De Stedelijke Godshuizen van
Geertruidenberg'1door

J. H. VAN MOSSELVELD
INLEIDING
Stedelijke Godshuizen is eigenlijk de niet officiële doch niettemin
algemeen gebruikelijke benaming voor de instelling, welke volgens haar
uit 1913 daterend reglement heet: Het Gast- en Heiligen Geesthuis
ook genaamd het Oud Vromvenhuis alsmede het Oud Manhuis, thans
vereenigd onder de benaming van: Oud Mannen- en Vrouwenhuis,
tevens zijnde burgerlijk armbestuur te Geertruidenberg.
Een omslachtiger benaming is moeilijk denkbaar, maar zij maakt intussen wel duidelijk, dat we hier te doen hebben met een instelling,
waarin meerdere eertijds zelfstandige stichtingen zijn verenigd. Het zijn:
het Gasthuis, de Tafel van de Heilige Geest, het Oude Mannenhuis
en het Burgerlijk Armbestuur. De twee eerstgenoemde zijn reeds in 1580
samengevoegd tot het Gast- en Heilige Geesthuis. De fusie hiervan met
het Oude Mannenhuis vond plaats in 1826, terwijl het Burgerlijk Armbestuur in 1895 werd geïncorporeerd. Voorts wordt nog tot de Godshuizen
gerekend het Weeshuis, dat van 1681 tot 1795 door het Gast- en
H. Geesthuis tesamen met de Diaconie der Gereformeerde Gemeente
werd in stand gehouden.
Reeds in de Middeleeuwen noemde men dit soort instellingen zowel
hier als elders "Godshuizen". "Men verstaat er onder - aldus formuleert
dL J. P. A. Coopmans - een huis gebouwd tot Gods eer of bedoeld om
er tot Gods eer, om Gods Wil een liefdewerk te verrichten. Zo noemde
men een kerk, een klooster en een liefdadige instelling, welke over een
* Lezing op 30 juni 1961 gehouden voor het college van regenten van de
Stedelijke Godshuizen te Geertruidenberg. Nadien is de tekst op enkele onderdelen nader uitgewerkt.
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gebouw beschikte, een Godshuis. De ontwikkeling van dit woordgebruik
is zodanig geweest, dat men bij het gebruiken van de meervoudsvorm
meestal liefdadige instellingen op het oog heeft". Het is deze benaming,
die men ook in Geertruidenberg de eeuwen door als (verzamel)naam
voor deze instellingen is blijven gebruiken, ofschoon zij dus formeel
anders geheten waren.
De in 1826 vastgestelde naam "Oude Mannen- en Vrouwenhuis", waarin
het toenmalige hoofddoel der instelling - het verschaffen van huisvesting aan bejaarden in het gelijknamige gebouw - was uitgedrukt, vond
geen ingang. Men bleef gedurende het verdere verloop van de negentiemie eeuw allerlei vaak verwarrende combinaties van de vroegere benamingen bezigen. In de volksmond heette het gebouw der instelling
meestal "gasthuis", terwijl de instelling als zodanig in de ambtelijke
stukken doorgaans "Godshuizen" werd genoemd. Zo kon het ook gebeuren, dat genoemd reglement aan de instelling de hierboven reeds
geciteerde omvangrijke naam gaf doch tegelijk het bestuur ervan aanduidde als: "College van regenten over de Stedelijke Godshuizen".
Juridisch gezien heeft de instelling, die we voor wat de periode na
1826 betreft gemakshalve Stedelijke Godshuizen zullen noemen, een
privaatrechtelijke rechtsvorm. Zij is een stichting, die wat het civiele
rechtsverkeer betreft, een zelfstandig leven leidt. Beschouwd naar haar
bestuur en beheer, een tweede aspect van haar rechtstoestand, echter is
zij thans een burgerlijke, gemeentelijke instelling van weldadigheid als
bedoeld in artikel 2 lid 1 sub a van de tot voor kort vigerende Armenwet
(thans Rompwet instellingen van Weldadigheid art. 2 sub a). Dit houdt
in, dat deze instelling door de gemeentelijke overheid wordt geregeld en
door haar of van harentwege wordt bestuurd. Deze omstandigheid geeft
aan de instelling derhalve een publiekrechtelijk aspect en kenmerkt haar
tevens als overheidsstichting.
Wat hier volgen gaat is een schets van de geschiedenis van de hiervoorgenoemde godshuizen, die wat de tijd aangaat, is onderscheiden in
de periode vóór en die nà 1826. Voor wat de eerste periode betreft,
worden achtereenvolgens behandeld de Tafel van de Heilige Geest en
het Gasthuis, het Weeshuis en het Oude Mannenhuis. Daarna volgt de
geschiedenis van de sedert 1826 verenigde instellingen tot omstreeks 1900.
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Hiervoor werd op de eerste plaats geput uit de eigen archieven van
de Stedelijke Godshuizen, welke onlangs door mij opnieuw werden geinventariseerd. Deze archieven bevatten echter slechts enkele stukken
van vóór 1580. De belegeringen, welke Geertruidenberg in het laatste
kwartaal van de zestiende eeuw onderging, zijn aan het verlies van de
oudste bestanddelen van deze archieven waarschijnlijk niet vreemd.
Een belangrijke bron was voorts het stadsarchief, doch de gegevens,
die daaruit met betrekking tot de godshuizen vóór 1600 werden verkregen, waren gering in aantal. De archieven van de parochie en van
het kapittel der Sint Geertruidskerk, die gezien het kerkelijk kader, waarbinnen de twee oudste instellingen van het complex (de Tafel van de
H. Geest en het Gasthuis) zijn ontstaan, wellicht waardevolle gegevens
hadden kunnen opleveren, zijn behoudens een enkel stuk niet bewaard
gebleven. Door dit alles zijn over het ontstaan en het vroegste verleden
van de godshuizen slechts fragmentarische bijzonderheden bekend geworden.
Literatuur met betrekking tot de Geertruidenbergse Godshuizen was
er tot dusver niet. Voor een oriëntering ten aanzien van het karakter van
de middeleeuwse maatschappelijke instellingen werd gebruikt gemaakt
van enkele algemene werken en van geschriften betreffende soortgelijke
instellingen elders. Overigens is op de historische en maatschappelijke
achtergronden alsook op de ontwikkeling van de armenzorg in het algemeen - om wille van de geboden beknoptheid van de voor dit jaarboek
toch reeds omvangrijke bijdrage - niet verder ingegaan dan de verklaring van de situatie in Geertruidenberg noodzakelijk maakte. Gezien
de bestaande literatuur hierover leek dit ook niet nodig. Een overzicht
van de voornaamste geraadpleegde bronnen is toegevoegd.
I DE TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST EN HET GASTHUIS

Ontstaan en ontwihkeling tot 1580
Toen in 1580 de Tafel van de Heilige Geest en het Gasthuis te
Geertruidenberg werden samengevoegd tot één instelling, die de naam
Gast- en H. Geesthuis kreeg, betekende dat in feite niet meer dan dat
hun bezittingen en inkomsten bijeen werden gevoegd en het aldus
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gevormde vermogenscomplex onder één bestuur kwam. Hun gezamenlijke doelstellingen bleven ongewijzigd.
Het is niet alleen deze vroegtijdige samenvoeging geweest, die mij er
toe gebracht heeft ook de geschiedenis van de Tafel en die van het
Gasthuis van vóór hun samengaan gezamenlijk te behandelen. Ook praktische redenen noopten daartoe. De schaarste aan gegevens uit de periode
vóór 1580 en de grote mate van gelijkheid, die hun rechtsvorm en ontwikkeling vertoont, maakten een gezamenlijke behandeling zelfs gewenst.
Bovendien waren beide instellingen, ofschoon naar hun aard verschillend,
in hun werkingssfeer nauw verwant.
Omtrent het ontstaan en vroegste verleden van zowel de Tafel van de
Heilige Geest als het Gasthuis te Geertruidenberg tasten we nagenoeg in
het duister. Uit het oudste gedeelte van de stadskeuren - te dateren in
het begin der veertiende eeuw - blijkt reeds hun bestaan, doch een
nadere begrenzing van de periode, waarin zij ontstonden, valt voorshands niet te geven.
Vooropgesteld zij, dat beide instellingen zijn voortgekomen uit de
noodzaak maar ook uit de behoefte van de mens om de helpende hand
te reiken aan zijn hulpbehoevende evennaaste, de armen, misdeelden,
gebrekkigen, zieken, weduwen en wezen. Vanouds was dit een taak,
die de kerk zich aantrok. Reeds in de eerste eeuwen van het Christendom zien we het door Christus gegeven liefdegebod met betrekking tot
de in materiële nood verkerende evenmens in praktijk gebracht onder
leiding van de apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen.
'vVe kunnen hier gevoeglijk voorbijgaan aan deze eerste organisatievormen van de christelijke charitas. Zij zijn voor Geertruidenberg niet
van belang. Bovendien zijn de Tafels van de H. Geest niet rechtstreeks
voortgekomen uit die vanwege de kerk geregelde armenzorg. Deze - in
zijn laatste verschijningsvorm naar het uitdelingsregister der armen
"matricula" geheten - was door velerlei oorzaken in de elfde eeuw uiteindelijk teniet gegaan. Onder invloed van de opkomst der steden ontstaat dan in de twaalfde- en in het begin der dertiende eeuw een nieuw
parochieel armenfonds, dat op burgerlijke leest was geschoeid. Zijn taak
was het uitdelen van aalmoezen, de ondersteuning van armen, weduwen
en wezen. Het onderscheid met zijn onmiddellijke voorgangster, de
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kerkelijk en parochieel van opzet zijnde Karolingische matricuIa, ligt
voornamelijk op bestuurlijk gebied. De Tafel werd bestuurd door lekenprovisoren, de zogenaamde heilige-geestmeesters. Ofschoon in het begin
zeer zeker ook parochieel in haar werking, was zij toch meer de neerslag van een gemeentelijke, burgerlijke geest. Dit burgerlijk karakter der
Tafels in de Middeleeuwen sluit evenwel geenszins de invloed uit van
de pastoor en ook zal de burgerlijke overheid, ofschoon van plaats tot
plaats verschillend zeker iets te zeggen hebben gehad. Vanaf de
opkomst van de Tafels steunde deze nieuwe parochiële armenzorg naar
alle waarschijnlijkheid op de enkele liefdadigheid en op de vrijwillige
giften der bevolking en op haar aalmoezen. Het goederencomplex van de
Tafel kan bestanddelen hebben bevat van het kerkelijk patrimonium,
die daarvan ten behoeve van de Tafel zijn afgesplitst, doch of dit in
Geertruidenberg het geval is geweest, is niet gebleken.
Een tweede vorm van armenzorg ontstond in de vierde eeuw na
Christus in het Romeinse Rijk, toen allerlei personae miserabiles opgenomen werden in speciale huizen. In de Nederlanden zien we deze
huizen in de twaalfde en dertiende eeuw totstandkomen als gastenkwartieren van kloosters en abdijen. Passanten, vreemdelingen en pelgrims vonden daarin een liefdevol onderdak. Vanaf de dertiende eeuw
gaat men in de Nederlanden ook zwakke mensen en zieken uit de eigen
gemeenschap opnemen en ontstaan er gemengde instellingen, waarin nu
eens de opname van vreemdelingen dan weer die van zieken en zwakken
overheerste. De gebruikelijke aanduiding voor deze huizen was "hospitale", "gasthuis"'. Aanvankelijk opgericht door een kerk of klooster werd
aan het beheer ervan door de kerkelijke overheid radicaal een einde gemaakt door het Concilie van Vienne in 1311. Intussen was de wereldlijke liefdadigheid reeds begonnen dergelijke gasthuizen onder een eigen
bestuur te stichten.
Zoals reeds werd opgemerkt beschikken we over geen enkele aanwijzing, wanneer en hoe de Tafel van de H. Geest en het Gasthuis te
Geertruidenberg zijn tot stand gekomen. Ook bij de processen die inzake
de competentiebevoegdheid in de vijftiger jaren van de zestiende eeuw
werden gevoerd tussen kapittel en stedelijke magistraat en die nog ter
sprake zullen komen, blijkt daarvan niets.
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In aanmerking genomen het feit, dat Geertruidenberg in 1213 zijn
eerste stedelijke handvest kreeg en gelet op de tot standkoming van
tafels en gasthuizen elders, welke zich hoofdzakelijk in de dertiende
eeuw voltrekt, menen we, dat het tijdstip van ontstaan der Bergse godshuizen omstreeks diezelfde tijd zal kunnen worden gesteld.
Eveneens naar analogie met de situatie in andere steden mag worden
aangenomen, dat zowel de Tafel van de Heilige Geest als het Gasthuis
van het begin af een stichting is geweest, en wel - wat Coopmans
genoemd heeft - een informele stichting, waarbij de rechtspersoon
feitelijk ontstaat zonder akte.
Dat beide instellingen hier ontstaan zijn binnen het kerkelijk kader
staat wel vast. We zien tot diep in de zestiende eeuw het in 1310
gestichte kapittel der parochiekerk - het pastoorsambt werd sedertdien
meestal door een der kanunniken uitgeoefend - optreden als oppervoogd van Tafel en Gasthuis naast of tesamen met de stedelijke magistraat. Dit in tegenstelling met het omstreeks 1550 gestichte Oude
Mannenhuis, waarbij alleen de magistraat als toezichthoudend orgaan
optrad.
Wat het Gasthuis betreft zijn er bovendien aanwijzigingen, dat deze
instelling min of meer het karakter had van een locus religiosus, een
kerkelijk gasthuis derhalve. We zien het Gasthuis in het bezit van een
eigen altaar met een beneficie van twee H. Missen per week, terwijl de
aanwezigheid van een torentje op het thans nog aanwezige, in oorsprong
middeleeuwse gebouw het bezit oudtijds van een klok doet vermoeden.
In het torentje hangt thans nog een luidklok met het gietjaar 1512.
Het zijn privileges, die een kerkelijk gasthuis onderscheiden van het
wereldlijk, de locus profanus. Een strikte aanwijzing voor het kerkelijk
of wereldlijk karakter vormen deze voorrechten echter niet, omdat in de
praktijk ook overgangsfiguren voorkwamen. De gedeelde superintendentie
en rechtsmacht zouden daarop in dit geval ook kunnen wijzen.
Dat het Gasthuis ook met goederen afkomstig van het kapittel was
gedoteerd, zou men kunnen afleiden uit de vermelding des capittelen
landt des gasthuys als belendingsomschrijving in een oorkonde uit 1432,
voorkomende in het cartularium der kartuizers. De aard van deze vermelding laat echter niet toe, hieruit een positieve conclusie te trekken.
6

Jaarboek De Oranjeboom 18 (1965)

De zelfstandigheid van de Tafel van de H. Geest en van het Gasthuis als vermogenscomplex, als rechtssubject, blijkt uit verschillende
akten, waarbij aan hen iets wordt geschonken of gelegateerd of waarbij
zij optreden als koopster of verkoopster. Zij blijkt ook uit het bezit van
een eigen gebouw. Het Gasthuis zal vrijwel van het begin af over een
eigen gebouw hebben beschikt. Dat was voor de uitoefening van zijn
taak ook noodzakelijk. Bij de Tafel is dat voor het eerst omstreeks 1550
het geval, wanneer het Heilige Geesthuis tot stand komt voor de verpleging van arme oude vrouwen.
Die zelfstandigheid blijkt niet minder uit het hebben van een eigen
bestuur, respectievelijk de gasthuismeesters en de heiIige-geestmeesters. In
afzonderlijke hoofdstukken zal op het bestuur, de inkomsten en hun
bestemming en op de gebouwen nader worden ingegaan.
Na de vermelding van de Tafel en het Gasthuis in de vroeg-veertiende-eeuwse keur der stad vinden we als gevolg van de schaarse archivalische bronnen de Tafel pas voor het eerst weer genoemd in 1396 en
vervolgens in 1402. In 1408 wordt zij genoemd als eigenaresse van een
huis in de Gijsbrecht Venidaustraat. De eerstvolgende vermelding van
het Gasthuis dateert uit 1383, wanneer gesproken wordt van een perceel
land bij het Lindonk genaamd sgasthuysstege (dit is een belending van
de Gasthuiswaard aldaar, welke nog steeds eigendom van de Stedelijke
Godshuizen is). In een oorkonde uit 1388 vinden we als een der getuigen
uit Geertruidenberg genoemd Michiel uten gasthuze. Het zijn slechts
simpele vermeldingen, die niets zeggen omtrent de aard van deze instellingen. Nochtans, haar bestaan blijkt eruit.
De naam Tafel van de H. Geest, meestal kortweg reeds Heilige
Geest genoemd, is hier later geleidelijk gewijzigd in die van Heilige
Geesthuis. Deze benaming dagtekent uit de tweede helft van de zestiende
eeuwen is het gevolg geweest van de inrichting door de Tafel van een
gebouw voor de permanente huisvesting van arme lieden. Men vindt dit
H. Geesthuis in 1551 voor het eerst vermeld. Het heeft van het begin
af - zoals legaten in testamenten en later ook de rekeningen aantonen uitsluitend gediend voor de huisvesting van arme oude vrouwen. Het
heeft die bestemming ook na 1580, toen de fusie met het Gasthuis
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plaats vond, behouden. Aangezien in diezelfde periode hier ook de
stichting van een huis voor oude mannen werd ter hand genomen, is het
samenvallen van deze stichtingsdata waarschijnlijk geen toeval. Er zal
toen behoefte zijn geweest aan dergelijke meer blijvende huivestings- en
verzorgingsmogelijkheden voor bejaarde mannen en vrouwen.
Welke de aanvankelijke doelstellingen van het Gasthuis van Geertruidenberg zijn geweest, ontgaat ons bij gebrek aan bronnen. Een zinsnede als die in een testament van 1549, waarbij aan het Gasthuis twee
ponden groot Vlaams worden vermaakt eens te geven tot profijt der
aerme menschen die welc daer onderhouden worden, laat zich daarvoor
nauwelijks benutten. Later, maar dan zijn daar reeds gevestigd het Oude
Mannenhuis en het Oude Vrouwenhuis (= H. Geesthuis), waarin
permanent verblijf van bejaarde lieden mogelijk was, zien we de taak van
het Gasthuis hier uitsluitend beperkt tot het verstrekken van logies aan
arme passanten en de verzorging van zieken. In 1656 bij de aanstelling
van een nieuwe dienstmaagd heet het, dat zij haar werk in het gasthuis
verrichten moest ten dienste van de arme passanten ende kranken in het
gasthuys comende. Met andere woorden, het gasthuis diende voor doortrekkende vreemdelingen en zieken. Mannen en vrouwen verbleven,
zoals een hierna nog te geven indeling van het huis uitwijst, in afzonderlijke kamers, terwijl de beijerd speciaal voor de zwervers en vagebonden
werd gebruikt. De verblijfsduur van de passanten - elders een tot drie
dagen - was hier, althans in de zeventiende eeuw, één nacht. 's Heren
dienaar, een soort politieman, had opdracht van de schout èn van de
gasthuismeesters om iedere morgen het gasthuis te visiteren en er op toe
te zien, dat de passanten daar niet meer dan één nacht logeerden. Hem
was tevens opgedragen om de vreemde bedelaars, die langs de huizen
gingen, uit de stad te jagen. Hij genoot daarvoor tot 1682 een jaarlijks
tractement van het Gast- en H. Geesthuis. Ook zieke soldaten werden in
het gasthuis verpleegd. Zij, die er kwamen te overlijden, werden voor
rekening van de instelling begraven.
Overigens waren het Gasthuis en de Tafel van de H. Geest hier in de
Middeleeuwen niet de enige instellingen, die zich het lot van de hulpbehoevende mens aantrokken. We moeten in dit verband ongetwijfeld
ook denken aan het in 1336 ten zuiden van de stad gestichte Kartuizer-
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klooster. Voorts zien we in 1356 de vooralsnog mysterieuze Vrouwebroeders van Cantate bezig met de bouw van een huis (klooster? pesthuis?) ver buiten de westelijke stadsmuur bij de St. Joostkapel. Latere
gegevens daarover ontbreken echter. Mogelijk zijn deze Vrouwebroeders te
vereenzelvigen met de [reren van Sinte Gertrudenberghe, genoemd in de
stadsrekening van Brugge van 1422, toen zij van die stad een geldsbedrag kregen te hulpe den werke van hueren clooster die verberrent es.
Na de stadsbrand van 1420 en de St. Elisabethsvloed van 1421 vinden
we kapel en klooster echter niet meer vermeld. De stad zelf had in de
dertiger jaren der zestiende eeuw aanvankelijk buiten de Koepoort en
later buiten de Brandepoort een sieckhuys ten behoeve van de pestzieken,
daarom ook wel Lasarushuys genoemd, waarvan de leiding in handen
was van een door de stad bezoldigde leek.
Een vroeg-vijftiende-eeuws register van het kapittel der St. Geertruidskerk maakt melding van het hospitale Beghinarum, een activiteit
van het in 1321 aan de Koestraat gesticht zustersconvent St. Catharinadal.
Eigenlijk waren dit tertiarissen van St. Franciscus, doch in de volksmond
werden zij meestal begijnen genoemd. Later - sedert 1545 - vinden we
geregeld het sieckhuys van dit convent genoemd, waaronder naar het
toenmalig taalgebruik zal moeten worden verstaan een huis voor chronisch
zieken en zwakken.
Nabij dit klooster vond men aan de Koestraat vlakbij de Markt
sedert de tweede helft der zestiende eeuw de Ses Cameren, in 1593
geheten de sesse cameren van heer Johan van Duvenvoorde, een zestal
kleine huisjes (camers), telkens twee op een normaal erf. De persoon
naar wie zij genoemd zijn, in aanmerking genomen (de omstreeks 1557
overleden Johan van Duvenvoorde was kanunnik van de St. Geertruidskerk) hadden zij mogelijk een liefdadig oogmerk. Evenals de tien
cameren, die in diezelfde tijd aan de zuidzijde van de Venestraat eveneens grenzend aan St. Catharinadal gelegen waren, werden zij bewoond
door "schamele" lieden. Een van de tien cameren kwam in 1568 door
schenking in het bezit van de Tafel van de H. Ge~st. Dergelijke
cameren trof men in de meeste middeleeuwse steden aan. De Bergse
cameren waren rond 1600 echter alle in particulier bezit. Het bleek tot
dusver niet mogelijk het karakter ervan nader te bepalen.
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Het bestuur

Een der factoren, waaruit de rechtspersoonlijkheid van de Tafel van
de H. Geest en van het Gasthuis blijkt, is het hebben van een eigen
bestuur. Dit bestuur werd aanvankelijk gevoerd op twee niveaus: dat van
de provisores, hier resp. heilige-geestmeesters en gasthuismeesters genoemd, en dat van het toezichthoudend orgaan, de oppervoogdij of
superintendentie. Later, in het begin der zeventiende eeuw, zal er nog
een derde niveau bijkomen, dat van de rentmeester. De dagelijkse leiding
in de gebouwen van het Gasthuis en van het H. Geesthuis was in handen
van resp. een binnenvader en binnenmoeder, bezoldigde krachten in
dienst van de instellingen. Dat de meesters steeds leken zijn geweest
staat wel vast. De Tafel was, zoals we reeds zagen, van het begin af op
burgerlijke leest geschoeid. Wat de gasthuizen betreft, had het Concilie
van Vienne (1311-1312) terzake stellige voorschriften gegeven.
Vanwege de schaarse bronnen, die ter beschikking staan, blijkt het bestaan van heilige-geestmeesters en gasthuismeesters eerst uit een, op omstreeks 1410 te dateren, registertje van het kapittel der collegiale kerk,
waarin o.a. de statuten van het kapittel, de eden der kanunikken en de inkomsten van de verschillende altaren staan afgeschreven. Daarin vinden
we de inkomsten van het H. Geestaltaar in de parochiekerk beheerd door
de provisores Sancti Spiritus in Monte Ste Gertrudis. De Bergse Tafel had
dus een eigen altaar in de kerk. De inkomsten van het altaar in het
gasthuis werden beheerd door de provisores hospitalis. Behalve het bestaan
van deze beide colleges van provisores, blijkt uit deze mededelingen ook,
dat zij een eigen bestuurstaak hadden en dat met name het beheer van
genoemde inkomsten niet was geïncorporeerd in het beheer van de inkomsten van het kapittel zelf, dat daarvoor over een eigen receptor
(ontvanger of rentmeester) beschikte.
Tot de zelfstandigheid van beide godshuizen als rechtssubject mogen
we op grond hiervan wel concluderen. Die zelfstandigheid blijkt eveneens in 1426, wanneer we zowel een heilige-geestmeester als een gasthuismeester beschikkingsdaden zien stellen met betrekking tot onroerend
goed, de verkoop nI. door deze meesters van een huis buiten de Koepoort,
dat de Tafel van de H. Geest en het Gasthuis elk voor de helft door

.
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schenking verworven hadden. Merkwaardig evenwel is, dat in de betreffende vestbrieven niet wordt vermeld, dat die verkoop plaats vond met
consent van de opperprovisores van beide instellingen. Trouwens ook in
de statuten van het kapittel wordt met geen woord gezinspeeld op de
taak, die het kapittel ongetwijfeld toen reeds had als toezichthoudend
orgaan over de godshuizen. Ook met betrekking tot het kerkgebouw, de
kerkfabriek, ontbreekt een dergelijke taakomschrijving. Anderzijds kan
dit worden opgevat als een aanwijzing voor het laïcaal karakter, dat de
bestuurscolleges van kerkfabriek, Tafel van de H. Geest en Gasthuis
reeds in het begin der 15e eeuw kenmerkte. Toch mogen we dit bestuursniveau van superintendentie van begin af aanwezig veronderstellen.
In 1516 vinden we bij een overeenkomst tussen het Gasthuis en het
buiten de stad gelegen Kartuizerklooster inzake de door beide instellingen
betwiste aanwassen bij Sandoel, de opperprovisores wel genoemd. De (3)
gasthuismeesters, die afstand deden van hun aanspraken op die aanwassen, blijken te handelen met consent van deken en kapittel en van
het ghemeen gherecht. In meerdere akten van beschikkingsdaden van
gasthuis- en heilige-geestmeesters nadien zien we een dergelijk consent
steeds vermeld. Op dit bestuursniveau ontmoeten we derhalve een gedeelde rechtsmacht van kerkelijke en burgerlijke overheid. Het optreden
van deken en kapittel wijst ongetwijfeld op het ontstaan van de Tafel
en het Gasthuis binnen het kerkelijk kader en mag vanaf het begin
aanwezig worden geacht. Was ook de stedelijke magistraat vanaf de
oprichting van beide instellingen in die oppervoogdij deelachtig? Op
deze vraag zullen we het antwoord schuldig moeten blijven, omdat aanwijzingen voor het optreden van het stadsbestuur als oppervoogd tot het
begin van de zestiende eeuw geheel ontbreken. Dat neemt overigens
niet weg, dat de magistraat, die uiteraard een groot belang had bij een
goed verzorgd armwezen en een goed functionerende gasthuiszorg, het
welzijn van beide instellingen van oudsher heeft behartigd. Dit blijkt
reeds uit een der bepalingen van de vroeg-veertiende-eeuwse stadskeur,
waarin zij die goederen verschuldigd zijn aan de kerk, de H. Geest, het
Gasthuis en de Broederschap van O.L. Vrouw met rechtsvervolging worden bedreigd. In een aanvullende keur van 1396 vermeldt de door de
schout af te leggen eed, dat hij behalve de heer, de stad en de H. Kerk
11
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met name ook den gasthuys ende den heyligen gheest zal moeten helpen
tot horen recht. Doch ook op andere wijze nam de magistraat de godshuizen in bescherming. Toen Geertruidenberg in het begin van de zestiende eeuw ook zijn deel dreigde te krijgen van de trek der bezit- en
broodlozen van het platteland naar de steden (dat hier dagelicx binnen
onser stede comen arme luijden van buijten,. dat ons poirters nijet en
sijn ende hen selven nijet en kannen bedragen sonder heur kijnderen
om de stadt te gaen bidden ten groten last van den heijligen geest, gasthuys ende ingesetenen), stelde de magistraat in 1529 een keur vast, waarbij het aan de burgerij verboden werd aan deze uitheemse armen huizen
te verhuren of door hen te laten bewonen. Aan arme lieden die nog
geen jaar in de stad woonden, moest binnen acht dagen de huur worden
opgezegd tenzij de verhuurder bereid was hen de kost te geven, zodat zij
niet meer behoefden te gaan bedelen. Het was een maatregel, die in
diezelfde jaren ook in andere steden werd getroffen (Breda 1516, Bergen
op Zoom 1529, 's-Hertogenbosch 1531). Men beoogde hiermee - aldus
stelt prof. dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt - de eigen caritatieve
instellingen (vooral de Tafels van de H. Geest, wier middelen ontoereikend dreigden te worden) en ook de burgerij in bescherming te nemen,
omdat de onderstand die de van buiten komende armen genoten, gedeeltelijk ten koste ging van de eigensteedse armen, die bij het vragen
van aalmoezen concurrentie kregen en door het grote aantal de spoeling
dun zagen worden.
Van een rechtstreeks ingrijpen van de stedelijke magistraat van Geertruidenberg in het bestuur der godshuizen is - in tegenstelling tot later
tijd - echter dan nog geen sprake. Men kan er uit concluderen, dat de
taak van de magistraat als oppervoogd toen nog zeer beperkt was en
ook dat het beleid van het bestuur der godshuizen blijkbaar geen
ingrijpen van overheidswege noodzakelijk maakte. Dat de invloed van het
kapittel op het bestuur van de godshuizen ouder was dan die van de stad
en - nadat de magistraat in de oppervoogdij was gaan delen - is blijven
overwegen, zou men kunnen afleiden uit een mededeling uit 1560, dat
de archieven (secreten ende brieven) van de H. Geest en van het Gasthuis
toen nog steeds bewaard werden in de brantcamer van het kapittelhuis en
niet in de stadscomme op het stadhuis.
12
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Het samengaan van parochiële- en stedelijke overheid in het oppertoezicht over de Godshuizen heeft in Geertruidenberg blijkbaar niet
aanstonds tot moeilijkheden geleid. We vernemen althans niets over
enige onenigheid. Eerst rond het midden van de zestiende eeuw zien
we hier ernstige competentiegeschillen ontstaan. Alvorens hierop nader
in te gaan, is het wenselijk in het kort de ontwikkeling te schetsen, die
het karakter van de armenzorg de laatste twee eeuwen had ondergaan
omdat die geschillen daarin hun verklaring vinden.
Sedert de dertiende eeuw is er allerwege in West-Europa een toenemende beweging te bespeuren, die tendeerde naar versteviging van de
stedelijke invloed op de caritatieve instellingen. Het kon niet anders of de
aanwezigheid van de nieuwe opkomende grootheden stad, stadsbestuur
en burgerij en de hen begeleidende verschijnselen zouden invloed hebben
op de armenzorg en het gasthuiswezen. Dat de wereldlijke overheid zich
hiermee moest gaan inlaten, vond vooral zijn oorzaak in de voor de samenleving hinderlijk wordende armen. De bedelarij, vroeger gaarne toegestaan
als een middel om zich door het doen van goede werken verdienstelijk
te maken, was langzamerhand een maatschappelijk kwaad geworden.
De toenemende landloperij en de armoede in de steden, die een algemeen
probleem werden, noodzaakten de soeverein, de staat, tot ingrijpen. De
staat betrad hiermee een terrein, dat voorheen vrijwel exclusief domein was
geweest van de kerk en de binnen het parochiële kader ontstane caritatieve
instellingen als de Tafels van de H. Geest, de gasthuizen en andere
instellingen der particuliere liefdadigheid. Hij eiste in het belang van de
openbare orde voor zich op een algemeen toezicht op al dit soort instellingen. Welhaast vanzelfsprekend deed deze overheidsbemoeiing
conflictsituaties ontstaan met de kerkelijke overheden, die tot dusver dit
toezicht vrijwel zonder concurrentie hadden uitgeoefend. Waren de eerste
maatregelen van de soeverein (o.a. de ordonnantie van Philips de Goede
tegen de bedelarij uit 1459) meer gericht op een reglementering van de
bedelarij en hadden deze veeleer het karakter van politiemaatregelen,
spoedig zag men in, dat een coördinatie van de hulpverlening evenzeer
noodzakelijk was. Enkele zuid-nederlandse steden gingen hierin voor (het
meest volledig Yperen in 1525). Het geschrift van de Spaanse humanist
Juan Luis Vives, De subventione pauperum, dat in 1526 te Brugge in
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druk verscheen, vertolkte de mening van velen dat de armenzorg een
meer effectieve, een meer doelgerichte werking moest worden gegeven.
Enkele jaren later volgt dan de bekende ordonnantie van keizer Karel V
van 7 october 1531 over de armenzorg, die niet alleen bepalingen bevatte
ter bestrijding van de bedelarij maar die ook de bijeenvoeging van de
inkomsten van alle liefdadige instellingen in een "gemeene barsse" als
de ideale armenorganisatie voorstelde. De uitvoering van dit edict was
echter verre van algemeen. Werd het in b.v. Breda, waar een aalmoezenierskamer tot stand kwam, wel opgevolgd, in Bergen op Zoom, 's-Hertogenbasch, Leiden en Amsterdam daarentegen kwam het niet zover. Ook
in Geertruidenberg niet, al moeten naar mijn mening deze ordonnantie
èn het accoord, dat in 1542 tussen de keizer en de bisschop van Luik tot wiens diocees Geertruidenberg toen nog behoorde - gesloten werd,
wel gezien worden als de aanleiding van de strijd, die hier rond 1550
tussen de magistraat en het kapittel ontstond met betrekking tot het
bestuur van de godshuizen. Genoemd accoord bepaalde inzake de competentieverdeling met betrekking tot de kerkfabrieken en liefdadigheidsinstellingen onder meer, dat van instellingen, die door wereldlijke personen werden bestuurd, rekening en verantwoording moest worden
gedaan aan wereldlijke superieuren, terwijl deze bevoegdheid aan de
bisschop toekwam voor die instellingen, welke geestelijken of voor het
merendeel geestelijken tot bestuurder hadden.
Het heeft blijkbaar enkele jaren geduurd, eer deze bepalingen tot
het in een verre uithoek van het Luikse diocees gelegen Geertruidenberg
zijn doorgedrongen. Eerst de hier in 1547 in functie gekomen nieuwe
schout Adriaen Aerts, die later om zijn eigenmachtig optreden in deze
kwestie zou worden gegispt, heeft de competentie van de stedelijke overheid met betrekking tot de godshuizen aan de orde gesteld. Omstreeks
halfvasten 1550 gaf hij - zoals het dan heet - van keysers wegen de kerkmeesters bevel op een door hem bepaalde plaats en tijd rekening en verantwoording te doen van hun beheer van de kerkfabriek.
Dit bevel was voor de kanunniken iets ongehoords en hun reactie
was blijkbaar ongewoon heftig. De magistraat oordeelde het althans
raadzaam een van zijn leden naar Brussel te zenden om de daar vertoevende stadhouder op de hoogte te brengen van de beroering, die de
14
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kanunniken te weeg brachten, toen de magistraat er ook toe overging
zelf de meesters te benoemen (de turbel die onze capittelaren deden in
onse kercke, soe dat sij (= de magistraat) accepteerden ende anvinghen
die hoechheyt der konincklijke majesteit om te stellen kerckmeesters,
heylichgeestmeesters ~nde gasthuysmeesters). Het bevel van de schout
had o.a. een complete vechtpartij tot gevolg tussen een der twee burgemeesters en een der kanunniken, waarbij de eerste bezwoer het kapittel
wel klein te zullen krijgen.
De verhouding tussen hpittel en magistraat, die toch reeds te
wensen overliet (er waren kwesties over de aantallen en tijdstippen der
H. Missen en het regiment van klokken, voorslag en uurwerk) verslechterde door dit alles nog meer. Vrijwel gelijktijdig werden door het
kapittel twee rechtszaken tegen de stad aangespannen. De ene betrof de
bevoegdheid van het hpittel met betrekking tot het onderwijs in de stad,
de scholasterij. De kanunniken hadden de reeds 23 jaar in functie zijnde
rector of schoolmeester mI. Cornelis Guarini, een aan de kerk verbonden
geestelijke die als rector van de school door de stad werd gesalarieerd, uit
de school laten zetten. Toen deze - klaarblijkelijk geruggesteund dooI
het stadsbestuur - doorging met onderwijs geven, deden zij hem tesamen
methet stadsbestuur dagvaarden voor de deken van Naaldwijk mI.
Rutger van den Bosch, die als conservator van de geestelijke jurisdictie
van de bisschop van Luik optrad. Deze beval Guarini de school binnen
24 uur te verlaten. Toen de schoolmeester daaraan - op instigatie van
de magistraat - niet onmiddellijk gevolg gaf, deed genoemde deken hem
excommuniceren, hetgeen grote opschudding in de stad verwekte. Guarini
(met de magistraat als gevoegde) deed nu het kapittel dagvaarden voor
het Hof van Holland te 's-Gravenhage, doch dit verklaarde bij sententie
van 25 november 1551 de eisèn van schoolmeester en stad niet ontvankelijk.
Het bevel van de schout inzake het doen van de kerkrekening leidde
eveneens tot een rechtszaak met het kapittel over - wat in de stadsrekening genoemd wordt - het regeren van de drye godshuysen, over de
bevoegdheid van de stad inzake de benoeming van kerkmeesters, gasthuismeesters en heilige-geestmeesters en de afhoring en sluiting van hun
jaarlijkse rekeningen. Blijkbaar hebben de kanunniken zich tegen deze
15
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aanmatiging gewapend met een "mandament", waarschijnlijk verkregen
van de reeds genoemde mr. Rutger van den Bosch. Wat dit stuk precies
inhield, is jammer genoeg niet overgeleverd. Het kapittel wilde de naleving ervan door de stad afdwingen en dagvaarde de magistraat daarom
voor het Hof van Holland. Het hof oordeelde bij sententie van 17 april
1550 genoemd mandament echter strijdig met het recht van de konincklijke majesteit en veroordeelde het kapittel in de kosten van het geding.
Tegen deze uitspraak gingen de kanunniken· vervolgens in beroep bij de
Grote Raad te Mechelen.
Het is te betreuren, dat de op deze zaak betrekking hebbende, voor
de geschiedenis van de godshuizen ongetwijfeld belangwekkende stukken
tot dusver in het archief van de Raad onvindbaar bleken. Slechts bleef
elders bewaard (Collectie Cuypers van Velthoven in het Rijksarchief
's-Hertogenbosch) de deductie van de procureur der stad in deze zaak.
Hierin lezen we, dat vanwege de schout en regeerders van de stad werden
gecoren, geset ende gestelt de kerckmeesters, heylieh geestmeesters ofte
Gasthuysmeesters sonder dat die geestelijckheijt ofte deken en capitularen
van de prochiekercke tselve ayt tot eenighe tijd gedaen, geuseert aft hen
daermede onderwanden hebben gehadt. Als bewijs hiervoor werden over
een periode van ruim dertig jaren een aantal namen genoemd van de drie
categorieën meesters, die door burgemeesters en schepenen als zodanig
waren gekozen.
Deken en kapittel evenwel beweerden het tegendeel, zoals uit datzelfde
stuk blijkt. De bevoegdheid tot benoeming en ontslag kwam aan hen toe.
Zij hoorden en sloten de rekeningen van genoemde instellingen doch
wel ten overstaan van alle poorters en van het gerecht met de schout.
Welke bewijsstukken het kapittel hiervoor in het proces heeft aangevoerd,
weten we niet. De afloop van deze rechtszaak is niet bekend. Uit de
stadsrekeningen van die jaren krijgt men de indruk, dat deze zaak lange
tijd slepende is gebleven.
Het is uiteraard een gevaarlijke zaak om met de deductie van de
procureur van de stad als enige bron een oordeel over deze kwestie te
vormen. Opgemerkt zij daarom slechts, dat de opsomming van de door
de magistraat gekozen meesters, telkens slechts één kerk-, gasthuis- of
heilige-geestmeester betreft, terwijl er toch van elke categorie twee tege16
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lijk in functie waren. Mag men hieruit wellicht afleiden, dat de stad de
ene en het kapittel de andere benoemde?
Hoe de afloop van deze rechtszaak ook geweest mag zijn, in de
praktijk lijkt er een twintigtal jaren later met betrekking tot de kerkelijke
bemoeiingen met de godshuizen weinig gewijzigd. In 1569 zien we de
Bossche bisschop Sonnius, wanneer hij te Geertruidenberg vertoeft om te
vormen, hier tevens visiteren 't gasthuys, 't Heijligeesthuys ende sijn
geestelick. De stad had voor diens bezoek scheepsvracht en bodeloon
te betalen. Hoezeer de stad de bisschop nodig had met betrekking tot de
godshuizen blijkt in datzelfde jaar eveneens uit de stadsrekening toen
de burgemeesters geweest sijn tshertogenbossche bij den bisscop Sonnium
om te spreecken van de boeeken ende registers vant gasthuys, die leggen
onder mr. Gielis weduwe. Blijkbaar de weduwe van een der gasthuismeesters, die de lopende boekhoudingsregisters niet wilde overgeven.
Dat de machtsstrijd tussen kapittel en stedelijke magistraat echter niet
nagelaten heeft de normale gang van zaken bij de godshuizen nadelig
te beïnvloeden, lezen we in het verslag, dat de in 1571 te Geertruidenberg
aanwezige bisschoppelijke visitatoren van hun bevindingen hebben uitgebracht. De kanunniken klaagden bij hen, dat de rekeningen, die de heiligegeestmeesters en de gasthuismeesters bij hen deden, summier en duister
waren en vol fouten zaten. De gasthuismeesters hadden trouwens sedert
vele jaren helemaal geen rekening gedaan. In de rekeningen ontbrak een
specificatie van de bezittingen, waardoor controle nagenoeg onmogelijk
was.
Over het Gasthuis werd algemeen geklaagd, dat het niet goed werd
bestuurd. Ook de hospita (binnenmoeder), die in het gebouw woonde, was
ontevreden. In het gasthuis werd wekelijks nog maar één H. Mis gelezen
in plaats van twee. De armen werden er verwaarloosd en de uitdeling
der portiones (wekelijkse alimentatie?) was niet als gebruikelijk.
Gezien deze klachten over de meesters is twijfel gerechtvaardigd of het
kapittel nog wel de bevoegdheid bezat om deze provisores te benoemen en
te ontslaan. Moeten we de beweringen van de kanunniken tegenover de
visitatoren soms zien in het licht van de op het Concilie van Trente
(1545-1563) genomen beslissingen, die het verloren terrein van de kerkelijke overheid trachtten te herwinnen door o.a. aan de bisschoppen
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visitatiebevoegdheid toe te kennen over gasthuizen en allerlei pia loca
ongeacht of zij wereldlijke dan wel geestelijke bestuurders hadden? Deze
bestuurders zouden elk jaar aan de ordinarius rekening en verantwoording
moeten doen ook al was dit geen gewoonte of niet volgens privilege.
Nu moesten deze besluiten van het concilie om rechtskracht te krijgen
door de vorst worden afgekondigd. De publicatie ervan in de Nederlanden
door landvoogdes Margaretha van Parma in 1565 echter hield belangrijke
restricties in, waardoor de realisering van een aantal voorschriften van
het concilie onmogelijk werd. Onder andere mocht aan het bestuur der
liefdadige instellingen niets veranderd worden. Desondanks trok de
Bossche bisschop Metsius in 1571 de door het concilie uitgestippelde lijn
zonder meer door.
Waren de bevoegdheden van het Bergse kapittel ten aanzien van de
godshuizen in 1571 nog slechts schijn en alleen op de concilievoorschriften
gebaseerd? Men moet dit welhaast aannemen gezien de machteloosheid,
waarmede het kapittel blijkbaar tegenover de meesters stond.
Hoe het ook zij, spoedig zou het met de bemoeiingen van de kerkelijke overheid inzake de godshuizen gedaan zijn.
Vanaf 1573 werden Gasthuis en Tafel van de Heilige Geest nl. een
uitsluitende aangelegenheid voor het stadsbestuur, toen de overgang van
Geertruidenberg aan de Geuzen in dat jaar het vertrek van de katholieke
geestelijkheid tot gevolg had. Weliswaar was de stad tengevolge van een
muiterij van het Engelse garnizoen van 1589-1593 opnieuw in Spaanse
handen en keerde de katholieke geestelijkheid er terug, doch de magistraat
had intussen (1580) besloten de bezittingen van deze beide godshuizen nauw verwant als zij in hun werkingssfeer waren - bijeen te voegen.
Voortaan werden de aldus gecombineerde stichtingen bestuurd door
een uit drie personen bestaand college van gast- en heilige-geesthuismeesters, waarvan het benoemingsrecht sedertdien door de magistraat
geheel aan zich werd gehouden. In 1600 werd besloten, dat voortaan
jaarlijks een der meesters zou aftreden. Van 1580 tot 1625 zien we telkens
een hunner onder de naam van gecommitteerd rentmeester meer in het
bijzonder belast met het financieel beheer van de goederen der instelling.
Vanaf 1625 echter is deze taak opgedragen aan een specialist, een rentmeester, die voor het leven benoemd door de magistraat, geen deel uit18
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maakt van het college van gast- en heilige-geesthuismeesters. Het Oude
Mannenhuis kende reeds eerder een eigen rentmeester.
Het stadsbestuur was opperprovisor van deze beide instellingen en
dat zou zo blijven ook al zien we vooral in de eerste helft der negentiende
eeuw andere meningen, die overigens iedere historische basis misten,
opgeld doen. De meesters konden kopen noch verkopen, huren noch verhuren of verpachten, geen gelden uitlenen en later zelfs ook geen lijfrenten of inkoop van oude mannen en vrouwen aannemen zonder daartoe
tevoren authorisatie van het stedelijk bestuur bekomen te hebben.
Het ambt van rentmeester bleef vanaf 1721 tot in het begin van de
negentiende eeuw tengevolge van een in dat jaar gemaakte afspraak tussen
de leden van de magistraat steeds voorbehouden aan een van hen. Het
werd bij inschrijving voor het hoogst gedane bod als recognitie onder hen
vergeven. Het salaris van de rentmeester werd in 1724 teruggebracht van
f 160,- tot f 100,-. Daarnaast bleven diverse emolumenten aan dit amb.
verbonden.
Dat deze aanzienlijk waren, is af te leiden uit de hoge recognitiebedragen welke voor het verkrijgen van dit ambt werden geboden. In
1724 en 1731 bedroegen deze rep. f 610,- en f 601,-. Vanaf 1762 gold
een jaarlijkse recognitie van f 64,-, welke in 1784 tot f 40,- werd verlaagd. De functie van rentmeester was door middel van een instructie
gereglementeerd. De oudst bekende dateert van omstreeks 1600, gevolgd
door een uit 1608.
Ingevolge de voorschriften van de landelijke overheid waren vanaf
1593 tot de negentiende eeuw slechts protestanten benoembaar als
meester en rentmeester. Dit betekende, dat deze bestuurders en functionarissen - hetzelfde gold voor het Manhuis - voortkwamen uit de kleine
groep van gereformeerden, waaruit ook schepenen en burgemeesters, de
thesaurier en andere stadsdienaren werden gekozen of benoemd. Meestal
zien we personen gekozen tot meester, die in een voorgaand jaar schepen,
burgemeester of thesaurier waren en na enkele jaren als meester te
hebben gefungeerd opnieuw in de magistraat benoemd werden. De binding met het stadsbestuur was daardoor zeer groot en van een eigen beleid
der meesters kon dan ook nauwelijks sprake zijn. De stad verstevigde
hierdoor zijn greep op de godshuizen en bemoeide zich intens met de
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gang van zaken bij die beide instellingen. Conflicten tussen magistraat
en meesters zijn er in de zeventiende- en achttiende eeuw dan ook vrijwel
niet. Eerst in de loop van de negentiende eeuw zien we het regentencollege van de Stedelijke Godshuizen vooral door een heroptreden van
de katholieken daarin een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van hèt
gemeentebestuur aan de dag leggen.

De inkomsten en hun bestemming
Hoe kwamen het Gasthuis en de Tafel van de Heilige Geest aan
hun inkomsten? Zoals gezegd waren het godshuizen, d.w.z. instellingen
opgedragen aan God, waarin Zijn wil werd uitgevoerd. Zijn wil zoals
deze is uitgedrukt in de Heilige Geest, symbool van de goddelijke liefde
en zoals deze wordt verwezenlijkt in de werken van bannhartigheid.
Deze werken maakten het de mens mogelijk te midden van zijn aards
bestaan de wil van God na te komen en zo zijn eigen zieleheil te bevorderen. Vooral dit laatste was in de Middeleeuwen een factor van
betekenis. Het verklaart, waarom de liefdadigheid van de middeleeuwse
mens zo groot was. Het geven van aalmoezen en het doen van schenkingen
t.b.v. de behoeftige medemens stond toen hoog in ere, zoals de talrijke
fundaties van gasthuizen voor arme oude, zieke en gebrekkige mensen,
de vele legaten ten bate van allerlei vormen van charitatief werk aantonen. Daarbij "zat primair voor - aldus Van den Eerenbeemt - het
zieleheil van de gever en niet een effectieve oplossing van de nood der
armen". Gevolg hiervan was nog iets kenmerkends voor de middeleeuwse
armenzorg - in tegenstelling tot die van later tijd - dat veel meer op
de gevers dan op de ontvangers werd gelet. Het is van belang de nadruk
op deze drijfveren te leggen wil men het ontstaan en vooral de bloei van
de middeleeuwse godshuizen verklaren.
Wanneer we tegen het einde van de 16e eeuw voor het eerst beschikken over een opgave van de bezittingen van het Gasthuis en de
Tafel van de H. Geest te Geertruidenberg, blijken beide instellingen
ruime bronnen van inkomsten te bezitten. Zij bestonden uit landerijen
onder Standhazen, Made, Dussen, Nederveen-Capelle, uit heel veel gelden rogrenten gevestigd op landerijen en huizen onder Oosterhout, vVaspik,
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's-Gravenmoer, Dussen, Raamsdonk, Made en Standhazen en verder uit
soortgelijke renten op huizen en erven in de stad zelf. Ook trokken zij inkomsten uit de rantsoenpenningen van de pacht van de bieraccijns, de
visserij en de turfimpost, de 7e penning van de verpachting der stadswaag,
godspenningen, begravingen (verhuur baarkleed) en kerkcollecten. In de
herbergen en elders (o.a. de schutterskamer.) waren armenbussen geplaatst.
Al deze inkomsten kwamen, afhankelijk van de actuele behoefte, ten
goede aan de armen, de verzorging in het gasthuis en het H. Geesthuis
en de zorg voor de weeskinderen of zij werden opnieuw belegd.
Het merendeel van dit bezit aan huizen, land en rentebrieven was in de
loop der tijden verworven door schenking, hetzij bij leven hetzij bij
testament. Dat beide godshuizen bij dergelijke schenkingen vaak gelijkelijk
werden bedacht, moge met een enkel voorbeeld worden aangetoond. De
priester Jan Mengelen liet in het begin der 15e eeuw aan de H. Geest de
noordelijke- en aan het Gasthuis de zuidelijke helft na van een steenhuY3
en erf gelegen buiten de Koepoort. Beide verkochten dit legaat in 1426
aan Anthony Blocl., die dit huis tesamen met een ander het jaar daarna
schonk aan de Commanderij van Ter Brake van de Ridders van St. Jan.
Dergelijke tesamen verkregen bezittingen waren voor het Gasthuis en
de H. Geest vaak ook de reden, dat zij in voorkomende gevallen tesamen
procedeerden tegen derden, zoals bij de door Jan van Noijdon, bastaar.I
van Daniel van der Merwede, aan beide instellingen vermaakte landerijen.
Over de bestemming van deze inkomsten van de Tafel van de H. Geest
en het Gasthuis vóór 1580 is weinig bekend. Wat we ervan weten, doet
vermoeden dat de aard en werkwijze van beide instellingen voor en na
de samenvoeging dezelfde waren en dat deze niet afweken van dergelijke
instellingen elders.
De Tafel van de H. Geest zorgde voor de uitdeling van aalmoezen,
de ondersteuning van armen, ongelukkigen, weduwen en wezen met de
parochie als kader. Sedert de tweede helft der zestiende eeuw bezat deze
instelling, zoals we reeds zagen, bovendien een eigen gebouw, het
H. Geesthuis, waarin arme oude vrouwen konden worden gehuisvest en
verpleegd. Het Gasthuis zorgde voor het verschaffen van logies aan
passanten en de verpleging van zieken in het gebouw aan de Markt, d:1t
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thans bekend is als het voormalig weeshuis. Terwijl elders de verzorging van deze personae miserahiles in soortgelijke godshuizen vaak in
handen van religieuzen was, vindt men daarvan in Geertruidenberg geen
enkele aanwijzing. Vermoedelijk is de dagelijkse zorg in het gasthuis hier
vanaf het begin in lekenhanden geweest. Was dat in elk geval zo sedert
1573, ook in 1571 reeds - derhalve nog vóór de overgang van de stad naar
de partij van de opstand - vinden we de dagelijkse leiding in het gasthuis toevertrouwd aan een vrouwelijke leek (hospita).
De verzorging in het gasthuis had echter niet alleen een materiële
kant. De zorg voor het geestelijk welzijn van de daar verblijvende lieden
werd evenzeer gezien als een uiting van de door God geboden charitas.
En deze was in de Middeleeuwen sterk religieus gericht. Een middeleeuws gasthuis is daarom ondenkbaar zonder een kapel met altaar. In het
Geertruidenbergse gasthuis was dit altaar gewijd aan de Heilige Catharina. Men vindt het genoemd in de lijst van altaren, voorkomend in het
reeds genoemde, op omstreeks 1410 te dateren registertje van het kapittel.
Het staat daarin aanvankelijk vermeld als altarem in lwspitali. Een iets
latere hand maakte daarvan echter altarem Ste Catherine in hospitali
Monte Ste Gertrudis. Ofschoon het een middeleeuws gebruik was godshuizen met de naam van een heilige aan te duiden heeft het St. Catharinapatrocinium van dit altaar (en daarmede dat van de gasthuiskapel) hier niet
geleid tot de benaming St. Catharinagasthuis.Wellicht achtte men een
dergelijke onderscheidende aanduiding overbodig nu er zich maar één
instelling van die aard in de stad bevond.

Het Gast- en Heilige-Geesthuis
De samenvoeging van het Gasthuis en de Tafel van de H. Geest
vond - zoals gezegd - plaats in 1580 doen men alle de vruchten ende
incomen van de voirsz. twee goitshuysen in eenen huydel gehracht heeft.
Men zou er een - zij het late - naleving in kunnen zien van het voorschrift, door keizer Karel V in zijn reeds genoemde ordonnantie van
1531 gegeven, betreffende de instelling van een ghe1neene horsse, waarin
allen charitaten, Tafelen van Huysarmen, gasthuysen, Broerschappen
ende andere hehhende ohyten ende distrihutien van provenen en ael-
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moesen moesten worden verenigd. Welke de gevolgen waren met betrekking tot het bestuur van het nu tot stand gekomen Gast- en H. Geesthuis
hebben we reeds gezien. De doelstellingen en taken van deze instelling
bleven - althans voorlopig nog - die van de Tafel en het Gasthui~,
waarvan zij de regelmatige voortzetting was.
De inkomsten van het Gast- en H. Geesthuis, welke hiervoor reeds
werden onderscheiden, liepen in deze troebele tijd - de Tachtigjarige
Oorlog woedde vooral in deze streken in alle hevigheid - aanmerkelijk
terug. De stad wisselde gedurende de laatste decennia der zestiende eeuw
enige malen van bezetting en de daarmee gepaard gaande belegeringen
kwamen ook het Gast- en H. Geesthuis op aanzienlijke verliezen te
staan. Zijn vele bezittingen lagen over de stad en de verre omgeving
verspreid. Van de laatste moesten jarenlang de inkomsten worden gederfd
wegens inundaties en plundertochten van soldatenbenden. Van de erven
en landerijen in en direct buiten de stad gingen er meerdere verloren,
toen kort na de inname van 1593 de vestingwerken van Geertruidenberg,
die tot dusver uit een stadsmuur - deels omgeven door een enkele gracht
deels door de rivier de Donge - hadden bestaan, vervangen werden door
een uitgebreid stelsel van aarden wallen en grachten. Aanzienlijke oppervlakten grond gingen daarmee verloren. Ook het Gast- en H. Geesthuis
behoorde tot de aldus gedupeerde eigenaren. Het verloor met name grond
aan de nieuwe bolwerken Holland en Nassau en aan de contrescharp
buiten de Veenpoort. Het zag ook geld- en rogrenten verloren gaan uit aan
anderen toebehorende bezittingen, die hetzelfde lot had getroffen. In de
stad verloor het Gast- en H. Geesthuis een op het gasthuis aansluitend
erf, waarop nu het groot atnmonitiehuis der Staten van Holland werd
gebouwd. Tevoren (1584) hadden de gast- en heilige-geesthuismeesters
aan het stadsbestuur reeds toestemming gegeven om op dat perceel een
grote stal te bouwen ten behoeve van de ruiterij. Al deze bezittingen
moesten zonder dat daarvoor enige vergoeding werd gegeven uit d~
bezitsregisters van het Gast- en H. Geesthuis worden afgevoerd.
Tegenover deze dalende inkomsten stonden sterk gestegen uitgaven.
Er was voortdurend een groot aantal vluchtelingen op de been, van have
en goed verjaagden, die vooral in de steden neerstreken tot wanhoop
vaak van de instellingen, die zich daar met de armenzorg bezig hielden.
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Dit noopte vaak tot krasse maatregelen. In 1608 vaardigde de stad de
volgende ordonnantie uit tegen bedelaars:
Also dagelijcx veel landlopers en vagebonden, bedelaers en bedelaressen oud en
jong sich binnen de stadt begeven alhier beneffens hU}ISeil en lancx de deuren
gaen bedelen ende aelmoesen opschuimen niet alleen tot grote last van de goede
borgers en ingesetenen maar ook tot merkelijk nadeel van de godshuysen en arme
huysarmen alhier, Soa ist dat om enichsins te versien en alle onbehoorlijke bedelarij
soveel mogelijk te weren ende desniettemin de arme nooddruftige vreemdelingen
en passanten met christelijke mededoogentheyt te bejegenen ende nae gelegentheyt
te handreycken schout borgemeesters en schepenen met voorgaand advies van de
gasthuismeesters en die van de kerkeraad hebben geordOfweert en gestatueert,
ordonneren en statueren mits dese de pointen en articulen Ilaevolgende:
- ierstelyck dat men geender hande bedelaers en sal toelaten bij der straten,
in der kercken aft kerckpoorten noch oycle belleffens de huysen aft vair de
deuren te gaen bedelen; ende die men bevindt sulcx te doen, sal bij den
dienaer daertoe te stellen ende auctoriseren, aengetast ende gebracht wordeli
bij den genen die tot opsicht van de arme passanten gestelt sal wesen.
-- en sullen de poortiers ende wachten aen de poorten geenderhande bedelaers
die men merckelijck siet hen met bedelrije te generen binnen der stadtpoorten
laten comen aft ingaen, maer sullen deselve weiren ende daerbuyten houden,
tot weleken eijnde den poortiers elcken eene ordonnantie sal worden gelevert
om hen daernae te reguleren.
- ende sal bij den dyaconen alsulcke ordre gehouden worden gelijek tselve
alreede in treyn is, dat geene arme jongens aft andere innewoonende huysarmen noodich sullen hebben bij der straten aft deuren te gaen bidden.
- dan beroerende de arme behoeftige passanten sullen die hen adresseren aen
de ghasthuysmeesteren die den last heeft om de loykens om int ghasthuys te
mogen logeren, vuyt te geven, die deselve arme passanten oyck sal handtreycken nae discretie ende beduncken des noots bij den weleken den dienaer
vairsz. oyck sal brengen die hij als vore bevinden sal bij der straten aft
huysen te gaen bedelen.
- alles bij provisien ende tot dat nae gelegentheyt anders daerinne sal worden
versien.
Aldus gedaen ende gearresteert in volle vergaderinge op den 3en actabris des jaers
1608. Gepubliceert van den stadthuysen ter puyen aff op den 4en octobris 1608
hora 9a.

In 1626 zag de magistraat zich genoodzaakt een groot aantal vreemdelingen met hun vrouwen en kinderen, voornamelijk afkomstig van de
kanten van Luik, uit te wijzen.
Vrijwel jaarlijks werden grote bedragen aan aalmoezen aan dergelijke
vluchtelingen - nu eens uit Vlaanderen en Antwerpen, dan weer uit het
Luikse afkomstig - uitgedeeld. Daarnaast werden uiteraard de eigen
inwoners, die in behoeftige omstandigheden verkeerden, niet vergeten.
Werden aan de vluchtelingen aalmoezen in geld geschonken, aan de
Geertruidenbergse armen werden behalve geld ook gratis turf en linnen
en aan de zieken bovendien dranken en medicamenten uitgedeeld.
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Deze uitdelingen vormen het grootste deel der uitgaven van het Gasten H. Geesthuis rond de eeuwwende. Het onderhoud van gebouwen en
andere bezittingen, de besteding van weeskinderen, het onderhoud van
soldatenvrouwen en -kinderen, de verpleging van arme zieken en gewonden in het gasthuis alsmede de chirurgijns-, apothekers- en begrafeniskosten voor deze personen vergden eveneens aanzienlijke bedragen.
Al deze personae miserahiles kwamen voor het overgrote deel nog
steeds ten laste van het Gast- en H. Geesthuis. In de hiervoor weergegeven ordonnantie uit 1608 was de bedeling van de behoeftige ingezetenen wel aan de Diaconie der gereformeerden opgedragen, doch deze
jonge instelling (1595) beschikte aanvankelijk nog over weinig of geen
middelen en kwam door het geringe aantal bemiddelde protestanten
slechts moeizaam op gang. Zij werd in die tijd voor de ondersteuning
van haar behoeftige geloofsgenoten dan ook herhaaldelijk bijgesprongen
door de gast- en heilige-geesthuismeesters. Deze stelden geregeld gelden
ter beschikking van de Diaconie en ontleenden daaraan klaarblijkelijk een
zeker recht van toezicht op het beleid der diakens. Zij stonden over alle
particuliere giften voor de Diaconie, maakten de lijsten der huisarmen op
en hoorden voor de kerkeraad de rekeningen der Diaconie af. Daaruit
had de kerkeraad afgeleid, dat deze bedragen door het Gast- en H. Geesthuis geschonken waren en niet als lening waren bedoeld. Toen de gasten heilige-geesthuismeesters in 1627 echter de voorgeschoten gelden
terugvorderden omdat zij zelf in geldnood zaten, kwamen zij daarover
in conflict met de kerkeraad. Deze stelde nu als eis, dat de diakens dan ook
het recht moesten hebben te weten, hoe de meesters hun gelden besteedden en dat het Gast- en H. Geesthuis evenals in het verleden de gehele
wezenverzorging diende te blijven behartigen. De meesters bleven echter
op hun standpunt staan en namen geen halve maatregelen om toch hun
zin door te drijven. Zij lieten de armen onverzorgd en weigerden nog
langer de verzorging van de wezen te bekostigen. De grote onrust, die
daardoor onder deze groepen ontstond, deed de kerkeraad besluiten de
predikant met de ouderlingen naar de magistraat te zenden om die een
uitspraak in het geschil te laten doen. De diakens zouden intussen voor
zover zij daartoe in staat waren, trachten de nood der armen te lenigen.
De kerkeraad overwoog toen reeds de mogelijkheid om enige personen
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tot weesvaders over de weeskinderen aan te wijzen, waarvoor het Gasten H. Geesthuis enerzijds en de Diaconie anderzijds goederen ter beschikking zouden dienen te stellen. Een plan, dat eerst in 1681 zou
worden gerealiseerd.
Voorlopig stonden beide partijen onverzoenlijk tegenover elkaar, waarbij het geschil zich toespitste op de verzorging van de soldatenweeskinderen. Het stadsbestuur besloot nu in te grijpen en de meesters tot
inschikkelijkheid te dwingen. Het vond goed, dat de Diaconie aan de
schepen Isaacq Boucquet voor een termijn van vier maanden de gelden
zou verschaffen benodigd voor het onderhoud der soldatenwezen en
bepaalde tevens dat de Diaconie de helft van deze som in mindering zou
mogen brengen op de lening, die zij voordien had ontvangen van het
Gast- en H. Geesthuis. Na vervolgens rechtskundig advies te hebben
ingewonnen, ordonneerde de magistraat in 1628, dat de Diaconie en het
Gast- en H. Geesthuis voortaan elk voor de helft de soldatenwezen
zouden te onderhouden hebben.
Intussen was het Gast- en H. Geesthuis door zijn steeds moeilijker
wordende financiële situatie genoodzaakt geworden zijn werkterrein aanzienlijk in te krimpen. Omstreeks 1624 stootte het de eigenlijke armenzorg,
de bedeling, geheel af. Deze werd nu een uitsluitende taak voor de confessionele armbesturen, d.w.z. voorlopig alleen voor de Diaconie. De
katholieken waren, zolang zij niet opnieuw over een georganiseerde
armenzorg beschikten, op elkanders steun aangewezen.
Slechts de exploitatie van het gasthuis en van het oude vrouwenhuis
en de zorg voor de wezen vormden sedertdien de voornaamste taken van
het Gast- en H. Geesthuis. Doch bij deze inkrimping bleef het niet. In
1681 werd het gasthuis als zodanig opgeheven en kwam er een einde aan
het verschaffen van logies aan passanten en de verpleging van zieken in
het gelijknamige gebouw. Of de behoefte aan een dergelijke instelling niet
langer bestond in Geertruidenberg, is niet duidelijk geworden. Het gebouw zelf kreeg echter tegelijkertijd een nieuwe bestemming n.l. die van
weeshuis.
Weeskinderen waren er heel wat. De oorlog en vooral ook de pest
sloegen in deze decennia krachtig toe en heel wat kinderen bleven ouderloos en onverzorgd achter. Bovendien had het feit, dat Geertruidenberg
26
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Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Geertruidenberg. Achtergevel (westzijde). 1963.
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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Afb. 3.

Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Geertruidenberg.
Achtergevel van de middenpartij. 1963.
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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Afb. 4.

Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Geertruidenberg. Voorgevel (oostzijde)
aan de Gaslhuisstraat. 1966.
Foto H. Verschuren
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een vestingstad was met een steeds wisselend garnizoen, tot gevolg dat
er voortdurend veel soldatenkinderen onverzorgd in de stad achterbleven.
Tot nu toe waren al deze wezen op kosten van het Gast- en H. Geesthuis uitbesteed bij pleeggezinnen. De jongens onder hen, die oud genoeg
waren, werden bij een ambachtsman ondergebracht om er een beroep te
leren. Sedert 1628 droeg - zoals hierboven reeds werd gezegd - de
Diaconie met betrekking tot de soldatenwezen de helft van de kosten.
De bedragen, welke het Gast- en· H. Geesthuis jaarlijks aan de opvoedmg
van de weeskinderen ten koste legde, tonen wel aan, dat daarbij niet karig
te werk werd gegaan.
Het voortdurend vrij grote aantal wezen leidde in 1681 tot het besluit
om tesamen met de Diaconie een weeshuis in te richten, waarvan de jaarlijkse kosten door beide instellingen gezamenlijk zouden worden gedragen.
Het Gast- en H. Geesthuis stelde bovendien het gebouw van het gasthuis voor dit doel ter beschikking en bekostigde de daarvoor noodzakelijke
verbouwingen. Op dit Weeshuis kom ik aanstonds uitvoeriger terug.
Door de opheffing van het gasthuis was het werkterrein van het
Gast- en H. Geesthuis voortaan beperkt tot het in standhouden van hèt
H. Geest- of Oude Vrouwenhuis en het mede in standhouden van het
Weeshuis. Door de grote bedragen welke laatstgenoemde instelling jaarlijks vergde betekende de opheffing van het gasthuis zeker geen verlichting van het budget. De inkomsten van het Gast- en H. Geesthuis evenals die van het Oude Mannenhuis - waren sedert de laatste (oorlogs)jaren opnieuw aanzienlijk teruggelopen. De meesters hadden de
pachtprijzen nagenoeg moeten halveren om aan de in nood verkerende
pachters tegemoet te komen. Bovendien had een groot deel van de in
beide huizen opgenomen oude mannen en vrouwen weinig kapitaal ingebracht. De vrouwen in het H. Geesthuis waren doorgaans arm. Om hun
onderhoudskosten enigszins te verlichten, waren zij door de meesters aan
het spinnen gezet. De opbrengst daarvan was echter niet voldoende en
de meesters hadden zich vervolgens genoodzaakt gezien voor de alimentatie van deze vrouwen elders tegen intrest geld op te nemen.
Wilde het voortbestaan van het Gast- en H. Geesthuis en van het
Oude Mannenhuis gewaarborgd zijn, dan was een drastische financiële
ingreep noodzakelijk. Hiertoe ging de magistraat der stad als opperpro-
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visor van beide godshuizen in 1684 over door te bepalen, dat voorlopig
d.w.z. tot beide instellingen schuldenvrij zouden zijn, geen personen
meer in hun huizen mochten worden opgenomen zonder zijn toestemming en dan nog alleen tegen de door hem vastgestelde inkoopsommen
voor huisvesting en lijfrente. De tarieven gingen voor So- tot 76-jarigen
variëren van f 800,- tot f 250,-. Voor niet-inwoners werden deze
bedragen met een derde verhoogd. Bovendien moesten degenen, die zich
inkochten, o.a. een bed met toebehoren, twee dekens, linnen enz. meebrengen. Het Oude Mannenhuis en het H. Geest- of Oude Vrouwenhuis
werden door deze maatregel in feite proveniershuizen.
Om de schuldenlast van het Gast- en H. Geesthuis te verlichten
werden vervolgens in 1698 een groot aantal landerijen (o.a. in de Emiliapolder), die de jaarlijkse ongelden van dijkschot en verponding niet
meer opbrachten, verkocht. De opbrengst werd gebezigd voor aflossing
van geleend kapitaal en voor het overige belegd in obligaties.
Deze saneringsmaatregelen leverden blijkbaar nog niet het gewenste
resultaat. In 1707 zien we de magistraat samen met de vaders en regenten
van de kerk, het Gast- en H. Geesthuis en het Oude Mannenhuis zich
tot de Staten van Holland wenden met het verzoek om een loterij te
mogen organiseren. Als reden werd o.a. aangevoerd, dat de revenuen
van de godshuizen zodanig verminderd waren, dat zij al lang niet meer
in staat waren hun inwonende armen naar behoren te alimenteren. De
Staten verleenden het gevraagde octrooi tot een bedrag van f 800.000,(gevraagd was f 900.000,-) waarbij zij o.a. als voorwaarde stelden, dat
uit de opbrengst enige oude mannen en vrouwen in de genoemde godshuizen gealimenteerd moesten worden.
Door die verschillende maatregelen werden vanaf het begin der
achttiende eeuw de middelen weer wat ruimer en gaven de jaarlijkse
rekeningen weer overschotten te zien. De magistraat, die voortdurend in
geldnood zat, ging van deze overschotten profiteren en sloot vanaf 1719
geregeld kortlopende kasgeldleningen bij het Gast- en H. Geesthuis. In
1738 geschiedde dit voor het eerst ook bij het Oude Mannenhuis, dat
in de zeventiende eeuw zelf geregeld geld bij het Gast- en H. Geesthuis
had moeten lenen.
De Diaconie, die intussen door buitengewone liefdegiften in staat
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was geweest de eerder bij het Gast- en H. Geesthuis gesloten leningen
af te lossen, zag zich in 1758 opnieuw voor een tekort geplaatst. Op last
van de stedelijke magistraat verstrekten zowel het Gast- en H. Geesthuis
als het Oude Mannenhuis nu renteloze leningen aan de Diaconie (resp.
f 200,- en f 100,-). In later jaren (1773, 1788) kreeg de Diaconie opnieuw renteloze leningen uit deze fondsen. Ook op andere wijze werd de
Diaconie geldelijk gesteund. Zo kreeg zij in 1774 f 50,- voor het aanschaffen van de nieuwe berijmde psalmen voor de leeskundige ledematen,
die onder haar alimentatie waren.
Het instandhouden van het Oude Vrouwenhuis bleef naast de zorg
voor de wezen echter de voornaamste taak van het Gast- en H. Geesthuis.
Gegadigden voor een plaats in het Oude Vrouwenhuis waren er doorgaans genoeg. In 1758 waren er zelfs meer vrouwen aangenomen dan er
in het gebouw huisvesting konden vinden. Het stadsbestuur bepaalde toen
op voorstel van een der meesters, tevens burgemeester, dat zodra er door
overlijden of vertrek van een der vrouwen plaats kwam, eerst die ingekochte vrouwen een kamertje moest worden gegeven, welke nog buiten
het vrouwenhuis verbleven, en dat er voorlopig geen nieuwe vrouwen
mochten worden aangenomen.
"BurgerIuyden" en vnI. de hulpbehoevenden onder hen kregen voorrang boven vreemden en buitenlieden. Ook bij de verkoop van lijfrenten
hield het stadsbestuur de teugels in handen door te bepalen (1763), dat
aan personen beneden de 40 jaar geen lijfrenten mochten worden gegeven hoger dan 8 %. Voor 4O-50-jarigen mochten zij niet hoger zijn
dan 10 %, voor 50--60-jarigen 12 %, 60--7G-jarigen 15 % en voor 70-80jarigen 25 %. Voorts mochten deze lijfrenten alleen verkocht worden
aan inwonende burgers, die hun woning en verblijf binnen de stad
moesten blijven houden.
Berichten van tijdgenoten over het Oude Vrouwenhuis zijn schaars.
De predikant Is. van Nuyssenburg zegt er in zijn beschrijving van Geertruidenberg slechts van dat het redelijk wel van nodige inkomsten verzien, zijn inwoners ook zeer wel bezorgt.
In de tweede helft der achttiende eeuw beleefde Geertruidenberg
sedert lange tijd opnieuw een periode van welvaart, welke vooral rond
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de zeventiger jaren tot uitdrukking komt als de stad de kerktoren, waarvan de bovenbouw sedert 1593 een ruïne was, laat restaureren (1768),
het stadhuis in- en uitwendig laat moderniseren (1768), fraaie nieuwe
stadspompen op de Markt doet plaatsen (1767, 1771) en een nieuwe
Vishal laat bouwen (1772).
De financiële toestand van het Gast- en H. Geesthuis was intussen,
zoals hiervoor werd vermeld, reeds eerder hersteld. Enerzijds was dit bereikt door de in 1684 getroffen maatregelen, anderzijds had de stad bij het
redres der stedelijke financiën in 1744 besloten voortaan de jaarlijkse
bijdrage van het Gast- en H. Geesthuis in de exploitatie van het Weeshuis (f 465,-) voor haar rekening nemen. Overigens niet dan na van
het Gast- en H. Geesthuis een lening van f 8500,- en een gift van
f 7000,- te hebben bedongen. Teneinde te verhinderen, dat de stad
geheel zou moeten opkomen voor de kosten van het Weeshuis was daarbij echter bepaald, dat deze uitkering slechts zou plaats vinden zolang
ook de Diaconie haar aandeel bleef betalen. Anders zou dit bedrag rechtstreeks ten goede komen aan het Gast- en H. Geesthuis. Een pressiemaatregel derhalve gericht tegen de Diaconie, waarbij het Gast- en
H. Geesthuis nimmer schade zou lijden. In de jaren 1747-1771 leende de
stad van dit godshuis nogmaals tot een bedrag van f 8000,-.
De geldmiddelen van het Gast- en H. Geesthuis waren in de jaren
zeventig echter zo ruim, dat men in 1771 het gebouw van het Weeshuis
een nieuw uiterlijk gaf en men zich vervolgens kon gaan beraden over
de vervanging van het versleten Oude Vrouwenhuis door een nieuw
gebouw. Samen met de manhuismeesters en uiteraard met goedvinden
van het stadsbestuur werd in 1775 besloten om voor gezamenlijke rekening een nieuw gebouw op te richten, waarin zowel oude mannen als
oude vrouwen konden worden gehuisvest. Daarin zouden dan ook bejaarde echtparen kunnen worden opgenomen, hetgeen tot dusver vanwege het karakter van de bestaande huizen niet mogelijk was geweest.
Het Gast- en H. Geesthuis zou drievierde deel der bouwkosten
betalen, het Oude Mannenhuis eenvierde. Dezelfde verhouding zou
gelden voor het onderhoud en de exploitatie van het gebouw. Op dit
nieuwe gebouw zal aanstonds uitvoeriger worden ingegaan.
Naast de taken van oude-vrouwen-verpleging en wezenzorg ont-
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wikkelde het Gast- en H. Geesthuis vooral sedert de tweede helft der
achttiende eeuw verschillende nevenactiviteiten. Ofschoon deze instelling
van oudsher in het geheel geen taak had gehad op het terrein van het
onderwijs - integendeel armenzorg en onderwijs waren in de Middeleeuwen strikt gescheiden - raakte zij door haar, overigens door de magistraat voorgeschreven, financieringspolitiek toch nauw bij het onderwijs
in de stad betrokken. Het is van belang hierop de aandacht te vestigen
met het oog op hetgeen we in de negentiende eeuw zien geschieden als
de uitgaven voor het onderwijs die voor de armenzorg dreigen te overvleugelen.
Nog in de zeventiende eeuw waren de betrekkingen van het Gast- en
H. Geesthuis met het onderwijs van zeer bijkomstige aard. Zijn uitgaven
met betrekking tot het onderwijs bestonden in die tijd slechts - men
mag welhaast zeggen vanzelfsprekend - uit de bekostiging van het onderwijs aan arme weeskinderen. Dat bij de oprichting van het Weeshuis in
1681 de zogenaamde gasthuiskapel op zijn kosten tot schoolruimte voor
de weeskinderen werd ingericht, mag een normaal uitvloeisel vàn die
traditie en van het besloten karakter van de nieuwe instelling heten.
Het begon in feite met de kostschool. Toen de stadsschoolhouder
Simon van der Waal voor zijn bloeiende Franse kostschool in 1765
ruimte tekort kwam en zijn huis vergroten wilde, leende het Gast- en
H. Geesthuis hem in opdracht van het stadsbestuur tegen een lage rente
(2 %) het benodigde kapitaal. Toen hij in 1780 naar Alkmaar vertrok,
kocht het Gast- en H. Geesthuis - wederom in opdracht van de magistraat - dit gebouwencomplex (een uitgave van f 3750,-). Behalve de
kostschool was er sedert 1765 ook de school voor de stadskinderen in
ondergebracht. Vervolgens werd dit gebouw aan de nieuwe stadsschoolcn kostschoolhouder verhuurd. De financiële steun aan deze instelling
werd voortgezet. Zo ontving in 1791 de toenmalige kostschoolhouder
f 1000,- à 31J2 % ter leen van het Gast- en H. Geesthuis. Later betaalde
de stad de op haar verzoek tot een minimum verlaagde huur. In 1818
wordt echter medegedeeld, dat de stad nog steeds huurder was maar
in geen jaren huur had betaald. In 1787 werd eveneens op verzoek van
het stadsbestuur het schoollokaal in het Weeshuis - er waren toen geen
weeskinderen - ten behoeve van de stadsschool gratis in gebruik ge-
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geven. Op de verdere gebeurtenissen met betrekking tot de verhouding
onderwijs-godshuizen kom ik straks terug.
Ook rekende het Gase- en H. Geesthuis de verschaffing van werk
aan behoeftige personen tot zijn taak. Een deel van het in 1778 verlaten
oude vrouwenhuis werd in datzelfde jaar aan Maas van Altena en in
1786 aan Joh. van Raay gratis ten gebruike afgestaan om er een katoenspinnerij in onder te brengen, waarin arme bedeelden te werk gesteld
konden worden. De inrichters kregen bovendien een tegemoetkoming
in de kosten. Het grootste deel van dit gebouw werd echter op last van
de magistraat tegen een jaarhuur ter beschikking gesteld van de Diaconie
om daarin haar gealimenteerden te huisvesten. Beide bestemmingen
duurden slechts kort, want nog in 1786 moesten Diaconie en Van Raay
het gebouw ontruimen voor de inlegering van soldaten. Kort daarop
werd het voor dit doel gratis aan de stad in gebruik gegeven. In 1800
werd het aan de familie Allard verkocht.
Op last van het stadsbestuur leende het Gast- en H. Geesthuis in
1783 aan de kleermaker A. Kok f 1000,- à 3 %, waarvoor deze 20 à 25
stuks bedden met dekens en lakens moest laten maken, die hij dan tegen
5 stuivers per week kon verhuren aan het garnizoen.
Verder kregen de meesters betalingen te verrichten voor transport en
onderhoudskosten van personen, die te 's-Hertogenbosch in het zinnelozenhuis en het verbeterhuis waren opgenomen.

De gebouwen
Zoals hiervoor reeds is gezegd, zijn de gegevens met betrekking tot de
vroegste bestaansperiode van de godshuizen schaars. Datzelfde geldt voor
hun gebouwen. Aangenomen mag worden, dat de Tafel van de Heilige
Geest, voordat omstreeks het midden van de zestiende eeuw werd overgegaan tot het huisvesten van oude vrouwen, niet over een eigen gebouw
heeft beschikt. Zij had dat voor haar eigenlijke taak, de bedeling, ook
niet nodig. Het Heilige Geesthuis, dat in 1551 voor het eerst wordt
genoemd en later naar zijn eigenlijke bestemming Oude Vrouwenhuis
werd geheten, was gelegen achter het stadhuis aan de huidige Zuidwal.
Of het een nieuw dan wel een bestaand gebouw was, dat voor dit doel
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werd ingericht, is niet bekend. Het had zijn verbinding met de Markt
door het gedeeltelijk overbouwde, thans bij de restauratie van het stadhuis opgeheven, poortje aan de oostzijde van het stadhuis, dat daarom
wel Heilige Geeststege en later Gang van het Oude Vrouwenhuis werd
genoemd.
In 1617 en 1618 vonden belangrijke vernieuwingen plaats aan dit
gebouw, dat mogelijk van de belegeringen in de jaren 1573-1593 te
lijden had gehad. Er werd een nieuwe koestal en turfschuur aangebouwd.
Kozijnen van deuren en vensters werden vernieuwd. Er kwam een nieuwe
wenteltrap en een nieuwe zolder. Een schrijnwerker maakte acht bedsteden in dit H. Geesthuis. Dit aantal slaapplaatsen stemt overeen met
hetgeen er over de capaciteit van dit gebouw bekend is. Het kon nl. huisvesting bieden aan 8 à 9 vrouwen. Latere verbouwingen droegen meer
het karakter van herstelwerkzaamheden. Ingrijpende wijzigingen vonden
er althans niet meer plaats, terwijl de capaciteit van het gebouw hetzelfde
bleef.
Het is tot 1778 als Oude Vrouwenhuis in gebruik gebleven. Na vervolgens nog als fabriek en soldatenkwartier te hebben dienst gedaan,
ging het in 1800 over in particulier bezit. Vermoedelijk zijn nog restanten van het oude gebouw aanwezig in de zich thans ter plaatse
bevindende woningen.
Anders lag de situatie met het Gasthuis. Voor de taken van deze instelling moet van het begin af een gebouw nodig zijn geweest. Vermoedelijk
was het steeds op dezelfde plaats gevestigd nl. aan de Markt, waar men
het reeds in 1436 vindt vermeld. Een gedeelte van het gasthuis bestaat
thans nog. Het is nl. het gebouw met het ranke torentje aan de Markt
(no. 52), bekend als het voormalig weeshuis. Dit gebouw is aanvankelijk veel groter geweest. Niet alleen wijzen daarop de overblijfselen van
de oorspronkelijk tweebeukige aanleg doch ook de funderingen, welke
een paar jaar geleden op het achter het gebouw gelegen erf werden
aangetroffen.
Bewaard gebleven beschrijvingen van de indeling van dit gasthuis uit resp.
1597 en 1640 leren, welke bestemming de verschillende vertrekken toen
hadden. Men onderscheidde daarin behalve de thans nog bestaande kapel:
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de grote camer (6 bedden), de vrouwecamer (3, in 1640 4 bedden),
de beijert (4 resp. 6 bedden), het camertje voor de dienstmaegd (1 bed),
de meesterscamer of vierschaer (d.i. de regentenkamer) en de keuken.
Dit gebouw heeft tot 1681 onafgebroken als gasthuis dienst gedaan.
Eenmaal, in 1617 nl., dreigde het zijn bestemming te verliezen, toen de
magistraat besloot de stadsschool er in onder te brengen en het gasthuis
te verplaatsen naar de achter de kerk gelegen school, die daartoe dan op
stadskosten geschikt zou worden gemaakt. Dit besluit bleef echter onuitgevoerd. De zolders van het gasthuis en ook die van het manhuis dienden
in tijden van gevaar als opslagruimte voor granen ten behoeve van stadsbevolking en -bezetting.
De thans nog bestaande kapel, die inwendig een houten tongewelf
heeft, diende na de overgang van de stad in 1593 nu eens als werkplaats voor de stadstimmerman dan weer als school. Later, in de zeventiende- en ook in de achttiende eeuw, toen het Weeshuis erin gevestigd
was, bleef de kapel veelal gereserveerd voor de godsdienstprediking ten
behoeve van de vreemde natien binnen de stad verblijvende of in garnizoen leggende.
Wat de vorm van dit gebouw aangaat, zij opgemerkt, dat het gasthuis
evenals soortgelijke godshuizen elders in zijn vorm zijn wezen uitdrukte
nl. van een huis Gods te zijn, aan een bijzonder doel gewijd. Het was
veelal een kerkje, zodanig ingericht dat een aantal mensen hierin min of
meer permanent konden leven. De oorspronkelijl)e gasthuiszaal had
daarom vrijwel steeds een altaar. Het is niet uitgesloten, dat de thans
nog bestaande gasthuiskapel te Geertruidenberg de oorspronkelijke gasthuiszaal is geweest. Het altaar was er, zoals hiervoor reeds werd gezegd,
gewijd aan St. Catharina. Er werden tot 1573, toen de stad in handen
van de Geuzen kwam, wekelijks twee H. Missen gelezen door of namens
een der kanunniken van de St. Geertruidskerk
Toen in 1681 het Gasthuis als afzonderlijke instelling ophield te
bestaan, werd het gebouw ervan ingericht als weeshuis. Het bleef echter
eigendom van het Gast- en H. Geesthuis en kreeg op kosten van dit
godshuis in de jaren 1771-1773 zijn huidige voorgevel. Een architect
kwam er blijkbaar niet aan te pas. De bekwame beeldhouwer en hardsteenleverancier Guilliam Carrier leverde de thans nog aanwezige hard34
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stenen deur- en raamomlijstingen en de stoep met balie. Reeds eerder
(1737) was het torentje voorzien van het uurwerk, dat voordien op de
Koepoort had gestaan. Nadat het Weeshuis in 1795 als zodanig was
opgeheven, kwam het gebouw opnieuw ter beschikking van het Gast- en
H. Geesthuis. Het diende sedertdien tot school, kazerne, legermagazijn,
gevangenis, wapenkamer en wederom tot school. In 1908 werd het gebouw met de intussen daarachter gebouwde openbare school en de ernaast gelegen onderwijzerswoning aan de gemeente verkocht, hetgeen
overigens de Stedelijke Godshuizen in 1910 niet weerhield om voor de
restauratie van dit fraaie gebouw een ruime subsidie beschikbaar te stellen.
Het nieuw huis voor zowel oude mannen als oude vrouwen, tot de
bouw waarvan de gast- en heilige-geesthuismeesters en de manhuismeesters samen in 1775 besloten, verrees op de plaats van het oude
mannenhuis aan de Haverdijk (thans Havendijk), dat nu werd afgebroken.
Aangezien het terrein niet groot genoeg was voor de geprojecteerde
bouw, werd een aan de westzijde ervan gelegen voormalige pottenbakkerij
gekocht en aan de oostzijde een stuk landsgrond verkregen. Bouwmeester
was de stadhouderlijke architect Philips Willem Schonck, die reeds eerder
hier werkzaam was geweest bij de restauratie van de kerktoren, de verbouwing van het Prinsenhof in de Koestraat, de bouw van de Vishal en
een nieuwe achterbouw van het stadhuis.
Het nieuw "oude mannen- en vrouwenhuis" kwam in 1778 gereed.
Men had bij de bouw ervan aanvankelijk enige tegenslag ondervonden,
omdat de grondslag niet stevig genoeg bleek voor normale funderingen.
Dit euvel werd op advies van Schonck verholpen door zware elzen
staken te heien en de funderingen te verdiepen.
De voorgevel, thans achtergevel omdat langs de andere zijde van het
gebouw omstreeks 1920 de Gasthuisstraat werd aangelegd, werd gesierd
met een door Guilliam Carrier reeds in 1769 nog ten behoeve van het
oude gebouw uit sosijnse steen gehouwen beeld van een oude vrouw.
Dit beeld kreeg nu een mannelijk pendant, door dezelfde steenhouwer
vervaardigd, dat voor rekening van het Oude Mannenhuis kwam en
f 40,- kostte.
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Het middendeel van dit in 1778 gereedgekomen gebouw is sedertdien
uitwendig niet meer gewijzigd. De zijvleugels werden echter in 1888 en in
1953 verbouwd, teneinde de hierin ondergebrachte woonverblijven van
de bejaarden aan de eisen van de tijd aan te passen.
Het middendeel bevat beneden een woning voor de concierge en sedert 1953 - een brandvrije archiefbewaarplaats. Boven bevinden zich
een tweetal representatieve vertrekken, nl. de regentenkamer en de zgn.
"boerenkamer". Dit laatste vertrek was vermoedelijk de regentenkamer
van het Oude Mannenhuis, zolang dit nog als afzonderlijke instelling
bestond. De regentenkamer werd in 1953 naar de inzichten van architect
C. J. de Bever gerestaureerd.

II HET WEESHUIS
Zoals reeds is opgemerkt behoorde de verzorging van de wezen vanouds tot de taak van de Tafel van de H. Geest en vanaf 1580 tot die
van het toen verenigde Gast- en H. Geesthuis. Sedert 1628 was het regel
geworden, dat deze instelling het onderhoud van alle burgerweeskinderen geheel en dat van de soldatenweeskinderen voor de helft bekostigde.
De andere helft van de laatste categorie kwam ten laste van de Diaconie
der gereformeerde gemeente. De wezen werden voor rekening van beide
instellingen bij pleeggezinnen besteed, totdat men vanwege het voortdurend grote aantal wezen in 1681 besloot om tesamen met de Diaconie
een weeshuis in te richten. Alle wezen zouden voortaan voor gezamenlijke rekening daarin worden verpleegd. De magistraat hechtte zijn goedkeuring aan deze overeenkomst.
Het bestuur van het Weeshuis kwam te berusten bij de gezamenlijke
gast- en heilige-geesthuismeesters en predikant en ouderlingen der gereformeerde gemeente, beide partijen met evenveel gezag. De rekeningen
van het Weeshuis werden per kwartaal opgemaakt, waarbij in het ene
kwartaal een der gast- en heilige-geesthuismeesters als rendant optrad en
het volgende kwartaal een der diakens. De kosten werden door beide
partijen elk voor de helft gedragen. Voor de dagelijkse leiding in het
gebouw werden een binnenvader en een binnenmoeder aangesteld. De
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rechten van de kinderen en de zorg voor hun eventuele bezittingen
bleven als vanouds behartigd door de Weeskamer der stad, d.w.z. door de
schepenen.
Het Gast- en H. Geesthuis bracht buiten zijn aandeel in de jaarlijkse
kosten ook het gebouw in, het voormalige gasthuis, en bekostigde ook
de verbouwing hiervan en het meubilair zoals bedsteden, eetplaatsen
enz. In het zogenaamde kerkje of gasthuiskapel werden vijf tot zes banken
geplaatst als zitplaats voor de schoolkinderen onder de wezen, met drie tot
vier tafels om op te kunnen schrijven, ieder tien tot elf voet lang en
verder nog een stoel voor de schoolmeester.
Alle kinderen in het Weeshuis moesten krachtens 's lands wetten
worden opgevoed in de gereformeerde religie. Anderen moesten er uit.
De wezen zouden er tot hun vierentwintigste jaar kunnen blijven, tenzij
zij eerder bekwaam waren om op eigen benen te staan.
De uniformkleding der kinderen was donker grauw met grijs er
door heen en een bies van rood en geel (de stadskleuren) op de schouder.
De burgerweeskinderen hadden die bies op de rechterschouder, de soldatenkinderen op de linkerschouder.
Het Weeshuis werd als een aparte instelling beschouwd en men
rekende er op, dat particulieren giften zouden doen voor de instandhouding ervan. Toen deze achterwege bleven, ordonneerde het stadsbestuur teneinde de mildadigheid te stimuleren, dat degenen die bij
uiterste wilsbeschikking f 25,- of meer aan het Weeshuis legateerden, bij
hun begrafenis de laatste eer zou worden bewezen door de begrafenisstoet te laten voorafgaan door de weeskinderen in uniform onder leiding
van de binnenvader.
Of deze aan het standsbewustzijn der Bergenaren appellerende maatregel veel vrucht heeft afgeworpen, is niet bekend. Slechts eenmaal
vonden we melding gemaakt van een behoorlijk legaat, een door de stadschirurgijn aan het Weeshuis vermaakt huis in de Koestraat, dat in 1785
voor f 177,- werd verkocht.
Binnenvader en binnenmoeder waren meestal kinderloze echtparen.
Hun levenswandel moest onbesproken zijn, anders dreigde ontslag, zoals
ook een enkele maal geschiedde. Het waren niet altijd onbemiddelde
figuren. Een hunner gaf b.v. in 1750 f 1000,- aan de stad ter leen.
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Zo'n binnenvader had niet alleen een vast salaris maar hij verdiende
bovendien aan de weeskinderen. Alle winst, die hij uit het laten verrichten van arbeid door die kinderen verkreeg, was voor hem. Het was
voorschrift dat de kinderen boven de 7 jaren gedurende de tijd, dat zij
niet naar school hoefden (2 uur per dag) of de catechisatie bijwoonden,
moesten worden gebruikt voor het spinnen van katoen of enig ander
voordelig werk. Bij zo'n opvoeding der wezen werd tot een farce de
spreuk, die toentertijd boven de ingang van het Weeshuis was aangebracht: Waar wordt het grootst verlies lofwaardiger vergoed, dan daar
d'onnoozle wees met zorg wordt opgevoed. De kostschoolhouder Simon
van der Waal, die tesamen met de dichteres Juliana de Lannoy en de
predikant Van Nuyssenburg "het dichterlijk klaverblad" van Geertruidenberg vormde, wordt beschouwd als de maker van dit opschrift. Van
Nuyssenburg, die in 1774 een beschrijving van de stad in het licht gaf,
zei van het Weeshuis, dat het pronkt met een vrij aartig toorentjen en
dubbel slagwerk, zijnde voor het overige een zeer aanzienlijk en welbemiddeld gebouw. Sints den jare 1681, werd het tot een weeshuis geschikt, en is ook bij zijne aanmerkelijke verbetering in den verleden en
dezen jare daartoe geschikt gebleven, pronkende daartoe met het Stadswapen en de afbeelding van twee kinderen onder welke deze twee regels
geleezen worden. . .. waarna hij het hierboven reeds weergegeven opschrift citeert.
In tijden, dat er geen kinderen in het weeshuis waren - en dat kwam
in de 18e eeuw enkele malen voor - kregen de binnenvader en -moeder
een dubbel tractement wegens het derven van de inkomsten, die zij anders uit de arbeid van de kinderen hadden. Stond het gebouw leeg, dan
werden er meestal soldaten in gelegerd. In 1747 werd het evenals het
manhuis door de Staten van Holland gevorderd om als militair hospitaal
te dienen. Voor de weeskinderen moest toen een huis gehuurd worden.
In 1776 kreeg Ds. Van Kessel van de gast- en heilige-geesthuismeesters
toestemming om een kamer in het weeshuis te gebruiken voor het geven
van onderwijs in de Goddelijke Waarheden, terwijl omstreeks 1785 de
stadsschool in de voormalige kapel werd ondergebracht.
In 1778 werden er voor het laatst kinderen in het gebouw opgenomen.
Dat het aantal wezen, dat in het gebouw werd opgevoed, doorgaans ge-
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nng was, vindt mede zijn verklaring in het feit, dat de kinderen er in de
gereformeerde godsdienst werden opgevoed. Katholieke wezen, die er bij
een bevolking welke voor het merendeel uit katholieken bestond, toch
ook zeker waren, werden er niet in opgenomen, tenzij hun voogden met
de dwingende voorschriften ten aanzien van de godsdienstige opvoeding
accoord gingen. In feite was deze instelling er dan ook slechts voor het
protestantse bevolkingsdeel van Geertruidenberg.
Een der eerste maatregelen, die het vernieuwde stadsbestuur in 1795
onder druk van de katholieken nam, was dan ook de feitelijke opheffing
van het Weeshuis. De jaarlijkse subsidie van de stad aan deze instelling
(f 465,-) werd sedertdien gelijkelijk verdeeld onder de Diaconie en het
katholieke Armbestuur teneinde deze in staat te stellen de opvoeding van
hun wezen door middel van besteding bij pleeggezinnen te bekostigen.
De weeshuisrekeningen lopen evenwel ook na 1795 door en wel tot
1805. Daarna verantwoordde de rentmeester van het Gast- en H. Geesthuis het aandeel van de Diaconie in de genoemde stadssubsidie onder de
benaming Administratie der gelden uyt de stadscasse betaald wordende
tot subsidie in het onderhoud der arme weezen, totdat deze subsidie door
het stadsbestuur in 1818, werd stopgezet en de liquidatie van dit fonds
volgde.
Over de verdere lotgevallen van het gebouw, dat na de buitengebruikstelling als weeshuis weer ter beschikking van het Gast- en H. Geesthuis
kwam, is hiervoor reeds het een en ander gezegd.

lIL HET OUDE MANNENHUIS
Het Oude Mannenhuis van Geertruidenberg, meestal kortweg het
Manhuis genoemd, is van veel jonger datum dan de Tafel van de
H. Geest en het Gasthuis. Ook de wijze, waarop het tot stand is gekomen, wijkt af van die van de Tafel en het Gasthuis. Het Manhuis
ontstond nl. in het schenkings- of testamentair kader, d.w.z. door schenking van onroerend goed of renten voor dat doel, door vermogensafzondering derhalve, soms onder bepaalde voorwaarden. Een formele stichtingsakte, handelend alleen maar over de oprichting van het Manhuis ont-

39

Jaarboek De Oranjeboom 18 (1965)

breekt. Waarschijnlijk is een dergelijke akte ook nooit opgemaakt.
De vroegste mededeling over het Manhuis vonden we in het testament
van ene Jan Willems van 22 januari 1549, waarin hij na allerlei andere
schenkingen te hebben gedaan (o.a. een legaat van twee ponden groot
Vlaams aan het Gasthuis) vermaakte aen dat mannuys dat binnen der
stede van Sinte Gertrudenberge ghefundeert ende gemaeckt sal worden
die somme van 1 pond eens te geven om godswil ende in puerder
aelmissen.
Het plan tot de stichting van een oude-mannenhuis dateert dus al
van vóór 1549. Vermoedelijk is het initiatief tot die stichting genomen
door de prelaet van Ninove Hey, die blijkens een kanttekening in de
stadsrekening van 1557, welke hierna nog ter sprake zal komen, blijkbaar
als eerste totter erectie van desen manhuys sekere somme van penningen
gelaten heeft. Deze prelaat van Ninove was Cornelius Hey, die van 1525
tot 1544 (de 32e en eerste gemijterde) abt was van de beroemde Premonstratenzerabdij te Ninove, een plaats ten westen van Brussel. Ofschoon
hij uit Breda afkomstig was, bestond er mogelijk verwantschap met de in
Geertruidenberg woonachtige Willem Hey de smid, die eveneens renten
aan het Manhuis schonk (1549 en 1550). De belangstelling van abt He)'
voor Geertruidenberg lijkt mij echter nog meer verklaarbaar door zijn
connecties met de kartuizers. Nadat hij in 1544 afstand had gedaan van
de prelatuur van Ninove, trok hij zich kort daarop terug in het kartuizerklooster te Scheut bij Brussel, waar hij ook op 8 mei 1553 gestorven is.
Ongetwijfeld heeft hij te Scheut leren kennen de toenmalige prior van
het Geertruidenbergse kartuizerklooster Jan Gavensz. van Amsterdam,
alias Gay of Gayus (prior 1533-1551), die een groot weldoener van het
klooster te Scheut was. Een monnik van Scheut was jarenlang (tot 1553)
procurator van het Geertruidenbergse klooster. Ook prior Gayus heeft
enkele geldrenten aan het Manhuis te Geertruidenberg nagelaten.
De bedoeling was blijkbaar van het begin af, dat uit de opbrengst
van die renten acht mannen zouden worden onderhouden. Willem Hey
de smid had aan zijn schenking - renten uit landerijen onder de ambachten Twaalftalfhoeve (= Waspik) en Raamsdonk - de voorwaarde
verbonden, dat hij en na hem zijn erfgenamen die acht mannen zouden
mogen aanwijzen. Of er van dit beding ooit gebruik is gemaakt, bleek
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niet. Wel kwam het later (1687) met een van zijn nazaten hierover tot een
geschil.
Tot manhuis werd bestemd een bestaand huis, "den Engel" geheten,
gelegen aan het einde van de Haverdijk tegen de oostelijke stadsmuur.
In 1550 werd begonnen met een algehele verbouwing van dit huis, hetgeen praktisch nieuwbouw betekende. Van 1550 tot 1560 werd daaraan
vrij geregeld gewerkt. Deze verbouwing werd geheel door de stad betaald,
zoals de talrijke uitgaafposten in de stadsrekeningen van die jaren uitwijzen. Waarschijnlijk werd het uit de diverse schenkingen bijeengebracht kapitaal voor deze verbouwing in het geheel niet aangesproken.
Gezien de grote kosten, die de stad zich getroostte voor het geschikt
maken van dit gebouw, verwondert het niet, dat de stedelijke magistraat
opdracht kreeg regelend op te treden met betrekking tot deze nieuwe
instelling. Bij de afhoring in 1560 van de stadsrekening van 1557, die
opnieuw enkele uitgaafposten betreffende timmerwerk aan het manhuis
bevatte, bepaalden de afhoorders, gevolmachtigden van de heer (de prins
van Oranje): alsoo men verstaet, dat wijlen de prelaet van nynoven hey
totter erectie van desen manhuys zekere somme van penningen gelaten
heeft ende oick mede dat zedert de pater van den chartroisen Gaius ende
meer andere goede luyden daertoe zedert meer penningen ende renten toe
gegeven ende vercregen hebben ende dat tot noch toe daerinne egene
mannen gestelt en sijn geweest, sulcx dat deselve penningen en renten,
ckzermede gecoa~t sijnde, zekere jaeren verloopen sijn ende prouffijt daeraff
gecomen is Soe wordt de schouteth burgemeesters scepenen ende raed
geordoneert dengeenen die daeraff tot noch toe donderwijnt ende administratie gehadt hebben indien te hebben dat zij daer aff voor hen doen
behoirlicke rekeninge bewijs ende reliqua.
Aldus zien we de stedelijke magistraat belast worden met de oppervoogdij van het Manhuis. Ongetwijfeld geschiedde deze opdracht niet
enkel op grond van de normale toeziende taak van het stadsbestuur ten
aanzien van de maatschappelijke instellingen. Zij zal zeker ook bepaald
zijn door het feit, dat de stad in de financiering van de nieuwbouw van
het huis een bijdrage geleverd had, die het totaal van de tot dan toe door
die instelling verkregen middelen verre overtrof.
Wie tot dusver het beheer van die bijeengebrachte gelden hadden,
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provisores van het Manhuis waren, is niet bekend. Enkele jaren later
komt voor deze provisares de benaming manhuismeesters in gebruik.
Waarschijnlijk zijn zij vanaf 1560 benoemd geworden door de magistraat
ofschoon we daarover eerst sedert 1594 zekerheid hebben. Ook de rentmeester werd sedert dit laatste jaar door de stad benoemd. In tegenstelling
tot de Tafel van de H. Geest en het Gasthuis is er bij het Oude Mannenhuis geen sprake van enige supervisie van de zijde van het kapittel.
In 1600 besloot de magistraat, dat er voortaan slechts twee in plaats
van drie manhuismeesters zouden zijn, waarvan er jaarlijks een zou aftreden. Evenals bij het Gast- en H. Geesthuis werd het rentmeesterambt
sedertdien onder de leden van de magistraat tegen een recognitie vergeven.
De geldmiddelen van het Manhuis waren reeds in het begin - en
dat zou zo blijven - ontoereikend om dit huis te exploiteren, laat staan
de onkosten aan het gebouw daaruit te betalen. Daarom zagen de manhuismeesters zich in 1587 genoodzaakt om van het Gast- en H. Geesthuis
133 carolusgulden te lenen om denselven manhuyse nootlijeken daermede
te repareren int aenvangen van denselven huyse in eeren ende esse te
brengen, een lening, die in twaalf jaar moest worden terugbetaald.
Blijkbaar had het huis - onmiddellijk naast de stadsmuur gelegen schade opgelopen bij de belegering van de stad in dat jaar. Opnieuw
werd het gebouw getroffen bij de belegering van 1593. Nu liet de stad
de nodige herstelwerkzaamheden verrichten en schonk zij in 1595 de
opbrengst van een perceel land, het Solveld, aan de manhuismeesters,
vermits sij niet en vermogen 't voorszegde huys te onderhouden sonder
assistentie te hebben van de stad. Nog jaren lang verleende de stad
financiële steun aan het Manhuis. In 1608 besloot de magistraat evenwel
de inmiddels 100 rijnsgulden groot geworden jaarlijkse subsidie niet
langer te continueren vermits den welstand van den manhuis, die hen uit
de jaarrekening gebleken was.
Later zien we zowel de stad als het Gast- en H. Geesthuis nog
geregeld steun aan het Manhuis verlenen, opdat in elk geval het gebouw
in stand zou kunnen blijven. Van de opbrengst van de eigen bezittingen
kon dit niet. Deze was zo gering, dat men aan de huisvesting en het
onderhoud van werkelijk arme mannen meestal niet toekwam.
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Uit de stadsrekening van 1559 blijkt dat het gebouw van het Manhuis bevatte: drie kameren met die voirganck, acht kameren,. een opkamer,
een grote en een kleine keuken. Blijkbaar heeft het huis deze omvang
ook later behouden. Uit een mededeling van 1684 blijkt, dat het gebouw
behalve de acht mannenkamers bevatte een regentenkamer, een binnenen een achterkeuken en een provisiekamer. Volgens latere gegevens konden er acht tot tien mannen met een dienstmaagd in gehuisvest worden.
Een tweetal bewaard gebleven contracten inzake de opname van
mannen in het gebouw uit resp. 1594 en 1603 tonen aan, dat deze
instelling toen reeds het karakter van een proveniershuis had. Het contract
van 1594 betrof een man uit Raamsdonk om sijn leven lank int manhuis
te wonen ende gealimenteert te worden in cost ende drank waschen ende
vringen ende voorts in alles anders volgende den regel ende costumen van
den voirsz manhuyse. De man moest innebrengen een bedde,laeckenen
ende deken en sich zelf sijn leven lang onderhoud te doen van cledinge
wullen schoenen cousens ende wes tot sijnen lijve zal behoren niets daervan vuytgescheyden vuytwijsens de regel vant voirsz. manhuys. Ende
moet beneffens deze nog inbrengen ten behoeve van den manhuys 14 en
een halff geerden lants of daeromtrent gelegen in den ambacht Raemsdonc in den acker bij de kerk aldaer.
De overeenkomst van 1603 werd gesloten met een borger van de stad.
De manhuismeesters zouden hem sijn leven lang alimenteren ende onderhouden in cost en dranck, wassen en vringhen volghende de ordre en
reghel van den manhuyse. De betrokkene beloofde in te brengen f 300,-,
te betalen in jaarlijkse termijnen van resp. f 50,- voor het lopende jaar
en vervolgens f 36,- totdat de hele som betaald was. Voorts moest hij
meebrengen bed bult cleederen lijnwaet en andere meubelen tot sijn
persoon ende lijve behorende. Deze zouden na zijn dood aan het Manhuis vervallen.
De drastische maatregelen, die de stedelijke magistraat in 1684 ten
aanzien van de godshuizen trof, en waarover hiervoor reeds het een en
ander is gezegd, golden ook voor het Oude Mannenhuis. Er mochten
voortaan geen mannen meer opgenomen worden vooraleer het huis
schuldenvrij was. Terwijl in het Oude Vrouwenhuis dank zij de aan43
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merkelijk ruimere middelen waarover het Gast- en H. Geesthuis beschikte, ook nadien opname van àrme oude vrouwen mogelijk bleef,
betekende deze maatregel voor het Manhuis, dat voortaan alleen personen
konden worden opgenomen, welke het voorgeschreven kapitaal inbrachten. Het Oude Mannenhuis werd daardoor in nog sterkere mate dan reeds
het geval was, een echt proveniershuis.
Ondanks de verkoop van niet-rendabele bezittingen (1696) duurde
het jaren eer het huis schuldenvrij was. De onder Made, Standhazen en
Klein-Waspik gelegen landerijen van het Manhuis leverden in het begin
van de achttiende eeuw jaarlijks tesamen slechts f 135,- op. Samen met
de inkomsten uit enkele rentebrieven was dit bedrag nauwelijks voldoende om het normale onderhoud van het gebouw te bekostigen en
het salaris van de huisbewaarder te betalen. Wanneer de rekening van
het Manhuis in de loop van de tweede helft der achttiende eeuw weer
een bescheiden batig saldo oplevert, zien we deze gelden op last van de
magistraat aangewend voor het verstrekken van leningen aan de stad en
de Diaconie.
Al die tijd stond het gebouw leeg. Nog in 1707 woonde er alleen
een huisbewaarster met haar dochter. In 1751 werd het voor enige tijd
gevorderd door de Raad van State om als militair hospitaal te dienen. Van
Nuyssenburg zegt over het Manhuis in zijn reeds eerder geciteerde uit
1774 daterende werk over de stad, dat het schaars bemiddeld, en deswegens ook van weinig inwoners verzien is. De opzichter van dat huys
heeft thands met één een lijnbaan aan de hand, die op den 'wal gezien
wordt.
Gedurende de gehele tweede helft der achttiende eeuw woonde er
slechts één oude man in het gebouw (1760-1763). Deze had zich
einde 1759 ingekocht voor f 150,-, waarvoor hij vrije inwoning genoot
en een wekelijkse uitkering van een gulden en twee stuivers. Eerst vanaf
1793 werden er weer geregeld mannen in het (nieuw) huis opgenomen.
Zoals hiervoor reeds werd verhaald, werd in 1775 besloten om tesamen
met het Gast- en H. Geesthuis een nieuw gebouw voor de huisvesting
van mannen en vrouwen op te richten. Het verrees op de plaats, waar
tot dan toe het Manhuis had gestaan. De afbraak van het oude gebouw
leverde deze instelling f 500,- op, die in mindering werden gebracht
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op het aandeel (een vierde), dat het Manhuis in de nieuwbouw te
betalen kreeg. Als afzonderlijke instelling bleef het Oude Mannenhuis
bestaan tot 1826, toen het met het Gast- en H. Geesthuis werd verenigd.
IV HET OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS
De samenvoeging van 1826

Ofschoon de formele samenvoeging van de fondsen van het Gast- en
H. Geesthuis en die van het Oude Mannenhuis eerst in 1826 plaats
vond, werd voor hun samengaan feitelijk reeds in 1775 de grondslag
gelegd door het gezamenlijk besluit tot het bouwen van een huis, waarin
zowel oude mannen als vrouwen zouden gehuisvest worden. Hun gemeenschappelijke geschiedenis vangt dan ook in feite aan in 1775. De
maatregelen van het stadsbestuur in de jaren die volgden, preludieerden
als het ware op de definitieve samenvoeging van beide stichtingen. Zo
hadden zij vanaf 1804 dezelfde rentmeester en vanaf 1814 bovendien
dezelfde regenten.
Door deze bindingen was men deze liefdadige instellingen dan ook
reeds lang vóór 1826 als één geheel gaan zien. In een officiële enquête
betreffende de "Institutions pieuses" uit 1808 b.v. vinden we de Bergse
Godshuizen vermeld als: Un Hospice pour 16 vieillards et vieilles qui y
sont admis nwyennant une recognition modique en argent comptant.
Juridisch waren het echter voorlopig nog twee afzonderlijke stichtingen, rechtspersonen dus met elk een eigen bestuur en met een ondanks de gezamenlijke exploitatie van het nieuwe gebouw - strikt
gescheiden financieel beheer, waarvan evenals voorheen jaarlijks rekening
en verantwoording werd gedaan aan de stedelijke magistraat. Het enige
nieuwe sedert de ingebruikname van het gemeenschappelijke gebouw
in 1778 was eigenlijk, dat het Gast- en H. Geesthuis, dat zich voordien
alleen met de huisvesting van vrouwen in zijn gebouw had ingelaten,
voortaan ook aan echtparen gelegenheid bood zich in te kopen. Ongehuwde mannen en weduwnaars moesten zich daarvoor echter blijven
wenden tot het Manhuis.
Sedert de inval van de franse troepen in ons land en de omwenteling,
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die daarvan het gevolg was, zien we het Gast- en H. Geesthms betrokken
raken - opnieuw sedert bijna twee eeuwen - bij de meer directe armenzorg, de bedeling. Dit was een gevolg van het feit, dat de katholieken
sedert 1795 weer vrije en gelijkberechtigde burgers waren geworden en
opnieuw een rol konden gaan spelen in het stadsbestuur en daardoor ook
in het bestuur der godshuizen.
De armenzorg die sedert de zestiende eeuw in handen was van de
confessionele armenadministraties, was voor de katholieke, die nimmer
door de stad of welke instantie ook was gesubsidieerd, een enorm zware
last. Zij moest het voornamelijk hebben van de collectes in de schuurkerk,
terwijl de Diaconie b.v. gerechtigd was om langs de huizen te collecteren
en collectebussen te plaatsen op diverse punten in de stad. Zodra de
katholieken weer invloed in het stadsbestuur kregen, hebben zij dan
ook gebruik gemaakt van hun veroverde macht om hun armenzorg op
een hoger maar ook strikt noodzakelijk peil te brengen. Zij wisten te
bewerken, dat uit de jaarlijkse overschotten van het Gast- en H. Geesthuis
voortaan geregeld ruime subsidies aan hun armmeesters toevloeiden. De
bemoeiing met de eigenlijke armenzorg werd voor het Gast- en H. Geesthuis - en dit in tegenstelling met de situatie in de Middeleeuwen dus geen directe maar een indirecte aangelegenheid. Zij beperkte zich
voornamelijk tot het verlenen van subsidies. Naast de onderwijskwestie
is het vooral deze subsidiëring van het R K. Armbestuur geweest, die in
de negentiende eeuw tot hooglopende conflicten heeft geleid.
De franse wetten op het beheer der armenfondsen, die de oprichting
van een algemeen "Bureau de Bienfaisance" voorschreven, waarin de
bezittingen van de plaatselijke instellingen, die zich met de armenzorg
inlieten, moesten worden verenigd, zijn in Geertruidenberg niet tot uitvoering gebracht. Naast het Gast- en H. Geesthuis en het Oude Mannenhuis bleven ook de Diaconie en de RK. Armmeesters hun zelfstandigheid behouden. Voorzichtigheidshalve waren tijdens de franse overheersing· de toen in functie zijnde gast- en heilige-geesthuismeesters en manhuismeesters, wier aantal in 1803 ook voor het Gast- en H. Geesthuis
tot twee was teruggebracht, niet vervangen. De benaming meesters verdween met ingang van datzelfde jaar. Voortaan heten deze bestuurders
regenten.
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In 1805 was de toenmalige secretaris en latere burgemeester der stad,
H. Verkouteren, regent van het Gast- en H. Geesthuis geworden als
opvolger van zijn vader. Hij behoorde na de omwenteling van 1813 tot
het drie leden tellend college van burgemeesteren (later burgemeester en
wethouders), het dagelijks bestuur der stad, dat zich met ingang van 1814
opwierp als regenten van beide godshuizen. Deze daad, doch meer nog
de gedragingen van deze burgemeesteren als regenten sedertdien was
volkomen in strijd met het besluit van de Souvereine Vorst van
31 december 1814 op de armbesturen en pieuse gestichten en ook met
het nog vigerende stedelijk reglement van 1803, waarvan artikel 16 luidde:
H et gemeentebestuur. . . . heeft ook het oppertoezicht over het Gast- en
H. Geesthuis en dergelijke gestigten ad pias usus, stelt daarover regenten
en rentmeesters, welke deswegens aan haar verantwoordelijk zijn.
In het nieuw stedelijk reglement van 1816 en eveneens in het daaropvolgend van 1824 echter vinden we dit oppertoezicht voortaan opgedragen
aan burgemeester en wethouders. Doordat deze echter tevens de facto
regenten van de Godshuizen waren, hadden deze reglementaire voorschriften in feite het wegvallen van een volledig bestuursniveau tot
gevolg. Provisores en opperprovisores waren voortaan immers dezelfde
personen. Burgemeester en wethouders konden nu de in hun kwaliteit
van regenten gedane jaarrekeningen zelf afhoren en sluiten. Zij waren
met betrekking tot de Godshuizen voortaan oppermachtig.
Door het ontbreken van een scheiding tussen dagelijks bestuur van
de stad en bestuur der beide Godshuizen en door het ontbreken van
ieder toezicht op het bestuur der Godshuizen kon het gebeuren, dat een
kwaad, dat in de tweede helft der achttiende eeuw reeds in de kiem
aanwezig was, na 1814 verergerde. In toenemende mate werden nu door
burgemeester en wethouders als regenten de gelden van de Godshuizen
aangewend voor zaken, die met de doelstellingen van deze instellingen
niets meer te maken hadden maar zuiver stedelijke belangen waren. Zo
werd in 1826 uit de fondsen van het Gast- en H. Geesthuis de bouw
van een nieuwe kazerne voor de stad bekostigd. Voor de ten behoeve van
het onderwijs in gebruik zijnde gebouwen van het Gast- en H. Geesthuis
(v.m. weeshuis, kostschool) werd voortaan geen huur meer betaald, terwijl
het onderhoud van die gebouwen wel ten laste van die instelling bleef.

J.
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De reparatie van de stadsbrandspuit, de klokkenist, de stadsdoctor, de
inkwartiering van soldaten, douceurtjes voor de stadssecretaris voor overwerk ten behoeve van de stad enz., zij werden alle door de godshuizen
betaald.
Een heilzame maatregel daarentegen was het in 1826 genomen besluit
van burgemeester en wethouders als regenten om de eigendommen en
geldmiddelen van het Gast- en H. Geesthuis en die van het Oude Mannenhuis bijeen te voegen. Daarbij werd tevens bepaald, dat deze stichtingen voortaan bekend zouden zijn onder de naam "Het Oude Mannenen Vrouwenhuis van Geertruidenberg".
Het is merkwaardig te moeten vaststellen, dat in de jaren na 1814
het bestaan van het Gast- en H. Geesthuis en het Oude Mannenhuis in
de officiële opgaven door het gemeentebestuur zoveel mogelijk wordt
verzwegen, ofschoon beide toch stedelijke en onder supervisie van het
gemeentebestuur staande instellingen waren. Tegenover de provinciale
overheid deed het gemeentebestuur het voorkomen, alsof het Oude
Mannen- en Vrouwenhuis een particulier gesticht was, onafhankelijk
van de stad. Tot 1841 keert jaarlijks in het stedelijk jaarverslag terug de
zinsnede: Bijzondere godshuizen of gestigten van weldadigheid zijn in
deze gemeente niet voorhanden. Het dagelijks bestuur van de stad had
er blijkbaar alle belang bij dit "extra-potje", waaruit zonder enige controle door hen voor velerlei doeleinden kon worden geput, voor de hogere
overheid verborgen te houden. Bestond bij hen de vrees, dat de provinciale overheid bij een meer waarheidsgetrouwe informatie wel eens een
controle zou kunnen instellen en een einde zou kunnen maken aan de
gedragingen van de regenten voor zover die strijdig waren met de
voorschriften en ook met het eigenlijke doel van de Godshuizen? Men
is geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden, wanneer men de
gestie van de regenten gedurende de eerste helft der negentiende eeuw
in ogenschouw neemt.
Toen er in 1828 een enquête werd ingesteld door C2en vanwege de
Koning benoemde commissie tot het doen van onderzoek en verbetering
van het lot der lijdende mensheid, behoefden de Godshuizen volgens
burgemeester en wethouders niet te worden opgegeven als zijnde meer
eigentlijk gezegd een proveniershuis. Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis
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was immers - aldus schreven zij aan Gedeputeerde Staten met betrekking
tot deze enquête - een etablissement, verstrekkende tegemoetkoming aan
bejaarde lieden, die bij bepaalde middelen van bestaan verlangen zich
te waarborgen voor het genot van eene, bij, in die administratie naar
gelang van bezit bereikt hebbende ouderdom, vastgesteld tarief te contracteren lijfrente op ingebragt kapitaal, of daar plaats hebbende vacatures
de vrije woning in een hiervoor ingerigt en voor iedere huishouding afzonderlijk ter beschikking gesteld woonkamertje in een gestigt of hofje
alhier, gezegd het Oude Mannen- en Vrouwenhuis, mitsgaders wekelijkse uitdeling van f 1,10 in specie en 1 kan olie, een half pond zeep,
achttien tonnen turf per jaar per portie. Verder verschafte de instelling
tegemoetkoming aan de directie van de huiszittende armen, aan behoeftige
ouderloze wezen en verlaten kinderen en armlastige vreemdelingen. Dat
burgemeester en wethouders het bestuur van deze instelling vormden
werd wijselijk verzwegen.
Reorganisatie van het bestuur
De acht leden tellende gemeenteraad van Geertruidenberg had het
optreden van burgemeester en wethouders als regenten van de Godshuizen tot dusver vrij onverschillig gelaten. Een toenemend wantrouwen
tegen burgemeester, tevens notaris A. J. Verkouteren, wiens financiële
manupulaties blijkbaar controle nodig hadden, deed een raadsmeerderheid zich echter in 1841 afvragen of er ook niet enig toezicht nodig was
op de gedragingen van Verkouteren als regent van de Godshuizen. Een
verzoek van de raad in dat jaar gericht aan burgemeester en wethouders
om voortaan de rekening van de Godshuizen door de raad te laten afhoren, werd echter met een botte weigering beantwoord. De burgemeester
bestreed, dat de raad hiertoe het recht zou hebben, omdat de Godshuizen
immers geen subsidie uit de gemeentekas genoten. Van de beide wethouders, mederegenten van de Godshuizen, J. B. Allard en P. M.
Smolders, stond slechts de laatste achter de burgemeester. Twee raadsleden
behoorden tot hun aanhang. Wethouder Allard met vier raadsleden persisteerden echter bij hun eis. Het werd een onverkwiHelijke zaak, die
tot hoogoplopende onenigheid leidde in de raad, het college van burge-
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meester en wethouders en dat van regenten. Burgemeester Verkouteren
presideerde in 1841 en 1842 vrijwel geen enkele raadsvergadering, wel die
van burgemeester en wethouders en van regenten. Allard en de zijnen
zinden op een middel om de raad toch recht te verschaffen en vonden dit
in de uit 1827 daterende instructie van de rentmeester der Godshuizen,
een door de raad benoemde ambtenaar. Zij betwistten de rechtsgeldigheid
van deze instructie op grond van het feit, dat die niet was opgenomen
in het notulenboek van de gemeenteraad. Het bewijs ontbrak derhalve,
dat zij ook werkelijk door de raad was vastgesteld. Gezien het stedelijk
reglement waren burgemeester en wethouders in 1827 onbevoegd geweest
deze instructie vast te stellen, terwijl deze bovendien bepalingen bevatte,
die volkomen in strijd waren met genoemd reglement.
De instructie van de rentmeester werd nu door de raadsmeerderheid
(stemmenverhouding 5-3) zodanig gewijzigd, dat deze functionaris o.a.
voortaan verplicht werd, jaarlijks aan de raad en niet meer aan het college
van burgemeester en wethouders rekening en verantwoording van het
financieel beheer der Godshuizen te doen. Een beroep van de meerderheid
van het college van burgemeester en wethouders (Verkouteren en Smolders) op Gedeputeerde Staten om hun zienswijze te onderschrijven en
de raadsmeerderheid tot de orde te roepen, had voor beide heren echter
een averechtse uitwerking. Nadat de raad door Gedeputeerde Staten in de
gelegenheid was gesteld op de brief van burgemeester en wethouders te
reageren - en hij deed dit na een uitvoerig archiefonderzoek met een
zeer gedegen en goed gedocumenteerd betoog - zonden Gedeputeerde
Staten in 1842 een speciale commissie van onderzoek naar Geertruidenberg. Haar bevindingen leidden tot een besluit van Gedeputeerde Staten,
dat een ingrijpende wijziging in het beheer der godshuizen tot gevolg
had.
Gebleken is - aldus Gedeputeerde Staten in hun brief van 13 december 1842 - dat beide godshuizen wel degelijk armenfundaties zijn.
Derhalve hadden de daarop betrekking hebbende bepalingen van het
hiervoor reeds genoemde K.B. van 1814 behoren te worden nageleefd.
Aan de wettelijke bepalingen en verordeningen betreffende het beheer
en de aanstelling van de regenten was echter niet de hand gehouden
vooral niet sedert 1814, toen burgemeester en wethouders het beheer van
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die gestichten op zich hadden genomen. Van tijd tot tijd hadden uitgaven plaats gehad, die niet ten laste van de godshuizen gebracht hadden
mogen worden en die voornamelijk ten dienste van de stad gestrekt
hadden. Men mocht echter veronderstellen - aldus nog steeds G.S. - dat
burgemeester en wethouders te goeder trouwen naar het voorbeeld van
vorige regenten hadden gehandeld en daarom werd besloten om op het
verleden niet terug te komen en de rekeningen voor gesloten te houden.
De vereniging van de fondsen in 1826 kon als doelmatig worden beschouwd.
Het kwam Gedeputeerde Staten echter noodzakelijk voor de inrichting
van het bestuur der Godshuizen te wijzigen. Zij besloten het Oude
Mannen- en Vrouwenhuis als stadsarmengesticht te erkennen en zij
schreven voor, dat de gemeenteraad onverwijld moest overgaan tot de
benoeming van een uit vijf leden bestaand college van regenten, waarbij
de kerkelijke gezindheid der bevolking naar evenredigheid in het oog
moest worden gehouden. Dit college diende per 1 januari 1843 in
functie te treden. Het zou geassisteerd worden door een amanuensis, die
tegelijk de functie van rentmeester of ontvanger zou waarnemen. Van
die regenten moest er minstens één lid van de gemeenteraad zijn. De
voorzitter moest in elk geval lid van de raad zijn en ook door de raad als
zodanig worden benoemd. De rekeningen van het beheer dienden voortaan jaarlijks door de gemeenteraad te worden opgenomen en gesloten.
In het nieuwe door de raad op 24 december 1842 benoemde regentencollege keerde geen der vorige r~genten terug, ook J. B. Allard niet. De
nieuwbenoemden waren: C. J. Koene Pzn., J. H. Wessels, mr. N. P.
Brouwers, J. W. de Hoog en J. de Rooy. In afwijking van de voorschriften van Gedeputeerde Staten kozen de regenten zelf een voorzitter
en wel Brouwers, die geen raadslid was. Door G.S. hierover tot de orde
geroepen, wees de gemeenteraad vervolgens zijn lid Koene aan tot voorzitter van het regentencollege, doch dit benoemde toen prompt Brouwers
tot vice-president tevens fungerend president en vertrouwde hem de
leiding van de vergaderingen toe. Waarschijnlijk geschiedde het een en
ander wel met toestemming van de aangewezen voorzitter, want van enig
protest van Koene tegen deze merkwaardige gang van zaken is niets
gebleken.
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Curieus is ook, dat men boven de notulen van elke vergadering van het
regentencollege sedertdien op de meest uitvoerige wijze de naam van de
instelling en van haar bestuur vindt neergeschreven: "Vergadering van
het college van Regenten der Stedelijke Godshuizen het Gast- en
H. Geesthuis ook genaamd het Oud Vrouwenhuis, alsmede het Oud
Manhuis thans vereenigd onder de benaming van het Oude Mannen en
Vrouwenhuis".
Tot dusver had deze instelling geen eigen reglement maar werd zij
beheerst door de op dergelijke godshuizen van toepassing zijnde bepalingen van het reeds genoemde K.B. van 1814 en van het Stedelijk Reglement. De voorschriften, die de Armenwet van 28 juni 1854 op dit punt
bevatte, brachten in deze situatie echter verandering. De gemeenteraad
stelde in zijn vergadering van 17 november 1856 een reglement vast
voor de Godshuizen en rangschikte deze instelling daarbij onder de
instellingen van weldadigheid, bedoeld in artikel 2 letter a. van de
Armenwet (Staats, provinciale of gemeente-instellingen door de burgerlijke overheid geregeld en van harentwege bestuurd). Deze rangschikking
heeft in Geertruidenberg - in tegenstelling tot elders in den lande niet tot moeilijkheden aanleiding gegeven. Zij was ook juist, want het
criterium voor deze rangschikking was niet de oorsprong der instelling,
die voor zover het de Tafel van de H. Geest en het Gasthuis te Geertruidenberg betrof het kerkelijk kader was, doch de toestand waarin de
instelling zich op het tijdstip van de invoering van de wet bevond. Deze
interpretatie werd door de sedertdien ontstane jurisprudentie bevestigd.
Dit reglement van 1856 bevatte uitsluitend bepalingen ten aanzien
van het bestuur, het beheer en de ambtenaren en bedienden. Het bestuur
moest bestaan uit een voorzitter, die lid van de raad moest zijn, en vier
leden. Zij werden benoemd voor vijf jaren, waarbij er elk jaar een
volgens rooster zou aftreden.
In feite was dit reglement slechts een samenvatting van de voorschriften, welke in 1842 door Gedeputeerde staten waren gegeven, toen
er orde op zaken werd gesteld, en van de bepalingen van de Armenwet
daaromtrent. Over de doelstellingen van de Godshuizen of over de
bestemming van de inkomsten werd in dit reglement met geen woord
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gerept. Of dit met opzet is geschied, weten we niet. In . elk· geval bleef
de traditie richtsnoer voor de handelingen van de regenten.
Reeds vanaf het begin van de negentiende. eeuw betaalden de Stedelijke Godshuizen de jaarlijkse, steeds groter wordende tekorten van het
R.K. Armbestuur en vaak ook die van de Diaconie, ofschoon de diakens
pertinent weigerden inzage van hun rekeningen en boeken te .geven.
Ook na 1843 leende de stad geregeld grote bedragen van de Godshuizen
doch nu tegen een normale intrest. Dat de invloed van de gemeenteraad
op het regentencollege groot was, blijkt wel uit het feit, dat de Godshuizen in 1848 hun effecten moesten belenen om de stad aan geld te
helpen. Het protest van de fungerende president Brouwers tegen deze
handelwijze mocht niet baten. Vanaf 1849 werden jaarlijks ook ruime
subsidies verstrekt aan de Stedelijke Werkinrichting, waarin werkeloze
behoeftigen enig bestaansmiddel werd verschaft.
In andere gevallen evenwel hielden de regenten het been stijf. Zo
weigerden zij in 1855 om ten behoeve van de stad het herstel van het
brandspuithuis, het onderhoud van de gemeentegebouwen en andere
stedelijke uitgaven voor rekening van de Godshuizen te nemen. Deze
weigering had tot gevolg - en de regenten wisten .dit - dat een hoofdelijke omslag over de inwoners moest worden omgeslagen .teneinde de
gemeenterekening sluitend te krijgen.
Medio 1845 nodigde de gemeenteraad het regentencollege uit om uit
zijn midden een commissie te benoemen voor de oprichting van een
ziekenhuis ter verpleging van de noodlijdende zieken, teneinde· gezamenlijk te overleggen, hoe zo'n gesticht tot stand te brengen. Van het resultaat
van deze zaak wordt evènwel niets meer vernomen: Waarschijnlijk is men
bij nader inzien van dit voornemen afgestapt. Later (1865) is het i!)
1843 te Geertruidenberg opgerichte Liefdegesticht St. Agnes in deze
behoefte gaan voorzien. Aan dit gesticht werd sedertdien door de Godshuizen een zeer ruime financiële medewerking verleend.
Ten behoeve van het onderwijs werden jaarlijks nog· grote bedragen
aan de stad uitgekeerd. Zo bekostigden de Godshuizen in l853 de bouw
van een nieuwe school (achter het voormalige weeshuis) en. kochteJ.) zij
een woning aan voor de onderwijzer, die vervolgens aan de stad in huur
werden gegeven mits deze de daarvoor van rijk en provincie ontvangèn
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tegemoetkomingen aan de godshuizen afstond en dit contractueel vastlegde. Dit geschiedde, doch in 1857 reeds besloten de regenten om voor
alle aan de stad t.b.v. het onderwijs in gebruik gegeven gebouwen geen
huur meer in rekening te brengen. Weer enkele jaren later (1860) inmiddels was een nieuwe lager-onderwijswet in werking getreden namen de Godshuizen op zich om drie-vierde van de kosten van het
onderwijs te betalen, zolang hun inkomsten zulks gedoogden. Ondanks
een protest van Gedeputeerde Staten werd hiermee voortgegaan.
Behalve deze (belangrijke) uitgaven voor het onderwijs, werden door
de Godshuizen ook na 1843 nog uitgaven gedaan voor andere specifiek
stedelijke zaken als de aankoop van slangen voor de brandspuit en de
salarissen van de stadsgeneesheer en de klokkenist. In 1869 werden op
verzoek van het gemeentebestuur twee kamers in het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis gratis beschikbaar gesteld als telegraafkantoor. De oprichtingskosten voor een tekenschool (1894) werden eveneens door de Godshuizen betaald. De oprichting van een spaarbank door de Godshuizen in
1877 werd echter in strijd met de wet verklaard.
Dit alles is slechts een greep uit de vele zijpaden, waarop de Godshuizen zich in de loop der negentiende eeuw bewogen. Werden daarmee
niet de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting nagestreefd, ongetwijfeld mochten de daarvoor gedane uitgaven beschouwd worden als
gedaan in het algemeen belang der stad.
Om een idee te geven van de financiën van de Stedelijke Godshuizen
volgt hier een samenvatting van de rekening van deze instelling over
het jaar 1884, een willekeurig jaar, waarin geen buitengewone uitgaven
werden gedaan en dat een gemiddeld beeld geeft van de situatie in de
tweede helft van de negentiende eeuw.
Inkomsten
- batig slot rekening 1883
f 4595,25
- landhuren
,,6735,90 1/ 2
- tienden, renten, cijnsen, rantsoenpenningen " 1358,43
intresten uit schuldbrieven
" 2931,50
diverse ontvangsten
" 3447,34 1 / 2
achterstallige pachten
" 3347,15
totaal inkomsten
f 22.415,58
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Uitgaven
ingekochte personen
f 878,10
- renten der lijfrenten
" 2032,18
- onderhoud gebouwen
" 602,341/2
- onderhoud landerijen
" 62,42
- belastingen
" 973,21
- armwezen
" 6385,59 1/ 2
(bestaande o.a. uit:
subsidie R.K. Armbestuur f 3400,subsidie Burg. Armbestuur " 150,bijdragen onderwijs
" 2000,wezen)
" 515,69 1 / 2
- diversen
f 798,75
- tractementen
" 1140,(bestaande o.a. uit:
stadsgeneesheer
f 900,amanuensis)
" 200,totaal uitgaven
batig saldo

f
f

12.872,60
9.542,98

De strijd rond het reglement
In bovenstaand rekening-overzicht trekken speciaal de aandacht de
uitgaven die gedaan werden voor het onderwijs en de stadsgeneesheer,
welke men jaarlijks in de rekeningen terugvindt. Het spreekt vanzelf, dat
door dergelijke uitgaven, welke geen specifieke belangen van de Godshuizen waren maar van de gemeente, de armenzorg niet in het gedrang
mocht komen. Toen dit in 1895 wel gebeurde en de uitgaven van de
Godshuizen voor het eerst de inkomsten met ruim f 8000,- overschreden,
was Leiden in last. En deze keer bleef de herrie, die daarvan het gevolg
was, niet tot binnen de vestingwallen van het stille stadje Geertruidenberg beperkt. Het rumoer rond deze kwestie zou zelfs nog enkele jaren
voortduren, omdat ook politieke en godsdienstige tegenstellingen hierin
meespeelden. Landelijke dagbladen als de Nieuwe Rotterdamsche
Courant en de Maasbode wijdden hele artikelen aan de Geertruidenbergse
Godshuizenkwestie.
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Aanvankelijk bleef de zaak echter binnenskamers, ofschoon de regenten teneinde raad besloten Gedeputeerde Staten in deze kwestie te hulp
te roepen. De speciale commissie van onderzoek, die dit college naar
Geertruidenberg zond, kwam tot een aantal conclusies, welke door Gedeputeerde Staten in hun brief van 5 april 1895 bevestigd werden. Hierin
werd vooropgesteld, dat het college van regenten een zelfstandig bestuur
was, alleen rekenplichtig aan de gemeenteraad. Het hoofddoel van de
instelling was de armenverzorging en de verpleging van wezen. Daarmee
moest niet karig te werk worden gegaan. Aan armbesturen kon subsidie worden verleend, mits deze rekening deden. Het verlenen van
subsidie voor krankzinnigenverpleging werd ontraden, omdat daarvoor
rijk en provincie reeds flinke vergoedingen gaven. Gedeputeerde Staten
vonden voorts, dat de Godshuizen geen geneesheer nodig hadden en
spraken er hun bevreemding over uit dat een door de gemeente aangestelde arts, op wiens praktijk bij gebreke van een instructie geen enkele
controle kon worden gehouden, door de Godshuizen werd betaald. De
wedde van de klokkenist hoorde eveneens bij de gemeente thuis. Nooit
meer mocht aan de gemeente subsidie worden verleend voor het onderwijs, omdat dit geheel in strijd was met het doel der stichting. De gemeente had - aldus Gedeputeerde Staten - in de loop der jaren steeds
meer, van de Godshuizen geplokken, wat zij kon. Dit moest afgelopen
zijn. Er diende een rendabele huur gevraagd te worden voor de aan de
gemeente beschikbaar gestelde gebouwen en de gemeente had die tevens
te onderhouden. De regenten moesten waken en niet dulden, dat de
fondsen besteed werden aan zaken of personen, die daarop geen aanspraak
hadden.
Men proeft uit dit schrijven het verwijt, dat de regenten zich weinig
autonoom hadden gedragen en teveel aan de leiband van het gemeentebestuur hadden gelopen.
Bij de gemeente bestond weinig waardering voor de door Gedeputeerde Staten gewezen nieuwe koers. Toen de regenten ter sanering van
hun financiën de bijdragen voor het onderwijs besnoeien wilden, teneinde de subsidies aan de beide armbesturen (R.K.-en Burgerlijk Armbestuur) te kunnen handhaven, was een hunner, de protestant A. Blok,
het daarmee niet eens en hij nam uit protest ontslag als regent. In de
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gèmeenteraad echter, waarvan hij eveneens deel uitmaakte, zag hij kans
een meerderheid aan zijn zijde te krijgen. Het gevolg was het instellen
van een commissie, die het reglement van de Godshuizen zou moeten
herzien. Daarbij zat de bedoeling voor, het regentencollege meer aan
banden te leggen en de gemeenteraad meer rechtstreekse invloed op de
gang van zaken bij de Godshuizen te geven.
Voor een juist beglip van dit conflict tussen gemeente en Godshuizen
dienen wij de samenstelling van de toenmalige gemeenteraad onder de
loupe te nemen, want de keuze van de regenten en daarmee hun gestie
hing uiteraard ten nauwste samen met de constellatie van de raad. Deze
nu bestond in die jaren uit zeven leden: vijf ervan waren katholiek, twee
protestant. Dat desondanh de actie tegen het R.K. Armbestuur - want
de steeds hogere subsidies, die deze voor de raad oncontroleerbare instelling vergde, waren in feite de oorzaak van het tekort bij de Godshuizen
- succes kon hebben, was een gevolg van het feit, dat de vijf katholieke
raadsleden onderling sterk verdeeld waren. Twee van hen waren zogenaamde liberaal-kathplieken, n.1. burgemeester N. Meijers (tevens raadslid zijnde) en de directeur van de suikerfabriek op Statendam P. J. Smets.
Zij vormden tesamen met de twee protestantse leden A. Blok (schoolopziener) en C. van Seters (bouwkundige) een meerderheid tegenover de
overige drie katholieken, N. P. C. Allard (wijnkoper), A. Ph. Manders
bierbrouwer) en P. M. F. Smolders (sigarenfabrikant). Vooral de laatste,
tevens regent, was in de ogen van de meerderheid de man, die de moeilijkheden tussen raad en regenten veroorzaakte. Allard en Manders waren de
wethouders.
Met een stemmenverhouding van 4-3 werd nu door de gemeenteraad
in zijn vergadering van 7 juni 1895 een nieuw reglement voor de Godshuizen vastgesteld, dat per 1 januari 1896 in werking zou treden. Het
bevatte in vergelijking met het reglement van 1856 belangrijke wijzigingen met betrekking tot het bestuur. De voornaamste daarvan waren:
uitbreiding van het aantal regenten tot zeven (vroeger vijf); de voorzitter
behoefde niet langer lid van de raad te zijn; een regent moest lid van de
gemeenteraad zijn, terwijl daarnaast nog slechts één andere regent uit
de raadsleden mocht worden gekozen; benoeming van de regenten voor
zes jaar, waarbij om de twee jaar een derde deel moest aftreden, doch
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de voorzitter - eveneens voor zes jaar gekozen - niet aan periodieke
aftreding was onderworpen. De belangrijkste functionaris van de Godshuizen, die sedert 1843 de naam amanuensis droeg, kreeg opnieuw de
oude benaming van rentmeester.
Geheel nieuw was het hoofdstuk "Van de Godshuizen en de bestemming daarvan". Het bevatte slechts één artikel (no. 25), waarin voor het
eerst de bestemming van de inkomsten nauwkeurig werd omschreven.
Het is belangrijk genoeg om het hier in zijn geheel over te nemen.
"De zuivere inkomsten der Godshuizen worden besteed:
le. aan het geven van inwoning in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis met
een wekelijksche uitkering of eene lijfrente aan minvermogende personen,
op voorwaarden en tarieven door de leden vast te stellen en door den
gemeenteraad goed te keuren.
2e. door het verzorgen der weezen tot hun 18e jaar.
3e. door het verschaffen van genees- heel- en verloskundige hulp en geneesmiddelen aan onvermogenden.
4e. door als Algemeen Armbestuur te ondersteunen die armen, welke geen
of geen genoegzamen onderstand van kerkelijke of bizondere instellingen
van weldadigheid kunnen verlangen.
Verder indien de zuivere inkomsten dit toelaten:
5e. De verwrging van behoeftige krankzinnigen.
Ge. Het verstrekken van bijdragen voor het onderwijs.

Een der belangrijkste bepalingen van dit nieuwe reglement was ongetwijfeld die, waarbij het regentencollege de taak kreeg om voortaan als
algemeen burgerlijk armbestuur te fungeren. De sedert 1856 bestaande instelling van die naam, welke nu werd opgeheven, had tot dusver weinig te
doen gehad, omdat de beide confessionele armbesturen vrijwel de gehele
armenzorg behartigden. Overigens was ook dit Burgerlijk Armbestuur
jaarlijks door de Godshuizen gesubsidieerd! De inkomsten ervan in b.v.
1884 (een willekeurig jaar, dat echter een gemiddeld beeld geeft) bedroegen
met inbegrip van f 150,- subsidie van de Godshuizen in totaal f 161,-.
Ogenschijnlijk betekent de opdracht om de taak over te nemen van een
instelling, waarin zo weinig omging, geen noemenswaardige verzwaring
van de werkzaamheden van het regentencollege en zijn rentmeester. Doch
het venijn zat hem in hetgeen op grond van artikel 25 niet langer door de
Godshuizen geoorloofd was nl. de subsidiëring van de confessionele armbesturen.
De bedoeling is duidelijk. De raadsmeerderheid beoogde hiermee, dat
de op de confessionele armbesturen en vooral op het R.K. Armbestuur
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aangewezen behoeftigèn voortaan gedwongen zouden zijn om steun aan te
kloppen bij het Burgerlijk Armbestuur. Daarmee zou worden bereikt, dat
de raad een inzicht kreeg in wat er zo al omging bij het armwezen, wie
er bedeeld werden en de grootte van de uitkeringen. Immers het Burgerlijk Armbestuur was rekenplichtig aan de gemeenteraad, het RK. Armbestuur - als een tot nog toe door de Godshuizen en niet door de
gemeente gesubsidieerde instelling van weldadigheid - niet. De raadsmeerderheid wenste een einde gemaakt te zien aan de hoge jaarlijkse
subsidies aan de R.K. armenadministratie, die haar jaarlijkse tekorten
tot nu toe zonder enige discussie had gesubsidieerd gekregen door de
Godshuizen. Dat de raad hierover enige controle wilde hebben, is begrijpelijk, wanneer men weet, dat de enige eigen inkomsten van het RK.
Armbestuur waren de opbrengst van een stukje grond (f 2,- jaarlijks)
en de opbrengst van de stadscollectebus (in 1884 geraamd op f 115,-).
De totale uitgaven van het RK. Armbestuur voor datzelfde jaar 1884
werden evenwel begroot op f 5417,-. In de jaren 1885-1895 varieerde
de subsidie van de Godshuizen aan het RK. Armbestuur van f 3600,tot f 4800,- jaarlijks. In feite fungeerde het RK. Armbestuur dus als
distributieapparaat, als armbezorger voor de Stedelijke Godshuizen, die
zelf op het gebied van de bedeling niets deden.
De zittende regenten beschouwden het nieuwe reglement als een
aantasting van hun autonomie en achtten het in strijd met de traditie
van de door hen bestuurde instelling. Het was voor hen aanleiding om de
toenmalige rijksarchivaris in Limburg, A. J. A. Flament (toenmaals de
enige katholieke archivaris), opdracht te geven om de archieven van de
Godshuizen te inventariseren. Men wilde nu wel eens precies weten,
welke de oorspronkelijke doelstellingen van de Godshuizen waren en
welke de bevoegdheden van de vroegere regenten en hun voorgangers,
de meesters, waren geweest. Het zijn juist deze bedoelingen, die bij de
inventarisatie-opdracht voorzaten, geweest, welke het rommelige karakter
van Flaments inleiding op de toen in druk uitgegeven inventaris verklaren.
Hoe vernuftig de opzet van de raadsmeerderheid bij het ontwerpen van
het nieuwe reglement ook was, zij had echter buiten de waard gerekend,
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want het merendeel der regenten, onder wie president N. P. C. Allard
en (vooral) P. M. F. Smolders, voelde er niets voor zich met de bedeling
te belasten, ondanks het feit, dat een dergelijke houding in strijd was met
het nieuwe reglement. Het kwam hierover tot heftige discussies in de
raad, want hoe moest er gehandeld worden, als de behoeftigen per
1 januari 1896 (en dat duurde nog maar enkele weken) om steun zouden
komen vragen? Bij de regenten zouden zij aan de gesloten deur komen,
omdat die weigerden als armbezorgers te fungeren. Hals over kop besloot
de raad nu - bij wijze van politiemaatregel - burgemeester en we~
houders te machtigen f 500,- uit de gemeentekas te nemen teneinde
daarmee althans voorlopig de armenzorg gaande te houden. Toen de
gemeenteraad aan de begroting van de Godshllizen voor 1896, waarop
in weerwil van het nieuw reglement opnieuw de post subsidie aan het
RK. Armbestuur prijkte, zijn goedkeuring onthield wegens strijdigheid
met artikel 25 punt 4 van het reglement, zonden de regenten .deze
begroting onmiddellijk door naar Gedeputeerde Staten, die haar met
vernietiging van het desbetreffende raadsbesluit wèl goedkeurden.
De wrijving tussen raad en regentencollege verergerde nog, toen de
raadsmeerderheid in afwijking van de voordracht van de regenten in een
vacature een nieuwe regent benoemde buiten die voordracht.
De door de raad doorgevoerde reglementswijziging had uiteraard ook
kwaad bloed gezet bij de RK. geestelijkheid en bij de meerderheid van
de katholieke bevolking van Geertruidenberg. Zij zagen die terecht als een
poging opl het RK. Armbestuur in zijn bestaansmogelijkheid te ondergraven. Dit verzet demonstreerde zich in een weigering van de pastoor
tot opname van een patiënt in het gasthuis van de zusters, omdat het
verzoek tot die opname uitging van het nieuw Burgerlijk Armbestuur.
De verbittering, die er heerste in het college van regenten, dat door
de raadsmeerderheid aansprakelijk werd gesteld voor de moeilijkheden,
komt het best tot uitdrukking in een rede, die waarschijnlijk de rentmeester in een vergadering van de regenten hield en waarin onder meer
gezegd werd: "Ik heb mij dikwijls afgevraagd, hoe is het mogelijk, dat
een gemeentebestuur, dat toezicht houdt op de werking van de instelling
van weldadigheid, zich gelden laat uitbetalen welke de weldadigheid niet
raken en dit is toch geschied jarenlang voor een niet onaanzienlijk
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bedrag. Nimmer is daarop vanwege het gemeentebestuur gewezen, integendeel, men heeft het in zekere mate geëist. Wel heeft men dikwijls
klachten geuit, dat de armen te goed werd gedaan en men op bezuiniging
moest bedacht zijn. De fondsen waren sedert jaren achteruitgaande, alh~ewel dit eerst de laatste jaren is opgemerkt". Spreker besloot overigens
met de opmerking, geen spijt te hebben van de uitgaven gedaan voor de
gemeente, omdat zij in het algemeen belang waren.
Vier regenten (N. P. C. Allard, P. M. F. Smolders, C. J. W. de Hoog
en E. Berende) in wie we de voornaamste tegenspelers van de raadsmeerderheid mogen zien, overwogen aanvankelijk ontslag te nemen, doch
zij zagen wel in, dat zij daardoor de raad met betrekking tot de godshuizen
volledig de vrije hand zouden geven. Dan zou moeten worden gevreesd
- aldus een uitlating van een der regenten - "dat de liberalen of de
protestanten van de macht misbruik maakten en zich op het kussen
werkten".
Het spreekt vanzelf, dat het met een zo krappe meerderheid tot
standgekomennieuw reglement bij enige verschuiving in de samenstelling van de gemeenteraad aan een zijden draadje zou komen hangen.
Nog geen twee jaar later was dat reeds het geval. Een der twee protestantse raadsleden (Blok) werd bij zijn periodiek aftreden in 1897 niet herkozen. In zijn plaats kwam er opnieuw een katholiek in de raad, 1. C.
Hansen (sigarenfabrikant), geestverwant van Allard, Manders en Smolders.
Daarmee werd de meerderheid in de raad verplaatst. Een der eerste daden
van die nieuwe meerderheid was (op 24 maart 1898) de wijziging van het
reglement van de Godshuizen van 1895. Bestond deze herziening voor
het overgrote deel slechts uit een zorgvuldiger formulering van een aantal
artikelen (o.a. werd de benaming rentmeester gewijzigd in secretarispenningmeester, hetgeen tot op de dag van heden zo gebleven is), het
beruchte artikel 25 onderging een algehele wijziging. Het ging nu luiden:
"De zuivere inkomsten der Godshuizen worden besteed:
Ie. voor het verzorgen der weezen tot hun 18e jaar;
2e. voor de ondersteuning en verzorging der armen, zoover de noodzakelijkheid blijkt;
3e. voor het geven van inwoning in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis,
met een wekelijksche uitkering of een lijfrente aan minvermogende personen, op voorwaarden en tarieven, door de leden vast te stellen en door
den Gemeenteraad goed te keuren.
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4e. Verder kunnen die inkomsten nog besteed worden:
a. voor het verschaffen van genees- heel- en verloskundige hulp en geneesmiddelen aan onvermogenden;
b. voor alle doeleinden, niet strijdig met de wet of de aard der instelling".

Door een veel ruimere formulering was dus bereikt, dat de regenten
meer armslag kregen in hun doen en laten met betrekking tot de
bestemming der inkomsten. Wie nu mocht menen, dat met dit nieuw
reglement de rust in Geertruidenberg zou terugkeren - de bepalingen
enran waren immers (aldus wethouder Manders naar aanleiding van een
vraag van Gedeputeerde Staten) meer in overeenstemming met de toestand in de gemeente - komt bedrogen uit. Het nieuwe reglement had
n.l. niet alleen gevolgen met betrekking tot de organisatie van de armenzorg maar ook voor het onderwijs. De bepaling in het reglement van
1895, dat - voor zover de inkomsten van de Godshuizen dit toelieten bijdragen voor het onderwijs moesten worden verstrekt, kwam in dat van
1898 niet meer voor. Daarmee samenhangend speelde bovendien de
kwestie van de onderwijsgebouwen. Te midden van al deze conflicten
n.l. was er op uitdrukkelijk verlangen van Gedeputeerde Staten een
accoord tot stand gekomen tussen het regentencollege en het gemeentebestuur betreffende de schoolgebouwen. De gemeente wilde een kosteloze
ingebruikgeving voor 25 jaar. De regenten, die aanvankelijk op advies
van Gedeputeerde Staten een normale huur of een normale verkoop
eisten, zwichtten echter voor de aandrang van het gemeentebestuur en
men kwam tenslotte overeen, dat deze gebouwen voor het symbolische
bedrag van f 100,- jaarlijks aan de gemeente zouden wordèn verhuurd.
Deze overeenkomst was nog gesloten met de raad in zijn oude samenstelling. De kort daarop totstandgekomen nieuwe raadsmeerderheid besloot nu, de kosteloze ingebruikgeving van het kostschoolcomplex aan de
franse-kostschoolhouder Reesink op te zeggen. Hij moest voortaan huur
gaan betalen en wel f 300,- jaarlijks aan de gemeente. Uit de huur van
de gebouwen van de Godshuizen voor f 100,- en de onderverhuur van
een van die gebouwen aan Reesink voor f 300,- behaalde de stad derhalve een voordeeltje van f 200,- jaarlijks. Reesink, die nu huur moest
gaan betalen voor het gebouw, dat hij eerst gratis kon gebruiken, vatte
al spoedig het plan op zijn kostschool naar elders te verplaatsen.
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Deze uit de reglementswijziging voortvloeiende kwesties met betrekbng tot het onderwijs nu waren het, die de protestantse bevolkingsgroep
van Geertruidenberg in het geweer brachten. De wijnhandelaar A. L. de
Bruijn maakte zich tot hun tolk. Hij plaatste een uitvoerig ingezonden
stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant over deze kwestie en richtte
vervolgens tesamen met enkele geestverwanten een request aan H.M. de
Koningin (1898). In beide stukken werden raad en regenten gehekeld
met betrekking tot de bestemming van de fondsen der Stedelijke Godshuizen. Beide stukken waren echter zeer tendentieus, want zij stelden
met veronachtzaming van het eigenlijke hoofddoel van die instelling,
de armenzorg, dat deze fondsen zoals vanouds aan het onderwijs ten
goede dienden te komen. De Maasbode wijdde als reactie op het artikel
in de N.R.C. en geïnspireerd door de tegenpartij (Allard c.s.) een gehele
pagina aan de Geertruidenbergse godshuizen-kwestie.
Het request, dat door De Bruijn aan H.M. was gericht, werd om
inlichtingen gezonden aan de gemeenteraad. De verdeeldheid in dit
college demonstreerde zich opnieuw, toen beide partijen met een concept-antwoord ter tafel kwamen, resp. bij monde van burgemeester
Meijers en wethouder Allard. Het antwoord van Allard ging als dat van
de meerderheid (4-3) in zee. Dit zeer uitvoerige doch ook zeer interessante stuk bevatte een relaas van de gebeurtenissen rond de Godshuizen
in de afgelopen jaren. Daarin werd nog eens herhaald, dat het gemeentebestuur de inkomsten van de Godshuizen jarenlang en tot voor kort had
beschouwd als een onuitputtelijke bron, waaruit met name ten behoeve
van het onderwijs aanzienlijke bedragen werden geput. De vroegere
regenten hadden deze verlangens van het gemeentebestuur ingewilligd
voor zover hun fondsen zulks toelieten. Van de andere kant hadden de
regenten onder goedkeuring evenwel van het gemeentebestuur te lichtvaardig verzoeken om inkoop en lijfrenten aangenomen, waardoor grote
renten moesten worden uitgekeerd, hetgeen alles tenslotte in 1895 tot
een groot tekort aan kasgeld had geleid. Terecht hadden Gedeputeerde
Staten - zo werd gesteld - een toestand doen ophouden, welke onverantwoordelijk was, n.l. het verlenen van ruime subsidies aan het onderwijs,
welke onder de benaming "bijdrage voor onderwijs aan armen en minvermogenden" evenwel ten goede kwamen aan de meergegoeden, die daar-
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door goedkoop onderwijs ontvingen en tevens vrij bleven van gemeentebelasting (schoolgeld). Te zeggen, dat de rooms-katholieken teveel van de
Godshuizen profiteerden, werd gelogenstraft door het feit, dat in 1898
van de uitgaven voor huisvesting in het gebouw ad. f 996,-, twee katholieken en twaalf protestanten profiteerden en van de f 2996,- aan· lijfrenten vijftien katholieken en negen protestanten. Bij een bevolking, die
voor vijf-zevende deel uit katholieken en voor twee-zevende uit protestanten bestond, is het niet moeilijk te zeggen - aldus Allardc.s. - wie
van deze liefdadigheid het meest profiteerden.
Gedeputeerde Staten noch de Kroon vonden het nodig de reglementswijziging van 1898 ongedaan te maken.
De in dat jaar door de nieuwe raadsmeerderheid bewerkte verhouding
gemeente-Godshuizen is sedertdien in grote lijnen bestendigd gebleven.
Toen in 1913 het reglement van de Godshuizen opnieuw moest worden
herzien in verband met het in werking treden van de. nieuwe Armenwet
van 1912, bracht dit geen enkele wijziging met zich met betrekking tot
de bestemming van de inkomsten der Godshuizen. Het befaamde artikel
25 uit 1898 werd geheel gelijkluidend als artikel 34 overgenomen in het
reglement van 1913. De herziening van 1913 betrof in hoofdzaak de
functie van de Godshuizen als Burgerlijk Armbestuur. Ofschoon deze functie in het reglement van 1898 niet meer met name werd genoemd, zijn de
Godshuizen feitelijk sedert 1895 onafgebroken als Burgerlijk Armbestuur
blijven fungeren. Deze taak werd nu (1913) echter ook in de naam
van de instelling tot uitdrukking gebracht.
De geldmiddelen bleven zoals vanouds op de eerste plaats aangewend
voor de instandhouding van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en de
huisvesting daarin van bejaarde lieden en voorts voor het onderhoud van
wezen en voor de armenzorg. Voor wat de laatste betreft, zowel door het
verlenen van subsidies aan de confessionele armbesturen als het eigen
optreden van de regenten als Burgerlijk Armbestuur. Daarnaast echter
werden de jaarlijkse overschotten dienstbaar· gemaakt aan het algemeen
belang. Er werden gelden geschonken, jaarlijkse subsidies verleend en
gewone- of annuïteitsleningen verstrekt voor zeer uiteenlopende zaken
zoals - ik doe slechts een greep -: tekenschool, Hanzeschool voor handelsonderwijs, cursus bouwvakken, stichting en instandhouding RoK.
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jongensschool, electrisch licht en sanitair in de protestantse bewaarschool,
katholiek en protestants jeugdwerk, katholieke leeszaal, muziekkiosk,
operatiekamer, röntgenapparatuur en andere installaties in het RK. Gasthuis alsmede een verbouwing en uitbreiding daarvan, schippersbeurs,
zwemclub, installatie wijkverpleging Wit-Gele Kruis, schenking van een
aantal klokken voor het carillon, van een torenuurwerk en van electrische
luidinstallaties, maar ook een massale kindertractatie bij het sluiten van
de vrede in 1919.
Dat de ruime subsidiëring van het R K. Armbestuur door de Stedelijke Godshuizen in zeker opzicht fataal gewerkt heeft, is een fout, die
niet zozeer aan de regenten moet worden verweten als wel aan de
katholieke bevolking van Geertruidenberg. Het RK. Armbestuur gaf
royaal, omdat het de fondsen van de Godshuizen achter zich wist. Er
ontstonden sleurbedelingen en er was totaal onvoldoende controle. De
katholieken van Geertruidenberg hebben het geven voor hun behoeftige
medemensen verleend, omdat daarvoor op hen geen beroep meer werd
gedaan. De Godshuizen betaalden immers. Ik wil op dit maatschappelijk
aspect echter niet nader ingaan. Mej. Hommes heeft daaraan in 1960
ruime aandacht geschonken in haar scriptie over de Stedelijke Godshuizen.
Grote conflicten, zoals zich die in de negentiende eeuw tot tweemaal
toe hebben voorgedaan (1842-1843, 1895-1898) hebben de Godshuizen
nadien niet meer gekend. Ik laat althans buiten beschouwing het massaal
aftreden van de regenten in 1949, toen de gemeenteraad een nieuwe
regent had benoemd buiten de door het college van regenten ingediende
voordracht. Zij meenden daarin te moeten zien een bewijs van wantrouwen in het beleid van het zittend regentencollege. Na langdurige
discussies in de gemeenteraad keerde deze kwestie immers ten goede
door een herverkiezing van alle aftredende regenten.
Een wezenlijke verandering onderging het karakter van het Oude
Mannen- en Vrouwenhuis, toen bij de reglementswijziging van 1952 de
bepaling inzake het geven van inwoning in het gebouw met een wekelijkse uitkering of lijfrente aan minvermogende personen kwam te vervallen en vervangen werd door:. inwoning tegen betaling van een wekelijkse huur. De instelling verloor met het laten vervallen van de ken-
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merkende traditionele elementen inkoop, wekelijkse uitkering en lijfrente haar karakter van proveniershuis. Men is er zich - naar het zich
laat aanzien - waarschijnlijk weinig van bewust geweest, dat hiermee een
traditie van enkele eeuwen overboord werd gezet.
Aanleiding tot deze reglementswijziging was de voorgenomen modernisering van de bejaardenappartementen (o.a. centrale verwarming en
sanitaire voorzieningen). De beschikbaarstelling van deze appartementen
heeft men wegens de wisselvallige uitkomsten van de inkoopmethode op
een meer aan de moderne tijd aangepaste wijze willen regelen. Evenwel
bleef de instelling ondanks de gemoderniseerde toelatingswijze haar karakter van godshuis behouden doordat de wekelijkse huren beneden de
werkelijke kostprijzen werden vastgesteld. Ten behoeve van de op dat
tijdstip in het gebouw gehuisveste bejaarden werden overgangsmaatregelen getroffen.
De steeds grotere bedragen, die de armenzorg ging opeisen, vooral
sedert de crisisjaren en welke nog steeds - vrijwel een unicum in den
lande - geheel uit de eigen middelen van de Godshuizen werden
betaald, hebben tenslotte in 1955 geleid tot een structurele wijziging.
Deze hield in, dat voortaan de zorg voor de algemene arme, dus voor
het Burgerlijk Armbestuur, niet langer bekostigd zou worden uit de eigen
fondsen van de Godshuizen. De gemeente zou voortaan de kosten van
deze onderstandstaak middels subsidie geheel vergoeden. Er bestonden
sedert 1955 dan ook geen eigenlijke zakelijke banden meer tussen de Godshuizen en het Burgerlijk Armbestuur, doch slechts personele, doordat in
beide besturen dezelfde personen zitting hadden. Financiën en admini..
stratie waren sedertdien geheel gescheiden. Ook aan deze personele unie
is thans een einde gekomen, doordat het college van regenten ingevolge
het inwerkingtreden van de Algemene Bijstandswet per 1 januari 1965
ontheven is van zijn taak als Burgerlijk Armbestuur. Deze wet kan
overigens nog andere gevolgen hebben voor de Stedelijke Godshuizen.
Binnen twee jaar na het inwerkingtreden ervan zal immers de gemeenteraad moeten bepalen of een deel van het vermogen van deze instelling in
verband met de voortaan door burgemeester en wethouders uit te oefenen
bijstandstaak zal dienen over te gaan aan de gemeente. Voor zover de
regenten van de Godshuizen tot 1965 een taak hadden met betrekking
66
Afb. 5. Het voormalig Weeshuis, voordien Gasthuis te Geertruidenberg. 1963.
Links de in 1853 door de Stedelijke Godshuizen aangekochte onderwijzerswoning.
Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Jaarboek De Oranjeboom 18 (1965)

Jaarboek De Oranjeboom 18 (1965)

Afb. 6.

De voormalige Franse Kostschool te Geertruidenberg (Markt 3; thans woning).
Uitgevoerd gevelomwerp van de bouwkundige J. J. Grootens. 1828.
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tot de algemene arme, Burgerlijk Armbestuur waren, zal van een overgang van enig vermogen geen sprake zijn, omdat de met deze taakvervulling gepaard gaande kosten sedert 1955 geheel door de gemeente
werden vergoed. Daarmee vervalt tevens de vraag, of het vermogen van
het in 1895 bij de Stedelijke Godshuizen geïncorporeerd, voorheen zelfstandig Burgerlijk Armbestuur voor overdracht in aanmerking komt.
Overigens bestond de gehele inbreng van het in 1895 opgeheven Burgerlijk Armbestuur uit zegge en schrijve f 13,55.
Een eventuele overgang van vermogen zal zich vooral toespitsen op
de vraag of verhuur van appartementen in het gebouw van de Godshuizen
aan bejaarden voor een h1!urprijs, die beneden de reële kostprijs ligt een situatie, die tot een jaarlijks exploitatieverlies op het gebouw leidt een vorm van bijstandsverlening is, welke op grond van de nieuwe wet
voortaan door burgemeester en wethouders moet worden uitgeoefend.
Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan zal een deel van het
vermogen van de Godshuizen ter grootte van het gekapitaliseerde gemiddelde jaarlijkse exploitatieverlies op het gebouw voor overdracht in aanmerking komen.
De beoordeling van deze situatie in Geertruidenberg staat daarbij niet
op zichzelf. Men zal zich moeten richten naar de algemene opvattingen,
die daarover in den lande gevormd zullen worden. Een bevestigend
antwoord op de gestelde vraag houdt immers in, dat de talrijke historische
bejaardeninstituten, de hofjes vooral, een van hun meest ideële wezenskenmerken zullen gaan verliezen en practisch gelijkgeschakeld zullen
worden met de moderne bejaardentehuizen.
Irrelevant bij dit alles is, of de bewoners/huurders van appartementen
in die tehuizen bij het optrekken van de huurprijs tot kostprijsniveau
binnen de bijstandsnormen komen te vallen. De gemeente zal dan immers
ingevolge de Algemene Bijstandswet verplicht zijn in voorkomende gevallen bijstand te verlenen.

N aheschouwing
Met de wat meer uitvoerige behandeling van de negentiende-eeuwse
geschiedenis van de Stedelijke Godshuizen is enigermate aangetoond de

67

Jaarboek De Oranjeboom 18 (1965)

belangrijke rol, die deze instelling gespeeld heeft met betrekking tot de
toenmalige levensomstandigheden. Natuurlijk op de eerste plaats in sociaal
opzicht, doch de raakvlakken met de andere facetten van het maatschappelijk leven waren, zoals we zagen, legio. Hoewel de Stedelijke Godshuizen - voornamelijk door hun Oude Mannen- en Vrouwenhuis zich naar buiten op de eerste plaats manifesteerden als een proveniershuis, als een hofje voor bejaarde lieden, miste deze Bergse instelling toch
wel zeer het rustige voortbestaan dat dergelijke hofjes elders, met meestal
geen andere doelstelling dan de huisvesting van bejaarden, veelal kenmerkt. Daarvoor waren de Geertruidenbergse Godshuizen - voornamelijk door hun ruime financiële middelen - te nauw betrokken geraakt
bij het maatschappelijk leven in zijn vele uitingen. Zij zijn - hun respectabele ouderdom ten spijt - een zeer levend instituut gebleven, dat gelukkig - meestal in staat was om daar waar hulp gevraagd werd, daadwerkelijk steun te verlenen. Dat daarbij niet steeds gehandeld is volgens
de doelstellingen en traditie van de oorspronkelijke stichtingen, och, wie
zal het de regenten euvel duiden, dat zij de door hen bestuurde instelling
deden mee-evolueren in het sedert de middeleeuwen wel zeer gewijzigde
levenspatroon. En wat was er uiteindelijk tegen, als het voortbestaan van
de zich tot een Oude Mannen- en Vrouwenhuis ontwikkeld hebbende
middeleeuwse instellingen en de behartiging van de armenzorg in de
ruimste zin eenmaal gewaarborgd waren, om dan de jaarlijkse overschotten te bestemmen voor doeleinden, welke toch zeker in het algemeen
belang der stad Geertruidenberg mochten heten.
Het zou niet alleen voor de Stedelijke Godshuizen maar ook voor de
stad zelf van zeer veel belang zijn, indien eens werd nagegaan in hoeverre
de aanwezigheid van de sedert de achttiende eeuw weer goed renderende
fondsen van de Godshuizen en de aanwending van de jaarlijkse overschotten daarvan in de negentiende- en de eerste decennia der twintigste
eeuw met hun grote armoede en hun schrille sociale tegenstellingen, een
grotere maatschappelijke teruggang van Geertruidenberg voorkomen hebben. Dat de Stedelijke Godshuizen daartoe een zeer positieve bijdrage
geleverd hebben, staat naar mijn mening onomstotelijk vast.
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