in 1869 P. J. Schrauwen, die kapelaan bij Werden 
was. Hij kreeg van een collega te horen, dat zijn politieke opvattingen hem 
bij de bisschop in diskrediet dreigden te brengen. Dit maakte grote indruk 
op hem, zodat hij een brief aan Van Genk schreef, waarin hij zich excuseer-
de: 'Heb ik mij vroeger ooit onverstandig en onvoorzigtig in het openbaar 
in zoogenaamden liberale zin uitgelaten, dan betreur ik die, den priester on-
waardige, daad het eerst. Niets toch strookt meer met mijne verlangen dan 
in de politiek met mijne meer verlichte overheden volmaakt eenstemmig te 
denken en te handelen' .5 2  

Schrauwen en Werden waren niet de enige geestelijken die de anti-liberale 
koers aanvankelijk niet wensten te volgen. Meerderen onthielden zich bij-
voorbeeld van kritiek op Eendragt maakt Magt. Een reden waarom, volgens 
de woorden van Stoop, Van Genk op de Diocesane Synode van 1871 'die 
katholiek-liberale kiesvereeniging in duigen heeft geslagen, zoodanig, dat er 
nooit iets meer van zal teregtkomen'. Voor veel geestelijken zoals Werden 
was het, gezien hun positie in het Bredase leven, ook niet prettig zich nu in 
anti-liberale zin te moeten uitlaten.53  

3.4. Bisschop Van Genk en de bestrijding der liberalen 

Was Van Hooydonk tegenover de, in zijn ogen, vrijzinnige en liberaal ge-
oriënteerde hogere standen eerder vermanend dan beschuldigend, Van Genk 
tapte uit een ander vaatje. In zijn vastenbrief van 1869 hield hij de gelovigen 
voor: 'is het niet te bejammeren dat men zoo vaak mannen aantreft onder 
de beschaafdste standen, mannen van vele opvoeding en bekwaamheid, die 
onwetender zijn in hunne godsdienst dan het volk, waarop zij met minach- 
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ting nederzien?'.54  In 1870 verzocht hij de gelovigen 'nooit omgang te zoe-
ken en veel minder vriendschapsbetrekkingen aan te knoopen met dezulken, 
die in het punt van godsdienst te vrij denken of eene ongodsdienstige rigting 
volgen; nooit U aan te sluiten bij genootschappen of vereenigingen van wel-
ken aard ook, die door een ongeloovigen geest beheerscht worden'.55  

Instructief voor Van Genks opvattingen is een confidentiële circulaire die 
hij in 1869 aan de clerus in het bisdom rondstuurde. De liberaal georiënteer-
de katholieken dienden 'ofschoon welligt nog katholiek met den naam, of-
schoon uitwendig nog eerbied voor de godsdienst huichelende, zelfs hare 
voorschriften voor 't oog der wereld onderhoudende, als onkatholieken, on-
godsdienstigen, ongeloovigen en heidenen beschouwd te worden' .56  

Een krachtig middel ter bestrijding van de liberale ideeën achtte Van Genk 
de katholieke pers. Ofschoon hij gekant was tegen de ruime verspreiding van 
kranten — de afschaffing van het dagbladzegel in 1869 noemde hij een dui-
vels plan ter bevordering van het zedenbederf en ongeloof — , kon het kwaad 
alleen met kwaad bestreden worden. In dezelfde circulaire uit 1869 gaf hij 
de clerus opdracht het lezen van slechte kranten, waaronder de Nieuwe Rot-
terdamsche Courant en het Handelsblad, vanaf de preekstoel, bij de biecht 
en door huisbezoek tegen te gaan, en tegelijk katholieke kranten als De Tijd 
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aan te bevelen. Vooral op de dorpen verwachtte hij, dat hun invloed nog 
groot genoeg was om er succes mee te behalen.57  

De oprichting van de ultramontaanse krant De Waarheid in 1869 leek tot 
een eerste succes te leiden. Van Genk trachtte de verkoop te stimuleren door 
zijn vastenbrieven eerst in De Waarheid te laten publiceren alvorens ze aan 
andere kranten aan te bieden. Dit kon echter niet verhinderen, dat de krant 
een kwijnend bestaan leidde. De belangrijkste krant in Breda was de Breda-
sche Courant, doorgaans gematigd liberaal van toon, maar na 1875 in toe-
nemende mate anti-clericaal. Een vaste koers voer de redactie echter niet 
altijd. Zo nam zij bij de verkiezingen in 1868 stelling tegen Guljé en Hollin-
gérus Pijpers en beval zij de conservatieve kandidaten aan. 

Een succesje wist Van Genk in 1873 te behalen. Het jaar daarvoor was in 
Breda een nieuwe krant, De Berigtgever, uitgegeven. Dit was een uitgespro-
ken liberale krant, die goed aansloeg. De katholieke uitgever van de krant, 
de firma Nijs & Philipsen, was echter niet ingenomen met de liberale kleur. 
In augustus 1873 werd pastoor Stoop door de uitgever benaderd met het 
voorstel de uitgave te staken in ruil voor drukopdrachten van het bisdom. 
Dit voorstel werd door Stoop bij Van Genk aanbevolen. De beslissing van 
Van Genk is niet meer te achterhalen, maar aangezien de krant twee maan-
den daarna, overeenkomstig het voorstel, ophield te verschijnen, is het 
waarschijnlijk dat hij er positief op gereageerd heeft." 

3.5. Van conservatisme naar katholiek-conservatisme 

Tijdens de verkiezingen van 1868 had Van Genk de clerus geïnstrueerd de 
conservatieve kandidaten bij de kiesgerechtigden aan te bevelen. Het waren 
echter niet zijn kandidaten, maar die van het conservatief-protestantse 
Grondwet en Eendragt. Ook hadden enkele katholieken zich openlijk bij de 
conservatieve kandidaten aangesloten, iets dat, door de keuze van katho-
lieke kandidaten, waarschijnlijk bewust door het bestuur van Grondwet en 
Eendragt bevorderd was. 

Een van deze katholieken was mr J. W. van den Biesen, broer van de be-
kendere Amsterdamse advocaat mr J. J. W. van den Biesen, en betrokken 
bij de oprichting van de school van pastoor Stoop. In een advertentie in 1868 
beval hij Borret en Verheyen aan als mannen 'die den Koning en de hand-
having zijner rechten rugsteunen'." Bij de verkiezingen van 1866 en 1868 
reikten conservatieve katholieken en protestanten elkaar de hand. In inge-
zonden brieven en kranteadvertenties werd niet het eigen geloof centraal ge-
steld, maar christelijke en conservatieve beginselen. Na de verkiezingen van 
1866 werd hier in een ingezonden brief op de volgende wijze uiting aan gege-
ven: 'Weldenkende katholieken en protestanten! Onlangs waart gij in eene 
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echte christelijke broederschap vereenigd. Blijft dus vereenigt, en laten de 
handen van broederschap elkander bij de stembus drukken'.60  

Als conservatieven afficheerden zich zowel katholieke leken als geestelij-
ken. In een verzoekschrift van een aantal katholieken aan Van Genk werd 
benadrukt dat Borret en Verheyen door 'de gemoedelijken en conservatie-
ven, zoo wel roomsch katholike als protestants' gekandideerd waren.6 ' Van 
Genk sprak in zijn correspondentie tijdens beide verkiezingen in termen van 
`de zaak der Conservatieven' en 'de behoudende partij'.62  Conservatieve 
katholieken en protestanten hadden elkaar in de verkiezingen gevonden, 
zonder dat het overigens tot een formele samenwerking was gekomen. 

Door het onderwijsmandement en de anti-liberale koers van Van Genk 
veranderden de krachtsverhoudingen. In juni 1869 werden de periodieke 
verkiezingen gehouden voor de zetel van Hollingérus Pijpers. De kandidaat 
die tegenover hem stond, was de Bossche advocaat mr A. F. X. Luyben. 
Deze was door de conservatieve katholieken aangezocht, waarbij ook Stoop 
en Van Genk betrokken waren. In april had Luyben de kandidatuur aan-
vaard en instrueerde Van Genk de clerus hem bij de kiezers aan te bevelen. 
Hollingérus Pijpers probeerde overigens weer in de gunst van de bisschop 
te komen. Schriftelijk wierp hij zich op als verdediger van het bijzonder on-
derwijs tegen de aantijgingen die, naar zijn zeggen, door geestelijken tegen 
hem verspreid werden. Van Genk schreef aan Zwijsen, dat hij Pijpers, daar 
deze een audiëntie had aangevraagd, zou trachten te ontlopen en hoopte 
maar dat het goed zou aflopen.63  

Hollingérus Pijpers werd gesteund door Eendragt maakt Magt. Grondwet 
en Eendragt kandideerde Luyben, maar dit leidde in de protestantse achter-
ban tot heftige verontwaardiging. Veel leden van 't Nut beschouwden dit, 
vanwege de prominente plaats van het onderwijs in deze verkiezingen, als 
een verraad aan de eigen beginselen. In een advertentie bevolen zij Hollingé-
rus Pijpers aan.64  

De verkiezingen brachten Luyben een grote overwinning. Hij verwierf 
61,9% van de uitgebrachte stemmen tegen Hollingérus Pijpers 37,6%. Aan-
gezien de opkomst 76,9% bedroeg, betekent dit dat Luyben 47,6% van het 
electoraat achter zich had en Hollingérus Pijpers slechts 28,9%. Bij verge-
lijkbare opkomstpercentages behaalde Hollingérus Pijpers in 1866 45,5% 
van het electoraat en in de herstemming in 1868 38 %: in drie jaar een verlies 
van 17,6%. 

De katholieke arts en historicus W. J. F. Nuyens schreef in 1869, dat Hol-
lingérus Pijpers de verkiezingen had verloren vanwege zijn standpunt in de 
Onderwijskwestie. Een juiste constatering, maar tegelijk beweerde hij dat de 
clerus zich buiten de verkiezingen had gehouden. Een opmerking, die niet 
door veel kiesgerechtigden onderschreven zou zijn. Interessant is wat de re- 
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dactie van de Bredasche Courant in 1875 in een terugblik schreef. Volgens 
haar 'was de overgang zoo plotseling, dat velen het spoor bijster werden. 
Men zag zelfs mannen van behoud hen de hand reiken'.65  

De verkiezingen van 1871 kenden geen verwarring meer. Grondwet en 
Eendragt steunde nu net als Eendragt maakt Magt Guljé, terwijl de in 1870 
door J.W. van den Biesen opgerichte R.C. Kiesvereeniging voor het Hoofd-
kiesdistrict Breda jhr mr C. J.C. H. van Nispen tot Sevenaer naar voren 
schoof.66  Guljé volgde het lot van Hollingérus Pijpers. Hij kreeg 1.023 
stemmen tegen 2.028 voor Van Nispen tot Sevenaer. Bij een opkomst van 
80,2% betekende dit, dat de laatste 50,9% van het electoraat achter zich had 
gekregen en Guljé 25,6 %. Eendragt maakt Magt had zodoende tussen 1866 
en 1871 ruim 20% van het electoraat aan de conservatieve katholieken ver-
loren. Het onderwijsmandement, de anti-liberale houding van Van Genk en 
de bemoeienis van de clerus met de verkiezingen waren belangrijke oorzaken 
voor het verlies. Even belangrijk is het om te zien, hoezeer de conservatieve 
opkomst in 1866 en 1868 de wegbereider van het succes van de conservatieve 
katholieken is geweest. De tegenstelling conservatief versus liberaal had tot 
een mobilisering van kiesgerechtigden geleid, waarop de conservatieve ka-
tholieken voortbouwden. 

4. Van polarisatie naar overheersing, 1872-1885 

4.1. De ontwikkelingen in Breda 

De Kamerverkiezingen van 1866 en 1868 lieten de gemeenteraad en de Pro-
vinciale Staten onberoerd. Grondwet en Eendragt toonden zich hier een ty-
pische representant van de Bredase elite door de kandidaten van Eendragt 
maakt Magt te steunen. Ook het onderwijsmandement en de confronterende 
houding van Van Genk hadden op het lokale en regionale politieke leven 
vooralsnog geen invloed. Invloed had het wel op het verenigingsleven. In 
1869 werden in de Groote Sociëteit enkele aspirantleden gedeballoteerd; vol-
gens de geruchten omdat ze ultramontaans waren.67  Enkele leden stapten 
hierom op en richtten de sociëteit De Vereeniging op. Veel leden kreeg deze 
echter niet; ultramontaans was ze ook niet, wanneer we zien dat in het be-
stuur een protestant zitting had en dat de voorzitter, de katholiek mr C. A. 
van Dam, raadslid voor en bestuurslid van Eendragt maakt Magt was. 

Degene die de knuppel in het hoenderhok gooide, was de logementhouder 
F. Rikkers, die in nagedachtenis van de Gorcumse martelaren de Bredase 
herdenking van de inname van Den Briel op 1 april 1872 in het water liet val-
len. De viering leek aanvankelijk zonder problemen te verlopen. Een katho- 
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liek-protestantse commissie had de Bredase verenigingen uitgenodigd de 
herdenking gestalte te geven. Op de vergadering van de muziekvereniging 
Vlijt en Volharding diende Rikkers echter een motie in om niet aan de festi-
viteiten deel te nemen, daar het geen nationale viering, maar de viering van 
een partij betrof. De motie werd aangenomen, waarmee de herdenking een 
omstreden karakter kreeg." Het gevolg was, dat geen van de uitgenodigde 
verenigingen aan de festiviteiten deelnamen, zodat de herdenkingscommis-
sie een muziekcorps uit Mechelen moest laten komen. Het muziekpodium 
moest bovendien door militairen worden opgebouwd, omdat de katholieke 
werklieden dit hadden geweigerd.69  

Een maand na deze actie stelde Rikkers zich kandidaat voor de gemeente-
raad. Hij dwong de kandidaat van Eendragt maakt Magt een herstemming 
af, maar werd hierin verslagen. Zijn kandidatuur had een enorm effect op 
de opkomst. In de eerste ronde bedroeg deze 75,4% en in de herstemming 
88,2 %, terwijl ze in de voorafgaande tien jaar niet boven de 53 % was uitge-
komen. In de herstemming had Rikkers 43,2% van het electoraat achter zich 
gekregen en de kandidaat van Eendragt maakt Magt 44,6 %. Bij de perio-
dieke verkiezingen in juli 1873 stelde Rikkers zich opnieuw kandidaat samen 
met de winkelier J.J. Nelissen. Beiden werden gekozen, maar omdat er vijf 
raadsleden gekozen moesten worden vielen de andere zetels aan de kandida-
ten van Eendragt maakt Magt toe. 

Na dit succes richtte Rikkers in augustus 1873 samen met de wijn hande-
laar J. A. J.W. van Hal en de bierbrouwer F. H. M. Smits-Van Waesberghe 
sociëteit de Katholieke Kring op. Dit gebeurde in navolging van Den Bosch, 
waar op initiatief van onder anderen mr J.B. van Son in 1867 de eerste Ka-
tholieke Kring in Nederland was opgericht. De sociëteit had een ultramon-
taans karakter. Volgens Rikkers, die secretaris was, was zij opgericht om 
`zoo de noodige magt te kunnen ontwikkelen in de tijdsomstandigheden wel-
ke wij beleven, bij de groote en algemeene vervolging, waarvan onze Moeder 
de H. Kerk in schier alle landen het mikpunt is'. In de statuten was bepaald, 
dat de sociëteit de aanmerkingen der kerkelijke overheid als voorschrift zou 
aannemen. In overleg met Van Genk was verder bepaald dat alle geestelijken 
in de stad verplicht lid waren. Van Genk zelf werd de beschermheer.7° 

4.2. Scheuringen in het verenigingsleven 

Voordat Rikkers zijn actie ondernam, waren er in Breda nog twee nieuwe 
verenigingen ontstaan. Typerend voor beide was, dat ze door geestelijken 
opgericht waren. In 1869 werd de R.C. Bredasche Jongelingschap door pas-
toor Stoop opgericht, welke beoogde de jongens van de straat te houden, en 
in 1871, naar aanleiding van een verzoek van Van der Biesen, de St. Josefs- 
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gezellenvereeniging door kapelaan M. Feijen. Deze vereniging probeerde de 
ambachtsstand tegen de morele gevaren van de moderne wereld te bescher-
men.7 ' 

Na de commotie binnen Vlijt en Volharding verlieten Rikkers en zijn me-
destanders de muziekvereniging en richtten St.. Cecilia op. Dezelfde scheu-
ring voltrok zich bij het Breda's Mannenkoor. Hier trad het bestuur af, ver-
lieten verschillende leden het koor en vormden de ultramontanen een nieuw 
bestuur. Niet alle verenigingen splitsten zich. De leden van de rederijkers-
kamer Vreugdendal hielden zich buiten de woelingen. Ook de verenigingen 
die na 1872 werden opgericht, hadden niet altijd de kleur van een van beide 
zij den .72  

De scheidslijnen konden ook weer doorbroken worden, wat bleek bij de 
oprichting van de schouwburg Concordia in 1881. Hoewel de openingsvoor-
stelling uit een ballet bestond dat volgens Rikkers zo schandelijk was dat het 
door de clerus veroordeeld was, zette de oprichting het verenigingsleven op 
zijn kop. De schouwburg oefende zo'n aantrekkingskracht uit, dat zelfs het 
bestuur van de Katholieke Kring voor het voortbestaan zijn sociëteit vrees-
de. De vrees bleek ongegrond, maar de gebeurenissen laten wel zien dat het 
verenigingsleven in beweging bleef." 

Uit het bovenstaande blijkt, dat er al vanaf 1872 verzuilde verenigingen 
bestonden, die hun activiteiten bewust op een ultramontaanse basis verricht-
ten. Zij gingen verder dan de St. Vincentiusvereniging en het Breda's Man-
nenkoor voor 1872, die alleen een katholieke kleur bezaten. Zoals bij de Ka-
tholieke Kring, werd binnen de ultramontaanse verenigingen de katholieke 
geloofs- en zedenleer centraal gesteld en werden de activiteiten hieraan ge-
toetst. Naast deze lekenverenigingen ontstonden vanaf 1868 ook verenigin-
gen, die door de clerus opgericht en geleid werden. Deze hadden vooral be-
scherming tegen de gevaren van de moderne wereld ten doel. 

4.3. De Bredase elite valt uiteen 

Ofschoon als een sociëteit opgericht, fungeerde de Katholieke Kring ook als 
een informele kiesvereniging. De resultaten waren wisselend. Bij de perio-
dieke verkiezingen in 1875 werden drie van haar kandidaten gekozen, maar 
in 1877 werd een zware nederlaag geleden. De oorzaak hiervan was, dat het 
bestuur naast twee eigen kandidaten drie aftredende raadsleden had gekan-
dideerd, die niet alleen vanouds, maar ook nu door Eendragt maakt Magt 
waren aanbevolen. De nederlaag was de aanleiding tot een conflict tussen 
Rikkers en de overige bestuursleden. Rikkers wilde de sociëteit formeel als 
kiesvereniging laten optreden, omdat er volgens hem buiten de sociëteit toch 
geen deftige burgers waren die openlijk kleur durfden te bekennen.74  

Rikkers had een pijnlijk punt aangesneden. Hoewel in 1877 vier van de 
zeven Bredase leden van de Provinciale Staten lid van de Katholieke Kring 
waren, had zij toch een gebrek aan notabelen die lid wilden worden. Buiten 
de Statenleden en het bestuur, grotendeels dezelfde personen, was er maar 
een handvol notabele leden. Ook onder degenen, die zich rond 1870 ,uit de 
kringen rond de Groote Sociëteit hadden losgemaakt, was er maar een enke-
ling die de overstap had gemaakt. Hetzelfde was bij de Kamerleden het ge-
val. Gebrek aan notabelen uit het eigen district had tot gevolg, dat Luyben 
uit Den Bosch en Van Nispen tot Sevenaer uit Zevenaar de Bredase afge-
vaardigden waren. Bisschop Van Genk schreef in 1871 aan Zwijsen, dat hij 
liever een kandidaat uit het Bredase district had gezien, maar dat dit voorals-
nog niet mogelijk was." 

In dit licht moet de manoeuvre van het bestuur van de Katholieke Kring 
in 1877 worden gezien. Door katholieke raadsleden te kandideren, hoopte 
het bestuur deze aan zich te binden. De gemeenteraad kreeg hierdoor een ge-
mengde samenstelling. In 1880 hadden naast zes raadsleden, die aan Een-
dragt maakt Magt waren verbonden, ook zes raadsleden zitting als kandida-
ten van de Katholieke Kring. Van de laatste zes waren er twee al voor 1870 
raadslid, toen nog voor Eendragt maakt Magt. De overige drie raadsleden 
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werden door beide zijden aanbevolen. Ook zij zaten oorspronkelijk als kan-
didaten van Eendragt maakt Magt in de raad. Terugkijkend naar de Bredase 
elite die voor 1872 de politiek beheerste, valt het op dat de vijf raadsleden 
die zich van Eendragt maakt Magt hadden losgemaakt, tot dat deel van de 
katholieke elite behoorden dat alleen aan katholieke charitatieve instellin-
gen verbonden was en kerkeraadslid was. 

Hoe gecompliceerd de verhoudingen lagen, blijkt wel uit het feit dat er 
nog een groep katholieken was die tussen Eendragt maakt Magt en de Ka-
tholieke Kring zweefde. Dit betrof katholieken die zich liberaal voelden, 
maar dit moeilijk in overeenstemming met hun geloof konden brengen. Een 
van hen was mr C. A. van Dam. Tot 1870 was hij voorzitter van Eendragt 
maakt Magt en tot 1874 Statenlid. Tevens was hij lid van het kerkbestuur 
van de O.L.V.-parochie. Zoals we eerder zagen, richtte hij in 1869 De Ver-
eeniging als tegenhanger van de Groo.te Sociëteit op. Hiermee probeerde hij 
een tussenweg te gaan, maar dit was door de polarisatie nauwelijks meer mo-
gelijk. Toen hij bij de periodieke Statenverkiezingen in 1874 opnieuw kandi-
daat voor Eendragt maakt Magt was, werd hij door zijn zoon, mr M. P. M. 
van Dam, verslagen. Deze was in 1873 lid van de Katholieke Kring gewor-
den. 

Deze groep katholieken werd in 1877 vergroot door een crisis binnen Een-
dragt maakt Magt. De aanleiding hiervan was de opheffing van Grondwet 
en Eendragt. Veel leden waren naar Eendragt maakt Magt overgestapt en 
onder hun invloed kwam een reglementswijziging tot stand. Hoofddoel 
werd de bestrijding van elke invloed van kerkelijke zijde op staatkundig ge-
bied en de bevordering van het openbaar onderwijs. Elke kandidaat diende 
deze beginselen te onderschrijven.76  De anti-clerale strekking was voor 
iedereen duidelijk. Voor veel katholieken was dit de reden om op te stappen, 
maar ook van hen maakte vrijwel niemand de overstap naar de Katholieke 
Kring. Sommigen werden politiek dakloos, anderen probeerden op eigen 
wijze liberalisme en ultramontanisme te verenigen. Zo iemand was de, eer-
der genoemde, fabrikant J. F. de Booy, die op persoonlijke titel in 1881 in 
de raad werd gekozen. Hij trok zowel stemmen van Eendragt maakt Magt 
als van de Katholieke Kring naar zich toe, waardoor een grote stemmenver-
snippering ontstond. Na 1885 zou hier een einde aan komen, toen de Katho-
lieke Kring definitief de overhand verkreeg. 

4.4. Verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer 

De oprichting van de R.C. Kiesvereeniging in 1870 bracht ook bij de Provin-
ciale Staten verkiezingsstrijd. In hetzelfde jaar wist J. A. van Aken in de ver-
kiezingen ter vervulling van een vacature de eerste zetel binnen te halen. Bij 
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de periodieke verkiezingen in 1871, toen drie van de zeven Statenleden moes-
ten aftreden, stelde de R.C. Kiesvereeniging wel kandidaten, maar gaf ze 
hier, om onbekende redenen, weinig publiciteit aan. Het gevolg was, dat de 
aftredende leden, allen kandidaten van Eendragt maakt Magt, herkozen 
werden. 

Voor de periodieke verkiezingen in 1874 voerde de katholieke kiesvereni-
ging wel een felle verkiezingsstrijd. Haar kandidaten wisten alle vier de 
zetels te veroveren. Bij de periodieke verkiezingen van 1877 werden de an-
dere drie zetels behaald. Opmerkelijk bij de laatste verkiezingen was, dat de 
verslagen kandidaten van Eendragt maakt Magt bij de hoge opkomst van 
84,4%, slechts 32% van het electoraat achter zich hadden gekregen. Dit was 
gelijk aan het resultaat dat in 1862 behaald werd. Ook in dat jaar behaalde 
Eendragt maakt Magt 32%; alleen bedroeg de opkomst toen 40%! Abso-
luut had ze niet veel verloren; ze was echter voorbijgestreefd. 

De verkiezingen van 1877 waren de laatste waarin een strijd om de zetels 
werd gevoerd. In 1880 zakte de opkomst tot 34,4% en in 1883 tot 30,6%, 
waarbij de R.C. Kiesvereeniging respectievelijk 80,7% en 83,9% van de uit-
gebrachte stemmen behaalde. De oorzaak hiervan was, dat Eendragt maakt 
Magt zich had teruggetrokken. De ledenvergadering had besloten geen kan-
didaten meer mee te laten dingen 'als protest tegen het uitoefenen eener on-
geoorloofde pressie van zekere zijde'." De kiezers werden opgeroepen de 
verkiezingen te boycotten. 

Ook bij de Kamerverkiezingen daalden de opkomsten. Al in 1874 erkende 
de redactie van de Bredasche Courant, dat de liberalen kansloos waren." 
De R.C. Kiesvereeniging verkreeg zo een positie, die sterk leek op die van 
Eendragt maakt Magt van vóór 1866: lage opkomsten en grote verkiezings-
overwinningen. Dit was een van de grote nadelen van het districtenstelsel. 
Omdat de onderliggende partij de moed verloor, maakte hoofdzakelijk de 
aanhang van de overheersende partij nog maar de gang naar de stembus. 

5. Electoraat, achterban en verkiezingen rond 1870 

5.1. Het electoraat in Breda in 1869 

Om de religieuze verhoudingen en de samenstelling van het electoraat in 
Breda te achterhalen, is het bevolkingsregister van 1869 als basis genomen. 
In dat jaar telde Breda 15.340 inwoners, van wie 78,6% uit katholieken be-
stonden, 19,9% uit protestanten en de overige 1,5% uit joden en enkele bui-
tenkerkelijken. Van de 3.059 protestanten waren er 2.656 hervormd. De 
overige protestanten waren over acht kerkgenootschappen verdeeld, waar- 
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van de evangelisch-lutherse met 192 personen de grootste was. De afgeschei-
denen vormden met 25 personen een te verwaarlozen groep.79  

In tabel 1 is deze verdeling in kolom 1 opgenomen. In kolom 2 zijn alle 
mannen opgenomen die ouder dan zestien jaar waren. In de kolommen 3, 
4 en 5 zijn deze personen vervolgens verdeeld naar de som die zij in de directe 
belastingen (personele en grondbelasting) en de patentbelasting betaalden. 
Het aantal personen per belastingcategorie is in iedere kolom als percentage 
van het totaal aantal personen uit kolom 2 uitgedrukt. 

TABEL 1 
Bredase bevolking naar religie en belastingklasse, 1869-1870 

1 	 2 	3 	4 	5 
Totale 	Mannelijke 	< .1'15 	> ƒ 15 en 

	> ƒ 30 
bevolking 	bevolking 	 < f30 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
R.K. 	12060 78,6% 3081 80,3% 2464 80,0% 175 5,7% 442 14,3% 
Prot. 	3059 19,9% 717 18,7% 519 72,4% 	26 3,6% 172 24,0% 
Overige 221 	1,5% 	37 	1,0% 	29 78,4% 	5 13,5% 

	
3 8,1% 

Totaal 15340 100,0% 3835 100,0% 

Bron: GAB, Bevolkingsregister 1869, en Adresboek 1870. 

De protestanten telden relatief meer welvarende geloofsgenoten dan de ka-
tholieken. Dit had gevolgen voor de politieke verhoudingen. In Breda be-
droeg de census voor de gemeenteraad f 15 en voor de Tweede Kamer en de 
Provinciale Staten f 30. Kolom 5 geeft zo tevens het aantal kiesgerechtigden 
voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten aan. Voor het electoraat 
van de gemeenteraad moeten de kolommen 4 en 5 opgeteld worden. Het 
electoraat van de gemeenteraad bestond voor 75% uit katholieken; voor de 
Tweede Kamer en de Provinciale Staten kwam dit neer op 71,6%. Het ka-
tholieke aandeel hierin was dus kleiner dan zijn aandeel in de totale bevol-
king." 

De katholieke kiesgerechtigden behoorden niet alleen tot de hogere stan-
den. De ambachtelijke sector vormde 36,8% van het katholieke electoraat 
voor de gemeenteraad en de winkeliers 14,1 %. Voor de Tweede Kamer en 
de Provinciale Staten bedroeg dit 33,0% en 14,5% (zie categorie 10-12, bij-
lage 4). Voor de middenklasse in haar geheel — ambachtslieden, winkeliers, 
kleine zelfstandigen, kroeghouders, warmoeziers en vissers — bedroegen 
deze percentages respectievelijk 61,6% en 53,8% (categorie 10-15, bijlage 
4). De middenklasse nam zodoende binnen het katholieke electoraat een 
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prominente plaats in. De oorzaak hiervan lag niet alleen in haar numerieke 
omvang. Van sommige beroepen als bakkers en vleeshouwers was meer dan 
50% kiesgerechtigd. 

Interessant is het deze gegevens te vergelijken met die over de leden van 
de Katholieke Kring uit de periode 1873-1879 en met die over de leden van 
enkele broederschappen uit 1869. Uit de broederschappen is een zestal ge-
selecteerd, waarvan volwassenen op vrijwillige basis lid werden. Dit zestal 
geeft een representatieve spreiding weer, wat de sociale achtergrond van de 
leden betreft. De broederschappen zijn: de Broederschap van de Allerhei-
ligste Drievuldigheid, de Broederschap van de Heilige Rozenkrans, de Broe-
derschap van de Processie naar Onze Lieve Vrouwe van Handel en Kevelaar, 
de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus en het Apostolaat der Gebe-
den, de Broederschap van het Allerheiligste en Onbevlekte Hart van Maria 
en de Aartsbroederschap van de Heilige Familie." 

De 651 leden van de zes broederschappen in 1869 vormden 21,1 % van de 
katholieke mannelijke bevolking. Een aantal beroepsgroepen was oververte-
genwoordigd, zoals winkeliers, ambachtelijke beroepen, hoveniers, war-
moeziers en winkelbedienden (zie bijlage 4). Gemiddeld vertegenwoordigd 
waren de grote nijverheids- en dienstensector, de kooplieden en de am-
bachtsknechten. Hogere en lagere ambtenaren waren ondervertegenwoor-
digd, evenals onderwijzers, vrije beroepen en officieren. Ook onderverte-
genwoordigd waren de onderste sociale lagen, behoudens de ambachts-
knechten en winkelbedienden. 

Hetzelfde beeld overheerst bij de Katholieke Kring. De leden waren uit de 
vrije beroepen afkomstig, met name advocaten, apothekers en geneeskun-
digen, verder kooplieden, onderwijzers, de grote nijverheids- en diensten-
sector, ambachtelijke beroepen en winkeliers. De lagere sociale lagen ont-
braken (zie bijlage 4). In tabel 2 zijn de leden van de broederschappen en 
de Katholieke Kring naar belastingcategorie verdeeld. Tussen de broeder-
schappen bestonden grote verschillen in welstand. De Broederschap van de 
Allerheiligste Drievuldigheid en van de Heilige Rozenkrans hadden meer 
welvarende leden. De Aartsbroederschap van de Heilige Familie trok vooral 
knechten, dagloners en armere ambachtslieden. De overige namen een mid-
denpositie in. 
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TABEL 2 
Broederschappen en Katholieke Kring naar belastingklassen, 1869-1870 

< ƒ 15 	> ƒ 15 en 	> f 30 	Totaal 
< f30 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 
Tot. r.k. bevolking 2449 80,0% 
Al. Drievuldigheid 	0 

	
0,0% 

H. Rozenkrans 	3 15,0% 
Katholieke Kring 	22 21,4% 
Handel-Kevelaar 	72 47,4% 
H. Hart Maria 	100 65,8% 
H. Hart Jezus 	49 70,0% 
H. Familie 	316 89,8% 

Bron: GAB, Bevolkingsregister 1869, Adresboek 1870 en Broederschappen (zie 
noot 81). 

Overigens hadden de eerste twee broederschappen zeker geen elitair karak-
ter. Naast de hoogstaangeslagene in de directe belastingen, J. J.L. Ingen-
housz, en de rijke passementswerker A. J. Segers waren er ook drie bakkers, 
een loodgieter en vijf winkeliers lid van de Broederschap van de Allerhei-
ligste Drievuldigheid, die slechts twintig leden telde. Vrij veel personen wa-
ren van meerdere broederschappen tegelijk lid. Koploper hierin was het lid 

De haven van Breda omstreeks de eeuwwisseling. 
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van de Katholieke Kring B. C. van Dongen, een passementswerker, die van 
vijf broederschappen lid was. Niet toevallig was hij lid van de Katholieke 
Kring. Liefst 63,1 % van de leden van de sociëteit, 65 van de 103, was tevens 
lid van een van de zes broederschappen. Juist uit de sociale bovenlaag van 
de broederschappen trok de Katholieke Kring haar leden. De kiesrecht bezit-
tende middenklasse, namelijk ambachtslieden, kleine zelfstandigen en win-
keliers, en de grotere ondernemers, te weten blekers, bierbrouwers, galon-
werkers, sigarenmakers en tabakskervers, vormden het draagvlak van de 
Katholieke Kring. Het politieke toneel, dat voorheen aan de Bredase elite 
behoorde, werd nu door de katholieke middenklasse betreden. In Breda 
was, gezien de electorale positie van Eendragt maakt Magt tot 1885, nauwe-
lijks sprake van een ommezwaai onder kiesgerechtigden, maar wel van een 
mobilisering van hen die zich voorheen afzijdig hadden gehouden. 

5.2. Stad en platteland 

Was er in Breda eerder sprake van een mobilisering van kiesgerechtigden 
dan van een ommezwaai, in de districten voor de Tweede Kamer en de Pro-
vinciale Staten speelden beide factoren een rol. Het electorale verlies van de 
Kamerkandidaten van Eendragt maakt Magt tussen 1866 en 1871 enerzijds 
en de redelijk stabiele positie in de stad Breda anderzijds laten zien, dat het 
verlies vooral in de rest van het district gezocht moet worden. De tijdgenoten 
zochten het voornamelijk op het platteland. De redactie van de Bredasche 
Courant meende in 1874, dat 'de zoveel honderd boeren de doorslag (heb-
ben) gegeven' .82  Nuygens schreef in 1869, dat de veranderde stemming te 
danken was aan de Romeinse kwestie: 'Zij is doorgedrongen tot ( . . . ) den 
ambachtsman, den landbouwer, die [zich] anders nooit, vooral onder de ka-
tholieke Nederlanders, met politieke kwestiën bemoeit, maar die thans innig 
verontwaardigd zijn geworden'.83  

Dat bisschop Van Genk vertrouwen had in de invloed van de clerus op het 
platteland zagen we eerder, maar is hiervan iets terug te vinden in de verkie-
zingsuitslagen? Helaas zijn van de opkomstcijfers per gemeente van vóór 
1875 alleen die van Roosendaal bekend. Deze zijn samen met die van het Ka-
merdistrict in tabel 3 opgenomen. 

Tot en met 1868 lag de opkomst in Roosendaal hoger dan in het district. 
Daarna was de opkomst zesmaal lager en viermaal hoger. Roosendaal, de 
derde grootste gemeente na Bergen op Zoom en Breda, is waarschijnlijk wel 
representatief voor de verhouding tussen stad en platteland voor 1868. Ver-
ondersteld mag worden, dat ook de opkomst in Breda, als vestigingsplaats 
van Eendragt maakt Magt, hoger lag dan in de plattelandsgemeenten. De 
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TABEL 3 
Opkomst verkiezingen Tweede Kamer in het district en Roosendaal, 1862-1884 

Distr. 	Rsdl. 	 Distr. 	Rsdl. 

Bron: RANB, Gemeenteverslagen Roosendaal, 1862-1884. 

lagere opkomsten in Breda bij de Statenverkiezingen vanaf 1875 ondersteu-
nen dit. De boycot die Eendragt maakt Magt in 1880 en 1883 uitriep, leidde 
weliswaar ook tot een lagere opkomst onder de aanhang van de R.C. Kies-
vereeniging, maar het blijkt dat de plattelandsgemeenten hoger scoorden 
dan Breda. Bij een opkomst van 34,4% in 1880 bedroeg de opkomst in Gin-
neken 40,5 %, Teteringen 43%, Rijsbergen 46,4%, Alphen en Riel 52,2% 
en Etten en Leur 73,2%. De opkomst in Breda bedroeg slechts 19,1 %. 

Dit brengt ons op het punt van een mogelijke ommezwaai onder de kiesge-
rechtigden en de lokale elites in de gemeenten buiten Breda. In Roosendaal 
was continuïteit de regel. De opkomst bij de periodieke raadsverkiezingen 
bewoog zich in de periode 1865-1885 tussen 33% en 62% en alle aftredende 
raadsleden werden met grote meerderheid van stemmen herkozen. Aan de 
hand van enkele raadsleden kan de kleur geïllustreerd worden. In 1860 was 
mr P. E. A. Janssens wethouder en raadslid, wat hij tot 1881 bleef. In 1868 
was hij in Roosendaal en omstreken de lokale conservatieve medekandidaat 
van Borret. Een andere wethouder, van 1860 tot 1885, was P. A. G. van Gil-
se. Als kandidaat van de R.C. Kiesvereeniging veroverde hij in 1871 samen 
met Janssens de Statenzetels voor het district Bergen op Zoom op de libe-
ralen. Dezelfde continuïteit is te constateren in de dorpen Ginneken en Prin-
cenhage. In beide dorpen werden de raadsleden, die in 1865 zitting hadden, 
tot ver in de jaren zeventig met grote meerderheid van stemmen herkozen. 
In Princenhage waren vijf van de elf raadsleden in 1879 buitenlid van de Ka-
tholieke Kring.8  4  

Bergen op Zoom was een van de weinige gemeenten, misschien zelfs de 
enige, waar een met Breda vergelijkbare ontwikkeling plaatsvond. Tussen 
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1867 en 1873 was er bij de raadsverkiezingen sprake van stijgende op-
komsten. In 1869 werd het raadslid dr J. A. de Ram in de verkiezingen ver-
slagen door de conservatieve katholiek mr S. T. H. van der Heyden. Dezelf-
de Van der Heyden versloeg De Ram opnieuw tijdens de Statenverkiezingen 
van 1874. In deze verkiezingen werden ook het raadslid L. C. de Geep en mr 
P. J. J. Verduyn verslagen. Hierna daalden de opkomsten weer. De verkie-
zingsstrijd was kort geweest, waarbij de liberalen snel het onderspit hadden 
gedolven." 

In veel gemeenten buiten Breda en Bergen op Zoom schaarden de lokale 
elites zich achter de conservatieve katholieken. Omdat dit schijnbaar de in-
stemming van het electoraat had, lijkt een ommezwaai onder de kiesgerech-
tigden, naast de mobilisering van hen bij de Kamer- en Statenverkiezingen, 
een belangrijke verklaringsgrond te vormen voor de verkiezingssuccesen. 
Lijkt, want de vraag mag gesteld worden of de overstap van Eendragt maakt 
Magt naar de R.C. Kiesvereeniging uitgelegd kan worden als een omme-
zwaai van liberaal-katholiek' naar 'conservatief-katholiek'. In de samen-
vatting wil ik proberen een antwoord op deze vraag te geven, naast de vragen 
rond verzuiling en subcultuur. 

6. Besluit 

Vóór 1866 werden de politieke verhoudingen overheerst door de opeenvol-
gende Bredase kiesverenigingen. Hun aanhang bestond vooral uit de hogere 
standen, niet alleen in Breda, maar ook in andere gemeenten in het district. 
Standsbewustzijn en gedepolitiseerde opvattingen met betrekking tot het 
lokaal en regionaal bestuur vormden het bindmiddel van de elite. Op natio-
naal niveau bestond een liberale voorkeur, maar op lokaal niveau was hier 
weinig van terug te vinden. 

Pas met de Kamerverkiezingen van 1866 en 1868 kregen de begrippen libe-
raal en conservatief meer inhoud. De verkiezingsonderwerpen en de oprich-
ting van het conservatief-protestantse Grondwet en Eendragt leidden tot een 
grote stijging in de opkomstpercentages. De tegenstelling conservatief ver-
sus liberaal manifesteerde zich in deze jaren alleen op nationaal niveau en 
was als zodanig illustratief voor de gebruikelijke houding van de Bredase 
elite. Opmerkelijk bij deze verkiezingen was, dat conservatieve katholieken 
en protestanten elkaar vonden, zonder dat het tot een formele samenwer-
king kwam. 

Met het onderwijsmandement en de polariserende houding van bisschop 
Van Genk verschoven de verhoudingen echter zodanig, dat dit voor veel 
tijdgenoten een verwarrend panorama opleverde. Verwarrend, omdat het 
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onderwijs door het kerkelijk gezag centraal werd gesteld, wat veel katholie-
ken tot een keuze noopte die voorheen niet aan de orde was geweest, name-
lijk een keuze tussen geloofs- en politieke opvattingen. Dit gold zowel voor 
de conservatief als de liberaal georiënteerde katholieken. Naast de tegenstel-
ling conservatief versus liberaal kwam nu de tegenstelling ultramontaans of 
clericaal versus anti-clericaal naar voren. De beide tegenstellingen liepen niet 
altijd parallel. Naast conservatieven die niets van kerkelijke invloed op 
staatkundig gebied wilden weten, waren er ook ultramontanen die tegelij-
kertijd een liberale koers wilden varen. 

Zelfs onder de protestanten was de verwarring groot. De conservatieve 
kiesvereniging dacht op de ingeslagen weg voort te kunnen gaan, maar werd 
hierom door haar protestantse achterban bestreden. Omdat de tegenstelling 
clericaal versus anti-clericaal overheersend werd, kwamen de conservatieve 
en de liberale kiesvereniging steeds dichter bij elkaar te staan. De laatste ver-
eniging werd in toenemende mate een vergaarbak voor iedereen die zich met 
het ultramontanisme niet kon verenigen. Ze heette weliswaar liberaal en 
werd zo ook door haar tegenstanders genoemd, maar dit was eerder een 
synoniem voor anti-clericaal geworden dan dat daar een positieve invulling 
aan werd gegeven. Buiten Breda en Bergen op Zoom wijst de continuïteit in 
de gemeentebesturen op een vrij soepele overgang naar de R.C. Kiesvereeni-
ging. Omdat de Bredase kiesverenigingen voor 1866 ruimte geboden hadden 
aan conservatieven en liberalen van allerlei snit, was de overgang evenwel 
vloeiender dan op het eerste gezicht gedacht zou worden. 

Gevoelige onderwerpen wisten de kiesgerechtigden naar de stembus te 
lokken. De conservatieven bereikten dit met de vermeende schending van de 
koninklijke voorrechten en het stellen van christelijke beginselen tegenover 
liberale. Op dit spoor werd door de ultramontanen verdergegaan, toen de 
Onderwijskwestie centraal kwam te staan. Door de tegenstanders als onge-
lovigen af te schilderen, zoals Van Genk deed, werd een politieke keuze voor 
veel gelovigen tevens een toets voor de geloofstrouw. Hiermee mag het, 
meen ik, duidelijk zijn dat het beoordelen van de verkiezingen in de periode 
1866-1871 als alleen een ommezwaai onder het electoraat en als een snelle 
verschuiving van liberale naar conservatieve afgevaardigden een sluier legt 
over de gecompliceerde processen die zich afspeelden. Niet alleen over de 
sociale achtergronden van de politieke verhoudingen, de houding van de 
clerus en de introductie van de geloofstrouw als politieke factor, het verschil 
tussen stad en platteland en de mobilisering van kiesgerechtigden uit de mid-
denklasse, maar ook over de veranderingen in betekenis en inhoud van be-
grippen als liberaal en conservatief. 

De gebeurtenissen hadden ook gevolgen voor het Bredase verenigings-
leven. Het optreden van Rikkers in 1872 veroorzaakte een bewuste scheiding 
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der geesten, wat leidde tot een aantal nieuwe of al bestaande verenigingen, 
die hun activiteiten bewust ultramontaans motiveerden. In dit conflict speel-
de de clerus geen directe rol, maar op de achtergrond stond Van Genk met 
zijn oproep personen en verenigingen te mijden, die in godsdienstig opzicht 
te vrij of ongodsdienstig waren. De clerus had wel de hand in de oprichting 
van enkele verenigingen, waarin het beschermingsmotief voorop stond. Met 
deze verenigingen, hoe gering ook in aantal, was in Breda al in een vroeg sta-
dium het fundament voor de verzuiling gelegd. 

Tussen de katholieke herleving en de politieke successen van de conserva-
tieve katholieken rond 1870 is in Breda een duidelijk verband te leggen. De 
katholieke middenklasse was de pijler van de broederschappen en de Katho-
lieke Kring. Met het politiek optreden van de tot dan toe niet-participerende 
middenklasse zou ik willen aansluiten bij hetgeen Bornewasser in dit ver-
band opmerkte. Zoals eerder gezegd, leidde volgens hem het clericaal geleide 
kerkelijke herlevingsproces tot een bloeiende kerkelijke subcultuur. Dit ker-
kelijk en religieus élan zou zich vervolgens door de veranderende sociaal-
economische omstandigheden ook op andere terreinen doen gelden, waarbij 
Bornewasser vooral de jaren tachtig in gedachten heeft .86  Een verschil met 
zijn veronderstelling is echter, dat het naar buiten treden in Breda eerder 
plaatsvond. Ofschoon de gebeurtenissen in Breda slechts in een bredere 
samenhang beoordeeld kunnen worden, is dit echter, mede gezien de sociale 
achtergrond van de verenigingen en de Bredase sociaal-economische om-
standigheden, een niet onbelangrijk verschil. 

* Bredasche Courant 25-3-1877. 
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BIJLAGE I 

Verkiezingen gemeenteraad Breda 1851-1885 

In kolom 1 staat hel opkomstpercentage, in kolom 2 het aantal stemmen dat uitgebracht kon worden en in kolom 3 het aantal 
uitgebrachte stemmen. In kolom 4 staat het aantal stemmen dat op de desbetreffende kiesvereniging is uitgebracht, in kolom 5 
het percentage dat het aantal stemmen uitmaakte van het totaal aantal stemmen van het electoraat (kolom 2) en in kolom 6 het 
percentage dat dat aantal stemmen uitmaakte van het aantal uitgebrachte stemmen (kolom 3). Voor de kolommen 7-9 cn 10-12 
geldt hetzelfde als voor de kolommen 4-6. 

De letter p staat voor periodieke verkiezingen, de h voor herstemmingen en de v voor verkiezingen ter vervulling van een of 
meerdere vacatures. Het aantal stemmen dat uitgebracht kon worden, was afhankelijk van het aantal te kiezen raadsleden. Een 
kiesgerechtigde mocht namelijk voor elke zetel een stem uitbrengen. Zo moest in 1851 de hele raad gekozen worden, zodat elke 
kiesgerechtigde vijftien stemmen mocht uitbrengen. 

2 	3 	4 	5 	6 
	

7 	8 	9 	10 	II 	12 
De Kiezersvereeniging 

	

1851 p 	74,8°/0 	11685 	8745 	5221 	44,7% 	59,6% 
h 67,9% 2337 1587 801 34,3% 50,5% 

1852v 55,5% 802 445 229 28,6% 51,5% 
1853v 50,4% 804 405 222 27,6% 54,8% 

✓ 40,3% 804 324 187 23,3% 57,7% 
✓ 43,8% 804 352 229 28,5% 65,1% 
p 40,8% 4020 1640 1059 26,3% 64,6% 
h 34,5% 804 277 184 22,9% 66,4% 
• 40,4% 804 325 171 21,3% 52,6% 

1855p 41,0% 4010 1645 996 24,8% 60,5% 
✓ 31,0% 802 249 193 24,1% 77,5% 
✓ 44,3% 802 355 223 27,8% 62,8% 

	
Eendragt 

1857p 56,8% 3950 2245 389 9,8% 17,3% 511 12,9% 22,8% 
h 58,70/, 1580 928 238 15,1% 25,6% 236 14,9% 25,4% 

	

I 859 v 	53,4% 	786 	420 	216 	27,5% 	51,4% 
	

191 	24,3% 	45,5% 

	

1859 p 	49,9% 	3930 	1960 	898 22,8% 45,8% 
	

130 	3,3% 	6,6% 
h 53,7% 786 422 148 18,8% 35,1% 265 33,7% 62,8% 

	

1861p 	37,8% 	4115 	1555 	918 	22,3% 	59,0% 	geen gegevens 
h 44,2% 823 364 220 26,7% 60,4% 211 25,6% 57,7% 
✓ 44,5% 823 366 150 12,2% 41,0% 

Eendragt maakt Mag! 
1862v 47,8% 818 391 197 24,1% 50,4% 

✓ 46,0% 818 376 218 26,7% 58,0% 
1863p 44,7% 3970 1775 1187 29,9% 66,9% 

	

h 	33, I Wo 	794 	263 	139 	17,5% 	52,9% 
1865v 52,0% 810 421 231 28,5% 54,99v 

✓ 44,1% 810 357 202 24,990 56,690 
p 34,99, 4050 1415 1034 25,50/, 73,1% 

	

1866v 	51,29, 	828 	424 	257 	31,0% 	60,6 Wo 
1867p 39,9% 4120 1645 1292 31,4./o 78,5% 
1868v 44,1% 818 361 231 28,290 64,0% 

✓ 29,00/0 818 237 126 15,4% 53,2% 
1869p 36,6% 4170 1525 1122 26,9% 73,6% 
1870v 48,90/0 870 425 104 12,0% 24,5% 

✓ 48,5% 870 422 79 9,1% 18,7% 
h 53,0% 870 461 255 29,3% 55,39, 
h 53,0% 870 461 284 32,6% 61,6% 

1871p 48,7% 4330 2110 1530 35,5% 72,5% 

	

I 872 v 	34,2./o 	859 	294 	163 	19,0% 	55,4% 
	

Katholieke Kring 
✓ 75,4% 859 648 307 35,7% 47,4°/0 278 32,4°1° 42,9% 
h 88,2% 859 758 383 44,6% 50,5% 371 43,2% 48,9% 

1873v 49,99, 873 436 343 39,39v 78,7% 44 5,0% 10,19, 

	

1873p 	67,7% 	4365 	2955 	1533 	35,1% 	51,9% 
	

483 	11,1 Wo 	16,3% 
h 62,0% 873 541 234 26,8% 43,3% 304 34,8% 56,2°/0 

	

1875p 	84,0./o 	4590 	3855 	1767 	38,5% 	45,89, 
	

1825 	39,8% 	47,3% 	Booy, J.F. de 
1877p 80,0% 4950 3960 1454 29,4% 36,7./o 1109 22,4% 28,0% 223 4,5% 5,6% 

h 85,7% 990 848 465 47,0% 54,8% 379 38,3% 44,7% 
1879p 78,2% 5195 4060 1542 29,7% 38,0% 1799 34,6% 44,3% 252 4,9% 6,2% 

	

h 	79,8% 	1039 	829 	428 	41,2% 	51,6% 
	

399 	38,49, 	48,1 Wo 
1880v 79,6% 1081 861 327 30,2% 38,0% 514 47,5% 59,7% 

	

1881 p 	69,7°/0 	7819 	5446 	1428 	18,390 	26,2% 
	

1790 	22,9% 	32,9% 	331 	4,2% 	6,1% 
h 77,4% 5585 4320 1726 30,9% 40,0% 1484 26,6% 34,4% 407 7,39, 9,4% 

1882v 44,9% 1155 519 266 23,0% 51,3% 141 12,2% 27,2% 
1883p 55,1% 6010 3310 1290 21,5% 39,0% 977 16,3% 29,5% 

✓ 74,2% 1202 892 322 26,8% 36,1% 328 27,3% 36,8% 125 10,4% 14,0% 
• 74.290 1202 892 225 18,7% 25,2% 343. 28,5% 38,5% 193 16,1°!0 21,6% 
h 84,9% 1202 1021 487 40,5% 47,7% 506 42,19, 49,69/o 
h 84,99, 1202 1021 448 37,3% 43,9% 548 45,6% 53,7% 

	

1885v 	62,990 	1295 	814 	250 	I 9,3 Wo 	30,7% 	•395 	30,5% 	48,5% 
h 67,5% 1295 874 320 24,7% 36,6% 530 40,990 60,6% 
p 67,090 7770 5208 1816 23,4% 34,9% 2491 32,1% 47,89, 224 2,9% 4,3% 

Bron: GAB, Gemeenteverslag Breda 1851-1885, en Bredasehe Courant 1851-1885. 
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BIJLAGE 3 
Verkiezingen Provinciale Staten, district Breda 1862-1883 

In kolom 1 staat het opkomstpercentage, in kolom 2 het aantal stemmen dat uitgebracht kon worden en in kolom 3 het aantal 
uitgebrachte stemmen. In kolom 4 staat het aantal stemmen dat op de desbetreffende kiesvereniging is uitgebracht, in kolom 5 
het percentage dat dat aantal stemmen uitmaakte van hét aantal stemmen van het electoraat (kolom 2) en in kolom 6 het percentage 
dat het aantal stemmen uitmaakte van het aantal uitgebrachte stemmen (kolom 3). Voor de kolommen 7-9 geldt hetzelfde als de 
kolommen 4-6. 

1 	2 	3 	4 	5 	6 
	

7 
Eendragt maakt Magt 

	

1862p 	40,5% 	6564 	2656 	2102 	32,0% 	79,1% 

	

1865p 	46,0% 	5115 	2355 	1711 	33,5% 	72,7% 
Eendragt maakt Magt/Grondwet en Eendragt 

	

1868p 	30,3% 	6804 	2064 	1982 	29,1% 	96,0% 
R.C. Kiesvereeniging voor het 

Hoofdkiesdistrict Breda 

	

1870v 	56,1% 	1797 	1008 	330 	18,4% 	32,7% 	637 	35,4% 	63,2% 

	

1871p 	57,6% 	5373 	3096 	1622 	30,2% 	52,4% 	1342 	25,0% 	43,3% 

	

1874p 	59,5% 	7276 	4332 	1562 	21,5% 	36,1% 	2631 	36,2% 	60,7% 

	

v 	68,8% 	1819 	1251 	538 	29,6% 	43,0% 	694 	38,2% 	55,5% 

	

1877p 	84,4% 	5664 	4779 	1812 	32,0% 	37,9% 	2887 	51,0% 	60,4% 

	

1880p 	34,4% 	8336 	2864 	162 	1,9% 	5,7% 	2311 	27,7% 	80,7% 

	

1883 p 	30,6% 	6438 	1968 	 - 	- 	1651 	25,6% 	83,9% 

Bron: GAB, Gemeenteverslag 1862-1883, en Bredasche Courant 1862-1883. 
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BIJLAGE 4 
Verdeling katholieke mannelijke bevolking Breda 1869, broederschapsleden en 
leden van de 'Katholieke Kring' naar beroepsgroepen en belastingklassen 

De katholieke bevolking is naar 22 beroepsgroepen verdeeld. Criteria voor de samen-
stelling van de beroepsgroepen zijn de aard van de beroepen en de gemiddelde wel-
stand van de beroepen. Dit laatste is bijvoorbeeld de reden voor het onderscheid tus-
sen ambtachtelijke beroepsgroep I en II. Verder zijn verwante beroepen niet altijd 
samengevoegd, omdat anders bepaalde kenmerken verloren zouden gaan. De onder-
staande verdeling moet dan ook niet als een sociale stratificatie opgevat worden. De 
opzet is, binnen bepaalde grenzen, de kenmerken van de leden van de broederschap-
pen en de Katholieke Kring zo duidelijk mogelijk tot uitdrukking te laten komen. 

Bij elke beroepsgroep zijn drie rijen. De bovenste rij geeft aan hoeveel personen 
uit de katholieke mannelijke bevolking tot die groep en de bijbehorende belasting-
klassen behoorden. In de middelste rij staat het aantal broederschapsleden. Het per-
centage geeft aan, hoeveel procent zij deel uitmaakten van de corresponderende 
groep uit de totale bevolking. Voor de derde rij, de leden van de Katholieke Kring, 
geldt hetzelfde als voor de broederschapsleden. Onderaan de bijlage staat aange-
geven uit welke beroepen elke beroepsgroep bestaat. 

< 15 	> 15 en < 30 	> 30 	Totaal 
I 	Tot. 	10 	 1 	 35 	 46 

Brs. 	1 10,0%. 0 0,0% 5 14,3% 	6 13,0% 
K.K. 	3 30,0% 0 0,0% 5 14,3% 	8 17,4% 

II 	Tot. 	34 	 3 	 6 	 43 
Brs. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

III 	Tot. 	75 	 3 	 2 	 80 
Brs. 12 16,0% 1 33,3% 0 0,0% 13 16,3% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

IV 	Tot. 	33 	 2 	 9 	 44 
Brs. 	4 12,1% 1 50,0% 2 22,2% 	6 13,6% 
K.K. 	4 12,1% 0 0,0% 1 11,1% 	5 11,4% 

V 	Tot. 	56 	 6 	 11 	 73 
Brs. 	5 8,9% 1 16,7% 0 0,0% 6 8,2% 
K.K. 1 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 

VI 	Tot. 	103 	 2 	 1 	 106 
Brs. 10 9,7% 1 50,0% 0 0,0% 11 10,4% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

VII 	Tot. 	23 	 4 	 69 	 96 
Brs. 	5 21,7% 1 25,0% 15 21,7% 21 21,9% 
K.K. 0 0,0% 1 25,0% 17 24,6% 18 18,8% 

VIII 	Tot. 	54 	 4 	 33 	 91 
Brs. 	9 16,7% 0 0,0% 10 30,3% 19 20,9% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 8 24,2% 8 8,8% 
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IX 	Tot. 	100 	 6 	 32 	 138 
Brs. 	24 24,0% 2 33,3% 11 34,4% 37 26,8% 
K.K. 4 4,0% 0 0,0% 2 6,3% 6 4,3% 

X 	Tot. 	139 	 49 	126 	 314 
Brs. 	26 18,7% 14 28,6% 34 27,0% 74 23,6% 
K.K. 	6 4,3% 1 2,0% 28 22,2% 35 11,1% 

XI 	Tot. 	172 	 32 	 20 	 224 
Brs. 	65 37,8% 13 40,6% 6 30,0% 84 37,5% 
K.K. 0 0,0% 1 3,1% 2 10,0% 3 1,3% 

XII 	Tot. 	33 	 23 	 64 	 120 
Brs. 	11 33,3% 12 52,2% 27 42,2% 50 41,7% 
K.K. 	1 3,0% 1 4,3% 12 18,8% 14 11,7% 

XIII 	Tot. 	12 	 14 	 18 	 44 
Brs. 	1 8,3% 1 7,1% 4 22,2% 	6 13,6% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

XIV 	Tot. 	43 	 6 	 8 	 57 
Brs. 	6 14,0% 1 16,7% 2 25,0% 	9 15,8% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

XV 	Tot. 	105 	 18 	 2 	 125 
Brs. 	29 27,6% 5 27,8% 2 100,0% 36 28,8% 
K.K. 1 1,0% 1 5,6% 1 50,0% 3 2,4% 

XVI 	Tot. 	782 	 0 	 0 	 782 
Brs. 170 21,7% 0 0,0% 0 0,0% 170 12,7% 
K.K. 1 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 

XVII 	Tot. 	118 	 2 	 0 	 120 
Brs. 	12 10,2% 0 0,0% 0 0,0% 12 10,0% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

XVIII 	Tot. 	48 	 0 	 0 	 48 
Brs. 	7 14,6% 0 0,0% 0 0,0% 	7 14,6% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

XIX 	Tbt. 	413 	 0 	 0 	 413 
Brs. 63 15,3% 0 0,0% 0 0,0% 63 15,3% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

XX 	Tot. 	38 	 0 	 0 	 38 
Brs. 	13 34,2% 0 0,0% 0 0,0% 13 34,2% 
K.K. 1 2,6% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 

XXI 	Tot. 	29 	 0 	 0 	 29 
Brs. 	3 10,3% 0 0,0% 0 0,0% 3 10,3% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

XXII 	Tot. 	29 	 0 	 0 	 29 
Brs. 1 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,4% 
K.K. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totaal Tot. 2449 	175 	436 	 3060 
Brs. 477 19,5% 53 30,3% 118 27,1% 648 21,2% 
KK. 22 0,9% 5 2,9% 76 17,4% 103 3,4% 
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Advocaten, rechters, griffiers, notarissen, procureurs, burgemeester, ge-
meentesecretaris, hypotheekbewaarder, lid Tweede Kamer, wethouder, rent-
meester, apothekers en artsen. 

II 	Officieren. 
III 	Onderofficieren en soldaten. 
IV 	Onderwijzers, leraren en kwekelingen. 
V 	Commies secretarie, ingenieur, directeur gasfabriek en posterijen, rijkstele-

grafist, inspecteur telegraaf, post, spoorwegen en politie, landmeter, ijk-
meester, essayeur, deurwaarders, kantoorbedienden, klerken, boekhouders 
en schrijvers. 

VI 	Commies, brievenbestellers, aanspreker, afroeper, bode, gasfitter, stoker, 
machinist, keurmeester, confisseur, viskeurder, vendumeester, opzichters 
spoorwegen en waterstaat, politieagenten, marechaussees en cipiers (actief en 
gepensioneerd), spoorwegbeambten, -werkers en -arbeiders, straatveger en 
askarman. 

VII 	Aannemers, bierbrouwers, blekers, boekdrukkers, fabrikanten, galonwer-
kers, lithografen, passementwerkers, sigarenmakers, tabakskervers, zeep- en 
zoutzieders, architecten, kassiers, modemaker, molenaars en grutters, her-
bergiers, logementhouders, rijtuigverhuurders, schoolhouder, sociëteits- en 
koffiehuishouders, stalhouders. 

VIII Kooplieden. 
IX 	Geen beroep. 
X 	Vleeshouwers, bakkers, meubelmakers, metselaars, goud- en zilversmeden, 

pettenmakers, horlogemakers, instrumentmakers, loodgieters, zadelmakers, 
smeden, timmerlieden, kamerbehangers, koper- en blikslagers, huisschil-
ders, blauwverver, touwslager, leerlooijer, rijtuigmakers en steenhouwers. 

XI 	Kleermakers, schoenmakers, kuipers, houtdraaijers, borstelmakers, man-
denmakers, zeeftenmakers, strohoedenmakers, hoedenmakers, stropdassen-
makers, stoelmakers, kartonwerkers en geweermakers. 

XII 	Winkeliers. 
XIII Tappers, slijters en kroeghouders. 
XIV Barbiers, kappers, bloemisten, drogisten, fotografen, koetsiers, kunstschil-

ders en beeldhouwers, landbouwers, molenmakers, restaurateur, schippers 
en stuurlieden, tandmeesters, uitdragers, verhuurders, paardenartsen. 

XV 	Tuinlieden, hoveniers, vissers en warmoeziers. 
XVI Ambachtsknechten. 
XVII Overige knechten. 
XVIII Tapijtwevers, wevers, haardoekwevers en spinners. 
XIX Dagloners, letterzetters, sjouwers, schoorsteenveger, schaarslijper. 
XX 	Winkel-, koffiehuis- en sociëteitsbedienden, dienst-, huis- en rijknechten. 
XXI Oppassers hospitaal, conciërges, portiers, bestellers, binnenvader, kok, ma-

gazijnmeester, technisch tekenaar, zaakwaarnemer. 
XXII Kramers, muziekanten, vrachtrijders en voerlieden. 

* Het verschil tussen de 3060 personen in deze bijlage en de 3081 in tabel 1 betreft 
21 geestelijken. Dezen zijn hier buiten beschouwing gelaten, omdat ze uit de aard 
van hun werkzaamheden bij alle broederschappen vertegenwoordigd waren. Bo-
vendien waren ze van de Katholieke Kring verplicht lid, wat tot vertekeningen zou 
leiden. 

Bron: GAB, Bevolkingsregister 1869, Patentregister 1869-1870, Adresboek 1870, 
Ledenregisters broederschappen (zie noot 81), Ledenregister Katholieke Kring (zie 
noot 84). 
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