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DE ANTWERPSE ZONDAGSSCHOLEN TIJDENS HET ANCIEN RÉGIME (16e-18e EEUW) 

 
Een kerkelijk initiatief dat bijdroeg tot de religieuze vorming van de lagere bevolkingsklassen, 

en een belangrijk element vormde in de opvoeding en het fundamenteel onderricht 
van de arme kinderen, waarbij brooduitdeling, het gebruik van armenloodjes, 

en andere ‘soet lock-aes’-beloningen een belangrijk onderdeel vormden. 
 
 

 

 

Impressie van een zondagsschool 
Detail van het titelblad van ‘De christelycke leeringhe verstaenelycker uyt-geleyt door eene beelden-sprake, 

noodigh soo voor kinders als groote die niet kunnen lesen, gherievigh voor een ieder om beter te vatten 
ende t’onthouden’, van Johannes Guillielmus Steegius (1605-1648) – Antwerpen, 1647 

 
 

1. ONTSTAAN VAN DE ZONDAGSSCHOLEN 

et onderwijssysteem met zondagsscholen is in de 16e eeuw ontstaan in het kader van de 
Contrareformatie van de Roomse Kerk. Het Concilie van Trente (1545-1563) lag aan de basis 
ervan, en had hervormingsdecreten en reglementen uitgevaardigd waarmee o.a. het onder-

wijs verplicht werd gemaakt voor iedereen die gedoopt was 1. 

In de Zuidelijke Nederlanden werden zondagsscholen opgericht voor alle arme kinderen die tijdens 
de week geen onderwijs konden volgen, en die verstoken bleven van elke vorm van systematisch 
godsdienstonderricht. Zowel jongens als meisjes werden onderwezen in de grondslagen van het ka-
tholieke geloof. De instelling van de scholen werd in provinciale concilies en diocesane synoden ver-
der uitgewerkt en aangepast aan de lokale toestanden. 

 
 

 
1 De allereerste vermelding van een parochie en scholen in Antwerpen was in een archiefstuk van 1305 waarin stond dat het 

onderwijs verwaarloosd was en het kapittel en het stadsbestuur de intentie hadden om een school op te richten. Deze werd 
opgericht in de buurt van het kerkhof van O.-L.-Vrouw. In 1521 besloten het stadsbestuur en het kapittel om drie parochiale 
scholen op te richten, nl. bij de Borgt, de Sint-Joriskerk en de Sint-Jacobskerk. (TOPADOC) 

H 
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De protestanten waren niet gelukkig met het Concilie en maakten deze spotpenning. 

 
Schulman b.v. – Auction 356, lot nr. 916 (schaal 200%) 

 
Vz. Dubbelportret van paus | duivel MALI CORVI MALVM OVVM ● 
Kz. Dubbelportret van kardinaal | nar ET STVLTI ALIQVANDO SAPITE PSAL XCIII ● 
Verguld zilver – gegoten – 29,4 mm – 11,85 g. 
 
Op de penning staat de paus afgebeeld, die – als het stuk wordt omgedraaid – in een duivel verandert. 
Op de keerzijde van de penning staat een kardinaal die op gelijke wijze in een nar verandert. Het was 
een ernstige belediging om de paus als antichrist af te beelden. Deze spotternij was zo populair dat 
de dubbelbeeltenis paus/duivel rond 1570 op baardmankruiken werd afgebeeld die voor export naar 
de Nederlanden waren bestemd. Dit was een heel gevaarlijke grap, want hierop stond een zware straf 
zoals o.a. verbanning. 

2. LIEFDADIGHEID IN ANTWERPEN 

Tot in de eerste helft van de 16e eeuw was de liefdadigheid van Antwerpen in handen van twee naast 
elkaar bestaande officiële instanties: enerzijds, de Tafels van de Heilige Geest die gevestigd waren in 
de parochiekerken en onder leiding stonden van de heiliggeestmeesters, en anderzijds, de Kamer van 
de Huisarmen die in 1458 werd opgericht door het stadsbestuur en onder toezicht stond van twee 
aalmoezeniers (notabelen) die jaarlijks door het stadsbestuur werden benoemd. Een ordonnantie 
van Karel V van 7 oktober 1531 beval dat alle liefdadigheidsinstellingen in een stad onder een gemene 
beurs moesten komen. In 1540 gaf het stadsbestuur van Antwerpen gevolg aan deze ordonnantie. Het 
stuurde aan op een samensmelting en bracht alles (ook de aalmoezeniersgoederen) onder het gezag 
van de Kamer van de Huisarmen, die voortaan vier aalmoezeniers telde 2. 

3. INRICHTING VAN VERPLICHT ZONDAGSONDERWIJS IN ANTWERPEN – EEN MOEILIJKE START 

Halfweg de 16e eeuw werd het plan opgevat om zondagsonderwijs verplicht te maken voor de arme 
kinderen. Een ordonnantie Tregement der scholen 3 deelt de scholen van de stad in in Duitse, Waalse, 
Spaanse, Italiaanse en Latijnse scholen. Onder de titel ‘aermen duytsche scholen’ bespreekt het docu-
ment uitvoerig dit nieuw initiatief, dat qua organisatie gelijkenissen vertoont met de latere zondags-
scholen, maar toch een andere doelstelling had. Deze ordonnantie is opgemaakt ter eeren ende totter 
glorie godts ter extirpatie der ketterijen ende alder confusien. De verplichting die aan de arme kinderen 
werd opgelegd om op zondag school te lopen, moet zeker ook gezien worden in het kader van de 
strijd tegen bedelarij en jeugdcriminaliteit, m.a.w. als middel om de kinderen van straat te houden. 

 
2 E. Pais-Minne, Weldadigheidsinstellingen en ondersteunden in Antwerpen in de XVIe eeuw, p. 181-183. 
3 saa, a 4537, Tregement der scholen. 
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Er zouden in de stad drie of vier jongens- en evenzoveel meisjesscholen voor de arme kinderen wor-
den opgericht. Alle kinderen die in de week vrij waren van een ambacht of iets anders, moesten dit 
onderwijs volgen. Op zondagen en kerkelijke hoogdagen werden alle kinderen verwacht die tijdens 
de week niet aanwezig konden zijn. Naar de lessen mocht iedereen komen die interesse toonde, maar 
de arme kinderen die steun genoten van de Tafels van de Heilige Geest, werden ertoe gedwongen. Als 
zij ondanks deze verplichting toch wegbleven, zouden ze, na een eerste vermaning, gestraft worden 
met schorsing van de aalmoezen. 

De arme kinderen konden niet samen met de rijke kinderen les volgen, omdat deze laatste, naar eigen 
zeggen, anders te gemakkelijk zouden wegblijven om die vuyllicheyt ende onghemaniertheyt van de arme 
kinderen, of van de armen leren enige ongebondigheyt en wederspannigheyt, liegen, zweren, stelen, onkuis-
heyt of enig ander kwaed. 

Voor de kinderen die in de week geen les konden volgen omdat zij moesten werken of omdat hun 
ouders niet in de mogelijkheid waren om het schoolgeld te betalen, moesten de bisschoppen in elke 
parochie zondagsscholen oprichten. Op zon- en hoogdagen werden de kinderen in hun eigen taal de 
grondbeginselen van het geloof (dat ze van buiten moesten leren) onderwezen. Hoewel de scholen 
erop gericht waren de onwetendheid van het volk m.b.t. de godsdienst te bestrijden en de orthodoxie 
te waarborgen, leerden de kinderen er ook lezen en schrijven. 

In een antwoord van het stadsbestuur dd° 16 mei 1575 naar aanleiding van een brief van de gouver-
neur van Antwerpen, Frédéric Perrenot, heer van Champagney, werd voor het eerst het bestaan ver-
meld van drie scholen waar op zon- en hooggdagen de arme kinderen les volgden, nl. in het Sint-
Jacobsgasthuis en het Sint-Rochusgasthuis en bij de jezuïeten, en het voorstel werd geformuleerd om 
ook de Schipperskapel en de Sint-Elooiskapel voor hetzelfde doel te gebruiken 4. 

De nieuwe landvoogd Requesens 5 stelde in zijn brief dd° 13 augustus 1575, gericht aan de Spaanse 
ambassadeur bij de Romeinse Curie, voor om in zes kloosters zondagsscholen op te richten, nl. in de 
abdijen van Sint-Michiel en Sint-Bernard, en in de kloosters van de dominicanen, de franciscanen, de 
karmelieten en de beggaarden 6. Arme kinderen, van wie de ouders niet de mogelijkheid hadden hen 
in de week naar school te laten gaan, zouden op alle zon- en heiligdagen na de middag naar deze 
scholen komen. In elk van deze kloosters zouden twee religieuzen de kinderen onderwijzen in de 
christelijke leer en de catechismus van buiten doen leren in hun moedertaal. Tevens moest in vijf of 
zes vrouwenkloosters catechismusonderricht worden gegeven op zon- en hoogdagen aan arme meis-
jes. De aalmoezeniers van de stad konden aalmoezen weigeren aan gezinnen waarvan de kinderen de 
zondagsscholen niet bezochten. 

In een gebod van het stadsbestuur dd° 22 oktober 1575 stond dat de dag erna om 13 uur in de stad vijf 
zondagsscholen de deuren zouden openen, waar de kinderen, zowel arm als rijk, samen onderwezen 
zouden worden. De lessen zouden doorgaan in de kerk van Sint-Michiel, de Sint-Walburgis / Burcht-
kerk, de Sint-Andrieskerk 7 en de kerk van de jezuïeten 8. 

Na een woelige periode tussen 1576 en 1585 (de zgn. Spaanse Furie en de Calvinistische overheersing) 
kwam Antwerpen weer onder Spaans en katholiek gezag. Alle sleutelposities werden weer ingenomen 
door katholieken. Pastoors, kapittelheren en religieuzen mochten terugkeren naar de stad, en de in 
beslag genomen goederen werden aan de rechtmatige eigenaars teruggegeven. Kerken en kapellen 
werden heringewijd voor de katholieke erediensten. 

 
4 saa, k 243, ongenummerde f° ‘Advis de deux du magistrat …’. 
5 Hij was sedert 1573 benoemd tot landvoogd. 
6 Derde-Orde broeders. 
7 Uit de rekening van Sint-Andrieskerk in 1532 blijkt dat er ook een school bij de kerk bestond (een Latijnse school?), maar dat 

deze reeds in 1575 was verdwenen. 
8 saa, ph 918, f° 243. 
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Ook het zondagsonderwijs werd heropgestart. In een ordonnantie dd° 29 augustus 1587 stond dat het 
catechismusonderricht op zondag moest hernomen worden in alle parochiekerken. Deze ordonnan-
tie maakte geen onderscheid tussen rijke en arme kinderen, maar gebood alle ouders en ambachts-
meesters hun kinderen naar de les te sturen en niet op straat te laten spelen, en dit op straffe van 
10 stuiver boete 9. 

Voor schoolgaande kinderen was het volgen van catechismuslessen op zondag al verplicht. Artikel 22 
van de vernieuwde statuten van de schoolmeestersgilde dd° 20 december 1588 verplichtte de school-
meesters hun leerlingen op zondag naar de kerk te begeleiden voor de catechismusles 10. Op het 
ogenblik dat deze lessen plaats vonden, mocht niemand op het kerkhof of rondom het kerkgebouw 
spelen, lawaai maken of de catechismuslessen verstoren. De ouders en de meesters van deze kin-
deren die voor dit ‘ongehoord’ gedrag van hun kinderen verantwoordelijk waren, kregen een boete 
opgelegd van 3 gulden 11. Tot hier toe was er geen werk gemaakt van de zondagsscholen voor niet-
schoolgaande kinderen. 

Waarschijnlijk kenden deze initiatieven maar een matig succes, want een nieuwe stadsordonnantie 
dd° 30 juni 1592, steunend op een bisschoppelijk besluit van 1592 12, stelde de eigenlijke zondagsscho-
len in. Arme kinderen die in de week geen school konden volgen, werden verplicht om elke zondag 
onderwezen te worden, niet langer in een parochiekerk, maar in één van de zes kapellen die hun 
werden aangewezen, nl. de kapel van het Sint-Juliaansgasthuis, de Sint-Niklaaskapel, de Huidevetters-
kapel, de Sint-Elooiskapel, de Schipperskapel en een lokaal in het Sint-Michielsklooster 13. 

4. OPRICHTING EN WERKING VAN DE EIGENLIJKE ZONDAGSSCHOLEN 

De bisschoppen die de oprichting van de zondagsscholen eind 16e-begin 17e eeuw op zich namen, 
waren Laevinus Torrentius (1586-1595), Joannes Miraeus (1604-1611) en Joannes Malderus (1611-1633). 

Zoals voorgeschreven door het Concilie van Trente en gespecificeerd in het eerste provinciaal concilie 
van Mechelen en de diocesane synoden van Antwerpen werd er eind 16e eeuw stilaan werk gemaakt 
van de inrichting van de zondagsscholen voor niet-schoolgaande kinderen. Gedurende zijn episco-
paat deed bisschop Torrentius verschillende pogingen om dit onderwijs te bevorderen. Onder leiding 
van de jezuïeten had hij zondagsscholen opgericht en deze verplicht gemaakt voor alle kinderen die 
jonger waren dan 16 jaar, en die in de week geen schoolliepen. 

Spijtig genoeg slaagde bisschop Torrentius er niet in om de Antwerpse zondagsscholen uit te bouwen 
tot een degelijk georganiseerde instelling zoals was voorgesteld in de kerkelijke instructies. Het was 
pas onder bisschop Miraeus dat de zondagsscholen hun definitieve vorm kregen. Hij was een grote 
bewonderaar van het werk van de Contrareformatie, en het catechismuswerk kende een heropleving 
mede dankzij de Aartshertogen Albrecht en Isabella die sedert mei 1598 de soevereiniteit over de 
Nederlanden hadden toegewezen gekregen van Filips II. De Zuidelijke Nederlanden werden een bol-
werk van katholicisme tegenover het protestantse Noorden, en dit heeft ertoe bijgedragen het werk 
van Miraeus en later van Malderus te vergemakkelijken. 

De stadsordonnantie van 10 januari 1606 stelde zondagsscholen in onder een hele nieuwe vorm die 
grondig verschilde van het zondags catechismusonderricht dat reeds was opgestart door bisschop 
Torrentius. Vanaf dit ogenblik kon er sprake zijn van scholen waar de arme kinderen een volwaardig 
onderwijsprogramma werd aangeboden, dat naast de catechismus hen ook leerde lezen en schrijven. 
De lessen werden ook niet meer gegeven tussen 10 en 11 uur ’s morgens, maar omvatten nu de hele 

 
9 saa, a 4527, f° 49 en saa, pk 917, f° 508. 
10 saa, a 4527, f° 57. 
11 saa, pk 918, f° 23 v°-24. 
12 Deze bisschoppelijke ordonnantie bleef niet bewaard, maar de stadsordonnantie van 20 november 1593 verwees ernaar. 
13 saa, pk 918, f° 41-42 – saa. 
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dag, nl. van 8 tot 11 uur en van 13 tot 15 uur. Alle kinderen tussen 7 en 15 jaar oud die de weekscholen 
niet konden volgen, werden er verwacht op straf van boete 14. 

Bisschop Miraeus sprak in zijn verslag aan de paus in 1607 vol lof over de instelling, die nu in grote 
lijnen het uitzicht had gekregen dat ze zou behouden tot op het einde van de 18e eeuw. In de dioce-
sane synode die hij in 1610 hield om de uitvoering van de decreten van het provinciaal concilie van 
Mechelen in zijn bisdom te verzekeren, benadrukte hij nogmaals de nood aan degelijk georganiseerde 
zondagsscholen, en herhaalde de decreten die desbetreffend te Mechelen in 1607 waren uitgevaar-
digd. Toen bisschop Miraeus op 11 januari 1611 overleed, kon zijn opvolger bisschop Malderus de be-
staande instelling verderzetten, verstevigen en bevorderen. Onder zijn episcopaat kenden de zon-
dagsscholen een grote expansie. Het stadsbestuur hernam de ordonnantie van 10 januari 1606 en de 
instelling werkte hierop verder tot de bisschop in 1615 een instructie uitvaardigde, die mag gelden als 
de definitieve grondregel van de Antwerpse zondagsscholen. Grondige veranderingen werden met 
deze verordening niet meer aangebracht aan de organisatie van de instelling, maar de grote rijkdom 
van dit document berust erin dat voor het eerst de hele concrete werking van de scholen werd uit-
eengezet in een reglement Institutio et forma scholarum dominicalium Antverpiae, ab eodem Maldero 
exarata an. 1615 dat zelfs vandaag nog uitvoerbaar zou kunnen zijn 15. 

Terwijl deze Institutio enkel gold voor de zondagsscholen in Antwerpen, vaardigde bisschop Malderus 
in 161616 en 163017 instructies uit die in gelijkaardige termen de organisatie van de zondagsscholen 
voor het hele bisdom uiteenzetten. 

Nadat de zondagsscholen in Antwerpen waren opgericht, werd het beheer ervan volledig overgelaten 
aan de scholaster 18. Die stond in voor het reilen en zeilen van de zondagsscholen, en trof de nodige 
maatregelen ter bevordering van de hele schoolorganisatie, het financiële, het onderwijs en de cate-
chese 19 voor de arme kinderen 20. Ter financiering van de zondagsscholen kreeg de scholaster een 
jaarlijkse toelage van de stad en deed hiermee de nodige betalingen, zoals de lonen van de school-
meesters, priesters, de kosters en de knapen 21 van de scholen, de aankoop van boeken, papier en 
brood voor de arme kinderen, onkosten voor herstellingen aan de infrastructur, e.d. Alle inkomsten 
en uitgaven werden nauwkeurig bijgehouden in een uitgebreide boekhouding, die hij op regelmatige 
basis diende voor te leggen aan twee leden van het stadsbestuur die als commissarissen van de scho-
len optraden 22. 

Met het oog tot de organisatie van de nieuwe scholen had het stadsbestuur in 1605 aan de wijkmees-
ters van de stad opdracht gegeven om van huis tot huis te gaan en te noteren hoeveel kinderen er 
woonden, en of ze al dan niet naar school gingen. Indien ja, dan werd de naam van de schoolmees-
ter(es) genoteerd. Indien niet, dan noteerden zij of de kinderen (steeds onderscheid makend tussen 
jongens en meisjes) al dan niet onder toezicht stonden van de Kamer van de Huisarmen 23. 

De kinderen die reeds schoolliepen, zouden op zaterdag met hun respectievelijke schoolmeester de 
catechese bijwonen in de parochiekerken. De arme kinderen daarentegen zouden elke zondag onder-
wezen worden in de kapellen verspreid over de stad 24. 

 
14 saa, pk 918, f° 195-195 v°. 
15 P.F.X. De Ram, o.c., dl. III, p. 373-375. 
16 APM., R63.8(1) (29) - ordonnantie van 25 januari 1616. 
17 P.F.X. De Ram, o.c., dl. III, p. 225-226, voetnoot 2 – ordonnantie van 28 augustus 1630. 
18 De scholaster was de kanunnik van het kapittel van de O.-L.-Vrouwekathedraal. 
19 Godsdienstonderwijs of opvoeden tot geloof. 
20 kaa, c14d, Scholastria 29 (2), f° 2-2 v°; Scholastria 29 (3) f° 2, Institutio van Malderus (1615): P.F.X. De Ram, o.c., dl. III, p. 373-375. 
21 Dienaar. 
22 Jaarlijkse boekhouding vanuit de toelage van de stad: kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f°1-1v°; saa, k 243, Memorie dd° 28 juli 1701 . 

Rekeningen voorgelegd aan de commissarissen: kaa, c14d, Scholastria 231 (1685-1794). 
23 saa, pk 566, f° 22-22 v°. 
24 C.B. De Ridder, p. 445. 
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Bisschop Torrentius 

Kopergravure (1587) van Philip Galle 
Museum Plantin-Moretus pk.opb.0094.004 

Bisschop Miraeus 
Schilderij (1611) van Otto van Veen 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten kmsk.a.0483 
 
 

 
Bisschop Malderus 

Schilderij (1650) van Balthasar van Meurs 
Museum Plantin-Moretus mpm.v.iv.029 
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Als promotor van de catechese door de zondagsscholen diende de scholaster ook het absenteïsme 
te bestrijden, dat in de beginjaren van de zondagsscholen een grote plaag moet zijn geweest. Hij 
hield registers bij die de wijkmeesters van de stad op bevel van het stadsbestuur jaarlijks opstelden, 
van alle kinderen die niet naar school gingen, alsook de lijsten die de aalmoezeniers jaarlijks maakten 
van alle kinderen die in hun wijk woonden. Zo kon hij efficiënt controle houden op de aanwezigheid 
van de leerlingen in de lessen en maatregelen nemen tegen de vele nalatigheden. 

Er werden schoolmeesters – leden van de schoolmeestersgilde – aangesteld die de kinderen (voor-
namelijk jongens) leerden lezen en schrijven. Er werd een mis voorzien en er werd een uur catechis-
musles gegeven. Voor de meisjes werden ‘geestelijke dochters’ 25 aangesteld. De catechismusles werd 
door kloosterlingen uit de stad gegeven. Aanvankelijk werd deze taak vervuld door minderbroeders, 
de predikheren en de jezuïeten, maar al snel werd het catechismusonderricht volledig overgelaten 
aan de paters van de Sociëteit. De medewerking van vrijwilligers, gegroepeerd in de Broederschap (of 
Sodaliteit) van de Christelijke Lering, die zich inzetten voor de bevordering van het werk, was een 
grote steun voor het onderwijs. 

In de eerste helft van de 17e eeuw kenden de zondagsscholen een gestadige ontwikkeling. Van be-
perkte onderwijsinrichtingen groeiden de scholen uit tot een belangrijk kerkelijk liefdadigheids- 
instituut dat voorzag in een degelijk onderwijsprogramma voor arme kinderen. Het aantal kinderen 
dat de lessen volgde, nam toe en het aantal kapellen waar onderwijs werd gegeven, steeg aanzienlijk. 

‘catechismus oft christelijcke leeringe’ 

    
Uitgever: Jan II van Keerberghen – oude druk – 1623 26 

 
25 Een ‘geestelijke dochter’ of ‘filia devota’ was een ongehuwde katholieke vrouw die ten overstaan van een priester een kuis-

heidsgelofte aflegde en daarbij meestal, niet door gelofte gebonden, gehoorzaamheid betrachtte aan een overste, ook wel 
biechtvader genoemd. Een andere benaming voor ‘geestelijke dochter’ was ‘kwezel’.  

26 http://www.flandrica.be/flandrica/items/show/526 (geraadpleegd op 10-12-2020). Locatie: KU Leuven Libraries – Maurits 
Sabbe Library, p268.114 PRET Cate. Op dit exemplaar zou bisschop Malderus eigenhandig genoteerd hebben: ‘Laatste verbete-
ring die volkomen overeenstemt met het origineel.’ 
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In de hoofdbibliotheek van de KU Leuven bevindt zich het catechismusboekje van bisschop Malderus. 
Het wordt omschreven als ‘een in de volkstaal opgestelde, beknopte samenvatting van wat elke christen 
moet weten, een einde maken aan de verwarrende veelheid van leerboeken op het vlak van catechese en een 
dam opwerpen tegen het oprukkende protestantisme dankzij een beter onderricht van het geloof: dat was het 
doel van de verplicht te gebruiken eenheidscatechismus waartoe het derde concilie van de Mechelse kerkpro-
vincie besloot. De redactie werd toevertrouwd aan de jezuïet Lodewijk Makeblijde (1565-1630). Omdat zijn 
werkstuk niet helemaal voldeed, werd het onder supervisie van de Antwerpse bisschop Joannes Malderus (1563-
1633) herwerkt door een andere jezuïet, Willem De Pretere (1568-1626). De definitieve versie van de ‘Mechelse 
catechismus’ werd in 1623 goedgekeurd. Tot halfweg in de 19e eeuw bleef hij nagenoeg ongewijzigd in gebruik.’ 

5. FINANCIERING 

5.1 Stadstoelage 

Van eind 16e eeuw tot eind 18e eeuw werden de zondagsscholen met een jaarlijkse stadstoelage 27 in 
stand gehouden, wat niet vanzelfsprekend was. In Rijsel bijvoorbeeld werd de instelling hoofdzakelijk 
gefinancierd door private liefdadigheid in de vorm van omhalingen en fundaties 28. 

Het is niet duidelijk vanaf welk jaar de stad Antwerpen haar jaarlijkse fundaties stortte, maar vermoe-
delijk was dit na de reorganisatie van de scholen in 1606. 

De voortschrijdende economische achteruitgang in de loop van de 17e eeuw en de groeiende oor-
logskosten in de eerste decennia van de 18e eeuw, maakten de financiële toestand voor de stad on-
houdbaar. De begroting van de stad liet bijna elk jaar een negatief saldo zien, en er werden pogingen 
ondernomen om de stadsfinanciën te saneren. Zo werden diverse ambten verpacht om toch maar 
aan geld te geraken 29. In het kader van deze saneringen schorste het stadsbestuur ook zijn toelages 
aan de zondagsscholen tussen maart 1733 en september 1738. Pas in september 1738 werden de toe-
lages opnieuw op regelmatige basis gestort, maar ook dit bleek al snel weer onhoudbaar, waardoor 
de betalingen in 1742 weer moesten worden gestaakt. Op aandringen van de scholaster werden in 1746 
de achterstallen vooralsnog uitbetaald, maar voortaan zou de jaarlijkse toelage worden gehalveerd. 

De scholaster kwam hierdoor in moeilijkheden en zag zich genoodzaakt tot besparingen. Het aantal 
schoolmeesters werd gereduceerd, de brooduitdeling (een belangrijk element ter bevordering van 
het onderwijs) bleef achterwege, en alle extra’s en prijzen voor de kinderen moesten worden beperkt. 

Evolutie jaarlijkse stadstoelage (kosten voor de aankoop van prijzen niet meegerekend): 

periode gulden per jaar 

1607-1609 150 
1609-1611 500 
1611-1620 700 
1620-1671 1.000 
1671-1733 1.286 
1733-1738 nihil 
1738-1742 1.286 
1742-1746 nihil 
1746-1793 562 

De Kamer van de Huisarmen droeg bij tot de financiering van de zondagsscholen voor zover het be-
talingen betrof ten behoeve van de kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vielen. Met uitzon-
dering van het loon van de schoolmeesters, werden alle personeelskosten van de zondagsschool in 
de Sint-Jacobskapel over de hele besproken periode door de Kamer gedragen. Het Sint-Jacobsgast-
huis behoorde tot het patrimonium van de Kamer. Sinds 1550 was er een school geopend waar op 

 
27 saa, k 243, f° 7-7 v° en 8-9 v°; kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 1 en 29 (4B), f° 1. 
28 A. Lottin, Lille – Citadelle …, p. 194-196. 
29 F. Blockmans, o.c., p. 50 en F. Prims, p. 9-18. 
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zon- en hoogdagen de ambachtskinderen les konden volgen. De arme weesjongens van het Knecht-
jeshuis liepen er, samen met de andere arme kinderen uit de stad, elke zondag school, en dit tot op 
het einde van de 18e eeuw. 

Vóór de oprichting van de Antwerpse zondagsscholen bestond voor de ambachtsjongens, die onder 
toezicht stonden van de armenkamer, al de verplichting om op zon- en feestdagen naar school te 
gaan en de erediensten bij te wonen. Voor de oprichting van het Knechtjeshuis in 1558 werden de 
arme weesjongens door de Kamer van de Huisarmen geplaatst bij een meester om een ambacht te 
leren. Ze kregen er kost en inwoon, en de Kamer zorgde voor kleding en toezicht. Een ordonnantie 
van 1526 van de aalmoezeniers gebood alle ambachtsmeesters die een arme jongen in de leer namen, 
op zon- en hoogdagen, naar school te sturen. Als de jongen zonder geldige reden wegbleef uit de 
school, verloor hij zijn prove en werd hij als afwezige genoteerd. Als hij driemaal wegbleef, werd zijn 
naam uit het boek van de Kamer geschrapt 30. Na twee jaar in de leer te zijn geweest bij een am-
bachtsmeester, was hij niet meer verplicht de zondagsschool te volgen. 

Ook wat de beloning voor de kinderen van de Kamer van de Huisarmen 31 betrof, droeg deze laatste 
bij in de kosten. Zo werd er in 1620 een akkoord gesloten tussen de scholaster en de aalmoezeniers 
dat bepaalde dat de Kamer voortaan jaarlijks 300 gulden zou betalen voor de financiering van de 
broodjes die wekelijks werden uitgedeeld aan de aalmoezenierskinderen 32. Zeker tot 1642 werd deze 
overeenkomst nauwgezet nageleefd 33. Vanaf 1656 ontbreekt in de rekeningen van de scholen elke 
vermelding van een bijdrage aomstig van de aalmoezeniers. Vanaf dat ogenblik viel de betaling van 
de broodjes volledig ten laste van de scholaster. 
 
5.2 Fundaties 

Vanaf de eerste jaren van de zondagsscholen kon de scholaster voor de bevordering van het armen-
onderwijs rekenen op de steun van particulieren. De rekeningen van de scholen maakten in de jaren 
1613 tot 1630 geregeld melding van aalmoezen. Het ging om kleine bedragen die schommelden van 
enkele stuivers tot enkele guldens 34. Jaarlijks maakte dit een totaal van gemiddeld zo’n 20 gulden. In 
1618 werd er 54 gulden geïnd aan aalmoezen 35, maar in 1615 slechts 3 gulden 7 stuiver 36. Na 1630 
ontbreekt elke vermelding van aalmoezen in de rekeningen. 

Vooraanstaande personen van de stad droegen in de beginjaren van de scholen ook bij tot de bevor-
dering van het onderwijs. Tussen 1613 en 1619 gaf bisschop Malderus jaarlijks een som aan de schol-
aster voor de aankoop van prijzen voor de kinderen 37. Na 1619 mochten de scholen blijkbaar geen 
financiële steun meer ontvangen van de bisschop. In 1621 gaf burgemeester Rockox een eenmalige 
gift aan het armenonderwijs die bestemd was voor de aankoop van prijzen 38. 

Vanaf het einde van de 17e eeuw nam de financiële steun van particuliere weldoeners de vorm aan 
van legaten en fundaties, die een belangrijk bron van inkomsten voor de scholen vormden. Het me-
rendeel van deze schenkingen werd bij testament nagelaten door geestelijke dochters die les gaven 
in de kapellen, voornamelijk met het oog op de aankoop van prijzen voor de arme kinderen 39. De 
gelden werden ten behoeve van één bepaalde kapel, of van de catechese in het algemeen, ter rente 
aangelegd tot last van de kas van de provincie van de jezuïeten. De paters catechisten van de kapellen 

 
30 E. Geudens, Het Antwerpsch Knechtjeshuis sedert zijn voorhistorisch tijdperk tot op onze dagen , p. 111. 
31 Omdat deze kinderen onder toezicht stonden van de aalmoezeniers, werden ze ook aalmoezenierskinderen genoemd. 
32 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 6. 
33 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 6-16 en saa, k 243, rekwest van scholaster Coens (7 juli 1642). 
34 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 1 v°-15. 
35 Ibidem, f° 4-5. 
36 Ibidem, f° 2. 
37 Ibidem, f° 1 v°-5. 
38 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 6. 
39 kaa, c14d, Scholastria 233. 
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verzorgden de administratie van de fundaties. De geestelijke dochters stonden in voor de besteding 
van de interesten 40. 

Het grootste gedeelte van de bewaarde documentatie omtrent deze fundaties betreft de catechese 
die sedert 1683 werd gehouden in de Sint-Rosaliakapel en werd georganiseerd door de jezuïeten, in 
samenwerking met verschillende geestelijke dochters 41. De schenkingen aan het catechismuswerk 
waren ook veel omvangrijker dan de fundaties ten voordele van de overige kapellen. De reden hiervan 
is niet gekend 42. 

De paters catechisten en de geestelijke dochters van de Sint-Rosaliakapel richtten zich in 1694 tot 
bisschop de Bueghem met de vraag om zijn goedkeuring te geven aan de manier waarop legaten aan 
het armenonderwijs zouden moeten gebeuren. Het geschonken kapitaal zou ter rente worden aan-
gelegd en de jaarlijkse interest zou worden besteed aan kledij, lijnwaad en andere noodzakelijkheden 
voor de arme kinderen, volgens de intentie in de wilsbeschikking van de (gulle) erflaters. Uiteindelijk 
gaf de bisschop zijn goedkeuring aan het initiatief en verleende 40 dagen aflaat aan ieder die de 
genoemde catechismus zou voorzien van fondsen 43. 

Met de opheffing van de jezuïetenorde in 1773 werden de fundaties met alle bezittingen van de paters 
door de Oostenrijkse regering in beslag genomen. Dit betekende een groot verlies voor het catechis-
muswerk. In 1776 richtte de scholaster een verzoekschrift tot de keizerin om de voortzetting van de 
fundaties te bekomen, en hij verwees hiervoor naar het decreet van 19 januari 1774, waarbij Maria 
Theresia reeds een gelijkaardig verzoek van de bisschop had ingewilligd 44. Er werd nergens vermeld 
of dit verzoek effectief werd goedgekeurd. 

Bij ordonnantie van 20 februari 1777 stond Karel-Alexander van Lorreinen, landvoogd der Nederlan-
den, de kapitalen weer af om voor hun oorspronkelijk doel te worden aangewend. De administratie 
werd overgelaten aan bisschop Wellens en aan de schout van de stad 45. De scholaster stond in voor 
de besteding van de interesten volgens de intentie van de schenkers 46. In 1773 werd een register 
aangelegd van alle renten die behoorden tot het catechismusfonds van de arme kinderen waarin de 
jaarlijkse opbrengsten van de interesten werden genoteerd. Tot aan de inval van de Fransen in juli 
1794 werden deze nauwgezet uitbetaald, maar daarna werden alle betalingen stopgezet, wat een 
zware financiële klap was voor het reeds achteruitgaand zondagsonderwijs. 
 
5.3 Personeel 

Van het personeel werd er verwacht dat het zich vrijwillig (pro Deo) inzette voor het onderwijs, maar 
desalniettemin werd er vanaf het begin van de 17e eeuw een loon voorzien voor de schoolmeesters 
van de zondagsscholen. Velen ontvingen nog een kleine bijkomende vergoeding voor ‘extraordinarisse 
arbeyt’ zoals: het binnen- en buitendragen van de banken voor de lessen, het rondgaan om achteloze 
ouders te vermanen, of het openen en sluiten van de kapel, een taak die eigenlijk tot de bevoegdheid 
van de koster behoorde. Deze bijkomende vergoeding bedroeg nooit meer dan enkele gulden 47. 

 
40 kaa, c14d, Scholastria 233 ‘Fundatien gestigt ten behoeve van de zondagse catechismus’ (na 1784). 
41 kaa, c14d, Scholastria 24 is volledig gewijd aan het catechismusfonds van Sint-Rosalia, en de fundaties gesticht ten voordele 

ervan. 
De bundel Scholastria 233 bevat enig materiaal met betrekking tot fundaties ten voordele van de overige kapellen: Maria 
Gouban liet in 1700, 600 gulden na aan het catechismusfonds in Sint-Blasius; Barbara Des Champs in 1702, 300 gulden, en de 
zusters Constantia en Terezia Josepha Van Merlen in 1764, 100 gulden ten voordele van hetzelfde fonds. Maria Isabella The-
resia de Vlieghere legateerde in 1761, 1.000 gulden aan dit fonds voor de arme meisjes in de Kronenburgkapel. Wilhelm Cuylits 
liet in 1779, 6.000 gulden na aan de catechese in het algemeen. Joannes Gaspar Bollen legateerde in 1780 600 gulden aan 
het catechismusfonds in de Sint-Jacobskapel. 

42 kaa, reg. 230-231 geven een overzicht van alle fundaties die in 1784 bestonden ten voordele van de zondagsscholen. Van het 
totale bedrag van 38.550 gulden was 11.300 gulden bestemd voor het catechismusfonds van Sint-Rosalia alleen. 

43 kaa, c16d, Scholastria 24: approbatie van de provinciaal van 25 november 1694. 
44 kaa, c14d, Scholastria 235: verzoekschrift van 21 maart 1776 aan de landvoogd. 
45 kaa, reg. 230 en 231: f° en saa, pk 450, f° 88-89. 
46 kaa, c14d, Scholastria 233: ‘Fundatien gestigt ten behoeve van de zondagse catechismus’ na 1784. 
47 Ibidem, f° 53, 58, 57, 73, 75. 
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Sinds de 16e eeuw bestond in Antwerpen, voor alle valide poorters tussen 18 en 60 jaar, een algemene 
dienstplicht bij de burgerwacht. Die was voornamelijk belast met bewakingsopdrachten aan de stads-
poorten 48. Als bijzondere gunst kon elke schoolmeester vrijstelling hiervan verkrijgen, op voorwaarde 
dat hij voor een zeer laag loon (of zelfs gratis) les gaf. In 1623 verloren de schoolmeesters dit voorrecht 
van vrijstelling, en moesten zij voortaan (zonder uitzondering) les geven aan een vast loon 49. Dit be-
tekende voor de scholasters een zware financiële aderlating. 

Dankzij missen tegen betaling kreeg de scholaster enige financiële steun van de openbare of private 
liefdadigheid. Tot midden de 17e eeuw werd er per mis 6 à 8 stuiver betaald. Vanaf ca. 1660 lazen in 
bijna alle kapellen seculiere geestelijken de mis, met uitzondering van de Huidevetterskapel, waar de 
karmelieten de eredienst verzorgden, en de Sint-Blasiuskapel, waar de Ierse heren de mis lazen. Be-
halve in de Sint-Rosaliakapel, waar de seculieren een jaarloon kregen van 17 gulden, en in de Huide-
vetterskapel, waar de karmelieten 28 gulden en 16 stuiver per jaar ontvingen, inde de scholaster in 
alle overige kapellen zelf 10 stuiver per mis of een jaarlijkse bijdrage van ca. 22 gulden voor gemiddeld 
44 missen 50. 

In de periode 1660-1794 werden er voor de missen bijdragen betaald die schommelden tussen 22 en 
24 gulden per jaar. 

6. ONDERWIJS 

Bisschop Miraeus drong er bij het kapittel op aan om op vele plaatsen in de stad catechismuslessen 
in te richten. Naast de zes kapellen die in 1593 in gebruik werden genomen, kwamen er in 1606 nog 
twee kapellen bij, nl. de kapel van het Sint-Jacobsgasthuis en de Gratiekapel. 

In 1604 werd bisschop Miraeus door het kapittel tot catechist benoemd, en in die hoedanigheid stond 
hij aan het hoofd van de catechismusles in de O.-L.-Vrouwekathedraal. Deze benoeming had eerder 
een prestigekarakter, want kort erna gaf hij zijn neef de vrije hand in het beheer van het onderwijs. 

6.1 Gescheiden onderwijs 

De zondagsscholen werden in eerste instantie opgericht om godsdienstonderwijs te geven aan arme 
kinderen, maar pas in het begin van de 17e eeuw evolueerden ze tot een degelijk ingerichte instantie, 
waar voor de kinderen een volwaardig leerprogramma werd uitgewerkt, waarbij ze naast de catechis-
mus ook leerden lezen en schrijven. 

Reeds op het eerste provinciaal concilie van Mechelen (1570) werd er verordend dat in de zondags-
scholen de jongens en meisjes strikt gescheiden van elkaar les moesten volgen. Meisjes werden on-
derwezen door geestelijke dochters, jongens door schoolmeesters. 

Dezelfde bepaling werd hernomen op het derde provinciaal concilie van 1607. Deze schikking werd 
in de Antwerpse zondagsscholen van bij het begin toegepast. Vlak na deze reorganisatie van de scho-
len deelde bisschop Miraeus aan de paus in zijn verslag (1607) mee dat in de kapellen de jongens 
werden onderwezen door zes of zeven meesters, en de meisjes door geestelijke dochters. 

In 1607 kreeg men volgende verdeling 51: 
Sint-Michielsklooster: vijf meesters en twee meesteressen 
Sint-Niklaaskapel: vijf meesters en twee meesteressen 
Schipperskapel: drie meesters en drie meesteressen 
Kapel van het Sint-Jacobsgasthuis (enkel jongens): drie meesters 
Sint-Elooiskapel (enkel jongens): zes meesters 
Gratiekapel (enkel meisjes): vier of vijf meesteressen. 

 
48 R. Boumans, Het Antwerps stadsbestuur vóór en tijdens de Franse overheersing, p. 164-167. 
49 saa, k 243, f° 18. 
50 kaa, c14d, Scholastria 29 (3), f° 33, 61, 65, Scholastria 29 (2), f° 88, 94. 
51 saa, k 243, f° 8-9 v°. 
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In Antwerpen bestond er rond het midden van de 17e eeuw een numerus clausus van 40 schoolmeesters 
en 40 schoolmeesteressen 52. 
 
6.2 Rechten, plichten en de gilde 

Al wie in de stad Antwerpen het beroep van schoolmeester wilde uitoefenen, diende zich te onder-
werpen aan een strenge reglementering, en dat gold ook voor de meesters van de zondagsscholen. 
Er was o.a. de verplichting om zich aan te sluiten bij de schoolmeestersgilde, die van kracht was van 
bij de oprichting ervan in 1530, op het ogenblik dat de leer van Luther twijfel begon te zaaien onder 
de bevolking, en een doelmatige controle op de schoolmeesters zich opdrong 53; ze gold dus ook voor 
de meesters van de zondagsscholen. Als leden van de gilde moesten onderwijzers van de zondags-
scholen evengoed de statuten naleven, en wanneer zij deze taak op zich namen werd hen een be-
paalde kapel toegewezen. Het lesgeven in de zondagsscholen bleef voor hen steeds een taak op vrij-
willige basis. We mogen aannemen dat de schoolmeesters die in de zondagsscholen les gaven, in de 
week les gaven in de betalende scholen. 

Een ordonnantie dd° 14 februari 1764 verordende aan de scholaster, commissarissen van de scholen 
en de dekens van de gilde, dat elke nieuwe schoolmeester voortaan verplicht was om aan de kinderen 
van de zondagsscholen les te geven in een kapel waar de scholaster een plaats vacant had. 

Een ‘ordonnantie voor de schoolmeesters van de sondaeghsche scholen van Antwerpen’ dd° 13 juli 1718 be-
paalde dat schoolmeesters die hun werk verwaarloosden, een boete kregen die kon oplopen tot en-
kele stuivers naargelang de ernst van de verwaarlozing. Aan deze boete ontkwam niemand, tenzij de 
schoolmeester ziek te bed lag of onbekwaam was om naar school te komen. Zij waren ook verplicht 
hun ambt persoonlijk uit te oefenen, en mochten zich niet laten vervangen door de ondermeesters. 
 

        

Gildepenning van de schoolmeesters in Antwerpen (schaal 200%) 

 
Vz. Binnen een parelcirkel de staande Sint-Ambrosius (van Milaan), met in de rechterhand een krom-

staf, en in de linkerhand een boek. Rechts naast de heilige een bijenkorf, en aan weerszijden van 
hem geklopte initialen G M. Links van de mijter het (volg/lid-)nummer 70, en aan weerszijden 
van het hoofd de cijfers 9 en 4 
Omschrift: D. AMBROSIO SCHOLARVM PRÆSIDI 

Kz. Binnen een parelcirkel het Antwerps stadswapen, met erboven de tweekoppige adelaar van het 
Heilig Roomse Rijk. Aan weerszijden van het stadswapen, een Bourgondisch vuurijzer met weg-
springende vuurgensters. Daaronder op vier lijnen: DE GVLDE | DER SCHOELMEE- | STERS 
BINNEN | ANTWERPEN | 1562 

 
52 P. Janssens, België in de 17de eeuw: deel 3. De leefwereld, p. 72. 
53 E. Poffé, De Gilde van de Antwerpsche schoolmeesters, p. 15. 
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Koper – 31 mm – J. De Beer (RBN 1930), ref. 236 – mmb.3458 (volgens De Beer zijn de geklopte letters G 
M de initialen van Gabriel Meurier 54) 
 
Twee ‘ordonnantien voor de meesters van de Sondaeghsche scholen te Antwerpen’ van 1619 en 1718 beschrij-
ven uitvoerig de taak van de schoolmeesters in de zondagsscholen in de kapellen 55. Zij moesten de 
kinderen onderwijzen in lezen en schrijven aan de hand van ABC-boekjes 56. Men moet vraagtekens 
plaatsen bij de efficiëntie van dit onderwijs. Doorheen de rekeningen van de scholaster komen we 
heel veel mensen tegen die enkel met een kruisje hun handtekening zetten. Tot de voornaamste 
groep analfabeten behoorden de kosteressen en de vrouwen van de schoolmeesters, die het loon van 
hun echtgenoot kwamen ontvangen bij de scholaster 57. Tijdens de twee uren les die de kinderen 
kregen, kon de schoolmeester hun onmogelijk veel aanleren. Vermoedelijk had hij al zijn energie no-
dig om honderden kinderen in het gareel te houden. Eens de les voorbij was, vergaten de kinderen 
waarschijnlijk vrij snel wat ze geleerd hadden. 

Van begin af aan werd de catechese overgelaten aan de jezuïeten 58. Vooral het onderricht van de 
volkskinderen behoorde tot de meest fundamentele opdrachten van de orde. 
 
6.3 Leeftijd 

Het is opvallend hoe de beginleeftijd schommelde om met het lesvolgen aan de zondagsscholen te 
starten. De ordonnantie van 1592 59 die de scholen oprichtte, legde het onderwijs op voor alle kin-
deren vanaf 9 jaar. De ordonnantie van 1593 60 die de vorige bevestigde, verlaagde de beginleeftijd 
naar 8 jaar. Met de herinrichting van de scholen in 1606 werd die drempel verder verlaagd tot 7 jaar 61, 
en door bisschop Malderus in 1615 nog verder tot 6 jaar 62. De ordonnantie van 1624, hernomen in 
1629, 1635, 1643 en 1659, legde tenslotte de beginleeftijd vast op 5 jaar 63. Op deze manier konden de 
kinderen al op heel jonge leeftijd onderwezen worden in het geloof. 

De eindleeftijd bleef daarentegen over de hele periode nagenoeg constant op 15-16 jaar 64. Er bestond 
wel de mogelijkheid om vroeger van school ontslagen te worden. 

Bisschop Torrentius bepaalde in 1591 dat de kinderen konden worden vrijgesteld van het bijwonen 
van de lessen wanneer ze 16 jaar waren geworden, tenzij de verantwoordelijke van de school oor-
deelde dat een leerling reeds vroeger voldoende was onderwezen in het katholiek geloof 65. Maar uit 
namenlijsten die bewaard zijn gebleven van de disputen die plaatsvonden op het einde van de 18e 
eeuw in de Sint-Martenkapel, bleek dat sommige jongelingen van 18, 20 en zelfs 25 jaar hun zondagen 
op de banken van de zondagsscholen bleven slijten 66. 
 

 
54 Gabriel Meurier (1520-1587) was een grammaticus, lexicograaf en docent vreemde talen Frans, Spaans, Vlaams en Engels, die 

in Antwerpen werkte. 
55 aahb, Lias Catechismus ordonnantie 8 januari 1619 en kaa, c14d, Scholastria 235 ordonnantie 13 juli 1718. 
56 kaa, c14d, Scholastria 29 (1). 
57 kaa, c14d, Scholastria 29 (1) – Scholastria 29 (5), passim. 
58 r. 1591, in AHEB, jg. 15 (1878), p. 387. 
59 saa, pk 918, f° 41 v° – ordonnantie dd° 31 juni 1592. 
60 saa, pk 918, f° 54 – ordonnantie dd° 20 november 1593. 
61 Ibidem; f° 195 – ordonnantie dd° 10 januari 1606; hernomen in een ordonnantie van 29 april 1611 (ibidem, f° 250). 
62 P.F.X. De Ram, o.c., dl. III, p. 374-375. 
63 saa, pk 919, f° 226 v° – ordonnantie dd° 27 november 1624. 

saa, pk 920, f° 42 v° – ordonnantie dd° 22 januari 1629. 
Ibidem, f° 158 – ordonnantie dd° 15 mei 1635. 
Ibidem, f° 239 v° – ordonnantie dd° 31 maart 1643. 
saa, pk 921, f° 243 – ordonnantie dd° 17 november 1659. 

64 Er was een uitzondering op deze regel, want de telling van 1605 registreerde alle kinderen tot 18 jaar (saa, pk 566, f° 22 v°). 
65 r. 1591, in AHEB, jg. 15 (1878), p. 387. 
66 kaa, c14d, Scholastria 234: de namenlijsten van de deelnemers aan de disputen in de Sint-Martenkapel van 1784-1787. 
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6.4 Aantallen 

Over de aantallen kinderen die doorheen de besproken periode de Antwerpse zondagsscholen be-
zochten, werd maar heel weinig informatie teruggevonden. Van de resultaten van de tellingen die in 
het begin van de 17e eeuw op bevel van het stadsbestuur werden gehouden door de wijkmeesters en 
de aalmoezeniers van de stad, werd geen enkel spoor teruggevonden. De enige gekende kwantita-
tieve gegevens zijn aomstig uit de verzoekschriften van de scholaster aan het stadsbestuur om een 
verhoging van de subsidiering voor de scholen te verkrijgen. Deze informatie is dan ook niet helemaal 
betrouwbaar. 

In de eerste helft van de 17e eeuw neemt het aantal schoolkinderen in de kapellen geleidelijk aan toe. 
In een verzoekschrift van 1606 vroeg de scholaster aan het stadsbestuur om een vermeerdering van 
de stadstoelage omdat het aantal kinderen die dat jaar elke zondag in de kapellen school liepen 
(2.500) nog steeds toenam 67. Een gelijkaardig verzoekschrift van 1620 maakt melding van 3.200 kin-
deren waarin de arme Waalse kinderen niet eens werden meegeteld 68. 

Twee tellingen die in 1619 69 en 1621 70 werden gehouden geven volgende gegevens: 
 
 1619 1621 
Schipperskapel 270 400 
Sint-Elooiskapel 275 330 
Droogscheerderskapel 250 450 
Bontwerkerskapel 160 200 
Sint-Niklaaskapel 300 200 
Sint-Jacobskapel 260 300 
Huidevetterskapel 400 430 
Sint-Juliaanskapel 100 100 
Gratiekapel 300 330 
Kapel Sint-Michielsklooster 280 361 

 2.595 3.301 
 
In rekwesten van 1621 en 1622 vermeldde de scholaster dat het aantal kinderen steeds toenam 71. In 
1635 gingen er tussen de 4.000 en 5.000 kinderen naar de zondagsscholen 72. Het meest recente cijfer 
dat kon achterhaald worden, dateert van 1656; toen werd het aantal schoollopende kinderen geschat 
op 5.000 73. 

Meer informatie met betrekking tot de aantallen kinderen in de zondagsscholen was niet aanwezig. 
Hoewel sommige bronnen niet altijd betrouwbaar zijn, mogen we aannemen dat het aantal kinderen 
in de eerste helft van de 17e eeuw gelijkmatig toenam naarmate de instelling bij de bevolking inge-
burgerd raakte, en de organisatie van de scholen efficiënt werd uitgebouwd. De sterke bevolkings-
groei in de 17e eeuw is zeker ook niet vreemd geweest aan deze constante groei van de zondagsscho-
len 74. In de 18e eeuw nam de populatie in Antwerpen geleidelijk aan af, om eind 18e eeuw terug aan 
een opmars te beginnen. 

 

 
67 saa, k 243, f°7 en r. 1607, in AHEB., jg. 9 (1872), p. 445. 
68 saa, k 243, f° 15 v°. 
69 sb, 61341, ‘Opkomste der Sodalitijt …’, f° 16 v°. 
70 Ibidem, f° 24. 
71 saa, k 243, f° 16-17. 
72 saa, pk 735, f° 224 v°. 
73 kaa, c14d, Scholastria 25, f° 109-110 v°. 
74 E. Scholliers, Un Indice du loyer : les loyers anversois de 1500 à 1873, p. 611-614. 
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Etienne Scholliers nam in zijn studie de volgende schattingen op van de Antwerpse bevolking: 
1589: 42.000  1595: 47.000  1612: 53.918  1640: 54.537 
1645: 56.948  1698: 65.711  1710: 65.154  1720: 56.035 
1730: 49.341  1740: 43.810  1760: 40.558  1780: 50.351 

 
6.5 Absenteïsme 

De zondagsscholen werden verplicht gemaakt voor alle jongens en meisjes die op weekdagen geen 
school konden volgen. Het moet zeker in de beginjaren geen sinecure geweest zijn om deze kinderen 
ertoe te bewegen om op zon- en heiligdagen naar de zondagsschool te sturen. Zij moesten van zeer 
jonge leeftijd in de week gaan werken, en de schaarse tijd die hen nog restte, dienden ze dan op de 
schoolbanken door te brengen. De ouders verleenden weinig medewerking aan dit project ‘omdat 
arme mensen zich meestal minder bekommeren om de opvoeding van hun kinderen’ 75. Anderzijds mag men 
niet uit het oog verliezen dat op het einde van de 16e eeuw en in het begin van de 17e eeuw vele 
mensen in het geheim de gereformeerde religie praktiseerden en daarom weigerden om hun kin-
deren naar de zondagsscholen te sturen 76. Na verloop van tijd verminderde echter het absenteïsme-
probleem. 

Vanaf de oprichting was het volgen van zondagsscholen verplicht. Dit werd door middel van edicten 
en publicaties aan de schoolmeesters en de ouders duidelijk gemaakt, maar er werden geen sancties 
genomen voor het niet-naleven ervan. 

De ordonnantie van 1606 77, hernomen in 1611 78, bepaalde duidelijk de straf voor de overtreding van 
het bevel. Elk kind dat wegbleef van school kreeg een boete opgelegd van 5 stuiver, een bedrag dat 
werd verhaald bij de ouders of de meester bij wie het kind inwoonde. Als het kind driemaal afwezig 
bleef, werd zijn of haar naam doorgegeven aan de superintendenten van de scholen. De ordonnantie 
van 1624 79, hernomen in 1629, 1635, 1643 en 1659, stelde deze boete op 15 i.p.v. 5 stuiver. 

De publicatie van deze ordonnanties gebeurde op verzoek van de kerkelijke overheid. Bisschop Mal-
derus stelde in 1615 dat het stadsbestuur elk jaar of telkens wanneer de scholaster er om zou vragen, 
door een ordonnantie het bevel zou hernieuwen dat alle ouders en ambachtsmeesters verplichtte 
hun kinderen naar de zondagsscholen te sturen 80.  

Om controle te houden op de uitvoering van het bevel konden de scholaster en de commissarissen 
van de scholen een beroep doen op officieren van de stad. Deze traden op tegen nalatige ouders en 
stonden in voor het innen van de boetes 81. Net als deze officieren ging ook de knaap van de scholen 
en de knaap van de aalmoezeniers op zon- en heiligdagen van huis tot huis om nalatige ouders te 
vermanen, en eventueel ook te dagen voor de commissarissen van de scholen. Aan de verklaring van 
deze controleurs werd geloof gehecht, en wie hen in hun werk door woorden of daden trachtte te 
hinderen, zou een boete van 8 gulden worden opgelegd 82. 

In 1627 ging de koster van de Huidevetterskapel rond om de ouders die hun kinderen niet naar school 
lieten gaan, terecht te wijzen. Voor elke keer dat hij rondging kreeg hij 3 schellingen uitbetaald van 
de scholaster 83. De schoolmeester van deze kapel zag in de jaren 1627-1629 voor hetzelfde werk zijn 
jaarsalaris verhoogd met 2 gulden 84. 

 
75 Decreet van het eerste provinciaal concilie van Mechelen 1570. 
76 J. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630, p. 81. 
77 Ibidem, f° 195-195 v°: ordonnantie van 10 januari 1606. 
78 Ibidem, f° 250-250 v°: ordonnantie van 29 april 1611. 
79 saa, pk 919, f° 226 v°: ordonnantie van 27 november 1624. 
80 P.K.X. De Ram, o.c., dl. III, p. 374. 
81 saa, k 243, f° 13. 
82 saa, pk 919, f° 226 v°-227. 
83 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 127 v°: op 12 december 1627 werd aan de koster 9 schellingen uitbetaald. 
84 Ibidem, f° 73. 
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Merkwaardig genoeg zijn in de rekeningen van de scholaster nergens aanwijzingen te vinden dat de 
voorziene boetes wel degelijk geïnd werden. Het is echter moeilijk te geloven dat ze nooit werden 
opgelegd of dat men heeft nagelaten om ze te innen. Het is ook mogelijk dat de scholaster de boetes 
niet in zijn rekeningen noteerde. 
 
6.6 Registratie 

Een zeer belangrijk middel om het absenteïsme te bestrijden was het registreren van de kinderen die 
verondersteld werden het zondagsonderricht te volgen. Zoals eerder werd besproken, werd in 1605 
met het oog op de reorganisatie van de scholen, voor het eerst een algemene telling van alle kinderen 
tussen 8 en 18 jaar georganiseerd, die werd uitgevoerd door de wijkmeesters en kapiteins van de stad, 
met een onderscheid tussen schoolgaande kinderen en diegenen die in de week werkten, en met de 
vermelding of de jongens en meisjes uit deze laatste categorie al dan niet onder de Kamer van de 
Huisarmen stonden 85. In 1610 werd een gelijkaardige registratie georganiseerd van alle kinderen tus-
sen 7 en 15 jaar. Het stadsbestuur zou ook de aalmoezeniers bevelen om een gelijkaardig register op 
te stellen van alle kinderen die onder hun zorg en toezicht waren geplaatst. Beide registers moesten 
overgedragen worden aan de scholaster en de commissarissen van de scholen, die controle hielden 
op de aanwezigheden in de lessen en in de straf voorzagen van de spijbelaars. De namen van de 
kinderen die onder toezicht van de Kamer stonden en nalatig waren in de schoolbezoeken, gaf de 
scholaster door aan de aalmoezeniers, die op hun beurt de ouders of ambachtsmeesters van deze 
kinderen dienden te straffen met opschorting van de steun, een sanctie die als drukkingsmiddel 
diende tegenover de armen 86. 

De wijkmeesters, kapiteins en aalmoezeniers die nalieten registers aan te leggen, zouden een boete 
krijgen van 25 gulden. Er werd er ook op aangedrongen om jaarlijks hernieuwde tellingen te doen 
houden door de wijkmeesters en aalmoezeniers. 
 
6.7 Straffen 

Naast de boetes die werden opgelegd op grond van de verplichte aanwezigheid in de zondagsscho-
len, die werd gecontroleerd aan de hand van de registers van alle kinderen die verondersteld werden 
om er onderwijs te volgen, werd er nog een andere maatregel getroffen ter bestrijding van het ab-
senteïsme in de scholen. Het stadsbestuur moest op het ogenblik dat de lessen werden gehouden 
alle activiteiten verbieden die de kinderen zouden weghouden van de scholen, zoals dansen, vogel-
wichelarij, en andere ‘schaamteloze’ dingen. Wie dit verbod overtrad, zou een straf worden opgelegd 
naar goeddunken van het stadsbestuur 87. Een ordonnantie van stadswege uitgevaardigd op 28 juni 
1612 op vraag van het concilie ging iets verder, door te bevelen dat ‘niemand mag opsitten met peper-
koeken, crieken en alle andere fruyten oft diergelijke snoesteringhen de kinderen aanlocken voor of omtrent 
de capellen en plaetsen daer men sondaghsschool is houdende, en de catechisatie is doende …’, en dit op 
straffe van inbeslagname van de goederen door de officiers van de stad 88. 

Zelfs toen waren er kinderen die liever op straat speelden dan op de schoolbanken te zitten. In een 
ongedateerde instructie over de werking van de scholen vroeg de scholaster aan het stadsbestuur bij 
ordonnantie te verbieden dat op zon- en heiligdagen tussen 9 en 11 u en tussen 13 en 15 u kinderen 
op straat en op andere publieke plaatsen zouden spelen, vechten of roepen, en hiervoor een straf te 
voorzien. Een officier, aangesteld door het stadsbestuur, zou toezien op de toepassing van deze or-
donnantie, met medewerking van de zogenaamde ‘luysevanghers’ die op de genoemde uren door de 
straten zouden patrouilleren en alle spijbelaars onder dwang naar de scholen brengen 89. Een bijko-
mend argument was dat de spijbelaars een slechte invloed konden hebben op de bereidwillige kin-

 
85 saa, pk 566, f° 22-22 v°. 
86 saa, k 243, f° 13 v°. 
87 P.F.X. De Ram & J.F. Van De Velde, o.c., dl. I, p. 123. 
88 kaa, c14d, Scholastria 26, f° 66 v°. 
89 kaa, c14d, Scholastria 25, f° 138 v°. 
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deren, door ze te verleiden en bederven 90. Het was de kinderen ook verboden om tijdens de uren dat 
in de zondagsschool onderwezen werd, op straat of bij de kapellen samen te komen en te spelen. Dit 
verbod gold ook voor alle andere kinderen, m.a.w. ook zij die tijdens de week school liepen moesten 
zich op zon- en heiligdagen van alle spel op straat onthouden 91. Alle overtreders werd een boete 
opgelegd die te verhalen viel bij de ouders en de ambachtsmeesters bij wie de kinderen inwoonden. 
Een gebod van 1612 stelde deze boete vast op 3 gulden. De ordonnanties van 1616 en 1618 eisten 1 gul-
den 92, en de ordonnantie van 1624, hernomen in 1629, 1635, 1643 en 1659, voorzag als straf nog slechts 
15 stuiver 93. 

Ook alle arme volwassenen van de Waalse natie die onder toezicht stonden van de Kamer van de 
Huisarmen, of aan de kerkdeuren en in de straat om brood bedelden, waren verplicht het zondagse 
onderwijs te volgen op straffe van het inleveren van hun bedelvergunning of van het verlies van de 
steun van de Kamer 94. 
 
6.8 Aanmoedigingen en prijsuitdelingen 

Een andere manier om de aanwezigheid van de kinderen in de scholen te bevorderen was het uitrei-
ken van prijzen en beloningen aan de vlijtigsten onder hen. Deze beloningen waren ‘als een soet lock-
aes’ voor de kinderen uit arme gezinnen die niet de middelen hadden om het weekonderwijs te be-
kostigen, en doorgaans ook weinig interesse toonden voor de verplichte zondagse lessen. Het initia-
tief kwam van de plaatselijke kerkelijke overheid, en vermoedelijk werd dit voor het eerst georgani-
seerd onder bisschop Miraeus. Volgens hem moest, naast dwang, ook aanmoediging worden gebruikt. 
Tijdens catechismuslessen deelden de paters catechisten en de scholaster prijzen uit. Heel uitzon-
derlijk was de scholaster of de bisschop vergezeld van enkele vooraanstaanden van de stad, en dit 
onder een grote toeloop van een enthousiaste menigte. Hoewel de beloningen niet groot mochten 
zijn, moesten ze de kinderen er toch toe aanzetten hun les zo goed mogelijk te leren, om hun mede-
leerlingen te overtroeven en de prijs in de wacht te slepen. 

De prijzen bestonden voornamelijk uit prentjes, paternosters, kruisbeelden, boekjes en andere klei-
nigheden 95. De perkamenten en papieren devotieprentjes werden door de scholaster aangekocht bij 
de betere graveurs van de stad, zoals Michiel Cabbaey (1660-1722), Jan Cnobbaert (1590-1637) of An-
toon Spierincx II (1592-?). Of de kinderen kregen punten die na een bepaalde tijd werden ingeruild 
tegen een prijs. De namenlijsten opgesteld ter gelegenheid van de disputen in de Sint-Martenkapel 
in de jaren 1781-1794 bevatten een afzonderlijke rubriek voor de prijzen die werden uitgereikt voor de 
punten die waren bekomen tijdens het jaar: 100 punten waren goed voor een beloning van 5 stuiver, 
voor 200 punten kon men een paar kousen krijgen, voor 300 punten een halsdoek, enz. 96. 

Vanaf 1697 voorzag de scholaster jaarlijks een vaste som voor de aankoop van kleren en lijnwaad voor 
de leerlingen van de Waalse catechismus in de Sint-Joriskerk, aangezien deze kinderen zeer arm wa-
ren en hier meer aan hadden dan aan prijzen 97. Vooral in de 18e eeuw werden verschillende fundaties 
gesticht door geestelijke dochters om de aankoop van kleren voor de arme kinderen in de kapellen 
te financieren 98. Deze soms toch enigszins ‘waardeloze’ prijzen moesten voor de arme kinderen bij-
zonder aantrekkelijk zijn geweest en ze hebben ongetwijfeld de ijver voor het leren van de lessen 
bevorderd. 

 
90 Ibidem, f° 137: ‘dat men meestendeel van die kinderen tsondaechs niet alleen schoelen gaen, maar loopen spelen, tuyschen ende andere 

insolentie bedrijven op die straeten, ende onderlinghe vechten, waer daer menich goetmans kint wordt verleyt ende bedorven’. 
91 saa, pk 919, f° 13. 
92 aabm, Lias Catechismus, ordonnantie van 9 juli 1616, hernomen op 31 oktober 1618 (kaa, c14d, Scholastria 25, f° 140). 
93 saa, pk 919, f° 226 v°. 
94  saa, pk 919, f° 119-119 v°. 
95 kaa, c14d, Scholastria 29 (1) – Scholastria 29 (5): passim. 
96 kaa, c14d, Scholastria 234: namenlijsten van de leerlingen die deelnamen aan de disputen in de Sint-Martenkapel (1781-1794). 
97 kaa, c14d, Scholastria 29 (4), f° 30 en 231: rekeningen over de jaren 1693-1701. 
98 kaa, c14d, Scholastria 233 en Scholastria 24 bevatten veel documenten betreffende deze fundaties. 
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Ingekleurde devotieprent Nativitas Christi (datering 1672-1722) van Michiel Cabbaey 

Museum Plantin-Moretus (Antwerpen) – pk.op.21304 (120×92 mm) 
 
6.9 Disputen 

Enkele zondagen tijdens het jaar waren heel bijzonder voor de zondagsscholen. Op initiatief van de 
paters catechisten (jezuïeten) werden verschillende indrukwekkende plechtigheden op touw gezet, 
die voor de kinderen in het bijzonder aantrekkelijk moesten zijn en die hen ertoe aanzetten de cate-
chismusles met veel ijver te volgen 99. De feesten die werden gevierd, hadden een religieus karakter 
en pasten in het kader van het catechismusonderwijs: eerste communie, de biecht, de volle aflaat. 

Eén van deze hoogdagen had een pedagogische inslag. Om het zondagse catechismusonderwijs voor 
de kinderen aantrekkelijker te maken en het doorzetten aan te moedigen, organiseerden de paters 
jezuïeten tussen de leerlingen disputen die gepaard gingen met plechtige prijsuitreikingen. Zij waren 
meesters in het organiseren van groots opgezette catechismuswedstrijden. In aanwezigheid van de 
pater catechist en andere jezuïeten werden de kinderen door de scholaster ondervraagd over hun 
kennis van de catechismus. Aan diegenen die zich onderscheidden met de beste antwoorden werden 
‘naïeve’ waardigheden toegekend met titels zoals keizer(in), koning(in) of prins(es). Tevens werden er 
prijzen uitgereikt overeenkomstig de bereikte plaatsen 100. 

 
99 A. Poncelet, p. 311-316 en B. Boeykens, p. 118-128. 
100 kaa, Scholastria 231 rekeningen 1693-1701, Scholastria 26 (4), f° 28 v°, f° 2 v°-3, Scholastria 29 (3), f° 3. 
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Het is niet duidelijk wanneer deze disputen voor het eerst werden gehouden. In de rekeningen van 
de scholaster is er voor de eerste keer sprake van in 1693 101; alle overige aanwijzingen dateren uit de 
18e eeuw. Normaal vonden deze disputen jaarlijks in de kapellen plaats 102. Toch blijkt dat ze in som-
mige gevallen slechts om de zoveel jaren werden georganiseerd, zoals om de vier jaar in de Schip-
perskapel 103, of om de drie jaar in de meisjeskapel van Kronenburg 104. 

Een reglement van 1767 voor de disputen in de Schipperskapel vertelt ons meer over de organisatie 
van deze plechtigheden 105. Om de vier jaar werden de kinderen, de jongens en de meisjes afzonder-
lijk, ondervraagd over een aantal lessen in de Mechelse catechismus die hen vier of vijf maanden van 
tevoren werden aangeduid. Om de leerstof te kunnen leren kregen de armste kinderen een handboek 
uitgeleend dat ze na het dispuut dienden terug te geven. De kinderen die de middelen hadden om 
hun eigen catechismus aan te schaffen, werden uitdrukkelijk aangemaand de boeken te kopen bij 
dezelfde handelaar en van dezelfde druk, om alle betwistingen bij het beantwoorden te vermijden. 

Na het examen volgde de prijsuitdelingen die met een indrukwekkende ceremonie gepaard ging. De 
keizer(in), koning(in) en andere laureaten namen plaats op de voor hen gebouwde tronen. Tromge-
roffel en trompetgeschal zetten de plechtigheid de nodige luister bij 106. Tenslotte werd bij de prijs-
uitreiking vaak nog een religieus drama opgevoerd, ‘een cleyn comedie’ die zeker een religieus karakter 
had en in verband stond met de catechismus 107. 

De prijzen die werden uitgedeeld waren belangrijker dan de wekelijkse beloningen, maar mochten 
nooit te kostelijk zijn, zoals boeken met zilveren sloten 108. Volgens een notitie uit 1693 kreeg diegene 
die werd uitgeroepen tot keizer(in), een boek ter waarde van 1 tot 4 gulden. De drie of vier volgende 
leerlingen ontvingen een boek van 8 stuiver, en alle andere disputanten moesten zich tevreden stel-
len met een perkamenten prentje. De armsten kregen geld uitgereikt 109. De bewaarde namenlijsten 
van de disputanten leren ons dat nog vele andere prijzen werden toegekend, zoals een prent in een 
vergulde lijst, een zilveren kruisje, een zijden speldenkussen, een reliekschrijn, enz. Bovendien treffen 
we veel vermeldingen aan van kledingstukken, zoals linnen of katoenen voorschoten, kousen, mut-
sen, halsdoeken van neteldoek of zijde, neusdoeken, hemden, die vermoedelijk bestemd waren voor 
de allerarmsten onder de disputanten 110. 
 
6.10 Prentencatechismus 

Het onderricht in de zondagsschool en de catechismusles verliep meestal volgens een vast stramien. 
Nadat eerst gezamenlijk een aantal gebeden werden opgezegd, herhaalde de catechist bondig de 
vorige les, ondervroeg de leerlingen, en besteedde vervolgens aandacht aan een nieuw punt uit de 
lering. De catechismus werd boeiend gemaakt door zang en door heiligenlevens en verhalen uit de 
bijbel te vertellen. Omdat bijna alle leerlingen analfabeet waren, werd er ook beeldmateriaal gebruikt 
onder de vorm van catechismussen met uitsluitend plaatjes. 
 

 
101 kaa, Scholastria 29 (4), f° 26 v°. 
102 kaa, c14d, Scholastria 237 rekeningen 1693-1701, 234 namenlijsten disputanten, In de Sint-Martenkapel zijn deze bewaard voor 

1781-1794. 
103 kaa, c14d, Scholastria 233, reglement voor de prijsuitdelingen in de Schipperskapel – 1767. 
104 kaa, c14d, Scholastria 233, ‘Renten bezeth voor de Catechismi op de Heren Staeten van Brabant’ – ongedateerd (einde 18e eeuw) 
105 kaa, c14d, Scholastria 233, reglement voor de prijsuitdelingen in de Schipperskapel – 1767. 
106 kaa, c14d, Scholastria 29 (4), f° 29: in 1700 betaalde de scholaster 18 gulden 12 stuiver voor de opstelling van een troon voor 

de keizerin in de Schipperskapel. 
107 kaa, c14d, Scholastria 29 (4), f° 28 v°. 
108 kaa, c14d, Scholastria 233, reglement voor de prijsuitdelingen in de Schipperskapel – 1767. 
109 kaa, c14d, Scholastria 29 (4), f° 28 v° en 231: rekeningen 1693-1701. 
110 kaa, c14d, Scholastria 234, namenlijsten uit de jaren 1781-1794 van de deelnemers aan de disputen in de Sint-Martenkapel 

met aanduidingen van de prijzen die werden uitgereikt; rekeningen uit de jaren 1780 van de prijzen die werden uitgereikt bij 
gelegenheid van de disputen in de kapellen van Sint-Rosaliakapel, Sint-Blasius, Sint-Lucia en de Huidevetterskapel. 



 

– 70 – 

 
Titelpagina uit ‘De christelycke leeringhe verstaenelycker uyt-geleyt door eene beelden-sprake, 

noodigh soo voor kinders als groote die niet kunnen lesen, gherievigh voor een ieder om beter te vatten 
ende t’onthouden’, van J.G. Steegius (1605-1648) – Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen) 

ID: c:lvd:12873362. Deze prentencatechismus werd in opdracht van weduwe Jan Cnobbaert (graveur 
die de zondagsscholen van devotieprentjes voorzag) gemaakt. Het verscheen voor het eerst 

in Antwerpen in 1647 en werd herdrukt in Groningen in 1839. 
 
Elementaire informatie over de context en de oplage ontbreekt, maar het boekje op zich geeft op 
een optimistische manier een heldere kijk op de catechismus. Analfabeten moesten door het aan-
schouwen van dit didactisch materiaal de voornaamste geloofswaarheden, de werking van de sacra-
menten, de Bijbelse geschiedenis, enz. leren kennen. Met behulp van vragen moest er gericht geke-
ken worden naar de afbeeldingen. 
 

 

Detail uit ‘De Christelicke leeringhe …’ van Joannes Steegius – Antwerpen (1647) – gravure (anoniem) 
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6.11 Volle aflaat 

Eenmaal per jaar was het voor de kinderen van zondagsscholen een bijzondere dag, wanneer zij 
samenkwamen om de volle aflaat te winnen, die door de pausen Gregorius XIII (1572-1585), Paulus V 
(1605-1621) en Gregorius XV (1621-1623) was verleend ter bevordering van het catechismuswerk. Niet 
alleen de kinderen, maar iedereen die de christelijke lering hielp bevorderen, kon op deze dag deze 
volle aflaat verdienen 111. Wanneer dit gebruik te Antwerpen ingang vond, kon niet worden achter-
haald. Waarschijnlijk werd de plechtigheid reeds kort na de reorganisatie van de scholen in 1606 
regelmatig gehouden 112. Op verzoek van de bisschop werd de hoogdag, die op de tweede sinksendag 
zou doorgaan, aangekondigd aan de bevolking, en werd er een grootse plechtigheid op touw gezet. 
Er werden gedrukte aflaatbrieven gekleefd op de kerkdeuren en afgekondigd op de preekstoelen van 
alle parochiekerken en kloosters. 

In de jaren 1618-1622 vond de plechtigheid plaats in drie van de grootste kapellen van de stad, waar 
alle kinderen van de zondagsscholen samenkwamen: in het Sint-Michielsklooster, de Sint-Niklaas-
kapel en de Droogscheerderskapel. 

Vanaf 1623 werd de hoogdag verplaatst naar de derde sinksendag, en ging het gebeuren door in de 
kerk van het professiehuis van de jezuïeten. De dag voordien werden de kinderen naar de biecht 
geleid, en op de morgen van de feestdag ontvingen zij de communie. Deze twee voorwaarden dienden 
immers vervuld te worden door iedereen die de volle aflaat wilde verdienen 113. 

De met zoveel pracht en praal georganiseerde hoogdag moest op de arme volkskinderen een wel heel 
bijzondere indruk nalaten, wat het catechismuswerk alleen maar ten goede kon komen. De gunst die 
werd verleend kon de kinderen alleen met ontzetting vervullen voor de macht van het bovennatuur-
lijke, en van hen respect afdwingen ten opzichte van de Kerk en haar bedienaars. 
 
6.12 Biecht 

De biecht was een noodzakelijk onderdeel van de christelijke lering in de zondagsscholen. De kin-
deren werden vooraf grondig voorbereid op dit sacrament. De biecht werd afgenomen in de kapellen 
zelf. De biechtvaders zaten op de stoel van de schoolmeesters en hoorden individueel de biecht van 
de kinderen. Dit betekent dat er in de kapellen geen biechtstoelen aanwezig waren. De schoolmees-
ters bleven in het lokaal aanwezig om op de overige kinderen te letten, maar ook om hen voor te 
bereiden op het sacrament 114. Alle kinderen die de zondagsscholen bezochten, ook de allerkleinsten, 
moesten deelnemen aan deze plechtigheid. Er werd geen minimumleeftijd bepaald vanaf wanneer 
van de kinderen werd verwacht dat ze jaarlijks zouden te biechten gaan. Op zich zullen deze kinder-
biechten weinig betekenis hebben gehad, maar waarschijnlijk waren ze eerder bedoeld om de kin-
deren van jongs af aan vertrouwd te maken met de individuele zondenbelijdenis 115. 
 
6.13 Eerste communie 

Elk jaar werd rond Pasen voor de kinderen van de zondagsscholen in de kerk van het professiehuis 
van de jezuïeten de eerste communies gevierd. Er kon niet achterhaald worden in welk jaar deze 
plechtigheid voor het eerst plaats vond, maar de eerste aanwijzingen omtrent dit gebeuren waren te 
vinden in de rekeningen van de scholaster van de jaren 1656 tot 1698 116. 

De eerste communie was de bekroning van het catechismusonderwijs dat de kinderen jarenlang had-
den genoten in de kapellen van de stad. Daarna werden zij als volwassen christenen beschouwd. De 

 
111 kaa, c14d, Scholastria 232: twee gedrukte aflaatbrieven (ongedateerd). 
112 A. Poncelet vermeldt dat de paus in 1607 de aflaat toestond aan het catechismuswerk van de Belgische provincie (o.c., dl. II, 

p. 315, voetnoot 1). Bisschop Malderus maakte er melding van in zijn Institutio van 1615 (P.F.X. De Ram, o.c., dl. II, p. 374). 
113 kaa, c14d, Scholastria 232, twee gedrukte aflaatbrieven (ongedateerd). 
114 P.F.X. De Ram, o.c., dl. III, p. 373. 
115 M. Cloet bespreekt de praktijk van de kinderbiecht in de 17e eeuw, dl. VIII, p. 404-405. 
116 kaa, c14d, Scholastria 29 (2), f° 2. 
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mogelijkheid bestond echter dat zij, nadat ze de eerste communie hadden ontvangen, gedurende 
enkele jaren de kapel bleven bezoeken om er catechismusles te volgen. In de Schipperskapel konden 
zo de lessen nog drie jaar bijwonen, in de kapellen van Sint-Marten, Sint-Lucia of de meisjesschool 
van Kronenburg nog twee jaar. 

Volgens het reglement van de prijsuitdelingen in de Schipperskapel kregen de kinderen een beloning 
na afloop van deze drie jaar bijscholing. Bleven zij nog langer, dan ontvingen zij bij hun afscheid een 
prijs overeenkomstig hun inzet en ijver 117. 

De namen van de kinderen die hun eerste communie hadden gedaan, werden in een register geno-
teerd zodat er toch enige controle kon zijn wanneer de kinderen na drie jaar hun beloning kwamen 
opvragen. 

De plechtigheid omtrent de eerste communie werd met de nodige pracht en praal opgeluisterd. 

7. BROODUITDELINGEN EN HET GEBRUIK VAN ARMENLOODJES 

Een heel belangrijk onderdeel van de aanmoediging was de brooduitdeling. 
 
7.1 Brooduitdeling 

Vanaf april 1613 werden in de zondagsscholen op elke zondag broodjes van een halve stuiver uitge-
deeld aan de armste kinderen die onder toezicht stonden van de Kamer van de Huisarmen, dit om 
hen ertoe aan te zetten de lessen met ijver te volgen. Voordien kregen de kinderen een geldstuk 
(oordje) in plaats van een broodje. Hoeveel deze uitdeling van geldstukjes aan de scholaster kostte, 
werd nergens in de rekeningen genoteerd. Van april 1613 tot januari 1619 werd in totaal 554 gulden 
12 ¾ stuiver uitgegeven aan broodjes 118, wat neerkomt op een jaarlijks gemiddelde van 96 gulden 
9 stuiver. Om de aankoop van broodjes mee te financieren, betaalden de aalmoezeniers elk jaar 300 
gulden 119. In de loop van de volgende jaren gaf de scholaster effectief 300 gulden per jaar uit met 
dat doel: van januari 1622 tot januari 1623 waren het 350 gulden 17 stuiver, in 1624 slechts 206 gulden 
4 ½ stuiver 120. 

Vanaf 1627 werden deze uitgaven plots sterk verhoogd. In dat jaar besteedde de scholaster 431 gulden 
1 stuiver aan de aankoop van broodjes, in 1628, 501 gulden 6 ¼ stuiver, en in 1629, 538 gulden 8 ¼ stui-
ver 121. Voor deze opmerkelijke stijging kon geen verklaring gevonden worden. Wegens een lacune in 
de rekeningen in de jaren 1631 tot 1656 kon ook de evolutie van deze uitgaven niet gevolgd worden. 
In 1656 werd de waarde van de broodjes verminderd tot een oordje in plaats van een halve stuiver 122. 
Van 1656 tot 1668 werd jaarlijks ± 550 gulden besteed aan broodjes 123. Uitzonderlijk waren de perio-
des van maart 1656 tot maart 1657 (669 gulden 3 ½ stuiver), en maart 1658 tot maart 1659 (331 gulden 
15 ¼ stuiver) 124. 

Vanaf half maart 1670 besloot de scholaster om nog slechts driemaal per maand broodjes uit te delen 
aan de aalmoezenierskinderen in plaats van elke zondag 125. De rekeningen vertonen in de jaren 1671 

 
117 kaa, c14d, Scholastria 233, reglement voor de prijsuitdelingen in de Schipperskapel (1767) en ibidem: ‘Fundatien gestigt ten 

behoeve van de zondagse catechismus’ (20 januari 1787). Van de overige kapellen ontbreken alle gegevens. 
118 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 59. 
119 Tot 1648 hadden zij bijgedragen in de uitdeling van brood tot een bedrag van 300 gulden, maar om onbekende redenen 

deden ze dat nadien niet meer. 
120 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 110-124, 113 v°-115 v°, 118-119 v°. 
121 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 124-129 v°, 127 v°-129 v°, 130-133. 
122 kaa, c14d, Scholastria 29 (2), f° 6, 17. Voor 53.503 broodjes betaalde de scholaster in 1656, 669 gulden 3 ½ stuiver. Mogelijk 

dateerde deze daling reeds van vóór 1656, maar gezien de lacune in de rekeningen van 1631 tot 1656 kon de juiste datum 
niet achterhaald worden. 

123 kaa, c14d, Scholastria 29 (2), f° 6-14, 17-24. 
124 kaa, c14d, Scholastria 29 (2), f° 6, 17 en f° 7 v°, 18. 
125 kaa, c14d, Scholastria 231, rekening over de jaren 1693-1701. 
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tot 1676 een lichte daling van de uitgaven aan de bakkers 126. Het feit dat van maart 1679 tot maart 
1678, 610 gulden 18 ½ stuiver werden besteed aan de aankoop van broodjes, en van maart 1679 tot 
maart 1680, 579 gulden 17 ¼ stuiver, kan er mogelijk op wijzen dat de nieuwe regeling niet lang werd 
nagevolgd, en dat de kinderen al vrij snel terug elke week hun broodje ontvingen 127. Het is ook mo-
gelijk dat er meer kinderen de kapellen bezochten, alhoewel dit niet echt kan worden aangetoond. 

In 1680 bepaalde de scholaster dat er voortaan slechts tweemaal per maand brood zou worden uit-
gedeeld in de kapellen 128. Dit had duidelijk effect op de uitgaven, want van maart 1680 tot maart 1681 
bedroeg deze som slechts 446 gulden 18 ¼ stuiver 129. Vanaf 1681 tot 1690 gaf de scholaster elk jaar 
sommen uit die aanzienlijk hoger lagen dan daarvoor. In stijgende lijn evolueerden de uitgaven van 
brood van 551 gulden 1 ¾ stuiver in 1611, tot 760 gulden in 1683 130. Aangezien het broodje nog steeds 
de waarde van slechts 1 oordje had, kan er enkel geconcludeerd worden dat de nieuwe regeling van 
de scholaster nog steeds niet werd nagevolgd. Of was het aantal aalmoezenierskinderen zodanig ge-
stegen dat ondanks het feit dat slechts tweemaal per maand broodjes werden uitgereikt, de totale 
uitgaven voor de beloningen bleven stijgen? Dit lijkt onwaarschijnlijk. 

Vanaf 1691 werd er in navolging van een nieuwe regeling nog slechts eenmaal per maand broodjes 
uitgedeeld, want de kosten voor de brooduitdelingen liepen te hoog op. Een jaarbedrag van 760 gul-
den zoals in 1689 werd uitbetaald, betekende 59% van de toelage van 1.286 gulden die de scholaster 
van de stad ontving 131. In de jaren 1691 tot 1699 daalden de jaarlijkse uitgaven weer tot een gemid-
deld bedrag van 560 gulden. Hoewel deze bedragen nog hoog lijken als er slechts eenmaal per maand 
broodjes werden uitgedeeld, mogen we aannemen dat er wel degelijk gesnoeid werd in de uitgaven. 

In de periode 1700-1736 zijn de gegevens betreffende de uitgaven voor de aankoop van broodjes 
schaarser. We konden nagaan dat in deze jaren de bedragen die aan de brooduitdelingen werden 
besteed, schommelden rond de 500 gulden. In 1736 werden de brooduitdelingen in de kapellen stop-
gezet omdat dit financieel niet meer haalbaar was. 
 
7.2 Armenloodjes 

Onder de uitgaven van de broodjes zaten ook de uitgaven voor de aanmaak van de armenloodjes die 
aan de kinderen werden gegeven bij hun aankomst in de school. Deze armenloodjes werden aanvan-
kelijk op het einde van de dag ingeruild tegen een geldstuk (oordje); pas later werd dit een broodje. 

Van 1609 tot 1620 betaalde de scholaster 19 gulden 3 stuiver voor de aankoop van armenloodjes, wat 
een jaargemiddelde betekende van 1 gulden 15 stuiver 132. Deze armenloodjes werden enkel aange-
kocht wanneer er nood aan was, met als gevolg dat deze onkosten niet tot de vaste uitgaven voor de 
scholen behoorden. Pas in juli 1627 vermeldden de rekeningen een volgende aankoop ten bedrage 
van 6 stuiver 133. In juni 1628 betaalde de scholaster 1 gulden 12 stuiver voor armenloodjes, in april 
1629, 2 gulden 3 stuiver, en in februari 1630, 1 gulden 13 stuiver 134. 

Uit een item van 1666 vernemen we dat tweemaal per jaar 1.200 à 1.500 loodjes werden vervaardigd 
voor de scholen. De totale onkosten voor het gieten en het snijden ervan bedroegen voor de jaren 
1656 tot 1666, 81 gulden 10 stuiver, of een jaargemiddelde van 7 gulden 8 stuiver 135. 

 
126 kaa, c14d Scholastria 29 (3), f° 6-9, 42-44. 
127 kaa, c14d, Scholastria 29 (3), f° 7, 9 en f° 7 v°, 43 v° - 44. 
128 kaa, c14d, Scholastria 231, rekening over de jaren 1693-1701. 
129 kaa, c14d, Scholastria 29 (3), f° 42-44. 
130 kaa, c14d, Scholastria 29 (2), f° 129, 135 en Scholastria 29 (3), f° 39 v°-44 v°. 
131 kaa, c14d, Scholastria 29 (2), f° 135 en 29 (3), f° 40-44 v°. 
132 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 59. 
133 kaa, c14d, Scholastria, f° 125. 
134 kaa, c14d, Scholastria, f° 125 en f° 131-135 v°. 
135 kaa, c14d, Scholastria 29 (2), f° 27. 
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In de jaren 1670 tot 1680 werd jaarlijks eveneens enkele gulden voor hetzelfde doel uitgegeven, in 
1671 en 1672 samen 14 gulden 8 stuiver, en in 1686, 3 gulden 136. In 1690 betaalde de scholaster 6 gul-
den 12 stuiver voor de aankoop van loodjes, en in april 1711, 12 gulden 137.  

Globaal kan men stellen dat deze uitgaven in de loop van de jaren steeds toenamen. 
 
De gewoonte om de armste leerlingen te belonen als zij vlijtig de scholen bezochten, heeft blijkbaar 
bestaan vanaf het begin van de zondagsscholen. 

Tot 1613 kregen de aanwezige kinderen wekelijks een muntje van één oord (kwart stuiver). Daarna 
werd er besloten om de leerlingen als beloning een broodje ter waarde van een halve stuiver te geven 
i.p.v. het muntje 138. Later werd de waarde van het broodje gehalveerd tot één oord. Het jaar waarin 
dit gebeurde kon niet achterhaald worden. Vast staat wel dat in 1627 nog broodjes van een halve 
stuiver werden uitgedeeld, en in 1684 van één oord 139. 

Deze brooduitdelingen vonden tot 1670 elke zondag in de kapellen plaats. Vanaf half maart 1670 kre-
gen de kinderen nog slechts driemaal per maand brood, en vanaf 1680 slechts tweemaal. In 1691 
mochten de kinderen nog maar één keer in de maand een broodje verwachten, en dat bleef zo tot 
1736 140. De rekeningen van de scholaster toonden echter aan dat deze regelingen niet strikt werden 
nagevolgd, en er meer brooduitdelingen in de kapellen plaats vonden dan voorzien. Na 1736 werden 
de uitdelingen in alle kapellen stopgezet wegens de te hoge kosten die ze meebrachten voor de schol-
aster, omdat van 1733 tot 1738 de toelage vanwege de stad achterwege was gebleven 141. Ondanks de 
verschillende pogingen van de scholaster om dit gebruik in ere te herstellen, werden de uitdelingen 
voorgoed afgeschaft 142. 

Aanvankelijk kregen de kinderen een armenloodje bij elke aanwezigheid. Toen vanaf 1670 de brood-
uitdelingen nog slechts driemaal per maand, en vanaf 1680 slechts tweemaal per maand plaatsvon-
den, werd er een andere regeling gehanteerd bij het uitdelen van de armenloodjes. De schoolmeester 
noteerde te allen tijde de aanwezigheden van de leerlingen, m.a.w. ook op zondagen dat er geen 
brooduitdelingen waren. Enkel op zondagen wanneer dat wel gebeurde, werden armenloodjes uitge-
deeld uitsluitend aan de leerlingen die op dat ogenblik aanwezig waren én alle catechismuslessen 
tijdens de voorgaande zondagen hadden gevolgd. 

Een ordonnantie dd° 29 januari 1711, opgesteld door scholaster Ullens, beschreef uitvoerig de organi-
satie van deze brooduitdelingen in de kapellen 143. 

Om er zeker van te zijn dat enkel de kinderen die én ’s morgens én ’s namiddags het onderwijs volgden 
een broodje kregen, gaven de meesters en meesteressen aan diegenen die ’s morgens op tijd kwamen 
een armenloodje. Als deze kinderen ook in de namiddag op tijd kwamen, dan kregen ze na de cate-
chismusles in ruil voor het reeds gekregen armenloodje een broodje 144. Een kind dat in de maand 
tweemaal afwezig bleef, gaf men bij zijn terugkomst geen broodje, dit om het tot meer ijver aan te 
zetten. Tevens mocht geen enkel kind een tweede broodje ontvangen, tenzij de catechist dat uitdruk-
kelijk vroeg. De meester of meesteres die aan iemand anders dan aan de catechist een broodje gaf, 
werd gestraft met verlies van zijn/haar plaats 145. 

 
136 kaa, c14d, Scholastria 29 (2), f° 27 en 29 (3), f° 36 en 38 v°. 
137 kaa, c14d, Scholastria 29 (3), f° 36 v° en 29 (4B), f° 45. 
138 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 59 v°. 
139 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 126 v° en 231, rekeningen 1685-1690. 
140 kaa, c14d, Scholastria 231 rekeningen 1693-1701. 
141 kaa, c14d, Scholastria 29 (4B), f° 2. 
142 kaa, c14d, Scholastria 29 (4B), f° 4, 11; scholastria 29 (5), f° 1 v°. 
143 kaa, Scholastria 29 (1), f° 59 v° en 235: ordonnantie van 29 januari 1711. 
144 Zie ook J. De Beer, p. 69, voetnoot 2. 
145 kaa, c14d, Scholastria 235: ordonnantie van 29 januari 1711. 
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Om de uitdelingen ordelijk te laten verlopen, kregen de aalmoezenierskinderen die voor het eerst 
naar de zondagsschool kwamen, hun broodje in een lokaal afgezonderd van de andere kinderen die 
geen recht hadden op een broodje 146. Omdat de kinderen elkaar tijdens de uitdelingen niet omver 
zouden lopen, werden ze door de leerkrachten verplicht om te blijven zitten. Daarna gingen de leer-
krachten, beginnende van de eerste bank, van rij tot rij rond met het ophalen van de armenloodjes 
en gaven er een broodje voor in de plaats. De kinderen die hun broodje hadden gekregen, mochten 
de kapel verlaten en naar huis gaan 147. 

 
Felixarchief inventarisnummer 12#9386 

 
In het begin werden de armenloodjes om de twee weken ingewisseld bij de scholaster, telkens voor 
een bedrag van minstens 600 gulden per jaar; later gebeurde deze inwisseling in principe wekelijks, 
maar voor een bedrag van ongeveer 150 gulden per jaar. 

Het gebruik vond weer een opmars eind de 18e eeuw. Jacob Thomas Jozef Wellens, de 17e bisschop van 
Antwerpen (van 1776-1784), stichtte in 1773 een fundatie ten voordele van de Sint-Jacobskapel, waar-
bij elke week na de catechismusles broodjes van één stuiver werden uitgedeeld aan de aanwezigen 
van de zondagsschool. Naar aanleiding van dit initiatief werd de Sint-Jacobskapel in de volksmond 
toen de ‘Broodjeskapel’ genoemd. 

 
146 aabk, Lias Catechismus, ‘ordonnantie voor de meesters van de Sondaeghsche Scholen te Antwerpen’ van 8 januari 1619. 
147 kaa, c14d, Scholastria 235: ordonnantie van 29 januari 1711. 
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Deze kapel werd onder Frans bewind gesloten. Hoewel ze wettelijk behoorde tot de Kamer van de 
Huisarmen, werden er na het Concordaat tussen Napoleon en paus Pius VII vanaf 1801 erediensten 
gehouden door de katholieke Kerk. Omdat daardoor de kapel niet meer beschikbaar was voor de 
Kamer, opende die in 1821 een ‘kapel’ in haar Bureel van Weldadigheid in de Blindenstraat, tot uitvoe-
ring van de Wellensfundatie die in de ‘Broodjeskapel’ gestaakt was. In deze kapel zou catechismus-
onderwijs gegeven worden aan bejaarde behoeftigen, waarbij zij een koperen penning ontvingen 
‘waarvan een zeker aantal recht gaven op een brood 148’. In de volksmond werd het daarna de ‘stuivers- 
of het halfsoukapelleke’ genoemd. 

8. LOCATIE VAN DE ANTWERPSE KAPELLEN 

Toen de zondagsscholen in 1592 werden opgericht, kregen de kinderen per wijk een kapel toegewe-
zen: de kinderen van de negende en tiende wijk in de Huidevetterskapel, die van de tweede, de vijfde 
en de elfde wijk in de Sint-Niklaaskapel, die van de twaalfde wijk in de Sint-Elooiskapel, die van de 
vierde en de dertiende wijk in de Schipperskapel, die van de derde, de zevende en de achtste wijk in 
het Sint-Michielsklooster, en die van de eerste en de zesde wijk in de kapel van het Sint-Juliaansgast-
huis 149. Reeds toen waren de meeste scholen gesitueerd in de noordelijke stadshelft. Het Sint- 
Michielsklooster was de enige plaats waar in de zuidelijke stadshelft op zondag les werd gegeven voor 
alle kinderen uit de drie vermelde – grootste – wijken. 

Deze verdeling van de kapellen over de wijken werd evenwel niet lang volgehouden, want vanaf 1618 
kon blijkbaar elke schoolmeester zijn eigen leerlingen kiezen 150. Toch bevonden alle kapellen die in 
de loop van de volgende jaren nog in gebruik werden genomen voor het onderwijs zich eveneens in 
het noordelijke stadsgedeelte, met uitzondering van de kapel van het Sint-Martengasthuis die gele-
gen was middenin de volksbuurt van de Sint-Andriesparochie. 

In eerste instantie zou men vermoeden dat de meeste zondagsscholen gelegen waren in de meest 
volkse buurten van de stad. Maar niets lijkt minder waar. Uit de studie van de bedelingsboeken van 
de aalmoezenierskamer werd opgemaakt dat de volkse buurten zich vooral situeerden in de zuidelijke 
stadshelft, rond de Nationalestraat (de toenmalige Boeksteeg en Luysmerckt), de Lepelstraat en de 
Kammenstraat, het gebied dat overeenkomt met het huidige Sint-Andrieskwartier. In het noordelijke 
stadsgedeelte waren kleine concentraties van gezinnen die steun genoten in de buurt van het Klap-
dorp, Den Dries en de Paradijsstraat 151. Wanneer we de spreiding van de zondagsscholen op de kaart 
van Antwerpen zetten, dan valt het op dat ze over heel de stad verspreid zijn. 

Aan de hand van de studie Kadastrale Ligger van Antwerpen – 1584-1585 proeve van reconstructie op de 
vooravond van de scheiding der Nederlanden. Inleiding tot de 13 wijken van Gilberte Degueldre kon dit plan 
ingedeeld worden met de 13 wijken, aangevuld met de locatie van de kapellen. 

De kapellen die na 1610 werden geopend, werden aan de hand van informatie die voorhanden was, 
zo correct mogelijk gesitueerd op de kaart (Plan Scribani 1610, Felixarchief 12#5485) 

Legende:  Groene kleur = wijken 
Zwarte kleur = kapellen 

 
Er was een sterke concentratie van scholen in de buurt van het klooster van de minderbroeders in de 
Mutsaartstraat, het klooster van de predikheren aan de Veemarkt, en het huis van de jezuïeten gele-
gen aan het huidige Conscienceplein. De keuze van de kapellen werd vermoedelijk hoofdzakelijk 
bepaald door de nabijheid van de kloosters die de catechisten aanbrachten. Blijkbaar werd er slechts 
in mindere mate rekening gehouden met de woonplaatsen van de schoolkinderen. 
 

 
148 Floris Prims, deel VIII, p. 225. 
149 saa, pk 918, f° 41-42 (ordonnantie van 30 juni 1592). 
150 sba, b61341, ‘Opkomste der Sodalitijt …’, f° 7. 
151 E. Pais-Minne; Weldadigheidsinstellingen en ondersteunden in Antwerpen in de XVIe eeuw, p. 199. 
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OVERZICHT VAN DE KAPELLEN 

Kapel (* toegeschreven loodje) van tot voor 
1. Huidevetterskapel 1592 eind 18e eeuw jongens en meisjes 
2. Schipperskapel 1592 eind 18e eeuw jongens en meisjes 
3. Sint-Niklaaskapel 1592 eind 18e eeuw meisjes 

Met uitzondering van de jaren 1592-1614 en 1627-1631 (?) toen zowel jongens als meisjes de kapel bezochten 
4. Sint-Elooiskapel 1592 1624/1625 jongens 
5. Sint-Juliaanskapel (*) 1592 eind 18e eeuw jongens en meisjes 

Van 1620 tot 1656 (?) kregen in deze kapel ook de arme kinderen en volwassenen van de Waalse natie catechese 
6. Sint-Michielsklooster 1592                 ± 1618 overgebracht naar de Kronenburgkapel 
=  Kronenburgkapel 1592 eind 18e eeuw jongens en meisjes 

Vanaf 1635 volgden de jongens en meisjes les in afzonderlijke lokalen 
7. Gratiekapel (*) 1606 eind 18e eeuw meisjes 
8. Sint-Jacobskapel 1606 eind 18e eeuw jongens 
9. Bontwerkerskapel (Sint-Joos) 1614 ± 1620 arme kinderen v/d Waalse natie 
 ± 1620 1626 jongens en meisjes 
 1626 eind 18e eeuw meisjes 

In 1774 verhuisde deze school naar de Sint-Annakapel (Sint-Annagodshuis) 
10. Droogscheerderskapel 1619 1625 meisjes 
11. Sint-Martenkapel 1632 eind 18e eeuw meisjes 
12. Sint-Blasiuskapel ± 1656 eind 18e eeuw meisjes 
13. Sint-Rosaliakapel 1683 eind 18e eeuw meisjes 
14. Sint-Luciakapel na 1610? eind 18e eeuw jongens 
15. Sint-Antoniuskapel (*) na 1610? ? ? 
16. Mariakapel (*) 1592? ? ? 
 
Tot slot hebben we kunnen vaststellen dat de zondagsscholen in de jaren 1794-1797 een neerwaartse 
tendens kenden, maar dat de kapellen tot september 1797 openbleven. Daarna werden ze allemaal 
gesloten. Enkele jaren later gaf burgemeester Werbrouck de toelating om enkele scholen weer te 
openen. Een Memorie van 19 april 1803 van kanunnik Jacobus Bartels, superintendent van de zondagse 
catechismus, vermeldde enkele kapellen waar nog iedere zondag catechismusles gegeven werd. Deze 
kapellen waren de Huidevetterskapel, de Sint-Jacobskapel, de kapellen van Sint-Marten, Sint-Lucia, 
Sint-Niklaas, Sint-Blasius, Sint-Rosalia, de Gratiekapel en de Kronenburgkapel 152. 

In 1827 gelastte de regering de Antwerpse burgemeester Van Ertborn om een verslag op te maken 
over de al dan niet noodzakelijkheid van de zondagscholen in de kapellen. Hij beschouwde de kapel-
len van de O.-L.-Vrouw parochie, zoals de O.-L.-Vrouwkapel aan de Schoenmarkt (Sudermangodshuis) 
en de Sint-Annakapel (Korte Nieuwstraat), als zijnde ‘onnodig’. 

In de Sint-Andriesparochie beschouwde hij de Sint-Rochuskapel en de Sint-Martenkapel als ‘niet on-
ontbeerlijk’ niettegenstaande de toenmalige pastoor, gezien het groot aantal kinderen, een rekwest 
had ingediend om beide kapellen te mogen behouden. In de Sint-Carolusparochie werd de Sint-Nik-
laaskapel door Van Ertborn als ‘volstrekt onnodig’ genoteerd. In de Sint-Antoniusparochie moest vol-
gens hem de Sint-Blasiuskapel (Rodestraat) als zondagsschool dienen voor de Sint-Jacobsparochie, 
die geen kapel meer had. 

Enkel de zondagsschool in de Sint-Rosaliakapel (Sint-Paulusparochie) vond burgemeester Van Ert-
born noodzakelijk, aangezien deze parochie arm, zeer bevolkt en heel uitgestrekt was. Ondanks de 
negatieve beoordeling van burgemeester Van Ertborn werd in 1827 het werk van de zondagsscholen 
daar hernomen en kwamen er nog verschillende zondagsscholen bij. In 1847 telde Antwerpen 12 zon-
dagsscholen met samen meer dan 4.000 leerlingen, overwegend meisjes 153. 

 
152 kaa, c14d, Scholastria 235, J. Bartels, Mémoire touchant les chapelles …, 19 april 1803. 
153 Fl. Prims, deel VIII, p. 240. 
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9. MAAR WAT MET DE EIGENAARS VAN DE KAPELLEN? 

In de beginjaren van de zondagsscholen aanvaarden de eigenaars van de kapellen doorgaans met 
tegenzin dat elke zondag de arme kinderen van de stad in hun bidplaatsen samen kwamen om er 
onderwijs te volgen. Sommigen onder hen weigerden halsstarrig hun medewerking te verlenen aan 
de instelling. Zij zagen het aantal kinderen steeds toenemen, waardoor de scholaster telkens uitbrei-
ding moest vragen aan het stadsbestuur, al dan niet met gunstig gevolg. Ook de dekens van het am-
bacht der lakenbereiders toonden zich in de aanvangsperiode van de zondagsscholen weinig bereid-
willig ten opzichte van het initiatief. De Droogscheerderskapel was nog geen drie jaar in gebruik ge-
nomen voor het onderwijs of de dekens klaagden in september 1622 bij het stadsbestuur dat de of-
fergelden in hun bidplaats sterk verminderden omdat de burgers er niet meer kwamen ‘uyt vreese van 
luysen en diergelijcke vuylicheyt te halen’. Misschien zagen de dekens hierin redenen tot staving van een 
nieuwe subsidieaanvraag bij het stadsbestuur 154. Misschien toeval, maar drie of vier jaar later (1625) 
verdween de school voorgoed uit de kapel 155. 

Uit eigenbelang verzetten sommige eigenaars of beheerders van kapellen zich tegen het bestaan van 
een zondagsschool in hun bidplaats. Ergens kan men wel begrip opbrengen voor deze mensen, die 
hun kapitaal investeerden in de oprichting van een eigen instelling, en elke zondag hun kapel als het 
ware bestormd zagen door honderden volkskinderen van de stad. Meer dan eens diende de scholas-
ter tussenbeide te komen om de belangen van het armenonderwijs te verdedigen. 

Het behoorde tot de taak en de bevoegdheid van de scholaster om ervoor te zorgen dat elke kapel 
van genoeg banken en stoelen was voorzien, dat al het noodzakelijke voor de lessen, de mis en de 
catechismusles steeds voorhanden was, en dat de nodige reparaties aan het meubilair tijdig werden 
uitgevoerd 156. 

Ondanks het feit dat het onderwijs in de zondagsscholen kosteloos was, en bestemd voor arme kin-
deren, besteedde de scholaster en het stadsbestuur de nodige aandacht aan de inrichting en het 
onderhoud van de klaslokalen. Vermoedelijk waren de herstellingen ten koste van de eigenaars van 
de kapellen, maar desondanks was het een raadsel waarom de scholaster, als bestuurder van de zon-
dagsscholen, voor dringende restauratiewerken zoals aan de Huidevetterskapel elf jaar lang had toe-
gekeken op de verkrotting van het gebouw alvorens iets te ondernemen 157. 

10. KAPELLEN EN ARMENLOODJES 

1. De Huidevetterskapel was de kapel van het godshuis dat het huidevettersambacht in 1418 in de 
huidige Huidevetterstraat had laten oprichten voor de arme weduwen van zijn leden. De bouw van 
de kapel werd gestart rond 1440, en in 1443 werd ze gewijd aan de Heiligen Crispinus en Crispinianus. 
Toen het ambacht van de huidevetterij volledig bergaf ging, moesten de dekens in 1723 noodgedwon-
gen het godshuis met de bijhorende kapel opgeven. Bisschop Francken-Sierstoff beschouwde dit ech-
ter als heiligschennis en deed de kapel teruggeven aan de eredienst. Het godshuis werd opgeheven. 
Tot oktober 1795 bleven arme jongens en meisjes er elke zondag les volgen 158. Toen werd het gebouw 
in beslag genomen en tot 1797 gebruikt als Tempel van de Rede 159. 

2. De Schipperskapel, gelegen op de hoek van de Lange en Korte Schipperskapelstraat, behoorde tot 
het godshuis van het schippersambacht. Het godshuis werd opgericht in het begin van de 15e eeuw 
en een eerste kapel werd er in 1443 aan toegevoegd. In 1506 besloten de dekens van het ambacht een 
nieuwe kapel te laten bouwen. Tot op het einde van de 18e eeuw deed ze dienst als zondagsschool 

 
154 saa, pk 716, f° 111 v°. 
155 E. Geudens, De Keizerskapel …, p. 32. 
156 kaa, C14d, Scholastria 29 (2), f° 2 v° en 29 (3), f° 3. 

saa, k 243, Memorie van scholaster Ullens (28 juli 1701). 
157 B. Pauwels, p. 159. 
158 kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f° 49 v°, 65, 83. 
159 kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f° 83-84. 
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voor arme jongens en meisjes 160. In 1798 werden godshuis en kapel verbeurdverklaard en openbaar 
verkocht 161. 

 

 
Schipperskapel – Felixarchief inventarisnummer Foto-gf#17 

Datering 1875 
 
3. De Sint-Niklaaskapel, gelegen in de Lange Nieuwstraat, werd in 1429 in opdracht van de dekens 
van het ambacht der meerseniers 162 gebouwd bij het godshuis dat zij er sinds 1420 hadden geopend 
voor de arme leden van het ambacht. Met uitzondering van de periode 1592 tot 1614 163 en van 1627 164 
tot rond 1631, toen zowel arme jongens als meisjes er op zondag les volgden, woonden in deze kapel 
tot op het einde van de 18e eeuw uitsluitend meisjes de zondagsschool bij 165. 

 
160 kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f° 12 v°, 69, 76 v°. 
161 A. De Lattin, Doorheen Oud-Antwerpen, p. 138. 
162 Meerseniers waren schoenlappers. 
163 saa, k 243, f° 8 v°: overzicht van het onderwijzend personeel in de zondagsscholen in 1607. 
164 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 13 v°. 
165 kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f° 31 v° en 81. 
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Onder het Franse bewind werd de ambacht van meerseniers afgeschaft, en werden het godshuis en 
de kapel in beslag genomen. Door de tussenkomst van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen en 
de oud-dekens van het ambacht kon de verkoop van de gebouwen worden opgeschort, en in 1798 
werd het geheel onder de Commissie der Burgerlijke Godshuizen gebracht 166. 

 

             
     Felixarchief inventarisnummer 40#854 40#113 

Sint-Niklaaskapel – Datering begin 20e eeuw 
 
4. De Sint-Elooiskapel (ook de Sint-Loys- of Sint-Eligiuskapel genoemd) was gelegen aan de Paarden-
markt op de hoek van De Toog, één van de vele Antwerpse steegjes. Ze werd in 1462 gebouwd en 
behoorde tot het godshuis dat door het ambacht van de smeden in de eerste helft van de 15e eeuw 
aan De Toog was ingericht voor bejaarde en behoeftige leden. Hoewel ze in 1592 als zondagsschool 
voor arme jongens ter beschikking werd gesteld, werd de kapel in 1624 of 1625 voor dit doel buiten 
gebruik gesteld 167. 
 
5. De Sint-Juliaanskapel, gebouwd in 1501 en gelegen in de Hoogstraat, maakte deel uit van het 
gelijknamige gasthuis dat in 1305 werd gesticht als nachtverblijf voor voorbijtrekkende arme bede-
vaarders. Sedert 1540 stond de instelling onder beheer van de aalmoezeniers. In 1702 werd in de kapel 
een broederschap ingesteld onder de titel van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto, die bestond uit Ant-
werpse burgers die een reis naar het heiligdom van Loreto (ten noorden van Assisi) hadden onder-
nomen. Onder toezicht van de aalmoezeniers namen zij het beheer van de instelling waar. 

Van 1592 tot op het einde van de 18e eeuw volgden elke zondag arme jongens en meisjes les in de 
kapel van het gasthuis 168. In 1620 was er ook een zondagsschool ingesteld voor arme kinderen en 
volwassenen van de Waalse natie, doch deze bleef niet lang bestaan vermits ze in 1636 was overge-
bracht naar de Sint-Joriskerk. In 1798 werd het gebouw te koop gezet. Het gasthuis bleef van verkoop 
gespaard, maar de kapel werd verkocht en omgevormd tot pakhuis 169. 

 
166 E. Geudens, o.c., dl. III, p. 5-6, 162-163. 
167 kaa, c14d, Scholasteria 29 (1), f° 8 v°, 12, 13, 61, 70 v°: de rekeningen van de scholaster geven tegenstrijdige data voor de sluiting 

van de school in de Sint-Elooiskapel. 
168 kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f° 45, 61, 107. 
169 Het gasthuis is nu eigendom van het ocmw. De kapel werd gerestaureerd en wordt gebruikt als kunstgalerij.  
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Sint-Juliaanskapel – Felixarchief Inventarisnummer 12#9674 

Datering 1875 
 
Voor deze kapel beschreef Joseph De Beer, Méreaux Anversois (1930), een armenloodje. Volgens hem 
was dit het enige gekend exemplaar van de zondagsscholen dat zich in de collectie van Het Steen 
bevond. Bij navraag bij het MAS, waar die collectie (e.a.) werd ondergebracht, blijkt het armenloodje 
onvindbaar te zijn. 
 

       

Afbeelding uit de publicatie van De Beer 
 
Vz. S. | IVLIA | NVS. 
Kz. SON. | DAGSCE. | SCHO. | LEN 
Lood – 18 mm – Ref. De Beer 177 
Datering 1592 – eind 18e eeuw 
 
6. Het Sint-Michielsklooster was gelegen nabij de Kronenburgpoort. Vanaf 1592 was er een lokaal 
voorzien voor de zondagsschool voor arme kinderen. De kerk van het klooster was voorbehouden aan 
de kinderen die in de week naar school gingen. De arme jongens en meisjes volgden les in een plaats 
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waar paters hun maaltijden nuttigden. De rekeningen van de scholaster vermelden immers dat elke 
zondag voor de les banken en stoelen in en uit het lokaal moesten worden gedragen omdat de kloos-
terlingen in dezelfde plaats aten 170. Waarschijnlijk leende de plaats in het klooster zich slecht tot het 
onderwijzen van de catechismus. Omstreeks 1618 werd de school overgebracht naar de kapel van 
Kronenburg 171 op de hoek van de Kronenburgstraat en de Kloosterstraat. Alle verdere informatie om-
trent deze kapel ontbreekt 172. 

De school was in 1592 geopend voor zowel arme jongens als meisjes. Tussen 1631 en 1642 echter wer-
den beide groepen van elkaar gescheiden, en vanaf dan is er in de rekeningen sprake van een jon-
gens- en een meisjeskapel 173. Waarschijnlijk gebeurde deze splitsing in 1635 nadat scholaster Antho-
nis in een verzoekschrift vermeldde dat de Kronenburgkapel was vergroot omdat het aantal meisjes 
die de zondagsschool bezochten, te talrijk werd 174. Beide scholen bleven bestaan tot het einde van 
de 18e eeuw 175. 

De ordonnantie van 10 januari 1606 die de zondagsscholen in een nieuwe vorm herinrichtte, maakte 
nog steeds geen melding van deze zes besproken kapellen 176. In hetzelfde jaar werden twee nieuwe 
kapellen voor het onderwijs van de arme kinderen ter beschikking gesteld, nl. de Gratiekapel en de 
kapel van het Sint-Jacobsgasthuis 177. 
 
7. De Gratiekapel, gesitueerd op de hoek van de Gratiekapelstraat en de Prinsstraat, was de kapel 
van een godshuis dat in 1505 door de koopman Antoon de la Ruelle werd gesticht voor twaalf oude 
mannen en een priester. Het bestuur ervan werd toevertrouwd aan de aalmoezeniers. Vanaf de ope-
ning als zondagsschool in 1606 deed de kapel uitsluitend dienst als meisjesschool. Tot op het einde 
van de 18e eeuw bleven meisjes er wekelijks les volgen 178. In de periode van de Franse overheersing 
kwam de instelling onder het beheer van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. De kapel werd in 
1882 gesloopt. 

Een bodemvondst bracht dit loodje aan de oppervlakte dat kon toegeschreven worden aan de zon-
dagsschool van de Gratiekapel. 
 

       

Vz. VRAW. | S tGARA. | TIE 
Kz. SON. | DAGSCE. | SCHO. | LEN 
Lood – 19 mm – 7,2 g 
Datering 1606 – eind 18e eeuw – Bodemvondst 179 

 
170 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 57 – 1612. 
171 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 71: vanaf 1618 is er sprake van de kapel van Kroneburg in plaats van Sint-Michiels. 
172 B. Pauwels, p. 140. 
173 saa, k 243, rekwest van scholaster Coens – 7 juli 1642. 
174 saa, pk 735, f° 224 v°. 
175 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 20 v°, 73, 88 v°. 
176 saa, pk 918, f° 195-195 v°. 
177 saa, k 243 f° 7-7 v°: verzoekschrift van scholaster Miraeus aan het stadsbestuur (1606). 
178 kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f° 17 v°, 96 v°. 
179 Met toestemming tot publicatie van Nancy Van Orle. Zie ook https://www.lodenpenningen-belgie.be/447465824 (Paul Calle-

waert). 
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Gratiekapel – Schilderij van Jan-Theodoor Linnig (datering 1859) 
Museum Vleeshuis inventarisnummer 3359/59 20/66 

 
8. De Sint-Jacobskapel behoorde toe aan het Sint-Jacobsgasthuis dat in 1454 werd opgericht op de 
hoek van de Keizerstraat en de Prinsesstraat (de toenmalige Paddengracht). Het gasthuis diende tot 
1529 om pelgrims naar Compostella en gebrekkige oud-pelgrims te herbergen. In 1514 werd er een 
gesticht voor verlaten kinderen opgericht, en vanaf 1550 ook een school waar ambachtskinderen op 
zon- en feestdagen les konden volgen. Sedert 1540 behoorde de instelling tot het patrimonium van 
de aalmoezeniers. De kapel zou gebouwd zijn in de jaren zeventig van de 16e eeuw 180. Vanaf 1606 
werd er een zondagsschool opgericht voor arme jongens, die zou blijven bestaan tot het einde van 
de 18e eeuw 181. 

Later werd het gasthuis herschapen in een aalmoezenhuis waar men broodkaarten uitdeelde. In 1723 
verdween de instelling volledig, maar de kapel bleef bestaan. Sinds de stichting van een zondags-
school in 1779 voor arme ouderen met brooduitdeling tot haar afbraak in 1891 stond ze bekend als de 
Broodjeskapel of de stuivers- of halfsoukapel omwille van de fundatie die bisschop Wellens er stichtte. 
Dit hield in dat elke bejaarde behoeftige een koperen penning ontving ‘waarvan een zeker aantal 
recht gaven op een brood ten bedrage van een stuiver 182. 
 

 
180 A. De Lattin, Evoluties …, dl. II, p. 127. 
181 kaa, c14d, Scholastria (5), f° 57. 
182 E. Geudens, L’Hôpital Saint-Julien et les asiles de nuit à Anvers depuis le XIVe siècle jusqu’à nos jours, p. 142. 
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Felixarchief FOTO-gf#1008 (datering 1860) 
Sint-Jacobskapel, in de volksmond de ‘Broodjeskapel’ of het ‘stuivers- of halfsoukapelleke’ genoemd 

 
Weldadigheidpenning uitgegeven door bisschop Wellens – collectie van de auteur 

 

             

Vz. Binnen een parelcirkel een hand; langs de rand: ❀ WELDAEDIGHEYD ❀ CATECHISMUS 
Kz. Twee lauriertakken onderaan samengebonden met een strik. In het veld een bisschopsmijter met 

daaronder WELLENS | 1823 
Koper – 28,2 mm – 6,75 g 
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Deze penning bestaat ook in zilver. 
 

        
 
Foto Rijksmuseum 183 (NL) ref. ng-gv-16-38 
Zilver – 27 mm – 9,81 g 
 
 

 

In de collectie van het museum Maagdenhuis te Antwerpen bevindt zich een exemplaar waarvan het 
cijfer 3 was weggevijld. De reden hiervan kon niet achterhaald worden. Misschien was dit een poging 
om de penning na 1823 te hergebruiken of gewoon huisvlijt? 

9. De Bontwerkerskapel, gewijd aan Sint-Joos of Sint-Judocus, was gelegen aan de Wolstraat en 
behoorde tot het godshuis dat in 1422 werd opgericht voor arme en zieke leden van het wolwerkers-
ambacht. Een ordonnantie dd° 9 september 1614 richtte in de kapel een zondagsschool op voor de 
arme kinderen van de Waalse natie 184. Deze school verdween al vrij snel uit de kapel en werd later 
overgebracht naar de kapel van het Sint-Juliaansgasthuis, en daarna naar de Sint-Joriskerk 185. Sint-
Joos werd een school voor de arme kinderen van de stad. In 1620 werd een zondagsschool voor de 
armen van de Waalse natie opgericht in de Sint-Juliaansgasthuis 186. Tot in maart 1626 volgden in de 
bontwerkerskapel zowel jongens als meisjes les, maar vanaf dat jaar werd de school voorgoed voor-
behouden aan het onderwijs van de arme meisjes 187. Onder het Oostenrijks bewind werd de bidplaats 
samen met het godshuis in 1774 openbaar verkocht. Reeds in juni 1772 was de zondagsschool verhuisd 
naar de kapel van het Sint-Annagodshuis dat in 1400 in de Korte Nieuwstraat was gesticht voor elf 

 
183 Duurzame URL http://hdl.handle.net/10934/rm0001.collect.238418. 
184 saa, pk 705, f° 113. 
185 kaa, c14d, Scholastria 25, f° 109-110 v°. 
186 saa, pk 919, f° 119-119 v°. 
187 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 70 v°. 
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arme vrouwen. De school bleef er bestaan tot het einde van de 18e eeuw 188, toen het godshuis in 
handen kwam van de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. 
 
10. De Droogscheerderskapel (later de Keizerskapel genoemd) is gesitueerd in de Keizerstraat en 
behoorde tot het godshuis van de lakenbereiders of droogscheerders dat omstreeks 1400 werd op-
gericht voor de arme leden van het ambacht. Ze werd in 1514 gebouwd en gewijd aan O.-L.-Vrouw-
Geboorte. In 1619 werd ze in gebruik genomen als zondagsschool voor arme meisjes, maar reeds in 
1625 werd de school uit de kapel teruggetrokken 189. 
 

 
Droogscheerderskapel – Felixarchief inventarisnr. FOTO#30256 (datering 1991) 

 

11. De Sint-Martenkapel gelegen in de Schoytestraat werd in 1632 in gebruik genomen om er een 
nieuwe zondagsschool voor arme meisjes in op te richten 190. Deze school bleef behouden tot aan 
het Franse bewind 191. De kapel hoorde bij een godshuis dat in 1613 was gesticht door Jan Papen-
broeck, ten behoeve van zeven arme ouderlingen. Tot aan de periode van de Franse overheersing 
bleef het bestuur van de instelling in handen van de familie Papenbroeck, om dan over te gaan naar 
de Commissie der Burgerlijke Godshuizen 192. 

 
188 kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f° 27 en 99. 
189 kaa, c14d, Scholastria 29 (1), f° 9, 12, 71 v° en 62. 
190 saa, pk 735, f° 224 v°. 
191 kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f° 36 v° en 92 v°. 
192 B. Goovaerts & P. Schepens, o.c., p. 37; A. De Lattin, dl. II, p. 135-140; A. Thijs, p. 524-525. 
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12. De Sint-Blasiuskapel maakte deel uit van het gelijknamige godshuis dat in de 13e eeuw werd op-
gericht op het Klapdorp en in 1545 overgebracht naar de Rodestraat, tegenover het begijnhof. De 
instelling, die onder het beheer stond van de Kamer van de Huisarmen, herbergde 16 oude vrou-
wen 193. De zondagsschool, die nog vóór 1656 in de kapel werd geopend voor arme meisjes, bleef er 
behouden tot het einde van de 18e eeuw 194. 
 

 

Sint-Blasiuskapel – Felixarchief inventarisnummer FOTO-of#2836 (datering 1963) 
 
13. De Sint-Rosaliakapel, gesitueerd aan de Falconrui, behoorde tot het godshuis dat in 1656 werd 
gesticht door de koopman Cornelius Lantschot voor twaalf oude behoeftige lieden. De Kamer van de 
Huisarmen kreeg het beheer van de instelling toevertrouwd. In de rekeningen van de scholaster duikt 
de kapel voor het eerst op in 1683 als zondagsschool voor arme meisjes 195. De meisjes bleven weke-
lijks de school bezoeken, tot de kapel na de inval van de Fransen werd gesloten 196 en het godshuis 
werd overgedragen aan de Commissie der Burgerlijke Godshuizen. Deze kapel was een deel van het 
Godshuis Verbist (Van der Biest) / Lantschot. 

 
193 B. Goovaerts & P. Schepens, o.c., p. 80-82; A. De Lattin, dl. II, p. 44-45; A. Thijs, p. 235. 
194 kaa, c14d, Scholastria 29 (5), f° 41, v°, 104 en 29 (2), f° 48. De kapel duikt op in de rekeningen van de scholaster in 1656, maar 

rekening houdend met de lacune in de rekeningen tussen 1631 en 1656 zou de school ook reeds vroeger kunnen zijn opge-
richt. 

195 kaa, c14d, Scholastria 29 (3), f° 65. 
196 kaa, c14d, Scholastria 23 (5), f° 52, v° en 23 (1), rekening over de jaren 1764-1775. 
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Sint-Rosaliakapel – Felixarchief FOTO-of#16994 (datering 1880) 

 
14. De Sint-Luciakapel, gelegen in de Sint-Jorisparochie 197, werd als zondagsschool gebruikt. Deze 
school genoot blijkbaar een bijzonder statuut. Nergens in de rekeningen van de scholaster was sprake 
van de Sint-Luciakapel. Geen enkele bron bood informatie over het openingsjaar van de school, over 
de eigenaar van het gebouw, enz. De lessen werden vermoedelijk enkel door jongens gevolgd. Het is 
enkel aan de hand van de bewaard gebleven namenlijsten (met enkel jongensnamen) 198 van de deel-
nemers aan de disputen in 1784, dat we kunnen bewijzen dat deze kapel heeft bestaan. Floris Prims 
vermeldt in zijn geschiedenis van de Sint-Joriskerk dat ‘de meesters van de kapel van Sint-Lucia tegenover 
de Lepelstraat aan de Kloosterstraat zullen jaarlijks rekening moeten doen voor den provisor en der pastoor 
van Sint-Joris’ 199. Vermoedelijk was deze zondagsschool gevestigd in de buurt van het Sint-Jorisgods-
huis. 
 
15. De Sint-Luciakapel is niet de enige niet-geïdentificeerde kapel, want aan de hand van een Ant-
werpse bodemvondst kunnen we attesteren dat er ook een Sint-Antoniuskapel moet hebben be-
staan. Alle studies en opzoekingswerk die aan dit artikel zijn voorafgegaan hebben niets opgeleverd, 
want er werd geen informatie terug gevonden over deze kapel. Enkel deze bodemvondst bewijst dat 
er een zondagsschool in de Sint-Antoniuskapel is geweest. De meest voor de hand liggende hypo-
these zou zijn dat deze zondagsschool werd ondergebracht in de Sint-Antonius-van-Paduakapel van 
de O.-L.-Vrouwekathedraal, maar aangezien deze devotie dateert van begin de 19e eeuw, nadat het 
Sint-Antoniusbeeld van het minderbroederklooster een nieuw onderkomen had gevonden in de ruim-
ste, meer ‘afgesloten’ zijkapel (de voormalige Besnijdeniskapel) 200, klopt deze hypothese niet. Trou-
wens, de zondagsscholen voor arme kinderen die aanvankelijk in de vier parochiekerken doorgingen, 
werden na 1586 wegens plaatsgebrek integraal doorverwezen naar de talrijke kapellen. 

Dus moet deze kapel gezocht worden in de Sint-Antoniusparochie, de wijk rond de Paardenmarkt 
waar het kapucijnenklooster Sint-Antonius-van-Padua gevestigd was. 

 
197 F. Prims & K. Van Herck, Geschiedenis van Sint-Joris…, p. 480, F. Prims, Kerkelijk Antwerpen …, p. 777. 
198 kaa, c14d, Scholastria 234, namenlijsten van de disputanten in de Sint-Luciakapel van het jaar 1784. 
199 F. Prims, Geschiedenis van Sint-Jorisparochie (p. 480). 
200 Zie ook www.topa.be 
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Sint-Antoniuskapel – Felixarchief inventarisnr. 40#1207 (datering begin 1900) 

 
In 1587 vestigden de kapucijnen zich aan de Paardenmarkt, op de plaats waar de huidige Sint-Anto-
niuskerk staat. Hun klooster met kapel lag tussen de (toenmalige) Stijfselrui, de stadsvest (nabij de 
Roode poort) en het Ulrikstraatje (later tot in de 18e eeuw ook bekend als de Kapucienenstraat).  De 
kapel werd op 29 augustus 1589 ingewijd door bisschop Torrentius. Al snel bleek dat de kapel en het 
klooster te klein waren geworden, want in 1614 wordt er een nieuwe kerk met een zijkapel ingewijd 
door bisschop Malderus 201. Gezien het archief van deze zondagsschool ontbreekt, moet men zich 
baseren op de bovenstaande elementen. 
 

 
 
Vz. S. | ANTHO. | NIVS 
Kz. SON. | DAGSCE. | SCHO. | LEN 
Lood – 18 mm – 5,86 g 
Privécollectie (bodemvondst) 
Datering ongekend 
 
16. Een andere bodemvondst gevonden tijdens de opgravingen aan Kipdorpbrug in 2018 bevestigt het 
bestaan van de zondagsschool in de Mariakapel. Net als over de Sint-Antonius- en de Sint-Luciakapel 
kon over deze zondagsschool niets teruggevonden worden in de archieven. Gezien het Mariamono-
gram op de penning dient de zondagsschool gezocht te worden bij een kapel met een Mariaverering. 
De meest voor de hand liggende kapel die hiervoor in aanmerking komt is de Kapel van Onze-Lieve-
Vrouw-Lof waar al verschillende armenpenningen aan zijn toegeschreven. 

 
201 Antwerpen, Sint-Antonius van Paduakerk (TOPA), p. 2-3. 
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O.-L.-Vrouwekathedraal – Kopergravure uit Les délices des Pays Bas van Christyn Johannes Baptista II 
(vermoedelijk), Foppens Petrus, Foppens Franciscus II (1786) – Felixarchiefnr. 12#9859 

 
De Gilde en de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Lof, één van de oudste verenigingen van Antwerpen, staan 
al sinds 1479 in voor de Mariakapel in de noordbeuk van de kathedraal van Antwerpen. Hoewel de 
archiefbronnen vermelden dat de zondagsscholen die aanvankelijk in vier parochiekerken doorgin-
gen, na 1586 allemaal werden doorverwezen naar de talrijke kapellen, werd er over de zondagsschool 
in de Mariakapel niets teruggevonden. De gilde van deze kapel bestond uit rijke kooplieden die van 
de Mariaverering hun levenswerk maakten. Vermoedelijk hebben zij de zondagsschool in de Maria-
kapel opgericht en gesteund door o.a. brooduitdelingen aan de leerlingen van de zondagsschool en 
de koorzangers die na de viering werden beloond met een penning die kon worden geruild tegen een 
broodje. 
 

            

Collectie auteur 

Vz Mariamonogram MAR onder een aortingsteken       ; langs de rand G ● MEDIATRIX NOSTRA ● 
= Onze Middelares 

Kz In het veld TLOF tussen twee horizontale lijnen met boven- en onderaan een zespuntige ster; 
langs de rand G ● ANNO ● INCARNATIONIS ● DNI ● 1636 ● = in het jaar 1636 van de verrijzenis 
van de Heer  

koper – 23 mm – 3,84 g 
Gezien de constante aanwezigheid van kapelmeesters voor het onderhoud van het Mariabeeld, de 
devotie hierrond, en de permanente stilte voor gebed die de gilde oplegt in de kapel, zal de zondags-
school ongetwijfeld hebben plaats gevonden in een apart kamertje van de noordbeuk. 
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Vz Gekroond Mariamonogram R 
Kz ❀ | SONDAGSE. | SCHOLEN 
Lood – 18 mm – 6,22 g 
Datering: onbekend 
Felixatelier: objectnummer a422/v3656/me1 – bodemvondst uit zeef op 1 cm, m370 

 

 
In de wolken Maria in mandorla 202. Twee engelen houden een kroon boven haar hoofd (1617) 

Graveur: Rafaël Sadler – Rijksmuseum (NL) 203 ref. RP-P-OB-7649-7 

 
202 Een mandorla is een amandelvormige figuur, waarin vaak Christus of een heilige wordt afgebeeld. Mandorla is het Italiaanse 

woord voor amandel. 
203 Prent uit Matia Ceschi, Otium spirituale mellifluarum precationum. München: Anna Bergia en Raphaël Sadeler (I) of (II), 1617 . 

Duurzame URL http://hdl.handle.net/10934/rm0001.collect.169074 
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11. ZONDAGSSCHOLEN NA HET CONCORDAAT 204 VAN 1827 

Op 18 juni 1827 sloot koning Willem I een Concordaat met paus Leo XII om in het Belgisch deel van 
het Koninkrijk de katholieke godsdienst te garanderen. Bij deze gelegenheid werd een penning 205 
uitgegeven waarin heel wat symboliek werd verwerkt. 

          
 
Vz. Naar elkaar toegewende bustes van paus Leo XII (links) en koning Willem I (rechts), met daar-

boven centraal, een vijfpuntige ster  als zinnebeeld van onsterfelijkheid, en rondom LEO XII 
PONT. MAX. GUILIELM. I BELG. REX; onder de bustes MDCCCXXVII en onderaan langs de ge-
profileerde rand F. DE HONDT F.  

Kz. Op de keerzijde staat centraal een driehoek, symbool voor de Heilige Drievuldigheid, met daarop 
de naam Jehova in het Hebreeuws (יהוה) en rondom achttien stralenbundels, met daarop links 
een oranjeboom, rechts twee gekruiste Sint-Pieterssleutels, en onderaan BELG. PIETAS SAC. 
Langs de rand een aartsbisschoppelijke (bovenaan) en zeven bisschoppelijke mijters, met tel-
kens twee linten, en met de punt naar buiten toe gericht. 

Graveur: François Jean De Hondt 
Zilver – 47,3 mm – 48,57 g – Rijksmuseum (NL) ref. ng-vg-1-3520 

De achttien stralenbundels stellen de achttien provincies van het koninkrijk voor; de oranjeboom 
staat voor de wereldlijke macht van koning Willem I, afstammeling van het huis van Oranje, terwijl de 
gekruiste sleutels de kerkelijke macht van de paus symboliseren. De vermelding Belgarum Pietas Sacra 
(voluit) betekent ‘De heilige vroomheid der Belgen’. De mijters rondom symboliseren het aartsbisdom 
Mechelen en de bisdommen Luik, Namen, Doornik, Gent, Brugge, Antwerpen en ’s-Hertogenbosch. 

De zondagsscholen die na dit Concordaat bestonden waren gevestigd in 206: 

de O.-L.-Vrouwekathedraal 
Januari 1828: jongensschool bij de heer Rotterdam Thuis (Grote Markt) 
Januari 1830: school voor meisjes 
Verhuisd naar O.-L.-Vrouwekathedraal: jongens in sacristie van de kapelanen, meisjes in de kamer van 
de H. Geest 
1834: bouw van de Gratiekapel en schoolplaats achter O.-L.-Vrouwekathedraal 

de Sint-Andrieskerk 
1832: zondagsschool voor meisjes 
1834: tweede zondagsschool voor meisjes 
1840: zondagsschool voor jongens 

de Sint-Antoniuskerk 
1833: zondagsschool voor meisjes in Sint-Blasiuskapel 

 
204 Een concordaat is een overeenkomst tussen de Heilige Stoel en een wereldlijke staat . 
205 Duurzame URL http://hdl.handle.net/10934/rm0001.collect.62991 
206 TOPADOC. 
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de Sint-Carolus-Borromeuskerk 
1834: opening zondagsschool 

de Sint-Augustinuskerk 
1835: zondagsschool voor jongens en meisjes in de kapel van het godshuis in de Bontemantelstraat 
1836: verhuisd naar lokaal oude Augustijnenklooster 
1842: verhuisd naar oude Pastoorschool van Sint-Joriskerk 
1844: naar nieuwbouw in Everdijstraat 

de Sint-Joriskerk 
1836: zondagsschool voor jongens en meisjes in de Gratiekapel, achter Sint-Jacobskerk in nieuw ge-

bouwd lokaal 

12. BESLUIT 

De onderwijsvorm van de zondagsscholen is in de 16e eeuw ontstaan in het kader van de Contra-
reformatie van de Roomse Kerk. Deze laatste zag dat de protestantse Kerk het godsdienstonderwijs 
al had geïntroduceerd en wou niet achterblijven. Het concilie van Trente (1545-1563) lag aan de basis 
van dit initiatief en had decreten uitgevaardigd waarmee o.a. het godsdienstonderwijs verplicht werd 
gemaakt voor iedereen die gedoopt was. Er werden zondagsscholen opgericht voor alle arme kin-
deren die in de week geen onderwijs konden volgen, en die verstoken bleven van elke vorm van sys-
tematisch godsdienstonderricht. Zowel jongens als meisjes werden onderwezen in de grondslagen 
van het katholieke geloof, en ze leerden er ook lezen en schrijven. De instelling van de scholen werd 
in provinciale concilies en diocesane synoden verder uitgewerkt en aangepast aan de lokale toestan-
den. 

Er kon niet uitgemaakt worden of de organisatie van deze scholen zoals in het eerste reglement be-
schreven werden, ooit van toepassing is geweest, want er werd nergens een spoor teruggevonden 
van het bestaan van dergelijk zondagsonderwijs, voorafgaand aan de oprichting van de eigenlijke 
zondagsscholen op het einde van de 16e eeuw. 

Door allerlei omstandigheden kwam het armenonderwijs in Antwerpen pas op het einde van de 16e 
eeuw van de grond. Pas onder bisschop Torrentius werd definitief werk gemaakt van de inrichting van 
de zondagsscholen. Het onderwijs bleef aanvankelijk beperkt tot één uur godsdienstonderricht, 
maar onder de bisschoppen Mireaus en Malderus groeide het initiatief uit tot een volwaardig onder-
wijssysteem voor arme kinderen. Er werden schoolmeesters aangesteld die de kinderen leerden lezen 
en schrijven, er werden missen voorzien en catechismuslessen gegeven. 

Aan het hoofd van de zondagsscholen stond een scholaster die belast was met de controle en het 
volledige reilen en zeilen van het hele onderwijswezen van de stad. In elke school stonden school-
meesters, leden van de Antwerpse schoolmeestersgilde, in voor het onderwijs van de arme jongens. 
Voor de arme meisjes werden geestelijke dochters aangesteld. De catechismusles werd door kloos-
terlingen uit de stad gegeven. Aanvankelijk werd deze taak vervuld door minderbroeders, de predik-
heren en de jezuïeten, maar al snel werd het catechismusonderricht volledig overgelaten aan de pa-
ters van de Sociëteit. De medewerking van vrijwilligers die zich, gegroepeerd in de Broederschap of 
Sodaliteit van de Christelijke Lering, inzetten voor de bevordering van het werk, was een grote steun 
voor het onderwijs. 

In de eerste helft van de 17e eeuw kenden de zondagsscholen een geleidelijke ontwikkeling. Van een 
beperkte onderwijsinrichting groeiden de zondagsscholen uit tot een belangrijke kerkelijke liefdadig-
heidsinstantie, waar voor arme kinderen een degelijk onderwijsprogramma was voorzien. Het aantal 
kinderen dat de lessen volgde, nam toe en het aantal kapellen waar onderwijs gegeven werd, steeg. 

Ondanks voorbeeldige organisaties en reglementeringen was het tijdens de eerste decennia van de 
17e eeuw niet eenvoudig om de arme kinderen van de stad op zondag naar school te doen gaan. Het 
absenteïsme vormde een heel groot probleem, maar dankzij de medewerking van het stadsbestuur 
werden er dwangmiddelen ontwikkeld om de jongens en meisjes ertoe aan te zetten de lessen te 
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volgen. Ook meer positieve aanmoedigingsmethodes werden toegepast om de kinderen naar het on-
derwijs te lokken. Tijdens de catechismuslessen werden prijzen uitgedeeld aan de vlijtigste onder 
hen. De aalmoezenierskinderen kregen broodjes. 

Wat de financiering van de zondagsscholen betreft, kunnen we stellen dat de stad Antwerpen bijdroeg 
tot bijna het volledige onderhoud van de scholen. Van bij het begin nam het stadsbestuur de volle-
dige financiering van de zondagsscholen op zich, wat eigenlijk heel uitzonderlijk was. De bijdrage van 
de particuliere liefdadigheid was evenwel niet gering, maar was in de vorm van legaten voornamelijk 
bestemd voor de aankoop van prijzen en kledij voor de arme kinderen. 

In de jaren 1730-1740 verkeerde de stad in een ernstige financiële crisis, waardoor de jaarlijkse bijdrage 
die de scholen ontvingen, uitbleef. De scholaster kwam in moeilijkheden wat betreft de financiering 
van de instelling en zag zich genoodzaakt tot besparingen. Het aantal schoolmeesters werd geredu-
ceerd en de brooduitdelingen (een belangrijk element ter bevordering van het onderwijs) bleven 
achterwege. Toen de betalingen van de stad werden hernomen, konden de scholen slechts rekenen 
op minder dan de helft van het bedrag dat voor de crisis werd uitgekeerd. Dit kwam de instelling zeker 
niet ten goede, want alle extra’s en prijzen voor de kinderen moesten worden beperkt. 

Gelukkig droegen vele fundaties van particuliere personen, meestal geestelijke dochters, nog bij tot 
de financiering van het onderwijs. Maar ook hier rezen enkele jaren later problemen. In 1773 werd in 
het kader van de kerkpolitieke maatregelen van keizerin Maria-Theresia de jezuïetenorde afgeschaft. 
De fundaties stonden onder het beheer van de paters en werden dus met hun overige bezittingen in 
beslag genomen. Deze slag kwamen de scholen vrij vlug te boven, want drie jaar later kon bisschop 
Wellens bekomen dat de gelden weer voor hun oorspronkelijke doel werden aangewend. De plaatsen 
van de catechistenleraars die in het onderwijs waren vrijgekomen, werden opgevuld door seculiere 
geestelijken. Onder bisschop Wellens herademde het armenonderwijs na een periode van neergang. 

Met de annexatie van de Belgische gewesten bij Frankrijk in oktober 1795 braken beroerde tijden aan 
voor de Antwerpse Kerk. In september 1796 werden alle kloosters afgeschaft. De anti-kerkelijke inge-
steldheidheid van de Fransen bereikte een hoogtepunt onder het Directoire. Op 21 september 1797 
kwam het verbod om in de kerken nog eucharistievieringen te houden. Alle kerkgebouwen werden 
gesloten. Tot dan waren de zondagsscholen, hoewel uiteraard op een laag peil, blijven bestaan. Sedert 
oktober 1793 waren de betalingen van de stadstoelage achterwege gebleven. Door de sluiting van de 
kloosters in 1796 waren de kloosterlingen weggevallen voor het celebreren van de missen in de scho-
len. In september 1797 werden de scholen gesloten. 

Om de grote kinderpopulatie op te vangen, werden de zondagsscholen in de loop van de 19e eeuw 
heropend in reeds bestaande kapellen, zoals de Huidevetterskapel, de Sint-Jacobskapel, de kapellen 
van Sint-Marten, Sint-Lucia, Sint-Niklaas, Sint-Blasius, Sint-Rosalia, de Gratiekapel en de Kronenburg-
kapel, of nieuw gebouwd zoals o.a. in de Sint-Andriesparochie, de Sint-Carolus-Borromeuskerk (jezu-
ieten) en de Sint-Michiel- en Petruskerk (Amerikalei). 

Na het Concordaat tussen Napoleon en paus Pius VII (1801) kende het kerkelijk leven een heropleving. 
Kerken en kloosters werden weer geopend en de geestelijken konden hun ambt terug opnemen. De 
christelijke lering werd hernomen in tien kapellen van de stad, maar voortaan moest het onderwijs-
programma in de zondagsscholen worden beperkt tot de catechismusles. Geen enkele eredienst 
mocht er worden gehouden, behalve een gelezen mis. Maar wegens gebrek aan geldelijke middelen 
leidden de scholen een kwijnend bestaan. De missen bleven in vele kapellen achterwege, omdat de 
priesters niet konden worden betaald. Een grote steun was het feit dat particulieren hun medewer-
king aan het liefdadigheidswerk bleven geven, zodat de aankoop van prijzen en kledij ter aanmoedi-
ging van de kinderen kon worden verdergezet. In de loop van de eerste helft van de 17e eeuw werden 
nog in verschillende kapellen zondagsscholen geopend, zodat er een totaal van 16 scholen werd be-
reikt, en dit bleef zo tot het eind van de 18e eeuw. In 1847 telde Antwerpen 12 zondagsscholen met 
samen meer dan 4.000 leerlingen. 

De zondagsscholen bleven voortbestaan nadat Willem van Oranje-Nassau in 1815 tot koning van de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden was gekroond. In 1827, na het Concordaat tussen Leo XII en 
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koning Willem, nam Engelbert Sterckx, plebaan van de kathedraal, later aartsbisschop van Mechelen, 
het initiatief tot de reorganisatie van wat ooit de zondagsscholen waren, maar de instelling was nu 
op een volledig andere leest geschoeid. Elke zondag werd er catechismusles gegeven aan de behoef-
tige kinderen die hun eerste communie reeds hadden gedaan. In 1838 telde de instelling in de ver-
schillende parochies van de stad zes afdelingen waar elke week meer dan 3.000 kinderen gratis 
onderricht kregen in de grondslagen van het katholieke geloof. Het hoeft geen betoog dat de kapel-
len bijna constant overvol zaten en de schoolmeesters hun handen vol hadden. 

De Antwerpse zondagsscholen tijdens het Ancien Régime bestonden in een periode die werd vooraf-
gegaan en afgesloten door jaren van felle godsdienstige repressie. In de twee volle eeuwen dat de ze 
bestonden, hebben ze niet alleen bijgedragen tot de religieuze vorming van de lagere bevolkingsklas-
sen, maar waren ze ook een belangrijk element in de opvoeding en het fundamenteel onderricht van 
de arme kinderen, die verstoken bleven van elke vorm van dagonderwijs. De zondagsscholen waren 
een exclusief kerkelijk initiatief, weliswaar betoelaagd door het stadsbestuur, dat zeker een belang-
rijke socio-culturele rol heeft gespeeld. 

Maar alle goede voornemens, liefdadigheden en argumenten ten spijt, de hoofdreden van de oprich-
ting van de zondagsscholen was grotendeels om de kinderen van straat te houden door hen gods-
dienstonderwijs te geven gepaard gaande met beloningen. Voor de arme kinderen was de hoofdreden 
het verkrijgen van geld, brood en beloningen een niet te onderschatten factor, en dus was het aan-
trekken van (hongerige) kinderen een belangrijk neveneffect van de zondagsscholen. 

Het beloningssysteem tijdens de lessen is in de loop der jaren/eeuwen aangepast geworden naarge-
lang de behoeften van het kind, en is een deel van het onderwijssysteem geworden. 

De brooduitdeling en het gebruik van de armenloodjes was een heel belangrijk onderdeel in de 
organisatie van de zondagsscholen. De reden dat het aantal arme kinderen in de zondagsscholen in 
de 17e eeuw exponentieel toenam is grotendeels daarin te zoeken. 

De kinderen en jongeren werden verplicht om de lessen samen met de armen van de Kamer van de 
Huisarmen bij te wonen. Indien zij zich hier niet aan hielden, kregen ze geen bedelvergunning of hulp 
van de aalmoezeniers. Er werden ook sancties voorzien voor ouders of voogden die hun kinderen niet 
naar school stuurden, zoals een boete per kind voor elke afwezigheid. Diegenen die deze boete niet 
konden betalen, werden gestraft door hun aalmoezen te ontzeggen en hun bedelaarspenning af te 
nemen. 

Omtrent het bestaan van de Sint-Lucia-, de Sint-Antonius- en de Mariakapel werd in de archieven 
niets teruggevonden, hoewel bodemvondsten van armenloodjes het bestaan van de laatste twee ka-
pellen bewijzen. Het is best mogelijk dat in de toekomst nieuwe gelijkaardige bodemvondsten het 
bestaan van bijkomende zondagsscholen bevestigen. 

Het gebruik van de armenloodjes situeert zich tussen 1613 en 1735. In 1736 werden de brooduitdelin-
gen stopgezet, om in 1773 door bisschop Wellens hernomen te worden in de ‘Broodjeskapel’. Zijn 
broodpenningen van het type ‘Weldaedigheyd Catechismus’ dragen het jaartal 1823, wat betekent dat 
de brooduitdeling zeker tot in dat jaar heeft bestaan. 

Het feit dat heel weinig armenloodjes van de zondagsscholen werden teruggevonden, bewijst dat 
deze zo goed als zeker na het afschaffen van de brooduitdeling bijna allemaal werden vernietigd en/of 
omgesmolten. 

De Antwerpse stadsplannen van 1610 (Scribani) en 1745 (Baillieul) waren een leidraad om alle kapellen 
te lokaliseren en te dateren. Enkel de Sint-Antonius-, Sint-Lucia- en Mariakapel werden op geen enkel 
origineel plan teruggevonden. Ofwel waren zij zo onbeduidend klein dat ze niet op de kaarten werden 
opgenomen, ofwel waren ze ondergebracht in een andere geestelijke instelling, waardoor ze onop-
gemerkt bleven hoewel alle op dat ogenblik bestaande/gekende religieuze gebouwen (godshuizen, 
kerken, kapellen, kloosters, …) op beide kaarten voorkomen. Op het plan zijn enkel de kapellen opge-
nomen waar tijdens het Ancien Régime zondagsonderricht werd gegeven; kapellen waar dit ook ge-
beurde na het einde van de Franse bezetting werden niet op het plan opgenomen. 
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