
Proeve van een geschiedenis van
het Gereformeerd Armkinderhuis te Breda

door

M. A. M. VOERMANS

Oprichting.

Op 7 oktober 1637 werd Breda door de Staatse troepen van Frede
rik Hendrik defintief op de Spanjaarden veroverd. Door de oorlogs
handelingen waren de ouders van veel kinderen gedood, anderen had
den het contact met hun ouders verloren. Het onderhoud van deze
jeugdige oorlogsslachtoffers, voor een groot deel kinderen van soldaten,
kwam in de meeste gevallen ten laste van de aa1moessenie, het stedelijk
armenfonds. Opname in het in 1606 gestichte "Arme weeshuys der
kercken ende der stadt van Breda" was doorgaans niet mogelijk omdat
de "ordonnantie" van deze instelling o.a. als voorwaarde voor toelating
stelde dat de ouders van de kinderen gedurende de laatste acht jaar
burgers van de stad moesten zijn geweest. De aa1moessenie besloot
daarom haar beschermelingen uit te besteden op het platteland in de
naaste omgeving van Breda. Dit bleek na enige tijd in de ogen van de
magistraat, die thans opnieuw uit aanhangers van de hervormde religie
bestond, niet zo'n goede oplossing te zijn. De opvoeding stond op een
niet al te hoog peil, maar een ander bezwaar was dat de kinderen onder
rooms-katholieke invloed kwamen, want bij gebrek aan hervormde
pleegouders was het merendeel van hen in katholieke gezinnen geplaatst.
Daardoor ontstond, zo meende de magistraat, het gevaar dat de gere
formeerde gemeente veel potentiële leden zou verliezen. Om de wezen
toch de gewenste opvoeding te kunnen geven besloot het stadsbestuur
op 2 mei 1639 om naast het bestaande weeshuis - hierna kortweg
burger-weeshuis genoemd - over te gaan tot de oprichting van "een
arm huys alhier in die stad... waerinne deselve arme kinderen opgevoet,
geleert ende in de christelijcke religie onderwesen worden". Door dit
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besluit was de oprichting van het Gereformeerd Armkinderhuis een
feit.!

In hetzelfde besluit werd ook het gebouw aangewezen waarin dit
armkinderhuis gevestigd zou worden, namelijk "de huysingen ende er
ven met haere toebehoorten gestaen ende gelegen binnen dese stadt,
achter de oude vleeshalle, van outs genaemt de huysinge Van Galen".
Dit huis is het huidige pand Oude Vest 1. Het huis was in 1637 door
het burger-weeshuis van de erfgenamen van Jans Janss Schelckens de
oude en Jacob Jacobss Sprong aangekocht voor de som van 3024 gul
den.2 Verder werd bepaald dat het huis door de gezworen erfscheiders
der stad geschat zou worden, waarna het burger-weeshuis het aan de
aa1moessenie ten behoeve van de arme kinderen "in coope overlaeten"
zou voor de geschatte waarde. Deze werd later bepaald op 3850 rijns
gulden.3 Verkoop aan het armkinderhuis was nog niet mogelijk daar
het regentencol1ege nog niet samengesteld was; dit zou pas drie maan
den later gebeuren. De overdracht aan de aalmoessenie is blijkbaar niet
doorgegaan, want op 2 april 1655 werd het huis c.a. door het burger
weeshuis, bij akte verleden voor schepenen van Breda, rechtstreeks
overgedragen aan het armkinderhuis.4 De betaling van de koopsom van
3850 gulden heeft zowel het armkinderhuis als het burger-weeshuis
veel zorgen opgeleverd. Daar het armkinderhuis niet in staat bleek de
som ineens te voldoen werd overeengekomen het huis op afbetaling
over te nemen. De eerste aanbetaling geschiedde op 1 januari 1643 in
de vorm van obligaties met een totale waarde van 2100 gulden.5 Op 25
april 1655 gaven de regenten van het armkinderhuis een schuldbeken
tenis uit ten behoeve van het burger-weeshuis ter grootte van de nog
resterende schuld van 1750 gulden tegen een jaarlijkse rente van vijf
procent.6 Hiermede voldeden ze aan het besluit van de magistraat van
28 juli 1653 op een desbetreffend request van het burger-weeshuis.7

Deze schuld zou bijna 250 jaar open blijven staan. Pas in de zeventiger
jaren van de vorige eeuw werd zij voldaan dank zij een legaat van
Martinus Wijnaendts aan het armkinderhuis - waarop later nog uit
gebreid teruggekomen zal worden - en na veelvuldig aandringen van
de kant van het burger-weeshuis. Sedert de uitgifte van de schuldbeken
tenis was noch de jaarlijkse aflossing noch de rente betaald. Na enig
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touwtrekken werden de beide regentencolleges het over de uiteindelijke
aflossing eens. De achterstallige rente werd het armkinderhuis kwijt
gescholden, zodat slechts het nog resterende deel van de koopsom, zijn
de 1750 gulden, betaald behoefde te worden en wel in vijf jaarlijkse ter
mijnen van elk 350 gulden. Daarvan werd de laatste in 1880 betaald.8

Bestuur en personeel.

De magistraat benoemde op 13 augustus 1639 de schepen Jacob
Drabbe, de predikant ds. Ludovicus van Renesse, de ouderling Bastiaen
Willemss en de tienraadsman en aaImoessenier Daem Janss tot eerste
regenten van het armkinderhuis.9 Om tot regent, ook wel buitenvader
genaamd, gekozen te kunnen worden moesten de kandidaten behoren
tot de "gequalificeerste ingesetenen deser stadt (Breda), het vaderlant
ende de Gereformeerde Religie toegedaen, ende getrouwt zijnde".lO
Het regentencollege bestond vanaf het begin uit vier regenten. Bij late
re mutaties kwam het meer dan eens voor dat het college voor kortere
of langere tijd uit drie en een enkele maal zelfs uit slechts twee regen
ten bestond. De regenten werden na voordracht door de zittende re
genten door de magistraat benoemd voor de periode van twee, later
vier jaar, waarna weer een voordracht van twee personen plaats vond.
Degene die als eerste op deze voordracht stond werd in de regel be
noemd. De aftredende regent kon ter continuatie voorgedragen worden
door hem bovenaan op de voordracht te plaatsen. Daar dit bijna altijd
geschiedde, werd met de verplichting tot het doen van een voordracht
vaak de hand gelicht. De regenten van het armkinderhuis stonden
rechtstreeks onder de buitenburgemeester - de opperregent die ook
de rekeningen afhoorde - en via hem onder de magistraat.ll Deze
geleding bleef bestaan tot 1798, het jaar waarin de scheiding tussen
kerk en staat tot stand kwam, waarna het armkinderhuis als hervormde
instelling aan de hervormde gemeente Breda kwam. De regenten van na
die tijd werden dan ook niet meer benoemd door het stadsbestuur,
maar door "De Vereeniging tot waarneming der algemeene belangen
van de Nederlandsch-Hervormde Gemeente te Breda", hierna de her
vormde gemeentecommissie te noemen. De verhouding tussen het arm-
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kinderhuis en het burger-weeshuis enerzijds en deze hervormde ge
meentecommissie anderzijds werd in 1801 schriftelijk vastgelegd, welke
overeenkomst als bijlage II aan dit artikel is toegevoegd. l2

De regenten vergaderden aanvankelijk elke woensdag van circa twee
tot vier uur in de regentenkamer van het huis. Van eenmaal per week
is het aantal vergaderingen via eens per veertien dagen teruggebracht
tot eenmaal per maand. Ook de dag en het tijdstip waarop de vergade
ringen gehouden werden, hebben verschillende malen verandering on
dergaan. De regenten waren door het reglement enigszins verplicht om
de vergaderingen bij te wonen, daar voor elke absentie waarvoor geen
uitdrukkelijke reden kon worden opgegeven, zes stuivers aan het huis
verbeurd werden.

De functies van boekhouder, penningmeester en secretaris werden
onder de regenten verdeeld. In 1875 verkreeg het huis enkele grote
legaten, waardoor het bezit van onroerende goederen sterk uitgebreid
werd. De regenten achtten het toen nodig om naast het regentencollege
een rentmeester te benoemen die belast werd met het beheer van deze
goederen. Op 3 januari 1876 werd als zodanig Engelbertus Theodorus
Johannes Philippus Neomagus benoemd.l3 Vanwege deze aanstelling
trad de heer Neomagus aan het eind van hetzelfde jaar af als regent van
het armkinderhuis, welke functie hij sedert zijn benoeming in 1866 had
bekleed. Na zijn overlijden in 1895 werd hij als rentmeester opgevolgd
door regent G. Mulder, die niettemin als regent aanbleef. Het rent
meesterschap schijnt rond de eeuwwisseling in onbruik geraakt te zijn,
want na het aftreden van G. Mulder in 1902 werd geen nieuwe rent
meester benoemd. Het zou veertig jaar duren voordat die functie her
leefde. l4

De echtgenotes van de regenten waren als regentessen, buitenmoe
ders, belast met het toezicht op de "menage" van het huis en de kle
ding, het linnen, etc. van de kinderen. l5 De regentessen kwamen slechts
bijeen als de huishoudelijke omstandigheden zulks vereisten, al ver
langde het oorspronkelijke reglement een wekelijkse vergadering. In
het begin waren zij niet aanwezig bij de vergaderingen van de regen
ten. Pas in het reglement voor de regenten van 1773 werd de moge
lijkheid tot hun aanwezigheid geschapen.
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De dagelijkse leiding van het huis berustte bij de binnenvader en
de binnenmoeder, die geassisteerd werden door een dienstmeid. Deze
binnenouders moesten echtelieden zijn behorende tot de hervormde
burgers van Breda zonder de last van (kleine) kinderen,16 Mede door
het ontbreken van geschikte personen konden deze voorwaarden in de
loop der tijden niet meer gehandhaafd blijven. Zo gebeurde het dat de
binnenvader in de eerste helft van deze eeuw de regenten verheugd
mededeelde dat zijn gezin binnen korte tijd door de geboorte van een
baby uitgebreid zou worden, voor welk heuglijk feit de regenten be
sloten hem en zijn vrouw een cadeau ter waarde van 50 gulden aan te
bieden.1 'l De binnenouders werden, na door de regenten geselecteerd
te zijn, ter benoeming aan de magistraat voorgedragen. Na 1798 moch
ten de regenten zelf de binnenouders benoemen.IS De binnenvader
werd belast met het onderwijs van de kinderen, terwijl de binnen
moeder behalve de normale huishouding ook nog tot taak had de meis
jes naaien, spinnen, speldewerken, enz. te leren. Behalve door een
dienstmeid werd de binnenmoeder nog bijgestaan door een of meer
huishoudelijke krachten, die in de eerste eeuwen van het bestaan van
het huis gerecruteerd werden uit de oudere verpleegde meisjes. Als ver
goeding kregen de binnenouders in het begin naast vrije kost en inwo
ning nog 200 gulden salaris per jaar,19

Gedurende geruime tijd zijn er in het armkinderhuis naast de bo
vengenoemde functionarissen nog enkele "part-time" medewerkers
werkzaam geweest. Bij de reglementswijziging van 1742 werden o.a.
de functies van cathegiseer- en van schoolmeester gecreëerd.

De weeskinderen.

Reeds spoedig na de opening van het huis werden de eerste kin
deren opgenomen. Om voor opname in aanmerking te komen moesten
de kinderen ouderloos zijn (althans tot het begin van deze eeuw) en
volgens het reglement van het burger-weeshuis niet in dat huis opge
nomen kunnen worden. Niettemin kwam incidentele opname van half
wezen vanaf ongeveer 1800 toch wel voor.20 Verder konden in het arm
kinderhuis opgenomen worden de door hun ouders verlaten kinderen
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waarvoor de bloedverwanten niet konden of wilden zorgen en tenslot
te de kinderen van geëxecuteerden, voor welke twee groepen de zorg
tot aan de stichting van het armkinderhuis bij de magistraat, c.q. de
aalmoessenie berustte.21 De leeftijdsgrens waartussen de kinderen op
genomen konden worden, werd bepaald tussen de vijf en zestien jaar.
De leeftijd waarop de verpleegden het huis mochten verlaten werd door
het reglement niet vastgesteld. In 1763 hield men deze op 25 jaar,
welke leeftijd hoogstwaarschijnlijk vanaf de oprichting van de instelling
gegolden heeft. 22 Doch ook bij deze regeling gold het gezegde: de uit
zondering bevestigt de regel. Het kon dus voorkomen dat een kind dat
nog niet de leeftijd van 25 jaar bereikt had, doch in staat was in eigen
onderhoud te voorzien, toestemming kreeg het huis te verlaten - dit
gebeurde echter zeer zelden - terwijl er ook kinderen waren die langer
in het huis bleven.

Er waren diverse mogelijkheden om in het huis opgenomen te wor
den. Zo konden de familieleden van het kind een verzoek tot opname
indienen bij de magistraat die de regenten dan advies vroeg over de
eventuele opname, waarna (meestal) overeenkomstig dit advies be
sloten werd. Werden de ouders tijdens hun leven door de aa1moessenie
onderhouden, dan werd het verzoek door deze instelling ingediend.
Tenslotte had de magistraat de bevoegdheid om kinderen boven de ze
ven jaar in het huis te laten opnemen zonder dat hiervoor een verzoek
gedaan was. Dit geschiedde slechts zeer zelden en dan alleen nog maar
als de levensomstandigheden van het kind een gezonde groei in de weg
stonden. Hoewel de volledige naam van het huis dit niet doet vermoe
den bestond ook de mogelijkheid voor katholieke kinderen om in het
huis opgenomen te worden. Het is echter duidelijk dat ze dan een her
vormde opvoeding kregen. Mocht de roomse familie verzoeken om een
opgenomen katholiek kind het huis te doen verlaten, dan werd zulks
toegestaan mits de opvoeding van het kind gewaarborgd werd.23

Om enigszins in de kosten van hun onderhoud te voorzien werden
de oudere kinderen overdag bij lidmaten van de hervormde kerk tegen
vergoeding uitbesteed. Behalve enig financieel voordeel voor het huis
betekende de uitbesteding voor de kinderen de mogelijkheid een vak te
leren om zichzelf later in de maatschappij te kunnen onderhouden. De
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kleine kinderen waren hiervoor natuurlijk nog niet geschikt, zij kregen
onderrkht in lezen, schrijven, rekenen, enz.

Geldmiddelen.

Het is begrijpelijk dat het armkinderhuis, vooral in het begin, niet
in staat was in zijn eigen uitgaven te voorzien. Daarom werd het huis
gedurende de eerste tientallen jaren voor een belangrijk deel onderhou
den door de aalmoessenie, de stad en de diaconie der hervormde ge
meente. Toch begonnen al spoedig na de oprichting inkomsten naar het
huis te vloeien. Behalve diverse kleine giften werd als eerste grote le
gaat op 7 november 1640 een bedrag van 100 gulden ontvangen van
de erfgenamen van Peter Cornelissen Grifwerker.24 Naast vele grotere
en kleinere eenmalige giften waren er ook regelmatig (eens per jaar)
terugkerende schenkingen, waarvan als eerste behoort te worden ge
noemd de jaarlijkse schenking van 600 gulden door de prins van Oranje
als heer van Breda. Behalve deze giften had de prins ook tijdens de op
richting van het armkinderhuis financiële steun verleend. Uit waarde
ring hiervoor werd in het reglement van 1639 bepaald dat de verpleeg
den op de rechtermouw van hun uniforme kleding een van oranje zijde
vervaardigde N zouden dragen, de N van "Nassauw", "vermits oock een
goet deel van de aelmossen uyt welcke dit huys nu wort opgericht van
dit doorluchtighe huys gesproten zijn".25 Naast bijdragen in geld kreeg
het armkinderhuis ook uitkeringen in natura. Een voorbeeld hiervan is
de rogge van de aalmoessenie.26 Deze uitdeling van rogge werd bij be
sluit van de magistraat van 30 oktober 1727 ingetrokken, van welk
besluit het armkinderhuis pas een half jaar later op de hoogte werd
gesteld.27 Uit dit laatste blijkt wel dat het onderling contact van het
regentencollege van het armkinderhuis met andere colleges niet altijd
even vlot verliep.

Behalve een wekelijkse collecte door de stad welke op vrijdag ge
houden werd door de twee oudste jongens van het huis, in 1758 ver
vangen door twee volwassenen, mocht het armkinderhuis ook nog een
maal per jaar een. grote collecte houden in de zes wijken van de stad.
Het verschil tussen de beide collectes was wellicht hierin gelegen dat de
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eerste een straatcollecte was en de tweede een huis-aan-huis-collecte.
Het armkinderhuis kreeg spoedig zoveel kinderen te herbergen dat

de regenten reeds in 1644 de magistraat verzochten om aanwijzing van
extra fondsen om al de kinderen te kunnen onderhouden.2B Dit ver
zoek werd gunstig ontvangen, al duurde het enige tijd voor er in de
praktijk gevolg aan werd gegeven. Zo besloot de magistraat op 30 de
cember 1647 dat indien er tussen viskopers onderling of tussen dezen
en particulieren geschil zou ontstaan over het afmijnen van de vis en
men opnieuw zou mijnen, dat dan de eventuele meeropbrengst van de
tweede mijning bestemd zou zijn voor het armkinderhuis.29

Het volgend jaar werd het armkinderhuis nogmaals een bron van
inkomsten toegekend. Het burger-weeshuis had in 1619 het recht ver
kregen om voor zich van elke partij koren die de stad binnengebracht
werd, anderhalve loop te heffen, welk recht in 1621 uitgebreid werd
met één ton turf van elk vol schip.sO Bij besluit van de magistraat van
24 januari werd nu bepaald dat het armkinderhuis de helft van deze
opbrengsten zou verkrijgen.s1

Behalve deze grote inkomsten had het armkinderhuis ook nog ande
re revenuen, waarvan de opbrengst niet zo groot was als van de bo
vengenoemde, doch die hier ter volledigheid toch vermeld worden.
Vanaf het begin bezat het huis het recht tot het lichten der collecte
bussen welke geplaatst waren op de secretarieën van de notarissen te
Breda. Dit recht droeg de magistraat in 1659 over aan de aalmoessenie.
Verder was er nog het recht tot het plaatsen van een bus in het stad
huis, waarin procederende partijen elk zes stuivers moesten deponeren,
en het recht tot het plaatsen van bussen bij de stadspoorten tijdens de
kerktijd op zondagmorgen. Tenslotte bezat het huis nog het recht op
een gedeelte van opgelegde boeten en het recht van twee gulden van
elke nieuwe burger.S2

Ondertussen mocht het huis zich in de loop der jaren in een steeds
groeiende belangstelling van de bevolking verheugen. Het eerste uit
zonderlijke legaat was afkomstig van Alexander Ie Clair. Deze legateer
de bij testamentaire beschikking van 14 maart 1680 een bedrag van
6000 gulden aan het huis onder voorwaarde dat elk jaar op 14 juli de
kinderen tot zijn gedachtenis onthaald zouden worden op een tochtje

97

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)



naar het Mastbosch en dat ze dan getracteerd zouden worden op zoete
melk en wittebrood.33 Deze dag werd de eerste zogenaamde "vrolijke
dag". In later tijd zouden er nog twee vrolijke dagen bijkomen. Zo
legateerde in 1743 Johanna Maria Paulus de somma van 2000 gulden
aan het huis op voorwaarde dat de kinderen elk jaar een vrolijke dag
zouden hebben, daar anders de helft van het legaat aan de diaconie
armen van de nederduitse gemeente van Breda zou moeten worden
gegeven. Deze dag werd in de vergadering van 18 september bepaald
op 2 mei, zijnde de geboortedatum van de legataresse.34 Tenslotte be
sloten de regenten tijdens hun vergadering van 1 februari 1758 nog
maals een vrolijke dag in te stellen en de kinderen die dag te onthalen
op gebraden kalfsvlees naar aanleiding van het legaat van 1000 gulden
van P. Vedders. De datum van deze feestdag werd echter niet genotu
leerd.35

Op 16 april 1716 besloot de magistraat het armkinderhuis het recht
toe te kennen om van elk lijk dat buiten de stad begraven zou worden
25 gulden te innen. Hiertegen werd soms heftig verzet gepleegd. Zo
overleed te Breda in 1773 de Israëliet Jacob Nathan bij zijn geloofs
genoot Jan Goffijn. Hij werd te Dordrecht begraven. Niemand der na
bestaanden bleek echter bereid het door het armkinderhuis gevorderde
bedrag te betalen. Ondanks de hulp van de magistraat, die een lange
correspondentie met de vader van de overledene voerde, wilde deze
niet betalen, zich beroepende op een octrooi van de Staten van Hol
land, welk octrooi zich bij de regenten te Amsterdam zou bevinden.
Daarin stond dat een Jood bij overlijden buiten zijn woonplaats vrij
naar zijn woonplaats vervoerd mocht worden om aldaar begraven te
worden. Jacob Nathan overleed echter in Brabant waar genoemde Sta
ten geen competentie hadden. Ondanks dit verweer werd het geld nooit
betaald.36 Een soortgelijke zaak zou later het einde van dit recht voor
het armkinderhuis betekenen.37

Door het grotendeels ontbreken van de notulen van de regenten
over de periode 1680-1740 en van de rekeningen over 1650-1700 is
het niet eenvoudig na te gaan wat er gedurende de tweede helft van de
zeventiende eeuw is omgegaan. Van de eerste helft der achttiende
eeuw zijn ook slechts de belangrijkste financiële gebeurtenissen bekend
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gebleven, zoals bijvoorbeeld het legaat van 5000 gulden van Jacob van
Erfrenten dat het armkinderhuis in 1708 ontving.38

Een der eerste besluiten van de regenten die na de hernieuwde in
voering van de notulering werd opgetekend, was de wijziging van het
reglement van 1639 in 1742. Deze had evenwel slechts betrekking op
enkele minder belangrijke zaken.39

Tien jaar later viel het huis een groot legaat ten deel. Op 10 sep
tember 1737 was te Londen Johan van Collema overleden.40 Op 19
november van het voorgaande jaar had deze aan het burger-weeshuis,
waarin hij zelf was opgevoed, 5000 engelse ponden sterling, waarde
circa 55.000 gulden, vermaakt onder diverse voorwaarden. Een dezer
voorwaarden was dat aan het soldaten-armhuis te Breda, waarmee hij
het armkinderhuis bedoelde, een bedrag van 5000 gulden moest wor
den uitgekeerd. De reden dat het bedrag pas in 1752 aan het armkin
derhuis werd overgedragen vloeide voort uit het feit dat het vruchtge
bruik van het legaat toegekend was aan een familielid van Collema,
vrouwe Lydia Catherina, geboren Van Hattem, hertogin van Chandos,
die omstreeks 20 november 1750 overleed. Daarna waren nog enkele
moeilijkheden gerezen met Gerard van Horn, een neef van de erflater,
die tot universeel erfgenaam was benoemd.41

Het leven van de verpleegden.

Over het dagelijks leven van de wezen levert het reglement van
1639 ons enige gegevens. In de zomer stonden ze om zes uur op, in de
winter om zeven uur. In de eetzaal baden ze daarna gezamenlijk het
morgengebed "met gebogen knien, gevouwen handen en blote hoof
den". Onder het ontbijt werd door een van de kinderen een hoofdstuk
van de bijbel voorgelezen, hetzelfde gebeurde ook onder het middag- of
het avondeten. Voor het overige verliepen de maaltijden in stilzwijgen.
Ook verder was de conversatie van de kinderen beperkt; gesprekken
tussen jongens en meisjes waren zelfs in het geheel niet toegestaan. Op
het ontbijt volgde de catechisatie door de binnenvader. Daarna kwa
men de lessen, voor de jongens door de binnenvader, voor de meisjes
door de binnenmoeder. Alleen bij de jongens is sprake van lezen en
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schrijven, de meisjes werden naar het schijnt voornamelijk opgeleid in
"naaien, spinnen en speldewerken". De lessen vulden een groot deel
van de dag, 's morgens van acht tot elf, 's middags van een tot vier uur.
Bij het avondgebed werd speciaal gebeden voor "syne Hoogheyt en
syne Doorlugtige familie" en natuurlijk voor de regenten. Op zondagen
en kerkelijke hoogtijdagen begaven de kinderen zich 's morgens en
's middags naar de kerk, twee aan twee, de meisjes voorop. In dezelfde
formatie namen ze ook deel aan de begrafenissen van weldoeners van
het huis.

De bewegingsvrijheid van de jeugdige bewoners was uiteraard be
perkt; zonder uitdrukkelijk verlof mochten ze het huis niet verlaten.
Maar de vrijheidsdrang - bij sommigen waarschijnlijk erfelijk be
paald - leidde nu en dan natuurlijk tot ontsnappingen. Herhaaldelijk
is er sprake van pupillen die zich aan de strenge discipline van het huis
onttrokken. De jongens vonden dan dikwijls een onderkomen bij het
leger. Voor de regenten was het meestal niet gemakkelijk hen daarvan
terug te krijgen. In 1761 schreven zij naar aanleiding van een dergelijk
geval een brief aan de hertog van Brunswijk-Wolffenbüttel, die sedert
het overlijden van stadhouder Willem IV waarnemend kapitein-gene
raal was. Deze antwoordde dat hij bij het aannemen van jongens uit het
armkinderhuis die jonger waren dan achttien jaar, zou handelen zoals
bij andere jongens die zonder goedvinden van hun voogden in dienst
traden. 42 Hadden de jongens de leeftijd van achttien jaar bereikt, dan
werden door de regenten ook meestal geen stappen ondernomen om ze
naar het huis te laten terugkeren, hoewel de officiële leeftijd van uit
treden nog steeds op vijfentwintig jaar stond.

Ook meisjes liepen nu en dan weg. In 1757 moesten er twee door
de dienaars van stadhouder Damisse uit Nispen worden teruggehaald.
Deze gebeurtenis was voor de magistraat aanleiding om een inval te la
ten doen bij een huis in een gang aan de Boschstraat, omdat men ver
moedde dat de kinderen daar hun gestichtskleding beleenden.43 In
1764 bleken twee andere meisjes hun toevlucht te hebben gezocht bij
een kwezel in Hoogstraten, maar na enige maanden scheen het verblijf
in dit vrome gezelschap hun toch niet te bevallen, zodat ze te kennen
gaven naar het weeshuis te willen terugkeren. De stadsbestuurders, die
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over zulke zaken gehoord werden, besloten dat men hen weer moest
opnemen, maar niet zonder bestraffing.44 Ontvluchtte men de eerste
keer het huis en werden na spoedige terugkeer excuses aan de regenten
aangeboden, dan liep het over het algemeen met een sisser af. Gebeur
de het echter voor de tweede maal, dan werd er gestraft met enige tijd
op water en brood (soms zelfs in de Gevangentoren ) of opsluiting in
een donker vertrek.45 Dikwijls echter moest de delinquent ook, op een
"ezel" gebonden, in het bijzijn van kinderen en regenten een aantal
rietslagen ondergaan.46 Het schijnt ook wel te zijn voorgekomen dat
een knaap die was weggelopen, niet meer in het huis werd toegelaten.
In 1763 was er een na drie maanden uit zijn schuiladres teruggehaald.
De regenten sloten hem voorlopig in een kamer op en vroegen de ma
gistraat hoe met hem te handelen. Deze adviseerde "omme denselve het
zij naar de Indiën te senden, of wel omme denselve onder de militie als
tamboer of andersints te engageren".47

Een ander misdrijf, zowel bij jongens als bij meisjes voorkomend,
was herbergbezoek. Soms had dit noodlottige gevolgen. Op 14 septem
ber 1752 vermelden de notulen van de magistraat: "Jacoba van de
Klooster, in den Armkinderhuijze alhier gealimenteerd wordende en
haar in zoo verre hebbende te buijten gegaan, dat een hoerekind ter
wereld heeft gebragt, zoo hebben Haar Edele Wel Achtbaare na deli
beratie goedgevonden voornoemde Jacoba van de Klooster wegens haar
slegt gedrag en lichtekoijerij voor de tijd van twee jaaren in het Stads
en 's Lands Tuchthuijs alhier te doen confineeren, om aldaar met haa
ren eijgenhandigen arbeijd den kost te gewinnen, zullende zij zoo haast
van haare kraam zal herste1dt zijn in den voorschreeve Tuchthuijze
worden gebracht". Het geval had ook consequenties voor de binnen
vader en de binnenmoeder: ze kregen ontslag, binnen drie maanden
moesten ze vertrokken zijn.48 Een vervolg van deze droevige geschie
denis vinden we nog vastgelegd in de magistraatsnotulen van 21 okto
ber 1754: aan Jacoba van de Klooster, die nu blijkbaar haar tweejarige
gevangenisstraf had uitgezeten, hadden de regenten van de aalmoes
senie zes stuivers en een brood per week toegezegd, hetgeen na delibe
ratie door de stadsbestuurders werd goedgekeurd.

Een geval van gelijke aard deed zich voor in 1754. Opnieuw bleek
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een weesmeisje zwanger, doch deze kon de vader van het kind noemen:
het was een in Breda gelegerde soldaat. De magistraat besloot het
meisje dat intussen uit het huis was weggevlucht, niet te laten terug
halen, maar bij de superieuren van de soldaat erop aan te dringen dat
ze de man met haar zouden laten trouwen.49 De magistraat zag in dit
geval een reden om een verordening te publiceren dat herbergiers die
verpleegden van het armkinderhuis in hun bedrijf toelieten, gestraft
moesten worden met een boete van vijfentwintig gulden.50 In 1780
werd deze strafhedreiging herhaald.

In het midden van de negentiende eeuw zien we in de opvoeding
van de wezen geleidelijk een nieuwe ontwikkeling optreden. Aan de
lichamelijke vorming werd vanaf 1849 meer aandacht besteed. Er werd
besloten de kinderen gymnastiekonderricht te laten volgen onder de
deskundige leiding van sergeant Thomas, een gymnastiekleraar van de
KMA. De heer Thomas had aangeboden dit onderricht gratis te geven
en tevens voor de benodigde instrumenten te zorgen. De kinderen ble
ken zo ingenomen met dit experiment, dat in de loop van het volgend
jaar door de regenten aan de heer Thomas als dank voor de goede les
sen een geschenk werd aangeboden.51

Er kwam ook enige verruiming in de opleiding. Tot nu toe was het
algemeen gebruikelijk geweest dat de jongens werden opgeleid tot een
eerzaam ambacht en de meisjes onderricht werden in de vele werk
zaamheden die hun latere taak als huisvrouw met zich mee zou bren
gen. Incidenteel gaven de regenten in het tweede gedeelte van de ne
gentiende eeuw aan sommige kinderen de mogelijkheid om bij zeer
goede prestaties die een verdere studie rechtvaardigden, door te stude
ren. Eventuele wensen van de jongens voor de militaire dienst en voor
de burgerlijke en militaire zeevaart werden reeds vanouds gesteund. Nu
mocht Gerardus Albertus van Wagtendonk in 1864 de lessen gaan vol
gen op de Departementale School van het Nut van 't Algemeen. Hier
na volgde hij de opleiding tot hulponderwijzer, in welke hoedanigheid
hij in 1870 aan de Departementale School benoemd werd. Het volgende
jaar werd hij als hulponderwijzer benoemd te Arnhem.52 Een ander
voorbeeld is Constant Leopold Balthasar Willem van Suchtelen tot de
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Haere, zoon van kapitein Jan Joost jonkheer van Suchte1en tot de
Haere. Deze mocht in 1869 de burgeravondschool bezoeken en daar de
franse taal leren om later de gelegenheid te hebben om na indiensttre
ding in het instructiebataljon te Kampen de officiersrang te behalen.53

In het begin van de negentiende eeuw heeft vooral het optreden
van jonkheer J. P. Bloys van Treslong een vernieuwing bewerkt in het
dagelijks leven van de oude instelling. Tijdens de vergadering van 7
maart 1904 als lid van het regentencollege geïnstalleerd, werd hij al
onmiddellijk benoemd tot vice-voorzitter; op 11 april daaraanvolgend
werd hij, na het vertrek van de voorzitter, dr. P. J. B. K. S. van der
Aa, gekozen tot diens opvolger. Al heel spoedig trachtte hij enkele wij
zigingen van huishoudelijke aard in te voeren. Zo stelde hij voor het
spreekverbod der kinderen tijdens de maaltijd op te heffen, alsmede te
bezien, of ze in de tuin achter het huis met elkaar mochten praten.54

Het is begrijpelijk dat de reeds langer fungerende regenten hier wat te
rughoudend op reageerden.

Het voorgestelde werd bij wijze van proef in enigszins gewijzigde
vorm ingevoerd. Voorlopig mocht op zondag tijdens de maaltijd ge
praat worden. Ook de conversatie tussen jongens en meisjes werd voor
lopig toegestaan.

Tijdens de eerste vergadering van 1905 werd een commissie inge
steld voor het ontwerpen van een nieuw reglement. Deze bestond uit
de regenten Bloys van Treslong en Pické, met als adviserende leden de
dames Caland en Van Royen.55 Na anderhalf jaar werd een ontwerp
van een huishoudelijk reglement voor het Gereformeerd Armkinderhuis
aan het regentencollege voorgelegd; nog tijdens dezelfde vergadering
werd het goedgekeurd en vastgesteld.56

Het laatste kwart van de achttiende eeuw: conflicten en zorgen.

De financiële positie van het huis werd aan het eind van de acht
tiende eeuw mede door het grote aantal verpleegde kinderen steeds on
gunstiger. De regenten probeerden wat ze konden om aan geld te ko
men. Zo verzochten zij de gouverneur, Arnout Joost baron van der
Duin, om gedurende de periode van 1 september tot 15 april de Wa-
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terpoort na het luiden van de poortklok (wat bij zonsondergang ge
beurde) open te laten tot acht uur 's avonds om van iedereen die nog
langs kwam, zowel de stad in- als uitgaand, ten behoeve van het arm
kinderhuis één stuiver te innen en voor elk paard twee stuivers. Hier~

op is vermoedelijk ongunstig beschikt, want van dit verzoek wordt ver
der geen melding meer gemaakt.57

Het weinige wat de bestuurders van het huis toeviel, werd hun nog
betwist. Anna Comelia van der Does die te 's Gravenhage was over
leden, had bij codicillaire akte van 14 januari 1780 een bedrag van 2500
gulden vermaakt aan het diaconiehuis te Breda. Omtrent dit legaat ont
stond een felle strijd tussen de Grote Kerkeraad van de Nederduitsche
Gemeente, het burger-weeshuis en het armkinderhuis, welk geschil ten·
slotte in 1790 werd bijgelegd bij verbaal van het Hof van Holland,
waarin bepaald werd dat elke partij een derde deel van het legaat na
aftrek der kosten zou krijgen.58

Aan de leeftijdsgrens van 25 jaar om het huis te mogen verlaten
hielden de regenten nog steeds vast. Het verzoek van Christiaan
Biljardt in 1788 om uit het huis te mogen vertrekken werd afgewezen
daar hij pas 20 jaar was.59 De jongeman was het met dit besluit niet
eens en wendde zich tot de magistraat, die het verzoek wèl toestond,
zoals in een der volgende vergaderingen bleek. Regent Oukoop deelde
dit toen mede en zei tevens dat burgemeester Persijn hem verzocht had
de jongen te laten gaan en hem diens uitzet mee te geven. De regenten
vonden "dat zulks tot tenietdoening......van hun gezag strekte" en
zonden een schrijven aan de magistraat waarin zij stelden dat dit beo
sluit hun gezag ondermijnde en hen aan bespotting en verachting bloot
stelde.6o Deze woorden maakten echter weinig indruk. De regenten
werden ten stadhuize uitgenodigd voor een nader gesprek, doch dit
veranderde weinig. Wel mocht de jongen nog twee à drie maanden in
het huis gehouden worden om zodoende de schijn te laten dat de ma
gistraat zich niet met de zaak had ingelaten. Nadat bij timmerman Van
Seeters, waar de jongen werkte, gebleken was dat hij voor zichzelf kon
zorgen, werd hem toegestaan het huis over acht dagen te verlaten.61 Na
dit incident is men de leeftijdsgrens soepeler gaan hanteren.

In 1792 ontstond een geschil over het rechtsgeldig optreden van
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het armkinderhuis. Het betrof de opname door het huis van uitbestede
kinderen waarvan de vader nog leefde. De aanleiding tot dit conflict
was het verzoek van Willem Onink aan de magistraat tot opname van
zijn vier oudste kinderen in het armkinderhuis na het overlijden van
zijn vrouw, waarop de regenten van het huis afwijzend hadden geadvi
seerd.62 De diaconie stelde zich op het standpunt dat het armkinder
huis deze kinderen op moest nemen. De regenten weigerden dit daar
zij het in strijd achtten met het oorspronkelijke reglement. De ma
gistraat belegde hierop op 6 augustus een vergadering met beide par
tijen om tot een minnelijke schikking te komen. Tijdens deze vergade
ring verklaarden de leden van de diaconie dat zij niet alleen vóór het
opnemen waren, doch ook meenden dat het armkinderhuis daartoe ver
plicht was, aangezien de regenten enige jaren tevoren (bij de kwestie
over het legaat van Anna Cornelia van der Does) zelf beweerd hadden
dat "hun huys het diaconie Armkinderhuys was", door welke bewering
zij een derde gedeelte van het legaat verkregen hadden. De regenten
hebben zich hierbij, zij het ongaarne, neergelegd, zoals uit de notulen
van 8 augustus blijkt.

De politieke ontwikkeling ging ook het armkinderhuis niet voorbij.
Reeds in 1787 stelden de regenten de binnenvader voor in verband met
de "critique tijden en oproerige beweeginghe" ver van de stad te gaan
spelevaren -zoals de gewoonte was op 14 juli - en wel in Chaam.63

In het begin van 1793 heerste er angst bij de regenten voor de komen
de gebeurtenissen. De Fransen hadden de oorlog verklaard aan de Ver
enigde Nederlanden, waardoor Breda met een belegering werd bedreigd,
om. welke reden de magistraat verzocht werd maatregelen te treffen
voor het veilig stellen van de gelden van het huis. De magistraat ant
woordde dat alles op de plaats moest blijven waar het zich bevond.64 In
maart overwogen de regenten de noodzaak om - nu de stad door de
Fransen ingenomen was - de kinderen naar Holland te brengen. Daar
de verbindingen verbroken waren, werd besloten dit plan aan te hou
den.65 De onrustige toestand bleef heersen, zodat het volgende jaar de
vrolijke dag op 14 juli binnenshuis werd gevierd.66 Tegen het eind van
die maand bleek de situatie zo verslechterd, dat de magistraat toestem
ming gaf de geldswaardige papieren van het huis in een kist te pakken
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en deze, samen met die van het burger-weeshuis, naar Dordrecht te
zenden. Daarheen waren de kinderen van het burger-weeshuis reeds
vertrokken. Op de vraag wat met de kinderen van het armkinderhuis
moest gebeuren werd geantwoord dat men daarover nog niets kon
zeggen.67 Wel werd aangeraden zich met de godshuizen te Delft en
's-Gravenhage in verbinding te stellen om de kinderen eventueel daar
tijdelijk te kunnen huisvesten. Zulks geschiedde. Op 29 juli ontvingen
de regenten uit beide steden bericht dat respectievelijk de Kamer van
Charitaten en het Godshuis zich beschikbaar stelden. De volgende dag
belegden de regenten J. Middelaar en P. Witte een bijeenkomst met
burgemeester Van Hulst tijdens welke bepaald werd dat de kinderen
naar Delft zouden gaan. Op 1 augustus vertrokken de 25 kinderen,
voorzien van de nodige kleren en beddegoed, onder leiding van de
binnenvader met een Haagse beurtschipper naar Delft. Tijdens het ver
blijf tot 29 maart 1795 van de kinderen te Delft bleef het huis aan de
zorgen van de teruggekeerde binnenvader en diens echtgenote toever
trouwd.68

De Bataafse tijd.

Het regentencollege schijnt na het vertrek van de kinderen niet
meer als zodanig gefungeerd te hebben, daar over de periode van hun
verblijf buiten Breda geen notulen bijgehouden zijn. Uit de mededeling
van J. Alebeecq op 19 februari 1795 aan de regenten J. Middelaar en
P. Witte blijkt dat er tijdens hun afwezigheid niets bijzonders was ge
beurd. Deze J. Alebeecq was behalve diaken ook nog rentmeester van
de aa1moessenie en zodoende op de hoogte van alles wat het armkinder
huis betrof. Door de "militaire commissie ter overname van de taak
van de magistraat", ingesteld door de commandant van Breda, generaal
majoor Baron Von Geusau (waarvan hij zelf lid was) was hij be
noemd om samen met de regenten Middelaar en Witte het huis te be·
sturen. Nadat hij eerst vanaf juli 1794 tot februari 1795 - vermoe
delijk alleen - het huis bestuurd had en hiervan op 19 februari ver·
slag had uitgebracht, werd hem door de beide regenten gevraagd om
gedurende de afwezigheid der overige regenten samen met hen te blij-
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ven fungeren, waartoe hij zich bereid verklaarde. Vanaf 20 februari pro
beerden de regenten de kinderen naar Breda te laten terugkeren. De
laatste dagen van de maand werd de correspondentie tussen Breda en
Delft steeds veelvuldiger en werden de gebezigde termen voortdurend
heftiger. Begin maart werd door de municipaliteit toestemming gege
ven de kinderen terug te halen. Op 19 maart vertrok de binnenvader
naar Delft om tien dagen later met de kinderen in het huis terug te
keren.69

Het kostgeld voor de 25 kinderen over de periode van zeven maan
den bedroeg 900 gulden. Hiernaast had het Huis van Charitaten nog
diverse voorschotten gedaan, want de definitieve afrekening bedroeg
1414 gulden 2 stuivers en 10 penningen. Om dit bedrag te kunnen beta
len ging regent Witte op 15 april een 4% lening van 2000 gulden aan bij
Johannes Verwijs uit Oosterhout. Als onderpand stelden de regenten
de boerderij "De Gelderse Polder" buiten de Boschpoort onder Tete
ringen, welke hoeve zij in 1769 hadden aangekocht.70

Ondanks het feit dat vele jongens die de leeftijd van achttien jaar
bereikt hadden, het huis verlieten om in militaire dienst te treden, ver
slechterde de financiële positie van het huis sinds 1795 zeer, vooral
omdat de municipaliteit de betaling der stadsrenten uitstelde. Mede
hierom werd besloten over te gaan tot de heroprichting van de naai
school, onder leiding van de reeds in dienst zijnde naaister Johanna
Wendel, waar tegen vergoeding naai- en herstelwerk zou worden ver
richt en meisjes (ook tegen betaling) onderricht in de naaikunst zou
den krijgen. Uit het feit dat de naaischool opnieuw opgericht werd,
blijkt dat deze reeds eerder bestaan had, waarover echter geen gegevens
bekend zijn. Deze school bleek geen succes te zijn, want de opbrengst
bleef zeer gering. Om de kosten te drukken werd de naaister ontslagen
en de binnenmoeder met het toezicht belast.71

Een der inkomsten van het armkinderhuis was, zoals wij reeds gezien
hebben, het recht op 25 gulden, door de nabestaanden te betalen, voor
buiten de stad begraven personen. In 1796 weigerde advocaat Casper
Jamez deze 25 gulden voor zijn overleden moeder te betalen daar hij
meende dat dit recht vervallen was bij publicatie van de Representanten
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van Bataafsch Braband van 26 augustus 1796, houdende de scheiding
van kerk en staat.72 Aangezien de advocaat bleef weigeren werd de
municipaliteit verzocht om hem in rechten te mogen vervolgen. Deze
toestemming werd verleend, waarna aan advocaat Willem Elisa van
Brakel het verzoek gericht werd het proces aanhangig te maken, het
geen deze weigerde om reden dat advocaten "niet gewoon waren te
gen elkander te dienen". Advocaat Jantzon werd toen wèl bereid ge·
vonden de zaak te behandelen.73 Jamez had ondertussen een request
om niet te behoeven te betalen in handen gesteld van de Representan
ten van Bataafsch Braband, die op hun beurt het Comité der Domeinen
en Financiën opdracht hadden gegeven de zaak te onderzoeken. In
middels hadden reeds meerdere personen geweigerd de 25 gulden te
betalen in afwachting van de uitslag van dit proces. In 1799 mislukte
een poging de zaak in der minne te regelen, waarna aan notaris en pro
cureur Roelants opdracht gegeven werd de definitieve procedure te la
ten beginnen. Dit schijnt de tegenpartij afgeschrikt te hebben, want het
volgende jaar betaalden Jamez en de andere weigeraars plotseling het
verschuldigde bedrag,74 waardoor het proces beëindigd werd zonder dat
tot een uitspraak gekomen was. De zaak kreeg nog een staartje. Kort
na de betaling schreef Jamez een stukje in een dagblad waarin hij zich
over de gehele gang van zaken beklaagde,75 en op restitutie van het
geld aandrong. Een verzoek hiertoe had hij aan de Eerste Kamer van
het Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataafsche Volk te 's-Gra
venhage gezonden. Op 5 september van hetzelfde jaar (1800) verklaar
de de kamer geen beslissing te kunnen nemen op dit verzoek, daar het
buiten haar competentie lag als vallende onder het ressort van de ge
wone justitie.76 Hiermee kwam aan de zaak een einde; er werd geen
teruggave van de gelden geboekt, maar nadien zijn ook geen inkomsten
uit deze bron meer verantwoord, zodat na deze affaire dit recht niet
meer blijkt te zijn uitgeoefend.

Kort na de instelling van de staatsregeling van 1798 werd aan de
regenten van het burger-weeshuis en het atmkinderhuis door de muni·
cipaliteit advies gevraagd over een request afkomstig van de roomse
aalmoessenie, waarin deze beweerde dat de beide huizen verplicht zou
den zijn rooms-katholieke wezen op te nemen. Op grond daarvan ver-
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zochten de ondertekenaars van dit request de municipaliteit een der
huizen te bestemmen voor de opvoeding van roomse wezen. Het col
lege van bestuur zou bestaan uit roomsen onder supervisie van de mu
nicipaliteit. Op financieel gebied stelden zij voor alle fondsen van het
burger-weeshuis en het armkinderhuis evenredig te verdelen over het
hervormde en het katholieke huis.

Het behoeft wel geen betoog dat beide regentencolleges dit ver
zoek resoluut van de hand wezen.77 Het advies dat zij over het request
uitbrachten, bevatte voor de municipaliteit geen voldoende redenen om
afwijzend te beschikken, want in november deelde men mede dat beide
huizen zouden moeten aantonen dat hun stichting enkel en alleen aan
de hervormde gemeente te Breda te danken was. Naar aanleiding van
deze mededeling hadden de colleges op 28 november een gezamenlijke
vergadering om het antwoord op te stellen, dat begin december ver
zonden werd. Het duurde ruim een jaar voor er een nader schrijven van
de municipaliteit ontvangen werd, waaruit bleek dat een inmiddels
benoemde commissie de zaak onderzocht had en over haar bevindingen
rapport had uitgebracht. De conclusie van dit rapport was dat het bur
gercweeshuis geen stichting van de hervormde gemeente mocht heten,
o.m. omdat het gebouw, het voormalige Zwarte Zusterklooster, had
toebehoord aan de roomse gemeente. Dit gebouw was in 1606 door de
magistraat aangewezen als huisvesting voor het burger-weeshuis. Ver
der had de commissie ontdekt dat zowel hervormden als katholieken
beide huizen financieel gesteund hadden. De commissie stelde het vol
gende voor: het gebouw van het armkinderhuis zou overgedragen wor
den aan de roomse aa1moessenie, terwijl de kinderen uit dit huis onder
gebracht zouden worden in het burger-weeshuis, dat ook zou kunnen
beschikken over de fondsen van het armkinderhuis, welke apart gead
ministreerd zouden worden. Tenslotte werd voorgesteld dat het Comité
van Algemeen Welzijn en Financiën, waarbij de supervisie over de hui
zen zou komen te berusten, een minnelijke schikking zou trachten te
bewerkstelligen.78 De regenten van beide weeshuizen konden deze
eisen niet aanvaarden. Op de door advocaat Jantzon belegde gezamen
lijke vergadering op 16 februari 1800 werd besloten een "mandement
van maintenu" bij het Hof van Justitie te 's-Hertogenbosch aan te vra-
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gen. Voordat hiertoe werd overgegaan had het genoemde comité reeds
verschillende malen getracht de zaak in der minne te regelen, echter
telkens tevergeefs. Spoedig nadat het verzoekschrift naar 's-Hertogen
bosch verzonden was, ontvingen de regenten, evenals hun tegenpartij
- die een verzoekschrift met gelijke strekking verzonden had aan de
Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen
Volks _79 bericht dat zij hun gemachtigden op 23 juni 1800 naar
's-Hertogenbosch moesten zenden om daar over de zaak gehoord te
worden.so Het resultaat van dit gesprek was dat het armkinderhuis en
het burger-weeshuis copieën van het verzoekschrift van de roomse aal.
moessenie meekregen om daarop binnen veertien dagen aan het Hof
van Justitie te antwoorden.Si Nadat het antwoord verzonden was werd
over de zaak niets meer vernomen. Wellicht heeft dit antwoord indruk
gemaakt (in afschrift beslaat het vijftien pagina's) en stierf de zaak
daarmee een stille dood.

Onder de Hervormde Gemeente.

Zoals reeds is vermeld kwam in 1798 de scheiding tussen kerk en
staat tot stand. Ingevolge het additioneel artikel 5 der Staatsregeling kwa
men het armkinderhuis en het burger-weeshuis als hervormde instellingen
toe aan de nederduitsch-hervormde gemeente te Breda. Daar de ge
meente als geheel het bestuur van beide huizen niet op zich kon ne
men, werd dit opgedragen aan de nog bestaande regentencolleges die
onder toezicht kwamen te staan van de leden der gemeente die zich
verenigden in "De Vereeniging tot waarneming der algemeene belan
gen van de Nederlandsch-Hervormde Gemeente te Breda", later kort
weg de Hervormde Gemeentecommissie genoemd. Op 6 oktober 1801
werd de verhouding tussen deze vereniging enerzijds en de beide huizen
anderzijds schriftelijk vastgelegd.s2 Uit de ondertekening van deze over
eenkomst, alsmede uit andere archivalia uit deze tijd, blijkt duidelijk
dat het huis al geruime tijd bestuurd werd door slechts twee regenten,
namelijk Pieter Witte en ds. Petrus van Kempen. Aan dit manco werd
door de vereniging direct een einde gemaakt. Op 9 februari 1802 werd
het college gecompleteerd door de installatie van ds. Gerardus Wuyster
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en Pieter Wiercx.83 Hetzelfde jaar nog overleed Pieter Witte die op
gevolgd werd door Leonardus Lambertus Loeff.

Bedroeg het aantal kinderen in de tweede helft der achttiende
eeuw soms meer dan 50 (Van Goor spreekt zelfs van 80 of meer),84

in 1795 waren er nog 25, in 1815 nog maar 8. Dit kleine aantal zal on
getwijfeld geleid hebben tot wijziging van de toelatingseisen. Was het
tot dan toe een eis geweest dat de beide ouders overleden moesten zijn,
het werd nu ook mogelijk opgenomen te worden als een der ouders, bij
voorkeur de vader, overleden was.8S Zo zien we in 1819 tot tweemaal
toe een kind opgenomen worden waarvan de moeder nog leefde. Als
het kind bij de moeder zou blijven, zou het tot armoede vervallen.
Mede door deze beleidswijziging bedroeg het aantal kinderen in 1821
weer 19.86

De commissaris van het district Breda, daartoe gemachtigd door het
gouvernement, richtte in 1817 het verzoek aan de vereniging en aan de
regenten van het armkinderhuis om het gebouw van het armkinderhuis,
het huis Van Galen, te mogen kopen om dit te laten verbouwen tot ge
vangenis. De koopprijs werd bepaald op 12.000 gulden terwijl het gou
vernement zich zou belasten met het zoeken naar een ander gebouw om
er het armkinderhuis in te vestigen. Daarmee behoefde dit pas te be
ginnen als het koopcontract getekend was, waarna men zes weken de
tijd zou hebben om deze huisvesting te vinden. Lukte dit niet binnen de
gestelde termijn dan zou de koop automatisch ontbonden worden; luk
te het wel dan kreeg het armkinderhuis vier maanden de tijd om te ver·
huizen. Op 14 november werd het contract getekend. Daar het arm
kinderhuis tot 1922 in het huis Van Galen gevestigd is geweest, is het
gouvernement er vermoedelijk niet in geslaagd binnen de termijn de
vervangende huisvesting te vinden.87

In 1840 werd de naaischool opnieuw opgericht; op 7 november
van dat jaar trad ze in werking. Als onderwijzeres werd Helena Abel
aangesteld, die naast het gewone tractement van 75 gulden per jaar en
tien procent van de opbrengst vrije kost en bewassing had.88 In het
begin liep de school redelijk, maar na 1845 ging het ook hiermee berg
afwaarts. Er was te weinig werk voor de vele (soms wel dertig) meis
jes, terwijl de onderwijzeres veelvuldig en langdurig ziek was. Hier-
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door zagen de regenten zich tenslotte genoodzaakt haar te ontslaan.89

In haar plaats benoemden ze juffrouw Pijl, tegen een wekelijkse ver
goeding van twee gulden, waarnaast ze evenals Helena Abel nog recht
had op tien procent van de opbrengst van de school. Mede door haar
slechte onderwijs werd op 10 december 1847 besloten met ingang van
.31 december daaraanvolgend de school definitief te sluiten.9ü

Schenkingen.

In deze met financiële zorgen vervulde tijden begonnen twee per
sonen met hun (in het begin kleine) schenkingen, welke tenslotte zou
den uitgroeien tot twee grote legaten. De regenten hadden daarvan
nooit kunnen en durven dromen; het huis werd erdoor van een finan
ciële ondergang gered. In 184.3 bleven deze schenkingen nog beperkt
tot vier stukken linnen van in totaal 105 ellen van Catharina van Bra
kel te Nijmegen, bestemd voor hemden voor de kinderen, en 1.350
gulden van Martinus Wijnaendts te Maarsseveen. Met name door deze
laatste schenking werden de financiën weer wat verbeterd, waardoor
het zelfs mogelijk bleek een stukje grond aan de Teteringse Dijk te ko
pen.91 Ook het volgende jaar bedachten beide personen het huis weer.
In 1845 bracht Martinus Wijnaendts een bezoek aan het huis; bij zijn
vertrek liet hij een onbekend bedrag aan geld achter, vandaar dat kort
na zijn bezoek de regenten een aandeel der Nederlandsche Werkelijke
Schuld kochten.92

Regelmatig bleven de giften van Catharina van Brakel en Martinus
Wijnaendts binnenkomen. Zo ontving regent P. R. Broese begin de
cember 1850 van een "onbekende" uit Maarsseveen een gesloten cou
vert dat pas op Sint-Nicolaasavond geopend mocht worden en waarin
een muntbiljet van 500 gulden bleek te zitten.93

Op 15 januari 1861 overleed te Wijk bij Duurstede Catharina Ma
ria Jacoba van Brakel, die reeds gedurende haar leven een grote be
langstelling voor het armkinderhuis had getoond. Deze belangstelling
kwam voort uit het feit dat ze een dochter was van de advocaat mr.
Willem Elisa van Brakel, rond 1800 rechtskundig adviseur van het huis.
Bij haar testament legateerde zij behalve haar buitenplaats Virikenburg
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te Princenhage al haar vaste goederen onder Princenhage en Etten en
Leur aan het armkinderhuis onder last dat het huis jaarlijks 500 gulden
aan C. A. van Vos moest uitkeren. Tevens bepaalde ze dat elk jaar alle
kinderen een nieuwjaarsgift zouden krijgen.94 Bij de aangifte van dit
legaat voor de successierechten schatte de executeur-testamentair mr.
Henri Daniël Antonie van der Meer, die tevens regent van het armkin
derhuis was, de totale waarde op 16.625 gulden. Het bestuur van de
registratie kon zich met deze schatting niet verenigen en bepaalde de
waarde op 25.000 gulden. Hierdoor moest niet alleen de hogere taxa
tie, maar ook het dubbelrecht als boete betaald worden. Op een request
van de executeur-testamentair daaromtrent werd evenwel geantwoord
dat bij een nieuwe aangifte van 25.000 gulden men genoegen zou ne
men met een vierde verhoging als boete. Dat deze gang van zaken de
verstandhouding tussen Henri van der Meer en de overige regenten niet
ten goede kwam is duidelijk. Eerstgenoemde woonde, nadat de zaak
reeds lang gesloten was, maanden achtereen de vergaderingen van re
genten niet bij.95

Tegelijk met de inbezitneming van de goederen uit het legaat van
Catharina van Brakel werd besloten het grondbezit uit te breiden. Dit
zou gebeuren door het te gelde maken van de geldswaardige papieren,
die naar de mening van de regenten te weinig rente opbrachten. Zo
doende kon worden overgegaan tot de aankoop van de erfgenamen van
Petrus Leonardus Faes van de boerderij "Het Paardeke" naast de bui
tenplaats Vinkenburg gelegen.96

Twaalf jaar na het legaat van Catharina van Brakel werd het arm
kinderhuis verrast met een testamentaire schenking van Martinus
Wijnaendts van Stein en Willens.97 Verleende het eerste legaat al een
grote mate van financiële onafhankelijkheid aan het huis, het legaat van
Martinus Wijnaendts was de definitieve bevestiging van deze onafhan
kelijkheid. Het legaat voor het armkinderhuis met een totale waarde
van meer dan 120.000 gulden bestond uit:
1. alle onroerende goederen van de legataris te Alphen en Riel die af

komstig waren van de graaf van Hogendorp en bestaande uit de
Groote, de Nieuwelandse en de Ouwelandse Hoeve;

2. een totaal van ± 70.000 gulden aan hypotheken met als last een
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jaarlijkse uitkering van 1200 gulden aan lijfrenten aan vier personen;
3. een stuk land te Teteringen dat de regenten van het armkinderhuis

zouden moeten beheren en waarvan de opbrengst bestemd zou zijn
voor het onderhoud van het graf van de erflater te Oosterhout, ter
wijl een eventueel surplus uitgekeerd behoorde te worden aan de
kerkvoogden van de hervormde gemeente te Oosterhout;

4. een bedrag van 4000 gulden, ook te beheren door de regenten,
voor financiële steun aan oude protestantse mannen;

5. een portret van Martinus Wijnaendts met de wapens van Stein en
Willens.

Op 1 december 1873 werd bij koninklijk besluit goedkeuring gege
ven aan het armkinderhuis om over dit legaat te beschikken. De rege
ling omtrent het onderhoud van het graf te Oosterhout werd in overleg
met de kerkvoogden te Oosterhout weldra iets gewijzigd. Elk jaar zou
de hervormde gemeente de gehele opbrengst van het stuk land krijgen,
waaruit zij het onderhoud zouden moeten bekostigen. Een eventueel na
deel kwam nu ten laste van de kerkvoogden te Oosterhout en niet ten
laste van het armkinderhuis, zoals bij de in het testament bepaalde re
geling het geval was. De regenten van het armkinderhuis hielden toe
zicht op het onderhoud.

In 1895 bracht het gezamenlijk college van regenten en regentes
sen voor de eerste maal een bezoek aan hun diverse goederen te Alphen
en Riel.98 Weldra zou dit gebruik uitgebreid worden tot de bezittingen
te Princenhage. Deze dag kreeg al spoedig de naam van "boerendag",
welke traditie nog steeds jaarlijks in ere wordt gehouden.

De jongste ontwikkelingen.

In april 1896 werd begonnen met een grondige verbouwing van het
huis, die bijna een jaar zou duren. Tijdens een feestelijke vergadering
op 17 februari 1897 werd het einde van deze verbouwing en de inge
bruikname van het vernieuwde huis gevierd.

In 1911 besloot de hierboven reeds genoemde regent Bloys van
Treslong zich om gezondheidsredenen uit het regentencollege terug te
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trekken.99 Maar tegelijk beloofde hij een studie samen te stellen over
de geschiedenis van het armkinderhuis. Deze in handschrift bewaarde
studie heeft als leidraad gediend voor dit artikel.

De eerste wereldoorlog ging ook aan het armkinderhuis niet geheel
ongemerkt voorbij. Op verzoek verklaarden de regenten zich bereid om
in totaal aan zes belgische vluchtelingen, het liefst meisjes, in het huis
onderdak te verlenen.100

Tijdens de vergadering van 3 oktober 1917 deelde de voorzitter
T. J. J. Loeff mee dat in een bijeenkomst op 26 september tussen een
afvaardiging van de regenten en de hervormde gemeentecommissie be
sloten was onverwijld over te gaan tot de verkoop van de hoeven te
Alphen en Riel. Eind november was de hele zaak reeds voltooid en
bleek de opbrengst 72.135 gulden te bedragen.10l Doordat nu "den
Alphenschen buit in 't zicht was", werd besloten om de grote wens van
het college in vervulling te laten gaan, namelijk de aanschaffing van een
koperen kroonluchter en een theetafel in stijl voor de regentenka
mer.102

In de vergadering van juli 1920 deed dr. P. A. Bossers verslag van
zijn vruchteloze pogingen om de regenten van het burger-weeshuis, in
deze tijd ook wel het "rijke weeshuis" genaamd, te winnen voor een
samenwerking van de beide weeshuizen.lo3 Dit streven ging voorna
melijk uit van het feit dat het aantal kinderen van zowel het burger
weeshuis als het armkinderhuis steeds verder daalde. Om deze reden
wensten de regenten van het armkinderhuis voortaan ook kinderen op
te nemen van ouders die gescheiden waren, doch zulks pas na de uit
spraak van de echtscheiding. Daar de pogingen van dr. Bossers geen
succes gehad hadden, zou men trachten de hervormde gemeentecom
missie ertoe te bewegen hun medewerking aan dit streven te geven.
Op 8 juli werd een gezamenlijke vergadering belegd van de commissie
en de regenten van het armkinderhuis waarin regent Loeff de zaak uit
eenzette. Op de brief van het armkinderhuis die naar aanleiding van
deze vergadering aan het burger-weeshuis werd gezonden, was het ant
woord "bot afwijzend".lo4 In het begin van het volgende jaar deelde
voorzitter Loeff mee dat de voorzitter van het burger-weeshuis mr. dr.
baron de Vos van Steenwijk hem tijdens een particulier gesprek ge-
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zegd had dat er niet de minste kans op samenwerking tussen de beide
huizen was, daar het burger-weeshuis vast wilde blijven houden aan
zijn traditie, nl. het verplegen van volle wezen.105 Dat dit echter geen
haalbare kaart was bleek een half jaar later op een vergadering van de
beide regentencolleges (op verzoek van dat van het burger-weeshuis)
waar het voortbestaan der beide huizen ter sprake kwam. De reden
was dat het aantal verpleegden in het burger-weeshuis nog maar uit
twee tijdelijk opgenomen halve wezen bestond en de binnenouders
per augustus hun ontslag hadden aangevraagd. De regenten van het
burger-weeshuis wilden de oorspronkelijke functie van hun gebouw
behouden en daar de inrichting van het armkinderhuis niet zo functio
neel was als die van het burger-weeshuis stelden zij voor hun gebouw
voor gebruik aan het armkinderhuis af te staan, die op hun beurt hun
gebouw zouden overdragen aan de diaconie der hervormde gemeente
tot huisvesting van het bestedelingenhuis. Dit was in de Boschstraat
ondergebracht in een pand dat slecht aan zijn doel beantwoordde. Na
enige discussie kwam men tot de overeenkomst dat het armkinderhuis
het gebouw van het burger-weeshuis aan het Kloosterplein voor 20 jaar
zou huren tegen een bedrag van 10 gulden per jaar. Een huurcontract
in deze zin werd op 23 november 1922 getekend: de verhuizing had
reeds twaalf dagen eerder plaats gevonden.

De verkoop van het gebouw van het armkinderhuis verliep niet zo
vlot. Uiteindelijk werd het voor 21.000 gulden aan de diaconie ver
kocht.106 Van dit bedrag werd een apart fonds gesticht, het zogenaam
de "bouwfonds", dat zou dienen voor de aanschaffing van een nieuw
gebouw mocht het armkinderhuis onverhoopt het gebouw van het bur
ger-weeshuis moeten verlaten. Zover is het gelukkig nooit gekomen.
Het burger-weeshuis bleef intussen bestaan als financiële hulpbron
van hervormde instellingen te Breda, en met name van het armkinder
huis.

Drie jaar vóór het beëindigen van het huurcontract van het ge
bouw van het burger-weeshuis ontvingen de regenten een schrijven van
de regenten van dat huis met de opzegging van de huurovereenkomst
per 1942 en het voorstel tot een nog nauwere samenwerking tussen
beide colleges.107 Door de onvolledigheid van het regentencollege van
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het armkinderhuis - vanwege de mobilisatie waren de regenten H. A.
Ribbius en J. D. Dibbits Rienstra onder de wapenen ~ werd de be
handeling van deze brief aangehouden. Pas na anderhalf jaar kon deze
plaats hebben, waarbij het voorstel werd afgewezen. Van hun kant
deden de regenten echter het tegenvoorstel de beide colleges samen te
voegen tot één college. Eind 1942 kwam men tot een vergelijk: beide
colleges zouden naast elkaar blijven bestaan, zij het dat ze allebei zou
den bestaan uit dezelfde personen.

Nu werd door het armkinderhuis, na ongeveer 40 jaar, ook weer
een rentmeester benoemd. Dit was geen (oud)-regent, maar de heer
P. J. Lips, die deze functie reeds sedert 1919 bij het burger-weeshuis
had vervuld.los Kort na de beëindiging van de tweede wereldoorlog
overleed deze rentmeester en werd hij door zijn zoon M. J. C. Lips op
gevolgd.

Tegen het eind van de tweede wereldoorlog werden veel evacué's
voor korte tijd (soms zelfs onder dwang van hogerhand) in het arm
kinderhuis ondergebracht. Dit waren niet alleen kinderen, maar ook
echtparen met kinderen. Na de bevrijding van Breda zijn ook nog een
aantal Poolse soldaten enige tijd ingekwartierd geweest.

Door het streven in de zestiger jaren van de overheid om de ver
pleging van weeskinderen meer te laten geschieden in pleeggezinnen of
zogenaamde family-homes werd het aantal kinderen in de weeshuizen
en dus ook in het armkinderhuis steeds kleiner. Hierdoor zagen de
regenten zich tenslotte verplicht het huis als weeshuis te sluiten, het
geen in de vergadering van 30 juni 1971 werd beslist. Momenteel
trachten de regenten een andere bestemming voor het gebouw te vin
den die nog enigszins voldoet aan de voorwaarden die bij de stichting
van beide weeshuizen in de zeventiende eeuw waren gesteld, namelijk
een bestemming in de sfeer van de verpleging c.q. verzorging van kin
deren.

117

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)



AANTEKENINGEN
H = J. H. Hingman, Inventaris van het Oud Stadsarchief van Breda.
BW = Jkv. A. E. R. van den Bosch en jhr. mr. D. P. M. Graswinckel, Het Oud

archief van het "Arme Weeshuys der Kercken ende der Stadt Breda"
(z.pl., 1939). Dit weeshuis werd bijna altijd aangeduid als het burger
weeshuis.

AKH = M. A. M. Voermans, Inventaris van het archief van het Gereformeerd
Armkinderhuis te Breda (Breda, 1972). (De archivalia, zowel van het
armkinderhuis als van het burger-weeshuis berusten in het Bredase ge
meentearchief) .

1 H. inv.nr. 20, blz. 10 - 11. Dit besluit is als bijlage aan dit artikel toegevoegd.
Het is wellicht onnodig er op te wijzen dat in het verleden aan het woord ,,ge
reformeerd" een andere betekenis werd toegekend dan tegenwoordig. De beteke
nis in het dagelijkse leven was "hervormd", pas later (na 1800) is men er een
meer strengere orthodoxe godsdienstige richting mee aan gaan duiden.

2 BW inv.nr. 657.
3 BW inv.nr. 216 folio 146 - 146 verso.
4 Rechterlijk archief Breda inv.nr. 535 folio 327 verso.
5 Zie noot 3.
6 Rechterlijk archief Breda inv.nr. 535 folio 331- 331 verso.
7 H. inv.nr. 14 folio 256.
8 AKH inv.nr. 214.
9 H. inv.nr. 20 blz. 15.

10 AKH inv.nr. 1. Het reglement bevindt zich in afschrift voorin.
11 Th. E. van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda ('s-Gravenhage

1744) 216.
12 AKH inv.nr. 20. Dit stuk is als bijlage aan dit artikel toegevoegd.
13 AKH inv.nr. 40.
14 AKH inv.nr. 8 notulen dd. 6 januari 1943.
15 AKH inv.nr. 1. Het reglement bevindt zich in afschrift voorin.
16 Ibidem.
17 AKH inv.nr. 8 notulen dd. 11 juni 1934.
18 Zie noot 12, artikel 4.
19 AKH inv.nr. 1. Het reglement bevindt zich in afschrift voorin.
20 Ibidem.

Om in het burger-weeshuis opgenomen te kunnen worden moesten de kinderen
wezen zijn van ouders die de laatste acht jaar burgers van Breda geweest waren,
waarbij aangetekend werd dat kinderen van geboren burgers voorrang hadden.
De minimumleeftijd om opgenomen te kunnen worden lag tussen de vier en vijf
jaar, de maximumleeftijd was tien jaar. De minimumleeftijd varieerde daar ge
steld was dat de kinderen 's nachts niet "onreyn liggen" mochten. Verder moesten
de kinderen uiteraard goed gezond zijn, waarbij bij de opname streng op gelet
werd. Op 16-jarige leeftijd verlieten de kinderen het huis. (Zie hiervoor: Van
Goor, a.w., blz. 114, artikel 16 en 17).

21 AKH 639, blz. 51.
22 Ibidem, blz. 40.
23 Ibidem, blz. 53 - 54.
24 AKH inv.nr. 234.
25 AKH inv.nr. 1. Het reglement bevindt zich in afschrift voorin.
26 AKH inv.nr. 639 blz. 59.
27 AKH inv.nr. 219.
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28 AKH inv.nr. 1 notulen dd. 3 oktober 1644.
29 H. inv.nr. 20 folio 171.
30 H. inv.nr. 20 folio 174 verso en AKH inv.nr. 639 blz. 65·66.
31 AKH inv.nr. 639 blz. 65·66.
32 AKH inv.nr. 639 blz. 92.
33 AKH inv.nr. 604.
34 AKH inv.nr. 639 blz. 80·81.
35 Ibidem blz. 82.
36 Ibidem blz. 102.
37 Zie hieronder blz. 107·108.
38 AKH inv.nr. 639 blz. 76.
39 Ibidem blz. 91.
40 Voor een korte levensbeschrijving van Johan van Collema zie BW blz. VII· IX.
41 Ibidem.
42 AKH inv.nr. 639 blz. 40·42.
43 H. inv.nr. 71 folio 345.
44 H. inv.nr. 73 folio 97.
45 H. inv.nr. 71 folio 257.
46 AKH inv.nr. 639 blz. 103.
47 H. inv.nr. 72 folio 200 verso.
48 H. inv.nr. 68 folio 320·322.
49 H. inv.nr. 71 folio 44.
50 Ibidem folio 48 verso.
51 AKH inv.nr. 4 blz. 341 notulen dd. 16 oktober 1850.
52 AKH inv.nr. 51.
53 Ibidem.
54 AKH inv.nr. 6 notulen dd. 2 mei 1904.
55 Ibidem notulen dd. 5 januari 1905.
56 Ibidem notulen dd. 5 juli 1906.
57 AKH inv.nr. 639 blz. 107· 108.
58 AKH inv.nr. 613 en inv.nr. 3 notulen dd. 19 mei 1790.
59 AKH inv.nr. 3 blz. 7 notulen dd. 2 april 1788.
60 Ibidem blz. 8· 10 notulen dd. 11 mei 1788.
61 Ibidem notulen dd. 21 mei 1788.
62 Ibidem notulen dd. 25 juli 1792.
63 AKH inv.nr. 2 notulen dd. 10 juli 1787.
64 AKH inv.nr. 3 blz. 94 notulen dd. februari 1793.
65 Ibidem blz. 95 notulen dd. 6 maart 1793.
66 Ibidem blz. 102 notulen dd. 2 juli 1794.
67 Ibidem blz. 103 notulen dd. 24 juli 1794.
68 Ibidem blz. 102 ·109 notulen dd. juli 1794.
69 AKH inv.nr. 639 blz. 158.
70 AKH inv.nr. 292.
71 AKH inv.nr. 3 notulen dd. 15 april 1795.
72 Ibidem blz. 155· 156 notulen dd. 28 december 1796.
73 Ibidem blz. 157 notulen dd. 4 januari 1797.
74 Ibidem blz. 258 notulen dd. 12 juli 1800.
75 Ibidem blz. 259 notulen dd. 20 augustus 1800.
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BIJLAGE I
Resolutie van de magistraat van 2 mei 1639
Alsoo hooghnoodigh is voor de arme kinderen deser stadt, bij de aelmoesseniers on
derhouden ende buyten bij de huysluyden hier ende daer besteedt wordende, die
veele in getaele sijn, dat daer toe een arm huys alhier inde stadt opgericht werde,
waerinne de selve arme kinderen opgevoet, geleert ende inde christelijcke religie
onderwesen worden, ende alsoo daer toe seer bequam worden bevonden de huysin.
gen ende erven met haere toebehoorten, gestaen ende gelegen binnen deze stadt
achter de oude vleeshalle van outs genaemt de huysinge Van Galen, den armen
borgers weeskinderen dese stadt toebehoorende, die de selve huysingen connen
missen, als versien sijnde van andere bequame huysinge, soo ordineren mijne Edele
heeren drossaert, borgemeesteren ende schepenen dese stadt aende tegenwoordige
weesvaders der voorschreven arme borgers weeskinderen, dat sijluijden de voor·
schreven huijsingen ende erven bij de geswooren erffscheijders dese stadt sullen
laeten priseren ende t'selve gedaen sijnde, dat sij luijden de selve ter somme als die
gepriseert sullen worden aende aelmoesseniers deser stadt ten behoeve de voorschre·
ven arme kinderen in coope overlaeten ende de selve nae de sondaeghse proclamatien
daerinne vesten ende erven behouwdelijck ende met verstande dat het cleyn erffken
daer een huijsken op te staen plach, gelegen aende hoff vanden heere Johan van
Aertssen, riddere, president deser stadt, daer aen bijsonder in coop sal worden
gelaeten ter somme waer op t'selve alreede gepriseert is ende dat sijne edele daer
inne apart sal worden gevest ende geerfft, de voorschreven weesvaders daer toe
auctoriseren mits desen ende geloofte van de voorschreven vercoopingen ende
overvestigen tgene eenen yegelijcken altijdt te sullen doen valideren ende van weer·
den houden ende dat de voorschreven weesvaders, haeren hoiren ende nacomelingen
daer van sclladeloos sullen worden gehouden, mits van de voorschreven prisatie oft
cooppenningen bij behoorlijcke reeckeninge verantwoordende. Aldus gedaen in col
legio van mijne voorschreven heeren den 2en mey 1639.

H inv.nr. 20 folio 10 - 11

BIJLAGE II
Overeenkomst van de beide weeshuizen met de hervormde gemeentecommissie
De regenten van het gereformeerd burger weeshuys en van het gereformeerd arm
kinderhuys overweegende, dat beiden die gestichten door de gereformeerde kerk
gemeenten alhier opgerigt, desselfs wettige eigendommen zijn en aan deselve bij het
5 additioneel articul der staatsreegeling van den jaare 1798 verseekerd worden,
alsmede dat volgens art. 21 der grondregels voor die staatsregeling geplaats over
een1l:omstig de afscheiding van kerk van staat, de sorg daar over alleen aan de her
vormde kerkgemeente behoort, dat dienvolgens alle surintendance die de plaatse
lijke regeering bevoorens volgens de principes van vereeniging van kerk en staat
over deese gestichten heeft gehad, van selfs vervallen en de algemeene sorg over
deese gestichten alzo aan de hervormde gemeente weeder gekoomen is, terwijl de
directe regeering van die gestichten aan regenten blijft, dat de hervormde gemeente
intusschen onmoogelijk se1fs die algemeene sorg gevoegelijk kan uitoeffenen, maar dat
sulks behoort te geschieden bij representatie, dat de hervormde kerkgemeente uit
deselfde principes werksaam sijnde eene commissie heeft benoemd tot waarneeming
van haare algemeene belangens dat gevolgelijk aan deese commissie, als de gemeente
representeerende, de algemeene en indirecte sorg over deese gestichten als eigen
dommen der gemeente behoort, terwijl de directe sorg en regeering van regenten als
van ouds blijft bestaan, doch in het maken van de schikkingen welke ten gevolgen
van al het voorscl1reven vereischt worden een tijd lang verhinderd door de weeder-
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rechtelijke sustenuen welke die van de roomsche aelmoesenie-armen ten opzichten
van deese beiden fundatien hadden ter baan gebragt, hebben, vermits deese belet
selen thans weg genoomen sijn, vermeend daar meede al nu te kunnen voortgaan en
dienvolgens conferentien aangelegd met de voornoemde gecommitteerdens van de
gemeente, omme, door het maaken van juiste bepalingen, voortekoomen alle on
sekerheid en verwarringen, die aan de geregelde regeering van deese fundatien hin
derlijk en sonder sodanige voorsieningen souden te vreezen zijn in de teegenwoor
dige omstandigheden.
En het is dien ten gevolge dat regenten van voornoemde gestichten ter eenre en de
gemeentens commissie der hervormde gemeente alhier ter andere zijde met elkan
deren sijn overeengekoomen en also gesamentlijk hebben vastgesteld de navolgende
poincten:

1. dat elke van deese gestichten sal worden geregeerd en bestierd op den ouden
voet door vier regenten, wier vrouwen regentessen sullen zijn;

2. dat deese regenten de voornoemde fundatien respectievelijken zullen admini
streeren overeenkomstig derselver instellingen en reglementen soo als tot hier
toe is gedaan;

3. dat regenten van het weeshuys zullen hebben de aanstelling van boekhouder,
binnenvader en moeder, schrijfmeester en verdere ondergeschikte geëmployeer
den bij vacature;

4. dat insgelijks regenten van het armkinderhuys sullen hebben de aanstelling van
binnenvader en moeder, schrijfmeester en verdere geëmployeerdens van dat
huys bij vacature;

5. dat het weeshuys sijnde ingesteld voor ouderIoose kinderen van gereformeerde
burgers die de laatste agt jaaren burgers zijn geweest, het armkinderhuis voor
ouderIoose kinderen van gereformeerden die geen aanspraek hebben op het
weeshuys die reegels bij het inneemen van kinderen in de een of andere fun
datie sullen worden geobserveert en also geene andere dan kinderen van ge
reformeerden in de een of andere fundatien kunnen worden geadmitteerd, dat
voorts alle versoeken tot het inneemen van kinderen in een deeser fundatien
sullen moeten gedaan worden aan de regenten van de respective fundatien dat
deselve de versoeken sullen beoordelen en daar omtrent disponeeren overeen
komsig de instellingen en reglementen;

6. dat het doen der reekeningen van deese fundatien loopende van 10 october sal
gedaan worden telken jaare voor het eind van de maand mey daaraanvolgende;

7. dat de reekeningen van deese respectieve fundatien sullen gedaan worden in
deeser voege dat de reekening van het weeshuys door den boekhouder sal ge
daan worden aan regenten van 't weeshuys op wier ordre hij sijne administratie
heeft gedaan ten overstaan der gemeentens commissie en dat de reekening van
het armkinderhuys sal gedaan worden aan de gemeentens commissie als de her
vormde gemeente representeerende;

8. dat regenten van de respectieve fundatien vier jaaren sullen fungeeren, dat
hunne functien als van ouds zullen ingaan met den 10 october, dat jaarlijks een
sal aftreeden ten waare deselve gecontinueerd wierde en die continuatie aan
neemd, dat de nominatie tot de aanstelling van een meede regent sal gemaakt
worden door regenten met in agtneeming dat daar op gebragt worden suIke ge
reformeerde ledemaaten die geen winkel of soortgelijke affaire doen ter ver
meyding van alle schijn van wantrouwen omtrent hunne administratie, dat de
nominatie sal bestaan uit een dubbeltal, en dat uit dat dubbeltal door de ge
meentens commissie de verkiesing zal worden gedaan;

9. dat voor de regenten van de respectieve fundatien geene vermindering van de
fondsen sal moogen gedaan worden, dat deselve alle hunne sorg sullen aan-
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wenden om den uitgaaff niet booven den ontfang te doen gaan, maar dat indien
onvoorziene omstandigheeden de inkomsten niet toereikende deeden zijn, door
regenten met overleg van de gecomitteerdens der gemeente zullen worden be
raamd de middelen om in het deficit te voorsien, indien mogelijk sonder ver·
mindering of beswaar der fondsen;

10. en dat bij aldien eenige saaken bij vervolg van tijd mogten voorkoomen waar
omtrent bij deesen niet is voorsien, deselve met gemeen overleg sullen worden
afgedaan en vereffenet door regenten als de directe beheeringe van de respec
tieve fundatien en de gemeentecommissie, als in naam der gemeente het indirect
toesigt hebbende.

En ten einde van deese gemaakte schikkingen soude consteeren, zijn deselve aan
wedersijde geteekend. Breda den 6 october 1801.

w.g. B. v. d. Borch
W.g. C. F. Schultz Pesser
W.g. R. A. de Salis
w.g. S. B. Jantzon
w.g. G. Wuijster

w.g. P. Witte
W.g. P. van Kempen.

AKH inv.nr. 20.
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