
Herinneringen aan het Roomsche
Burgerweeshuis, 1931-1939

door

N. VALKS-KNIBBELER

met een inleiding van Frie van der Heijden

"Dat ik naar het weeshuis zou gaan, vond ik niet erg. Ik wist niet wat
me te wachten stond". Het zijn de woorden van Nel Valks-Knibbeler die als
veertienjarig meisje, met haar twee jongere zusjes en haar broertje, in het
Roomsch Burger-Weeshuis kwam. Ze bleef er tot haar tweeëntwintigste.
Het werd een periode die een diepe indruk op haar maakte. Pas veel later!
heeft zij haar herinneringen aan die tijd opgeschreven. Zij vormen de kern
van dit artikel.

Het gezin Knibbeler woonde in de Ceresstraat. Willem Knibbeler had er een
schildersbedrijf. Hij was getrouwd met Antoinetta van Hooydonk. Samen kregen zij
vijf kinderen, Nellie, Sjaantje, Nettie, Riet en Wim. Sjaantje werd nog geen vier jaar
oud. Op 20 maart 1930 overleed Willem K.nibbeler ten gevolge van een hartinf:,rct.
Zijn dood had grote gevolgen. De weduwe kreeg plotseling alleen de zorg voor de
opvoeding van de kinderen en het beheer van de financiën. Naast het verdriet over
het geleden verlies, moet dit ongetwijfeld een zware, zo niet een te zware, last voor
haar zijn geweest. Nog geen jaar later overleed ook zij.2 Op verzoek van de f:,milie
leden werden de kinderen opgenomen in het weeshuis. Voorzien van een kleding
u.itzet, wat speelgoed en enkele andere persoonlijke bezittingen stapten ze op 12
maart 1931 het weeshuis binnen. Ze werden er in het begin argwanend bekeken,
maar na enige tijd hadden ze hun plaatsje gevonden, hoewel er af en toe momenten
waren van opstandigheid en verdriet.

Nel Knibbeler verbleef acht jaar in het weeshuis. Door haar leeftijd merkte ze
dingen op die een jonger kind zouden zijn ontgaan. De schrijf<;ter geeft de dagelijkse
gang van zaken weer in de jaren dertig. De beschreven periode is in een ruimer ka
der geplaatst door de toevoeging van een korte inleiding.

Bredase weeshuizen.

Breda heeft in de loop der tijd drie weeshuizen gekend. Het oudste, het Gere-
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formeerd Burgerweeshuis, werd opgericht in 1606. Op voordracht van predikanten,
ouderlingen en diakenen van de Hervormde Kerk vaardigde de Bredase magistraat
op 15 mei van dat jaar een ordonnantie uit, waarbij tot de oprichting van het"Am1e
Weeshuys der Kercken ende der Stadt van Breda" werd overgegaan.3 Het was aan
vankelijk gevestigd in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters, dat zich uit
strekte langs het Kloosterplein van de Molenstraat tot aan de Vlaszak. Na sloop hier-

1. De kinderen KnibbeJer, vlak voor z.ij in het weeshuis werden opgenomen.
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van nam het weeshuis in 1889 een nieuw pand op dezelfde plaats in gebruik, nu
Kloosterplein 6. Om in dit weeshuis opgenomen te kunnen worden, moesten de
ouders de laatste acht jaren burgers van de stad zijn geweest. Door deze bepaling
werden vooral kinderen van soldaten uitgesloten. Als gevolg van oorlogshandelingen
waren in 1637 juist veel van deze kinderen wees geworden. Daarom werd besloten
een An11kinderhuis op te richten, dat zich zou toeleggen op de verpleging van kin
deren die niet toegelaten werden tot het Burgerweeshuis, met name wezen van her
vormde ouders die geen burgers van de stad waren geweest, door ouders verlaten en
verwaarloosde kinderen, kinderen van wegens zware misdaden geëxecuteerden en
kinderen van rnilitairen die in Breda in garnizoen hadden gelegen en hier waren
overleden. Bij dit besluit heeft ook een rol gespeeld dat men de kinderen liever niet
op het platteland uitbesteedde, waar de opvoeding te wensen overliet en de kans op
beïnvloeding door de katholieken groot was. 4 In 1639 werd het weeshuis geopend
in het 'Huis van Galen' aan de Oude Vest naast de Saaihal (het latere Tuchthuis). In
1922 werd dit gebouw verlaten. Voor een symbolisch bedrag huurde het Armkin
derhuis het gebouw aan het Kloosterplein. De in het Gereformeerd Burgerweeshuis
opgenomen kinderen vonden sindsdien, tegen een jaarlijkse vergoeding voor kost en
inwoning, onderdak in het Armkinderhuis. Vanaf 1942 vormen de afzonderlijke be
stuurscolleges een personele unie, hetgeen inhoudt dat beide regentencolleges uit de
zelfde personen bestaan. 5 In 1971 is ook dit huis gesloten, omdat er geen pupillen
meer aanwezig waren. Het ontbreken van weeskinderen was mede gevolg van het
door de overheid ingestelde beleid om de kinderen in pleeggezinnen onder te bren
gen. De besturen bepalen zich sindsdien tot het beheer van het vermogen. Het derde
Bredase weeshuis was van rooms-katholieke signatuur. Dit Roornsche Burger
Weeshuis begon op 1 september 1806 m.et haar werkzaamheden.

Het Roomse/u Burger- Weeshuis

Halverwege de achttiende eeuw verkeerde de aalmoezenie die de amlenzorg in
Breda uitvoerde in financiële nood. Het stadsbestuur weet dit vooral aan de geringe
bijdragen die de katholieken aan de armenzorg leverden en stelde voor om de katho
lieken van de bedeling uit te sluiten en over te laten aan de liefdadigheid van hun
geloofsgenoten. Dit ging uiteindelijk niet door, omdat het onbillijk en onwettig was.
De armengoederen stanl.den per slot van rekening uit het verre verleden, bovendien
was het voorstel in strijd .met de capitulatievoorwaarden van 1637, waarin bepaald
was dat de goederen beheerd zouden worden zonder rekening te houden met religi
euze gezindheid. Het voorstel vormde de aanzet tot de scheiding van hervormde en
katholieke aalmoezenie, zoals die in 1792 door een overeenkomst tussen het stadsbe
stuur en de r.k. kerkenraad tot stand kwam. De kerkenraad kreeg hierbij toestem
ming 'tot het erigeren van een Armen-Weeshuis, met gelijke vrijdommen en exem
tien als waar meede de Gereformeerde Wees- en An11huijzen begunstigd zijn'.6 Het
duurde tot 1805 voor definitieve stappen tot het oprichten van een katholiek wees
huis werden gezet. In hun 'Inleiding tot de stichting van een Roomsch-Weeshuis
binnen Breda' geven de oprichters daarvoor de volgende reden: "Het tijdstip der be-

119

Jaarboek De Oranjeboom 49 (1996)



wuste omwenteling daar zijnde waar door in den eersten alles uit zijn verband werd
gerukt, en de best gevestigde inrichtingen wankelbaar wierden, zouden het een
dwaasheijd geweest zijn, aan nieuwe stichtingen van dien aart te denken, en gronden
te leggen op welker vastigheijd niemand voorzigtig reekenen kon"ï, doelende op de
dest~ids in ons land heersende staatkundige woelingen. In 1798 probeerden de ka
tholieken nog door middel van een verhandeling van hun aalmoezenie aan de muni
cipaliteit gericht een van de twee hervormde weeshuizen in bezit te krÜgen. De mu
nicipaliteit stelde een beslissing voor ten gunste van de katholieken, maar beide re
gentencolleges kwamen hevig in verzet. De strijd werd gestreden tot aan het Hof
van Justitie in 's-Hertogenbosch, waar uiteindelijk de hele zaak doodbloedde. 8 Nadat
op 5 april 1805 de Bataaf,che Republiek tot stand was gekomen, achtte men de toe
stand zo stabiel geworden dat tot uitvoering van de uitgestelde plannen kon worden
overgegaan. Op 25 april 1805 kwamen bijeen de apostolisch vicaris, tevens pastoor
van de kerk in de Nieuwstraat, de pastoors van de kerken in de Waterstraat en de
Brugstraat en verder de kerkenraadsleden en regenten van de aalmoezenieY De ver
gadering werd gehouden ten huize van J. Havermans, het 'Huis Ocrum' in de St.
Janstraat, waar later het weeshuis gevestigd zou worden. Tijdens de bijeenkomst
werd een comlnissie benoemd, die de stichting van het weeshuis moest voorberei
den, de benodigde financiën bijeenbrengen, geschikte huisvesting zoeken en een re
glement voor de stichting moest opstellen. Nadat Inen er in geslaagd was enige fond
sen bijeen te brengen, deels afkomstig uit legaten aan de kerken, deels door de aal
moezenie afgestaan en nadat ook andere noodzakelüke voorzieningen waren
getroffen, kon tot oprichting worden overgegaan.

Op 6 juni 1806 werd door pastoors en kerkenraad het reglement voor het
'Roomsch-Weeshuis binnen de stad Breda', goedgekeurd. Deze daturn is sindsdien
aangemerkt als de officiële oprichtingsdatum. Op 11 juni 1806 werden uit een lijst
van 'gegoede en eerbare mannen' die bereid waren toe te treden tot het college van
regenten, de reglementair voorgeschreven acht personen gekozen. JO Dit college van
regenten kwam voor het eerst in officiële vergadering b~ieen op 5 juli 1806 en koos
G. van Rhenen tot voorzitter en F.A. Werden tot secretaris/penningmeester. Het
weeshuis werd gevestigd in het 'huis met het torentje', Nieuwstraat 25, voor dit doel
aangekocht uit de nalatenschap van J. Calckberner. Kort na de oprichting werden de
regenten gedwongen hun bemoeienissen te stoppen. De 'Commission des Hospices'
nam tijdens de inlijving bij Frankrijk de taak van de regenten over. Zodra ons land
zijn onafhankelijkheid had teruggekregen, kwam het beheer weer in handen van het
regentencollege. In de vergadering van 30 januari 1815 werd de overdracht officieel
geregeld. Vanaf die tijd kende het weeshuis een stabiel bestaan. Vooral dankzij een
legaat van mede-oprichter J.P. van der Borght ll in 1819 waren de grootste financiële
zorgen voorbij. In 1832 kreeg het regentencollege de beschikking over een aanzien
lijk kapitaal uit de nalatenschap van de in Amsterdarn overleden 'graaf van
Brederode' .12 Daarmee kon de aankoop en de verbouwing van het 'Huis Ocrum'
worden gefinancierd. Door de toenemende aanvragen om ouderloze kinderen op te
nemen was het gebouw in de Nieuwstraat inmiddels te klein geworden. Dat werd
verkocht aan de St. Antoniusparochie. Het nieuwe weeshuis in de St. Janstraat werd
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2. De binnenplaats onlstreeks 1950. Op de achtergrond de hoofdingang.
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betrokken op 1 december 1849. In 1887/1888 onderging het gebouw een uitgebrei
de renovatie en kreeg het pand onder andere een nieuwe voorgevel naar het ont
werp van de architect J. Lijdsman. Nadat ten gevolge van het overheidsbeleid het
aantal pupillen sterk was afgenomen, werd het gebouw verkocht aan de Stichting St.
Joost, die het gebouw aanpaste13 voor het geven van kunstonderwijs. De overdracht
had plaats op 26 januari 1953. De stichting "Het Roomsch Burger-Weeshuis" nam
geen nieuwe kinderen meer aan, maar bepaalde zich tot het beheren van het vermo
gen. In 1961 werd de naam veranderd in "Stichting Wezenverzorging Breda". 14 Zij
verstrekt aan instellingen en projecten met een sociaal-pedagogisch karakter leningen
en subsidies.

Het college van re.qenten

Het college van regenten bestond heel lang reglementair uit acht mannen, vanaf
1934 gold als minimum vijf Ze waren allen afkomstig uit Bredase families van aan
zien. De namen Van Mierlo, IngenHousz, Van Hal, Laurijssen, Smits vanWaes
berghe, spreken voor zich. Onder hen waren advocaten, rechters, notarissen, indus
triëlen en bankiers. Zij narnen het regentschap heel serieus. De meesten zijn jaren
lang aangebleven, perioden van 25 jaar of langer vormen geen uitzondering.
Bovendien toonde men begaan te zijn met de opvoeding en verdere levensloop van
de wezen. Regelmatig zien we oud-pupillen terug op het kantoor of in het bedrijf
van een van hen. In een verslag over de viering van het 125-jarig bestaan stond het
volgende, kenmerkend voor de betrokkenheid van het college: "De toon der toe
spraken, de liefde, waardoor die woorden warmen klank kregen, de zichtbare be
langstelling der regenten .... dat alles vormde niet een vooraf ingestudeerde ceremo
nie, maar het groeide uit tot een spontane uiting van de innigste dankbaarheid (...).
En toen de president mr. Bloemarts opstond om voor de vuist weg voor al die hulde
te danken - toen vlotte het aanvankelijk niet. De magistraat was zijn zelfbeheer
sching 'n oogenblik kwijt". 15

Verzorging en opvoedin,q van de kinderen

In het weeshuis werden slechts ouderloze kinderen toegelaten, wettig geboren
uit katholieke, binnen Breda wonende burgers. Kinderen van wie de ouders bekend
hadden gestaan als openbare armen of voorkwamen op de lijst van door de gemeente
bedeelden, waren uitgesloten. Ook kinderen met een geestelijke oflichamelijke han
dicap kwamen niet in aanmerking. Tenslotte werden leeftijdsgrenzen gehanteerd
tussen vijf en dertien jaar, die later enigszins verruimd werden tot tussen vier en der
tien jaar. Jongens en meisjes woonden strikt gescheiden in eigen afgezonderde afde
lingen.

Voor hun verzorging en opvoeding werden een binnenvader en een binnen
moeder aangesteld. In de beginperiode hadden die ook de zorg voor het onderwijs.
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"De binnen-vader zal gehouden zijn, de kinderen te onderwijzen in het lezen,
schrijven en cijfferen, mitsgaders hun een christelijke en allenzins eerbare opvoeding
te geeven. De binnen-moeder zal de meisjens moeten ondenigten en aanbrengen, in
alles wat een vrouwspersoon, tot een eerlijke kostwinning en huishouding kan te sta
de kom.en".16 Al spoedig kwam er een lerares nuttige handwerken bij, de naaimees
teres. Na de verhuizing naar de St. Janstraat werden de taken van de binnenmoeder
overgenomen door zusters penitenten-recollectinen, afkomstig van het gasthuis aan
de Haagdijk. Zij bleven tot 1946, waarna de zusters dominicanessen van Bethanië uit
Rijsbergen de taak overnamen. Aanvankelijk was in 1849 de opvoeding van de jon
gens ouder dan 12 jaar opgedragen aan de broeders van Huijbergen, rTlaar op eigen
verzoek werden ze in 1853 van hun taak ontheven. Sindsdien was weer een binnen
vader met de zorg belast.

Het weeshuis zorgde voor een opleiding, voorwaarde om 'nuttige leden van de
maatschappij' te worden. In het reglement van 1807 staat dat omschreven als: "Zij
zullen geoefend worden in een ambagt of andere handwerken, na derzelver beste be
kwaamheid, meeste keuze of ligchaams gesteltenis", in dat van 1934 als: "De meisjes
(... ) worden onderricht in alles wat een meisje tot eene eerlijke kostwinning en orde
lijke huishouding kan te stade komen. De jongens zullen (... ) zich kunnen toeleggen
op eenig ambacht of bedrijf, naar hunne meeste bekwaamheid en lichaamsgestelte
nis". De kinderen Knibbeler kunnen in deze als voorbeeld dienen. Nel kon voor
onderwijzeres studeren. Nettie ging naar de huishoudschool en volgde daarna de le
raressenopleiding. Riet volgde een opleiding tot verpleegster. Wim is priester ge
worden en heeft als missionaris in Brazilië gewerkt.

Het reglement van 1807 bepaalde dat men bij het verlaten van het weeshuis 50
gulden voor een uitzet meekreeg, bovendien twee hemden, een paar schoenen en
kousen en een redelijk kleed. In 1934 kregen de verlatel'S nog steeds 50 gulden plus
uitzet. Het bedrag van 50 gulden is dus nooit aangepast. Van de bezittingen van de
kinderen kwanren de revenuen aan het weeshuis totdat de meerderjarigheid was be
reikt. Op dat moment werden de bezittingen die door de regenten waren beheerd,
overgedragen. Het bereiken van de meerderjarigheid was ook het moment dat men
officieel het huis moest verlaten.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat er in het weeshuis plaats zou zijn voor
twaalf kinderen. De beslissing was louter genomen op budgettaire gronden, want
zodra de financiën het toelieten werd het aantal plaatsen uitgebreid. In 1806 waren
er acht pupillen, in 1809 al vijftien. In 1835 was dat aantal opgelopen tot 31. Na de
verhuizing naar de St. Janstraat nam het aantal kinderen in de negentiende eeuw ge
staag toe, met als hoogste aantal 58 in het jaar 1900. Daarna trad een langzame daling
in, totdat het aantal kinderen in de jaren dertig schomm.elde tussen vijftien en twin
tig. De achteruitgang zette door, mede onder invloed van het eerder genoemde be
leid de kinderen in een gezinssituatie te laten opgroeien. De laatste drie pupillen na
men afscheid in 1955. In totaal zijn er 476 wezen opgenomen geweest, 246 jongens
en 230 meisjes.
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De volgende tekst is van de hand van mevrouw Valks-Knibbeler. Het manu
script is in zijn oorspronkelijke vorm en inhoud gevolgd, met dien verstande dat de
spelling is aangepast en enkele fragmenten zijn weggelaten.

Herinneringen !Jan een Bredaas weesmeisje

Na de vroegtijdige dood van onze ouders besloot de wederzijdse familie dat het
voor de onderlinge band tussen ons kinderen het beste zou zijn, om onze opvoeding
te doen voltooien in het Roomsch Burger-Weeshuis in de St. Janstraat.

Dit weeshuis was gevestigd in het fraaie 'Huis Ocrunl'. (... )17 Het oudste gedeel
te vertoont veel overeenkomst met het 'Prinsenhof in Delft. Boven en beneden
grote zalen met dubbele deuren en grote, hoge schuiframen, met aan de binnenkant
blinden. Een massale stenen trap, met uitgesleten brede, maar lage treden. Het oude
gedeelte was geheel onderkelderd en versterkt door gewelven. De ramen beneden
aan de straatkant waren 'versierd' met grijnzende kinderkopjes. Door een zware
dubbele deur kwam men in een soort hal, die ook weer gewelfd was en waar op de
grond kleine, harde, gele steentjes lagen met groeven er tussen.Weer door een Z\\Ta

re dubbele deur kwam men op de binnenplaats. In mijn tijd ons speelterrein, waar
we konden schommelen, fietsen, steppen en wat al niet meer. (... ) Aan de linkerzijde
van de plaats was het gebouw waar de kleine jongens die aan de zorgen van de zus
ters waren toevertrouwd, hun onderdak vonden. De zusters fungeerden als 'wees
moeders'. Aan de achterkant van de binnenplaats was een keuken gebouwd, alsmede
de regentenkanler met houten lambrisering en houten panelen, crèmekleurig geverfd
met gouden randjes. Op die panelen hingen de lijsten waarop zeer nauwkeurig de
persoonlijke gegevens van de wezen waren geregistreerd. Boven de schoorsteenman
tel was een donker houten bord aangebracht, waarop met gouden letters de namen
van de regenten. In de regentenkamer met parketvloer waren aan de binnenkant
voor de ramen blinden aangebracht, met gouden biesjes. Boven de keuken was een
ziekenkamer en boven de regentenkamer de kapel. Hierboven en boven de slaapza
len waren immens grote zolders, waarop ijzeren ledikanten stonden en strozakken la
gen. Ook waren er van die grote kasten met allerlei oude dingen. Om maar iets te
noemen: van een kinderserviesje tot een merklap uit ca. 1753 van Pieternella de
Block toe. Griezelkasten waren het. Aan de achterkant lagen een verlaagde kinder
speelplaats, een tuin en een plaats voor de grote jongens. De jongens werden bege
leid en opgevoed door een 'weesvader'. Aan de straatkant was rechts van de voor
deur de zaal voor de jongens, met daarboven de slaapzaal. Elke jongen had een
chambretje. Links van de voordeur de spreekkamer en de naaikamer. De máJeska
mer was aan de rechterzijde van de bim1enplaats met daarboven ook weer een slaap
zaal; gelukkig geen chambrettes, maar gordijnen. Bij ons was het altijd lekker fris, bij
de jongens benauwd! We hebben heel wat tijd versleten in de naaikamer. Die had
twee openslaande tuindeuren, elk met twee brede, stenen treden. Naar buiten kijken
konden we niet, daarvoor waren de ramen te hoog. In dit vertrek werd door zusters
en meisjes niet alleen genaaid en sokken gestopt, maar daarbij ook de nodige rozen
hoedjes gebeden. Daarna konden we praten en we hebben er veel gezongen. (... )
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Tegen de muur van de keuken stond een pomp. Tegen de rechterzijmuur was een
heel groot Mariabeeld geplaatst, voorstellende 'Troosteres der bedrukten'. Aan de
voet van dat beeld stond dan ook: 'Consolatrix Afflictorum, ora pro nobis' . Vóór het
beeld, aan de voet, hing een olielampje dat altijd brandde. Meneer Baetenl8 , inder
tijd secretaris van Mgr. Hoprnans, was onze rector. Hij was een vung
Mariavereerder. Hij lette er steeds op dat het lichtje aan was. Was het al eens uitge
waaid of was de olie op, dan zei hij steeds tegen het rneisje dat er voor zorgen nlOest:
"Marietje, bet lich~je is uit". En steeds weer zorgde Marietje, dat er olie in bet lamp
je zat en dat het brandde.

3. Het beeld 'Troosteres der
bedrukten' 1800).
Aangekocht door het Bisdom
Breda. Opgenomen in de
collectie van het Breda's
Museum.

125

Jaarboek De Oranjeboom 49 (1996)



Jongens en meisjes strikt gescheiden

De jongens en meisjes woonden elk in een apart gedeelte. De entree was door
een zeer hoog beschot in tweeën gedeeld. Tot boven toe dicht was onmogelijk van
wege de gewelven. We konden elkaar daar niet zien, hoogstens iets toeroepen. De
meisjes moesten door de linkerhelft, de jongens door de rechter. Alle verbindings
deuren tussen de twee afdelingen waren op slot. Het eten werd bereid door de zus
ters. Via een draaikast werd het doorgegeven. De ijzeren kast, die half open was en
plateaus had, draaide om een as en was geplaatst in een nis. Het paste allemaal zo
perfect, dat we elkaar daar ook alleen maar konden horen. Het eten werd er aan de
open kant ingezet, de kast omgedraaid en op een bellege gedrukt. Dat bellege kwam
uit in de jongenszaal en was voor de weesvader het sein dat hij, of een van de jon
gens, het kon komen halen.

De weesvader deelde de slaapzaal met de jongens. Enige zusters met de meisjes.
Op beide slaapzalen waren twee groepen met wastafels. Halfronde bakken, waarbo
ven kranen met koud water. Elke groep had tussen de bakken een zwart marmeren
plaat uit één stuk. Op de meisjeszaal was één badkamer met twee deuren. Normaal
was de deur die toegang gaf tot het gedeelte van de jongens gesloten. Aan de meis
jeskant open, zodat wij, zo nodig, warm water konden pakken. Als het evenwel bad
dag was voor de jongens, ging de deur naar onze slaapzaal op slot en die van de jon
genskant open.

Het huis werd schoongehouden door twee of drie lTleisjes onder toezicht van
een zuster die zelf ook meewerkte. De andere meisjes gingen in de stad op school en
wel in de Nieuwstraat.

Ondanks alles hadden Marietje en Joke allebei een 'vriendje' onder de jongens.
De zuster was er bij, als er op de jongensafdeling gewerkt werd. Maar wereld
vreemd, ging zo iets aan haar voorbij. En wij meisjes die het wel wisten, luisterden
naar hun verhalen en deden er wijselijk het zwijgen toe. Mal-ietje zorgde altijd voor
het cham.bretje van Christ en Joke voor dat van Jan. In de zak van hun schort had
den ze beiden een briefje, dat tussen de lakens werd gelegd. De jongens, van hun
kant, beantwoordden die briefjes en legden ze ook tussen de lakens. Allen waren
daardoor goed op de hoogte van elkaars doen en laten. Toch was het niet alleen cor
respondentie-liefde. De mei~es wisten het wel zo te versieren, dat ze elke middag
een boodschap hadden, al was het maar ergens een briefje afgeven - we hadden geen
telefoon - of naar V.&D. Boodschappen doen moesten we altijd met tweeën. Dat
kwam de meisjes goed van pas. De jongens waren op de hoogte. Als de twee meisjes
om half drie de deur uitgingen en naar links liepen, gingen de vrienden een minuut
later ook de deur uit en liepen naar rechts. In de Veemarktstraat was het rendez
vous. Al met al had het weinig te betekenen, want de tijd was zeer beperkt en de
beurzen plat.

De regenten

De eerstverantwoordelijken voor onze opvoeding tijdens ons verblijf in het
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weeshuis waren de heren regenten. Een college van notabelen uit de stad. Het wa
ren: mr. P.M.].E. Bloemarts, president, in die tijd president van de rechtbank; J.].
van Mierlo, vice-president, directielid van de bank l9 ; GJM. IngenHousz, thesaurier,
bankdirecteur en belast met het beheer van de geldmiddelen; JM.A.CJ Snuts van
de Mortel, directielid van de Bierbrouwerij "De Drie Hoefijzers"; R.H. Sträter,
wijnhandelaar; mr. F.H.JJ Suijs, notaris; jhr. mr. LJM. van Sasse van Ysselt, rech
ter.

Voor mij was de heer Sträter het meest de 'vader-figuur', wellicht omdat hij zelf
nog betrekkelijk jonge kinderen had. Op het feest bij gelegenheid van het 125-jarig
bestaan had rector Baeten een kort preekje opgesteld. Dat preekje moest voorgedra
gen worden door mjjn broertje Wim, die, nog geen zes jaar oud, op de kleuter
school zat. Hij was de jongste van allen en moest dus alles van buiten leren. Het was
een hele opgave. De tekst, een feestpreek namens alle jongens en meisjes, ging nog
wel, maar de aanhef 'Suum cuique tribuere' bleef potjeslatijn voor hem. We hebben
het met z'n allen heel wat keren en heel nadrukkelijk moeten spellen. Gestoken in
miskleding bracht hij het er gelukkig goed van af Dat preekje sprak de heer Sträter
zo aan, dat hij voor de foto Wim naar zich toe trok en hem bij de regenten plaatste.
Een jaar later overleed hij en in gepaste kledij waren we allen bij zijn uitvaart aanwe
zig. Zijn opvolger werd baron mr. Speyart van Woerden, ook een rechter.

4. Bestuur, genodigden en bewoners bU de viering van het 125-jarig bestaan, 6juni 1931.

Mr. Bloemarts, die in een patriciërshuis in de Nieuwstraat woonde, zorgde er
voor, dat wij bij de zusters uit die straat op school geplaatst werden. Ik volgde er de
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kweekschool, voor die tijd zowat de enige katholieke, veelzijdige opleiding die de
mogelijkheid bood voor een goede, zelfstandige en passende baan in het verdere le
ven. Ik kan niet anders zeggen, dan dat ik daar een degelijke opleiding heb gehad.
Januner genoeg slaagde ik in de crisisjaren, toen er ook in het onderwijs aan geen
baan te komen was. Pas zes jaar later kon ik er uiteindelijk aan de slag.

De heren regenten zorgden verder voor de geldmiddelen, \vaarvan iedereen en
alles betaald kon worden, zoals de zusters, de privé-lerares, zangleraar, de weesvader,
het eten en drinken, kleding en schoeisel, schoolgeld en verder alles wat er voor de
jongens en m.eisjes nodig was. Eens om de zoveel weken kwam het college bijeen
voor een vergadering. Daartoe was de regentenkam.er passend ingericht. Een grote,
ovale notenhouten tafel, dito stoelen en dienmeubel. Als ze een kwartiertje verga
derd hadden, werd er aan een schellekoord getrokken. Naast de zijdeur, die je wel
als personeelsdeur kunt betitelen, hing een ouderwetse bel met een lange rolveer er
aan, juist een winkelbel uit de vorige eeuw. Als die overging, kon je dat in het hele
huis horen. Het was het teken, dat de koffie binnengebracht moest worden. De keu
kenzuster haalde dan de vers gezette koffie in een grote kan van een eveneens grote
kookkachel. Ze zette die met de suiker en melk op een dienblad en gaf dat ons, een
van de meisjes, in handen om het binnen te brengen. Je klopte netjes op de zijdeur,
wachtte op het 'ja' en ging dan vervolgens de kamer in. Na beleefd, bijna eerbiedig
gegroet te hebben, zette je de koffie neer op het dienmeubel waarin de kopjes en al
wat er nog meer aan te pas kwam, stonden. Op dezelfde manier vroegje de heren of
ze verder nog iets wensten. Het antwoord was steeds: "Neen, het is goed zo". Een
tijdje later ging de bel weer en moest de hoofdzuster binnenkom.en om over het rei
len en zeilen in huis en de plannen voor de komende periode te spreken. Als zij uit
de regentenkamer kwan1., maakte ze de verbindingsdeur naar de jongensafdeling
open en waarschuwde de weesvader dat het zijn beurt was. Ook hij moest zijn zegje
komen doen.

De opzet was prima. Het eten goed, ietwat sober. De kleding degelijk, niet
overdreven. We kwamen niets te kort, doch we werden zeker niet verwend.
Jammer, dat er behalve goede, ook minder goede opvoeders aan te pas kwamen. En
het was een tijd dat je helemaal niets in te brengen had, of nooit eens kon opkomen
voor je eigen belang. Zo herinner ik mij, dat we eens vrijkaartjes gekregen hadden
voor een filmvoorstelling op een zaterdagmiddag in de bioscoop aan de Reigerstraat.
In zulke gelegenheden kwamen we nooit en we hadden dan ook niet de minste no
tie van hoe alles daar ingericht was of werkte. Wel zagen we de brede trappen, de
voetlichtjes en we gingen zitten op de ons toegewezen plaats. De film zou om twee
uur beginnen en duren tot vier uur. Anders moesten we 's zaterdags altijd om half
vier naar het lof, maar voor de bijzondere gelegenheid zou dat deze keer een half
uur later beginnen. De film liep uit en we voelden wel aankomen dat we te laat
thuis zouden zijn. Onrustig stootten we elkaar aan. Wat moesten we doen? Er uit
gaan, of blijven zitten? Door de donkerte en de onbekendheid met het interieur be
sloten we maar om af te wachten. Er moest eens iemand achterblijven, of komen te
vallen. We dmfden er in het donker echt niet uit. De onrust was kwellend. Toen
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eindelijk het licht aanging, merkten we tot onze schrik, dat het tien over vier was.
Wij waren de eersten die buiten stonden en liepen niet, maar holden naar huis terug.
Er zou wat zwaaien! Hijgend kwamen we aan en trokken aan de grote bel, die hard
overging. De deur ging meteen open. Kennelijk had er een zuster achter de deur
staan wachten. We holden weer verder, de binnenplaats over en de trap op naar de
kapel. Meteen begon het lof en moesten we aan het zingen. Gelukkig waren we nog
jong en konden daardoor veel; maar dit was toch wel bovenmenselijk. We hadden
eenparig het gevoel dat we wel een tiendubbele doodzonde gedaan hadden door
onze rector zo lang te laten wachten. We hoorden niets. Wat raar! De eerstvolgende
regentenvergadering was het mijn beurt om de koffie binnen te brengen. De bel
ging en alles verliep normaal. Weer ging de bel, ditmaal voor de hoofdzuster. Die
heett kennelijk eens een boekje over ons opengedaan, want ik moest binnenkomen,
terwijl ik van de prins geen kwaad wist. Bij ontstentenis van de president, presideer
de de heer Van Mierlo. Hij ging er eens goed voor staan en ik kreeg, omdat ik de
oudste van de groep was, me toch de les gelezen.

De rectoren

De eerste jaren dat wij in het Roomsche Burger-Weeshuis waren, was meneer
Baeten de rector. De tweede dag van ons verblijf, liet hij ons in de sacristie komen
voor een eerste kennismaking. Bij die gelegenheid vroeg hij mij, omdat ik al wat
ouder was, of ik een dag-missaal bezat. Dat had ik. Het was het dag-missaal dat mijn
vader al gebruikt had. Hij wilde het wel eens zien. Ofschoon het een goed exem
plaar was, vond hij het toch beter, dat ik het zelfde gebruikte als de anderen. En het
kwam er en wel van zijn kant, geheel compleet, met zelfs een nieuwe mis er in.

Iedere morgen werd voor de mis aangegeven welke de heilige van de dag was
en op welke bladzijden we alles konden vinden. Gedurende de hele meimaand be
reidde hij ons voor op het grote feest van de 31e, het feest van Maria-Middelares,
aan wie hij, als bouwpastoor, zijn nieuwe kerk te GiJmeken ook toewijdde. Hij deed
dat, door een dagelijks kort preekje en een gebed. Hij was het die elke dag weer toe
keek of het olielampje dat buiten op de binnenplaats onder het grote Mariabeeld
hing, nog voldoende olie had en brandde. Het waaide wel eens uit.

H~j liet zich niet, zoals zijn opvolger, door de dweepzieke nonnen in de watten
leggen. Daar stond hij boven! Ook hield hij er geen fà.vorieten op na, maar lette op
ieders behoeften. In die tijd hadden wij twee abonnementen op de Katholieke
Bibliotheek, maar het waren wel altijd dezelfde meisjes die aanspraak maakten op de
wekelijkse boeken. Ene Corry was daar ook bij. Iedere week n'loest zij een boek
hebben. Er in lezen deed ze niet, maar legde het wel op haar plank in de grote kast.
Dan had je er af te blijven. Hoe of meneer Baeten daar achter gekomen is, weet ik
niet meer, maar onder de schoolvakanties kreeg ik telkens een boek van hem te leen.
Als ik geen huishoudelijk werk moest doen, kon ik in mijn vrije tijd rustig lezen.
Het waren boeken als 'Een abdisse van Thom', 'De Moeder' van Marie Koenen en
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'De Witte' van Ernest Claes. Ik vond ze prachtig! Het hoogtepunt van alles was wel
de dag waarop je jarig was. Dan werd je in de sacristie verwacht en je kreeg een ap
pel. Naargelang de tijd was het som5 een mooie, gave, kleurige appel, dan wel een
gerimpeld oud wijfje, maar voor elke jarige zat er een heuse zilveren rijksdaalder in
gestoken! Het was of de hemel op Parijs viel. Wat waren we blij!

Als hij in de fruittijd naar zijn familie in Alphen ging, kreeg hij van zijn zuster
en broer wel de nodige kruisbessen, of ander fruit, mee voor 'zijn weesjes' die hem
zo na aan het hart lagen. Het gebeurde ook wel eens, dat we bij hem onze nood
klaagden over de toenmalige hoofdzuster 'de lieve Laura' die meende, dat opvoeden
alleen maar bestond uit dreigen, drillen en afstraffen. Meneer Baeten had dan een
welwillend oor voor ons. Eens op een zonleravond hadden de drie jongsten, die on
danks de lange dagen en het late licht, toch om zeven uur naar bed moesten - dan
waren de nonnen van ze af - en niet konden slapen, elkaar bekogeld met hoofdkus
sens. Ze hadden daarbij zo'n uitbundig plezier, dat een zuster kwam kijken, wat of er
wel aan de hand was. 'Lieve Laura' werd er bij gehaald. Die wist er raad mee. Na
een stevige reprimande zou er een flinke straf volgen. De dag daarna werden de drie
boosdoenertjes, ieder afzonderlijk, opgesloten in een grote zaal van de leegstaande
bouw voor de kleine jongens. En maar cathechismus overschrijven! Maar de mense
lijke behoeften gingen door. Een van de drie kreeg zo'n hoge nood, dat ze haar ca
techismus wel moest gebruiken als toiletpapier. Aan die eenzame opsluiting scheen
maar geen einde te komen. Voor ons, zusjes, was dat ook afschuwelijk. Zo zelf" dat
we besloten om het tegen meneer Baeten te zeggen. Die heeft het geval nagetrok
ken en we kregen zowaar nog gelijk ook. Binnen de kortste keren werden de drie
losgelaten en mochten weer gewoon bij ons in de meisjeszaal konlen.

Nadat meneer Baeten pastoor geworden was, kregen wij als rector nleneer
Beekers. Zeker geen onverdienstelijk iemand, anders had Mgr. Hopmans hem niet
als secretaris benoemd. Voor ons was hij moeilijk. Hij voelde ons niet aan en wij
nlisten het vaderlijke van zijn voorganger. Hij schreef de wet voor en dat hadden wij
maar te doen. Ook hield hij er favorieten op na, waar ik zeker niet bij hoorde. Was
ik critisch? Voor die tijd gold immers hoe domnier, hoe liever. In die tijd al heb ik
me voorgenomen en er later in mijn werk naar gestreefd om al mijn leerlingen, on
geacht hun afkomst of intelligentie, over één kam te scheren. Elke week rnoesten we
op commando gaan biechten en dan kreeg ik van hem voorgeschoteld, wat of ik
daarbij te zeggen had. Dat deed je maar, om er van af te zijn. Eens had hij een gees
telijk boekje of brochuurtje samengesteld en dat moest ik dan netjes overschrijven,
zoveel als drukklaar maken. Bij mijn huiswerk van school en huishoudelijk werk in
huis had ik weinig vrije tijd en daar legde hij dan nog beslag op. Al dat geknoei van
hem uit elkaar rafelen, telkens vragen als je er niet uit kon komen, hoe of het moest.
Maanden en maanden ben ik er mee bezig geweest. Met een 'dank je wel' maakre
hij er zich van af. In die tijd was je toch alleen maar goed om voor niets te werken
en van je te laten profiteren. (... )

Op een middag moesten we weer eens biechten. Een zuster had ons naar de ka-
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pel gebracht. De rector zou zó wel komen. Haar taak was daarmee af en ze ging dan
ook naar beneden. Maar de rector kwam niet zó. We hadden onze gebeden al twee,
drie keer gebeden en ons geweten even zo veel keren onderzocht, zodat het van
onze kant welletjes was. We begonnen te zuchten, te hangen, te draaien en wat al
niet meer. We verveelden ons gruwelijk. Nu was er onder de meisjes eentje, die we
'Mie Mop' noem.den. Die naam was een bijnaam, geen scheldnaam. (... ) Mie Mop
had altijd van alles en nog wat in haar zakken. Een potloodje, papier, gum, een
touwtje, knikkers, kastanjes, eikels, houtjes, krijt, een spijker en noem verder maar
op. Toen wij - het wachten moe - ons in de kapel zaten te vervelen, ging de hand
van Mie Mop in haar zak en ze diepte er een krijtje uit op. Wij allemaal kijken. Met
haar tong uit haar mond tekende ze heel precies met heel veel aandacht op de alpi
nomuts van het meisje dat vóór haar zat, een heel groot en duidelijk kruis. Wij la
chen natuurlijk. Al met al hebben we ons daar wel een kwartier lang mee bezigge
houden en vennaakt. Opeens de bekende stap van de rector. Allemaal, de hand voor
de mond, begonnen we toen te proesten van de lach. De rector banjerde de kapel
door, wou schijnbaar niets zien en schoot de biechtstoel in. Nununer een trad aan,
ook de biechtstoel in. Opeens schaterden we het met zijn allen tegelijk uit. Nijdig,
spinnijdig, kwam de rector de biechtstoel uit, trok de biechtelinge m.et het kruis op
de pet, er ook uit, slingerde haar door de kapel en joeg ons, zonder verder te vragen
naar het hoe en waarom, allemaal tegelijk naar beneden. De zusters konden al even
min iets met ons beginnen. Omdat de rector zo boos reagèerde, hadden wij juist nog
meer lol. De een schaterde al harder dan de ander! Als we nu, na jaren, dit verhaal
nog eens ophalen, komt die oude lach van toen weer terug en lopen we weer rood
aan.

'Lieve Laura}

Zuster Laurentiana was ons hoofd. Haar uiterlijk had ze al tegen. Die samenge
knepen lippen verraadden reeds dat ze niet mis was. De methode van opvoeden die
ze hanteerde, was die van dreigen, drillen en af~traffen. Ze deed, ofhet weeshuis een
strafinrichting was. Iedere schoolvakantie begon voor mij al met straf Ik had en heb
nog een traag tempo. Wat ik doe, probeer ik zo goed mogelijk te doen, maar lang
zaam. Elke morgen was ik het laatste klaar met wassen en aankleden en kwam daar
door vaak te laat voor het gezamenlijke morgengebed. Hoe meer ze me achter m'n
vodden zaten, hoe zenuwachtiger ik werd en hoe langer het duurde. In de tijd van
de nieuwe aardappelen rnoesten we die voor de mis sam.en schrappen in de aardap
pelkelder. Dan kwam ik, wèl in de puntjes, als de anderen er bijna mee klaar waren.
Dat ik daar weinig tegen kon doen, begrepen de zusters ook wel, maar straffen was
iets waar 'lieve Laura' niet buiten kon. Mijn straf bestond iedere keer uit het geven
van een grondige schoonmaakbeurt aan de naaikamer. Tijdens de schoolperiodes
werd die alleen maar wat bijgeflodderd en het echte poetsen voor mij bewaard. De
drie trapnaaimachines werden buiten, of in een ander vertrek gezet. Mij werd ge
zegd, wat ik allem.aal te lappen, te soppen en te schrobben had. Zo was ik dan drie
dagen 'in eenzaamheid' onder de pannen. Eigenlijk was het maar een ordinaire uit-
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buiterij, omdat ik het netjes deed. Als straf miste het zijn doel. Eerlijk gezegd, vond
ik die straf helemaal niet zo erg. Beter dan enm1ers met piepers schillen, of kwalijk
riekende sokken wassen in lauw water, vanwege het krimpen. Dat alles gebeurde
onder het bidden van de nodige rozenhoedjes. Onder de grote vakantie moesten we
de schoonmaak doen. Wat te denken van de parketvloer van de regentenkamer, die
we op onze knieën gezeten m.et staalsponsjes moesten schuren. En van die lange
slaapkamer met planken vloer die geschrobd moest worden. Bedden naar buiten en
daarna weer naar boven ~jouwen. Ik ben er nu nog moe van. Vooral de kleintjes kon
Laura goed drillen. Hadden ze maar iets verkeerd gedaan, dan werd er op de zolder,
die wel een kerklengte had, een leegstaand bed opgemaakt en moest 'het engeltje
van gisteren' daar 's nachts alleen in het donker slapen. Om het nog erger te maken,
zei ze dan heel venijnig, dat er ratten rondliepen. Het was om er rillingen van te
krijgen. Als we onder de grote vakantie samen met jufiiouw Heuwekemeyer eens
een dagje uit mochten, was er altijd wel iemand die voor straf thuis moest blijven.
Zou Laura er nu nooit bij stil gestaan hebben, dat ze daarmee ook de zusjes strafte?
Zo heb ik het wel ervaren.

Expert was ze in het geven van voorlichting. Een van de mei~es was jongedame
geworden. Ze wist niet \vat haar overkwam en dacht daarbij het eerste aan straf.
Daarom probeerde ze om zelf haar ondergoed wat uit te wassen, in de hoop dat nie
mand er iets van zou merken. Maar ja, zuster Cornelia, een goede ziel, maar die ook
niets in te brengen had, kwam er toch achter. Zij rapporteerde het aan 'lieve Laura'.
Die liet het bewuste meisje bij zich komen. Toch straf? Daar werd niet over gepraat,
maar wel werd gezegd, dat ze groot geworden was en dat het voortaan elke maand
zo zou gaan. Punt uit!

Gelukkig komt er aan alles toch een eind, zo ook aan het gedril van Laura. Na
zes jaar was haar periode om en zouden we een andere hoofdzuster krijgen. Toen ik
het goede nieuws hoorde, was ik immens blij en kreeg hetzelfde gevoel over me als
bij de bevrijding na de oorlog. Ik moest mijn blijdschap kwijt, onverschillig aan wie.
De eerste die ik tegen het lijf liep, was rector Beckers. "Ze gaat weg, Laura gaat ge
lukkig weg". Hij voelde het helemaal niet aan en vroeg: "Was het dan zo erg?" Ja,
zo erg was het en een slechtere was er gewoonweg niet. Hij trok z'n wenkbrauwen
op en liep door. De opvolgster was ook niet 'je van het', maar die praatte toch meer
met ons. Zij kon evenwel met een vriendelijk gezicht iemand maar een lelijke hak
zetten.

JI~nÎ'OUw Heuwekemeyer en mmeer l\1Iarijnissen

Gelukkig hebben we in de persoon van juffiouw Heuwekemeyer een betere
opvoedster gehad. Zij was van het vak en dat ondervonden wij maar al te goed.
Gedurende tal van jaren is zij lerares Frans geweest aan de Openbare Mulo die stond
achter de St. Joostkapel in de Ginnekenstraat. Twee maal per week kwam juffiouw
Heuwekemeyer enkele uren in het weeshuis om met veel tonvijding privé-les te ge-
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ven aan de weesmei~es. Dat was dan voornamelijk voor degenen die al van de lagere
school af waren. Het ging heel prettig. Ik kan me ook niet herinneren dat er ooit
moeilijkheden waren. (... ) Verder leerde zij ons heel goed tafelrnanieren en om
gangsvormen. Tafèldekken en dienen, waar je op hoorde te letten bij het opschep
pen, doorgeven en eten. Manieren, tot zelfS voor hoge kringen toe. Het is echt niet
overbodig geweest, want ik heb er later profijt van gehad. Frappant was daarbij, dat
we aan tafel alles netjes in praktijk brachten wat zij ons geleerd had. De zusters letten
daar niet zo op, konden het waarschijnlijk zelf niet. In die tijd was er in Breda een of
andere confrérie van notabelen. Op gezette tijden hadden die 's zondagsrnorgens een
heilige mis in onze kapel. Daarna bleven ze ontbijten in de lTleisjeszaal. Onze regen
ten waren er ook bij. Wij moesten de tafels dekken en alles klaarzetten. Slager Van
de Broek leverde dan keurige, vers opgemaakte schalen met vleeswaren. Als de he
ren eenmaal aan tafel zaten, moesten wij rondgaan met koffie en thee. Dankzij juf
frouw Heuwekemeyer gaf ons dat niet de minste problemen. (...)

Juffrouw Heuwekemeyer werd ook wel eens gevraagd om ons ergens mee naar
toe te nemen, een circus, kennis ofiets dergelijks. Was zij er bij, dan was het de zus
ters altijd goed. Kon zij evenwel niet mee en gingen wij alleen, dan was het altijd te
lang of te breed, maar nooit naar hun zin. Onl de twee jaar mochten wij met haar
een hele dag uit. Het ene jaar de jongens met de weesvader, het volgende jaar de
mei~es met jufJiouw Heuwekemeyer. Dat kon ze aardig organiseren en geen moeite
was haar te veel om ons een prettige dag te bezorgen. Zo is ze eens met ons naar slot
Loevestein geweest. Voor die tijd een hele onderneming. Eerst met een tram naar
Geertruidenberg. Daar moesten we lang wachten op aansluiting. Daar zijn we toen
de katholieke kerk gaan bezichtigen. Wat ons daar heel erg aansprak, was het beeld
van een vrouwelijke heilige die met p~jlen doodgemarteld was. Daarna met een ta
melijk klein bootje het water over. En maar bibberen van angst! Eindelijk waren we
er dan. Onder leiding van een gids hebben we alles gezien. Wat waren ze dik, die
muren, met daarin zelfs een vluchttrap. Met een grotere boot ging het naar
Gorinchem en vandaar terug naar huis. Wat hadden wij een mooie dag gehad. In de
tram, in de trein en op de boot gezeten. Het was een hele belevenis, waarover nog
lang nagepraat werd. Het jaar dat we geen uitstapje maakten met de juf gingen we
op een namiddag te voet door het Liesbos op en neer naar de zusters in Leur, of met
de tram naar de zusters in Zundert en werden daar onthaald op bessen. Dan gingen
onze zusters ook mee en dan hoefde er niemand ooit voor straf thuis te blijven.

Naast onze privé-lerares hadden we ook een zangleraar, de heer Marijnissen.
Van beroep was hij kantoorbeambte bij "De Drie Hoefijzers", maar zijn hobby was
zang. Hij was dirigent van het parochieel zangkoor van de kerk aan de Driesprong,
'vVaar de latere weesvader Schellekens ook lid van was. Om zijn muzikaliteit zal
meneer Marijnissen wel aangezocht zijn ons op gezette tijden zangles te geven. Wij
hadden met hem ook veel op, want hij was een innemend persoon. Tijdens de mu
zieklessen leerde hij ons meerstemmig zingen, wat voor ons koortje toch wel een
hele klus was. Het kwam goed van pas, als we in de kapel de heilige mis of het lof
moesten zingen, dan wel een cantate bij een of andere feestelijke gelegenheid. Ook
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J. Uitstapje naar Antwerpen Quni 1938). Staand v.l.n.r.: Fien Herbers, A. Marijnissen, Netty Knibbcler,
Cmry Indewey en Riet v.d. Klcy. Zittend v.l.n.r.: Cm en Sjanneke Brouwers, Iz.iet Knibbeler.

meneer Marijnissen werd wel eens gevraagd om ons bij een of ander uitstapje te be
geleiden. Met hem zijn we een keer naar Antwerpen geweest. Wat was dat station
daar toch groot! Wij kwamen er niet op uitgekeken. En het was er zo gezellig druk!
Meneer Marijnissen genoot er zelf van, dat wij het zo naar onze zin hadden.

Hij heeft bemiddeld toen de jongens een nieuwe weesvader moesten hebben.
Zo strak als wij, meisjes, gehouden werden, zo vrij liet vader Van Lieshout de jon
gens. Daar moest verandering in komen, want het liep fout. Zo kwam vader
Schellekens, een weduwnaar zonder kinderen, die taak overnemen. Die heet1: zich
beter van zijn taak gekweten en het tot het laatste toe volgehouden.

Onzc un!fimncn

In de vorige eeuw was het gewoonte, dat jongens en meisjes van het Roomsch
Burger-Weeshuis te kennen waren aan hun kleding, unifonne kleding, aangepast aan
die tijd. B~j ons was het niet zo absurd als elders, maar stemmig zwart-wit en had
daardoor toch iets deftigs!

Op zondag, bij het naar de Hoogmis gaan, moest het uniform aan en hadden de
weesjes in de kerk aparte stoelen, waarop met koperen spijkers de letter 'W' stond.
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6. Bij speciale gelegenheden droegen de kinderen nog het uniform., zoals hier voor de uitvaart van de heer
Sträter, 1932. Voorste rij, v.l.n.r. Riet v.d. Kley, Netty Knibbeler, Wim Knibbeler, Rietje Knibbeler.
Achterste rij met witte kapjes v.l.n.r.:Riet v. Dongen, Couy Indewey, Nel Knibbeler, Riet Smits.

Over de kleding van de jongens ben ik vlug uitverteld. Bij hun donkere pak of jas
droegen zij over de mouw een zwarte rouwband met witte bies en een speciale pet.
Bij de meisjes kwam er heel wat nl.eer kijken. Eerst was er verschil in kleding tussen
kleine en grote meisjes. De kleintjes droegen over een donkere jurk of rok met jakje
een lange witte schort. Op het hoofd een zwart mutsje, met een 'frutseltje' er langs.
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De witte handschoentjes vormden de finishing touch. De grote meISjeS hadden
eveneens een zwarte jurk of rok met jakje, met daarboven een halsdoek, die aan de
nek 'opgeplooid' en vastgespeld moest worden om het uitzakken te voorkomen; een
half wit schortje, in ruitjes gemangeld en ook vastgespeld. (Op onze slaapzaal stond
een grote, zware mange1.) Verder een onder- en een bovenmuts met uitstaánde pun
ten, die ook weer op en aan elkaar vastgespeld werden. In het begin konden de
meisjes elkaar helpen, maar toen na 1900 de uniformen alleen maar gebruikt werden
bij speciale gelegenheden, zoals een begrafenis van een van de Heren Regenten of
om acte de présence te geven bij bezoeken van hooggeplaatste personen aan Breda,
werd dat wel even anders. Zelf heb ik een keer of drie in uniform moeten lopen.
Het begon allemaal met het kopen van maar liefst twee vellen spelden. Dan moest er
een 'kleedster' aan te pas komen. Die kleedster was juffrouw E. van Boxtel, in die
tijd winkeldame bij V.&D. en zelf oud-weesmei~e.Zij moest een morgen vrij vra
gen om ons aan te komen kleden en goed vast te spelden. Dat gebeurde één voor
één en nam heel wat tijd in beslag. We leken dan meer op etalagepoppen dan op
vrolijke, jonge meisjes, Eenmaal klaar moesten we op de anderen 'staan' wachten en
ons maar vervelen! Van nervositeit kregen we dorst en moesten aan zuster Cornelia
om een glaasje water vragen, om van andere behoeften maar niet te spreken, want
dan gingen de spelden los en moest juffrouw van Boxtel weer opnieuw beginnen.
De witte handschoenen waren ook voor ons de laatste afwerking. Ik vond het, mis
schien omdat mijn interesses nogal uitgaan naar geschiedenis en oudheidkunde, niet
zo erg om in uniform te lopen, maar voor de meesten was het iets verschrikkelijks.
Te meer nog, omdat minder fijngevoelige personen ons uitlachten en uitscholden
voor 'melkmeiden' .

Alle uniformspullen werden door zuster Cornelia en voor haar door andere zus
ters bewaard in een oud uitzetkistje dat onder in een grote linnenkast stond. Hoe
lang het kistje daarvoor dienst gedaan heeft, kan ik niet zeggen, maar zeker vanaf
18S0. Heel lang! Als de pupillen op 21-jarige leeftijd het tehuis verlieten en in
dienstbetrekking gingen, of werken bij een baas, kregen ze zo'n kistje, dat 'op slot'
kon, mee, met daar in enig ondergoed en bovenkleding. Zo hadden ze toch iets wat
ze hun privé-eigendom konden noemen. In mijn tijd waren zulke uitzetkistjes al
lang in onbruik. Dit is dan ook het enige exemplaar dat ik ooit gezien heb. Er werd
ons verteld dat dit kistje eens meegegeven was aan een mei~e dat om de een of an
dere reden is teruggekomen en haar kistje mee heeft teruggebracht. Het oorspronke
lijke slot is vervangen door een hangslot. Ik heb het zo altijd gezien, 'oud'. (... ) Toen
ik in 1939 het Weeshuis verliet, kreeg ik kort daarna van zuster Cornelia het kis~je

mee. Voor het huis had het zijn dienst gedaan; de uniformkleding was afgeschaft.
Gedurende SO jaar heb ik er mijn paperassen in bewaard. Daarna heb ik het aan
Breda teruggegeven, daar hoort het thuis.

Eerst zien) dan geloven

Een oud gebruik in het weeshuis was 'Thomassen'. In december werd het feest
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7. Uitzetkislje, geschonken aan het Breda's MuseUln.

gevierd van de H. Thomas, apostel en martelaar. Op die dag kwam altijd een van de
regenten naar het huis en ging in de regentenkamer om daar zogenaamd iets te doen.
De sleutels van de deuren van die kamer waren er tevoren al afgehaald, want die
hadden wij - jongens en meisjes - nodig. Zodra de heer regent er was, gingen de
deuren naar de jongensafdeling open en kwamen de weesvader met de jongens pos
ten bij de grote dubbele deur van de kamer. Wij, meisjes, deden hetzelfde bij de zij
deur. Door die deur lTlOesten wij tijdens de vergaderingen van de regenten de koffie
binnenbrengen. De sleutels van beide deuren werden heel zach~es in het sleutelgat
gestoken en omgedraaid, zodat de regent letterlijk opgesloten zat. Onze handen op
de twee klinken die daardoor aan de binnenkant niet in beweging te krijgen waren.
Dan begon het heen en weer geloop, geklop van binnenuit. Het werd bonzen! "Ik
wil er uit!" werd er dan geroepen. Wij in koor: "Dat mag U niet." "Niet mogen en
waarom dan niet?" "Omdat het vandaag St. Thomas is." "St. Thornas? Maar ik moet
er uit. DoenjuUie die deuren toch open." "Nee, U mag er nog niet uit." "Wanneer
mag ik er dan wel uit?" "Als U ons eerst iets belooft." "Iets beloven? Wat dan wel?"
Dan kwamen de voorwaarden van jongens en meisjes. I--:Iet ging gewoonlijk 0111. een
spel of iets dergelijks, een behoorlijk spel voor allen gezamenlijk. Wij kregen zo eens
een flinke sjoelbak. Een andere keer een badminton, een SChorlllUel met rekstok,
rolschaatsen. In de beginperiode van de radio was er eens overleg geweest tussen de
zusters, de weesvader, de jongens en ons meisjes. We zouden 'radiodistributie' vra
gen. De meisjes hadden het 't eerst voor 't zeggerl. Wij wisten niet eens wat het was.
Onze woordenschat was nog niet zo groot, dat we het verschil kenden tussen distri-
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butie en contributie. We vroegen dan ook vlot om radiocontributie. De jongens
wisten wel beter en vroegen distributie. De betreffende regent zal binnenskamers
ook wel gelachen hebben, om zo iets doms. Toch vroeg hij verder: "Als ik ja zeg,
mag ik er dan echt uit van jullie?" Dat beloofden we plechtig. "Dan zeg ik ja, jullie
krijgen het!" De handen lieten de klinken los en de sleutels werden aan de buiten
kant omgedraaid. Beide partijen waren voldaan en blij. De jongens konden fijn naar
muziek luisteren; wij meisjes mochten niet aan het toestel komen. Dat deed de zus
ter wel voor ons. En wij maar luisteren naar de gewijde muziek van Joh. De Heer,
H. Missen en de Vastenmeditaties van pater Peters. Dat laatste vonden we in die tijd
nog mooi ook.

GelukstoJfee

We kregen ook elke maand traktement. Dan kwam de hoofdzuster aan een lan
ge tafel zitten en gaf ons, groten, elk 1 gulden. Als ze met het eerste gedeelte van de
ceremonie klaar was, nam ze een soort missiebusje en moesten we om de beurt 35
cent in het busje doen. Dat was voor de 'Voortplanting des GeloofS'. Wel een beetje
een overbelasting. Telkens als er een jaar om was, moesten we met z'n tweeën naar
Mgr. Van Oers, de vicaris, die op het Begijnhof woonde en het hoofd was van de
Bredase "Voortplanting", om het penninkske van de Weesjes af te dragen. We
mochten wel in zijn werkkamer komen en werden daar ten zeerste bedankt en ge
prezen. Nee, we konden beter met z'n tweeën een brief af gaan geven bij fi-eule
Sasse van Ysselt die in de Willemstraat woonde. In de stromende regen nog wel. Als
verzopen katten kwamen we daar aan, mochten niet verder komen dan de deurmat,
lnaar kregen wel een lekkere snee peperkoek, die we daar op mochten eten. Dat
deed me toch wel wat!

Wat konden we met het overgebleven geld doen? Niet veel meer dan bij juf
ft-ouw Van Os die tegenover de St. Antoniuskerk en de jongensschool een snoep
winkel~e had, wat snoep kopen. Dat kregen we toch al niet te veel. Meestal was het
een gelukstoffee. Dat deden we meer om het geluk, dan om de toffee. Maar het ge
luk was niet rijkelijk gezaaid. Altijd hadden we pech! Alleen Marietje had eens bij
haar toffee van 2 cent geluk. Dat geluk bestond uit een zonnebril, die door de
hoofdzuster al meteen ingepikt werd, omdat wij er absoluut niets mee konden doen.
Wij kwamen toch nergens. Zij kon er wel iets mee doen en hoe! Ik moest een keer
naar de oogarts, want de glazen van mijn bril waren niet goed meer. Zij mee naar de
oogarts. Ja, er moest een nieuwe bril komen. Naar de opticiën, ik geloof dat die Van
Dongen heette, in de Eindstraat. Dat kon ik wel alleen opknappen. Het recept van
de oogarts en de "ongeluksbril zonder glazen" mee. Op dat moment was ik me nog
van niets bewust en dacht in het geheel niet aan de gelukstoffee. Bij de opticiën gaf
ik alles af Die bekeek het geval eens en vroeg toen waar ik die prul vandaan haalde.
Opeens zag ik het verband. Ik werd vuurrood van woede en schaamte. Ik had wel in
de grond willen zakken. Prompt werd ik weggestuurd met de prul en de vraag of er
soms een ander montuur bij mocht, want met deze lor was niets te beginnen.
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Oranje-menu

Via de radio en ook op school hadden we gehoord, dat prinses Juliana in januari
1938 een baby zou krijgen. In Breda zou dan volop gefeest worden. Maar buitens
huis feesten was voor ons, weesjes, niet weggelegd. Daarom moesten wij het thuis
zoeken. Bij de zusters was het gewoonte, dat we op onze veljaardag iets extra's
mochten vragen voor 's middags na het warm. eten. Het 'toetje' dat we dan kozen,
bestond negen van de tien keer uit compote en het moesten dan nog abrikoosjes
zijn. Voor het aanstaande geboortefeest mochten we niet alleen een 'toetje' vragen,
maar zelf het hele menu samenstellen. Dat had wat voeten in de aarde. De een wilde
dit, de ander dat. We konden het er niet over eens worden. Dat had al dagen zo ge
duurd, totdat we opeens unaniem besloten om een 'Oranje-menu' te vragen. Het
werd: tomatensoep, worteltjes en abrikoosjes. We kregen er zelfs nog een glaasje
miswijn bij. De traditionele beschuit met muisjes, als ook ranja ontbraken niet.
Verder stond de hele dag de radio aan, moesten we niets, maar mochten doen en la
ten wat we wilden. Nu ik ouder ben en daar nog aan terugdenk, moet ik er om la
chen, dat we met dit alles 'toch zo'n fijne feestdag hadden'.
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AANTEKENINGEN

I. ln 1989 en 1990 stelde N. Valks-Knibbeler haar herinneringen op schrift. Deze egodocumenten zijn op
genomen in de bibliotheek van het Gemeentearchief Breda.

2. Het gezin Knibbe!er bestond uit:
Willem Petrus Johannes Knibbeler, geb. 3-9-1881, over!. 20-3-1930, gehuwd 21-9-1914 met Antoi
netta van Hooydonk, geb. 17-8-1888, over!. 4-3-1931; Petronella Elisabeth Johanna KnibbeJer (Nel),
geb. 25-6-1915; Adriana Hendrika Wilhelmina Knibbeler (Sjaantje), geb. 21-12-1918, over!. 2-12-1922;
Antoinetta Comelia Knibbeler (Net), geb. 26-6-1920; Maria Mathilda Knibbeler (Riet), geb. 14-6
1923; Willem Frederik Johannes Knibbeler (Wim), geb. 3-6-1925.

.1. GA Breda, afd. III-I06 (Het oud-archief van "Het A3'me Weeshuys der Kercken ende der Stadt van
Breda"), inv.nr. 94.

4. J.P. van Dooren, 'De kerken van de Reformatie', Geschiedenis IJan Breda, deel 11, (Schiedam, 1977) 220.
5. GA Breda, afd. 111-106 (Supplement op het archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis), 3.
6. GA Breda, afd. [[[-22 (Arch.ieven van de R.K. Kerken en het Room..~ Bnrger Weeshuis, 17e - 1ge

eeuw), inv.nr. 5.
7. GA Breda, afd. III-70 (Archief Roomsch Burger-Weeshuis, Aanwinst 1992), nr. 19.
8 GA Breda, afd. 1Il-107 (Archief Gereformeerd Annkinderhuis), inv.nrs. 3, 19,639.
9. Aanwezigen op de vergadering dd. 27 april IS05, waar het besluit tot oprichting werd genomen: A. van

Dongen, apostolisch vicaris en pastoor van de kerk in de Nieuwstraat, C. Smits, pastoor van de kerk in
de Waterstraat, 1. van Gils, pastoor van de kerk in de Brugstraat, verder J. Havermans, drossaard,
C. Koningsvelt, G. Buysen, J. Timmermans, A. Blondel, B. Kerstens, kerkenraadsleden en J. van der
Borcht, P. van Gijs enJ. Koppens, regenten van de aalmoezenie. Zie: GA Breda, afd. 1Il-70, inv.nr. 8.

10. Het eerste college van regenten bestond uit: G. Buysen, J. Koppens, F.G. Havermans, L. Eeltjens,
G. van Rhenen, B.A. Kerstens, H.E. van Mierlo en F.A. Werden. Zie: GA Breda, afd. III-70, inv.nr. 8.

11. Oud-burgemeester Johannes Pieter va.n der Borght overleed op 15 febmari 1818. Hij legateerde aan het
weeshuis de hoeve Borgvliet met toebehoren gelegen onder Princenhage, eveneens onder Princenhage
'de kleine stede' met toebehoren gelegen in het zogenaamd Leenhof, een perceel hooiland in de polder
Zwartenberg en enkele effecten. Zie: GA Breda, afd. 1II-70, Aanwinst 1992, nr. 38.

12. Alexander Care! Bartholomeus Lodewijk, zich noemende graaf van Brederode, geboren te Den Haag op
8 januari 1766 overleed te Amsterdam op 3 september 1832. Hij benoem.de de R.K. Burgerweeshuizen
van Den Haag, Utrecht en Breda elk tot erfgenaam voor 1/4 deel van zijn nalatenschap. Daartoe be
hoorde ook het vemlOgen van zijn op 2 december 1830 overleden tweelingbroer Carel Alexander
Thadeus Reinoldus, die zijn broer tot enige erfgenaam had verklaard. Zie: GA Breda, afd. m-70,
Aanwinst 1992, nr. 33.

13. Zie voor de diverse uitbreidingen en aanpassingen; G. van den Eynde, A. Carmiggelt en J. .Kamphuis,
Het huis OcrUII1, De geschiedenis lIan eCIIll10numentaal pand, (Breda, 1996).

14. 'De stichting heeft ten doel, de verzorging van behoeftige katholieke wezen en hun opvoecling tOt be
hoorlijke staatsburgers, een en ander door het verstrekken van geldelijke steun en/of andere middelen
en/of door opóchting en exploitatie van een tot genoemd doel geschikt verzorgingshuis of vormingsin
stituut'. Zie: GA Breda, afd. [!I-70, Aanwinst 1992, nr. 30.

IS Da.Rb/ad lhl/l Noord-Brabal'lt (8juni 1931).
16. R.eglement voor het R.oornscbe Weeshuis binnen de stad Breda, 1807. Zie: GA Breda, afd. IJl-70,

Aanwinst 1992, nr. 18.
17. Om doublures te vermijden en onl de loop van het verhaal n.iet nodeloos te onderbreken door irrelevan

te gegevens zijn hier en da,H" fi-agrnenten \vegge1aten.
18 Joseph Baeten was bisschop van Breda in de periode IS februari 1951-september 1961.
1'). Bedoeld is de bank 'Van Mierlo en Zoon' destijds gevestigd Tolbrugstraat 7.
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