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te Haarlem 1394 - 1969 

 
HISTORISCH  OVERZICHT 

Ca. 1300. Ontstaan van de openbare armenzorg. Instelling van het college van Heilige-Geest 
Meesteren hetwelk bestond uit vier armmeesters, die voor één jaar zitting hadden en niet 
direct herkiesbaar waren. Zij traden telken jare af bij de 'vernieuwing' der stedelijke regering, 
vergaderden aan de Heilige Geest-tafel in een kamer der St. Bavo- of Grote kerk en hadden 
toezicht over alle armen; de door hen verzorgden werden de 'rechte armen' genaamd. Zij 
vormden reeds aan het einde dier eeuw een vermogend college. 

1390. Willem Cuser, stichter van het Huis ter Kleef, gunsteling van hertog Albrecht van Beieren 
naar wiens echtgenote hij het kasteel had genoemd, bij de moord van Aleid van Poelgeest, 
die hij trachtte te redden, gedood. Te zijner nagedachtenis staat zijn vader Coen Cuser, Ridder 
Heer van Oosterwijck zijn huis binnen Haarlem op de hoek van de Alb. (Kruis) straat en 
Krocht met de kapel af voor een huis ten behoeve der rechte armen. Hij voegt er een stuk 
grond onder Houtrijck aan toe, terwijl hertog Albrecht er in 1393 een giftbrief aan geeft van drie 
morgen veen onder Lisse. 

1394. De stichting met het stuk grond en de giftbrief door hem overgedragen aan de stad 
Haarlem onder voorwaarde, dat het huis de naam zoude dragen van 'Heilige Geesthuis', 
bestuurd zoude worden door Heilige-Geest Meesteren en dat er een priester aan zoude 
blijven verbonden, die op geregelde tijden missen zoude lezen voor het heil der zielen van de 
vermoorde en van andere leden van het geslacht Cuser. Het huis werd in 1404 (en 
meermalen nadien) verbouwd en vergroot; er werden in de eerste decennia in hoofdzaak 
oude lieden in geherbergd, terwijl Heilige-Geest Meesteren voortgingen ouderloze kinderen 
en vondelingen uit te besteden. 
In 1420 betrok het huis reeds inkomsten van 64 percelen 'buten der Stede van Haarlem' 
benevens van 155 huizen 'in rechten poortrecht' en van 189 huizen 'in erfhuur'.  

1425.  Met het opnemen van kinderen in het huis wordt (volgens Schreveli) een begin gemaakt. 
1577. Satisfactie van Haarlem. De Gereformeerde Kerk wordt de heersende. Instelling der 

diaconie, waardoor een groot gedeelte der taak van armverzorging van Heilige-Geest 
Meesteren op haar overgaat en die van Heilige-Geest Meesteren beperkt wordt tot in 
hoofdzaak regenten van het H. Geesthuis. Hun functie, het college was in 1548 tot vijf leden 
uitgebreid, (het bestaat ook heden ten dage nog uit vijf leden) wordt een permanente. 
Vermoedelijk ontstaan van het college van 'Vrouwen-Regentessen', de 'Buiten-moeders' der 
verpleegden. Door de stichting van hofjes voor ouden van dagen wordt het H. Geesthuis steeds 
meer weeshuis. De kinderen worden voortaan, onverschillig hun afkomst, in de gereformeerde 
leer opgevoed. 

1597.  Wegens het toenemend aantal kinderen en de financiële noodtoestand wordt de opname 
van kinderen beperkt tot burgerwezen. 

1598. Regenten (deze titulatuur vervangt in de officiële stukken steeds meer die van Heilige-
Geest Meesteren) ontslagen van de zorg der verpleging van oude mannen en in 

1626 van de verzorging der oude vrouwen. Het Heilige Geesthuis wordt in een resolutie van de 
vroedschap van 30 juni voor het eerst genoemd 'het Weeshuis'. De bepalingen voor opname 
opnieuw beperkt wegens de grote uitbreiding van het aantal wezen en de zorgelijke financiële 
toestand. 

1650. De grote verwildering der kinderen, die omdat zij niet in het weeshuis konden worden 
ondergebracht in gezinnen moesten worden uitbesteed, leidt tot het lang overwogen besluit 
der stedelijke regering om in navolging van het Dordse voorbeeld een tweede kinderhuis te 
stichten. 

1656. Opening van het Arme Kinderhuis in het voormalige Pesthuis, voorheen het klooster van 
Maria Magdalena op de hoek van de Magdalenastraat en de sedert genoemde 
Kinderhuisvest. Het werd betrokken door 433 ouderloze kinderen en enkele jaren later 
uitgebreid tot het opnemen van 600 kinderen. Alhoewel voor de inkomsten der beide 
kindergestichten verschillende stedelijke belastingen werden geheven en accijnzen verhoogd, 
bleef de financiële toestand zorg geven. Het waren 'neringlose tijden' aan het einde der eeuw, 
tijden van oorlogen en besmettelijke ziekten. 



1765. In de periode na de Spaanse Successieoorlog - een tijdvak van vrede en voorspoed - was 
het aantal kinderen in beide huizen voortdurend minder geworden. Jaarlijkse exploitatie-
overschotten hadden toen ten gevolge gehad, dat stedelijke belastingen ten bate der huizen 
afgeschaft of verlaagd werden, waardoor opnieuw een noodtoestand was gevolgd. De oude 
stichting van Coen Cuser — toenmaals het Burgerweeshuis genaamd — vereiste 
daarenboven door de bouwvalligheid van het oude huis zeer grote onderhouds-uitgaven. Na 
een uitgebreid onderzoek, waarin rekening werd gehouden met de geschiedenis van het 
gesticht en van de voorrechten sedert eeuwen aan de burgerwezen toegekend, werd met 
instemming van regenten besloten tot vereniging der beide kinderhuizen. De kapitalen der 
stichtingen werden samengevoegd, zo ook de colleges van regenten en regentessen om uit te 
sterven tot hun aantal wederom tot vijf regenten en vier regentessen zoude zijn teruggebracht. 
Het oude huis werd ten bate van het weeshuis verkocht. (Het werd met de kapel afgebroken 
om plaats te maken voor het Hofje van Oirschot.) De 121 burgerwezen werden naar het 
gesticht aan de Kinderhuisvest overgebracht. Op het bord aan dat huis werd de naam 'Arme 
Kinderhuis' vervangen door 'Het Weeshuis', alle verpleegden (325 in 1768) werden gerechtigd 
tot het dragen der burgerwezenkleding, de voorrechten der laatsten bleven gehandhaafd 
voorlopig alleen voor de kinderen, die voldeden aan de voorwaarden voor opname in het 
oude burgerweeshuis. 

1795,  1804, 1807. Het weeshuis wordt voor inkwartiering opgevorderd, de kinderen worden 
tijdelijk in andere godshuizen ondergebracht. 

1808. Het weeshuis wordt voorgoed verlaten om tot kazerne te worden ingericht, het 
Diaconiehuis aan de Koudenhorn wordt weeshuis. 

1810. Het huis aan de Koudenhorn wordt eveneens (blijvend) kazerne. Het door Jacob van 
Kampen gebouwde oudemannenhuis tussen de Heiliglanden wordt weeshuis (127 wezen). 
Het zal de wezen een eeuw lang huisvesten. 

1825. Koninklijk Besluit van 15 januari de opzending bevelende van 4000 tot lichamelijke 
arbeid geschikte jonge lieden uit de gesubsidieerde wees- en armenhuizen naar de nieuw 
opgerichte kolonie Veenhuizen van de Maatschappij van Weldadigheid. Het contingent door 
Haarlem te leveren wordt op 150 gesteld. Aan provinciale- en gemeentebesturen gelast met alle 
gestrengheid de hand te houden aan de uitvoering van het besluit, dat een drukkende last 
van armverzorging aanzienlijk zal verminderen. 
Regenten protesteren tevergeefs bij het gemeentebestuur en dat der provincie. Hun wordt na 
herhaalde betogingen de mogeli jkheid in uitzicht gesteld op vrijstelling van het opzenden 
der kinderen indien door hen voor het vervolg van alle subsidie uit de stedelijke kas wordt 
afgezien. 
Regenten roepen d.d. 24 juni de krachtige bijstand in van de kerkeraad der Nederlands 
Hervormde Gemeente en door zijn tussenkomst van de Haarlemse ingezetenen. Een com-
missie uit de kerkeraad aangewezen, die per circulaire bijdragen vraagt en toezeggingen 
ontvangt tot een jaarlijks bedrag, dat de stedelijke subsidie van ruim ƒ 4000 benadert. 
Regenten verzoeken bij missive van 6 september 'geadmiteerd te mogen worden om te bedanken 
voor het verder genot van subsidie' met behoud echter van ƒ 660 per jaar, welke in 1818 aan 
het weeshuis waren toegezegd als vergoeding van het gemis van verkochte landerijen, welke 
post niet onder het hoofd 'subsidie' op de gemeentebegrotingen voorkwam, maar onder dat 
van 'plaatselijk gevestigde schulden'. Antwoord van B. en W. d.d. 16 september dat de 
renuntiatie van de subsidie door hen en door gedeputeerde staten is aangenomen. 
21 september: regenten delen in een plechtige bijeenkomst in het weeshuis de beslissing 
mede aan suppoosten en kinderen in tegenwoordigheid van Vrouwen-regentessen en van de 
commissie uit de kerkeraad. 
25 oktober: overeenkomst tussen regenten en regentessen ter eenre en de van wege de Grote 
Kerkeraad gemachtigde commissie ter andere zijde, waarbij bepaald wordt dat het beheer en 
het bestuur van het weeshuis voortaan door regenten en regentessen zal worden uitgeoefend 
namens de Grote Kerkeraad en dat bij vacaturen in de colleges van regenten en regentessen 
dezen een ander aan de kerkeraad ter benoeming zullen voordragen. 
Regenten hebben hun bevoegdheid overschreden, het gemeentebestuur handhaaft zijn 
rechten op de stichting, het vordert niet meer het doen van rekening, dat voorheen alleen dan 
verplichtend was als subsidie werd verleend, het handhaaft echter het recht om regenten en 
regentessen te benoemen zowel als het jaarlijks ontvangen van de staat betreffende de 
toestand van het gesticht. 



Nadere regeling met de kerkeraad waarbij de voordracht voor de benoeming bij de kerkeraad 
wordt ingediend en nadien door deze te zijn goedgekeurd bij het stedelijk bestuur ter 
benoeming. 

1854. Wet van 28 juni tot regeling van het armbestuur, het weeshuis volgens art. 3 der wet 
gerangschikt onder de 'gemeente instellingen door de burgerlijke overheid geregeld en van 
harentwege bestuurd'. Regenten, door het gemeentebestuur uitgenodigd om van eventuele 
bedenkingen tegen deze rangschikking kennis te geven, verzoeken het weeshuis te 
rangschikken onder de in art. 2 der wet genoemde 'instellingen ener kerkelijke gemeente, 
bestemd voor de armen ener bepaalde godsdienstige gezindte en van wege die kerkelijke 
gemeente geregeld en bestuurd'. 
25 oktober: besluit dienovereenkomstig van de gemeenteraad. Volgens art. 7 der wet wordt nu 
het reglement van 1825 (na wijziging) aan het gemeentebestuur ter bekrachtiging overgelegd. 

1861. De jaarlijkse retributie van ƒ 660 aan het weeshuis reeds meermalen aangevochten - is bij  
vaststelling der gemeentebegroting voor dit jaar geschrapt. 
Regenten handhaven hun voortdurende aanspraak op dit jaarlijks bedrag: rechtskundige 
adviezen, de gemeente gaat uit van het standpunt dat de instelling gemeente-eigendom is. 

1862. Dading volgens raadsbesluit van 9 april, goedgekeurd door gedeputeerde staten d.d. 16 
april, waarbij het gemeentebestuur de zelfstandige positie van het weeshuis erkent en ten 
behoeve der Nederlands Hervormde Gemeente afstand doet van al zijn rechten en aanspraken 
op hetzelve, alsmede van zijn aanspraken op het gebouw waarin het is gevestigd en de 
bezittingen van het gesticht onder voorwaarde, dat regenten nooit meer aanspraak zullen doen 
gelden op rechten of pretensiën op de burgerlijke gemeente anterieur aan de datum der 
overeenkomst, dat vijf met name genoemde oude schilderijen aan de gemeente worden 
afgestaan en dat van de oude archieven een gedeelte dat voor het gesticht geen belang meer 
heeft, aan het gemeentearchief wordt overgedragen. 

1863. Aanbouw van een nieuwe vleugel en een nieuwe school, waarvoor de gelden bijeengebracht 
zijn o.a. door een bazar in het paviljoen Welgelegen, aan de Dreef. Het gesticht huisvest in 
1865 135 wezen. 

1899. Aan het hoofd van het huis had steeds de binnenvader gestaan met naast hem zijn vrouw 
en onder hen enige binnenmoeders en verdere suppoosten. In zijn plaats wordt een directrice 
met de leiding belast en een weesvader aangesteld voor de oudere jongens (de zgn. 
ambachtsjongens). Een tiental jaren later wordt in plaats van de laatste als 'leider der grote-
jongens afdeling' een beambte aangesteld. 

1905. De kinderwetten treden in werking, de algemene synodale commissie der Nederlands 
Hervormde Kerk wendt zich per circulaire tot de weeshuizen met het dringend verzoek zich met 
het opnemen van voogdij- en andere kinderen te willen belasten en 'mede de handen aan het 
werk te slaan om het zwakke te sterken, het weggedrevene weder te brengen en het verlorene 
te zoeken'. 
Regenten overwegende, dat het aantal wezen afneemt, besluiten na gehouden overleg met de 
kerkeraad om voor zover mogelijk en onder zekere voorwaarden ook andere minderjarigen op 
te nemen, mits de plaatsruimte dit toelaat, en zonder dat zulks aanleiding mag geven tot 
vermindering der voor de wezen beschikbare middelen. Zij hadden uitgaande van dit beginsel 
reeds sedert jaren 'bestedelingen' opgenomen. 

1908. Het in 1810 betrokken — door Jacob van Kampen gebouwde — huis verlaten nadat het aan 
de gemeente Haarlem is verkocht om te worden ingericht als het 'Frans Halsmuseum' der stad. 
Het nieuwe huis door de architect Van der Steur gebouwd op een sedert eeuwen aan het 
weeshuis toebehorend perceel bouw- en bollenland aan de Olieslagerslaan. 
Gelijktijdige opheffing van de weeshuisschool en van de door regentessen geëxploiteerde 
naaikamer, waarin tegen betaling van schoolgeld ook meisjes uit de burgerij in het fijn linnen 
naaien werden onderwezen. [Van oudsher had de burgerij het naaien van fijn linnengoed 
(uitzetten e.a.) aan het weeshuis opgedragen.] 
Vereniging van de colleges van regenten en regentessen tot 'de Regentschap'. 
Zestig wezen en bestedelingen gaan naar het nieuwe huis over, waarvan ongeveer 24 grote 
jongens, 24 grote meisjes en 12 kinderen, waaronder een twaalftal bestedelingen. 

1910. 26 mei: bezoek van H.M. Koningin Wilhelmina. 
1915. 5 juli: bezoek van H.K.H. Koningin-Moeder Emma. 
1929. 31 oktober: bezoek van H.K.H. Prinses Juliana. 
 



1948: viering van het 55o-jarig bestaan van het huis (wegens de oorlogsomstandigheden niet vroeger 
gevierd) tegelijk met het 40-jarige jubileum van de vestiging in het nieuwe huis. De officiële 
ontvangst op 22 september vindt plaats in het Frans Halsmuseum, Groot Heiligland, het oude 
weeshuisgebouw. Opvoeringen van het gelegenheidstoneelstuk 'Taal der Eeuwen' in Haarlem en 
Alkmaar. Uitgave van een boek over het weeshuis, getiteld 'Uyt Minne Bevolen', schrijfster: 
mevrouw Maria Schröder-van Gogh. 

1959. De naam Coen Cuser Huis wordt ingevoerd. De soort kinderen die in het huis verblijven maakt 
een naamsverandering noodzakelijk. De officiële naam van de instelling blijft echter Gereformeerd- 
of Burgerweeshuis. 

1960. Een aangrenzend pand in de lordensstraat wordt aangekocht en wordt bestemd voor de 
huisvesting van een aantal medewerksters. 

1966-1969. Het interieur van het gebouw wordt wederom aangepast aan de hedendaagse normen. 
Zo worden de keuken, de slaapafdelingen en de groepsverblijven van de kinderen geheel 
gemoderniseerd. 
Op 1 januari 1969 wordt het Marijke Huis te Bloemendaal overgenomen van de Vereeniging 
Kinderzorg Noord-Holland. Aan de toenemende vraag kinderen op te nemen kan thans door deze 
uitbreiding (20 bedden) worden voldaan. 
31 oktober 1969. Herdenking van het 575-jarig bestaan. De officiële ontvangst vindt wederom 
plaats in het Frans Halsmuseum. 

 
 

KINDEREN 
 
1900-1940. Zestig kinderen waren van het oude naar het nieuwe huis overgegaan. Het aantal wezen 

blijft afnemen en wordt steeds meer vervangen door andere kinderen, die (reglement art. 1) 
'duurzame verzorging en opvoeding behoeven'. Op ultimo december van de hierna volgende jaren 
bedraagt het aantal intern verpleegden: 1920: 57; 1925: 51; 1930: 37; 1935: 40; 1940: 39. In 
verband met het besluit, kinderen van 18 jaar en ouder extern te doen verplegen, en jongeren, 
voor wie het gewenst wordt geacht, hen elders uit te besteden, neemt het aantal extern 
verpleegden toe. 

1943-1950. De grote kindernood in verband met oorlogsomstandigheden doet de regentschap 
besluiten ook voor tijdelijke verpleging het huis open te stellen voor zover er plaats is. De 
opvoeding omvat nu wezen, eigen voogdijkinderen, kinderen van andere voogdijverenigingen, 
kinderrechterkinderen, kinderen door Sociale Zaken geplaatst, aan de Raad voor de 
Kinderbescherming toevertrouwde kinderen benevens de zgn. vrije pupillen. Ultimo december 
bedraagt hun aantal: 1943: 45: 1945: 41; 1947: 69; 1949: 65; 1950: 74. 

1950-1965. Er zijn in deze periode geen wezen meer opgenomen, maar uitsluitend kinderen die 
wegens milieu-omstandigheden in een tehuis moeten worden opgevoed. De veranderende 
inzichten hebben ertoe geleid dat de zgn. verticaal/ gemengde groepsindeling wordt ingevoerd. Er 
zijn thans 6 groepen van elk 12 a 13 kinderen, jongens en meisjes in de leeftijd van 4-18 jaar. 

1965-1969. De toenemende problematiek van de kinderen en de zich ontwikkelende sociale 
wetenschappen maken een uitbreiding van de staf en een meer specialistische begeleiding 
noodzakelijk. De verblijfsduur varieert van 1 – 2½ jaar. Het aantal plaatsen bedraagt t/m 1968 74. 
Vanaf 1 januari 1969 zijn dat er 94 (overname Marijke Huis); jongens en meisjes in de leeftijd van 
1½ -18 jaar. Vrijwel alle beschikbare plaatsen zijn voortdurend bezet. 

 



LEIDING 
 
1899-1945 staat het huis onder de kundige leiding van in opvolging drie begaafde directrices, 

bijgestaan door onderscheidenlijk vier adjunct-directeuren, die tevens leiders zijn der grote-jongens 
afdeling. 

Mejuffrouw W. Brouwer (1899-1911) trekt zich, na het huis 12 jaren te hebben geleid, om 
gezondheidsredenen terug (zij overleed in 1915), en wordt opgevolgd door mevrouw C. J. J. 
Wrede-Losgert, die het weeshuis door de moeilijke jaren van de eerste wereldoorlog hielp. Zij trekt 
zich daarna op 31 maart 1922 terug, maar houdt de band met het weeshuis aan, en viert er in het 
najaar 1939 haar Boste verjaardag. Jonkvrouwe H. A. van Kretschmar is haar opvolgster. In haar 
bijna 24-jarige ambtsperiode maakt zij de zeer zorgelijke oorlogsjaren 1940-1945 mede. Zij 
versterkt de band met de 'oud-wezen', voor wie zij ook sedert haar aftreden jaarlijks in de maand 
maart reünie houdt in het huis. Zij trekt zich eind 1945 terug, omdat zij het gewenst acht, dat in 
verband met de gewijzigde omstandigheden en de samenstelling der kinderbevolking in het huis, 
een directeur de leiding zal overnemen. 
De 1e adjunct-directeur is 'vader' C. de Cock, te Meer en Bosch als broeder opgeleid en reeds 
onder het laatste paar binnenvader en -moeder werkzaam. Hij overlijdt na kortstondige ziekte in 
1916 en wordt opgevolgd door de heer L. van de Kerk, die als ie onderwijzer aan de Christelijke 
lagere school aan de Bakenessergracht daar overdag werkzaam blijft, maar nochtans de directrice 
tot steun weet te zijn. Hij neemt ontslag in augustus 1933, omdat zijn leeftijd hem niet langer 
toestaat de beide functies samen te blijven vervullen. Zijn opvolger is de heer G. Smit, 
repatriërende uit de Minahassa als inspecteur van het bijzonder onderwijs. Na elf jaren zijn steun 
aan het huis te hebben gegeven, trekt hij zich om gezondheidsredenen in het moeilijke oorlogsjaar 
1944 terug, om te worden vervangen door de heer J. G. Blok (mei 1944-oktober 1945)- Onder zijn 
leiding worden in de hongerwinter 1944-1945 eerst in de Haarlemmermeer, nadien in de 
Wieringermeer, met handwagens en per schuit de met moeite verkregen aardappelen, koolrapen 
en peulvruchten aangebracht, die, aangevuld door toewijzingen van bloembollen, in de 
voedselnood helpen voorzien. Helaas vriest een aardappelschuit in het noorden in, zodat de 
langverwachte lading half bevroren aankomt. 

1945-1965.  Na het afscheid van jonkvrouwe H. A. van Kretschmar wordt de heer J. de Nie per 1 
oktober 1945 tot directeur benoemd. Hij wordt terzijde gestaan door mejuffrouw mr. C. C. de Marez 
Oyens als adjunct-directrice, die tevens aan het hoofd staat van de afdeling oudste meisjes. Zij 
trekt zich na drie jaar terug en wordt 15 januari 1948 opgevolgd door mejuffrouw Y. van der Most 
van Spijk. Tot 1965 wordt de heer De Nie achtereenvolgens geassisteerd door de dames K. van 
Halsema (1954 tot 1960); A. M. Korte-weg (1960 tot 1963) en P. Blenk (1963 tot 1965). In 1965 
neemt de heer De Nie afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Onder 
zijn leiding is een krachtige ontwikkeling van het werk tot stand gekomen. 

1965-1969. Tot opvolger van de heer De Nie wordt per 15 juni 1965 benoemd de heer M. Harteveld, 
terwijl per 1 januari 1969 de benoeming volgt van mejuffrouw A. Elzinga tot adjunct-directrice. De 
directie wordt terzijde gestaan door een kinderpsychologe (sedert april 1966) en een kinderarts 
(sedert januari 1967). Een nieuwe periode is ingegaan. 
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