Beschouwingen over de economische en sociale
geschiedenis van Breda in de Bataafse tijd
door

c. J.

M. BROK

De Bataafse Tijd is een nieuwe, vooral door wijlen Prof. Ver~
berne geïntroduceerde benaming geworden voor wat men vroeger
de Franse Tijd placht te noemen. Eigenlijk kunnen alleen de laatste
drie jaren van bedoeld tijdvak - n.l. de jaren 1810-1813 - aan~
spraak maken op de oude betiteling. De naam Bataafse Tijd duid~'
er op, dat in ons land een volkomen eigen ontwikkeling heeft plaats
gehad. De periode rond 1800 en ook de daaraan voorafgaande Pa~
triottenbeweging zijn voor een groot deel de Nederlandse verschij~
ningsvorm van de Europese beweging der Verlichting geweest. De
nieuwe denkbeelden, die toen alom ingang vonden, ook in ons land,
hebben juist het nationale gewekt. Verberne merkt op, dat het een
paradox schijnt. dat in ons land met de opkomst van het patriottisme,
welke benaming toch niet zonder zin is. het einde van de verfran~
singsperiode begint 1).
Nadere bestudering van deze tijd leidt dan ook tot de conclusie,
dat het geenszins aangaat de toenmalige bewindhebbers eenvoudig~
weg als Franse marionetten en hun ideeën als van enkel Franse
oorsprong te beschouwen. Met name op het terrein van de sociaal~
economische politiek brengen de Bataven gedachten naar voren. die
er op wijzen, dat zij de eigen belangen van ons volk begrepen. Doch
hier ziet men duidelijk de tragiek van de Bataafse Tijd. Gedachten
en ideeën had men vele, maar het ontbrak aan vormkracht en finan~
ciële middelen. Vele wensen van de Bataafse generatie zouden pas
in de negentiende eeuw werkelijkheid worden. Het feit echter. dat
die wensen toen verwerkelijkt werden, is juist een bewijs voor de
moderniteit van die generatie.
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Sinds de vroeger zo bekende lakenindustrie aan betekenis was
gaan inboeten, was in de achttiende eeuw de welvaartsbron voor
Breda meer het kleinbedrijf geworden. Dit was weliswaar veelzijdig,
maar toch grotendeels dienstbaar aan de handel. die, mede door de
ligging van de stad, gunstige afmetingen had aangenomen. De stad
werd een stapelplaats van produkten, die per schip vanuit Holland
gezonden werden en van Breda over land, om de zware tollen van
de Maas te ontd uiken, verder naar Maastricht, Luik, Verviers, Aken
en andere plaatsen 2). Ook een omgekeerde goederenstroom viel
waar te nemen. Door de afsluiting van de Schelde zocht het achter~
land van Antwerpen immers een nieuwe verbinding met de zee en
vond die via enkele routes door Staats Brabant naar de Hollandse
havensteden. Met name over Breda liep een dergelijke route 3).
Maar in de tweede helft van de achttiende eeuw nam de Bre~
dase welvaart af. De stad werd een kwijnende provincieplaats. De
Bredase dichteres Juliana de Lannoy wist het ons treffend te zeggen:
"Nooit hoor ik 't minst gerucht dat mijn gepeinzen stoort,
de kalmte brengt hier steeds den zoetsten rijmlust voort.
En kan het lagchend groen der dichteren geest bekoren,
'k Vind hier bij ieder stap een nieuw vermaak geboren:
want Flora's milde hand spreidt in den lentetijd,
tot zelfs op onze markt een lieflijk grastapijt" 4).
De handel verliep geheel door de verzanding van de Mark en
de Dintel 5). Diverse pogingen werden ondernomen om deze ver~
zanding tegen te gaan, echter tevergeefs. Op 5 juni 1789 werd aan
de magistraat een rapport uitgebracht over de slechte staat van de
waterwegen, waaruit blijkt, dat ook de haven in een deplorabele
toestand verkeerde 6). Een kanaal naar de Moerdijk werd echter
door de hoge instanties afgewezen: men achtte het nadelig voor
de handel van Holland 7).
Ook het Barriëre~Tractaat zal bij deze achteruitgang een rol
hebben gespeeld. Door deze overeenkomst immers hield Breda op
een belangrijke grensvesting te zijn met een voor de kleinhandel zo
voordelig garnizoen. Anderzijds heeft de opzegging van het trac~
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taat door keizer Joseph 11 in 1781 de neergang niet meer ongedaan
kunnen maken 8).
Toen Breda het laatste decennium van de achttiende eeuw in~
ging, was de economische toestand dus zeker niet rooskleurig te
noemen. Een voorbeeld moge de situatie illustreren. In 1789 waren
er merkwaardig hoge graanprijzen. Voor het ontstaan van deze
hoge prijzen werden allerlei oorzaken aangevoerd 9). Het schijnt
zo geweest te zijn, dat in Spanje en Frankrijk een groot gebrek aan
graan was ontstaan. Na de strenge winter van 1788-'89 had naar
die landen een vrij grote uitvoer plaats, hetgeen in ons land een
oplopende prijscurve veroorzaakte. Van de andere kant had hier
geen grote invoer plaats, zodat het prijspeil nog hoger kwam te
liggen. In Holland besloot men van overheidswege de prijs van een
last graan en die van het brood te bepalen; wat de bakkers dan op
de markt meer moesten betalen, werd hun uit de stedelijke kassen
vergoed 10).
Op 8 juli 1789 riep de drossaard van Breda, Van der Borch,
een buitengewone vergadering van de magistraat bijeen ter bespre~
king van de hoge prijzen van graan en brood 11). In deze vergade~
ring besloot men tot een subsidiëring, hetgeen ook wel in andere
steden werd toegepast. Er werden aan de bevolking loodjes uitge~
reikt, die voorzien waren van het stadswapen. Hiermee zou men
gedeeltelijk het brood kunnen betalen, terwijl de bakkers die lood~
jes weer op het stadhuis konden inruilen. De gemoederen waren
hiermede blijkbaar niet tot rust gekomen, er ontstond zelfs gemor
onder het gemeen, daar in andere plaatsen de prijzen gezakt
waren 12). De magistraat machtigde toen tot aankoop van goedkoper graan in Rotterdam. Immers, voor een stad, die aan de rand
van een deficit leefde, was subsidiëring geen aanbevelenswaardige
zaak. Op 20 november 1789 bleek namelijk bij het opmaken van de
stadsrekening een ernstig tekort, zodat renten en schulden niet vol~
daan konden worden 13).
In het voorjaar van 1793 werd Breda door de Franse legers
onder aanvoering van Dumouriez voor korte tijd bezet 14). De
vrijheidsboom werd geplant en een municipaliteit naar Frans model
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gekozen. De burgers kregen ruimschoots gelegenheid kennis te
maken met de vrijheidsgedachte van de Franse "bevrijders". Het
merendeel der Fransen was van beschaving gespeend. Zij begol>
nen het nodige te kapen zonder enige betaling 15).
De kwesties, die tijdens de bezetting de meeste zorg baarden,
waren de inkwartiering en de gedwongen leveranties, die voor de
stedelijke kas nadelig waren 16). Dumouriez vorderde van de Baro~
nie een lening van honderdduizend gulden met als onderpand ,Je
bien de Ia Baronie", onder beding, dat het nieuwe bestuur van de
Republiek deze borgstelling wilde garanderen 17). Het geld is echter
nooit aan de Fransen overgedragen 18). Ook de broodprijzen lever~
den weer grote moeilijkheden op, daar ze door de oorlog opnieuw
aanzienlijk waren opgelopen 19).
Na de aftocht der Fransen bleef Breda in een zorgwekkende
toestand achter. De stad zat voortdurend zonder geld. De economi~
sche situatie was dienovereenkomstig. Er werden dan ook pogingen
ondernomen om tot verbeteringen te komen. Zo zouden de regenten
van het Burgerweeshuis vijf en twintig duizend gulden lenen tegen
een rente van duizend gulden per jaar. Deze rente zou betaald
moeten worden uit een nieuw in te voeren accijns op wijnen en
brandewijnen. De belasting zou tevens dienen voor aflossing van
obligaties 20). Het college van de Heren Tienraden, dat als een
soort adviesraad de gilden bij de magistraat vertegenwoordigde,
besloot tot een beter beheer van de belastingen en inning daarvan en
stuurde aan op bezuinigingen 21). AI deze pogingen werden echter
door de gebeurtenissen achterhaald, want in 1795 kwamen de
Franse legers opnieuw aanrukken om definitief ons grondgebied te
veroveren.
Het begin van de Bataafse Tijd beloofde voor Breda niet veel
goeds. Na de capitulatie werden de voorraden, die nog in de stad
waren, direct aan de Fransen overgedragen. Ook daarna volgde de
ene requisitie op de andere 22). De toestand werd zo benard, dat
men op 14 februari een brief naar de provisionele representanten
van Holland zond met de mededeling "dat de menigvuldige requi~
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sitien geduurende 6 Maanden in onze Environs door de Fransche
Troupes gedaan, dezelve daardoor niet in staat zijn aan het dage~
lijks gerequireerde nog te voldoen", Ook werd een delegatie naar
Den Haag gezonden om de Bredase belangen te bepleiten. Men
kreeg te horen, dat men geduld moest hebben 23). Ook de nering~
doende burgerij sloeg de schrik om het hart bij het vernemen van
het bevel, dat men de nagenoeg waardeloze assignaten als betaal~
middel moest aanvaarden 24). De boeren klaagden, dat ze niet meer
konden werken, omdat ze geen paarden meer hadden; terwijl arbei~
ders gedwongen werden zonder betaling voor de Fransen te werken 25). Maar na dit slechte begin stelde men langzamerhand min
of meer orde op zaken.
Ook op nationaal niveau veranderde het voorlopige karakter
van de toestand na 1795 in een meer bestendige situatie, hetgeen
zijn beslag kreeg bij de Staatsregeling van 1798. Voor ons doel is
van bijzonder belang artikel 51 van genoemde Staatsregeling, waarin
bepaald werd: "de spoedigste en kragtdaadigste inrigtingen, waar~
door de bloeij van alle Inlandsche Fabrieken en Trafieken, Koop~
handel, Zeevaart en Visscherijen, en daardoor van Ambagten, Nee~
ringen en Handteeringen, bijzonderlijk de Handel met de Buiten~
landsche bezittingen en Coloniën van den Staat zal worden
bevorderd" 26).
Wat kwam daarvan speciaal in Breda terecht? Reeds is ver~
meld, welk belang Breda had bij goede verbindingen en tevens dat
deze verbindingen in slechte staat verkeerden. Evenals het achttiende eeuwse bestuur van Breda streefde dat uit de Bataafse Tijd
naar verbeteringen, met name naar een kanaal naar Moerdijk. Tal~
rijke verzoeken, om een dergelijke verbinding tot stand te brengen,
heeft men ingediend 27). Hierin uitte men vooral bezwaar tegen de
omvaart langs Zevenbergen, waar vaak een grote droogte was,
"het groot obstakel aan de commercie alhier". Bovendien bracht men
in het midden, dat een dergelijk kanaal voor Holland en Zeeland
ook van belang zou zijn, omdat dan produkten uit de omgeving van
Breda, zoals granen, brandhout, rijsstaken en gaarden voor de
Zeeuwse dijken op eenvoudige en goedkope wijze derwaarts gezon~
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den konden worden. In deze kwestie treedt de onmacht van het
Bataafse bewind duidelijk aan het licht: Breda heeft tot 1915 op zijn
kanaal moeten wachten 28).
De kwestie van de verbindingen bleef de gehele Bataafse Tijd
door de aandacht vragen. Toen in 1808 een postverdrag werd ge~
sloten tussen het koninkrijk Holland en het Franse keizerrijk, werd
Breda een belangrijk grenskantoor; bovendien kwam later de weg
van Breda naar Wuestwezel tot stand als onderdeel van de grote
staatsbaan naar Antwerpen, een verbetering voor de stad, maar dan
ook de enige 29).
Ook op ander terrein zat men in Breda niet stil. Men zag zeer
gaarne de vestiging van industrieën in de stad. Reeds sinds 1782
was de bekende Pieter V reede in Breda gevestigd. In 1790 gaf hij
te kennen in het lakenkopersgilde te willen worden opgenomen in
verband met zijn Voornemen een volmolen "aan te leggen" en de
lakens, die hij in grote hoeveelheden sedert jaren in Tilburg liet spin~
nen en weven alhier te doen vollen, verven en persen. De magistraat
had er wel oren naar; ook het lakenkopersgilde zag hier een unieke
gelegenheid om de vroegere bron van welvaart voor de stad weer
"in train" te brengen. Bij de hoge autoriteiten was Vreede echter
persona non grata wegens zijn patriotse activiteiten. "Raaden en
Reekeningen" van Zijne Hoogheid de Prins protesteerden dan ook
tegen de voorgenom~n vestiging, die inderdaad niet plaats had 30).
Op 8 januari 1799 vroeg een zekere Beaune uit Culemborg een
lakenververij in Breda te mogen oprichten. Hij wees vooral op het
nut van een dergelijk bedrijf voor de armen, de schippers en de
voerlieden. De magistraatsleden waren het met die zienswijze vol~
komen eens en verleenden hem de gevraagde toestemming. In maart
echter berichtte Beaune, dat hij door de grote watersnood van dat
jaar, die verscheidene gebieden van Nederland had geteisterd, zijn
fabriek niet op gang kon brengen. Hij vroeg financiële medewerking,
maar die werd niet verleend 31).
Men heeft dus door het aantrekken van bedrijven gepoogd de
welvaart te vergroten, maar stuitte op tegenwerkende factoren. Een
zuivere weerspiegeling derhalve van wat op nationaal plan ge~
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schiedde. Dat het de Bataafse regeringsleiders evenwel ernst was
met hun actieve welvaartspolitiek. blijkt uit de benoeming van Johan~
nes Goldberg tot Agent van Nationale Oeconomie. Deze ondernam
in 1800 een reis door de Bataafse Republiek teneinde de welvaarts~
bronnen van het land te leren kennen, de beletselen van deze bron~
nen en de middelen tot wegruiming er van 32). Helaas heeft hij ook
geen positieve resultaten kunnen bereiken, o.a. omdat hij door de
Staatsgreep van 1801 zijn functie verloor. Uit zijn Journaal ver~
nemen wij een en ander over de economische situatie van Breda 33).
Op 13 juli arriveerde hij in Breda. Hij noteerde vooraf enige
opmerkingen over de handel en wees op het belang van de transitohandel en de moeilijkheden met het kanaal. Ook signaleerde hij een
welige sluikhandel op Brabant. De produkten van deze handel waren koffie, suiker, carotten, tabak, katoenen lijnwaden, geldspecie,
kant. granen en Engelse manufacturen 34).
De katoenspinnerij, waarin vroeger driehonderd tot vierhonderd
kinderen, nagenoeg allen beneden de twaalf jaar, werk vonden,
stond bijna geheel stil "doordien de katoenen meestal in Brabant
wierden gedebiteerd en de Fransehen 25 pCt. inkomend regt vor~
deren. terwijl. indien het gesloken moet worden. zulks nog 10 pCt.
kost" 35).
Naar Goldberg verder meedeelt, was er in Breda een fabriek
tot nut der armen. De directeur van het tuchthuis voor stad en land
van Breda had van de vorige magistraat toestemming gekregen om
een tapijtfabriek op te richten met het doel de armenkas te verlich~
ten. Hij kreeg jaarlijks een subsidie van de stad, terwijl in 1778 voor
25 jaren een octrooi was verleend, o.a. ter vervaardiging van "Hil~
verzomsche Baayen". Nadat door de Franse inval het bedrijf was
komen stil te liggen, werd door enkele particulieren en het roomse
armbestuur tienduizend gulden bijeen gebracht en het bedrijf weer
in werking gesteld. Iedereen, ongeacht godsdienstige overtuiging,
kon hier werk vinden. Men hield zich bezig met het kammen, spin~
nen en verven van koehaar. Er waren ongeveer honderd arme lieden, die hier werkten tegen een loon van dertien duiten per pond.
Het gesponnen koehaar werd naar het tuchthuis gebracht, waar het
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tot "haire kleden" werd geweven. Goldberg roemde de fabriek in
het tuchthuis als een van de beste werkhuizen van het land. Vooral
de kammachine trok zijn aandacht 36). Het bedrij f floreerde slechts
matig, als gevolg van de geringe afzet terwijl anderszijds wan~
betalers en na 1806 duurte der grondstoffen - een gevolg van Na~
poleons continentaal stelsel - de fabriek te gronde richtten. Boven~
dien verviel het octrooi, zodat in 1808 een faillissement nabij
scheen 37). In dit jaar werd nog een armenfabriek aan de landdrost
van Brabant opgegeven, een breifabriek , waar ongeveer honderdveertig kinderen zich bezig hielden met het breien van katoenen
mutsen en I<inderborstrokken. 's Winters werkten er nog veertig
vrouwen. Dit bedrijf geraakte eveneens in verval 38). Is deze
breifabriek misschien een voortzetting van de door Goldberg ver~
melde katoenspinnerij geweest?
Er waren in Breda nog meer tapijtfabrieken. Hieronder bevonden zich drie grote bedrijven, die aan ongeveer honderdtwintig man
werk verschaften; maar in 1810 waren er twee ernstig in verval
geraakt, terwijl alleen die van Biesheuvel en Houweningen bleef
doorwerken met enigszins bevredigende resultaten 39).
Goldberg noemde de hoedenmakerij van burger Nieuwenhui~
zen een "zeer uitgebreid en welingerigte fabriek". Er waren in het
geheel zes van deze fabriekjes. Zij werkten met hazen~ en konijnen~
vellen, castor en lamswol en nog andere uitheemse grondstoffen,
die in de Bataafse Tijd moeilijk of niet konden worden geïmpor~
teerd. De bedrijven geraakten dan ook in verval 40).
Tot zover de voornaamste industrieën, die in het verslag van
Goldberg vermeld worden. Volledigheidshalve volgt hieronder een
opsomming van bedrijven, die in andere bronnen worden op gegt>ven. Vanuit Brussel was naar Breda de bloeiende speelkaartenfabriek van Le Moulin overgeplaatst. OoI< dit bedrijf verloor door
de oorlog zijn bt>tekenis, daar men vooral voor Rusland, de Scandinavische landen, Engeland, Spanje en Amerika gewerkt had.
Koning Lodewijk bezocht deze fabriek van Le Moulin nog, maar in
1810 vinden we haar niet meer vermeld 41).
De leerlooierijen ondervonden hinder van de uitvoer van
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schors, terwijl ook de bierbrouwerijen, eens zo belangrijk voor de
stedelijke kas. een moeilijke tijd doormaakten. De oorzaken van het
verval der bierbrouwerijen zag de magistraat zeer duidelijk: vroeger
waren in de gewesten invoerrechten op bier geheven. het gebruik van
genever onder de lagere klasse werd groter en bovendien ontstond
op het platteland concurrentie 42).
In Breda bevonden zich ook nog zoutketen, die behoorlijk kon~
den doorwerken. omdat zij alleen inlandse grondstoffen nodig had~
den. enige touwslagerijen. die steeds orders trachtten te verkrijgen
van de keizerlijke marine, een kousenfabriekje. twee oliemolens, een
beddenfabriek, een fabriek voor piano's en "mechanieke" speelwer~
ken. die de buitenlandse concurrentie konden trotseren, een run~
molen en een snuif~ en tabaksmolentje 43). In Princenhage stond
nog een beroemde brandspuitmakerij 44). Deze bedrijven waren
werkplaatsen met slechts een gering aantal arbeiders.
Al met al mogen wij concluderen, dat de kracht van Breda niet
in zijn industrie lag. Dat zag ook de burgemeester in. Hij schreef in
1808 aan Gogel, de bekwame financier en minister van koning
Lodewijk, dat er totaal geen fabrieken van belang waren 45).
Breda bestond nog grotendeels van de kleinhandel en het gar~
nizoen. Men bedenke, dat er zich in de ergste periode van verval,
de inlijving van 1810-1813, nog altijd vier en veertig bakkers, een
en dertig schoenmakers en vijf en dertig kleermakers in de stad
bevonden. Dit is veel voor een bevolking van 8250 zielen. We mogen
niet vergeten, dat de Bredase bevolking ingesteld was op garnizoen.
waarom men dan ook herhaaldelijk vroeg om troepen, opdat de
kleinhandel voortgang kon vinden 46).
Een belangrijke industrialisatie kon eerst plaats hebben in de
negentiende eeuw, vooral na de aanleg "an spoorwegen en de ontmanteling van de vesting rond 1870.
De Staatsregeling van 1798 bevatte ook bepalingen betreffende
de gilden. Zij waren van ouds voor de stad van belang geweest.
vooral die van de lakenkopers en de bierbrouwers. Zij wilden gaarne
hun stem laten horen. Dit bewijst wel de instelling van het college
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der Tienmannen. Doch door de afnemende bedrijvigheid in de stad,
daalden de gilden in betekenis en verminderde de omzet van de
ambachtslieden 47).
In 1795 was er nog altijd een dertigtal gilden. Zij werden door
de Staatsregeling van 1798 afgeschaft 48). Op 5 oktober 1798 werd
bepaald, dat binnen acht dagen de gilden ontbonden zouden moeten
zijn en de dekens vervangen door provisionele commissarissen, die
de bepalingen, voor een "goede politie" noodzakelijk, moesten hand~
haven 49). Op 22 november berichtte het gemeentebestuur aan het
Vertegenwoordigend Lichaam, dat de gilden waren vernietigd 50).
Dit was echter meer schijn dan werkelijkheid. Het gemeente~
bestuur was minder geneigd aan de goede bedoelingen van de
Staatsregeling te beantwoorden dan aan de particuliere belangen
van de diverse gilden. Op 14 augustus reeds had men het V erte~
genwoordigend Lichaam verzocht het gilde van de buitenvoerlieden
te mogen laten voortbestaan. Als er meer buitenvoerlieden zouden
komen, zou de omzet van de andere ongetwijfeld afnemen en 't voor
Breda zo belangrijke verkeer gestremd worden 51). Ook voerde
men aan, dat de meesterproef de kwaliteit verzekerde en vooral
vond men de fondsen der gilden zeer nuttig, daar ze een verlichting
voor de armenkassen betekenden 52).
Zo is het te verklaren, dat vele gilden de facto bleven bestaan;
men kon immers een ruime uitleg geven aan het begrip "goede
politie", Hun leven werd bestendigd na 1801, toen door het 74e
artikel van de Staatsregeling van dat jaar de gemeentebesturen een
grotere vrijheid in hun huishoudelijke aangelegenheden kregen 53).
Op 31 mei 1802 werd in Breda een publicatie uitgevaardigd ter
bescherming van het plaatselijk bedrijfsleven tegen concurrentie van
buitenaf 54). De stad stond trouwens in deze kwestie niet alleen.
Amsterdam, Delft, Rotterdam, om slechts enige plaatsen te noemen,
namen dezelfde maatregelen 55). Op 3 juli 1803 werden alle gilden
officieel hersteld, echter onder de naam van ambachten 56).
Onder minister Gogel, die ernstig voorstander was van "uni~
teit" kwam het vrijheidsprincipe weer ter sprake. Na veel strubbe~
lingen en amendementen werden zijn voorstellen tot opheffing van
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de gilden in 1808 aangenomen, maar de uitvoering liet zo lang op
zich wachten, dat tijdens de inlijving inzake de gilden een hoogst
verwarde en halfslachtige toestand heerste 57). Wij mogen uit dit
alles de voorzichtige conclusie trekken, dat de zin tot corporatieve
binding ernstig afgenomen zal zijn; het duurde toch nog tot 1818.
eer onder Willem I de gilden definitief werden opgeheven.
Dezelfde botsing tussen particularisme en nationale belangen
had plaats bij de posterijen. Zij werden in 1799 nationaal verklaard,
maar in Breda bleef men het postwezen als private zaak der stad
beschouwen. Ten slotte kreeg men een schadeloosstelling voor het
verlies der posterijen 58).
Ook de nieuwe belastingen, door Gogel in het kader van zijn
centralisatiepolitiek ingevoerd, n.1. de personele, grond~ en patent~
belasting, zag men in Breda niet gaarne. Het gemeentebestuur pro~
beerde er onderuit te komen door te wijzen op allerlei vroeger ver~
kregen privileges, die het opleggen van nieuwe belastingen ver~
boden 59). Ook bracht men het recht van eigendom naar voren.
Merkwaardig, dat de nieuwe gedachten van de Verlichting bestre~
den werden met een redenering, die uit diezelfde Verlichting voort~
kwam, met name van John LockeI De hervormden hanteerden dit
eigendomsrecht om de naasting van de Grote Kerk te voorkomen,
de begijnen probeerden hun bezitsrecht op de Wendelinuskapel te
bewijzen en ook bij de kwestie van de posterijen argumenteerde men
met dit recht 60). Ondanks alles was men kind van zijn tijd.
Nochtans toonde men in Den Haag begrip voor de moeilijk~
heden van de stedelijke kas, nu de plaatselijke grondbelasting moest
wijken voor een stelsel van algemene verpondingen. Men mocht
"provisioneel en stilzwijgend" voortgaan met het invorderen van
de stedelijke belastingen, maar algehele vrijstelling verkreeg men
niet 61).
Na de vestiging van het koninkrijk bood de Bredase magistraat
koning Lodewijk een petitie aan, waarin vrijdom van de nieuwe
verpondingen werd gevraagd. Werden ze toch ingevoerd, dan wilde
men, dat jaarlijks aan de stad een som zou worden uitgekeerd gelijk
aan de Honderdste Penning, de bestaande stedelijke grondbelas~
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ting 62). Men verkreeg tenslotte toestemming om boven 's lands
belastingen zes stuivers per gulden extra te heffen 63).
Bij deze kwestie van de invoering der algemene belastingen
wordt eens te meer de botsing tussen twee werelden geïllustreerd.
Uiteindelijk berustte het stelsel van Gogel op de gedachte van
gelijkheid van alle mensen. Getransponeerd op fiscaal gebied kwam
dit neer op een belasting naar draagkracht. Dit geheel paste vol~
komen in de uniteitsgedachte, maar botste noodzakelijk met het
particularisme.
Het laatste onderwerp van dit opstel is stellig niet het minst
belangrijke: de armenzorg en de daarmee samenhangende proble~
men. Voornamelijk door een economische structuurverandering van
actieve vrachtvaart naar de meer passieve commissiehandel werd in
ons land een grote werkeloosheid teweeggebracht. De armoede
nam hand over hand toe, vooral na 1770 en bovendien begon de
volksarmoede als probleem gestalte te krijgen 64).
Voor het verlenen van geldelijke en andere steun aan de armen
waren in Breda verschillende stichtingen. Tot 1792 werden zowel
de katholieke als protestantse armen bedeeld door één Aalmoese~
nierskamer. In 1792 was besloten, dat de katholieken de zorg voor
al hun armen op zich zouden nemen tegen het genot van alle inkom~
sten van de Aalmoesenie. Zo ontstond een protestants en een katho~
liek armenfonds 65). Het protestantse was hoofdzakelijk bedoeld
voor de nederlands hervormden. Bij de lutheranen en de Waalse
hervormden ontbrak een dergelijk fonds; zij bedeelden hun armen
uit collectes.
Vervolgens waren er enige gestichten. Allereerst het Burger~
weeshuis, dat in 1606 was opgericht voor kinderen tussen de zes
en tien jaar, dat in de Bataafse Tijd zijn inkomsten trok uit legaten,
rentebrieven, pachten of land~ en huishuren, uit obligaties, en bo~
vendien het vruchtgebruik genoot van boedels, die de wezen tijdens
hun verblijf in het huis toevielen. Daarnaast het Armkinderhuis,
door de magistraat in 1639 opgericht ter verzorging van vondelin~
gen, wezen en "soldatenkinderen" tussen vijf en zestien jaar. Vroe~
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ger werd het door de Aalmoesenie van middelen voorzien, in de
Bataafse Tijd door collectes. Het gereformeerd diaconiehuis diende
tot verblij f van kinderen, die tot last van de diaconie waren 66). Op
de Boschstraat bevond zich het Oude~Mannenhuis, waarmee het
Manhuis op de Haagdijk en het Stadshospitaal, welke laatste ge~
stichten niet erg floreerden, in 1798 werden samengetrokken 67).
Ongeveer tegelijkertijd met de scheiding van de Almoeseniers~
armen in september 1792 was aan de katholieken octrooi verleend
door de Prins van Oranje om een eigen weeshuis op te richten 68).
Eerst in 1805 kwam het tot oprichting ervan. De inkomsten beston~
den uit renten en liefdegaven. Vele renten kwamen uit het buitenland en werden derhalve als gevolg van de oorlogstoestand niet
meer betaald. De financiële toestand van het RK. Weeshuis werd
dan ook zeer slecht 69).
Ook in Breda was de armoede een probleem, dat de voort~
durende aandacht van het stadsbestuur vergde. Men probeerde de
vestiging van arme lieden in de stad zoveel mogelijk te voorkomen
door het vorderen van een z.g. acte van indemniteit. Dit was een
belofte van de overheid of een armbestuur van de plaats van
herkomst om een nieuwe woonplaats gedurende een bepaalde
tijd te vrijwaren van ondersteuning in geval de immigrant tot
armlastigheid vervieL Deze maatregel bevorderde echter ten zeerste
de bedelarij. Kwam iemand tot armoede, nadat hij zijn plaats
van herkomst bijv. langer dan één jaar had verlaten, dan vervielen
zijn aanspraken op alimentatie in die plaats van herkomst, terwijl
de arme geen beroep kon doen op de armenkassen van de plaats,
waar hij zich pas gevestigd had. Ook waren de acten vaak een loze
belofte 70). Op 31 oktober 1796 werd mededeling gedaan van een
groot aantal bedelaars in de stad. De berichten daarover bleven
aanhouden 71). De armenkassen van de stad werden bestormd 72).
In kringen der patriotten werd de bestaande liefdadigheid aan
ernstige critiek onderworpen. Naar hun inzichten behoorde men de
paupers aan het werk te zetten en te zorgen voor goed onderwijs,
dat zedelijke verheffing zou brengen 73). Bij figuren van de Oeco~
nomische Tak van de Maatschappij van Wetenschappen (1777)
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ontstond het denkbeeld de liefdegaven aan te wenden voor industriële doeleinden en uit deze gedachten gang de z.g. pauperfabrieken 74). Die van Breda vond reeds vermelding. Goldberg roemde in
zijn Journaal deze armenfabriek, die in combinatie met het Tuchthuis
werkte. Dat men in Breda de nieuwe denkbeelden niet alleen omhelsde, maar ze ook straf toepaste, bewijst wel het feit, dat men
bedelaars onverbiddelijk in het Tuchthuis aan het werk zette 75).
Economisch stonden deze pauperfabrieken niet erg sterk door hun
onvoordelige concurrentiepositie tegenover de particuliere bedrijven
en op de duur gingen zij ten onder. Het strev-en, dat wij constateerden, om in Breda nieuwe industrieën aan te trekken, moeten wij zien
in hetzelfde kader, n.l. als een poging om door werkverruiming de
riood der armen te lenigen.
Ook de Bataafse kringen in Den Haag veroordeelden de bestaande armenzorg als "een zeer verkeerde vermenging van het
godsdienstige, met iets dat louter Burgerlijk is". Zij bevorderden
immers luiheid en ledigheid 76). Uit deze gedachtengang ontstond
een wet, afgekondigd op 15 juli 1800, waarbij het armbestuur werd
gecentraliseerd onder het Uitvoerend Bewind. De kerkelijke armbesturen bleven zelfstandig, mits zij aantoonden in staat te zijn hun
armen te onderhouden 77).
De uitvoering van de wet stuitte op moeilijkheden. De armbesturen kwamen met allerlei bezwaren, vaak van principiële
aard 78). In december 1802 - toen de wet al afgeschaft was berichtten het gereformeerd armkinderhuis en weeshuis geen inzage
te kunnen verschaffen in hun papieren, toen zulks door het gemeentebestuur was gevraagd. Zij gaven hoog op over de scheiding van
kerk en staat. die immers nadrukkelijk in de Staatsregeling was
opgenomen 79).
Ook de acten van indemniteit speelden een rol bij de pogingen
tot uitvoering der wet. Zij waren bij deze wet afgeschaft krachtens
de één- en ondeelbaarheid. Maar de besturen der "onderscheidene
Gemeenten's 's lands van Breda" protesteerden en verdedigden het
geven en nemen van acten van indemniteit juist op grond van de
wet. Zij betoogden, dat de genoemde acten eerst als afgeschaft be51
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schouwd konden worden, indien de stichting van een algemeen arm~
bestuur werkelijkheid was geworden, wat naar hun mening nog niet
het geval was. Zij wezen vervolgens op het gevaar, dat hun ge~
meenten, voor het merendeel grensplaatsen, bedreigd werden met
immigratie yan behoeftige vreemdelingen. Indien zij hun admissie
moesten verlenen zonder indemniteitsacten, zou dit al te bezwarend
worden voor de armenkassen 80).
Ook bij deze wet heeft het particularisme, verweven met aller~
lei bijmotieven, gezegevierd: de wet werd niet in werking gesteld.
Ongetwijfeld is ook de Staatsregeling van 1801 van invloed geweest,
die immers de stedelijke en gewestelijke autonomie gedeeltelijk herstelde 81). In Breda was alleen de lutherse gemeente bereid zijn
armenzorg aan de staat over te geven. Deze bereidheid kwam echter
voort uit financiële onmacht 82).
Men keerde nu in het algemeen terug naar de toestanden vóór
1795. Duidelijk wordt dit geïllustreerd door het feit, dat in 1803 het
bewind van het gasthuis aan de Boschstraat weer werd opgedragen
aan twee regenten, zoals voor 1795 83). De situatie der armenzorg
werd er met dit alles niet beter op. Van elders waren naar Breda
veel behoeftigen gekomen, die de armenkassen volkomen uitputten.
Het waren vooral veel vrouwen met kinderen, die hun militaire
echtgenoten overal volgden en vaak op de rand van de economische
afgrond leefden. De toestand werd zo, dat in 1807 op acht inwoners
één arme voorkwam. Deze verhouding werd nog ongunstiger door
de duurte der levensmiddelen. Ook de zware imposities op die
levensmiddelen verhoogden de levensstandaard 84).
De motieven om de gilden te laten voortbestaan hadden o.a.
ook hun grond in de situatie der armenzorg. Toen de gilden onder
de naam van ambachten herleefden, werd bepaald, dat, zoals vroe~
ger, een gedeelte van de inkoomgelden aan de armen zou worden
gegeven. Ook het sociale element in de gildenreglementen was,
zeker te Breda, een reden om de opheffing als een onmogelijkheid te
beschouwen 85). Merkwaardig is in dit verband het feit, dat een
van de motieven van Gogel om de gilden af te schaffen was, dat zij
de armoede bevorderden. Immers door beperkte toelatingsmogelijk~
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heden ontnamen zij vele nijvere lieden de kans om een ambacht uit
te oefenen. Gogel zag niet in, dat de armoede onder meer. een geyolg
was van een economische structuurverandering.
Bij de bespreking van de armenzorg mag men zeker niet voor~
bij gaan aan de sociale gevolgen die voortkwamen uit de invoering
van het nieuwe belastingstelsel van Gogel. De liefdadigheidsinstellingen te Breda hadden vrijstelling genoten van een aantal stedelijke
belastingen, zoals de Honderdste Penning 86). Deze begunstiging
verdween totaal door de invoering van de algemene belastingen.
Niemand was hiervan vrijgesteld. Bovendien moest men de additio~
nele stuivers betalen. Het katholiek aalmoeseniefonds kreeg echter
na verschillende klachten restitutie van de additionele stuivers en
exemptie van het additioneel op de granen 87).
Onder koning Lodewijk, die zijn beleid wilde richten op de
werkelijke belangen van zijn onderdanen werd de armenzorg, die
sinds 1800 in een toenemende chaos verkeerde, weer op nationaal
niveau in behandeling genomen. Hij streefde n.l. naar een centrali~
satie van de gehele armenzorg met een bezuiniging in de admini~
stratie en een ondersteuning van de bestaande armbesturen 88).
Zijn plannen werden echter door de feiten achterhaald, omdat ons
land in 1810 bij Frankrijk werd ingelijfd en de Franse wetgeving
hier van kracht werd. Dit maakte het probleem van de centralisatie
weer acuut.
De eigenlijke armenzorg werd gecentraliseerd in een Bureau
de Bienfaisance, terwijl de gasthuizen onder een Bureau des Hos~
pices kwam te staan. De godsdienstige gezindten waren hierin naar
ledental vertegenwoordigd 89) . Veel succes had de maatregel niet:
"Aussi bien à Bréda que dans les départements des Bouches du
Rhin et des Bouches de I'Escaut, I'introduction du système des
commissions administratives a traîné en langueur: la résistance des
habitudes locales et des intérêts particuliers, Ie manque de dynamis~
me des préfets et des souspréfets ont fait que Ie nouveau système
hospitalier ne fut en parfait état de fonctionnement qu'au début de
1813, quelque mois avant Ie départ des Français" 90). Naast parti~
cularisme speelden andere motieyen een rol zoals wel blijkt uit de
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zinsnede "habitudes Iocales" . Het bestuur van het protestantse
armenfonds meende, dat de nieuwe regeling slechts gold voor hen,
die "reçoivent des secours publics de Ia caisse communale" 91). De
armenfondsen op godsdienstige grondslag dienden deze te be~
houden.
Samenvattend mogen wij uit de bovenstaande beknopte be~
schouwingen concluderen, dat het voortschrijdend economisch ver~
val een typisch verschijnsel ook van Breda in de Bataafse Tijd is.
Vervolgens de steeds toenemende armoede en de meestal tot mis~
lukking gedoemde pogingen tot verbetering. Maar ook een steeds
terugkerend verzet tegen de toepassing van nieuwe denkbeelden,
hetgeen zeker niet impliceert, dat men in Breda de nieuwe denk~
beelden niet kende of niet wilde begrijpen 92). Maar het stedelijk
particularisme, hoeksteen van onze oude Republiek, bleek vaak ster~
ker dan de frisse nationale gedachte van de Bataven.
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1803,30 juni 1803 en 3 dec. 1803; v. d. Eerenbeemt: t.a.p. 92,
{)7) Wiskerke: t.a.p. 169-173, 176, 187, 189, 190-195; Scherft: t.a.p. 25.
58)
C. A. M. v. Bavel: Geschiedkundig overzicht van het Bredasche Postwezen.
1941, 56; G. A. Breda, invent. no. 295: t.a.p. 9 nov. 1798; v. Bave!: t.a.p. 79.
59)
Adres van het Gemeentebestuur der Stad Breda aan H.H.M. vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest. Breda 1805, 2.
60)
Het Recht der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente op derzelver Kerken
etc. En alle de Stukken daarover tusschen de municipaliteit, de Kerkenraad, en
Commissie derzelve, te Breda, 4, 62 e.v.; Scherft: Van Wendelinuskapel tot
Waalse Kerk. In: Jaarboek De Oranjeboom, VI (1953), 88.
61)
G.A. Breda, invent. no. 103: notulen gemeentebestuur 3 jan.-31 dec. 1805,
fa. 189; invent. no. 104: notulen gemeentebest. 2 jan.-31 dec. 1806, fa. 2, 16,
20, 36, 43.
62)
G.A. Breda, invent. no. 104: t.a.p. fa. IQ3.; COl'stens: t.a.p. I IS.
(3)
G.A. Breda, invent. no. 105: notulen gemeentebest. 8 jan.-31 dec. 1807,
5 febr. en 16 dec. 1807,
64)
Verberne: Het sociale en economische motief etc. 5, 6, 9.
65)
G.A. Breda, invent. no. 83: t.a.p. fa. 108.
66)
G.A. Breda, invent. no. 307: t.a.p. 6 juli 1808.
67)
F. Brekelmans: Het Bredasche Gasthuis. Breda 1951, lIl, 21.
6S)
G.A. Breda, invent. no. 314: ing. stukken 1805, 16 mei 1805; invent. no. 103:
t.a.p. fa. 73.
69)
G.A. Breda, invent. no. 315: ing. stukken 1806, aug. 1806.
70) P. Melief: De Strijd om de Armenzorg in Nederland 1795-1854, Groningen
1955, 4, 5, 6.
71) G. A. Breda, invent. no. 88: Reg. notulen 1 febr. 1796-17 nov. 1796, fa,
319; invent. no. 89: Reg. notulen 21 nov. 1796-10 aug. 1797, fa. 452, 478.
72)
G.A. Breda, invent. no. 87: Reg. notulen 9 juli 1795-1 febr. 1796, fa. 16;
invent. no. 88: t.a.p. fa. 191, 225; invent. no. 89: t.a.p. fa. 361, 692.
73) Melief: t.a.p. 7.
74) Melief: t.a.p. 7, 8.
76)
V. d. Eerenbeemt: t.a.p. 58.
76)
Melief: t.a.p. 10.
77) Me1ief: t.a.p. 28, 29, 30; Imbert: L'inf1uence de la législation hospitalière
française dans les départements hollandais (1810-1813). In: Annales Dniversitates Saraviensis, I (1952), 5.
7S\
Melief: t.a.p. 61 t/m 65.
79) De benamingen wekken enige verwarring. Met het Armkinderhuis kan ook
het Gel'. Diaconiehuis bedoeld zijn, terwijl ook goed mogelijk is, dat zowel
Weeshuis als Armkinderhuis in handen der hervormden waren gekomen, te meer
daar de plannen tot oprichting van een R.K. Weeshuis vastere vorm begonnen
aan te nemen. VgJ. G.A. Breda, invent. no. 311: ing. stukken 1802, dec. 1802.
sOl Melief: t.a.p. 68, 69.
Sl)
Melief: t.a, p. 72, 73.
82)
G.A. Breda, invent. no. 303: Reg. ing. en uitg. stukken okt.-dec. 1800.
nov. 1800.
83)
Me1ief: t.a.p. 73; Brekelmans: t.a.p. 21.
84) G.A. Breda, invent. no. 97: notulen municip 2 febr.-31 dec. 1801, fa. 252;
invent. no. 96: notulen municip. 3 juli-29 dec. 1800, fa. 204; invent. no. 306: uitg.
55)
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stukken sept. 1805-23 nov. 1807. 7 juli 1807; invent. no. 315: t.a.p. 11 dec. 1806.
85)
G.A. Breda. invent. no. 102: t.a.p. fo. 56.
86)
G.A. Breda. invent. no. 103: t.a.p. fo. 82.
87)
G.A. Breda. invent. no. 106: notulen gemeentebestuur 7 jan.-1 febr. 1808.
benevens de deliberaties van Burgemeester en Wethouders. 4 febr.-29 dec. 1808,
18 aug.• 24 nov., 27 dec. 1808.
88)
Melief: t.a.p. 78-84.
89)
Brekelmans: t.a.p. 22; G.A. Breda, invent. no. 335: t.a.p. 9 okt. 1811.
90)
Imbert: t.a.p. 9.
91)
G.A. Breda invent. no. 335: t.a.p. aug. 1811.
92)
Het feit b.v., dat de magistraatsleden bij het Vertegenwoordigend Lichaam
klaagden over de onvoldüende aanvoer van mest voor de landbouwers en het
wegvoeren der stadsmest naar het tegenwoordige België en elders, waardoor
duizenden bunders heidegrond ongecultiveerd moesten blijven, wijst op een gees#
telijke verwantschap met Jan Kops de pionier van de Nederlandse landbouw. Vgl.
G.A. Breda invent. no. 294: t.a.p. 8 mei 1798.
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