
153 

De tekenschool te Breukelen-Nijenrode 
Henk van Walderveen 

G.W. van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Behalve gewoon lager onderwijs had Breukelen tot 
in het midden van de 19de eeuw nog niet veel 
scholing te bieden. In 1851 richtte J.J. Alberda, die 
een zwager was van het raadslid C. Kasteleijn, voor 
eigen rekening een school voor middelbaar onder
wijs op, met een daaraan verbonden kostschool, die 
gevestigd werd in Boom en Bosch. Die school trok 
ook een klein aantal externe leerlingen, uit Breuke
len en omgeving, ongetwijfeld van draagkrachtige 
ouders. De doorsnee Breukelaar en zijn kinderen 
hadden daar niet veel aan. Maar uit opmerkingen, 
gemaakt in enkele vergaderingen van de gemeente
raad van Breukelen-Nijenrode, blijkt dat ook daarin 
enige verandering aan het komen was. Het duide
lijkst was een uitspraak tijdens de raadsvergadering 
op 21 mei 1858. Die hield in dat in 1846 een ver
eniging, de Breukelse afdeling van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen, uit vrijwillige bijdragen 
een "herhaling- of avondschool" had gevestigd, die 
door volwassenen bezocht werd. Deze onderwijs
instelling ging dus niet uit van de overheid. De ini
tiatiefnemer - het "Nut" - had er echter al wel spoe
dig de, vooral financiële, steun van het gemeente
bestuur bij nodig. 

Deze "herhalingschool" was eerst gevestigd in 
de ruimte aan het Kerkplein die de gemeente huur
de van de kerkvoogdij voor de openbare lagere 
school. Vanaf 1855 beschikte de avondschool daar 
over een eigen schoollokaal, want er was geklaagd 
dat de volwassen personen die deze school bezoch
ten "enige slijtage" veroorzaakten. 

Toch ging het na enige tijd niet voorspoedig met 
deze avondschool. Rond 1860 was er weinig belang
stelling meer voor dat avondonderwijs. In de ge
meenteraad werd op 5 november 1860 een korting 
op de gemeentelijke bijdrage overwogen wegens 
het geringe nut van de avondschool. Het raadslid 
G.D. Duuring, bewoner van Vegtvliet, wist dat nog 
uitgesteld te krijgen, maar er moest dus wel wat 
gebeuren om de school weer tot bloei te brengen. 
Dat heeft er vermoedelijk toe geleid dat er kort 
daarna naast het meer algemene herhalingsonderwijs 
ook een duidelijker op de praktijk gerichte avond-
tekenschool kwam. 

Het aantal duidelijke aanwijzingen over wat er 

precies is gebeurd en wanneer, is beperkt. Vroeg in 
1864 draaide de avondschool in elk geval weer re
gelmatig, want toen de gemeenteraad sprak over het 
salaris van de nieuwe hoofdonderwijzer, werd ge
zegd dat deze naast vijf dagen dagonderwijs en de 
opleiding van kwekelingen ook vier maal per week 
avondonderwijs moest geven. 

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was op 16 
november 1784 te Edam, op initiatief van Jan Nieuwenhuyzen, 
doopsgezind predikant te Monnickendam, opgericht als het 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen onder de zin
spreuk: Tot Nut van 't Algemeen. Er kwamen omstreeks die 
tijd meer genootschappen van kunsten en wetenschappen tot 
stand, maar 't Nut verschilde daarvan doordat het voortkwam 
uit kringen die de ideeën van de patriotten aanhingen. Ze wilde 
de eenvoudige Nederlander tot gids zijn in het leven, hem de 
hand reiken, voorlichten en opvoeden. Het Nut ijverde daarom 
voor algemeen volksonderwijs, een opleiding tot democratisch 
staatsburger en opvoeding in een algemeen christelijke geest 
van verdraagzaamheid en liefde voor het vaderland. In 1787 
werd naar Amsterdam verhuisd en de naam bekort tot Maat
schappij tot Nut van het Algemeen. In de loop der jaren 
kwamen honderden departementen van 't Nut tot stand, waar
van een in het dorp Breukelen. 

Tekenschool kreeg onderdak in gemeente
huis aan de Nieuwstraat 

In de notulen van 17 augustus 1865 van de 
raad van de Gemeente Breukelen-Nijenrode werd 
melding gemaakt van een verzoek van het bestuur 
van het "Departement afd. Breukelen van de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen" om de bovenzaal 
van het gemeentehuis, dat toen nog aan de Nieuw
straat was gevestigd, gedurende het aanstaande win
terseizoen te mogen gebruiken ten dienste van de 
Breukelse tekenschool. Los daarvan was er ook nog 
een aanvraag om over die zaal te mogen beschikken 
voor vergaderingen en lezingen van 't Nut (Afbeel
ding 1). Het raadslid A. van Leeuwen wees bij die 
gelegenheid op het nut van de tekenschool voor 
deze gemeente en drong aan op een gunstige 
beschikking. Ook het raadslid J.W. Artler onder
steunde het verzoek en vroeg om "een bepaald per
soon aan te wijzen voor de behoorlijke opruiming 
der tafels etc. en het schoonhouden van het locaal". 
Na ampele besprekingen besloot men het verzoek 
in te willigen. Ook keurde de raad goed dat het 
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Afb. 1. De vermelding van twee ingekomen stukken in de raadsnotulen van Breukelen-Nijenrode van 17 augustus 1865. 
Het bestuur van het Nut vraagt om gebruik te mogen maken van de bovenzaal van het gemeentehuis ten dienste van de 
tekenschool. Gemeente-ontvanger Dirk van der Veen vraagt om dezelfde ruimte voor bijeenkomsten en de 
volksvoorlezingen van het Nut. Van der Veen deed dergelijke verzoeken met succes ook al op 2 oktober 1862, 1 
september 1863 en 14 september 1864. Voor de tekenschool lijkt dit de eerste aanvraag te zijn geweest; tevoren werd 
les gegeven in het lokaal aan het Kerkplein. 

lokaal zou worden verwarmd op kosten van de ge
meente. 

Op 21 september 1866 besloot de gemeenteraad 
dat het gebruik van de bovenzaal door de teken
school kosteloos zou zijn. 

In die tijd bestond ook het avondherhalingsonderwijs nog, 
maar blijkbaar bleef het aantal volwassenen dat daaraan deel
nam klein. Op 25 september 1865 stond de gemeenteraad toe 
dat kinderen van minder gegoede ouders eveneens mochten 
worden toegelaten, en dat gratis; ze moesten wel een bewijs 
overleggen dat ze de twee laagste klassen van de dagschool 
hadden doorlopen. Hoelang dat "tweede-kans onderwijs" het 
daarna in Breukelen-Nijenrode nog heeft volgehouden is mij 
niet bekend. 

Gemeentelijke subsidies, 1873 -1898 
Op 8 augustus 1873 stond op de agenda van de 

gemeenteraadsvergadering van Breukelen-Nijenro
de een verzoek van notaris J.J. Schalij, voorzitter 
van het "Nut", om subsidie voor hun tekenschool. 
Deze was te meer nodig omdat men van plan was 

gedurende 8 maanden per jaar in plaats van 4 maan
den tekenlessen te gaan geven en daarvoor onder
wijzers van de ambachtsschool uit Amsterdam in 
dienst wilde nemen. Enige heren uit Breukelen-St. 
Pieters zagen eveneens het belang van de teken
school in en waren bereid ook zelf krachtdadig 
steun te verlenen. De raad besloot een subsidie van 
ƒ 100,-- toe te kennen. De subsidie werd verschei
dene jaren herhaald, maar in 1885 werd die ver
laagd tot/75,--. 

In de raadsvergadering van 7 december 1888 gaf 
kaashandelaar Jac. Schippers, bestuurslid van de 
tekenschool, een uiteenzetting over de financiële 
toestand van de school. Op voorstel van raadslid 
mr. H.C. Vos werd de gemeentelijke subsidie toen 
door de gemeenteraad weer op ƒ 100,- gebracht, 
met twee tegenstemmen, die van de wethouders 
J.W. de Bruijn en M. van Waart. Tevens werd een 
extra subsidie verleend tot dekking van de tekorten, 
met de uitdrukkelijke voorwaarde, dat aan de ge-
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meenteraad vooraf een specifieke rekening van de 
lopende tekencursus overlegd zou worden. 

In de jaren 1889- 1893 kende de gemeente 
dezelfde bedragen toe. Op voorstel van het raadslid 
M. van der Pol werd de subsidie in oktober 1894 
verhoogd tot ƒ 200,--, nadat een voorstel van wet
houder M. van Waart om de subsidie op een wat 
lager bedrag, op ƒ 175,-, vast te stellen was ver
worpen. In de jaren 1895 en 1896 werd de subsidie 
weer verlaagd tot ƒ 150,-. In 1897 en 1898 had de 
tekenschool ondanks de subsidie nog exploitatie
tekorten van resp. ƒ 60,23 en ƒ 36,57, die weer door 
aanvullende exploitatiesubsidies werden gedekt. 

Opheffing Departement Breukelen der Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen 

In de gemeenteraadsvergadering van Breukelen-
Nijenrode van 7 maart 1898 deelde de voorzitter 
mede, dat het voornemen bestond om het "Departe
ment Breukelen der Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen" op te heffen. Het werd echter van groot 
belang geacht de daaraan verbonden tekenschool en 
bibliotheek te behouden. Namens het bestuur van 
het "Nut" stelde hij de vraag of de gemeente die 
beide instellingen onder haar hoede wilde nemen. 
De voorzitter van de raad, burgemeester J.Th.A. 
Braams, vond het zelf niet raadzaam om die in
stellingen voor rekening van de gemeente te laten 
voortbestaan, omdat dit te kostbaar zou worden en 
de vrijwillige bijdragen dan wellicht zouden stop
pen. Hij achtte het beter, dat een vereniging met 
rechtspersoonlijkheid het beheer op zich zou nemen 
en de gemeente voor de tekenschool een subsidie 
zou blijven geven. Besloten werd dit aan het be
stuur mede te delen. 

Reglement voor leerlingen van de teken
school 

Op 13 september 1902 werd een reglement vast
gesteld voor leerlingen der "Teekenschool" te Breu-
kelen-Nijenrode. In Art. 2 staat welke lessen er ge
geven werden: (a) het bouwkundig tekenen, (b) het 
handtekenen, (c) het tekenen naar de natuur en (d) 
het tekenen in verband met de verschillende kunst-
nijverheidsvakken. 

Art. 5 schreef voor, dat er schoolgeld betaald 
moest worden en wel ƒ 4 , - per leerling per cursus
jaar. Art. 7 stelde, dat alle tekenbehoeften voor 
rekening van de leerling waren. In Art. 9 stond, dat 
de leerlingen rein en ordelijk gekleed de lessen 
moesten bijwonen en volgens Art. 10 mochten de 
leerlingen gedurende de les nooit zonder noodzaak 

"overluid spreken" en was bovendien het gebruik 
van tabak, op welke wijze dan ook, verboden. 

Subsidie-aanvragen bij omliggende ge
meenten en de Provincie Utrecht 

In de notulen van de raadsvergadering op 11 
april 1905 lezen we, dat wethouder M. van Waart 
zich afvroeg of ook door omliggende gemeenten, 
waaruit kinderen op de tekenschool gingen, subsi
die toegekend werd. De voorzitter antwoordde dat 
zulks niet het geval was, ofschoon er herhaaldelijk 
om was gevraagd. 

De sigarenfabrikant H.G. de Bruijn, die zowel 
raadslid was als commissaris van de tekenschool, 
zei dat de tekenschool wegens de toename van het 
aantal leerlingen van elders wel aan andere gemeen
ten om medesubsidiëring had gevraagd, maar zon
der gunstig resultaat. Men had nu het voornemen 
om subsidie bij de Provincie Utrecht aan te vragen, 
omdat de tekenschool aan alle voorwaarden vol
deed om zo'n provinciale subsidie te krijgen. 

Volgens dezelfde notulen merkte de heer M. van 
Waart op, dat het tijd werd dat de tekenschool een 
eigen lokaliteit kreeg, waar de heer H.G. de Bruijn 
verheugd mee instemde. 

Nieuwe subsidie-aanvragen, onder meer 
wegens plannen bouw nieuwe school 

In de raadsvergadering van 27 april 1906 werd 
weer een subsidie-aanvraag van de tekenschool be
sproken. De heer H.G. de Bruijn zei, dat het groot
ste aantal leerlingen van de tekenschool uit Breuke
len kwam. Voorts merkte hij op, dat het verkrijgen 
van subsidie van het provinciebestuur afhankelijk 
werd gesteld van de gemeentelijke subsidie. Met 
algemene stemmen werd besloten voor het cursus
jaar 1905/1906 weer een subsidie te verlenen van 
ƒ 100,- + ƒ 50,- extra. 

In dezelfde raadsvergadering werd een brief be
sproken van de Vereeniging "de Teekenschool" om 
de jaarlijkse subsidie van de Gemeente Breukelen-
Nijenrode te brengen op ƒ 300,-, zulks op grond 
van het feit, dat de vereniging het plan had opgevat 
een eigen gebouw te stichten vanwege de grote 
uitbreiding van het aantal leerlingen. 

De voorzitter zei dat het bestuur van de Vereeni
ging "de Teekenschool" voorlichting had gevraagd 
aan de heer De Groot van het Ministerie van Onder
wijs te 's-Gravenhage en naar aanleiding daarvan 
met het verzoek om een verhoogde subsidie bij de 
gemeenteraad kwam. De voorzitter beval deze voor 
de gemeente zo nuttige instelling met warmte aan. 
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Afb. 2. Bouwtekening van het vooraanzicht van de tekenschool, 1907 (Archief Historische Kring Breukelen; met dank 
aan Jaap Bokma, die een zwaar beschadigde tekening bijwerkte). 

Op de vraag van de heer M. van Waart hoeveel 
leerlingen er op dat moment waren, antwoordde de 
heer H.G. de Bruijn dat dit er 40 waren. De voor
zitter, nog steeds burgemeester Braams, merkte op 
dat wanneer een eigen gebouw zou worden ver
kregen, de gemeente af zou zijn van de kosten voor 
schoonmaken, licht, brandstoffen enz. De heer De 
Bruijn voegde hier nog aan toe, dat het les geven in 
de Openbare Lagere School (in het gebouw Salva-
tori op het Kerkplein), waar men alweer enige tijd 
onderdak vond, een goed tekenonderwijs in de weg 
stond. 

Na ampele bespreking bracht de voorzitter het 
verzoek in stemming en met algemene stemmen 
werd besloten de verhoogde subsidie te verlenen, 
met de bepaling dat deze verhoogde subsidie niet 
zou worden uitgekeerd indien geen eigen gebouw 
zou worden gesticht. 

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid en 
aankoop van grond voor een nieuw gebouw 

Inmiddels was de Vereeniging "de Teeken-
school" als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Be
sluit van 7 oktober 1902 nr. 17. We vinden dat ver-
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Afb. 3. Indeling van de begane grond van de tekenschool 
volgens de bouwtekening van 1907. In de grote teken-
zaal was ruimte voor 21 tekentafels; zie de ingetekende 
rechthoeken. 

meld in de koopakte van 11 oktober 1907. We lezen 
daarin ook, dat Gerrit Jan van Steeden, logement
houder van Het State Wapen te Breukelen-Nijen-
rode, aan de Vereeniging "de Teekenschool" een 
stuk open terrein verkocht had, gelegen te Breu-
kelen-Nijenrode Sectie C nr. 1678 ter grootte van 2 
are en 85 centiare. De verkoopprijs van de grond 
was ƒ 1500,--. 

Volgens de notulen van de vergadering van 
B&W van Breukelen-Nijenrode van 13 september 
1907 werd een bouwvergunning verleend voor de 
stichting van een eigen gebouw van de tekenschool 
overeenkomstig de aan de gemeente overlegde 
tekeningen en bescheiden (zie Afbeeldingen 2 - 4). 
Het ontwerp was hoogstwaarschijnlijk van Arie 
Griffioen, die ook als leerkracht aan de tekenschool 
verbonden was. Hij woonde aan de Brouwerij en 
was zowel timmerman als architect, tot hij in 1921 
in dienst trad bij de Gemeente Breukelen-Nijenrode. 

Periode vanaf 1921 
Uit de periode 1908 - 1920 is er in de notulen 

van de gemeenteraads- en B&W-vergaderingen 
niets meer te vinden over de tekenschool, maar in 
de raadsnotulen van 30 mei 1921 staat een uitvoerig 
verslag over een subsidieverhoging. 

In een brief van 23 maart 1921 van B&W aan de 
gemeenteraad wordt verwezen naar artikel 25 van 
de Nijverheids Onderwijswet, waarin onder andere 
stond, dat het Rijk aan de tekenschool een bijdrage 
verleende van 70% van de nettokosten, mits werd 
aangetoond, dat de gemeente waar de school was 
gevestigd 30% van de kosten betaalde. Uit de door 
het bestuur verstrekte opgave bleek dat voor 1921 
een geraamd bedrag van ƒ 1200,-- te zijn. Deze 
becijfering maakte onbedoeld duidelijk hoe be
scheiden de gemeentelijke bijdrage in de voorgaan
de jaren was. 

Aan de gemeenteraad werd daarop gevraagd een 
subsidie van ƒ 1200,- toe te kennen. Hierover werd 
breedvoerig van gedachten gewisseld door de heren 
M. Onnes van Nijenrode, H.G. de Bruijn, J. Molen
kamp en de voorzitter (burgemeester Van der Hoop 
van Slochteren). Op voorstel van de heer Onnes 
werd besloten de gevraagde subsidie voor 1921 te 
verlenen, onder het voorbehoud dat een aanvraag 
om verhoogde subsidie voor 1922 de Raad tijdig 
diende te bereiken, terwijl het wenselijk werd ge
acht de schoolgelden zodanig te regelen, dat naar 
draagkracht van ouders of verzorgers per leerling 
schoolgeld werd geheven, waardoor de inkomsten 
belangrijk zouden kunnen stijgen. 
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Op 29 augustus 1921 werd er door het bestuur 
een regeling schoolgeldheffing vastgesteld: 

Art. 1. Er wordt aan de tekenschool te Breukelen voor iedere 
leerling (met uitzondering van bedeelden en voor hen die, 
schoon niet bedeeld, onvermogend zijn) een schoolgeld ge
heven en wel als volgt: a. voor meer gevorderden 10 gulden 
per cursus; b. voor eerst beginnende 5 gulden per cursus. 

Art. 2. Het schoolgeld wordt geheven van de ouders of ver
zorgers van de leerlingen. 

Voor het cursusjaar 1921 - 1922 stonden de hier
onder vermelde 48 leerlingen ingeschreven aan de 
tekenschool: 

Leerlingen uit Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters: 
Evert Visser, Pieter Smits Azn, Jan van Eijk, Christ. 
Kerker, Jan van Ekris, Daniel Vis, Abr. Jongeling, Karel 
van As, Pieter Bakker, Jan de Kruiff, Gerrit Takke, Jan 
Boekweit, Jan Gerwig, Adr. Goossen, Fr. Goossen, Gerard 
Keyman, Jac. de Langen, Jan Starink, G. Kolen, L. den 
Uijl, C. den Uijl, H. van Dijk, A. van Dijk, H. van Vliet en 
F. Kenkel. 

Uit Kockengen kwamen de volgende leerlingen: Adr. Bogaard, 
Hendrik Kok, Hendrik Ravesteyn, Frans Ravesteyn, Jan 
Stigter, Jan Versteegh, Bastiaan Laper en Jan Broeken. 

Uit Ruwiel, Loenersloot en Loenen kwamen: Corn. v.d. Vlist, 
Buret van Heringen, Abr. van Ekris, Joh. Kooy, C. Selders, 
Corn, van de Berg en Corn. Koper. 

Uit Tienhoven, Vinkeveen en Loosdrecht kwamen: Corn, van 
Ginkel, Nie. de Haan, D.G. Verhoef, Arie Versloot Jzn, 
Arie Versloot Czn, Leendert v.d. Vlist, Corn. Spijker en 
Rijk v.d. Wiel. 

Na elk cursusjaar werd door het bestuur van de 
Vereeniging "de Teekenschool" een tentoonstelling 
gehouden van door de leerlingen gemaakte teke
ningen. De mooiste tekeningen kwamen in aan
merking voor een prijs. Afbeelding 5 toont de uit
nodiging voor de tentoonstelling op 17 maart 1905. 

Leraren aan de tekenschool te Breukelen in 
de periode van 1890 t/m 1943 

Uit de laatste halve eeuw bleken de namen van 
diverse leerkrachten terug te vinden: 

A. Griffioen, directeur en leraar lijn- en vaktekenen, 1901 -
1926. Hij was architect van beroep en bouwde de Gerefor

meerde pastorie (1906), de Gereformeerde kerk (1909) en 
villa Meeuwenhoek (1926) (zie dit tijdschrift, jaargang 13, 
blz. 214, noot 30). 

L.M.W. Schoonheim, leraar handtekenen en projectieleer 
1890 - 1934. In 1925 werd hij tevens directeur. 

E. Sanders, leraar vormleer 1921 - 1929. Hij was in het dage
lijks leven hoofd van de Christelijk Nationale School aan 
de Herenstraat. 

J.H. Herfkens, leraar vormleer 1929 - 1935. Hij was hoofd van 
de School met de Bijbel aan de Straatweg. 

H.M. Vlug, leraar bouwkundig en rechtlijnig tekenen 1926 -
1933. Zijn hoofdfunctie was gemeente-architect. 

J. Lith, leraar vaktekenen 1925 -1933. 

J.Th. Vermeulen, leraar vaktekenen voor timmerman en 
metselaar 1933 - 1943. In 1938 werd hij directeur. Hij was 
architect van beroep. 

A. Rutgers, leraar bouwkundig tekenen 1933 - 1937. Op 1 
januari 1935 werd hij tevens belast met de algehele leiding. 

J. van Schie, leraar rekenen en meetkunde 1922 - 1942. Hij was 
hoofd van de Christelijke School te Loenen. 

P.J. Broos, leraar lijn- en vaktekenen voor schilders 1934 -
1936. 

D.K. Broos, idem, 1936 - 1937 (tijdelijk voor 4 maanden). 
W. Beukers, leraar hand- en decoratietekenen 1935 - 1939. 
A. van den Bos, leraar hand- en decoratietekenen in 1939 

(tijdelijk voor 5 maanden). 
G.G.H. Oosterbaan-Martinius, leraar hand- en decoratietekenen 

in 1937 (tijdelijk voor 1 jaar). 
D.A. Ferwerda, leraar vaktekenen en metaalbewerking 1941 -

1943. 
De timmerlieden J. de Bruin en Chr. Kerker gaven soms les in 

het timmervak. 

In 1921 werd de heer B. Dunsbergen als bode
conciërge aangesteld. Hij deed dienst tot aan zijn 
pensioen in 1937. Hij was van 1915 tot 1921 ook al 
conciërge van het ziekenhuis te Breukelen (zie jaar
gang 6, nr. 2, blz. 88). In 1937 werd de heer J. van 
der Vliet conciërge. Namen van conciërges vóór 
1921 zijn niet bekend. 

Op 16 maart 1909 werd voor de bode-conciërge 
een instructie vastgesteld. Enkele artikelen luidden: 

Art. 1. De bode-conciërge zal zorgdragen voor het tijdig 
openen van het schoolgebouw en het aanmaken der kachels 
en aansteken der lichten op de dagen als er teekenlessen 
zullen gegeven worden. 

Art. 3. Hij zal het geheele schoolgebouw stof- en spinragvrij 
houden, de urinoirs en privaten goed zuiverhouden én door
spoelen, de vloeren en glazen naar behooren schoonhouden 
en de kachels met pijpen en bijbehooren glanzend houden. 

Art. 6. Hij zal het toezicht houden op het richtig krijgen en 
opbergen der leermiddelen door de leerlingen en opletten, 
dat zij niets beschadigen. 

Art. 7. Hij is belast met het bezorgen van convocatie biljetten 
(. . .) en het innen der contributiën en schoolgelden, wan
neer hij de kwitantiën daartoe van den penningmeester 
heeft ontvangen. 

Bestuur van de tekenschool te Breukelen 
De Vereeniging "de Teekenschool" had een 

driehoofdig dagelijks bestuur en daarnaast een wis
selend aantal gewone bestuursleden. Ik vond de 
volgende namen: 

In 1905 bestond het dagelijks bestuur uit burgemeester 
J.Th. Braams, voorzitter, G.A. Schmedes, secretaris en ME. 
Guldemond, penningmeester. Hoe lang dit bestuur er geweest 
is, heb ik niet kunnen achterhalen. 

In 1921 bestond het dagelijks bestuur uit burgemeester mr. 
M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, 
voorzitter, E.B. van Julsingha, secretaris (zie Afbeelding 6) en 
H.G. de Bruijn, penningmeester. 
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\?EREEN. „ D E TEEKENSCHOOL" BREUKELEN 
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 7 October 1902, No. 17. 

(2XY 

Het Bestuur van de VEREENIGING „DE TEEKENSCHOOL" te Breukelen, heeft de eer 

U kennis te geven, dat de teekeningen door de Leerlingen in den afgeloopen cursus 
gemaakt, ter bezichtiging zullen worden gesteld op Vrijdag 17 Maart a.s. des avonds 
van 8 tot 9 uur en op Zaterdag 18 Maart van 's morgens 9 tot 's namiddags 4 uur, 
op da bovenzaal van het Hotel „HET STATEWAPEN" alhier. 

De uitreiking van prijzen, door de Leerlingen behaald, zal op Vrijdagavond 
ten 9 ure precies geschieden. 

Het Bestuur noodigt ieder belangstellende uit, deze Tentoonstelling te komen 
bezoeken en hoopt, dat van deze gelegenheid ruimschoots gebruik zal worden gemaakt, 
opdat de werking van deze nuttige Vereeniging in breeder kring bekend worde. 

Tevens brengt het hiermede in herinnering, dat het volgen van den cursus in 
het teekenonderwijs niet uitsluitend voor jongens, doch ook voor meisjes is opengesteld 
en dat de cursus, gehouden gedurende de maanden October tot Maart, het onderwijs 
omvat in het Bouwkundig en Handteekenen in den meest uitgebreiden zin. 

Het aantal leerlingen is gedurende dezen cursus weder aanmerkelijk vooruitgegaan 
en zijn daardoor de kosten aan het onderwijs verbonden naar verhouding gestegen. 

Het Bestuur doet een dringend beroep op Uwen zeer gewaardeerden s teun 
om deze nutt ige instel l ing in stand te houden en zoo mogelijk uit te breiden, 
door U uit te noodigen in grooten getale als gewoon lid of Donateur toe te t reden . 

De jaarlijksche contributie voor gewone Leden bedraagt Drie Gulden, terwijl 
men de Vereeniging als Donateur steunt door eene bijdrage van ten minste Een Gulden 
per jaar. 

Gedurende de Tentoonstelling zal gelegenheid zijn, zich voor het lidmaatschap 
in te schrijven. 

Commissarissen : 

H. G. DE BRUIJN, Voorzitter. 
C. DE VRIES, Secretaris. 
P. BUIjS. 
A. GRIFFIOEN. 
W. J. SANDERS. 
JAC. SCHIPPERS SEN. 

Het Bestuur voornoemd: 

j . T H . A. BRAAMS, Voorzitter. 
G. A. SCHMEDES, Secretaris. 
M. E. GULDEMOND, Penningm. 

BREUKELEN, 8 Maarl 1905. 
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Afb. 5. Uitnodiging voor een tentoonstelling van door leerlingen van de lekenschool in 1905 gemaakte tekeningen 
(Archief Historische Kring Breukelen). 
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Afb. 6. Notaris E.B. van Julsingha (1910-1944) (Foto
archief Historische Kring Breukelen). 

In de jaren 1922 - 1930 was het dagelijks bestuur als volgt 
samengesteld: burgemeester mr. M.P. Thomassen à Thuessink 
van der Hoop van Slochteren, voorzitter, E.B. van Julsingha, 
secretaris, en H. Colenbrander, penningmeester. De gemeente
ambtenaar W.K. Bloemhoff was administrateur van 1926 tot 
1933. 

In de jaren 1931 - 1938 zag het bestuur er als volgt uit: 
burgemeester Jhr. mr. H.H. Röell, voorzitter, E.B. van 
Julsingha, secretaris, melkfabriekdirecteur A.H. Colenbrander, 
penningmeester, en smid S. Breuninghof en gemeentesecretaris 
E. van der Zee, leden. 

In 1939 - 1940 waren dat burgemeester Jhr. mr. H.H. Röell, 
voorzitter, E.B. van Julsingha, secretaris, A.H. Colenbrander, 
penningmeester, en S. Breuninghof, E. van der Zee, smid W. 
Balk, bouwkundige J. Lugten en fabrikant P. Land, leden. 

Van 1941 tot 1943 nam aannemer J. de Bruin de plaats in 
van J. Lugten. 

De tekenschool had ook nog een college van 
commissarissen, die naast het bestuur tot taak had
den om wekelijks om de beurt toezicht te houden 
op het werk van de leraren en de leerlingen. Er was 
een huishoudelijk reglement voor de commissaris
sen vastgesteld op 22 december 1898. 

In de periode van 1900 tot 1910 waren commissarissen: 
H.G. de Bruijn, voorzitter, C. de Vries, secretaris en P. Buijs, 
A. Griffioen, W.J. Sanders en Jac. Schippers Sr., leden. In de 
jaren 1919 - 1920 komen we nog de namen tegen van: E. van 
der Zee, voorzitter en Jac. Schippers Sr., secretaris. Namen van 
eerdere of latere commissarissen zijn in de stukken niet meer te 
vinden. 

Het gebouw van de tekenschool, 1940 -1978 
In 1943 werden de lessen van de tekenschool 

door omstandigheden stopgezet. Het zou, hoewel 
niet zo bedoeld, het einde van de activiteiten van 
deze onderwijsinstelling inhouden. 

Op het eind van de Tweede Wereldoorlog, in de 
hongerwinter 1944 / 1945, was in het gebouw van 
de tekenschool een gaarkeuken gevestigd, waar de 
bewoners van Breukelen op een bon warm voedsel 
konden halen. Op 26 november 1945 besloot de 
Gemeenteraad van Breukeien-Nijenrode om het ge
bouw van de tekenschool te kopen voor ƒ 5600,-, 
zijnde het bedrag van de niet afgeloste eerste hypo
theek, maar op 14 januari 1947 moest dit besluit 
weer ingetrokken worden, aangezien het Provinci
aal Bestuur de goedkeuring had onthouden omdat 
het Gemeentebestuur niet aangegeven had waarvoor 
het gebouw gebruikt zou gaan worden. Op 19 maart 
1947 besloot de Gemeenteraad toch te kopen voor 
ƒ5600.- en na de verbouwing drie lokalen be
schikbaar te stellen aan het bestuur van de ver
eniging voor Chr. Uitgebreid Lager Onderwijs 
(U.L.O.) en (voor de duur van 1 jaar) één lokaal aan 
de Chr. Lagere School op Gereformeerde Grond
slag in verband met ruimtegebrek in hun eigen 
school aan de Herenstraat. In een brief d.d. 8 april 
1947 verleende het Provinciaal Bestuur alsnog haar 
goedkeuring. 

Er is in 1946 ook nog sprake geweest van de 
heroprichting van een avond-nijverheidsschool door 
het Chr. Nationaal Vakverbond en de Nederlandse 
Katholieke Arbeidersvereniging, maar dit is niet 
doorgegaan. 

De verkoop van het gebouw van de tekenschool 
aan de gemeente had nog een probleem. De Vereni
ging "De Teekenschool" was geen rechtspersoon 
meer, omdat men in 1927 vergeten was om ver
lenging aan te vragen van de Statuten, goedgekeurd 
bij Koninklijk Besluit van 7-10-1902. 

Er bleek echter toch een oplossing voor dit 
probleem te zijn. Mr. M.P. Thomassen à Thuessink 
van der Hoop van Slochteren, die in 1927 voorzit
ter was van het bestuur van de Vereniging "De 
Teekenschool", bleek nog in leven te zijn. Aan hem 
werd toestemming gevraagd om het gebouw aan de 
Gemeente Breukelen-Nijenrode te verkopen voor 
ƒ 5600,--. Hij verleende in een brief van 1 april 
1947 toestemming tot verkoop. 

Het gebouw moest echter eerst nog gerestau
reerd en verbouwd worden om geschikt te zijn voor 
de nieuwe scholen. De aanbesteding vond plaats op 
27 mei 1947 en het werk werd uitgevoerd door aan
nemersbedrijf J. de Bruin. 

De U.L.O. heeft tot 1952 de lokalen van de 
tekenschool gebruikt. Ook was er in die jaren de 
bibliotheek van de Christelijke Jonge Mannen Ver
eniging (C.J.M.V.) gevestigd, die enkele avonden 
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Afb. 7. De tekenschool 
aan de Straatweg, ca. 
1949 (thans staat hier 
het pand van de Rabo
bank). (Foto-archief His
torische Kring Breuke-
len.) 

per week open was en later fuseerde met de 
Openbare Bibliotheek te Breukelen. In 1953 betrok 
de U.L.O. haar eigen nieuwe gebouw aan de 
Willink van Collenstraat en werd het gebouw van 
de tekenschool in gebruik genomen door de Rooms 
Katholieke V.G.L.O. school, die in 1967 werd op
geheven. In de jaren 1975 - 1978 vond er een ruil 
plaats van grond en percelen tussen de Gemeente 
Breukelen en de RABO-Bank. Het gebouw van de 
RABO-Bank met grond (Markt 14 - 15) werd ei
gendom van de Gemeente Breukelen en het gebouw 
van de tekenschool met grond werd eigendom van 
de RABO-Bank, die het gebouw afbrak en er een 
nieuw bankgebouw neerzette. 
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