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De Christelijke Naaischool te Breukelen 
Nijenrode 

Henk van Walderveen 
G.W. van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

In 1989 verschenen in ons tijdschrift twee artikelen1 

van de hand van H.J. van Es over het gebouw "Het 
Posthuis", gebouwd in 1884. In het kort vermeldde 
hij ook iets over de Christelijke Naaischool, die van 
ca. 1895 tot 1949 daarin gevestigd was. 

In dit artikel wil ik iets meer vertellen over de 
Christelijke Naaischool. Na een oproep van Ds. J. 
van Heerde, Hervormd predikant alhier, namens het 
bestuur van de Christelijke Bewaarschool, aan de 
bewoners van de Gemeente Breukelen om stoffelij
ke medewerking te verlenen om te komen tot de op
richting van een Christelijke Naaischool, waar vol
ledig onderricht gegeven zou worden in linnen en 
wolnaaien, stoppen, merken, mazen en knippen, 
kwamen voldoende gelden binnen. In maart 1878 
werd de in Afbeelding 1 afgebeelde prospectus ver
spreid onder de inwoners van Breukelen. Op de op
richtingsbijeenkomst van 7 mei 1878 werden reeds 
12 meisjes ingeschreven, te weten Marie Boom, 
Jansje van Dijk, Jansje van Ginkel, Marretje van de 
Heuvel, Mietje de Haas, Johanna Kramer, Paulia 
Smaling, Mietje Snel, Jansje Steenbrink, Jetje van 
Woudenberg, Willemijntje Wismeijer en Hillegon-
da Karssemeijer. 

Hoofdonderwijzeressen en helpsters 
Volgens de financiële stukken over 1878 werd 

als eerste hoofdonderwijzeres mej. N. Bosman aan
gesteld, die dienst deed van mei 1878 tot oktober 
1879. Per 1 november 1879 werd mej. C. Hartman 
voor 4 maanden hoofd van de naaischool. In maart 
1880 werd mej. P.W. Keidel aangesteld, die tot 
31 oktober 1882 hoofd van de naaischool was. 
Op 1 november 1882 volgde mej. F.D. van Dränen 
(Afbeelding 2) haar op, die na een 43-jarig dienst
verband in 1925 met pensioen ging. 

De eerste cursussen werden tot ca. 1894 gegeven 
in het pand van de zadelmaker P. Huchshorn in 
de toenmalige Achterstraat (thans zuidzijde Kerk
brink). Het Posthuis aan de Straatweg (nu nr. 90) 
werd ca. 1895 betrokken, nadat het gebouw enkele 
jaren daarvoor als postkantoor dienst had gedaan. In 
de loop der jaren waren er ook steeds jonge help
sters, die een kleine vergoeding kregen. In de jaren 

1880 tot 1910 waren dit voor langere of kortere tijd: 
Nel Broekhuizen, Mina de Jong, Aaltje Vervat, 
Willemijn Griffioen, Jansje Hogendoorn, Aartje 
Smink, Aagje Vermeulen en Cornelia Huisman. In 
de jaren 1910 - 1926 waren dit onder anderen Gijsje 
van Lingen, Gerritje de Jong, Ida Huchshorn, Lena 
van Eijk en als vaste helpster mej. B. van Essen van 
1912 tot 31 augustus 1921. Hiervoor in de plaats 
kwam mej. A.M. Eijgenstein van 1 september 1921 
tot april 1924. Mej. A.G. Leebeek volgde haar op 
en toen in 1925 mej. F.D. van Dränen met pensioen 
ging, werd zij hoofd van de naai- en breischool tot 
1928. In 1928 werd mej. S. Fook als hoofd van de 
school aangesteld; zij bleef dit tot 1952, toen de 
naai- en breischool opgeheven werd. 

Statuten, huishoudelijk reglement, bestuur 
In 1916 werden de statuten vastgesteld en goed

gekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 juni 1916 nr. 
29. Enkele artikelen luidden: 

Art. 1. De vereeniging draagt den naam van: Vereeniging tot 
instandhouding der Christelijke Naaischool te Breukelen-
Nijenrode, en is gevestigd te Breukelen-Nijenrode. 

Art. 3. De vereeniging stelt zich ten doel, alles wat in de 
nieuwere leermethode prijselijk en proefhoudend wordt be
vonden, aan naai- en handwerkonderwijs en Christelijke 
opvoeding dienstbaar te maken. 

Art. 15. De vereeniging wordt aangegaan voor een tijdvak van 
29 jaren, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 
1 Mei 1916. 

Het bestuur bestond toen uit Jkvr. J.M.E. Wil
link van Collen, voorzitster; Jkvr. W.A.J. Backer, 
secretaresse; en Jkvr. M.E. Willink van Collen, 
penningmeesteresse. 

Tevens werd een huishoudelijk reglement vast
gesteld. Enkele artikelen luidden: 

Art. 1. De Vereeniging stelt zich ten doel eene deugdelijke 
Naaischool te handhaven met eene juffrouw, liefst van de 
Ned. Herv. kerk, aan het hoofd. De benoeming van de juf
frouw berust bij het bestuur. 

Art. 8. De inkomsten der naaischool bestaan uit naailoon, 
schoolgelden, contributiën, giften en legaten. 

Art. 10. Om de twee jaren wordt, zoo de omstandigheden het 
toelaten, een uitgaaansdag aan de naaimeisjes gegund. 
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Afb. 1, Aankondiging van de voorgenomen 
oprichting van een Christelijke Naaischool 
in Breukelen op 7 mei 1878 (in Archief Her
vormde Gemeente van Breukelen). 
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CHRISTELIJKE NAAISCHOOL 

Breökelen 
t e openen f MEI 1878. 

Het onderwijs in bovenvermelde Inrichting omvat het LINNEN- en WOLLEN-
NAAIEN, STOPPEN, MERKEN", MAZEN en KNIPPEN. 

Er zal eene d a g - en eene a v o n d s e h o o l zijn, dagelijks te houden, behalve op 
Zaterdag. Op de d a g s e h o o l wordt onderwijs gegeven 

des voormiddags van 9—12 uur 
des namiddags van 2—4 uur, gedurende de zomermaanden. 

en van l'A—37: uur, gedurende de wintermaanden. 

De a v o n d s c h o o l wordt gehouden van^O-^S uur. 

Er zullen drie vacanties zijn in het j aa r , en wel: 's zomers veertien dagen: en 
met Kerstmis en Pinksteren telkens eene week. 

Des Maandags mogen de leerlingen eigen werk medebrengen. 
Om de d a g s e h o o l te kunnen bezoeken moeten de meisjes den leeftijd van 12 

jaren bereikt en lager onderwijs genoten hebben. Op de a v o n d s c h o o l worden geene 
leerlingen toegelaten tenzij zij minstens- ló jaar zijn ty^ij-Z^^r^J-^-^ 

Alle leerlingen moeten vooraf een bewijs overleggen, dat zij met goed gevolg 
gevaccineerd zijn. 

Voor het o n d e r r i c h t op de d a g s e h o o l wordt betaald 15 C t. per week 
(behalve gedurende de vacanties en bij ernstige ongesteldheid der leerlingen, mits er aan 
het Bestuur kennis van zij gegeven); telken Maandag te voldoen aan de Onderwijzeres. 
Zij die de a v o n d s c h o o l bezoeken betalen 5 g u l d e n in h e t j a a r , te voldoen per 
vierendeel jaars. 

Het BESTCUR vleit zich door de oprichting dezer school in eene dringende 
behoefte te voorzien en zal zich beijveren door degelijk onderricht en eene christelijke 
leiding aan de leerlingen te geven, haar stoffelijk en geestelijk belang naar eisch te 
behartigen. 

Buste daartoe 's Heeren beste zegen op zijne pogingen! 

BREOKEI.EJC , 

Maart 187S. 

Het Bestuur der Chr. Naaischool te Breukelen, 

A'<tmcns liC'.ziht 

I. M. E. WILLINK VAN COLLEN, 

Art. 11. Elk der Dames-bestuursleden is verplicht om de maand 
af en toe de school te bezoeken en schrijft dan hare bevin
ding in het bezoekboek. Tijdens haar bezoek beziet zij ook 
het in die maand af te leveren werk. 

Geldmiddelen 
In 1884 kocht het bestuur van de naaischool 1 

obligatie van de Groot Russische Spoorweg Maat
schappij tegen 3% rente, groot 125 Roebel gelijk 
aan 236 Gulden of 500 Franse francs of 20 Pond 
Sterling of 402 Reichsmark. 

In 1891 kocht men nog eenzelfde obligatie en te
vens nog 3 obligaties van de Groot Russische 
Spoorweg Maatschappij tegen 3% rente, ieder groot 
625 Roebel gelijk aan 1180 Gulden of 2500 Franse 
francs of 100 Pond Sterling of 2010 Reichsmark. 

Elk jaar werd 3% rente ontvangen tot en met 
juni 1917. Toen bleken deze obligaties door de 
Russische revolutie niets meer waard te zijn. De 
laatste vermelding was op de balans van 1934. De 
obligaties liggen nu nog in het Archief van de Her

vormde Gemeente van Breukelen. 
Op de balans van 1917 stonden de volgende be

legde gelden: 
Spaarbank Breukelen ƒ 677,31 
Obligaties Nationale Werkelijke Schuld ƒ 400,-
Russische obligaties ƒ 4012,--

Afb. 2. Portret van 
mej. F.D. van Drä
nen te Breukelen, 
gemaakt toen zij op 
1 november 1922 
haar 40-jarig jubile
um vierde als hoofd 
van de Breukelse 
naai- en handwerk-
school (Foto-archief 
Historische Kring 
Breukelen). 
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Afb. 3. Foto van de leerlingen, oud-leeriingen en het onderwijzend personeel van de Christelijke Naaischool te Breukelen 
uit ca. 1933, aan de Historische Kring Breukelen geschonken door Mevr. H.M. van der Horst. 1 = Lina Klarenbeek; 2 = ?; 
3 = Annie Vos; 4 = Teuntje van der Grift; 5 = Alie Boom; 6 = Mien van Oosterom; 7 = Truus van Stam; 8 = Bets Vos; 
9=7; 10 = Janna Hoegee; 11 = ?; 12 = Rieka Last; 13 = Clazien Smit; 14 = Lena de Boer; 15 = ?; 16 = ?; 17 = Juffrouw 
S. Fook; 18 = ?; 19 = ?; 20 = Jansje Pfeiffer; 21 = Annie van Elk; 22 = Teuntje van den Hoed; 23 = ?; 24 = Greta de Gier; 
25 = ?; 26 = ?; 27 = ?; 28 = ?; 29 = ?; 30 = ?; 31 = ?; 32 = ?; 33 = Jansje Vermeulen; 34 = Riek van Doorn; 35 = ?; 
36 = ?; 37 = ?; 38 = ?; 39 = ?; 40 = Greet Bakker; 41 = Marie Cazant; 42 = ?; 43 = ?; 44 = ?; 45 = Teuni Griffioen; 
46 = Dith van Dee; 47 = Lena van der Horst; 48 = ?; 49 = Janny Rijksen; 50 = Johanna Boellaard; 51 = Janny Boverhof; 
52 = Corrie Rijksen; 53 = Map Hoogendoorn; 54 = ?; 55 = Co Lith; 56 = ?; 57 = ?; 58 = Mien Boellaard; 59 = Nel 
Grasmaijer; 60 = Wil van de Schaft; 61 = Willy Oskam; 62 = Trudy Barreveld; 63 = Greet de Bruin; 64 = Melia Nagtegaal; 
65 = Klaasje Mur; 66 = Cor Nagtegaal; 67 = ?; 68 = Johanna van Elk. Mocht iemand nog aanvullende namen weten, dan 
houdt schrijver zich hiervoor aanbevolen. 
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Helpsters aan de naaischool vanaf 1926 
Voor langere of kortere tijd waren de volgende 

helpsters in dienst van de naaischool: Alida Boom, 
1926 - 1934; Mien van Oosterom, 1932 - 1941; 
Regina Fook, 1942 - 1950; Lena van der Horst, 
1941 - 1946; Elisabeth Hoogedoorn, 1943 - 1951; 
Truus de Jeu, 1946 - 1947; Dini Heeger, 1946; 
Maria Determan, 1946 - 1950; en Mej. Everaers, 
1946-1951. 

Na de opheffing in 1952 werd de financiële ad
ministratie van de naaischool afgesloten in septem

ber 1957. Het restant bedrag van ƒ 181,94 werd op 
23 juni 1958 volgens de statuten overgemaakt aan 
de Diaconie van de Hervormde Gemeente van 
B reukeien. 

Noten 

1 H.J. van Es, 1989. Het Posthuis van 1884 te Breukelen (1). 
Tijdschrift Historische Kring Breukelen, jaargang 4, nr. 1, 
blz. 68 - 79. Idem (2), jaargang 4, nr. 2, blz. 120-131. 

2 Archief Hervormde Gemeente van Breukelen (Gemeente
huis te Breukelen), inv. nr. 82. 

Brief uit de Bataafse Wet 
Henk van Walderveen 

G.W. van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Onderstaande brief vond ik in het Archief van de 
Hervormde Gemeente van Breukelen, onder inv. nr. 
5IA. Hij stamt uit de tijd van de Bataafse Repu
bliek. Deze ontstond in mei 1795, na de Bataafse 
Omwenteling en de opheffing van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden, onder Franse en patriotti
sche invloed. Ze vormt het begin van wat we 
gewoonlijk de Franse Tijd noemen. 

De brief ("messive") werd in 1798 door het over-
gangsbestuur van de provincie Utrecht gestuurd aan 
het voorlopige gemeentebestuur van Breukelen, dat 
op zijn beurt een afschrift zond aan de Hervormde 
Gemeente van Breukelen. Hij gaat over het vernie
tigen van diverse zaken die te maken hadden met de 
vroegere standsverschillen, zoals familiewapens en 
graftombes. Die "copija" van deze brief luidt: 

Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap 
Utrecht den 28e maart 1798 in het vierde 
jaar der Bataafsche Vrijheid 

Het Intermediair adminis
tratief bestuur van het 
voormalig gewest Utrecht 

Aan 
Het provisioneel gemeente 
bestuur van Breukelen 

Medeburgers! 
Uyt Uwe messive vanden 21e dezer loopende maand Maart, zien wij tot onze verwondering 
dat de Burgers en anderen bij ulieden de kracht der door ons gemaakte wet omtrent het 
amoveeren van wapens etc, gestoeltens etc. trachten illusoir te maaken. Wij gelasten Ued. 
op Uwe verantwoordelijkheijd, den burgers voorzegt en anderen dadelijk te doen aanseg-
gen, dat zij ingevolge den door ons geëmaneerde wet, de wapens en andere onderscheyde-
ne tekenen van adel of rang, niet zullen hebben te bedekken en voor het oog te verbergen in 
houten kasten, of hoe zulx ook zoude moogen zijn, maar die in de daad en geheel en al 
wegteneemen, zonder enig verwijl, op poene dat bij nalatigheyt die tombes, of wat zulx ook 
zoude mogen zijn te hunnen koste zullen worden weggebrooken en geamoveerd. 

Hijl en Broederschap 
was getekend 

amoveren = opruimen 

illusoir maken = ontduiken, ontkrachten 

geëmaneerd = uitgevaardigd 

op poene van = op straffe van 

ter ordonnantie = tot afkondiging van 

de verordening 

Gt. Nieuwenhuyze vz. 
Ter ordonnantie vant zelve 
en was getekend P. 't Hoen 
Accordeert met de originele 
messive 

J. de Jong, schout 
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