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Introductie

Rond het jaar 1800 waren er in 

Amsterdam veel kinderen zonder 

ouders. Als je ouders niet meer 

leefden was je een wees, en 

kwam je terecht in een weeshuis.  

Het kwam ook voor dat ouders 

niet meer voor hun kinderen 

konden zorgen, meestal omdat 

ze te weinig geld hadden om aan 

genoeg eten te komen. 

Ze legden hun kindje dan op 

straat in de hoop dat het snel 

zou worden gevonden. Ook deze 

vondelingen, zoals ze werden 

genoemd, kwamen in een 

weeshuis terecht: het 

Aalmoezeniersweeshuis. 

Dat was speciaal opgericht voor 

de allerarmste Amsterdammers. 

De naam komt van het woord 

Aalmoezenier, dat is iemand die 

voor de armen zorgt. In dit 

bronnenboekje lees je van alles 

over dit Aalmoezeniersweeshuis 

en leer je ook hoe het Stads- 

archief Amsterdam aan al deze 

kennis komt!
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Weeshuizen

In Amsterdam waren er vanouds veel ziekenhuizen, verzorgingshuizen en 

weeshuizen. In het jaar 1800 waren er maar liefst twaalf weeshuizen. 

Het Burgerweeshuis was voor kinderen waarvan de overleden ouders 

hervormd en officieel inwoner van Amsterdam waren. Katholieke, Lutherse 

of joodse weeskinderen woonden in eigen weeshuizen. Als je nergens 

anders terecht kon of als je een vondeling was moest je naar het 

Aalmoezeniersweeshuis, de plek voor de armste kinderen van de stad.

Het Diaconieweeshuis, gelegen aan de Binnen Amstel

Binnenplaats van het Burgerweeshuis, gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal
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Het Lutherse Weeshuis, gelegen aan de Lauriergracht

Het Maagdenhuis, gelegen aan het Spui



Walenweeshuis

Diaconieweeshuis

Portugees Israëlitisch Jongensweeshuis

Doopsgezinde Weeshuis
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Weeshuis d’Oranjeappel

Aalmoezeniersweeshuis

Engelse Weeshuis

Luthers Weeshuis

Weeshuis Remonstranten

Rooms-Katholieke Jongensweeshuis

Maagdenhuis

Burgerweeshuis

Op deze kaart van Amsterdam 

van eind 18e eeuw zie je hoeveel 

weeshuizen er waren in de stad 

en waar ze lagen. Kun je het 

Aalmoezeniersweeshuis vinden? 

Je ziet dat het aan de rand van 

de stad lag, vlakbij de Leidsepoort 

en het Leidseplein.
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Oprichting

Voor de zorg van arme mensen werd in 1613 het Aalmoezeniershuis 

opgericht. Dat stond aan het Singel. Maar ze moesten voor steeds meer 

kinderen zorgen. Het gebouw werd te klein. Daarom werd er in 1666 

speciaal voor de armste wezen en vondelingen een nieuw gebouw 

neergezet aan de Prinsengracht: het Aalmoezeniersweeshuis. In de eerste 

jaren woonden er wel 800 kinderen in het nieuwe weeshuis! Maar al snel 

was ook het nieuwe gebouw te klein en moest het worden uitgebreid.

Bovenste afbeelding: Het Aalmoezeniershuis aan het Singel.
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Regenten en regentessen

De organisatie van het weeshuis 

stond onder leiding van 

belangrijke Amsterdamse 

mannen en vrouwen, de 

regenten en regentessen. Het 

waren welgestelde burgers zoals 

artsen en apothekers. Zij werden 

voor het leven benoemd door de 

burgemeester van Amsterdam. 

Maar wat deden zij dan behalve 

vergaderen? Een ieder had zo 

zijn eigen taken. De één regelde 

de financiën, de ander hield zich 

bezig met het personeel en weer 

een ander zorgde er voor dat alles 

in de keuken op rolletjes liep. De 

regentessen hielden zich vooral 

bezig met de kinderen zelf. Op 

de afbeelding zie je een groep 

regenten van het Aalmoeze-

niersweeshuis poseren. Jammer 

genoeg staan de regentessen er 

niet op. Hun namen staan wel 

vermeld op mooie wapenborden, 

zoals hieronder te zien.
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Archief

In het Stadsarchief bewaren we de geschiedenis van Amsterdam: boeken, 

kaarten, tekeningen, prenten, foto’s en films. Al dat archiefmateriaal ligt 

in onze depots. Als je alle planken achter elkaar zou leggen kom je aan 

wel 50 kilometer! Deze archiefstukken zijn beschikbaar voor iedereen die 

ze wil bekijken. Je kunt naar ons gebouw aan de Vijzelstraat komen om 

onderzoek te doen, of onze website bekijken. Er is heel veel te ontdekken. 

Je bent van harte welkom! 
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Het archief van het 

Aalmoezeniersweeshuis wordt 

bewaard in het Stadsarchief. Het 

is misschien wel het mooiste en 

meest ontroerende archief dat 

er is. Alles wat er gebeurde in 

het weeshuis werd nauwkeurig 

bijgehouden door de regenten 

en regentessen. Er zijn eindeloos 

veel boeken en stapels papieren 

waarin is terug te lezen hoe het 

leven in het weeshuis was. En wie 

er allemaal woonden. De naam 

van elk kind dat in het weeshuis 

kwam, werd in een boek 

opgeschreven met alle informatie 

die er bekend was. Hierdoor 

weten we zo veel van de kinderen 

in het weeshuis, ondanks dat het 

zo lang geleden is.
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Aan het eind van de 18e eeuw 

gaapte er een groot gat tussen 

de allerarmsten en allerrijksten 

van Amsterdam. De rijke mensen 

zoals bankiers, ondernemers en 

handelaren woonden in de grote 

grachtenhuizen. Maar er was veel 

te weinig werk; heel veel 

Amsterdammers leefden in bittere 

armoede. Op de afbeeldingen 

zien we mensen op straat 

bedelen voor wat kleingeld. 

Zoals je kunt zien zijn de 

bedelaars nog maar kinderen, 

maar toch moeten zij al op straat 

vragen om een beetje geld! 

Het was in die tijd ook erg 

slecht gesteld met de hygiëne in 

Amsterdam. Vuilnis werd overal 

gewoon op straat of in de grach-

ten gegooid. Terwijl dat water 

ook werd gebruikt als drinkwater. 

Niet zo gek dat mensen in die tijd 

snel ziek werden.

Armoede
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Ziek worden was veel gevaarlijker dan nu. Er was geen goede medische 

zorg en ziekenhuizen waren niet bepaald de schoonste plekken van de 

stad. Waar je nu na een week van een griepje herstelt, kon je er toen ge-

makkelijk aan dood gaan! Door armoede en ziekte daalde rond 1800 het 

aantal inwoners van Amsterdam. De kindersterfte was hier een groot 

onderdeel van. Met name pasgeboren kinderen werden vaak ziek en 

gingen dood. De bron op deze pagina is een aantekening uit het 

 ‘Haaldoodenboek’. Hierin stonden alle doden die op straat of in de gracht 

waren gevonden en moesten worden opgehaald. Deze aantekening gaat 

over een dood meisje dat in de buurt van het Aalmoezeniersweeshuis 

was gevonden.
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Burg Den 14 Een Vrouwspers Gehaald uijt de Spaar

pot Steeg in de ogdel Straat

zijnde Genaamt Christina Hester de dood

zeedel gehaald voor t Aalmoniersweeshuijs een kint



Omdat veel mensen stierven, 

waren er veel wezen. Het kwam 

namelijk vaak voor dat beide 

ouders in een gezin waren 

overleden. En dan moesten de 

kinderen naar een weeshuis. Maar 

soms kwamen zij daar terecht 

terwijl de ouders nog in leven 

waren. Dan hadden de ouders te 

weinig geld om voor hun 

kinderen te zorgen. 

Deze kinderen werden verlaten of 

te vondeling gelegd en 

opgenomen in het 

Aalmoezeniersweeshuis. In het 

jaar 1817 werden de meeste 

vondelingen gevonden, 

meer dan 850!! We weten dit 

omdat het weeshuis het bijhield 

in de zogenaamde inname-

boeken. Hieronder kun je zien

hoe dat ging.

Vondelingen
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Woensdag 4 Novemb 1801

savonds ten 10 uuren gevonden

Een jongentje out 5 maanden op de

passeerdergragt met dit briefje

dat kintje heet

Willem Storm

is gereformeert gedoopt uit groote

noot is hier gebragt out 5 maande



Van veel te vondeling gelegde 

kinderen was helemaal niks

bekend, bijvoorbeeld hoe oud ze 

waren of hoe ze heetten. 

Gelukkig waren er ook ouders die 

een briefje bij  hun kindje achter 

lieten. Op deze briefjes stond dan 

soms de naam van het kind en de 

leeftijd. Of er stond dat het kind 

nog niet was gedoopt. Een enkele 

keer waren er tekeningen of 

objecten meegegeven: 

halve speelkaarten, munten, of 

linten. Deze objecten konden als 

bewijs van ouderschap dienen 

als ouders hun kind weer wilden 

ophalen. Een mooi voorbeeld hi-

ervan is de halve speelkaart die je 

in de bron ziet. De moeder had de 

andere helft van de kaart gehoud-

en. Zij kon met haar helft van de 

kaart aantonen dat zij de moeder 

was en het kind kwam ophalen 

om er zelf weer voor te zorgen.
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Anna van Attacom out 4 jaare

Bettje van Attacom … 2 jaare

en is Ziekelijk

alle bijde gereformeert gedoopt



Wat gebeurde er dan als er geen briefje bij het kind werd gevonden? 

Hoe wisten de mensen van het weeshuis hoe de ouders het kind 

hadden genoemd? Het antwoord is droevig: dit konden ze niet weten. 

Daarom werd er in het weeshuis een naam bedacht. Meestal was dat de 

taak van een van de regenten. Voor het gemak werd er vaak een veel 

voorkomende Bijbelse voornaam gekozen, zoals Adam of Elisabeth. De 

achternaam was vaak bijzonder. Denk aan namen van dieren, straten of 

planten. Een paar voorbeelden zijn hier te zien. 

Naamgeving
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Sommigen kinderen werden 

vernoemd naar hoe ze er 

uitzagen. Jan Mager dankt zijn 

achternaam aan het feit dat hij 

heel dun was toen ze hem 

vonden. Voor het gemak hebben 

ze het volgende kindje maar Jan 

Vet genoemd. 

Best zielig als je bedenkt dat hij 

het dan de rest van zijn leven met 

zo’n naam moest doen!

17



Kun je het handschrift van rond 1800 al een beetje ontcijferen? Mooi, want 

dan lukt het je vast ook om de juiste naam bij het juiste briefje te vinden. 

Al deze vondelingennamen zijn bedacht aan de hand van het briefje of 

het object dat bij het kindje werd gevonden. Kijk maar naar het hartje op 

de vorige pagina. Het meisje Anna Elisabeth kreeg de achternaam ‘Hart’ 

toegewezen, vanwege de vorm van haar briefje. Probeer de namen op 

deze pagina’s maar te koppelen aan de plaatjes!
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6 2 1 3

4

5

Bijna alle vondelingen waren pasgeboren baby’s en daarom te jong voor 

het leven in het weeshuis. Ze hadden borstvoeding nodig dus werden ze  

ondergebracht bij vrouwen in de buurt die voor hen gingen zorgen. Die 

vrouwen worden minnen genoemd. De minnen zorgden er voor dat de 

kinderen aansterkten en gezond bleven totdat het tijd was om naar het 

weeshuis te gaan. De minnen hadden vaak zelf ook al kinderen, soms veel 

ouder, maar vaak ook van dezelfde leeftijd als de vondelingen. Zij werden 

dan in het gezin opgenomen als een eigen kind. 

Je kunt het vergelijken met een pleeggezin.

Minnen
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6 2 1 3

4

5

Als een vondeling bij een min 

werd geplaatst, werd dat ook 

nauwkeurig bijgehouden. Zo 

wisten de regenten en 

regentessen altijd waar de kindjes 

waren en wanneer het tijd werd 

om ze naar het weeshuis te 

verplaatsen. Op deze bron is goed 

te zien hoe dat in het

 ‘minnenregister’ werd 

opgeschreven. Kun jij herkennen 

wat er staat?

1. De datum dat het kind wordt gevonden is 6 april 1811

2. Dit is de naam van de min: Altje Soet

3. De min woont op de Wittenburgerstraat

4. Het kindje heet Henderik Johannes van Dijk

5. Op 24 november 1816 wordt hij naar een andere min gebracht

6. Op 12 mei 1818 wordt het kindje overgeplaatst naar het weeshuis
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Slapen
Als ze iets ouder waren, werden de kinderen overgeplaatst naar het 

weeshuis zelf. Dat was natuurlijk een grote verandering: van een gewoon 

huis kwamen ze ineens in een enorm weeshuis terecht. De kinderen 

sliepen in slaapzalen, aten in de eetzaal met z’n allen tegelijk en droegen 

allemaal hetzelfde uniform. Daarnaast werden de kinderen ook voorbereid 

op hun toekomst. Ze gingen naar school en kregen een opleiding voor een 

beroep, zoals timmerman of dienstmeid.

De jongenspoort van het Aalmoezeniersweeshuis. De portier in zijn 

kantoortje staat een bezoeker te woord. Links komt de kantoormoeder 

van haar kantoor. De vrouw op de bank kan een min zijn.

In het weeshuis
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Slapen
De kinderen sliepen in grote slaapzalen, meisjes en jongens apart. Het 

klinkt best gezellig, alsof je op kamp bent met je klasgenoten. Dat viel 

helaas heel erg tegen als je je bedenkt dat je niet eens een eigen bed had, 

maar dat moest delen. Soms sliepen ze wel met z’n vieren of vijven in een 

bed. Daarnaast was het ook niet altijd even fris in de slaapzalen. Het kon 

aardig stinken. Niet heel gek als je bedenkt in welke omstandigheden ze 

daar lagen. Op de plattegrond kan je de zalen terug vinden.

Slapen
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Om altijd herkenbaar te zijn 

droegen de kinderen allemaal 

hetzelfde uniform. Voor de 

jongens was dat een zwart pak 

met rode details en voor de 

meisjes een donkere jurk met 

een wit schort. Als zij dan naar 

buiten gingen waren zij meteen 

te herkennen als weeskinderen. 

Iedereen wist welk uniform bij 

welk weeshuis hoorde. Dat was 

ook te herkennen aan het bandje 

dat de kinderen verplicht om hun 

bovenarm droegen. 

Dit werd een ‘bragoen’ genoemd. 

Het was eigenlijk het ‘logo’ van 

het Aalmoezeniersweeshuis. Op 

de afbeeldingen zie je de 

kinderen in hun uniform.

Kleding

Op zondagen droegen de kinderen andere kleding. De meisjes kregen 

dan een rode jurk en de jongens droegen grijze pakken.
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Hieronder zie je een bestelling 

van het weeshuis bij de stof-

handelaar. De hoeveelheid zwarte 

stof die is gekocht verraadt al dat 

het bedoeld is geweest voor de 

uniformen van de kinderen. De 

kleding werd voor een deel in het 

weeshuis zelf gemaakt.
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Zwart Karsaaij

Zwart Linnen

Broeken Streep

Bonten Hemden



Er moest natuurlijk ook gegeten 

worden. Voor zo veel kinderen 

tegelijk aan tafel was een grote 

keuken nodig en moesten de 

ingrediënten groot worden 

ingekocht. De bron geeft een 

mooi inkijkje in hoe dat ging. Het 

eten dat de kinderen voor-

geschoteld kregen is niet te 

vergelijken met wat wij nu 

gewoon vinden. Kijk maar naar 

wat er op het menu stond. 

Karnemelk met gruttenmeel is 

iets wat je waarschijnlijk niet vaak 

hebt gegeten. Maar er zijn ook 

dingen bij die je wel kent: brood 

met kaas en boter, aardappelen 

en groentesoep, gerechten die 

we nog steeds eten. Verder zie je 

hoeveel er werd besteld; hoeveel 

zakken groene erwten er naar 

het ziekenhuis gingen en hoeveel 

gort en tarwemeel er nodig was 

om al die kinderen te voeden.

Eten

26



27



Ondanks dat er in het weeshuis 

veel regels waren, waren de 

kinderen niet altijd even braaf en 

gehoorzaam. Misschien ook niet 

zo gek als je elk moment van de 

dag met je leeftijdsgenootjes bent 

en je geen echte ouders hebt die 

je kunnen opvoeden. Er waren 

wel moeder- en vaderfiguren 

maar die konden de kinderen 

nooit zo veel aandacht geven als 

ze zouden willen. Dit zorgde er-

voor dat er veel kattenkwaad – of 

erger - werd uitgehaald. Als straf 

moesten de meisjes dan naar een 

kamertje dat het ‘tuchthok’ werd 

genoemd. Dat was eigenlijk een 

soort cel waarin ze werden 

opgesloten. Op de plattegrond 

kan je zien hoe klein zo’n 

kamertje was. Oudere jongens 

kregen voor straf een blok aan 

hun been. Zo konden ze niet 

weglopen.

Straf

28



Een voorbeeld van dit 

kwajongensgedrag is de diefstal 

van tinnen lepels. Er werd in het 

weeshuis namelijk gegeten 

met lepels gemaakt van tin. Dit 

materiaal was in die tijd veel geld 

waard. De kinderen in het 

weeshuis wisten dit ook en stalen 

de lepels om ze te verkopen. 

Toen de regenten van het Aal-

moezeniersweeshuis hier achter 

kwamen was het snel klaar. De 

tinnen lepels werden vervangen 

door houten lepels. 
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Opleiding
Net zoals jullie gingen ook de 

weeskinderen naar school. Iets 

wat lang niet ieder kind in die tijd 

kon zeggen. Ze leerden lezen, 

schrijven en bidden. De school 

zat in het weeshuis. 

School
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Voor de lessen kochten de 

regenten boeken die in groten 

getale werden bezorgd bij het 

weeshuis. Daarnaast werd er 

gebruik gemaakt van platen zoals 

hieronder. Zo konden de kinderen 

leren spellen.



Opleiding
Als de kinderen ouder waren 

en ze het lezen en schrijven 

enigszins onder de knie hadden, 

moesten ze een opleiding volgen. 

De meisjes leerden 

meestal voor dienstmeid. Het 

maken van kleren, zorgen voor 

kinderen en het huishouden 

waren dingen die zij moesten 

kunnen. De jongens kregen een 

hele andere opleiding. Zij konden 

bijvoorbeeld timmerman worden. 

Op de bron kun je zien welk 

gereedschap de jongens tijdens 

de opleiding elk jaar nodig 

hadden. Zitten er gereedschappen 

bij die je kent? Als de jongens en 

de meisjes hun opleiding hadden 

voltooid, werden ze ergens aan 

het werk gezet. Zij kregen dan 

van het weeshuis spullen mee. 

Voor de meisjes was dit vaak 

een stapel stof om kleding van te 

maken. De jongemannen kregen 

gereedschap mee naar hun 

nieuwe werkplek.
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Veenhuizen
Vanaf 1822 was er nog een andere plek waar de wezen heen werden 

gestuurd: Veenhuizen. In Veenhuizen was een paar jaar eerder de 

‘Maatschappij van Weldadigheid’ opgericht. Dit was een organisatie die 

arme mensen uit de steden haalde zodat ze op het platteland een nieuw 

leven konden beginnen. Het waren kleine dorpjes met eigen boerderijen 

en eigen scholen. Veenhuizen was een van deze ‘kolonies’. Hier werden 

vanaf 1822 ook grote groepen kinderen uit het weeshuis heen gestuurd.

Veenhuizen
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Veenhuizen In Veenhuizen was het leven voor de kinderen zwaar: ondervoeding, 

slechte huisvesting, gebrekkig onderwijs en ziekte. De slechte

leefomstandigheden zorgden ook voor veel onvrede onder de 

Amsterdamse bevolking. ‘Hun’ kinderen werden naar de andere kant van 

het land gestuurd, waar de situatie niet goed was. De meningsverschillen 

over Veenhuizen liepen hoog op. De regenten weigerden nog kinderen 

naar het verre Drenthe uit te zenden, tegen de wil van het stadsbestuur in. 

Dat leidde tot sluiting van het Aalmoezeniersweeshuis.

Dit is een lijst met namen van kinderen die naar Veenhuizen werden gezonden. 

Je kunt zien hoe oud ze waren toen ze het weeshuis moesten verlaten. 33



In 1825 sloot het Aalmoezeniers-

weeshuis definitief haar deuren. 

Na het ontslag van de regenten 

en regentessen bij de burge-

meester van Amsterdam werd 

het hele gebouw ontruimd. De 

meeste weeskinderen en von-

delingen waren toen al naar 

Veenhuizen gestuurd en de 

kinderen die er nog waren 

werden verplaatst naar het 

gebouw naast het oude 

Aalmoezeniersweeshuis. 

Dit werd het Stadsbestede-

lingenhuis. De foto’s die je hier 

ziet komen uit de archieven van 

dit Stadbestedelingenhuis en 

geven een beeld van hoe die 

kinderen daar toen leefden.

Na 1825
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Het gebouw werd na het sluiten 

eerst grondig verbouwd. In 1836 

werd het in gebruik genomen als 

Paleis van Justitie. 

Op de afbeelding kan je zien hoe 

het er na de verbouwing uitzag. 

Vergelijk het maar met de oudere 

afbeeldingen. Zo is de gevel 

ingrijpend veranderd. In het 

nieuwe gebouw heeft het 

Amsterdams Gerechtshof 

bijna tweehonderd jaar gezeten. 

In 2013 verhuisden de rechters 

naar een nieuwe locatie aan het 

IJ. In 2019 werd bekend dat het 

gebouw een nieuwe bestemming 

krijgt. Het wordt een hotel met 

maar liefst vijf sterren. 

Geen vondelingen meer, geen 

straatarme weeskinderen, maar 

een chique hotel voor mensen 

met een goed gevulde 

portemonnee. 

35



36

Het ‘Bronnenboekje 

Aalmoezeniersweeshuis 

Amsterdam’ is een uitgave van 

het Stadsarchief Amsterdam. 

Opmaak door Mud Motion.

Alle documenten en afbeeldingen 

komen uit de collectie van het 

Stadsarchief Amsterdam, 

behalve deze:

p. 9 Cornelis Troost, De regenten 

van het Aalmoezeniersweeshuis, 

1729, Rijksmuseum

p. 9 Wapenbord met wapens van 

regentessen van 

Aalmoezeniersweeshuis 1660-

1715, 1689, Amsterdam Museum

Dit bronnenboekje verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling 

‘Vondelingen’ in het Stadsarchief Amsterdam, 26 maart – 26 juli 2020

Het boekje en het educatieve programma bij de tentoonstelling zijn 

mogelijk gemaakt dankzij de ruimhartige steun van de Vrienden van het 

Stadsarchief Amsterdam.

p. 22 Johannes Jelgerhuis, 

Aalmoezeniersweeshuis, 1820, 

Amsterdam Museum

p. 28 Houten blok met ketting, 

Amsterdam Museum

p. 30 J.H. Swildens, Vaderlandsch 

A-B boek voor de Nederlandse 

jeugd, 1781, Koninklijke 

Bibliotheek

p. 32 Alexandre Joseph Boens, 

Gezicht op het tweede gesticht 

in de kolonie Veenhuizen, 1827, 

Rijksmuseum


